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Tak się złożyło, że przez sporo ostatnich lat nie mia-
łem okazji bawić się na weselach, za to tego lata 
zaliczyłem aż dwie takie uroczystości, w tym jedną 
z moją pierworodną córką w roli głównej, o czym 

już w tym miejscu donosiłem. W ostatni piątek natomiast, w 
towarzystwie mojej uroczej towarzyszki życia wyruszyliśmy w 
drogę przez pół Polski, by świętować zamążpójście córki mego 
przyjaciela z lat studenckich. Obydwie te uroczystości - poza 
oczywiście wielką przyjemnością wynikającą z uczestnictwa 
w nich - dostarczyły mi również kilku refleksji, związanych z 
ewolucją weselnych i okołoweselnych okoliczności.

Otóż z moich dotychczasowych doświadczeń wynikało, że 
udział w weselu wymagał sporej kondycji - o ile oczywiście 
z jakichś względów nie ograniczało się swojej aktywności do 
naburmuszonej obecności. Wesele kojarzyło mi się z wielo-
godzinnym zasiadaniem przy biesiadnym stole, zastawionym 
jedzeniem i piciem w ilościach niemożliwych do przyswojenia 
przez żaden ludzki, choćby nawet idealnie funkcjonujący 
układ pokarmowy. Nie powiem: lubię i potrafię dużo 
zjeść, ale nie przypominam sobie wesela, w czasie którego 
skosztowałbym większości z serwowanych przystawek, dań 
głównych i deserów. Białą flagę wywieszałem zazwyczaj 
około północy i od tej pory nie byłem w stanie upchnąć w 
siebie ani grama pożywienia więcej, choć oczy chciały bardzo.

Opierając się na ostatnich doświadczeniach zauważyłem 
jednak zmianę tendencji w układaniu weselnego menu. Otóż 
jedzenia oczywiście nadal nie brakuje, jednak organizatorzy 
nad ilość zaczęli przedkładać jakość. W czasie wzmianko-
wanych przyjęć weselnych na stół wjechały dania, których 
miałem okazję skosztować pierwszy raz w życiu, przy czym 
zaznaczę od razu, że choć w segmencie żywieniowym nie 
jestem zbyt skory do eksperymentów, to propozycje dań 
na obydwu zwizytowanych weselach bardzo przypadły mi 
do gustu. Było i elegancko, i smakowicie, a najbardziej za-
skoczył mnie... rosół. Do tej pory uważałem, że jego jedyną 
akceptowalną wersją jest wywar wołowo-drobiowy, ale od 
minionego weekendu jestem również fanem rosołu przy-
gotowanego na pieczonych warzywach z dodatkiem oleju 
z lubczyku. Pycha!

Gdybym miał się opierać tylko na analizie dwóch ostatnich  
przyjęć, w których uczestniczyłem jako gość, to przyszłość 

Weselne ewolucje

Reduktor

weselnych zespołów muzycznych widziałbym w czarnych 
barwach. Zapewne nadal są miłośnicy granej na żywo „muzy 
pod nóżkę”, ale nam przygrywali DJ-e. Nie serwowali Boys-
-ów, Sławomira i Zenka, ale okazało się, że polskie wesela 
mogą się odbywać bez prawie muzycznego podkładu dysko-
polowych gwiazdorów. Co więcej: wyszło na to, że na tych 
weselach też się można wyszaleć prawie do upadłego. Dla 
jasności dodam jednak, że disco polo w warunkach weselnych 
(i tylko w nich) jest dla mnie możliwe do przeżycia.

Dostrzegłem również, że współczesne wesele może się już 
odbyć bez wiejskiego stołu, choć całkowitą rezygnację z tego 
akcentu osobiście przyjąłbym z pewną przykrością. Kieliszek 
dobrego bimberku wypity pod plasterek swojskiej kiełbasy 
czy wędzonki jest bowiem wartością samą w sobie i potrafi 
dodać odrobiny kolorytu każdej biesiadzie - zwłaszcza miej-
skiej. Inna sprawa, że serwowane na tych sielskich stołach 
smakołyki nie zawsze pochodziły bezpośrednio ze wsi - wiele 
przemysłowych firm wędliniarskich produkuje bowiem wyro-
by prawie jak ze wsi, ze szczególnym akcentem na „prawie”. 
A samogon - oczywiście na własne potrzeby - produkowany 
bywa i w puszczy,  i w stodole, i w piwnicy w kamienicy...

Z ogromną przyjemnością przyjąłem natomiast możliwość 
uczestniczenia w weselu poza biesiadną salą. W czasie moich 
ostatnich wesel nikt gości od stołów oczywiście nie wypędzał, 
ale możliwość prowadzenia miłych i niezagłuszanych przez 
muzykę dysput w plenerze okazała się wielkim udogodnie-
niem, z której korzystałem bardzo chętnie. Tak naprawdę 
konieczność powrotu na ogólną salę zachodziła tylko wtedy, 
kiedy w szklaneczce zaczynało prześwitywać dno i należało 
ją wymienić na pełną. W efekcie szedłem spać umęczony 
tańcem i nagadany za wszystkie czasy z ludźmi, z którymi 
chciałem pogadać - niekoniecznie z tymi, których przydzielił 
mi przy stole organizator, choć akurat ja absolutnie nie mia-
łem prawa narzekać na swoje najbliższe sąsiedztwo. Mam 
nadzieję, że z wzajemnością...

A na koniec składam szczere wyrazy współczucia tym, którzy 
dopiero przymierzają się do organizacji wesela. Ongiś było to 
mimo wszystko chyba prostsze. Teraz kłopoty zaczynają się 
już na etapie rezerwowania biesiadnej sali. Terminy - nawet 
za pół roku; tyle, że w środę, a w najlepszym przypadku w 
czwartek.
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Lada dzień mieszkańcy Wał-
cza korzystający z ciepła sys-
temowego otrzymają powia-
domienia o podwyżce cen. 
Jest to jednak tylko korekta 
do tegorocznych faktur o 
około 40 procent. Prawdziwe 
podwyżki czekają wałczan 
dopiero od lutego przyszłego 
roku. Jakie? To będzie zależeć 
od cen węgla, które rosną 
z dnia na dzień. W dodatku 
węgla brakuje.

Aby zobrazować sytuację, 
jaka aktualnie panuje na rynku 
ciepłowniczym czy elektrocie-
płowniczym, warto przytoczyć 
kilka faktów. W ubiegłym roku 
tona węgla energetycznego 
kosztowała około 350 złotych. 
Węgiel energetyczny to nic in-
nego, jak miał. W dniu pisania 
tego tekstu, PGE oferował węgiel 
energetyczny po 1795 złotych 
za tonę. Do tego należy doliczyć 
koszt transportu i rozładunku, 
co w sumie składa się na cenę 
około 2200 złotych za tonę. 
Problemem jest nie tylko cena, 
ale także dostępność węgla. 
Węgla brakuje na rynku i jest to 
fakt niezaprzeczalny. Jak się do-
wiedzieliśmy, polskie kopalnie 
zakończyły aukcje w czerwcu i 
więcej węgla nie ma. Zdaniem 
fachowców, w polskich kopal-
niach skończył się już węgiel w 
relatywnie łatwo dostępnych 
złożach. Pokłady „czarnego zło-
ta” są coraz głębiej, co po pierw-
sze, zwiększa koszty wydobycia, 
a po drugie, wymaga stosowania 
nowoczesnych technologii. Na 
to z kolei brakuje środków. W 
efekcie wyłania się wręcz kata-
stroficzny obraz tego, co zimą 
będzie się dziać w Polsce: dla 
ciepłowni - choćby takich, jak 
wałecka - zabraknie w tym roku 
około 3 milionów ton węgla. A 
to oznacza, że dla kogoś musi go 
zabraknąć. 

- W Wałczu mamy węgiel na 
sezon zimowy – uspokaja prezes 
ZEC Anna Szymelfenig. - udało 
się nam go kupić dosłownie cu-
dem i w 2/3 mamy go już fizycz-
nie w firmie. Dlatego na pewno 
do końca czerwca przyszłego 
roku węgla nam wystarczy.

Wałecki ZEC kupił opał nieco 
taniej, niż wynosi obecna cena, 
bo za około 1800 złotych za tonę 

Czarne złoto

wraz z transportem i rozładun-
kiem. Najważniejsze, że w ogóle 
udało się go kupić. 

Podwyżki cen węgla wpływają 
na cenę ciepła (i siłą rzeczy 
również prądu, który w Polsce 
w przeważającej większości 
wytwarzany jest ze spalania 
węgla). Lada dzień mieszkańcy 
Wałcza otrzymają korekty do 
obecnych taryf. Pod tym hasłem 
kryje się blisko 40-procentowa 
podwyżka. Zarządcy nierucho-
mości będą zmuszeni dokonać 
korekt, czyli wzrostu zaliczek na 
ogrzewanie. 

