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Świąt Wielkanocnych!

Gazeta bezpłatna I Nakład: 7500 egz. I 31 I 03 I 2021 r. I Nr 13/1234 I ISSN 1426 - 4366



Super Pojezierze Wałeckie nr 13 (1234) 31 marca 2021 r.2



Super Pojezierze Wałeckie nr 13 (1234) 31 marca 2021 r. 3

Parę zdań prywaty na dobry - taką mam przynajmniej na-
dzieję! - początek świątecznego wydania tygodnika. Nie 
da się ukryć, że noszenie na rękach kobiet kojarzy mi się 
miło, nawet bardzo miło. Pań, dla których wysilałem swój 

kręgosłup nie było wprawdzie jakoś bardzo dużo, ale kilka było, a 
efekty moich wysiłków były zazwyczaj (jeśli mnie pamięć nie myli) 
hmmm... satysfakcjonujące. Żywię nadzieję, że dla obydwu stron. 
Ostatni i bardzo niedawny przypadek był jednak absolutnie odmien-
ny od poprzednich i okazał się absolutnie wyjątkowy. Spotkało mnie 
bowiem to szczęście, że mogłem wreszcie wziąć na ręce, a nawet 
bardzo lekko i nader delikatnie przytulić moją pierwszą, ukochaną 
wnuczkę Oliwkę. Zaliczyłem dzięki temu lot w kosmos i z powrotem. 
Pół żartem zdarza mi się mówić, że nigdy wcześniej nie przyszłoby mi 
do głowy, iż można tak kochać cudze dziecko, jak ja kocham swoją 
wytęsknioną Oliwkę. No tak, wnuczka nigdy nie jest tak do końca 
wobec dziadka obca, ale moim dzieckiem też przecież nie jest, jest 
bowiem dzieckiem mojego dziecka, więc formalnie to wyczerpuje 
temat. W ogóle mi to jednak nie przeszkadza wariować na punkcie 
tej trochę ponad 4-kilogramowej kruszynki i co więcej - obawiam 
się, że wraz z upływem czasu może być tylko gorzej... Od chwili, 
kiedy pojawiła się na świecie nie ma dnia, by moje myśli nie pobie-
gły w kierunku Oliwki i jej rodziców, którzy stają na głowach, żeby 
moja wnuczka żyła i czuła się jak księżniczka. Jestem dumny z nich 
i z niej, świat się do mnie uśmiecha... I co ja mam na takie dictum 
powiedzieć? Wiele wskazuje na to, że jestem po prostu szczęśliwy, 
chociaż z drugiej strony, trochę się tego szczęścia boję. Doświadczenie 
wielokrotnie i bardzo boleśnie przekonało mnie bowiem, że jeśli 
jest fajnie - to znaczy, że za chwilę coś znienacka... no, wiadomo, 
co się stanie. Ale może udało mi się już - przynajmniej na parę lat 
wprzód - wyczerpać katalog nieszczęść? Oby.

To już drugie Święta Wielkanocne, które wszyscy spędzimy w 
strachu przed zarazą. Tak samo jak chyba już większość moich 
rodaków i współmieszkańców planety, jestem coraz bardziej 

zmęczony tym wszystkim, czego nie mogę. Zwłaszcza, że tych „nie 
wolno” przybyło w ostatnich dniach całe mnóstwo i nie wiem jak 
Państwo, ale ja wpadłem już w lekki popłoch na myśl o tym, jak 
niewiele mi wolno (w sensie covidowym) i jak dużo muszę. Zwłasz-
cza, że ogólnopolski lockdown, ogłoszony póki co na 2 tygodnie, 
zdaniem specjalistów potrwa przynajmniej pięć, a potem się zobaczy. 

Gdyby tak rzeczywiście miało być - oznaczałoby to, że obchody 
11. rocznicy katastrofy smoleńskiej powinny odbyć się w ścisłym 

reżimie sanitarnym, o ile w ogóle miałyby się odbyć. Sądzę jednak, 
że powinny i proponuję dać spokój okładaniu się politycznym orę-
żem przy tej akurat okazji. Pod Smoleńskiem życie stracili bowiem 
przedstawiciele różnych stron politycznej sceny, choć prawdą jest, że 
PiS skutecznie zawłaszczył całe to niesłychanie tragiczne w dziejach 
kraju wydarzenie, dzieląc przy okazji ofiary katastrofy na „swoje” i 
całą - skrzętnie pomijaną - resztę. Ale nawet i wśród, nazwijmy ich 
PiS-owskimi, ofiar katastrofy zdają się być równi i równiejsi, i nie 
mam tu na myśli tylko prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niedawno 
przeglądałem z jakiegoś powodu listę osób, które zginęły pod Smo-
leńskiem i ze wstydem przyznaję, że niektórych nazwisk - również 
tych polityków, którzy działali w partii braci Kaczyńskich - po prostu 
już nie pamiętałem. Chciałoby się napisać, że czas leczy rany, ale... 
najwyraźniej nie wszystkie.

Wracając jednak do Świąt - za bardzo się nimi nie nacie-
szymy. Zostawiając na boku aspekt religijny Wielkanocy, 
te dwa dni prawie zawsze były okazją do rodzinnych 

spotkań, spędzenia czasu na rozmowach z dawno niewidzianymi 
rodzicami, dziećmi, wujostwem czy babciami, objadania się ocieka-
jącymi tłuszczem i cholesterolem pysznościami oraz podratowania 
organizmu kilkoma kieliszkami (lub nawet butelkami!) znakomitego 
samogonu, napędzonego przez nieocenionego dziadka czy stryja. 
Święta Wielkanocne to był czas radości, błogości i bezwstydnego, 
a jakże przy tym miłego lenistwa. Ja mam takie właśnie konotacje 
z pradawnych już prawie epok, o których pamięta coraz mniej 
osób. Jeśli chodzi o mnie, to ciągle nie znalazłem wystarczającego 
powodu, dla którego miałbym z sentymentem wspominać okres 
PRL-u, poza jednym wyjątkiem: właśnie na te lata przypadła moja 
młodość. I PRL, i młodość już nie wrócą, ale żałuję tylko tej drugiej. 
Tego, że budziłem się bez żadnego bólu, za to często z poczuciem 
ogromnej siły, którą w sobie mam i dzięki której to nie ja będę 
musiał dopasować się do świata, tylko poukładam świat tak, jak 
będę potrzebował. Żałuję swojego wiecznie nienasyconego apetytu 
na życie,dostrzegania wyłącznie jego uroków i ignorowania prze-
ciwności. Dopiero później zorientowałem się, że to, co przychodzi 
łatwo, jest bardzo często niewiele warte, że wszystko ma swoją cenę, 
a z tego, co przychodziło mi z największym trudem, cieszyłem się 
najbardziej. Teraz jestem starszy i słabszy, ale mądrzejszy.

Życzę Państwu Świąt przede wszystkim zdrowych: przed, w trakcie 
i po nich. Dbajcie o siebie i ludzi, których kochacie, bo tylko to tak 
naprawdę liczy się w życiu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Sytuacja z bazą AKŻ’90 w Nakiel-
nie przypomina morał pewnej 
bajki: „Bo w tym właśnie jest am-
baras, aby dwoje chciało naraz”. W 
tym wypadku tych dwoje to wójt, 
który chce sprzedać żeglarzom 
ziemię i Rada Gminy, a dokładniej 
jej część, która ma na ten temat 
odmienne zdanie. 

Prezes Armatorskiego Klubu Żeglar-
skiego Barbara Radkiewicz, nie chce 
w żaden sposób komentować obecnej 
sytuacji. Potwierdza jedynie, że trwają 
rozmowy na temat sprzedaży bazy w 
Nakielnie. 

