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– Pani nie kontrolowała pieniędzy?
– On utargi od razu zabierał, na towar, na

opłaty. A co piątek dawał mi gotówkę na za-
kupy. Ufałam mu. 

Hanna częstuje obiadem i opowiada dalej:
– Po czterech latach zamknęliśmy sklep, zała-
twiła nas konkurencja. Waldek w Jednówce
wybudował dom klocek, położył papę na dach
i zamieszkaliśmy w dwóch pokoikach z kuch-
nią i łazienką. Niestety puszczał dach i zacie-
kało. Na okrągło szorowałam ściany. Miałam
150 kur i woziłam raz w tygodniu jajka do cu-
kierni w Kościerzynie. Za to robiłam zakupy na
cały tydzień i jeszcze mi zostawało. 

Na początku lat 90. otworzyliśmy bar piwny
w Skarszewach. Stałam za barem: kufle pozbie-
rać, pozmywać, posprzątać po klientach. Praco-
wałam sama, Waldek dowoził towar i zajmował
się papierkową robotą. Raz w tygodniu zastępo-
wał mnie, żebym mogła zająć się domem. Potem
powiedziałam „basta” i w niedzielę mieliśmy za-
mknięte. Bar prowadziliśmy dziesięć lat. 

Po 1989 roku wzięliśmy w dzierżawę ziemię
od Agencji Rolnej po upadłym pegeerze w Gra-
bowie Kościerskim. W 2002 roku kupiliśmy
310 hektarów i zabudowania. Waldek dokupił
jeszcze ziemi, więc w sumie jest jej około
400 ha. Po kilku latach na 60 hektarach posa-
dziliśmy las, mieliśmy też sporo łąk, resztę ob-
sialiśmy. Dostawaliśmy duże dopłaty z Unii.
Dzięki temu wyszliśmy z długów. W 2006 ro-
ku rozbudowaliśmy dom, ozdobną bramę
wieńczył wykuty w żeliwie napis „Jednówka”. 

Teraz widzę to jasno: gdy dostaliśmy pie-
niądze z dopłat, odbiła mu szajba. Poczuł się
bardzo ważny. 

Finansował biuro PC, 
a ja chrust zbierałam
– Kiedy mąż zajął się polityką? 

Hanna sprząta po obiedzie: – Jeszcze za na-
rzeczeństwa jeździliśmy do Gdańska na protesty,
raz to nas nawet zomowcy zgarnęli do „lodów-
ki”. Od początku był w Porozumieniu Centrum,
potem w PiS. Ja na politykę nie miałam czasu,
zasuwałam jak nie w barze, to w gospodarstwie.
Waldek powtarzał, że on jest mózgiem. Zaak-
ceptowałam to, ale jak czasami chciałam się
z nim wyrwać, to mnie nie zabierał. Dla PiS-u
zrobiłby wszystko. Z naszych wspólnych pienię-
dzy finansował wyjazdy, bannery, biesiady. Pła-
cił za autobusy, które woziły ludzi do Torunia, na
msze do ojca Rydzyka. On na PiS zawsze miał
pieniądze. Gdy w Kościerzynie jeszcze w latach
90. otworzył biuro PC, poszły na to nasze pie-
niądze, a wtedy nam się nie przelewało i paliłam
w domu chrustem, który zbierałam w lesie. 

Na pięćdziesiątkę zaprosił ponad 200 osób,
przyjechało ze 180, oczywiście góra PiS-u na-
waliła, był tylko Jacek Kurski i nieżyjący już
ksiądz Jankowski. Waldek ogłosił, napisała też
o tym lokalna gazeta, że zamiast prezentów
chciałby, by goście wrzucali pieniądze do pusz-
ki, która zostanie przekazana hospicjum w Ko-
ścierzynie. Zebrała się spora suma, ale on nig-
dy jej nie przekazał. Okazało się, że nie mamy
czym zapłacić za katering, więc puszka poszła
na jedzenie dla gości.

Gdy Lech Kaczyński był prezydentem War-
szawy i przyjechał na Kaszuby, Waldek chciał
zamówić dla całej ekipy kolację w restauracji.
„Nie mamy tyle pieniędzy!” – próbowałam go
powstrzymać, bo wtedy trzy razy oglądałam
każdą złotówkę. Obiecałam, że przygotuję przy-
jęcie w domu, i w końcu ustąpił.

To był piątek, na Kaszubach się pości. Więc
podałam dorsza po grecku, śledzie, jajka, sa-
łatki. Goście byli zdziwieni – mimo że katolicy,
najwyraźniej nie pościli. 

Ja cię kocham, ale jesteś chora 
– Kiedy między wami zaczęło się psuć? – py-
tam, gdy Hanna nalewa herbatę.

– Gdy w marcu 2012 roku Waldek pojechał
z ekipą PiS-owską na Węgry. Wrócił zachwy-
cony i jak się później okazało, zakochany. Od
dwóch lat nie był już radnym, więc jeździł po
Polsce, był wszędzie, gdzie coś się działo. On
i te jego bannery. 

– Po co jeździł z bannerami?
– On uwielbia być popularny. W garażu miał

kilkadziesiąt tych bannerów. Zaczęli nazywać go
„Rejtan” albo „Wybawiciel Polski”. Któregoś dnia
oznajmił mi, że historia go oceni i zapamięta. Po
prostu już nie mógł żyć bez tej uwagi.

– A dlaczego przestał być radnym? 
– Za pierwszych rządów PiS-u został preze-

sem spółki Bielnik koło Elbląga, która należała

A WYCHODZIŁ RANO 
WRACAŁ Z M. DO JEJ MIESZKANIA, 
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