- Czekamy na oficjalne pismo z 
ZEC – mówi prezes TBS, Mariusz 
Eysymontt. - Z tego co do nas 
dociera wynika, że podwyżka 
ma być rzędu 36-38 procent. 
Dokonamy analiz dla każdego 
budynku i niestety będziemy 
musieli podnieść zaliczki.

- Niestety, podwyżki nas nie 
ominą – potwierdza prezes 
WSM Łukasz Podkowa. - Na ten 
moment będzie wzrost rzędu 
niespełna czterdziestu procent. 
Oczywiście przeanalizujemy 
każdy blok, bo te różnią się zu-
życiem ciepła. Są bloki mające 
duże zwroty i tu będzie można 
zastosować niższe podwyżki. W 
ostatecznym rozliczeniu loka-
torzy dostaną mniejsze zwroty. 
To jest jednak dopiero pierwsza 

podwyżka. Kolejna szykowana 
jest na początek przyszłego roku 
i z tego co wiemy, będzie bar-
dziej dotkliwa. Liczymy, że rząd 
opracuje program pomocy rów-
nież dla spółdzielni i wspólnot. 
Ludzi zachęcano do przechodze-
nia na bezpieczne ogrzewanie z 
sieci ciepłowniczej. Wiele osób 
zrezygnowało z piecyków gazo-
wych, a dziś cena ciepła rośnie. 
Dopłaty do węgla przewidziane 
są tylko dla domków jednoro-
dzinnych. A co z resztą? Przecież 
cena ciepła z ZEC wynika z cen 
węgla. Ale drożeje również prąd. 
Co z ludźmi, którzy przeszli na 
piecyki elektryczne czy pompy 
ciepła? Im przecież również 
wzrasta koszt ogrzewania. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy, jeszcze w tym roku plano-
wane są podwyżki cen prądu. 
Mówiąc obrazowo, do każdych 
100 złotych rachunku trzeba bę-
dzie dopłacić około 5-8 złotych. 
Od nowego roku przewidywane 
są jednak podwyżki na poziomie 
50-80 procent...

Rząd chciał zahamować wzrost 
cen opału w kraju. Początkowo 
szykowana była dopłata dla 
firm, zajmujących się handlem. 
Rząd planował dofinansować 
zakup trzech ton węgla na se-
zon po ubiegłorocznej cenie 
około 1200 złotych za tonę. Ten 

pomysł upadł, zanim wszedł w 
życie. Obecnie szykowana jest 
dopłata dla odbiorców indy-
widualnych do zakupu węgla 
w wysokości 3 tys. złotych na 
sezon. Wiele osób wskazuje 
jednak na niesprawiedliwość 
również takiego rozwiązania. Bo 
np. górnik otrzymuje deputat w 
wysokości najczęściej 7-8 ton 
węgla lub jego równowartość 
finansową. Do tego może starać 
się o 3 tysiące dopłaty na ogól-
nych zasadach. Widząc co się 
dzieje na rynku, wielu górników 
decyduje się odbierać deputat 
w naturze, a nie w gotówce. W 
internecie można znaleźć wiele 
ogłoszeń z ofertami sprzedaży 
węgla właśnie z deputatów. 
Koszt zakupu na tę chwilę wy-
nosi około 1500-1800 złotych 
za tonę. Cena jest atrakcyjna, ale 
w przypadku Wałcza trzeba doli-
czyć koszt transportu ze Śląska. I 
przestaje być już tanio...

***
Wiele składów opałowych w 

Wałczu i okolicy likwiduje dzia-
łalność. Powodem są z jednej 
strony problemy z zakupem 
węgla, a drugiej niepewność co 
do tego, jak zachowa się rynek. 
O ile w zeszłym roku za opał na 
ciężarówce trzeba było zapłacić 
około 20 tysięcy złotych, o tyle 
w tym roku 60 tysięcy najczę-
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ściej nie wystarcza. Właściciele 
składów obawiają się zamrozić 
taką gotówkę i zastanawiają się, 
kto kupi tak drogi węgiel. Dziś 
można kupić ekogroszek w mar-
ketach i w niektórych składach 
opałowych. Najniższa cena, jaką 
znaleźliśmy, to 3250 zł za tonę, 
ale jest też węgiel za ponad 3600 
złotych. W dodatku - zwłaszcza 
w przypadku zakupu workowa-
nego ekogroszku - klienci często 
skarżą się na jego jakość. Opał 
bywa bardzo mokry (co wpływa 
na jego wagę, a więc również na 
cenę), a przed zasypaniem nim 
podajników powinien zostać wy-
suszony. Handlowcy rozkładają 
ręce: sprzedają to, co udaje im 
się kupić.

- W tej chwili jest ogromne ry-
zyko w tej branży, dlatego wiele 
osób rezygnuje i ogranicza dzia-
łalność – mówi jeden z właścicie-
li składu węglowego w Wałczu. 
- Cena i braki w zaopatrzeniu to 
jedno. Ale nawet załóżmy, że 
uda mi się kupić węgiel za cenę 
hurtową, wynoszącą dziś około 
2200 - 2600 złotych netto, 
zapełnię nim skład i zamrożę kil-
kaset tysięcy złotych. I co zrobię, 
jeśli za miesiąc lub dwa zakończy 
się wojna na Ukrainie, cofnięte 

zostaną embarga i rynek zaleje 
węgiel z Rosji po 1000 czy 1200 
złotych? Pomijam już prosty fakt, 
że na węgiel za 3,5 tysiąca zło-
tych za tonę zbyt wielu klientów 
nie znajdę. Kiedy rozmawiam z 
ludźmi, słyszę jedno: będą palić 
śmieciami...

Podobnie wygląda sytuacja z 
pelletem. Owszem, można kupić 
pozagatunkowy, niecertyfikowa-
ny pellet za około 1200-1500 
złotych, ale ten rodzaj opału w 
pierwszym gatunku z certyfika-
tem oznacza już wydatek ponad 
2 tysięcy złotych za tonę. Dla 
przykładu: na początku ubie-
głego roku worek pelletu (15 
kg) kosztował nieco ponad 15 
złotych, a dziś worek kosztuje 
40 złotych, czyli 2600 zł za tonę. 

Zorientowani w branży mówią, 
że to nie koniec podwyżek. Zimą 
cena węgla sięgnie 4 tysięcy zło-
tych, a dobry, wysokiej jakości 
pellet będzie kosztować nawet 
powyżej 3 tysięcy złotych za to
nę.                                       far

Od autora: Zima zapowia-
da się nie tyle fatalnie (bo 
amatorów tej pory roku nie 
brakuje) co baaardzo drogo. 
Właściwie trudno dziś zgadnąć, 

jakiego typu ogrzewanie bę-
dzie najtańsze. Gaz podrożał, 
choć jego cena jest w pewnym 
stopniu regulowana. Prąd też 
już podrożał i podrożeje jeszcze 
bardziej. Olej opałowy również 
jest bardzo drogi, a cenom wę-
gla i pelletu poświęciłem cały 
powyższy tekst. Wydaje się, że 
najtaniej wyjdzie drewno. Może 
niekoniecznie chrust, którego 
zresztą – o czym przypominamy 
– nadal bez zezwolenia zbierać 
nie wolno. Tylko, że drewna też 
brakuje. Na najwydajniejsze 
drewno liściaste obowiązują w 
naszych leśnictwach zapisy, ale 
brakować zaczyna nawet sosny, 
którą też trudno kupić od ręki. 

Rząd, który kolejny raz po 
całości zawalił sprawę, znów 
jako antidotum szykuje roz-
dawnictwo pieniędzy. To nie 
rozwiąże problemów, ale uciszy 
i zapewne na moment ucieszy 
część elektoratu. Szykowane 
rozwiązania, które mają złago-
dzić skutki wzrostu cen węgla 
wydają się jednak nieprzemy-
ślane, chaotyczne i niesprawie-
dliwe. Bo przecież nie wszyscy 
posiadacze domów ogrzewają 
się węglem. Co z tymi, którzy 
mają piece na gaz, pellet czy olej 

opałowy? Dziś naprawia się to, 
co na początku kadencji zostało 
zepsute, czyli choćby prawo 
wiatrakowe. Ostatnio zmienio-
ne zostały zasady rozliczania 
fotowoltaiki, co spowodowało 
mniejszą opłacalność i spadek 
zainteresowania takimi inwesty-
cjami. Mówi się, że rząd chciałby 
wrócić do poprzednich zasad. 
Ludzie nie wiedzą, co czeka ich 
zimą i jak się ratować. Jedno 
jest pewne: widząc obecne ceny 
są przerażeni. Jeśli do ogrzania 
domu potrzeba w sezonie około 
5 ton węgla, oznacza to wydatek 
w przedziale 15000 – 20000 
(słownie: piętnaście do dwudzie-
stu tysięcy) złotych, zakładając, 
że tona węgla kosztować będzie 
3000 – 4000 za tonę. Jeśli dodać 
się do tego rachunki za prąd i 
gaz - robi się strasznie. 