Sprawa dotyczy konkretnie ziemi na 
wjeździe do bazy AKŻ’90. Jak mówi 
wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski, 
żeglarze do tej pory dzierżawili teren 
od gminy - łącznie około 2,4 hektara. 
Umowę dzierżawy spisano jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych, kiedy 
wójtem był Piotr Świderski. Umowa 
jest na czas nieokreślony. AKŻ’90, jako 
stowarzyszenie, płacił za dzierżawę 
nieco ponad 2 tysiące złotych rocznie. 

- Dla mnie ta umowa jest nieco 
dziwna – przyznaje wójt. - Oczywiście 
można ją wypowiedzieć i zawrzeć 
nową, na innych warunkach. Ale nie o 
to chodzi, aby komuś robić problemy. 
Doszedłem do wniosku, że można 
sprzedać część tej ziemi. Dokładniej 
teren po lewej stronie, gdzie stoją 
małe domki. Chodzi o powierzchnię 
około jednego hektara. Wartość tego 
gruntu wyceniono na 346 tysięcy 
złotych. To są niebagatelne pieniądze, 
które zasiliłyby nasz budżet. Z tego 
co wiem, członkowie AKŻ’90 zebrali 
środki i byli gotowi zakupić teren 
dla stowarzyszenia. Jego funkcja nie 
uległaby zmianie. Kiedy jednak przy-
gotowywano już ziemię do sprzedaży, 
grupa radnych zaczęła torpedować 
pomysł. Pojechali na wizję lokalną, 
porozmawiali z żeglarzami i wstrzy-

Żeby dwoje chciało naraz

mali sprzedaż. 
Na oględziny działki pojechało 6 

radnych, będących często w opozycji 
do wójta. Wśród nich był przewodni-
czący Rady Robert Gąsiorowski. 

- Ja mam nieco inny pogląd na 
sprzedaż ziemi – mówi R. Gąsio-
rowski. - Wójt sprzedaje ziemię na 
dużą skalę mimo tego, że sytuacja 
finansowa gminy nie jest zła. Mamy 
nadwyżkę budżetową i nie ma przy-
musu sprzedaży ziemi dla ratowania 
gminnych finansów. Ziemia poza tym 
nie tanieje, ale z roku na rok staje się 
coraz droższa. Poza tym sprzedajemy 
duże działki za mniejsze pieniądze, 
zamiast je podzielić i sprzedać drożej. 
Ludzie kupują gminną ziemię, dzielą 
ją i zarabiają na tym. Z niewiadomych 
powodów nie jest też naliczana opłata 
adiacencka, a z tytułu podziału można 
ją naliczyć. Może dojść do takiej sy-

tuacji, że gmina w przyszłości będzie 
chciała zrobić jakąś inwestycję i nie 
będzie miała na nią terenu. Wtedy 
zajdzie konieczność odkupywania 
ziemi po wyższych cenach. Wracając 
do AKŻ’90, nie wiem, czy jest sens to 
sprzedawać. Jeśli sprzedamy, to nie 
będziemy mieć żadnego wpływu na 
to, co będzie się na tym terenie dzia-
ło. Właściciel może zagrodzić teren, 

zakazać wstępu i nikt mu nic nie zrobi. 
Nie widzę sensu w sprzedaży majątku, 
którego nie ma potrzeby sprzedawać.

Wójt z kolei nie rezygnuje z pomysłu 
sprzedaży ziemi dla AKŻ. Jan Ma-
tuszewski tłumaczy, że środki, które 
otrzymałaby gmina, czyli ponad 340 
tysięcy złotych, to równowartość 
dzierżawy, którą klub płaciłby przez... 
150 lat.                                       far
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Dla Miłki i Kaśki było absolutnie 
jasne, że ich mężowie zdradzają 
je na potęgę. Kiedy czytały sms-
-y, które ze sobą wymieniali, nie 
miały żadnych wątpliwości. Bo jak 
inaczej zrozumieć pełne zachwytu 
słowa, że Malwina ma cudowne 
nogi albo że Florencja jest warta 
każdych pieniędzy? 

Romek i Karol są przyjaciółmi od 
niepamiętnych czasów. Wychowywali 
się na jednym podwórku. Przyjaź-
nili się ich rodzice i oni też stali się 
nierozłączni. Do tego stopnia, że 
skończyli te same szkoły i tę samą 
uczelnię czyli Politechnikę Gdańską. 
Chwilę pracowali w różnych firmach, 
ale po roku założyli wspólny biznes, 
którą prowadzą do dzisiaj. Śmiali się, 
że najlepiej byłoby, gdyby ożenili się z 
dwiema bliźniaczkami. Tak się jednak 
nie stało. Romek ożenił się z Mariolą, 
zwaną przez wszystkich Miłką, a dwa 
lata później przed ołtarzem powie-
dzieli „tak” Karol i Kaśka. 

Firma prosperowała doskonale. 
Większość prac robili jednak poza Wał-
czem, spędzając sporo czasu głównie 
w dużych miastach. Początkowo był to 
Poznań, ale od około 5 lat opanowali 
rynek warszawski i w stolicy bywali 
bardzo często. 

- Ponieważ spędzaliśmy tam kilka 
dni w tygodniu, wynajęliśmy miesz-
kanie – mówi Karol. - Było to bardziej 

Malwina i Tereza
opłacalne, niż mieszkanie nawet w 
tanich hostelach. Tym bardziej, że w 
mieszkaniu mogliśmy zostawić część 
narzędzi i materiałów. Nasze żony 
przyzwyczaiły się do takiego życia. 
To, że byliśmy poza domem przez 
większą część tygodnia, rekompen-
sowaliśmy im tym, że stać nas było 
na wszystko. Mieliśmy nowe domy, 
dobre samochody. Nie brakowało 
pieniędzy na dobre ciuchy, drogie 
jedzenie, wakacje za granicą i wspól-
ne wypady na kilka dni nad morze 
czy w góry. Oczywiście, nasze panie 
nie wiedziały o wszystkim. Odkąd 
pojawiliśmy się w Warszawie ogar-
nęło nas szaleństwo wyścigów kon-
nych. Pasjonowało nas analizowanie 
wyników czy przewidywanie, jak 
potoczą się kolejne gonitwy. Od razu 
zastrzegam, że nie interesował nas 
hazard. Obstawialiśmy za możliwie 
najniższe stawki, głównie po to, żeby 
potwierdzić czy dobrze typowaliśmy. 
Wspólnie w miesiącu we dwóch rzad-
ko łącznie przegrywaliśmy więcej, niż 
100 złotych. Liczyła się dobra zabawa 
i adrenalina, a nie pieniądze.

***
Gonitwy stanowiły tajemnicę, 

skrzętnie ukrywaną przed mał-
żonkami. Panowie obawiali się, 
że jeśli żony usłyszą o wyścigach 
konnych, zaraz przed oczami staną 
im małżonkowie opętani hazardem, 
przegrywający wszystkie zarobione 

pieniądze. Potem komornik licytu-
jący domy i samochody na pokrycie 
długów. Woleli tego uniknąć i dlate-
go swojej tajemnicy strzegli jak oka 
w głowie. 

- Pierwszy niepokojący sygnał miał 
miejsce rok temu – opowiada Miłka. 
- Do męża dzwonił Karol. Odebrałam 

telefon i zaniosłam Romkowi do jego 
pokoju, gdzie akurat coś czytał. By-
łam na korytarzu, kiedy usłyszałam, 
że mąż zaczął mówić coś o jakiejś 
Terezie. Jak jest niesamowicie zbu-
dowana i piękna. Potem nie dosły-
szałam co mówili, ale znów dotarło 
do moich uszu, jak mówił do Karola, 
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Malwina i Tereza
że ten przejedzie się jeszcze na Roksie czy Roksanie, bo za 
bardzo w nią wierzy.

