
Starosta Starzec prawie biega po swoim gabinecie, łapie za telefon, potem za 

notes, siada, wstaje, siada. Zwierzęco ruchliwy, gadatliwy. Wysoki, atletyczny, 

ale szczupły, był nauczycielem WF, z ramienia PiS jest teraz starostą.  

– Żeby pogadać o mieście? O Unii? Słabo u mnie z czasem… O, widzi pan, 

woziłem w bagażniku dziesięciotomową encyklopedię, próbuję ją dać naszemu 

biskupowi, a on, że nie może, a jak może, to ja nie mogę, on, że wieczorem, to 

ja, że w południe, no to zawiozłem mu ją skoro świt, bo woziłbym miesiąc. Nie 

ma czasu nawet na biskupa… Ale zaraz, mam! W piątek! A nie… nie mogę. W 

piątek mam popijawę z moją policją. W sobotę! Co ja tam mam…? Zawody 

wędkarskie o puchar starosty, czyli o mój… Potem coś w domu kultury… 

Potem muszę zwalić drzewo… A potem… Grill! U mnie! Niech pan wpada! 

Wpadam w sobotę. Gorąco, piękna pogoda. Starzec ma dom, sto metrów dalej 

działkę z drewnianą altanką i paleniskiem na grilla. Gdy jadę, mijam wóz straży 

pożarnej i strażaków, którzy wyciągają mechaniczne piły i drabiny. Jest kilku 

sąsiadów Starca: księgowy, emerytowany górnik.  

– Z policjantami jak było? O Jezu, zapiliśmy trochę pałę, bo jeden awansował, 

drugi został dziadkiem, więc trochę nie tego jestem… Jak mnie się tu żyje? 

Bardzo dobrze! Duże miasto mnie męczy, a tu spokojnie, bezpiecznie, zielono. 

Mam tylko marzenie, żeby ten turysta z muzeum choć jedną noc został, ale to 

się niedługo zmieni. Przestaniemy być przystawką do Krakowa, jak powstanie 

droga S1. No i potrzebujemy więcej tanich miejsc noclegowych.  

– Byłem dzisiaj w Hiltonie, na śniadaniu. Pięćdziesiąt złotych, trochę drogo – 

mówię.  

– Hilton już czynny?! Było otwarcie?  

– Chyba tak.  

– Beze mnie? 

Idzie do drewnianej chaty, wraca z zimnymi butelkami piwa. 

– Najlepsze piwo na świecie, proszę, odkryłem je w Dachau.  

– Dlaczego w Dachau?  

– Bo byliśmy tam ostatnio z radnymi, kupiłem parę skrzynek.  

– Po co?  

– No, z delegacją, z radnymi.  

– Rozumiem, ale po co do Dachau?  

– To pan nie wie? To nasze miasto partnerskie. O ja pierdolę! Ej! Na płot 

uważajcie! 

Strażacy szykują się do cięcia na działce Starca drzewa, wysokiego na 

dwadzieścia metrów.  

– Wziąłem się za zwalanie tego drzewa, bo to krzywa sosna, boję się, że się 

przewróci. Niech pan patrzy, jaka przechylona.  

– Dlaczego straż pożarna?  

– A zadzwoniłem po nich, bo nie wiedziałem do kogo. Jutro pewnie będę w 

gazecie, że ich wykorzystuję, bo ta straż mi podlega. No, zapłaciłbym, nie ma 



problemu, ale straż też mi dużo zawdzięcza, żyją se dzięki mnie jak bąk w 

kobylej dupie, bo półtora miliona złotych dołożyliśmy do remizy… 

Po chwili pytam o obóz.  

– Obóz? Wstyd mi przyznać, ale nigdy nie zwiedziłem go w całości, choć 

prawie z niego nie wychodzę. Jestem tam od rocznicy do rocznicy. Mój roczny 

kalendarz to w zasadzie obóz. Najpierw wyzwolenie obozu, czyli miejskie i 

obozowe uroczystości, potem hołd dla tych, którzy związani z obozem: Pilecki, 

Kolbe. Upamiętnia się ich urodziny, dni, gdy trafili do obozu i zginęli. Potem 

rocznica pierwszego transportu do obozu, dalej Marsz Żywych, akurat nie byłem 

w tym roku, bo byłem na spotkaniu z kanclerzem Niemiec, do tego święta 

kościelne związane z obozem, a jeszcze miejsca poświęcone Kolbemu: szpital 

imienia Kolbego, szkoła jego imienia, klasztor jego imienia. I każdy z nich robi 

uroczystości i obchody urodzin Kolbego, rocznicy trafienia do obozu i śmierci. 