Pocieszeniem, chociaż wątpli-
wym, jest to, że większość eks-
pertów prognozuje spadek wy-
sokości opłat za śmieci. Będzie 
ich po prostu mniej. Większość 
odpadów zostanie po prostu 
zutylizowana w domowych 
piecach. To taka nowa ekologia 
i nowa metoda segregacji. Tylko 
czy na pewno o to powinno 
chodzić?
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Ostatni rok miałem okazję 
spędzić na oddziale chirur-
gicznym i przychodni onko-
logicznej jednej z większych 
polskich klinik. Przy całej 
powadze choroby przeko-
nałem się, że leczenie może 
dostarczyć wielu zabawnych 
sytuacji. 

Czekam na wypis z oddziału 
chirurgii po pierwszej operacji. 
Pielęgniarki przynoszą kolejne 
wypisy. Na łóżka czekają już 
kolejni pacjenci. Siedzą ner-
wowo na korytarzu z całym 
swoim dobytkiem. Jeden z nich, 
najmłodszy - na oko 35-40 lat - 
śpi w najlepsze. W końcu trafia 
na naszą salę, gdzie ma dostać 
łóżko mojego sąsiada, który wy-
chodzi do domu. Po wejściu czuć 
od niego znajomy zapaszek nie-
przetrawionego alkoholu. Jak się 
okazało, ze stresu przed operacją 
pił z teściem do czwartej rano. 
Jest piątek i nerwowo dopytuje 
się, czy w piątki i soboty robione 
są jakieś zabiegi. Mówimy, że 
raczej już nie. Potwierdza mu to 
również pielęgniarka, robiąca 
wywiad. Pan uczciwie mówi, 
że za bardzo nie nadaje się do 
zabiegu, na co pielęgniarka z 
uśmiechem mówi, że czuje. Pan 
znów zasypia, a przynajmniej 
tak się wydaje. jako ostatnia 
przychodzi do mnie i sąsiada z 
wypisem i zaleceniami żywie-
niowymi dietetyczka. Opowiada 
o produktach poprawiających 
hemoglobinę. Pytam, czy można 
pić wino, bo przecież mówi się, 
że czerwone wino poprawia 
wyniki badań krwi. Wtedy pan 
na krzesełku gwałtownie się 
budzi i mówi: 

- Mnie też interesuje bardzo 
odpowiedź na to pytanie. 

Dowiedzieliśmy się że wino 
i generalnie alkohol w małych 
ilościach można pić. Pan był 
szczęśliwy...

***
Ambulatorium chemioterapii. 

Kilka pokoi, w których poda-
wana jest chemia. Po dwóch 
stronach fotele, na których sie-
dzą pacjenci w trakcie zabiegu. 
Najczęściej brakuje miejsc, więc 
pośrodku stoi kilka krzeseł. Na 
jednym z nich siedzi facet. Stary 
bywalec, którego poznałem w 

Chorowanie bez patosu

poczekalni. Chemię przyjmuje 
już ponad 20 lat. Odbiera te-
lefon. Z kimś rozmawia. Lecą 
bluzgi na przemian z wybucha-
mi śmiechu. Po kilku minutach 
rozłącza się, ale nie może po-
wstrzymać się od śmiechu. W 
końcu ktoś go pyta o co chodzi 
i zaczyna opowiadać. Właśnie 
dzwoniła żona. Ich córka wyszła 
za mąż za - jak się wyraził - dość 
specyficznego pana, którego 
określił jako totalną pierdołę, 
przy czym on użył bardziej 
wyszukanych i dosadnych słów. 
Córka posłała męża z ich psem 
do weterynarza na zdjęcie ka-
mienia z zębów. Zabieg odby-
wa się pod narkozą. Błąd, że 
małżonek obserwował zabieg. 
Pies mimo narkozy zaskowy-
czał, a jego właściciel słysząc to, 

zwyczajnie zemdlał. Upadając, 
uderzył się głową o jakąś szaf-
kę. Weterynarz zadzwonił po 
właścicielkę, aby zabrała psa i 
małżonka. Ta przyjechała i miała 
do ogarnięcia wymiotującego 
po narkozie psa oraz wymiotu-
jącego po uderzeniu w głowę 
męża. Zadzwoniła po matkę, 
aby przypilnowała psa, bo ona 
musi jechać z mężem do lekarza 
sprawdzić, czy nie ma wstrząsu 
mózgu. Pan  podłączony do 
pompy tłoczącej chemię skwito-
wał to jednym zdaniem: 

– Nawet chemii nie można 
wziąć w spokoju przy tym pier-
dole...

***
Oddział chirurgii w dobie 

pandemii przypominał Guan-
tanamo: zero odwiedzin i zero 

wyjść z oddziału. Po przyjęciu 
na oddział pacjent nie miał pra-
wa opuścić go nawet po to, by 
pójść do sklepiku po wodę. Życie 
towarzyskie kwitło więc na kory-
tarzu. Oddział był koedukacyjny, 
z podziałem na sale żeńskie i 
męskie. Od poniedziałku rano 
zaczynały się operacje. Zabiegi 
odbywały się na kilku blokach, 
więc naraz wywożonych było 
po kilku pacjentów. Tych z kolei 
żegnali i dodawali im otuchy 
sąsiedzi z sali. I tak na korytarzu 
spotkał się mój sąsiad z panią. 
Pani była mocno zestresowana 
i sąsiadki nie były w stanie jej 
uspokoić. Był płacz, przekony-
wania, że wszystko będzie do-
brze. W końcu koleżanki zaczęły 
prosić pielęgniarki, aby podały 
jej środek uspokajający. Te jed-
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Chorowanie bez patosu
nak tłumaczyły, że nie mogą 
nic podać bez zgody lekarza, 
więc włączyły się w uspokajanie 
pacjentki. Jedna z nich gładziła 
panią po policzku zapewniając, 
że wszystko będzie dobrze. 

- Niech się pani uśmiechnie 
do nas – prosiła pielęgniarka. 
- Wszystko będzie dobrze. No, 
niech pani się uśmiechnie, cho-
ciaż ten ostatni raz...

Za późno zorientowała się, jak 
to zabrzmiało. Pacjentka uciekła 
z łóżka transportowego i zabary-
kadowała się w łazience. Myślę, 
że nawet Grom nie poradziłby 
sobie, żeby ją wyciągnąć.

***
Są rzeczy ważne i ważniejsze. 

Na oddział w trybie nagłym 
przywieziono rolnika spod Ino-
wrocławia. Guz na jelicie gru-
bym rozrósł się do tego stopnia, 
że zablokował całe jelito. Stało 
się ono niedrożne i sytuacja 
zrobiła się poważna. Pan został 

przyjęty w trakcie porodu jed-
nej z jego krów. Przy zwierzaku 
została żona i kuzynka. Pan 
telefonicznie instruował je, co 
mają robić. Z kolei dyżurujący 
lekarz chciał zebrać wywiad i 
przeprowadzić badania. W grę 
wchodziła bowiem natychmia-
stowa operacja. Lekarz został 
jednak zwymyślany od najgor-
szych, a pielęgniarki wygonione, 
bo rolnik nie miał przecież czasu 
na rozmowy, a zwłaszcza jakieś 
tam zabiegi. Dlaczego kretyni 
nie chcą zrozumieć, że mu się 
krowa cieli? Kiedy wydał już 
wszystkie dyspozycje, zaczął 
tłumaczyć, gdzie stoją jakie 
preparaty i który kiedy podać 
matce i cielakowi. Dopiero kiedy 
dogadał się z weterynarzem, 
zainteresował się tym, co się 
dzieje na oddziale. A tu akurat 
rozwozili obiad. Pomyłkowo 
postawiono talerz również dla 
mnie, a ja nie mogłem jeść, gdyż 

czekałem na operację. Pan też 
nie miał prawa jeść, ale ta rybka 
(dla mnie niejadalna!) wręcz się 
do niego uśmiechała. Przecież 
nie mógł pozwolić, aby się zmar-
nowała. Pożarł więc mój obiad, 
co dodatkowo zwiększyło jego 
zator. Przez swoje łakomstwo 
pan zakończył dzień z sondą w 
nosie, a to akurat do najfajniej-
szych rzeczy nie należy. 