Miłka opowiedziała o podsłuchanej rozmowie Kaśce. Wpisały 
frazę Tereza, ale Google nic szczególnego im nie wyświetliło. 
Ale kiedy wpisały słowo Roksa, to aż przysiadły z wrażenia, bo 
wyświetlił im się portal z ogłoszeniami towarzyskimi. W nim 
znalazły nie tylko kilkadziesiąt Roksan, ale i kilkanaście Terez. 

Od tego momentu małżonkowie zostali poddani szczegółowej 
inwigilacji. Panie przejrzały ich telefony i doszły do wniosku, 
że ich mężowie doskonale się maskują. W sms-ach, które do 
siebie przesyłali, znalazły bezwzględnie kompromitujące treści. 
Było i o Malwinie, która ma cudowne nogi, i o Florencji, która 
jest warta każdych pieniędzy. Pisali coś o Lunie, którą trzeba 
wciągnąć do tripla, co paniom jednoznacznie skojarzyło się z 
tryprem, czyli chorobą weneryczną.

- Dla nas wszystko było jasne – mówi Miłka. - Byłyśmy pewne, 
że nasi mężowie nas zdradzają. Każdy by tak pomyślał. I to nie 
zdradzają nas z kochankami, tylko korzystają z usług prostytu-
tek. Wręcz zaliczają je hurtowo, bo ilość damskich imion w ich 
sms-ach była niesamowita.

***
Panie postanowiły złapać swoich mężów na gorącym uczynku. 

Kiedy ci pojechali znów do Warszawy, obie odwiozły dzieci do 
dziadków, a następnego dnia pojechały do stolicy. Podsłuchały 
bowiem, że spotkanie na pewno odbędzie się w sobotę. Wpadły 
do wynajmowanego mieszkania, ale nie zastały nikogo. 

- Dobrze że wzięłyśmy zapasowe klucze – opowiada Miłka. 
- Czekałyśmy na mężów, a ci pojawili się w doskonałych humo-
rach wczesnym wieczorem. Byli zaskoczeni naszym widokiem, a 
jeszcze bardziej tym, że ich kłamstwa wyszły na jaw. Rzucałyśmy 
imionami: Malwina, Tereza, Florencja i kilkunastoma innymi. 
Domagałyśmy się natychmiastowych wyjaśnień. W końcu Karol 
wystękał, że nie są w stanie niczego nam wytłumaczyć, bo i tak 
nie uwierzymy. Jutro nam wszystko wyjaśnią.

Około 10.00 w niedzielę zapakowali żony do samochodu i 
pojechali na tor wyścigowy. Z kieszeni wyciągnęli programy i 
pokazali pozaznaczane kolorowymi pisakami konie. Po czym 
zaczęli pękać ze śmiechu. 

- Czytałyśmy program, a w nim znajome imiona – mówi Miłka. 
- To nie były kochanki, tylko imiona klaczy... Nie da się ukryć, 
że trochę wyszłyśmy na idiotki. Nasi mężowie wyjaśnili też, 
dlaczego trzymali to w tajemnicy. Ten dzień spędziłyśmy z nimi 
na wyścigach i powiem szczerze, że też nam się to spodobało. 
Do tego stopnia, że teraz na fajniejsze gonitwy jeździmy już 
razem. Ostatnio mój mąż złośliwie spytał o Daniela, o którym 
rozmawiałam z Kaśką. To jest przepiękny ogier... Będziemy go 
obstawiać.

Michał Gwdowski
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W marcu 2020 roku, po ogłoszeniu 
pandemii szkołą, w której pracuję - 
tak jak wszystkie inne - przeszła na 
zdalny system nauczania. Budynek 
opustoszał. Nadarzyła się okazja do 
kolejnej penetracji podziemnych 
korytarzy Wałcza (poprzednią opi-
sałem rok temu - dop. aut.). Tym 
razem zaopatrzyłem się w mocne 
latarki, dobre buty, zabrałem ze 
sobą psa Benedykta i ruszyliśmy.

Do powtórzenia i sprawdzenia tuneli 
pod miastem sprowokowały mnie 
artykuły Stowarzyszenia Templum, 
które zajmuje się gromadzeniem i 
udostępnianiem wiedzy na temat cza-
sów świetności Zakonu Templariuszy.

Dlaczego piszę o Templariuszach? 
Otóż za pierwszym razem, gdy zsze-
dłem do tunelu pomiędzy Szkołą Pod-
stawową nr 2 i Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1, przy jednym z zakrętów 
zobaczyłem w cegle znak ośmiokątne-
go krzyża i dwóch rycerzy na jednym 
koniu. Te znaki to symbole Zakonu 
Templariuszy. Skąd się tam wzięły? 
Skąd Templariusze na tych terenach? 
Zacząłem szukać w literaturze.

***
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i 

Świątyni Salomona, czyli templariu-

Skarb Templariuszy
szy, powstał w 1118 roku. Założyciel 
zakonu Hugo de Payens werbował 
rycerzy z najbardziej znamienitych 
rodów szlacheckich Europy w obro-
nie pielgrzymów, którzy zmierzali do 
Ziemi Świętej

Wiedli oni bardzo zdyscyplinowane 
życie, pełne pracy i służby. Zanim 
jednak stali się pełnoprawnymi za-
konnikami-rycerzami, musieli przejść 
tajemniczą procedurę, złożyć śluby 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Aura tajemniczości tego zakonu nie 
została wyjaśniona do dziś. Przez pra-
wie dwieście lat zgromadzili wielkie 
dobra. Majątek Templariuszy liczony 
był w milionach kilogramów srebra.

Stworzyli istne imperium. Swoje 
komandorie mieli również w Polsce. 
Potęga Zakonu Templariuszy nie 
wszystkim się podobała. W 1307 roku 
król Francji Filip IV Piękny kazał aresz-
tować rycerzy pod zarzutem herezji, 
aby odebrać im dobra. Częściowo to 
się udało, jednak większość z nich, 
zwana skarbem Templariuszy, zaginęła 
bezpowrotnie.

Książę Henryk Sandomierski, syn 
Bolesława Krzywoustego, który 
wracał z krucjaty do Ziemi Świętej, 
sprowadził Templariuszy na ziemie 
polskie. Pomiędzy rokiem 1152 a 

1155 rycerze Zakonu Templariuszy 
otrzymali Opatów i 16 wiosek wo-
kół. W 1220 roku Henryk Brodaty 
założył komandorię w Oleśnicy Małej 
pod Oławą. Przez następne sto lat 
na ziemiach polskich pojawiło się 
co najmniej kilkanaście komandorii 
zakonu, głównie w księstwach ślą-
skim, pomorskim i wielkopolskim. 
Większość prosperowała dobrze. Nie 
powinno więc dziwić, że komando-
rie przypominały bardziej folwarki 
obronne, niż warownie - posiadały 
umocnienia i fosy, ale dysponowały 
też własnymi karczmami, hodowlą 
bydła, o odpowiedniej ilości gotówki 
nie wspominając. Budowano je na 
planie kwadratu, otaczano murem 
i niewielkimi wieżami. Ale najwię-
cej emocji wzbudzają podziemne 
kompleksy tuneli. Jak podejrzewają 
badacze, to właśnie dzięki takim 
podziemnym korytarzom templa-
riuszom udało się wynieść swoje 
precjoza i dokumenty, zanim zakon 
zdołano definitywnie skasować. Z 
zachowanych dokumentów wynika, 
że templariusze zajmowali ziemię 
i zakładali komandorię w Oleśnicy 
Małej, Bolkowie, Leśnicy, Chwarsz-
czanch, Rurce, Sulęcinie, Myślibo-
rzu, Wielkiej Wsi, Cronie (Wałczu), 
Tempelborch (Czaplinku), Gnieźnie, 
Łukowie, Wyszkowie, Drohiczynie i 

