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Prawda jest dziwniejsza od fikcji, 
a to dlatego, że fikcja musi być 

prawdopodobna. Prawda – nie.

Mark Twain
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Paweł Rylski postawił kropkę na końcu zdania

Od dwóch dni trzymali się razem. We czwórkę. Z pepeszami 
gotowymi do strzału, pochyleni do przodu, rozglądając się 
czujnie na boki, biegli przed siebie tuż za kolumną czołgów. 

Huk wybuchających bomb, grzechot karabinów maszynowych, wy‑
cie samolotów strzelających do ludzi z lotu koszącego, zgrzyt gąsienic 
czołgów sunących wolno poprzez pokryte gruzami ulice Königsber‑
gu rozsadzały im czaszki. W ferworze walki na śmierć i życie nawet 
nie czuli lodowatego wiatru wciskającego się pod brudne i podnisz‑
czone szynele. Siergiej Rosłow, młody, masywnie zbudowany sier‑
żant z wiecznym uśmiechem przylepionym do pociągłej, kostropatej 
twarzy zgubił gdzieś czapkę i jego płowe, krótko przy skórze, na jeża 
ostrzyżone włosy pokrywały drobne płatki śniegu sypiącego od go‑
dziny, choć właśnie dobiegał końca 9 kwietnia, a krzewy i drzewa 
zdążyły już pokryć się delikatną mgiełką pierwszej, wiosennej ziele‑
ni. Chłodne powietrze zdawały się ogrzewać jęzory ognia, trawiące‑
go kamienice gęsto stojące po obydwu stronach ulicy, której nazwy 
oni nawet nie znali, bo nie miało to dla nich żadnego znaczenia. Po‑
marańczowe firany płomieni buchały ku górze ze ślepych oczodo‑
łów okien. Panoszący się wokoło, gnany przez wiatr, czarny, gryzący 
w oczy i duszący oddech dym, zasłaniał całe pole widzenia. Katiusze, 
przecinając z gwizdem szare, wiszące nisko nad ziemią niebo, zosta‑
wiały za sobą pióropusze ognia i raziły pozycje Niemców skrytych 
jak szczury w ruinach dogorywającego miasta. Te „organy Stalina”, 
jak nazywali pociski rakietowe Rosjan, wzbudzały w nich panicz‑
ny lęk. Niektórzy nie wytrzymywali psychicznie i zatykając dłońmi 
uszy, usiłowali wcisnąć się do pierwszego z brzegu kąta, byle tylko 
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nie słyszeć tego upiornego, piskliwego wycia. Niektórzy płakali jak 
dzieci, w niczym nie przypominając nie tak dawnych niezwyciężo‑
nych zdobywców, bezlitosnych nadludzi.

– Ale daliśmy Germańcom wpierdol! – zawołał z satysfakcją idą‑
cy przodem Rosłow. Czekał chwilę na swoich kompanów, rozgląda‑
jąc się wokoło.

Słońce zachodziło krwawą łuną, barwiąc chmury na kolor ciem‑
nego bursztynu. Szpica kompanii pognała daleko do przodu, znika‑
jąc w kłębach dymu i pyłu. Po chwili odgłosy walki zamarły i nad 
miastem zaległa martwa cisza. Przez jednych upragniona, jako znak 
zwycięstwa, innym dająca złudną nadzieję, że skoro przeżyli istne 
piekło, to już nic gorszego ich nie spotka, przez innych pogardzana 
jako oznaka klęski i upokorzenia. Jeszcze tylko pojedyncze wybuchy 
rozrywały błogi spokój, jeszcze ostatni grzechot karabinu przypo‑
mniał, że nadal trwała wojna, ale już wszyscy wiedzieli, że nadszedł 
koniec. Koniec walk o Königsberg, miasto–symbol znienawidzonej 
potęgi krzyżacko‑pruskiej i hitlerowskiej zarazem.