***
Po operacji dostaje się silne 

środki przeciwbólowe. Jest to - 
mówiąc wprost – morfina, tyle, 
że pod inną nazwą. Po kilku 
takich zastrzykach ma się dziw-
ne wrażenie, jakby głowa była 
otoczona jakąś bańką. W uszach 
słyszy się jakiś szum. Wrażenie 
miewa się takie, jakby uszy były 
zatkane od wody. Generalnie o 
wiele gorzej i niewyraźnie się 
słyszy. Pan miał operację guza 
na nerce. Po dwóch dniach 
przyszedł do niego lekarz, żeby 

opowiedzieć o przebiegu ope-
racji. Słychać było pojedyńcze 
słowa i raptem ryk sąsiada: Jak 
to wycięliście oba? Tu już słucha-
my uważniej. Lekarz zapewnił, 
że konieczne było wycięcie obu. 
Facet dostał wtedy szału. 

- Sk....syny, dlaczego wycięli-
ście mi oba jądra? Przecież nie 
było podobno przerzutów. 

Zrobiło się poważnie. Znaczy 
panu wycięli oba jajka, o czym 
nie miał pojęcia. Na to odezwał 
się drugi sąsiad. 

- Panie doktorze, ja rozumiem 
rękę obciąć, czy ewentualnie 
nogę. Ale żeby bez wiedzy oba 
jądra!?

Powiało grozą. Lekarz po-
patrzył dziwnie zbaraniałym 
wzrokiem.

- Ale o jakie jądra panom cho-
dzi? Wasz sąsiad coś źle usłyszał!

Rzeczywiście, okazało się, że 
jądra były na miejscu.  

far
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Gdyby była to wiktoriańska 
Anglia – skandal wstrząsnąłby 
wyższymi sferami. Mieszkan-
ka powiatu wałeckiego miała 
poślubić brytyjskiego arysto-
kratę. Do ślubu rzeczywiście 
doszło tyle, że... zmieniła się 
panna młoda.

Magda wyjechała do pracy 
w Wielkiej Brytanii zaraz po 
studiach. Było to cztery lata 
temu. Z licencjatem z finansów 
i bankowości oraz kilkuset fun-
tami na początek postanowiła 
zawojować Londyn. Nie jecha-
ła w ciemno, tylko do swojej 
serdecznej przyjaciółki, która 
mieszkała tam już od kilku lat. 
To ona załatwiła Magdzie pracę 
w dużym komisie samochodo-
wym. znająca doskonale język 
angielski Magda zajmowała się 
przygotowywaniem dokumen-
tów, wymaganych przy finan-
sowaniu aut w formie kredytu 
czy leasingu. Dzięki tej pracy 
wyrobiła sobie kontakty w kilku 
bankach. Jeden z nich wkrótce 
zaoferował Magdzie pracę, 
pod warunkiem, że dziewczyna 
poszerzy swoje wykształcenie. 
Miała skończyć roczny kurs, coś 
na kształt polskich studiów po-
dyplomowych. Magda ryzyko-
wała niewiele. Decydując się na 
nową pracę podpisała stosowną 
umowę i to bank przejął na sie-
bie finansowanie nauki. 

- Na kursie było bardzo sympa-
tycznie – opowiada Magda. - Ka-
pitalne było zwłaszcza miastecz-
ko akademickie. Tam trafiłam 
na ogłoszenie grupy tanecznej.  
Uwielbiam taniec klasyczny i 
nowoczesny. Ćwiczyłam go już 
mieszkając w Wałczu, dlatego 
się zapisałam. Na tym kółku 
poznałam Arthura. Kapitalny 
chłopak. Doskonały tancerz, 
wesoły kawalarz o rozwianych 
blond włosach i z wiecznym 
uśmiechem na twarzy. Przy tym 
wszystkim czuć w nim było wiel-
ką klasę. Coś, z czym człowiek 
się rodzi. Najpierw zostaliśmy 
parą taneczną, a potem parą w 
życiu codziennym. Arthur był 
ode mnie o dwa lata starszy i 
kończył prawo. Miał praktyki w 
kancelarii.

Magda wiedziała od Arthura, 

Być jak Michał Wołodyjowski
że pochodzi on ze szlacheckiej 
rodziny i nawet jest w pierwszej 
setce kandydatów do brytyjskie-
go tronu. Traktowała to jednak 
jako żart.

Trochę rozczarowania poczuła 
po poznaniu rodziców Artura. 
Stało się to dopiero po pół roku 
ich znajomości. Arthur zrobił jej 
wcześniej cały wykład: jak ma 
się ubrać, jak zachować i jak 
zwracać się do jego rodziców. Na 
spotkanie wybrał ekskluzywną 
restaurację. Spotkanie wypadło 
nieźle. Magda wspomina, że 
nie popełniła wówczas żadnej 
gafy, choć przyznaje, że rodzice 
Artura byli dla niej oschli, mało 
sympatyczni i trzymali ją mocno 
na dystans. Artur tłumaczył, że 
tak muszą się zachowywać przy 
pierwszym poznaniu. Najważ-
niejsze, że zaprosili Artura z 
partnerką do domu na weekend.

- Dom był pod Londynem – 
opowiada Magda. - Wjechali-
śmy przez bramę. Potem długo 
jechaliśmy wysypaną żwirem 
aleją wśród drzew. Nagle wy-
łonił się nie dom, ale niemal 
pałac. Ogromny, dwupiętrowy 
budynek z wieżyczkami umiej-
scowionymi centralnie przy wej-
ściu i po obu bokach domu. Od 
wieżyczek na bokach odchodziły 
skrzydła, tak że dom tworzył 
kształt litery U. Powiem szczerze, 
że szczęka mi opadła. Byłam w 
szoku. Wtedy pierwszy raz zada-
łam sobie pytanie: dziewczyno, 
co ty tutaj robisz? Arthur i jego 
rodzice byli ludźmi na zupełnie 
innym poziomie materialnym, 
niż ja i moja rodzina. No, ale co 
miałam zrobić, skoro już tam po-
jechałam? Rozpakowaliśmy się, 
zajmując dwa sąsiednie pokoje, 
bo pozory musiały być zachowa-
ne. Dodam, że pomiędzy poko-
jami były drzwi. Otwarte, więc 
w każdej chwili mogliśmy do 
siebie przejść, czy to w dzień, czy 
w nocy. Potem zaczęli zjeżdżać 
inni zaproszeni goście. Podjeż-
dżały Rolls Royce, Bentleye czy 
Jaguary. Młodsi dojeżdżali spor-
towymi samochodami. Wszyscy 
należeli do rodziny, ewentualnie 
byli kuzynami lub przyjaciółmi. 
Było sporo młodych kobiet, 
które dziwnie na mnie patrzyły. 
Jak się później dowiedziałam od 

młodszego brata Arthura, kilka 
z nich liczyło, że zajmie moje 
miejsce. Ludzie, których tam 
poznałam, byli bardzo różni. W 
większości sympatyczni, z do-
skonałymi manierami, dowcipni 
na specyficzny sposób, gdzieś 
pomiędzy Jasiem Fasolą i Mon-
ty Pythonem. Ze dwie panny 
wybitnie nie przypadły mi do 
gustu, podobnie jak brylujący 
między nimi kuzyn Arthura. Za-
chowywał się poniżej wszelkiej 
krytyki, choć trzeba przyznać, 
że był za to diablo przystojny. 
W tym domu bywałam później 
wielokrotnie już jako narzeczona 
Artura.

***
Zaręczyny były niezwykle uro-

czyste. Poprzedziło je zapozna-
nie się rodzin. Do Londynu po-
jechali rodzice Magdy, jej o rok 
młodsza siostra Sylwia i babcia. 

- Moja mama była pod wraże-
niem domu – opowiada Magda. 
- Popłakałam się ze śmiechu, 
kiedy wjechaliśmy na dziedzi-
niec przed domem i ojciec spytał 
mamę, czy chciałaby mieć taki 
dom. Na co mama szczerze 
przerażona: zwariowałeś? A kto 
by to sprzątał? Przecież nie ja? 
Potem przekonali się, ile osób 
jest zatrudnionych do utrzyma-
nia takiej posiadłości. Wizyta 
przebiegła w sympatycznej at-
mosferze. Nasi rodzice może się 
nie zaprzyjaźnili, ale na pewno 
polubili. Rodzice Arthura powoli 
również zaczęli pokazywać ludz-
kie oblicze.

***
Magda opowiada, że ślub w 

Anglii jest wydarzeniem, które 
planuje się z dużym wyprze-
dzeniem. W przypadku rodziny 
Arthura było to nawet bar-
dzo duże, bo blisko dwuletnie 
wyprzedzenie. Wypełniło go 
zamawianie sukni oraz strojów 
dla młodych i świadków, wybór 
restauracji, która opracuje menu 
i przygotuje jedzenie, wynajęcie 
firmy, która przygotuje przyjęcie 
w ogrodach, w tym stoły pod 
namiotami w razie niepogody. 
Do tego dekoracje, zaproszenia 
i dobór gości. Ze strony Magdy 
na uroczystości miało być kilka-
naście osób, ze strony Arthura 
ponad 200. 