Opatowie.
Najważniejszym niewątpliwie 

ośrodkiem templariuszy w tej części 
Europy, a zarazem największą koman-
dorią na ziemiach polskich, stała się 
komandoria w Chwarszczanach (to 
tylko niespełna 140 km od Wałcza). 
Stale liczyła 25 templariuszy. Trzeba 
doliczyć do tego giermków, rycerzy, 
gości i innych, pozostających pod 
wpływem rycerzy Świątyni. W książce 
„Tajemnice polskich templariuszy” 
Andrzej Zieliński, dziennikarz i hi-
storyk podkreśla, że to właśnie tu 
powstała pierwsza gotycka świątynia 
kaplica, zbudowana na wzór warowni 
jerozolimskich. Do posiadłości tych 
tajemniczych krzyżowców tylko w 
Chwarszczanach, zaliczało się co 
najmniej 25 wsi i kilka jezior. 

***
Wiedza o Zakonie Ubogich Rycerzy 

Chrystusa i Świątyni Salomona, jaką 
dziś dysponujemy, jest nadzwyczaj 
uboga. Gdy Filip IV Piękny w 1307 
r. zaczynał knuć przeciwko templa-
riuszom, żeby uwolnić się od swoich 
zobowiązań finansowych, ci okazali 
się bardzo przewidujący. Z najwięk-
szych europejskich portów wypłynęły 
dokądś obładowane towarem statki, 
a dokumenty i skarby strażników 
zakonu po prostu zapadły się pod 
ziemię. Do dziś badacze, naukowcy i 
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Skarb Templariuszy

różni amatorzy szukają skarbu tem-
plariuszy. Stało się to ponad 600 lat 

temu. Dużą wiedzę na ten temat ma 
zapewne w swoich archiwach Stolica 
Apostolska, ale watykańskie archiwa 
dotyczące templariuszy do tej pory są 
niedostępne dla kogokolwiek.

***
Jedna z teorii głosi, że podróżując z 

terenów dzisiejszego Dolnego Śląska 
na Pomorze, zakonnicy często przeby-
wali w wałeckiej komandorii. Trudno 
dziś zlokalizować, gdzie konkretnie 
zakonnicy wybudowali komandorię 
w Cron (Wałcz). Znak ośmiokątnego 
krzyża i dwóch rycerzy na jednym 
koniu, który zobaczyłem w podzie-
miach pomiędzy budynkiem szkoły 
i liceum, rozbudził moją fantazję. 
Potwierdził, że na naszych terenach 
byli Templariusze.

Znajomy poszukiwacz i historyk 
amator, który penetruje tereny wokół 
Wałcza i okolic opowiedział mi pew-
ną historię. Otóż podczas swoich prac 
wokół Jeziora Raduń i Betyń napotkał 
dziwnie wyglądających ludzi. Rozbili 
oni obozowisko na półwyspie w 
Strącznie. Zaopatrzeni w profesjonal-
ne przyrządy do wykrywania metali i 
intensywnie przeszukiwali okoliczne 
tereny. Oczywiście miejscowego 
badacza zainteresowały wyniki tych 

poszukiwań. Wczesnym wieczorem 
pojechał do ich obozowiska, przed-
stawił się i został bardzo gościnnie 
przyjęty przy ognisku. Wywiązała się 
luźna rozmowa o pasji poszukiwaw-
czej. Jarek opowiedział, że należy do 
grupy amatorów-historyków, którzy 
też penetrują i dokumentują okolicz-
ne lasy w porozumieniu z Muzeum 
Ziemi Wałeckiej. Został poczęsto-
wany kiełbaską z ogniska i pysznym 
napojem malinowym. W pewnym 
momencie Jarek zauważył w jednym 
z namiotów dużą, drewnianą skrzy-
nię. Dwóch mężczyzn siedzących przy 
ognisku wstało i przeniosło skrzynię 
do bagażnika samochodu. Zawartość 
skrzyni przez nieuwagę wysypała się 
na zewnątrz. Ze skrzyni wypadł dziw-
ny, gruby segregator, z powpinanymi 
foliowymi koszulkami, podzielonymi 
na małe sekcje. W poszczególnych 
kieszonkach Jarek zobaczył stare mo-
nety. Wprawne oko historyka szybko 
rozpoznało arabskie średniowieczne 
srebrne i miedziane monety - dirhe-
my. Takie monety bito od VIII wieku 
w Iranie, rządzonym przez dynastię 
Sasanidów. Gdy biesiadnicy zorien-
towali się, że Jarek mógł zobaczyć 
zawartość skrzyni, atmosfera przy 

ognisku diametralnie się zmieniła. 
Gospodarze wprost powiedzieli Jar-
kowi, że czas wizyty dobiegł końca. 
Podziękował więc za gościnę, wsiadł 
do samochodu i odjechał. O tej histo-
rii opowiedział rankiem historykom 
amatorom ze swojej grupy. Szybko 
postanowili działać. Powiadomili 
służby archeologiczne i wspólnie po-
jechali na półwysep Strączno, ale po 
obozowisku nie było już śladu. Jarek 
zapamiętał tylko numery rejestracyj-
ne samochodów. Były to rejestracje 
szczecińskie.

Skąd takie skarby u nas, na naszych 
terenach? Być może były to skarby 
Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa 
i Świątyni Salomona, które zostały 
gdzieś dobrze ukryte i przez wieki 
leżały w ziemi.

Templariusze byli niewyobrażalnie 
bogaci. Gdzie jest zatem to bogac-
two? Co się z nim stało? Cały majątek 
ruchomy zakonu zniknął nagle, jak 
tylko rozpoczęły się aresztowania. Jeśli 
templariusze ukryli te skarby - to gdzie? 
Jeśli wywieźli - to dokąd? Ten, kto po-
zna odpowiedź na ten pytania, będzie 
niewątpliwie bardzo bogaty. Tak bogaty, 
jak... Ubodzy Rycerze Chrystusa.

Andrzej Wiśniewski
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Klapki a rażące niedbalstwo
P e w n a  p a n i 
wyjechała na 
szkolenie, a że 
szkolenie było 
w hotelu ze 
SPA - posta-
nowiła skorzy-

stać z zabiegów, 
w tym z jacuzzi . 
G d y już się rozmasowała, 
nieszczęśliwie poślizgnęła się przy 
wyjściu z jacuzzi i doznała urazu łokcia. 
Tego samego dnia trafiła do szpitala, 
gdzie ustalono, że ma wieloodłamowe 
złamanie wyrostka łokciowego prawej 
ręki. Przeszła operację. W szpitalu była 
2 miesiące, później była rehabilito-
wana. Skutkiem wypadku ma trwały, 
15% uszczerbek na zdrowiu i ograni-
czenie ruchomości stawu łokciowego. 
Stan zdrowia nie rokuje poprawy z 
uwagi na wiek poszkodowanej. W 
wyniku wypadku przebywała na zwol-
nieniu przez pół roku i otrzymywała 
80% wynagrodzenia. Podjęła pracę, 
ale nadal odczuwa dolegliwości. Ma 
trudności w jeździe na rowerze i nie 

może prowadzić samochodu. 
Wobec tej sytuacji postanowiła wystą-

pić do ubezpieczyciela hotelu o odszko-
dowanie. Zażądała z tego tytułu 9.700 
zł. Ubezpieczyciel nie uznał roszczenia 
i sprawa trafiła do sądu. W trakcie po-
stępowania ustalono, że przy jacuzzi nie 
było poręczy, mat antypoślizgowych, 
a na sali nie egzekwowano noszenia 
przez klientów klapek basenowych. 
Według sądu rejonowego, w Spa za-
brakło podstawowych zabezpieczeń 
antypoślizgowych, co w jego ocenie 
było rażącym niedbalstwem. Do tego 
sąd przyjął, iż gdyby hotel przestrzegał 
regulaminu o obowiązkowym noszeniu 
klapek w strefie SPA, to do wypadku 
mogłoby nie dojść. Powódka wygrała 
sprawę w I instancji.