A ostatnio zdecydowano, że Kolbe będzie patronem powiatu, to już nie wiem, 

co się będzie działo… Tylko wie pan… No muszę powiedzieć, że to nie działa 

w dwie strony. Bo ja chodzę do obozu na te wszystkie uroczystości, ale dyrektor 

muzeum, pan Cywiński, to nie przychodzi na moje uroczystości, a jestem osiem 

lat w starostwie. Ile razy u mnie był pan Cywiński? Nigdy nie był. Muzeum 

Auschwitz, powiedzmy sobie szczerze, przysłoniło martyrologię Polaków, 

dlatego budujemy nasze muzeum, poświęcone mieszkańcom, którzy pomagali 

więźniom. Miało być „Sprawiedliwi pod Auschwitz”, ale zrezygnowaliśmy, bo 

Żydzi nam zarzucili, że zawłaszczamy nazwę „Sprawiedliwi wśród Narodów 

Świata”. No i słowo „Auschwitz”. I dobrze! Będzie „Sprawiedliwi z 

Oświęcimia”, dzięki temu podkreślimy, że Oświęcim i Auschwitz to dwa różne 

miejsca. Ostatnio powiedziałem, zgodnie z prawdą, że jeszcze nie ma konkretów 

w sprawie muzeum, bo czekamy na decyzję Ministerstwa Kultury. Wyszło tak, 

jakby ministerstwo celowo zwlekało. Zadzwonił wiceminister Sellin i mnie 

kulturalnie opierdolił. Bo muzeum Auschwitz, powiedzmy szczerze, 

przyćmiewa wszystko. Kto przyjedzie, wiadomo, rozmawiamy o muzeum, a 

tłumaczyć się musimy także z nie naszych grzechów… O! Dwa miesiące temu 

miałem wizytę studentów z Niemiec, z Monachium, w związku z tym 

partnerstwem z Dachau. I jedna studentka pyta mnie: „Kto pozwolił, by osiedle 

Zasole, przez które idzie się do muzeum, było tak blisko obozu?”. Z 

pretensjami, pan rozumie, niemiecka studentka, że krzywdzimy muzeum 

Auschwitz… Tłumaczę jej, że za komuny ludzie nie chcieli miejsca pamięci, 

tylko życia. A gdybyśmy chcieli być szczegółowi, to cóż… Wszędzie tu 

jesteśmy na cmentarzu, bo prochy były rozsypywane gdzie się da i niesione 

przez wiatr. Pamiętam, jak na drodze ekspresowej Mysłowice–Bielsko- -Biała 

szukano miejsca na zjazd do Oświęcimia, ale co ustalono, wbito łopatę, to zaraz 

szczątki. 

Podnosi się gwałtownie, patrzy czujnie na strażaków.  

– O, piłują od góry. Kurwa, płot mi rozkręcili! Dobrze tu żyjemy ze strażą, 

chociaż moje pisiory chciały mi odwołać komendanta, nie wiem dlaczego. 



Zadzwoniłem do Szydłowej, że ten jest przyzwoity, i zniknął z listy do 

usunięcia. A jeszcze ten obóz, to powiem panu… Przed kilku laty byłem w 

Jerozolimie, w Jad Waszem, i wtedy dopiero zrozumiałem, czym dla Żydów jest 

Holokaust. Wcześniej o tym nie myślałem. Obóz był, ale jakby nie było, nie 

istniał w rozmowach ze znajomymi. Pamiętam, że gdy się bawiliśmy, jako dzie-

ciaki, mówiliśmy, że idziemy koło „Willi Hössa”, ale w taki sposób, że była to 

„wilahesa”, bo nikt nie tłumaczył, skąd ta nazwa. Ani w szkole, ani w domu. 

Drzewo wali się w poprzek działki, wydaje się, że leci na płot, starosta biegnie, 

ale wraca uspokojony.  

– Udało się! Pięknie leży.  

– No to cyk, panie starosto! – Podnoszę drugą butelkę.  

– Eeech… Tam w Dachau, w ich knajpach, podają piwo w kapitalnych 

glinianych kuflach… 

Dziadkowie Starca pochodzą spod Oświęcimia, byli rolnikami lub górnikami. 

Ojciec pracował w zakładach chemicznych, zmarł po czwartym zawale.  