Całością przygotowań dyry-
gowała matka Arthura wraz ze 
swoją siostrą Cynthią. Magda 
ją uwielbiała. Była to dama już 
dosyć wiekowa, chuda, wyso-
ka i dysponująca animuszem 
drużyny rugby. Do tego piła i 
paliła jak smok, przeklinała i 
generalnie mówiła prosto z mo-
stu o tym, co myśli. W każdym 
razie była wybitną specjalistką 
nie tylko w organizacji ślubów, 
ale też w jakże ważnej sztuce 
doboru gości. Wiedziała, kto z 
kim jest pokłócony i lepiej nie 
sadzać go koło siebie. Wiedzia-
ła, kto jest czyim kochankiem 
lub kochanką. Znała wszelkie 
koligacje i zatargi rodzinne. 
Powierzenie jej organizacji 
pozwalało zaoszczędzić czas, 
uniknąć stresów i wielu kłopo-
tliwych sytuacji. 

W trakcie przygotowań do 
ślubu Magda z Arthurem żyli 
tak, jak wcześniej. Arthur zaczął 
często odwiedzać Polskę. Oczy-
wiście nie tylko Wałcz. Razem z 
Magdą i Sylwią zwiedzili niemal 
cały kraj. Byli i w Krakowie, i 
w górach, i w Kazimierzu nad 
Wisłą, który Arturowi niesamo-
wicie się spodobał. Ogromne 
wrażenie zrobił na nim Oświę-
cim. Zwiedził też Warszawę, 
gdzie wiele godzin spędził w 
Muzeum Powstania. Okazało się, 
że ma dużą wiedzę na ten temat. 
Zwiedził też powiat wałecki - tu 
jego zdecydowanym faworytem 
okazało się Tuczno. 

- Zawsze towarzyszyła nam 
Sylwia – opowiada Magda. - 
Rozmawiali dużo z Arthurem, 
bo jak się okazało, mieli wiele 
wspólnych tematów. Cieszyłam 
się, że się lubią. Artur zresztą 
wielokrotnie powtarzał, że lubi 
moich rodziców i siostrę. Po-
doba mu się ich serdeczność, 
luz i ciepło, jakie wytwarzają 
w domu i wokół siebie. Sam 
był wychowany w nieco innych 
warunkach. W domu, gdzie nie 
tyle nie okazywało się uczuć, 
co wręcz się je ukrywało. Uze-
wnętrznienie emocji traktowane 
było jako przejaw słabości, a 
synowie mieli być wychowani 
na twardych mężczyzn.

Do ślubu zostały dwa miesiące. 
Zaproszenia były już rozesłane, 
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Być jak Michał Wołodyjowski
a przygotowania dobiegały 
końca. Wtedy właśnie wybuchła 
bomba. 

***
Arthur był wtedy w Wałczu. 

Magda wyszła na chwilę do ko-
leżanki, która koniecznie chciała 
się z nią spotkać. Artur został z 
Sylwią i coś oglądali na kom-
puterze. Magda wróciła trochę 
wcześniej, niż zamierzała. We-
szła po cichu i już miała zajrzeć 
do pokoju, kiedy dotarł do niej 
sens słów, które usłyszała. Arthur 
rozmawiał z Sylwią.

- Słuchałam i nie wierzyłam 
własnym uszom – opowia-
da Magda. - Artur mówił, jak 
bardzo kocha Sylwię. Ona wy-
znawała mu miłość. Oboje za-
stanawiali się, co zrobić. I jedno 
i drugie zapewniało, że nie 
chcą mnie skrzywdzić. Arthur 
jednak poważnie rozważał ze-
rwanie zaręczyn. Nie chciał 
mnie oszukiwać. Moja siostra z 

kolei namawiała go, żeby tego 
nie robił. Tłumaczyła, że może 
wszystko się jakoś ułoży. Co waż-
ne, z tego co mówili jasno wy-
nikało, że pomiędzy nimi nigdy 
do niczego nie doszło. Arthur 
mnie nie zdradził. Moja siostra 
też zachowała się wobec mnie 
uczciwie. Weszłam do pokoju, 
domagając się wyjaśnień. Nie 
była to miła i łatwa rozmowa. 
Arthur zapewnił, że zachowa 
się odpowiedzialnie. Nie cofnie 
danego mi słowa i nie zerwie 
zaręczyn. Poprosiłam, żeby był 
do końca uczciwy i powiedział 
prawdę, czy jeszcze mnie kocha. 
Wyznał szczerze, że nie jestem 
mu obojętna, żywi wobec mnie 
ciepłe uczucia, ale jego sercem 
zawładnęła Sylwia. Odkąd ją po-
znał, nie może o niej zapomnieć.

Magda wyszła z domu. Długo 
spacerowała, a potem poszła 
do rodziców. Powiedziała im o 
wszystkim i poprosiła o radę.

- Ojciec odpalił komputer i włą-
czył film „Pan Wołodyjowski” 
– opowiada Magda. - Puścił mi 
fragment, kiedy Wołodyjowski 
ruszył za Ketlingiem na wieść o 
tym, że Krzysia Drohojowska z 
miłości do niego idzie do klasz-
toru. I potem jego piękne słowa, 
kiedy im wybaczał. Przecież to 
nie ich wina, że się w sobie za-
kochali. Zrozumiałam, co ojciec 
chce mi powiedzieć. Ważne, że 
Arthur i Sylwia starali się być 
wobec mnie przyzwoici. Na 
rozmyślaniach spędziłam wiele 
godzin, ale w końcu poszłam do 
nich i dałam im swoje błogosła-
wieństwo. Może nie tryskałam 
szczęściem i radością, ale zacho-
wałam się w porządku. Potem 
była dyskusja, co dalej. Artur 
bał się skandalu i generalnie 
chciał odwołać wesele. Ja z kolei 
zaproponowałam, aby Sylwia 
po prostu mnie zastąpiła. Jest 
mojej budowy i wszystkie ciuchy 

będą pasowały na nią idealnie. 
Uczepili się tego pomysłu, jak 
tonący brzytwy. Pojechali do 
Anglii powiedzieć o tym, co się 
stało, rodzicom Arthura. Nie byli 
szczęśliwi ale nieoceniona Cyn-
thia również i tym razem stanęła 
na wysokości zadania. Drobny 
skandalik dodał pikanterii wy-
darzeniu, o którym podobno 
wiele mówiło się w Londynie. Co 
ważne, na ślubie poznałam pew-
nego młodego kuzyna Arthura. 
Na jego widok nogi się pode 
mną ugięły. Ma na imię James 
i jest podobny do młodego Se-
ana Connery. Spotykamy się od 
jakiegoś czasu i wiele wskazuje 
na to, że zalegalizujemy nieba-
wem nasz związek. Moja siostra 
weszła do lordowskiej rodziny, 
a ja będę żoną viscounta, czyli 
wicehrabiego. To wszystko dzięki 
temu, że zachowałam się jak pan 
Wołodyjowski.

Michał Gwdowski
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17 lipca w Wałczu rozpoczęła się 5. 
edycja Siatkarskich Wakacji z Fundacją 
Małgorzaty Glinki. W trzech turnusach 
tej imprezy weźmie udział łącznie ponad 
600 dzieci z całej Polski i Ukrainy.

Głównym organizatorem wakacji z siatków-
ką jest Fundacja Małgorzaty Glinki, a part-
neruje jej Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Ciężar organizacyjny spoczywa na barkach 
Arkadiusza Niefiedowicza.

Inauguracja cyklu wakacyjnych obozów 
w Wałczu odbyła się 17 lipca. Główną bazą 
pierwszego turnusu jest Szkoła Podstawowa 
Nr 5, na dziedzińcu której 19 lipca odbyła się 
integracyjna impreza dla młodych siatkarzy 
i ich opiekunów.

Gościem specjalnym na inauguracji Siat-
karskich Wakacji była Małgorzata Glinka - 
jeszcze niedawno znakomita polska siatkarka, 
dwukrotna mistrzyni Europy oraz najlepsza 
zawodniczka na Starym Kontynencie, a 
obecnie założycielka i siła napędowa Fun-
dacji Glinka Academy, wspierającej wszech-
stronny rozwój dzieci i szkolenie siatkarskich 
talentów.

- Tak naprawdę wszystko o obozach może 
opowiedzieć Arek Niefiedowicz, który jest 
ich pomysłodawcą i głównym organizato-
rem - powiedziała nam M. Glinka. - Moja 
rola polega tak naprawdę na dbaniu o to, 
żeby na wszystkie nasze przedsięwzięcia były 
zapewnione środki. A że działamy bardzo 
aktywnie, więc pracy mi nie brakuje. Chcia-
łabym robić jeszcze więcej, ale Arek mi nie 
pozwala... - skarży się z uśmiechem była 
mistrzyni Europy.