Z takim wyrokiem nie zgodził się 
ubezpieczyciel i wniósł apelację. Sąd 
odwoławczy podzielił ustalenia fak-
tyczne I instancji, ale wywiódł z nich 
odmienną ocenę prawną. Jest według 
niego zasadnicza różnica pomiędzy 
nienależytą starannością, nawet pod-
wyższoną, a rażącym niedbalstwem. O 

stopniu niedbalstwa świadczy stopień 
staranności, jakiego w danych okolicz-
nościach można wymagać od sprawcy. 
Niezachowanie podstawowych, ele-
mentarnych zasad ostrożności, które są 
oczywiste dla większości rozsądnie my-
ślących ludzi, stanowi o niedbalstwie 
rażącym. Poziom tej elementarności i 
oczywistości wyznaczają okoliczności 
konkretnego stanu faktycznego, zwią-
zane m.in. z osobą sprawcy, ale przede 
wszystkim zdarzenia obiektywne, w 
wyniku których powstała szkoda. W 
ocenie sądu, zebrany w sprawie mate-
riał dowodowy nie pozwalał na usta-
lenie, czy hotelowi można przypisać 
rażące niedbalstwo, czy tylko „zwykłe” 
niedbalstwo. Nie mogą być bowiem 
uznane za dowód w tej sprawie wnio-
ski czy spostrzeżenia niepoparte szerszą 
techniczną analizą prawidłowości lub 
nieprawidłowości funkcjonowania stre-
fy SPA w hotelu, w którym doszło do 
wypadku. W sprawie zabrakło dowodu 
z opinii biegłego, który oceniłby pra-
widłowość zachowanych przez hotel 
środków ostrożności. Wobec tego, że 

poszkodowana nie udowodniła hote-
lowi rażącego niedbalstwa, nie było 
podstaw do obciążenia odpowiedzial-
nością ubezpieczyciela. Sąd okręgowy 
oddalił powództwo poszkodowanej.

Jaki z tego wniosek? No cóż... trze-
ba czytać polisy, a zwłaszcza Ogólne 
Warunki Umów,  jakie zazwyczaj ubez-
pieczyciele dołączają do nich. Diabeł 
bowiem tkwi w szczegółach. Tu decy-
dujące było rozróżnienie pomiędzy 
„zwykłym” a rażącym niedbalstwem. 
Do tego to, co twierdzimy musimy 
przed sądem udowodnić. Przede 
wszystkim zaś trzeba uważać, gdy 
się wychodzi z jacuzzi i mieć ze sobą 
klapki basenowe, o czym ustawicznie 
przypomina mi moja lepsza połowa. 

Zdrowych Świąt!!!
Cezary Skrzypczak

adwokat, mediator
l ink  do  wyroku :  h t tp : / /o r ze -
czenia.olsztyn.so.gov.pl/content/
ra$017c$0105ce$0020niedbal-
s two /150515000004503_ IX_
Ca_000276_2014_Uz_2014-07-
24_002

Składniki
•	 1	kg	schabu	bez	kości
•	 1	szklanka	moreli	suszonych
•	 2	łyżki	majeranku
•	 1	łyżka	czosnku	granulowanego

Schab z morelą
Dziś wariacja na temat dobrze zna-
nego schabu ze śliwkami. Potrawa 
jest dość prosta i szybka w wyko-
naniu, a smakuje wybornie. Gorąco 
polecamy na świąteczny stół!

Jest nas czwórka. Nie 
znamy się szczególnie 
długo, nie mamy wspól-
nej historii, nie łączą nas 
żadne sentymentalne 
wspomnienia, nie pra-
cujemy też ze sobą od 
lat. Nieważne jednak, jak 
ludzie mogą wydawać 
się sobie obcy, zawsze 

znajdzie się ten jeden temat, który wyciągnie na 
wierzch podobne doświadczenia.

Najpierw wzorowo prześlizgujemy się przez ogól-
niki. Pogoda? Niby nic nadzwyczajnego, ale może 
wkrótce da się już otworzyć sezon na cabrio. Połowa 
roku? No tak, czas na sprawozdanie, a jak ktoś pro-
wadzi działalność, to wypadałoby ją uporządkować. 
Związki? Stara czeka w domu, ale wyrozumiała jest, 
więc nawet jeślibym wrócił krokiem a’la macarena, 
nic wielkiego się nie wydarzy.

A potem - zgodnie z moim wieloletnim doświad-
czeniem - włączają się sentymenty, których nie spo-
sób uniknąć przy ósmej, dziesiątej czy siedemnastej 
kolejce. I choćbym nie spodziewała się tego po tych 
konkretnych kolegach, którzy wiecznie funkcjonują 
z uśmiechem na twarzy i głupawym żartem w rę-

kawie, prawo wychodzenia na wspólne piwko działa 
bezbłędnie. W przenośnym głośniku cichnie muzyka. 
Dziś dyskusja oprze się o to, co powiedzielibyśmy sobie 
z czasów licealnych.

Bartek nie ma sentymentów. Jest zadowolony ze 
wszystkich decyzji, które podjął do tej pory. Siedem-
nastoletniemu sobie złożyłby głównie gratulacje za 
umawianie się z najładniejszą dziewczyną rok wyżej i 
uczestnictwo w studniówce nieswojego rocznika. Mogło 
być znacznie gorzej, mówi. Po zakończeniu imprezy 
poszliśmy do niej. W strychu nad mieszkaniem nie 
było nikogo, no i wiecie…

Koledzy zbijają z nim głośne, siarczyste piątki.
Krzysiek ma wyrzuty. Gdyby już wtedy wziął się za 

siebie tak, jak mówili to rodzice, może nikt nie śmiałby 
się z jego odrobinę wydatnego brzuszka. Może nawet, 
kto to wie, robiłby maratony. Wprawdzie nawet dzisiaj 
nie marzy o bieganiu, ale nie jest to też taka zła ewentu-
alność - obecnie musi sprawdzać poziom cholesterolu, 
ale sprawy potencjalnie pewnie przybrałyby zupełnie 
inny obrót.

Patrycja żałuje prawie zupełnie wszystkiego - uwagi, 
jaką przykładała do przytyków starszego rodzeństwa, 
czasu zmarnowanego na piwko w plenerze i przypły-
wów lenistwa, które nie pozwoliły jej wzorowo zdać 
matury. Gdyby wtedy wiedziała to, co dzisiaj, byłaby 

Spotkanie na szczycie

•	 1	łyżeczka	ostrej	papryki
•	 sól	(do	smaku)
•	 oliwa
•	 pieprz

Przygotowanie
Schab	umyj	i	osusz.	Przyprawy	połącz	z	

oliwą	i	dobrze	natrzyj	nimi	przygotowa-
ny	schab.	Odstaw	do	zamarynowania	na	
minimum	6	godzin.	Po	tym	czasie	przy	
pomocy	długiego,	wąskiego	noża	 zrób	
nacięcie	w	 samym	środku	mięsa	 -	 tak,	

COŚ NA ZĄB

po medycynie, a to jest pretensja do samej siebie 
naprawdę wielkich rozmiarów. Nie żałuje wpraw-
dzie lingwistyki stosowanej, no ale przecież miała 
potencjał...