Nawet nie mieli sił, aby cieszyć się ze zwycięstwa. Nadal razem, 
we czworo, z usmarowanymi sadzą i pyłem twarzami, w których bły‑
skały białka oczu, przemykali w szarości wieczoru, rozpraszanej przez 
łuny dogasających pożarów. Z satysfakcją spoglądali na białe prze‑
ścieradła w oknach pozbawionych szyb, nielicznych ocalałych ka‑
mienic. Wywiesiła je, jako symbol poddania się, pozostała przy życiu 
ludność niemiecka. Na widok leżących pokotem pod murem trupów, 
porucznik Radiszczew zacisnął szczęki, aż mu zęby zgrzytnęły. Przy‑
pomniał sobie podobny, bolesny obraz zastrzelonych mieszkańców 
jego rodzinnej wsi, w tym matki i sióstr. Zostały najpierw zgwałcone. 
Rozrzucone szeroko nogi kobiecych zwłok świadczyły, że rozegrała 
się tutaj taka sama tragedia. Choć starał się usilnie, nadal w jego pa‑
mięci tkwił widok małego braciszka, którego esesman wyrwał matce 
z objęć, chwycił za nóżki i cisnął o ścianę chałupy. Od jakiegoś czasu 
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już wiedział, że żaden kolejny zabity Niemiec, zgwałcona Niemka ani 
czas nie są w stanie wymazać tego obrazu z pamięci.

Trupy żołnierzy i cywilów walały się wszędzie, porzucone przez 
towarzyszy broni i rodzinę, jakby to były szmaciane, popsute lal‑
ki. Mdły odór rozkładających się ciał dolatywał spomiędzy gruzów 
z każdym podmuchem wiatru. Pod grubymi podeszwami sfatygo‑
wanych buciorów czerwonoarmistów chrzęściło szkło z rozbitych 
okien i gruz, zaścielające całą szerokość jezdni i chodniki. Po godzi‑
nie kluczenia pośród ruin miasta, przed ich oczami nagle wyrosły 
potężne mury zamczyska, który w zamierzchłej przeszłości stanowił 
siedzibę zakonu krzyżackiego, a przez ostatnie lata pełnił rolę mu‑
zeum, w którym gromadzono wybitne dzieła sztuki, w tym także te 
zrabowane przez Niemców na terenie Europy, a zwłaszcza Związku 
Radzieckiego. Ale oni nie mieli o tym bladego pojęcia. Dla nich stano‑
wił jedynie doskonałe miejsce, żeby choć na chwilę posadzić dupska, 
wyciągnąć obolałe nogi i w końcu nażreć się do syta. Nie pamiętali, 
kiedy ostatnio jedli cokolwiek. Pośród morza płonących ruin zamek 
zdawał się być nietknięty, a wysoka wieża sięgała pochmurnego nie‑
ba. W krwawym świetle rzucanym przez ogień trawiący okoliczne 
budynki, brnęli poprzez gruz i szkło do wejścia. Wasyl Anfiłow, wy‑
soki i chudy jak trzcina, najmłodszy wiekiem i stopniem z tej czwór‑
ki, bo zwykły szeregowy, wyszperał spomiędzy kupy cegieł kawałek 
deski i przytknął ją do ognia. Zapłonęła niczym pochodnia, oświe‑
tlając drogę do zamku. Dostępu do jego wnętrza nie broniło już nic. 
Solidne drzwi zostały wyrwane przez podmuch wybuchającej bomby.

Jak na rozkaz zdjęli pepesze z ramion, zarepetowali i zanurzyli 
się w ciemność zamkowych murów. Cholera wie, jaką przykrą nie‑
spodziankę mogły skrywać. Po chwili, zamiast dachu nad głowami, 
ujrzeli gorejące niebo i sypiący na posadzkę, pokrytą szkłem z wy‑
bitych okien, śnieg z deszczem. Ogromna sala została przez obroń‑
ców całkowicie ogołocona z wszelkich sprzętów. Jedynie olbrzymie 
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chorągwie o nieznanych im symbolach tkwiły drzewcami w metalo‑
wych uchwytach zamocowanych wzdłuż ścian. Przez jakiś czas klu‑
czyli przez czarną i zimną otchłań zamkowych korytarzy, częściowo 
zawalonych gruzem, jakimiś beczkami, być może zawierającymi coś 
w swoim pękatym wnętrzu. Migotliwy płomień prowizorycznej po‑
chodni rzucał karykaturalne cienie na ściany. Nigdzie żywego ducha.

– Germańce dały nogę – oświadczył po godzinie szwendania się 
po smętnych resztkach krzyżackiej i nazistowskiej potęgi najstarszy 
rangą, kapitan Michaił Zajcew. Gdyby nie wojna, nadal wykładałby 
na uniwersytecie w Moskwie, wzbudzając ckliwe westchnienia zako‑
chanych w nim studentek. „Przystojny na zabój”, tak o nim mówiły 
za jego plecami.