W tegorocznych Siatkarskich Wakacjach z 
Fundacją Małgorzaty Glinki weźmie udział 
łącznie ponad 600 dzieci z całej Polski i 
Ukrainy. Pobyt naszych gości zza wschod-
niej granicy finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji 
Glinka Academy.

Program pobytu uczestników obozów jest 
jak zwykle bardzo bogaty. Oprócz udziału w 
treningach i meczach, obejmuje on również 
aktywny wypoczynek, m.in. spływy kajako-
we, wizyty w parku linowym czy też wyjazdy 
do Kołobrzegu.                                        tc

Mały jubileusz siatkarskich wakacji
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Niewiele da się zrobić ze stwierdzeniem, że 
człowiek pracuje po to, żeby żyć. Można 
tylko pilnować, by nie stało się odwrotnie 
- sens życia nie polega na dokładaniu sobie 
kolejnych obowiązków. Przypomnij sobie, że 
właśnie trwa sezon urlopowy...
BYK (20.04. - 22.05.)
Nadchodzące dni będą dalekie od urlopowej 
sielanki, do której zdążyłeś się przywyczaić. 
Powrót do codzienności może okazać się 
dość bolesny, zwłaszcza po podsumowaniu 
wakacyjnych wydatków. Pamiętaj: chwilówki 
to ostateczność!
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Ciągle czekasz na telefon od poznanego na 
wczasach wysokiego, opalonego na mahoń 
blondyna? Cóż, jeśli lubisz rosyjską ruletkę - 
czekaj. Ale pamiętaj, że twój chłopak też ma 
furę zalet, no i jest cały czas w zasięgu randki. 
A z wakacyjnymi przygodami najczęściej 
bywa tak, że pozostają po nich tylko miłe 
wspomnienia. I uwierz gwiazdom: to nie 
jest najgorsza opcja. A'propos: nie zapomnij 
kupić testu ciążowego...
RAK (22.06. - 22.07.) 
Kryzys wywołany twoją wiarą w cuda co 
prawda trwa w najlepsze, ale plan awaryjny, 

który wymyśliłeś, wydaje się całkiem niezły. 
Porzuć sentymenty i nie wypuszczaj z ręki kal-
kulatora. Wytrwałość i gotowość do wyrzeczeń 
- oto czego ci najbardziej trzeba.
LEW (23.07. - 23.08.)
Pamiętaj, że nie tylko krowy, ale również Lwy, 
które dużo ryczą, dają mało mleka. Inaczej mó-
wiąc: przestań gadać i zabierz się do uczciwej 
pracy. Na twoje okrągłe słówka nikt rozsądny 
nie da się już nabrać. Na szczęście możesz liczyć 
na wsparcie od swojej drugiej połowy.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Ktoś bliski twemu sercu może wywinąć ci nu-
mer, którego się zupełnie nie spodziewasz. Pa-
miętaj: kontrola jest najwyższą formą zaufania, 
ale zastanów się też nad tym, co tak naprawdę 
doprowadziło do kryzysu w waszym związku.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nadchodzi czas, że na twoim kawałku nieba też 
zaświeci słońce. Może nie tak olśniewające, jak 
byś chciał/a, ale i tak będzie to miła odmiana 
po serii fatalnych zdarzeń, które cię dotknęły. 
Wykorzystaj ten moment na nawiązanie bliż-
szych relacji z kimś, kto od dawna na to czeka.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Zgromadziło się w tobie ostatnio stanowczo 
za dużo złych emocji. Wymyśl sposób, jak je 
z siebie wyrzucić i zrób to tak, by rykoszetem 

nie oberwał nikt z twoich najbliższych. I pa-
miętaj, że po burzy zwykle zaczyna świecić 
słońce. Albo księżyc.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Jeśli nie zdobędziesz się na reset, twoja głowa 
w końcu eksploduje. Myślenie ma wprawdzie 
ogromną przyszłość, ale jego nadmiar może 
cię zaprowadzić do miejsca, z którego wycho-
dzi się tylko za zgodą lekarza prowadzącego.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Nie ma sensu upierać się przy czymś, co już 
na odległość wygląda beznadziejnie, a z bli-
ska jeszcze gorzej. Najwidoczniej ten związek 
nie był ci pisany.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Daj sobie trochę czasu na poukładanie w 
głowie najpilniejszych spraw. Odsuwanie od 
siebie problemów prowadzi na manowce, ale 
obwinianie siebie o wszystkie grzechy świata 
też nie jest najmądrzejsze...
RYBY (19.02. - 20.03.)
Nadchodzące dni nie będą może obfitować w 
fajerwerki, ale zadrzały się już gorsze okresy 
w twoim życiu. Czasem warto zakochać się 
od nowa w tym, co (kogo?) znasz od dawna. 
Stabilizacja też ma swoje zalety. Ale rutyny 
trzeba się wystrzegać - to trucizna dla każdego 
związku - tyle, że nie działa od razu...

Sałatka na upał
Proponuję danie idealne na środek 
upalnego, wręcz afrykańskiego lata. 
W temperaturze zbliżonej do tej, która 
pasuje do wnętrza piekarnika jedzenie 
jest jedną z ostatnich czynności, o 
których marzymy, ale - jak się okazuje 
- czasami niesłusznie. Mam nadzieję, 
że po przyrządzeniu, a zwłaszcza po 
skosztowaniu tej sałatki podzielicie 
moją opinię... 😉 Smacznego!

SKŁADNIKI
• 1 brokuł,
• 200 g pomidorków koktajlowych,
• 1/2 opakowania sera typu feta,
• 50 g ziaren słonecznika,
• 2 łyżki majonezu,
• 1 łyżka jogurtu greckiego,
• 1 łyżeczka przyprawy tzatziki,
• 1 łyżeczka czosnku granulowanego,
• sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE
Brokuł dzielimy na różyczki, a potem 
gotujemy w osolonym i osłodzonym 
wrzątku przez około 8 minut. Odcedza-
my. Pomidorki kroimy na pół, ser kroimy 
w kostkę . Ziarna słonecznika prażymy 
na suchej, rozgrzanej patelni. Majonez 
łączymy z jogurtem. Sałatkę doprawiamy 
do smaku solą, pieprzem, czosnkiem i 
przyprawą tzatziki.   Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB
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Podróże poważne 
i niepoważne

Jakaś senna ta Warszawa 
o 8:30, a może to ja nie 
strząsnęłam jeszcze z siebie 
resztek farmakologicznego 
snu, którym posiłkowałam 
się poprzedniej nocy? Jest 
wcześnie, a już tak gorą-
co, że sukienka klei mi 
się do ciała i ciasno mnie 
przytula. Zaraz przyjedzie 
tramwaj, a w tym tram-
waju pewnie nie będzie 
klimatyzacji. Dołączę za to 
do ludzi - takich przyklejo-
nych do starej szyby, takich 
wciśniętych w plastikowe 
krzesełka, takich z po-
chyloną głową i nosem w 
telefonie, ale też takich z 
rozpadającą się książką, 
której strony kruszą się 
trochę w palcach. Mam 
na uszach słuchawki, więc 
poza melancholijnymi 
dźwiękami wokalisty, któ-
rego poza mną zna chyba 
tylko jeden jedyny warsza-
wiak, niewiele słyszę. W 
tej żółto-czerwonej puszce 
fuczy przez uchylone okno 
pędzące powietrze, a za 
tym oknem trąbią znie-
cierpliwieni kierowcy. Mój 
strumyk nieśmiało budzą-

cej się irytacji zaraz wpadnie 
do tej rzeki, ale jeszcze nie 
teraz. Teraz jest letnio, upal-
nie i sennie.

Lubię warszawskie tramwa-
je, chociaż bywa w nich cia-
sno i gorąco. Lubię przyglą-
dać się ludziom, którzy jadą 
ze mną, choćby tylko przez 
chwilę. Są poranki, podczas 
których uważnie oglądam 
każdy element garderoby 
podróżujących ze mną kobiet 
i zastanawiam się, jakby to 
było być na tyle śmiałą, żeby 
podejść i powiedzieć „prze-
pięknie ci w tych spodniach”. 
Za mało się wszyscy wzajem-
nie komplementujemy, tak 
myślę. Ale tylko myślę, bo 
wciąż jeszcze nie zdobyłam 
się na odwagę, żeby coś z 
tym zrobić.