A ja? Ja żałuję tego, że siebie zaczęłam lubić tak 
późno. Wiele lat zajęło mi dojście do wniosku, że 
nie tylko całkiem inteligentna ze mnie laska, ale też 
naprawdę fajny człowiek. Pewnie gdybym powta-
rzała sobie takie rzeczy wcześniej, odważyłabym się 
na więcej. Ale - jak to się mówi - jest jak jest, a ja 
w życiu zajmuję całkiem satysfakcjonującą pozycję. 
Daleko mi wprawdzie do wniosku, że zupełnie ni-
czego bym nie zmieniła, ale gdybym realnie miała 
ocenić sytuację... 

Znam takich, którzy w liceum zepsuli sobie życie 
trochę bardziej ode mnie.

Dyskusja powoli dobiega końca. Nostalgiczny 
nastrój powoli dogasa, a jego miejsce zajmują znów 
coraz głupsze żarty. Pomiędzy jednym a drugim, 
piątym a ósmym piwem zbijane są kolejne piątki. 
Bartek przytomnie zauważa, że choćbyśmy nie wiem 
ile przegrali w liceum, wciąż spotykamy się przecież 
wszyscy tutaj, na szczycie świata - albo przynajmniej 
w miejscu, które dziś wieczorem nimsię wydaje.

No, moi drodzy, naprawdę dobra robota.
Natalia Chruścicka

aby	przebiegało	wzdłuż	schabu.
Powstałe	nacięcie	wypełnij	morelami.	

Schab	możesz	też	związać	sznurkiem,	aby	
miał	ładny	kształt	po	upieczeniu.	Mięso	
pieczemy	bez	przykrycia,	w	piekarniku	
nagrzanym	do	1800C,	przez	1,5	godziny.
Po	upieczeniu	zawiń	je	w	folię	alumi-

niową	i	odstaw	do	wystudzenia.
Najlepiej	 smakuje	 z	 sosem	 chrzano-

wym.
SMACZNEGO!
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Wokół szczepionek na Covid-19 
narosło sporo legend. Coraz wię-
cej wskazuje jednak na to, że nie 
wszystko musi być wyssane z pal-
ca. Jeden ze skutków ubocznych 
jest wręcz ukrywany przed opinią 
publiczną. Tym bardziej, że nie jest 
to skutek związany ze zdrowiem. 
Niektórzy wręcz wietrzą spisek 
uważając, że szczepionka Astra-
Zeneca została wycofana w wielu 
krajach właśnie z powodu nieprze-
widzianych skutków ubocznych. 

Pierwsze sygnały o dziwnych wła-
ściwościach szczepionek pojawiły się 
już na etapie ich testowania. Jeden z 
posłów opozycji (proszący o zachowa-
nie anonimowości) w wywiadzie dla 
znanej amerykańskiej stacji mówił, 
że nasi rządzący mieli świadomość 
tego, co dzieje się po zaszczepieniu - 
jeszcze zanim rozpoczęły się masowe 
szczepienia. Sugeruje wręcz, że dzia-
łania, które podjął rząd, miały na celu 
wykorzystanie tego ubocznego skutku 
szczepionki.

Do opinii publicznej przedostały się 
fragmenty niepublikowanego jeszcze 
wywiadu, które warto przytoczyć. 

„Proszę sobie przypomnieć, jak 
ludzie śmieli się z lockdownu – mó-
wił poseł. - W Polsce wszystko było 
zamknięte, za wyjątkiem kasyn. Au-
tomaty, ruleta czy black jack działały. 
Przypadek? Proszę popytać ludzi co 
się dzieje, kiedy osoby zaszczepione 
zaczynają grać. Ja tego nie umiem wy-
tłumaczyć, ale maszyny przy nich sza-
leją. Zaszczepieni wygrywają ogromne 
pieniądze. Teraz proszę sprawdzić kto 
miał dojścia do szczepionek przed 
terminem, skorzystał z tego i kto 
wyciągał kasę z kasyn? Podpowiem: 
chodzi o osoby związane z rządem. 
Ilu ludzi na tym się wzbogaciło? Na to 
pytanie nie jestem w stanie odpowie-
dzieć. Teraz proszę sobie pomyśleć, 
dlaczego raptem tyle państw wycofuje 
szczepionkę? Bo lobby związane z 
hazardem wpadło w panikę...

***
- Zaszczepiłem się zgodnie z planem 

– mówi  62-letniwałczanin. - Mam 
konto na facebooku i bawię się w 
różne gry. Między innymi czasem z 
nudów gram w tak zwanego jednorę-
kiego bandytę. Czy to cyferki, czy to 
kilka obrazków, jak na prawdziwych 
maszynach w salonie do gry. Zacząłem 
grać po szczepionce i ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że cały czas wygry-
wam. Zalogowałem się na płatnym 
kasynie. Zacząłem od małych stawek 
i wygrywałem kilkadziesiąt złotych. 
Potem stopniowo zwiększałem stawki 
i wygrywałem już po kilkaset złotych. 
Czy zwróciliście uwagę, ile ostatnio 
pojawiło się na facebooku generowa-
nych informacji o wygranych? To nie 
jest przypadek.

Przeciwnicy szczepionek mówią 
wprost, że wraz z lekiem odporno-
ściowym do organizmu wszczepiany 
jest mikrochip, przekazujący różne 
dane. Zwolennicy teorii spiskowych 
twierdzą, że cała pandemia została 

AZ - bogate skutki uboczne
wywołana sztucznie - tylko po to, żeby 
wszczepić elektronikę. 

- Nie mogę mówić autorytatywnie, 
bo do tego potrzebne są badania – 
mówi jeden z wykładowców wałeckiej 
PWSZ z wydziału informatyki. - Na 
pewno technologia, która dziś jest 
dostępna, pozwala na wszczepienie 
do organizmu mikrochipa. Co to urzą-
dzenie ma przekazywać? Jest wiele 
możliwości. Prawda jest jednak taka, 
że coraz głośniej mówi się o dziwnych 
skutkach ubocznych szczepionek, 
zwłaszcza firmy AstraZeneca. Osoby 
zaszczepione tym specyfikiem w spe-
cyficzny sposób oddziałują na sprzęt 
elektroniczny, zwłaszcza komputero-
wy. Nie mam tu na myśli tylko maszyn 
do gry, ale na przykład choćby wypo-
sażony w mikroprocesory piekarnik. 
Jeśli nam się spieszy i o tym myślimy, 
to piekarnik raptem sam skraca czas 
pieczenia, dostosowując go do na-
szych oczekiwań. Jak to się dzieje? 
Szczerze mówiąc, nie umiem tego 
dokładnie wyjaśnić, ale większość 
urządzeń połączona jest siecią wi-fi i 
zapewne pewne informacje są prze-
syłane właśnie tą drogą. Najwyraźniej 
nie wszystko zostało przetestowane i 
taki niespodziewany efekt wywołuje 
zaskoczenie. Czy mamy wszczepione 
chipy? Nie odpowiem na to pytanie, 
bo nie chcę siać paniki ani rozsiewać 
plotek...

***
Działanie uboczne szczepionki jest 

przekazywane w sieci. Zdecydowanie 
najlepiej sprawdza się szczepionka 
firmy AstraZeneca, choć pozostałe też 
wykazują podobne właściwości - tyle, 
że nie tak silne. Osoba zaszczepiona 
z niewyjaśnionych powodów wpływa 
na pracę maszyn losowych. 