– Możemy tutaj odpocząć – zadysponował, zdejmując ciężki ple‑
cak z ramion. Cisnął nim pod ścianę, wzbijając w powietrze pył i kurz.

Reszta poszła w jego ślady. Rozsiedli się wygodnie, opierając 
plecy o ocalały fragment muru. Gdy chwilę odsapnęli, sięgnęli rów‑
nocześnie, jak na rozkaz, do swoich wypchanych solidnie plecaków. 
Mieli w nich wszystko, co było potrzebne, aby przetrwać szturm 
na miasto i to, co zazwyczaj następowało potem. Na zaopatrzenie 
ze strony dowództwa nie zawsze mogli liczyć, więc radzili sobie 
sami, jak umieli najlepiej. Najprościej było rekwirować wszystko, 
co nawinęło się pod rękę, a na ziemi wroga miało się co nawijać. 
Ich własna, rodzona, stała się jałową, spaloną pustynią. Jednak ich 
przede wszystkim interesowało żarcie, buty i papierosy. Piernatów 
nie będą przecież targać do samego Berlina. Wezmą je w drodze 
powrotnej. Jak dożyją.

Anfiłow sprawnie otworzył bagnetem trofiejną konserwę mię‑
sną i nie oglądając się na kolegów, łapczywie pożerał jej zawartość. 
Zasmarkany nos obcierał rękawem brudnego jak święta ziemia szy‑
nela. Miał zaledwie dziewiętnaście lat i jeszcze rósł. Jego organizm 
domagał się dużej ilości białka i wapnia, których Armia Radziecka 
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nie była w stanie zapewnić dla setek tysięcy jemu podobnych. Jedy‑
nie wódki starczało dla wszystkich. Ale triofiejną też nie pogardzili. 
Siedzący obok niego porucznik, Anatolij Radiszczew, niewysoki, 
krępej budowy student weterynarii, dzień 22 czerwca zapamiętał 
jakby to było wczoraj. To wówczas miał zdać egzamin, dzięki któ‑
remu zaliczyłby drugi rok studiów. Ale nie zdążył, bo wybuchła 
wojna. Teraz, zamiast leczyć krowy w swojej rodzinnej Pokrowce 
albo rasowe pieski w moskiewskiej klinice, podpierał zmęczony‑
mi plecami średniowieczne mury krzyżackiego zamku. Wyciągnął 
z kieszeni munduru starannie złożony w kilkoro kawałek starej nie‑
mieckiej gazety. Już nawet nie pamiętał, w jakich okolicznościach 
wszedł w posiadanie tego cennego skarbu. Korzystał z niego roz‑
sądnie, oddzierając kawałek po kawałku, aby starczył jak najdłużej. 
Radziecka „Prawda” nie umywała się. Drukowano ją na grubym 
i szorstkim papierze. Z drugiej kieszeni wygrzebał płócienny wo‑
reczek z machorką i chwycił szczyptę w zgrabiałe z zimna palu‑
chy z wbitym za paznokciami czarnym brudem. Ostrożnie, aby nie 
uronić ani krztyny, usypał wałeczek na skrawku niemieckiej gaze‑
ty z delikatnego, cieniutkiego papieru i skręcił papierosa. Poślinił 
brzeg językiem i zlepił starannie. Wsunął skręta między spierzch‑
nięte i popękane wargi i zapalił ze smakiem.

Kapitan Zajcew, o bladej i źle ogolonej twarzy, przymknął po‑
wieki, pod którymi momentalnie pojawiła się rumiana twarz jego 
żony, Tatiany, otoczona burzą jasnych loków. Miał nadzieję, że już 
niedługo się zobaczą. Nie mógł sobie przypomnieć, kiedy widzie‑
li się ostatni raz. Chyba zimą, bo miała na sobie barchanowe majtki 
z nogawkami sięgającymi kolan. Miał problem, aby dotrzeć do tego 
ciepłego i wilgotnego futerka, które skrywała między mocnymi uda‑
mi. Z tęsknoty za nią nawet nie czuł głodu, choć ostatni posiłek jadł 
poprzedniego dnia wieczorem. Głód kobiecego ciała miał nadzieję 
nasycić, gdy tylko zdybie jakąś niemiecką dziewuchę.
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– Sierżancie Rosłow – mruknął po chwili, odganiając lubieżne 
myśli o żoninych, i nie tylko, pośladkach. – Obejmijcie wartę, żeby 
żaden Germaniec nie dobrał się nam do dupy…

– Rozkaz, towarzyszu kapitanie! – choć było mu nie w smak, sier‑
żant zerwał się na nogi i wychynął na zewnątrz.