Są też takie podróże, pod-
czas których liczę, ilu ludzi 
wygląda na szczęśliwych i 
zazdroszczę przyklejonym do 
siebie parom. Jest coś roz-
kosznie zabawnego w dwójce 
przyklejonych do siebie ludzi 
o roziskrzonych oczach, w 
tych krótkich buziakach i 
długich pocałunkach, rękach 
wzajemnie wsuniętych w tyl-
ne kieszenie spodni. Przyglą-
dam się ukradkiem i unoszę 
kąciki ust, bo wciąż pamię-
tam, jak na swojej pierwszej 
prawdziwej randce w kawiar-
ni „Na Rozdrożu” usiadłam 
na kolanach Mateusza zwane-
go Dżonym i wkleiłam się w 
niego na tak długo, że obojgu 
nam zaschło w ustach, a inni 
goście kawiarni ironicznie bili 
nam brawo. Młoda miłość 

jest głupkowata, ostentacyjna 
i słodka, a dziś, dwanaście 
lat później, to ja mam ochotę 
oklaskiwać ją na stojąco.

Ale to żaden z tych poran-
ków, bo ten smakuje zupeł-
nie inaczej. Zajmuję miejsce 
przy oknie, opieram o nie 
czoło, poprawiam słuchawki, 
podgłaśniam muzykę. Dzi-
siaj przez chwilę patrzę na 
własne dłonie (jakieś takie 
obce są, odkąd usunęłam 
kolorowe hybrydy), a potem 
wyciągam czytnik e-booków. 
Poprzedniego dnia udało mi 
się dokopać do przepięknej 
książki i wiem, że dziś w każ-
dej wolnej chwili będzie mnie 
dręczyć ochota na przeczy-
tanie chociaż jednej kolejnej 
strony. Takie historie grzeją 
mi serduszko jak głupiutka, 
młoda miłość. Ten poranek 
jest tylko dla mnie, owinięty 
kokardką i sprezentowany 
z miłością. Czas spędzony 

samej ze sobą to coś, z 
czego nie potrafiłabym 
zrezygnować. Zakopuję się 
w kolejnym rozdziale.

Kiedy podrywam się, 
żeby zdążyć wysiąść na 
przystanku, który właśnie 
przegapiłam, z impetem 
wpadam na kobietę, która 
właśnie wsiada. Strumyk 
irytacji wzbiera na tyle 
gwałtownie, że już od-
słaniam zęby, żeby wark-
nąć „przesuń się”. To ta 
niecierpliwa Warszawa za 
oknem daje mi zły przy-
kład, to ci kierowcy, to ten 
zgiełk, to powietrze fuczą-
ce za szybą, to te wszystkie 
bodźce…

„Fajne buty”, mówi 
kobieta z przejścia, a moje 
wnętrze kurczy się jak 
przebity szpilką balonik.

Och.
Natalia Chruścicka
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Populizm, czy odwaga?
Z wielkim 
zaintere-
sowa-
niem 
przy-
słuchi-

wałem 
się 

dyskusji 
wałeckich radnych, prowadzo-
nej podczas Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Miasta w dniu 18 
lipca. Moje zainteresowanie 
dotyczyło szczególnie debaty 
w kwestii zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego przez 
Gminę Miejską Wałcz, poprzez 
zawarcie umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. 
Mówiąc wprost - chodziło o 
odpowiedź na pytanie: czy 
burmistrz ma podpisać umo-
wę z wybranym partnerem 
prywatnym na wybudowanie i 
utrzymanie dróg i deszczówki 
ulic: Bursztynowej, Brylanto-
wej, częściowo Szmaragdowej 
i Chrząstkowa? 

Celem partnerstwa publicz-
no-prywatnego (w skrócie 
zwanego PPP) jest wspólna 
realizacja przedsięwzięcia, 
oparta o podział zadań i roż-
nych ryzyk pomiędzy podmio-
tem publicznym i partnerem 

prywatnym. Z wypowiedzi 
radnych wynikało, że przy-
wołana zasada jest wszystkim 
znana. Jestem przekonany, 
że nikt z uczestniczących 
w obradach nie podważał 
zasadności wykonania pro-
ponowanego zakresu prac. 
Wątpliwość dotyczyła wyłącz-
nie  możliwości zapewnienia 
kwoty 20 milionów złotych, 
którą  miasto miałoby przeka-
zać partnerowi w przeciągu 10 
lat. Byłem pewny, że uchwała 
o przystąpieniu miasta do 
PPP zostanie podjęta. Moim 
zdaniem, odrzucenie uchwały 
przez większość radnych było 
niemożliwe. Z ciekawością ko-
relującą z pozytywną emocjo-
nalnością oczekiwałem jedynie 
na głosowanie trojga radnych: 
Anny Ogonowskiej, Bogusła-
wy Towalewskiej i Zdzisława 
Rydera. Jeszcze przed rozpo-
częciem sesji obstawiałem, że 
pierwsza przywołana radna 
zagłosuje „za”, a kolejni będą 
„przeciw”. Przypuszczałem, 
że radna z mojego rewiru 
nie będzie chciała być po-
traktowana jako przeciwnik 
realizacji dróg na innych 
osiedlach, skoro na jej terenie 
już prawie wszystkie zostały 

wykonane. Nie dowiedziałem 
się jednak, czy dobrze prze-
widywałem, bowiem radna 
Anna Ogonowska nie wzięła 
udziału w głosowaniu. Wiem 
natomiast, że nie wpadłbym 
na pomysł zamieszkania przy 
Zaułku (teraz już moim), 
gdybym nie dostrzegł, że jest 
świeżo odrestaurowany dzięki 
staraniom przede wszystkim 
wspomnianej radnej. Jeżeli 
pozostali wymienieni radni 
zagłosowaliby „za”, to byłbym 
bardzo zdziwiony, a mówiąc 
dobitniej: ogłupiały. Oznacza-
łoby to, że radna Bogusława 
Towalewska zmieniła pogląd 
w kwestii zadłużania Wałcza, 
a jej działania jako poprzed-
niego burmistrza, zmierzające 
do oddłużenia miasta - stra-
ciłoby na wiarygodności. 
Radny Zdzisław Ryder jako 
czołowy działacz partii Prawo 
i Sprawiedliwość z naszego 
terenu, głosując „za” podwa-
żyłby natomiast swoją wiarę w 
skuteczny dostęp samorządów 
do programów rządowych, 
proponowanych przez jego 
ugrupowanie.  

Pracując jeszcze w TBS-ie, 
kilka lat temu zastanawiałem 
się bardzo poważnie nad 

możliwością zastosowania 
formuły PPP w budowaniu 
mieszkań na wynajem. Małe 
zainteresowanie w Polsce taką 
formą finansowania budyn-
ków mieszkalnych oraz analizy 
pokazujące, że stawka czynszu 
musiałaby przekroczyć znaczą-
co wymiar czynszu rynkowego 
spowodowało, że odstąpiłem 
od zamiaru zaimplementowa-
nia tego pomysłu do wałec-
kich realiów. Patrząc teraz na 
galopującą inflację, na to, co 
dzieje się z wielkością rat kre-
dytów, może jednakowoż nie 
byłoby to pozbawione sensu? 
Należy jednakże pamiętać, że 
zmniejszenie wierzytelności 
partnera, czyli wykonawcy 
mieszkań, następowałaby 
poprzez pobór czynszu od 
najemców. W przypadku dróg 
nie ma możliwości zastosowa-
nia opłat za ich użytkowanie, 
a spłata zobowiązań następuje 
z dochodów własnych, czyli 
także z podatków od nieru-
chomości, pobieranych od 
mieszkańców. A wysokość tej 
daniny, jak wynika z wielolet-
niego doświadczenia, wałeccy 
radni rewaloryzują bardzo 
niechętnie.

Marek Pawłowski

LISTY

17 maja 1990 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia WHO wy-
kreśliła homoseksualizm z listy 
chorób i zaburzeń. W czerwcu 
2018 roku przez tę samą orga-
nizację transpłciowość została 
wykreślona z listy chorób psy-
chicznych.

Takie są ustalenia, ale nawet 
gdyby ich nie było, sumienie 
żadnego człowieka nie powinno 
pozwalać na pogardę i poniżanie 
innych ludzi.

Polscy pisarze stworzyli jedne 
z najpiękniejszych określeń, 
dotyczących współodczuwania 
z innymi. Edward Stachura 
pisał: „Dla wszystkich starczy 
miejsca pod wspólnym dachem 
nieba”. Janusz Korczak stworzył 
słowa następujące: „Powinno 
być współczucie dla dobrych i 
dla złych, dla ludzi i zwierząt, 
nawet dla złamanego drzewka 

PIĘKNE CZŁOWIECZEńSTWO
i kamyka.

Niedawno ukazała się książka 
Piotra Jaconia „My, trans”. Au-
tor przedstawił w niej dramat 
swej córki z transpłciowością i 
sytuację ludzi jej podobnych. 
Ostatnie zdanie tej książki brzmi: 
„Osoby transpłciowe są grupą 
najbardziej narażoną na samo-
bójstwa - w Polsce dotyczy to 
prawie 70 procent z nich”. Jed-
nym z najczęstszych powodów 
tych samobójstw jest pogarda, 
otrzymywana od innych ludzi.

