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Fakty Wałeckie1

Wałczanie, jesteście
niepokonani!

Święto z tradycjami

Kasia Kowalska przypomniała nie tylko swoje dawne, znane 
przeboje, ale także zaśpiewała kilka utworów z najnowszej pły-
ty pt. „Kowalska – Ciechowski. Moja krew”. 

Grzegorz Markowski: - Wałczanie – jesteście niepokonani! 

Przed 30 laty powiedziano, że: „Perfect jest dobrą orkiestrą, w Polsce – spokojnie najlepszą!”. Dzi-
siaj słowa te są nadal jak najbardziej aktualne.

Burze i naprawdę rzęsisty deszcz nie przeszkodzi-
ły wielbicielom Perfectu w wysłuchaniu i obejrze-
niu koncertu, który odbył się na zakończenie lata 
w Wałczu. Grzegorz Markowski docenił swoich fa-
nów. Dziękując ze sceny powiedział: - Wałczanie, 
jesteście niepokonani!

Na te koncerty oczekiwano 
od dawna. Już w maju po-

jawiły się pierwsze ofi cjalne 
informacje o tym, że gwiazda-
mi tegorocznego „Zakończe-
nia lata” w Wałczu będą Kasia 
Kowalska i zespół Perfect. 
Każdemu, kto chociaż trochę 
słuchał lub słucha muzyki, 
obydwu wykonawców zbytnio 
przedstawiać nie trzeba, bo-
wiem Kasia Kowalska jest 
gwiazdą polskiej sceny mu-
zycznej już od ponad 15 lat, a 
Perfect to po prostu Perfect!
 Sobotni koncert przycią-
gnął na Stadion Miejski w 
Wałczu kilka tysięcy ludzi. 
Najpierw swój występ zapre-
zentowała wokalistka z pod-
warszawskiego Sulejowa. W 
trakcie trwającego nieco po-
nad godzinę koncertu był czas 

nie tylko na retrospektywną 
podróż po różnych strefach 
muzyki i wrażliwości piosen-
karki – od wydanej w roku 
1994 roku debiutanckiej płyty 
„Gemini” do najnowszego 
krążka „Antepenultimate-
”(wyd. 2008). Jednak specjal-
ny fragment sobotniego kon-
certu wokalistka poświęciła 
ostatniemu z pomysłów, czyli 
wydanej w roku ubiegłym pły-
cie z zapisem wyjątkowej sesji, 
poświęconej pamięci Grzego-
rza Ciechowskiego. 
 - Bardzo żałuję, że nie 
mogę zostać tu jeszcze cho-
ciaż jeden dzień, ponieważ 
kiedy jechaliśmy do Wałcza, 
po drodze mijaliśmy napraw-
dę piękne tereny, pełne lasów i 
jezior – powiedziała po wystę-
pie Kasia Kowalska. – Uwiel-
biam chodzić po lesie, jeść je-
żyny, jagody, zbierać grzyby. 
Niestety, nie mam teraz na to 
czasu, teraz jedziemy do hote-
lu, a wyjeżdżamy o 7 rano. Za-
zdroszczę wam takich pięk-
nych okolic. Jednocześnie ser-
decznie dziękuję wszystkim 
widzom i słuchaczom dzisiej-
szego koncertu za bardzo 
miłe i serdeczne przyjęcie; 
proszę mi wierzyć, że zabiorę 
ze sobą wasze ciepło, które da-
liście mi dzisiaj w trakcie wy-
stępu. 

 Pomimo coraz bardziej 
pogarszających się warun-
ków pogodowych na stadion 
przybywali kolejni ludzie 
chcący na żywo zobaczyć i po-
słuchać absolutnej legendy 
polskiej muzyki – zespołu Per-
fect. Kiedy muzycy pojawili się 
na scenie, deszcz zaczął naj-
pierw siąpić, a później padać. 
Tym niemniej Grzegorz Mar-
kowski, Dariusz Kozakiewicz, 
Jacek Krzaklewski, Piotr 
Urbanek i Piotr Szkudelski od 
pierwszych uderzeń w talerze 
i struny gitar pojechali „ostro”. 
 Nie ma sensu wyliczać za-
prezentowanych przez zespół  
hitów i powszechnie znanych 
utworów, trzeba jednak po-
wiedzieć, że niemal we wszyst-
kich wokal Grzegorza „wspie-
rany” był przez doskonale się 