Pozostali, w ciemnościach i ciszy wypełniającej ich kryjówkę, 
wśród ruin miasta, założonego jeszcze przez Krzyżaków, które roz‑
wijało się i piękniało przez siedemset lat, także pod rządami Polaków, 
nosząc wówczas dumną nazwę Królewiec, a obróconego w perzynę 
w ciągu czterech dni bezprzykładnego ataku, odpoczywali po tru‑
dach walki. Nagle usłyszeli z dworu jakieś krzyki i wyraźny głos sier‑
żanta Rosłowa:

– Ruki w wierch!
Natychmiast zerwali się na nogi i wypadli na dwór. Na tle ciem‑

niejącego z minuty na minutę nieba, ujrzeli na kupie gruzów drob‑
ną postać człowieka ubranego w garnitur pokryty szarym bitewnym 
pyłem, w okrągłych okularach na nosie, który jedną rękę podniósł 
zgodnie z rozkazem sierżanta do góry, a drugą tylko trochę, bo ści‑
skał w niej niewielką skórzaną walizkę. Widać jej zawartość była dla 
niego tak cenna, że nawet kosztem życia, nie zdecydował się cisnąć 
jej na ziemię. Sierżant Rosłow mierzył do niego z pepeszy. Kapitan 
Zajcew, zapinając szynel, podszedł bliżej i zapytał:

– A wy kto?
Padła niewyraźna odpowiedź po niemiecku, z której niewiele zro‑

zumieli, bo żaden z tej czwórki nie mówił w tym języku. Może jedy‑
nie kapitan zdążył poznać przez lata wojny parę słów, ale jak miało 
się okazać, w tej rozmowie nie były przydatne.

– Name? – warknął i wyszarpnąwszy pistolet z kabury, przytknął 
go Niemcowi do czoła.

Niepisany rozkaz Stalina, Ojca Narodu, dał im prawo do odwetu 
za wszystkie zbrodnie, których na narodzie radzieckim dopuścili się 
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faszyści. Stojący przed nimi Niemiec musiał o tym wiedzieć, bo ko‑
lana dygotały mu ze strachu. Jeszcze trochę, a narżnie w portki.

– Alfred Rohde – jęknął słabym, drżącym głosem, gdy poczuł 
na skórze zimną stal lufy i usłyszał szczęk odbezpieczanego zamka.

– Was hast du… w cziemodanie? – kapitan Zajcew zadał kolejne 
pytanie, wskazując ruchem głowy na walizkę i na tym jego znajomość 
języka niemieckiego się skończyła. Znał oczywiście kilka niemieckich 
wyrazów podawanych w odpowiedzi na to pytanie – zegarek, złoto, 
bursztyn, papierosy i słonina. Inne poznawał sukcesywnie, w miarę 
przetaczania się frontu przez tereny wroga. Jak po niemiecku mówiło 
się na rower czy dziewuchę, nie musiał wiedzieć. Rozróżniał gołym 
okiem, a jedno i drugie brało się siłą.

Niemiec ochoczo wyjaśniał, co zawierała walizka, szwargotał 
jak karabin maszynowy, ale kapitan Zajcew nie zrozumiał ani jed‑
nego słowa z tej przydługiej tyrady. Wkurzony, zarówno zgrzytliwie 
dla ucha brzmiącym językiem, którego używał jeniec, jak i obawą 
o utratę swego autorytetu w oczach podwładnych, kopniakiem wy‑
trącił mu walizkę z rąk. Upadając, otworzyła się, a podmuchy wia‑
tru wygarnęły na zewnątrz jej mało interesującą zawartość. Luźne 
kartki papieru wirowały w powietrzu, a Niemiec z desperacją rzu‑
cił się im na ratunek. Zagarnął pozostałe szpargały do środka i za‑
mknął wieko.