Po przejściu na emeryturę 
przez 13 lat prowadziłam dzie-
cięco-młodzieżowy Klub 4H. Był 
wśród nas chłopiec o orientacji 
homoseksualnej. Pewnego razu, 
gdy szedł na nasze spotkanie, zo-
stał pobity przez chłopca z innej 
szkoły tylko ze względu na swoją 
odmienność. Gdy wyjechał do 
Irlandii, za to samo pobił go 

inny Polak. Nigdy nie spotkał 
się z podobnym traktowaniem 
przez ludzi innej narodowości 
w innym kraju.

Myślę, a nawet jestem głęboko 
przekonana, że posługiwanie się 
w grach politycznych pogardą 
w stosunku do innych ludzi 
jest głęboko nieetyczne. Prote-
stuję przeciwko temu. Dlatego 

tak bardzo wdzięczna jestem 
Panu Markowi Pawłowskiemu 
za to, że w tak mądry sposób 
dotknął tego tematu w jednym 
z wcześniejszych numerów „Po-
jezierza”. To jest właśnie piękne 
człowieczeństwo. Dziękuję, Pa-
nie Marku.

Stefania Ludwiczak
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Sezon wa-
kacyjny 
w pełni. 
Mnó-
stwo 
rowe-
rzystów 

na 
drogach. 

Faj- nie jest 
pędzić przez świat z rozwia-
nym włosem. Czasem można 
się jednak zapędzić i trafić na 
patrol policji.  Policjanci zaś 
mogą sprawdzić wyposażenie 
naszego jednośladu. Rower 
powinien być wyposażony w 
co najmniej jeden skutecznie 
działający hamulec. Powinien 
mieć sygnał dźwiękowy o 
dźwięku, który nie dopro-
wadzi do zawału innych 
uczestników ruchu drogowe-
go.  Powinien mieć światło 
pozycyjne białe z przodu i 
czerwone z tyłu. Powinien też 
być wyposażony w czerwone 
światło odblaskowe z tyłu 
pojazdu o kształcie innym, niż 
trójkąt. Jeżeli poruszamy się 
rowerem tylko w dzień, nie 
musimy montować dodatko-
wego oświetlenia.

W przypadku braku któregoś 
z elementów obowiązkowego 
wyposażenia kierujący rowe-
rem musi liczyć się z man-
datem od 20 do nawet 500 
złotych. Warto mieć komplet 
wyposażenia, bo czasem może 
się zdarzyć nocny powrót, i to 
niekoniecznie pod wpływem. 
Jeśli jednak pod wpływem - to 
wiadomo, że będzie gorzej. 

Poruszanie się rowerem po 
spożyciu napoju alkoholowego 
jest wykroczeniem. Jeśli ro-
werzysta znajduje się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpły-
wem innego środka działają-
cego podobnie do alkoholu, 
kara będzie bardziej dotkliwa, 
niż dotychczas. Funkcjonariusz 
Policji może w takiej sytu-
acji wystawić mandat, który 
będzie wynosić do 2500 zł. Z 
kolei osoba, która znajduje się 
w stanie po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego 
środka, może zostać obarczo-
na mandatem w wysokości 
1000 zł. Jeżeli rowerzysta nie 
przyjmie mandatu, sprawa 
trafi do sądu. Tu zaś nie prze-
lewki. Jeżeli bowiem  dojdzie 
do sprawy sądowej, a cyklista 

Pieszy - rowerzysta
sprawę przegra, to konse-
kwencje mogą być ciężkie pod 
względem finansowym, ale 
mogą również doprowadzić 
do aresztu, czy też pozbawie-
nia  uprawnień. W przypadku 
stanu po spożyciu alkoholu 
grozi kara grzywny w wysoko-
ści od 20 do 5.000 zł. Grozi 
również areszt na czas od 5 
do 14 dni oraz zakaz prowa-
dzenia pojazdów innych niż 
mechaniczne na okres od pół 
roku do trzech lat. Natomiast 
gdy  przed sądem staje osoba 
obwiniona za jazdę rowerem 
po alkoholu w stanie nietrzeź-
wości, kara za wykroczenie 
może być większa. Wysokość 
grzywny w tym przypadku to 
minimum 50 zł, a maksimum 
5.000 zł. Możliwe jest zastoso-
wanie dłuższego aresztu, bo aż 
do 30 dni (5 to minimum). Je-
śli chodzi o zakaz prowadzenia 
pojazdów innych niż mecha-
nicznych, to podobnie, jak w 
przypadku stanu po spożyciu, 
może on trwać do 3 lat.

Tak więc drodzy rowerzyści - 
wyposażcie swoje jednoślady 
należycie i nie wracajcie na 
nich po piwku.

Przypomnę też, że po-
wszechna jazda rowerami i 
hulajnogami elektrycznymi 
po chodnikach jest niedo-
zwolona. Kierujący rowerem 
lub hulajnogą elektryczną jest 
obowiązany korzystać z drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów, jeżeli są one 
wyznaczone dla kierunku, w 
którym się porusza lub zamie-
rza skręcić. Kierujący rowerem 
lub hulajnogą elektryczną, ko-
rzystając z drogi dla rowerów i 
pieszych, jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność 
i ustępować pierwszeństwa 
pieszemu. Korzystanie z chod-
nika lub drogi dla pieszych 
przez kierującego rowerem 
jest dozwolone wyjątkowo, 
gdy rowerzysta opiekuje się 
osobą w wieku do lat 10 
kierującą rowerem. Można też 
poruszać się chodnikiem, gdy 
jego szerokość wzdłuż dro-
gi, po której ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością 
większą niż 50 km/h, wynosi 
co najmniej 2 m i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów. 
Można też jechać chodni-

kiem, gdy warunki pogodowe 
zagrażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (śnieg, 
silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta mgła). Trzeba pamiętać, 
że kierujący rowerem, korzy-
stając z chodnika albo drogi 
dla pieszych, jest obowiązany 
jechać z prędkością zbliżoną 
do prędkości pieszego, zacho-
wać szczególną ostrożność, 
ustępować pierwszeństwa 
pieszemu oraz nie utrudniać 
jego ruchu. Kierujący hulaj-
nogą elektryczną lub urządze-
niem transportu osobistego, 
korzystając z chodnika albo 
drogi dla pieszych, również 
jest obowiązany jechać z pręd-
kością zbliżoną do prędkości 
pieszego, zachować szczególną 
ostrożność, ustępować pierw-
szeństwa pieszemu oraz nie 
utrudniać jego ruchu. 

Jak widać, kodeks ruchu 
drogowego chroni szczególnie 
pieszych przy współkorzysta-
niu z chodnika. Natomiast 
rowerzyści coraz częściej nie 

będąc do tego uprawnionymi 
spychają pieszych z chod-
ników. Przykładem jest np. 
wałecka ul. Dąbrowskiego. 
Rowerzyści jadąc po chodniku 
na tej ulicy łamią przepisy, 
gdyż chodnik nie ma 2 me-
trów szerokości, a dozwolona 
prędkość na jezdni nie prze-
kracza 50 km/godz. Podobnie 
jest na wielu ulicach. Na ul. 
Bydgoskiej np. rowerzyści jadą 
po chodniku pomimo tego, 
że jest na tej ulicy wyzna-
czona ścieżka rowerowa. No 
cóż, trzeba jednak zmienić 
stronę ulicy i to już stanowi 
dla nich przeszkodę nie do 
pokonania. W swoim czasie 
konflikt pomiędzy pieszym i 
rowerzystą znalazł swój finał 
w sądzie. Nawołuję więc do 
pokojowego współistnienia 
i przestrzegania przepisów 
przez rowerzystów i „hulajno-
gistów”. Rowerzystą bowiem 
się bywa, a pieszym się jest.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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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

• 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.

• Wynajmę mieszkanie lub pokoje dla stu-
dentek w Poznaniu. tel. 606 362 731     33/22l

• Poszukuję z miasta Wałcz: - stare bilety: 
komunikacji miejskiej, parkingowe, do kina, do 
muzeum, na plażę, itp., - odznaki wojskowe, - 
stare świadectwa szkolne. Kontakt: 503  835 
944 lub hjakowiec@o2.pl                       32/22m

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu. Tel. 507 074 042          31/22p

ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLA-
My: tygodnik@pojezierze.com.pl, rekla-
ma@pojezierze.com.pl) lub telefonicznie: 
602 590 376, 662 041 438.

DZIękujEMy ZA SkOrZySTANIE 
Z NASZyCh uSŁuG!

OGŁOSZENIA DROBNE
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