– Moje dzieciństwo to plac budowy pod osiedla, zabawy nad Sołą. Nie dostałem 

się do technikum chemicznego, choć byłem dobrym uczniem, po liceum 

uciekałem przed wojskiem, poszedłem na kopalnię, tam mnie zastał stan 

wojenny, wzięli mnie do Wojsk Ochrony Pogranicza, byłem wzorowym 

żołnierzem. Chodziliśmy w stanie wojennym z ostrą bronią, patrolowaliśmy 

ulice Koszalina. Gdyby w nasze ręce wpadł opozycjonista? Nie wiem, jak bym 

się wtedy zachował. To nie są dobre wspomnienia, jestem wdzięczny losowi, że 

nie musiałem użyć broni. Wróciłem do Oświęcimia, studia na AWF, udało mi 

się wyrwać do pracy w Kanadzie, zaoszczędziłem trochę pieniędzy. Jezu, czego 

ja nie robiłem! Sprowadzałem samochody, uczyłem w szkole, dyskotekę 

miałem, ale wspólnik mi się zapił na śmierć, a mówiłem mu: „Nie wprowadzaj 

się nad knajpę”, i ja też bym się zapił, bo cały czas byliśmy na bani. Raz na 

śledzika policja obstawiła wszystkie drogi, wpadłem, zabrali mi prawko. I 

jeździłem bez prawka. Nauczka? Że nie jeżdżę po pijaku i wiem już, że mam 

słaby charakter, nie mogę prowadzić takiego biznesu: śmierdzący byłem od 

fajek, kobiety, alkoholu. To moja niechlubna karta.  

Do PiS wstąpił w 2003. Miał siedmioprocentowe poparcie, mógł sam startować 

w wyborach na radnego.  

– Ale spodobał mi się pomysł, że wstępujesz do PiS i pokazujesz, co masz. 

Jawność, uczciwość, tak to wtedy widziałem. Bo gdy przyszedłem do rady 

powiatu, zasiadali w niej zamożni ludzie, a pisali bzdury w oświadczeniach. 

Jeden był kilka kadencji wójtem, a oszczędności miał sto pięćdziesiąt franków. 

Albo lekarz, jego żona lekarka, jeździli furami po pół miliona złotych, a piszą, 

że nic nie mają, albo dyrektorka szkoły z domem za czterdzieści tysięcy złotych. 

No, panie kochany! Mój garaż jest tyle wart. I wychodziło, że ja, nauczyciel 

WF, jestem najbogatszy. I to mnie ujęło w PiS: pokaż, co masz. No, nie mówię, 

że trzeba wszystko pokazywać…  



O! Dzisiaj byłem u biskupa, a on narzeka na RODO. Mówi: „Panie starosto, 

zróbcie coś z tym RODO, bo jak ja mam teraz ludzi wpisywać do ksiąg 

chrztu?”. 

Upija duży łyk piwa.  

– Czy dobrze, że Beata Szydło jest stąd? Gdy była burmistrzem Brzeszcz, miała 

trzy, cztery procent poparcia i chcieliśmy, by do nas przystąpiła, bo była 

popularna, ale wtedy za słabi dla niej byliśmy. A gdy do nas przyszła, to 

mieliśmy dwadzieścia procent, wtedy odrzuciłem jej wniosek o przyjęcie do 

PiS. Przez cztery lata, gdy byłem starostą, nie zadzwoniła do mnie… 

Pamiętliwa. Albo na spotkaniach regionalnych mnie nie wymieniała, za każdym 

razem dawała odczuć, że pamięta. W poprzedniej kadencji byłem wicestarostą, 

mieliśmy koalicję z PO, starostą był człowiek PO. Była współpraca i jest 

współpraca, ale, muszę to powiedzieć, dzięki mnie. Żyjemy razem, pracujemy, 

budujemy miasto, ale gdy przychodzą wybory… 

Znów upija duży łyk, głośno wypuszcza powietrze.  

– Ech… No, na noże wszyscy wtedy idą. A jak wojna na górze wybuchła, to ta 

nienawiść zeszła na dół. I ja tego nie rozumiem. I to jest złe. Jak zostałem 

starostą? Panie! Dzięki PO. Było tak… PiS ma siedzibę na pierwszym piętrze, 

wyżej jest PSL. PO przyszło do PiS, że zrobią koalicję, ale ja będę starostą. A 

moi się postawili, chcieli innego. Dlaczego? Bo bali się Beaty Szydło, że ona 

pamiętliwa. No, nie chciała mi wybaczyć, że jej do PiS nie chciałem przyjąć. 

Wybaczyła w ramach zasług, niedawno, gdy udało mi się podkupić jedną radną 

z PO. Pilnowali jej, by się ze mną nie kontaktowała, nawet do fryzjera z nią 

jeździli, ale namówiłem, by przeszła, i w ten sposób zostałem starostą. 