Kapitan wymownie szturchnął go w plecy lufą pistoletu i głową 
wskazał bliżej nieokreślony kierunek.

– Paszli! – warknął.
Niemiec posłusznie ruszył w stronę zamku. Po chwili skryli się 

w jego zacisznych, choć ciemnych jak grobowiec pomieszczeniach. 
Krasnoarmiejcy po raz kolejny ściągnęli z ramion ciężkie jak cholera 
plecaki i cisnęli je na ziemię. Szeregowy Anfiłow pośród przeróżnych 
rupieci walających się pod nogami, skombinował kilka suchych ka‑
wałków drewna. W sam raz nadawały się na ognisko.
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– Ma któryś z was kawałek papieru? – zapytał, gdy stosik był już 
gotowy.

– Anatolij miał szwabską gazetę – sierżant ruchem głowy wska‑
zał porucznika, moszczącego się pod ścianą.

– A ty co się rozporządzasz moją gazetą? – warknął Radiszczew. – 
Szkop ma w walizce papieru skolko ugodno. W sam raz na rozpałkę.

Niemiec, stojąc pod ścianą, ściskał walizkę oburącz, aby jej 
zawartość po raz drugi nie wydostała się na zewnątrz. Przenosił 
przerażone spojrzenie od jednego sołdata do drugiego. Nie rozu‑
miał kompletnie nic z bełkotu, którym się porozumiewali. Z ich 
spojrzeń domyślił się jednego – chcieli zabrać mu zawartość waliz‑
ki. Przycisnął ją do piersi bardziej zdecydowanie. Ale na niewiele 
się to zdało. Sierżant Rosłow mocarną dłonią, którą jeszcze przed 
wojną prowadzał byki do rzeźni, chwycił walizkę za rączkę i wy‑
rwał z objęć Niemca. Cisnął na ziemię i otworzył wieko. Zagar‑
nął spory plik papierów i zmiął w kilka solidnych kulek. Wciskał 
je pomiędzy ułożone w zgrabny stosik kawałki drewna. Niemiec 
jęczał przerażony i wywrzaskiwał coś rozpaczliwie. Domyślali się 
znaczenia tylko jednego wyrazu: „nicht” czyli nic. A więc nic waż‑
nego w tych papierach nie było.

– Tyle chyba wystarczy – orzekł Rosłow, puszczając mimo uszu 
lamenty Niemca i zatrzasnął walizkę. Kilka kartek papieru wsunął 
za pazuchę. Przydadzą się przy innej okazji.

Gdy ognisko zapłonęło żywym ogniem, rozsiedli się wokoło i po‑
wrócili do czynności, którą przerwało im pojawienie się Niemca. 
Na wszelki wypadek związali mu ręce paskiem wyjętym ze szlufek 
jego własnych spodni i posadzili w odległym kącie, aby im nie prze‑
szkadzał swoim ciągłym szwargotaniem.

– Pod ścianę i kulka w łeb! – zaproponował początkowo Anfiłow.
– To może być jakaś ważna figura – Zajcew pokręcił stanowczo 

głową. – Muszę go zaraz odstawić do pułkownika Koszkina.
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Jednak zanim to nastąpiło, kapitan Zajcew obejrzał zawartość 
walizki, robiąc przy tym minę znawcy tematu. Kiwał mądrze głową, 
jakby treść dokumentów nie stanowiła dla niego żadnej zagadki. Idąc 
w ślady sierżanta, kilka kartek złożył starannie i schował do pleca‑
ka. Papier to papier. Przyda się, nawet do sracza. Także Radiszczew 
i Anfiłow poupychali trochę niemieckich dokumentów po kiesze‑
niach. Gdy już wszyscy zaopatrzyli się w papier, towar deficytowy 
podczas wojny, bo łatwopalny, Zajcew podłożył sobie walizkę pod 
tyłek, żeby mu nie ciągnęło od posadzki i zabrał się za wyjadanie 
swojej tuszonki. Sierżant Rosłow dokonał rekonesansu pomiesz‑
czeń zamkowych, tych w zasięgu ręki i przytargał kilka poręcznych 
mebelków, aby było co podrzucać do ognia. Szeregowy Anfiłow, 
gdy napchał pusty brzuch trofiejną konserwą, wygrzebał z pękatego 
plecaka ustną harmonijkę. Obtarł gębę rękawem szynela i przytknął 
instrument do ust. Rzewna melodia o żołnierzu tęskniącym za swo‑
ją dziewczyną poniosła się echem po zamkowych zakamarkach. 
Wsparci o ścianę, z zamkniętymi oczami, przenieśli się w myślach 
do swoich rodzinnych stron, gdzie każdy z nich pozostawił kogoś 
bliskiego swemu sercu. Żywego lub zmarłego. Już po chwili, fałszu‑
jąc z lekka, wtórowali ustnej harmonijce:

…Ty siej czas dalieko, dalieko,
Mieżdu nami sniega i sniega.
Do tiebja mnie dajti nie liegko,
A do smierti – czietyrie szaga…

Pierwszy oprzytomniał Rosłow. Rozejrzał się czujnie po kątach, 
ale Niemca nigdzie nie dostrzegł, choć wysokie płomienie ogniska 
oświetlały całe pomieszczenie.

– Blat’ proklataja! – wrzasnął, zrywając się na nogi. – Germaniec 
nam nawiał. Swołocz!
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Chwycili plecaki do rąk i tupiąc buciorami po posadzce, rzu‑
cili się w pogoń, ale postać drobnego Niemca w okrągłych okular‑
kach na nosie rozpłynęła się w grobowych ciemnościach zalegających 
zamkowe komnaty. Albo prysnął na zewnątrz, albo skrył się gdzieś 
w podziemiach. Machnęli ręką na jego plugawe, już nic niewarte życie 
i ruszyli na poszukiwanie wyjścia z tej dziurawej kupy cegieł, która 
stanowiła jeszcze nie tak dawno wspaniały zamek. Musieli stawić się 
przed oblicze swego dowódcy, pułkownika Koszkina. W opustosza‑
łym zamku na pastwę losu pozostała niewielka walizka po niemiec‑
kich dokumentach i płonące ognisko.

Paweł Rylski postawił kropkę na końcu zdania i jeszcze raz uważ‑
nie przeczytał całość. Z zadowoloną miną wykręcił papier z maszyny 
do pisania i wsunął kartkę pomiędzy okładki tekturowej teczki, która 
zawierała napisane w poprzednich dniach stronice. Było tego już spo‑
ro. Spojrzał na leżące tuż obok zdjęcie przedstawiające czterech kra-
snoarmiejców na tle ruin jakiegoś średniowiecznego zapewne zamku.

– Co, krasawcy? – zapytał, biorąc je do ręki i uśmiechając się 
do swoich myśli. – Tak to mogło mniej więcej wyglądać, prawda?

Fotografię wsunął do sprytnego schowka – widocznie nie ży‑
czył sobie, aby ktoś postronny dowiedział się o jej istnieniu – teczkę 
z maszynopisem wrzucił do czarnej aktówki i spojrzał na zegarek. 
Dochodziła dopiero osiemnasta, ale na dworze już rozgościły ciem‑
ności. Ciężkie, deszczowe chmury zasnuły niebo, a w nieszczelnych 
oknach gwizdał wiatr. Rylski założył ciepłą kurtkę z kapturem i sta‑
rannie pozapinał guziki. Biurowe szpargały powkładał na miejsce 
i nienagabywany przez nikogo, opuścił budynek Elwro. Nawet por‑
tiera nie spotkał w pobliżu drzwi, gdyż zapewne stary uciął sobie 
drzemkę w cieplutkiej pakamerze.

– Mam jeszcze trochę czasu – wymamrotał Rylski pod nosem, 
maszerując energicznie wąską ulicą Ostrowskiego w stronę zapar‑
kowanego kilka kroków dalej wysłużonego wartburga w kolorze 



musztardy. Kupił go jeszcze za komuny, na talon otrzymany w na‑
grodę za swój wkład pracy przy konstrukcji komputera Elwro Junior. 
Planowano nawet jego produkcję na poziomie 30 tysięcy rocznie. 
Teraz wszystko diabli wzięli. Po wystawieniu zakładów na sprzedaż, 
Rylski nie miał już żadnych wątpliwości, co z nimi się stanie, gdy Sie‑
mens wykupi Elwro. Zamkną zakład, a ludzi wywalą na zbity pysk. 
I tyle będzie z polskiej elektroniki.