przy tym bawiącą publicz-
ność, której padające z nieba 
strugi deszczu absolutnie nie 
przeszkadzały. W kręgach 
muzycznych od dawna miarą 
popularności i uznania fanów 
jest chwila, kiedy podczas 
koncertu wykonawca rozpo-
czyna kolejny utwór, którego 
już pierwsze dźwięki czy sło-
wa przyjmowane są brawami 
bądź owacją. W przypadku 
Perfectu można powiedzieć 
inaczej – otóż podczas koncer-
tu trudno jest znaleźć piosen-

kę z ich bogatego dorobku, 
która przyjmowana jest ze 
spokojem czy zaciekawie-
niem, obojętnie, czy pochodzi 
ona z historycznie pierwszego 
ich „białego albumu” wydane-
go w 1981 roku pod tytułem 
„PERFECT”, czy też z ostatniej 
propozycji zespołu – płyty 
„XXX”, wydanej w październi-
ku 2010 roku. 
 Dlatego też trudno dziwić 
się publiczności, która w so-
botni, deszczowy wieczór ży-
wiołowo „wspierała” Grzego-
rza i spółkę podczas trwające-
go ponad 90 minut koncertu. 
W tym czasie tylko raz ze sce-
ny nie słychać było charakte-
rystycznego śpiewu Grzego-
rza, wspieranego gitarowymi 
riffami Darka, Jacka i Piotra. 
Swoje fantastyczne umiejętno-
ści prezentował grający od po-
czątku istnienia zespołu na 
perkusji Piotr Szkudelski. I 
bez żadnej przesady można 
powiedzieć, że trwające do-
brych kilka minut perkusyjne 
solo było popisem jedynym w 

swoim rodzaju, który wielu 
uczestnikom pozostanie na 
pewno długo w pamięci. 
 Widząc przyjęcie i reakcję 
wałeckiej publiczności Perfect 
dwukrotnie próbował zakoń-
czyć koncert, a tuż po trzecim 
wejściu Grzegorz Markowski 
powiedział: - Kochani, dzięku-
jemy wam bardzo gorąco za 
ten czas spędzony z nami w 
deszczu; drodzy wałczanie, je-
steście niepokonani!!!
 Było to zapowiedzią ostat-
niego utworu, który – a jakże 
– został odśpiewany wspólnie 
z publicznością. Po ostatnim 
akordzie wałecka publiczność 
zgotowała wielką owację mu-
zykom, których brawami na-
gradzali obecni na stadionie 
widzowie liczący sobie od 15 
do powyżej 60 „wiosen”. Wszy-
scy przybyli na wałecki sta-
dion, aby nie tylko zobaczyć 
swoich ulubieńców czy idoli na 
żywo, ale po raz kolejny prze-
konać się, że Perfect jest do-
brą orkiestrą, w Polsce – spo-
kojnie najlepszą! 

Z okazji Święta Lotnictwa życzenia mirosławieckim żołnierzom i pracownikom wojska złożyli: poseł Paweł Suski  oraz Komendant 12. Komendy Lotniska ppłk Marek Heller. 

Goście złożyli także wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Boskiej Loretańskiej.

Genezę powstania Sali Tradycji Lotnictwa Wojskowego w Miro-
sławcu przedstawił ppłk rez. pil. Emil Kweclich (na zdjęciu 
pierwszy z prawej). 

Tablice ze zdjęciami, dokumentujące spotkanie z Jurijem Gaga-
rinem oraz wizytę Fidela Castro. 

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik ostrożnie „przymierzył” się 
do fotela pilota Su-22.

Ppłk Marek Heller oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa w Mirosławcu – Jerzy Niedźwiedzki i Emil Kweclich.   

W trakcie obchodów tegorocznego Święta Lotnictwa w 12. Komendzie Lotniska otwarto także Salę Tradycji 
Lotnictwa Wojskowego w Mirosławcu. W ekspozycji, obok wielu ciekawych eksponatów oraz zdjęć, są rów-
nież i te prezentujące spotkanie Jurija Gagarina czy wizytę na lotnisku Fidela Castro. 