- Powiedzmy, że idziemy do ka-
syna – mówi Mariusz, wałczanin, 
pasjonat automatów. - Szczepionka 
nie działa na ruletkę, nie wygramy 
w w black jacka. Nie wygramy też 
dzięki temu w lotto czy w zdrapki. Ale 
jeśli podejdziemy do elektronicznego 
automatu, wtedy dzieją się cuda. 

Zresztą, chodzi nie tylko automaty. Z 
nimi jest problem, bo generalnie są 
zakazane i można w nie grać tylko w 
kasynach. Czy nikomu nie wydaje się 
dziwne, że tylko kasyna były czynne, 
kiedy zamknięte były i restauracje, i 
kina, teatry czy hotele? Ktoś chciał na 
tym zarobić i to jest dla mnie jedyne 
logiczne wytłumaczenie. Jak zaczęło 
się robić głośno o skutkach ubocznych, 
wiele krajów wycofało ją z użycia. 
Oczywiście mówi się o efektach zwią-
zanych ze zdrowiem. Tyle, że pod 
tym względem statystyki mieszczą się 
w normie, jeśli chodzi o porównanie 
z innymi szczepionkami. A jednak 
zdecydowano się je wycofać i proszę 
zauważyć, że dzieje się to w krajach, 
gdzie maszyny do gry są legalne.

***
- Jeżdżę sporo po Europie jako kie-

rowca TiR-a, a najczęściej mam trasy 
do Wielkiej Brytanii  – mówi Janusz. 
- Od momentu kiedy rozpoczęły się 
szczepienia, w coraz większej liczbie 
pubów widzę kartki na maszynach 
informujące, że z powodów tech-
nicznych automat jest nieczynny. Po-
czątkowo nie zwróciłem na to uwagi, 
ale miałem kiedyś dłuższy postój i 
zatrzymałem się u znajomego z Wał-
cza, który osiedlił się tam na stałe. 
Poszliśmy wieczorem na piwo i w jego 
pubie też automaty były nieczynne. 
Właściciel lokalu powiedział, że nie 
wie, co się dzieje, ale maszyny dawały 
ostatnio tak dużo wygranych, że było 
to aż podejrzane. Aby nie narazić się 
na straty, właściciele zamknąć ma-
szyny. Ale firma, która dostarcza mu 
maszyny, też ma swoje obserwacje. 
Te same urządzenia w części miejsc 
działają prawidłowo, czyli generują 
zyski, za to w innych szaleją i dają 
wygrane, powodując idące w tysiące 
funtów straty.

***
Na wałeckiej PWSZ przeprowadzone 

zostały nieoficjalne badania, które 
pozwoliły na odkrycie pewnych za-
leżności. Otóż maszyny generują same 
wygrane, jeśli gracz znajduje się w 

zasięgu telefonii komórkowej 5G lub 
przynajmniej LTE. 

- Nie mamy potwierdzonych nauko-
wo wyników badań, bo prowadzili-
śmy tylko nieoficjalne testy – mówi 
jeden z pracowników naukowych 
PWSZ. - Wyraźnie jednak widać róż-
nice pomiędzy osobami znajdującymi 
się w zasięgu sieci 5G, a tymi, na które 
sieć nie oddziałuje. Przeprowadziliśmy 
testy na 20 losowo wybranych oso-
bach. Każda z nich była zaszczepiona. 
5 osób było szczepionych AstraZene-
ca, a 5 Pfizerem. Każda z tych osób 
została zalogowana na tym samym 
portalu, będącym wirtualnym kasy-
nem. Osoby grające i znajdujące się w 
zasięgu sieci 5G zanotowały wygrane, 
z czego zdecydowanie wyższe, bo aż 
o około 40 procent, stwierdzono u 
graczy zaszczepionych AstraZeneca. 
Z kolei wśród 10 osób, grających 
na tym samym portalu w miejscach 
poza zasięgiem sieci LTE czy 5G, tylko 
jedna osoba zanotowała minimalną 
wygraną, a reszta w ciągu dwóch 
godzin przegrała wszystkie wykupione 
środki. To oczywiście była zbyt mała 
grupa do wyciągnięcia daleko idących 
wniosków, ale wyniki na pewno dają 
do myślenia.

***
Wraz z postępem szczepień w Polsce 

coraz więcej kasyn zawiesza swoją 
działalność. Maszyny są wyłączane, 
a wirtualne kasyna wprowadzają 
dodatkowe zabezpieczenia. Jeśli 
osoba wygrywa zbyt często, zostaje 
wylogowana. Jako powód podawa-
ne jest podejrzenie posługiwania się 
nielegalnym oprogramowaniem. W 
dalszym ciągu można jednak wygrać 
majątek. Trzeba się jedynie zaszcze-
pić. Aby to zrobić, u nas należy tylko 
odczekać swoje w kolejce. W wielu 
innych państwach, gdzie AstraZeneca 
została wycofana, a wiadomość o jej 
cudownych właściwościach przedosta-
ła się do opinii publicznej, za dawkę 
szczepionki ludzie są skłonni płacić 
ogromne sumy... 

Marcin Orlicki
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Los i nieznana nikomu tak napraw-
dę choroba, która zbiera żniwo od 
zeszłego roku, zabrała nam Ciebie 
tak nieoczekiwanie, tak nagle, tak 
bezdusznie i podle. Nasze piersi 
rozdziera niemy krzyk i przenikliwy 
ból. Przez nasze serca płynie nie-
ograniczony żal, rozpacz, tęsknota 
i poczucie winy... dlaczego Ty, dla-
czego My? Gdybym mogła chociaż 
raz cofnąć czas! 

Ty, kierujący się zawsze zdrowym 
rozsądkiem, ale i płynącą z trzewi 
intuicją, swoim szóstym, jak mawiałeś, 
zmysłem, wiedziałeś, że szczepienie 
to jedyna słuszna obrona przed wi-
rusem. Tak niewiele o nim wiemy. Ty 
wiedziałeś! Powtarzałeś, dzwoniłeś i 
mówiłeś: „Córciu, przecież pracujesz 
w służbie zdrowia!? Czemu tego nie 
załatwisz? Ty, moja Pani doktor? 
Doktor nauk medycznych? Przecież 
już dawno powinnaś być zaszczepio-
na… my wszyscy powinniśmy”... A co 
zrobiłam ja?! Czekałam na swoją kolej, 
na Twoją kolej, UCZCIWIE, TAK JAK 
NAS UCZYŁEŚ... czekałam na więcej 
informacji? Karmiona niepewnością i 
lękiem, niezliczoną ilością sprzecznych 
wiadomości. A przecież powinnam 
kierować się wiedzą empiryczną?! Nie 
kawiarniano-gazetowym bełkotem! 
Powinnam kierować się raportami 
medycznymi?! Nie, irracjonalnym 
lękiem. Powinnam to przecież umieć 
załatwić. Ale uznałam, że poczeka-
my... mamy silne organizmy, jesteśmy 
zdrowi, poczekajmy na swoją kolej, na 
więcej pewnych informacji, przecież 
przed nami jest tylu potrzebujących 
– myślałam - tak wiele musimy się 
dowiedzieć... Poczekamy jeszcze tylko 
trochę... niedługo... Na moim biurku 
nadal leży skierowanie na szczepienie 
grupy 0. Ciebie już nie ma, a pozo-
stali członkowie rodziny z uwagi na 
tę nikczemną chorobę będą mogli 
zaszczepić się dopiero za 3 miesiące! 

Głupia ja! Mogłam wykorzystać 
swoje możliwości, zaszczepić siebie, 
Ciebie, mamę, siostrę i innych swo-
ich bliskich, uczynić wolontariuszami 
na rzecz pacjentów covidowych i 
wszystkich zaszczepić... Tragiczne w 
tym wszystkim jest to, że każdy z 
nas - nie tylko oficjalnie, ale faktycz-
nie, zostałby tym wolontariuszem. 
Nosił do szpitala potrzebujących ich 
osobiste rzeczy, pomagał fizycznie, 
jeśli pojawiłaby się taka potrzeba, 
trzymał za rękę chorych czy samotnie 
umierających w szpitalach... I Ty o tym 
wiedziałeś, zanim to wszystko nas tak 
boleśnie dotknęło. 