Bezwzględne? Panie, tu nikt nie ma skrupułów. Od nas też jeden zdradził, 

poszedł do PO, mimo że mu pracę znalazłem, na samochód pożyczyłem. PiS, 

powiem panu szczerze, mi nigdy nic nie dał, bo jestem niezależny. Ale niestety, 

najgorzej mi się układa z panem prezydentem Chwierutem. Nie że ja teraz jakoś 

na niego będę jechał, bo mamy w końcu kampanię samorządową i razem 

startujemy na prezydenta… Ale… O, w Dachau byliśmy, wynudzili się z nim 

wszyscy, a ze mną jeden pub, drugi, wystawa, koncert, do hotelu wracaliśmy o 

trzeciej nad ranem. No życie. Albo rynek, wszystkie drzewa wycięte, ławki w 

słońcu stoją, no kto tam siądzie w upał? Czasami złośliwości są, ale to nie moja 

wina. Wyciągałem rękę. Jak miało być przeniesione schronisko dla zwierząt, to 

konsultował ze wszystkimi, tylko nie ze mną, a na koniec napisał, żebym mu 

podarował działkę z majątku starostwa, bo akurat dziewięćdziesiąt pięć procent 

działki, na której chciał nowe schronisko postawić, należy do mnie, ha, ha. Okej, 

zgodziłem się, ale pod warunkiem że to będzie na pewno grunt pod schronisko. 

Że mu nie ufam? Kurde, nie! Jak mieliśmy strajk lekarzy, to pisał, że to 

powiatowe szpitale mają problemy, ale jak szpitale dostały rezonanse od 

Szydłowej, to już pisał, że szpital jego. A jak przecinaliśmy wstęgę, w pięciu 

chyba, na nowej drodze, to na moim filmie przecinają wszyscy, a na jego, nie 

mam pojęcia, jak to zrobili, tylko on się w kadrze zmieścił. No, taka jest różnica 



między nami… I jeszcze jedno: można do mnie dzwonić o każdej porze dnia, a 

do prezydenta? Ale jak zostanę prezydentem i PiS zachowa swoją przewagę w 

powiecie, to…  

– Zemsta?  

– Skądże! Bo wie pan, ja już w powiecie nie mam co robić. Ale to nie mój 

pomysł, Szydło podpowiedziała, że mogę wygrać z Chwierutem. 

Pika mu telefon. 

– Przepraszam, sprawdzę. A, to moja rzeczniczka pisze: „Proszę napisać na 

Facebooku… Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia… Pielęgniarek i… 

Położnych”. Aha. Bo moja formuła w starostwie się wyczerpała, nic więcej nie 

da się zrobić, no, możemy budować drogi, szkoły, muzea, ale szukam innych 

dróg dla siebie.  

Pytam o żonę.  

– Trzyma się od tego wszystkiego z daleka. Oficjalnie? Jest zajęta. 

Nieoficjalnie? Brzydzi się takimi ludźmi jak my, politykami. Pracuje w szkole. 

Uczciwa kobieta, bardzo praktykująca, ja też, choć nie tak bardzo. No, w coś 

trzeba wierzyć, tak łatwiej, mam dobre kontakty z księżmi, z biskupem. Z 

Bogiem? Powiem panu, że nie spowiadam się księżom, a właśnie Bogu. 

Komunia? Biorę, bez spowiedzi. E tam… Są gorsze grzechy. To co? Kolejne 

piwko? Uwielbiam browary, a to moje ulubione piwo… Rzucę okiem na 

grilla… W zasadzie nie lubię grillować, chyba że skrzydełka, ale trzeba umieć… 

O, tu trzeba założyć do środka, o tak, wtedy fajnie się przewraca… Nie lubię 

robić, ale lubię jeść na wolnym powietrzu, bo jestem towarzyskim facetem. Nie 

lubię być sam, a ta działka to było moje marzenie. Z sąsiadami zawsze mieliśmy 

problem, gdzie robić grilla, a że zacząłem dobrze zarabiać, to padło na mnie. O, 

i teraz przekładamy skrzydełka. Pascal, do jasnej cholery!  

Pies skubnął jedno skrzydełko i dał nogę.  

– Ludzie mnie lubią. Wie pan dlaczego? Mam jedną zasadę: niczego nie 

zamiatam pod dywan! Dobrze żyję z każdym. O, mam świetne stosunki z 

prezesami Synthosu, byłym i obecnym. Unikam mówienia źle o Synthosie, bo 

mi nie wypada. Mój syn tam pracuje. No wie pan, trochę w tym pomogłem, bo 

spytałem prezesa: „Mój syn będzie pracował w Synthosie tu czy za granicą? Bo 

nie wiem, czy mam mu kupować mieszkanie”. No i syn pojechał do 

niemieckiego oddziału.  