Najpierw zgodnie z kilku-
nastoletnią już tradycją 

odbył się uroczysty apel żoł-
nierzy i zaproszonych gości, 
którzy zebrali się na placu 
przed Muzeum Walk o Wał 
Pomorski. Wśród gości byli 
między innymi: poseł na Sejm 
RP Paweł Suski, przewodni-
czący Rady Powiatu Wałec-
kiego Bogdan Białas, bur-
mistrz Mirosławca Piotr Paw-
lik, przedstawiciele samorzą-
dów, fi rm i zakładów, służb 
mundurowych, szkół, harce-
rze oraz weterani lotnictwa. 
 - Zgodnie z tradycją, na 
pamiątkę zwycięstwa kapita-
na pilota Franciszka Żwirki i 
inżyniera pilota Stanisława 
Wigury na samolocie polskiej 
konstrukcji w Międzynarodo-
wych Zawodach Samolotów 
Turystycznych w dniu 28 
sierpnia 1932 roku – dzień ten 
jest obchodzony jako święto 
nie tylko w siłach zbrojnych, 
ale także lotnictwie cywilnym, 
państwowym oraz przemyśle 
lotniczym. Wspomniany try-
umf był możliwy dzięki połą-
czeniu ówczesnej polskiej my-
śli technicznej wysokim 
kunsztem rodzimych pilotów 
wojskowych.
 Mamy za sobą kolejny rok 
wytężonej służby i pracy, pod-
czas którego zrobiliśmy dużo, 

ale musimy nadal pamiętać, 
ile jeszcze przed nami, oraz 
mieć świadomość, że sukces 
możemy osiągnąć tylko wte-
dy, kiedy wszyscy będziemy 
przestrzegali przepisów oraz 
opracowanych procedur. Bo 
każdy z nas – żołnierzy i pra-
cowników, ma bezpośredni 
wpływ na wykonywane przez 
naszych pilotów zadania i 
wszyscy musimy zawsze pa-
miętać o priorytecie zachowa-
nia bezpieczeństwa. Z okazji 
Święta Lotnictwa składam 

wszystkim serdeczne życze-
nia zdrowia, satysfakcji i po-
myślności, szczęścia i dobrego 
samopoczucia, spełnienia ma-
rzeń, a za znaczące osiągnię-
cia w służbie oraz pracy przy-
znaję: 55 żołnierzom – nagro-
dę uznaniową, 4 żołnierzom 
oraz 34 pracownikom – urlop, 
42 żołnierzom oraz 11 pracow-
nikom – pochwałę – powie-
dział ppłk Marek Heller, ko-
mendant 12. Komendy Lotni-
ska w Mirosławcu.
 Z życzeniami do mirosła-
wieckich lotników zwrócili się 
również: poseł Paweł Suski, 
Bogdan Białas i Piotr Pawlik. 
Wszyscy zaproszeni goście 
złożyli także wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Matki Bo-
skiej Loretańskiej. Później go-
ście uczestniczyli w otwarciu 
nowej Sali Tradycji Lotnictwa 
Wojskowego w Mirosławcu. 
 - Myśleliśmy już o takim 
pomieszczeniu od dawna i jest 
nam tym bardziej przyjemnie, 
że możemy je dzisiaj otworzyć 
– powiedział ppłk rez. pil. 
Emil Kweclich, prezes Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa 
w Mirosławcu. – Powstanie tej 
sali nie byłoby możliwe bez 
wsparcia i pomocy 12. Komen-

dy Lotniska oraz życzliwości 
ludzi lotnictwu przyjaznych. 
Dziękujemy serdecznie za 
szczodrość i udzieloną nam 
pomoc, mamy także świado-
mość, że możemy liczyć na 
jeszcze wiele ciekawych  eks-
ponatów czy dokumentów, 
które otrzymamy z różnych 
źródeł. 
 W tym wyjątkowym wnę-
trzu obok kombinezonów i 
mundurów lotniczych zgro-
madzono między innymi fotel 
pilota Su-22, hełm, wiele pa-
miątek lotniczych, jest wysta-
wa modeli samolotów, a 
przede wszystkim bogata hi-
storia prawie 60 lat lotnictwa 
w Mirosławcu. Na uwagę za-
sługuje także dokumentacja 
faktografi czna, ilustrująca 
dzieje dawnego 8. pułku, a 
później 12. Bazy Lotniczej i 8. 
eskadry lotnictwa taktyczne-
go oraz obecnej 12. Komendy 
Lotniska. Ciekawostką w tym 
wszystkim są dwie plansze, 
prezentujące zdjęcia ze spo-
tkania z pierwszym kosmo-
nautą Jurijem Gagarinem 
(1961 rok) oraz z pobytu na mi-
rosławieckim lotnisku przy-
wódcy Kuby Fidela Castro w 
1974 roku.    