– A jak będą chcieli, by spłacił pan to zobowiązanie? – pytam.  

– Mój syn skończył prawo, biznes międzynarodowy, jest wartościowym 

pracownikiem, wynajmują mu mieszkanie za tysiąc czterysta euro i jeszcze ma 

przyloty bezpłatne do Polski. Znaczy, że cenią go.  

– A jak będzie wyciek w Synthosie i pojedzie straż, którą pan nadzoruje, a 

prezes poprosi, by to wyciszyć? Co w panu wygra? Kariera syna czy zdrowie 

miasta?  

– Powiem: „Synku, radź sobie sam, bo tata nie chodzi na układy”. Nikt mi nie 

zarzuci, że działam na ich rzecz. Wyciągnąłem od nich trzysta pięćdziesiąt 



tysięcy złotych na karetkę, to znaczy najpierw dwieście, ale okazało się, że to 

bez wyposażenia, więc dorzucili. Pascal, chodź no tu! Pascal! Głupku jeden… 

No, zeżarł nam skrzydełka… ale nie wszystkie. 

Strażacy skończyli, pocięli konar na kawałki.  

– Z tego konara to zrobię sobie piękną ławę. Panowie strażacy, dziękuję, 

zapraszam w środę na dobrą wódę i grilla.  

Nad altaną wypalony napis: „Skandalówka”. Bo Starzec kupił działkę od 

powiatu, czyli od siebie, i media zarzucały mu prywatę.  

– Ale że wywiozłem stąd trzy dupne ciężarówki śmieci, to nikt nie pisze! 

Sąsiedzi nawet krzyczeli, że skandal, że ośmieliłem się kupić działkę pod 

domem. Tej, co najbardziej darła ryja, proponowałem: „Proszę bardzo, nie 

podoba się, może pani ode mnie odkupić”. Chciałem tu coś większego postawić, 

ale oczywiście pan prezydent nie chce mi zmienić planu, bo to jest w planie 

działka rekreacyjna. A dwa miesiące po kupieniu działki sąsiad wyzywał mnie 

przez płot: „Chuju! Złodzieju!”. Podałem go do sądu i dostał zakaz zbliżania się 

do mnie. Jest strażnikiem muzealnym w obozie. No, dobra… Skrzydełka 

gotowe… Macerowałem specjalną przyprawą. Pascal! A poszedł stąd, 

głodomorze jeden! Ja pierdzielę! Przypaliłem! No to jeszcze po jednym 

piwku…  

– A co pan zobaczył w Dachau? – pytam znad skrzydełek.  

– Edukacja zrobiła na mnie wrażenie, ale ta normalna. Starosta Dachau zawiózł 

nas na spotkanie z kombatantami, do gimnazjum. Podjeżdżamy, a to kolos, na 

ponad tysiąc dwustu uczniów. Oni tak budują szkoły, tak komunikują, że 

dzieciaki dojeżdżają na rowerach, skuterami albo kolejką podmiejską. A u nas 

pełno szkół, w niektórych po pięćdziesięciu uczniów. A komunikacja? Miasto 

bez korków, czyste, a u nas? Mamy problem, ciągle korki, bo jesteśmy lejkiem 

do Katowic, dużo zwężeń, więc potrzebujemy jak tlenu mostów na Wiśle i Sole, 

a nie jakiejś „kładki pamięci”. Dobre wyszło? Pan lubi pikantne? Bo chyba 

przegiąłem z tą przyprawą… Jest taka jedna w Kauflandzie, do skrzydełek, 

zawsze ją kupuję. Pascal, nie wolno! Przecież zeżarłeś przed chwilą! Dobre mi 

wyszło… Ale nie pamiętam, ile tego dałem, jak ja to zrobiłem, cholera, muszę 

następnym razem zapisać… 

Opróżniliśmy chyba całą lodówkę, więc jesteśmy już po imieniu, ledwie 

dochodzimy do taksówki, musimy się ze starostą trochę podpierać. Gdy 

taksówkarz podjeżdża, wsiadam, starosta wkłada jeszcze głowę, uśmiecha się 

całą gębą.  

– No, tak że widzisz, redaktorze, jest przyjemnie w naszym mieście, ludzie 

fajni! Pisz o nas dobrze! Ty! Wiem! Musisz jeszcze wpaść na Dzień Strażaka! 
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