Było inaczej. Dzisiaj mogę tylko 
powiedzieć... nie będzie już drugiej 
takiej osoby w naszym życiu jak 
Ty, która dzięki swojemu doświad-
czeniu, wiedzy i intuicji przewidzi 
nadchodzące wydarzenia, która czuje 
nasze emocje pomimo dzielących 
nas odległości, która zadzwoni, kiedy 
głowa pełna trosk, choć w istocie 
nie powinna nawet o tym wiedzieć. 
Przeczytałyśmy każdą wiadomość od 
Ciebie, każdy wysłany sms, i ani razu, 
ani razu nie uniosłeś się gniewem czy 
zniecierpliwieniem, a każdą wiado-

Najukochańszy Tatusiu...
mość kończyłeś słowami: Kocham Cię 
Córciu, Tęsknię za Wami, Kiedy się 
widzimy? Mama ugotowała pyszny 
obiadek, czekamy! A każdą przesłaną 
wiadomość podpisywałeś Tatuś albo 
Dziadek Bogusław (jakbyśmy nie 
wiedziały od kogo).

Kto będzie z nas taki dumny, jak 
Ty? Że każdy sukces nawet najdrob-
niejszy wstawi na swoim facebooku, 
opublikuje w Pojezierzu Wałeckim, czy 
wydrukuje w niezliczonej ilości kopii, 
żeby pochwalić się swoim przyjacio-
łom z klubu tenisowego. Kto zorgani-
zuje nam wakacje w naszej ogrodowej 
Grecji? Bo jakie wakacje, taka Grecja 
- prawda? Albo z kim będziemy cele-
brować dzień dziękczynienia w przy-
garażowym ogrodzie? – jakbyśmy byli 
co najmniej obywatelami U.S. and A 
(parafrazując Borata). Kto wyruszy z 
nami w wymarzoną podróż trasą 66? 
To przecież mieliśmy w planach na 
kolejne lata. Komu załączą się umie-
jętności poligloty, kiedy wypije kilka 
ginów z tonikiem z limonką i miętą, 
albo whisky z colą na lodzie? Dla kogo 
kupimy kolejny sygnet z czachą? Czy 
zaplanujemy tatuaż na kolejne okrągłe 
urodziny? Taki miał być prezent dla 
Ciebie na okrągłe 70 lat! Kto powie, że 
czarny kolor wyszczupla, kiedy spod 
koszuli wystaje przytulaśny brzunio? 
Kto posłucha z nami Led Zeppelin? 
Kogo sygnet będziemy całować, jak 
wielkiego Don Padrona? Kto założy 
tylko oryginalną koszulkę swojej ulu-
bionej kapeli? Kto pojedzie z nami na 
koncert? Obejrzy skoki narciarskie? 
Mecz tenisowy? Z kim będziemy 
spierać się o pilota, kiedy my chcemy 
obejrzeć film, a Ty kolejny mecz? Albo 
odcinek Wizy na Miłość? Kto będzie 
rozśmieszał nas w chwilach zwątpienia 
i słabości? Kto powie, tak często jak 
Ty, że nas kocha? Kto będzie ględził, 
wkurzał swoimi mądrościami? Kto 
będzie dzwonił, tylko po to, żeby po-
wiedzieć: „Kocham Cię córciu, kiedy 
przyjedziecie? Co słychać? Co robiłaś 
dzisiaj? Jak moja wnusia okrusia? 
Powiedz Marcelince, że dziadziuś ją 
kocha bardzo.” 

Pamiętam ten nasz wspólny, ostatni 
dzień (to był piątek), kilka dni przed 
Twoim nagłym zniknięciem. Ty, Ma-
musia, Karusia, Marcelinka, Daniel, 
Wojtek – rozbawieni, uśmiechnięci, 
weseli... taki właśnie byłeś zawsze 
- pogodny, radosny, zadziorny żar-
towniś z miłością do nas i do życia 
w oku. Byłeś dumny, że udało Ci się 
stworzyć, i pomimo rozlicznych burz 
zachować, taką rodzinę. Ty nas stwo-
rzyłeś Tatusiu, TY stworzyłeś rodzinę 
kochającą się i w poczuciu wzajemnej 
miłości, szacunku, uznania i szczerości. 
Temperament mamy po mamusi. 

Dla Ciebie rodzina była zawsze naj-
ważniejsza. Bez naszej mamusi nie 
umiałeś dobrze spać. Włączałeś w 
domu wszystkie światła w nocy pod 
jej nieobecność i ze stresu wciągałeś 
wszystko z lodówki, najlepiej pod 
osłoną nocy. Tylko mama potrafiła Cię 
ubrać najlepiej, tylko mama potrafiła 
zrobić Ci najlepsze jedzonko – w końcu 
byłeś Jej najukochańszym Pączuchem. 
Bez niej życie traciło dla Ciebie wła-

ściwy smak i aromat. To czyniło Cię 
w naszych oczach takim bezbronnym 
Miśkiem, a jednocześnie byłeś taki 
waleczny, dzielny, męski. Wszystko 
potrafiłeś załatwić i naprawić, wszyst-
kim się zająć. Nigdy nie okazywałeś 
słabości. Nawet na operację ścięgna 
wybrałeś się sam, nie mówiąc nikomu, 
żebyśmy nie widziały Ciebie takiego. 
Teraz też zniknąłeś, pozostawiając 
naszej pamięci wyłącznie obraz męż-
czyzny silnego, radosnego i zdrowego. 
Choroba, która wyrwała nam Ciebie 
brutalnie z rąk, nie pozwoliła bowiem 
na więcej. 

Byłeś naszym oparciem, naszym 
bohaterem, naszym wzorem człowie-
ka. Nauczyłeś nas empatii, dobroci, 
szacunku, uczuciowości i uczciwości. 
Kiedyś przekornie zapytałeś mnie: 
„Córciu według jakiego klucza szukasz 
mężczyzn?” – choć nie zgadzałeś się 
czasami z naszymi wyborami, to ni-
gdy nie dałeś nam odczuć, że ich nie 
akceptujesz. Zawsze chciałeś jednego 
– żebyśmy były szczęśliwe, kochane i 
kochające. Dzisiaj nie ma już Ciebie, 
ale zostawiłeś nas w rękach i ramio-
nach mężczyzn dokładnie na swoje 
podobieństwo. To TY byłeś naszym 
kluczem. Nie każdy tak może powie-
dzieć o swoim ojcu. My chciałybyśmy 
móc to wykrzyczeć. Byłeś, jesteś i bę-
dziesz najukochańszym człowiekiem, 
jakiego znałyśmy – dałeś nie tylko 
życie, ale nauczyłeś nas życia bez 
granic, bez uprzedzeń, bez wykluczeń. 
Z Tobą i przy Tobie poznawałyśmy 
świat, zawsze z uwagą wobec bliźnie-
go. Powierzyłeś nam misję - pomagać 
sobie wzajemnie i innym. Tak nam 
zawsze powtarzałeś: wspierajcie się, 
pomagajcie sobie! 

Nauczyłeś nas pracowitości i wy-
trwałości. Pamiętamy każdy etap roz-
woju Twojej działalności zawodowej 
– od momentu, kiedy dla wielkich firm 
budowałeś drogi i mosty w Libii, przez 
moment, gdy klęczałeś w mrozie, sa-
modzielnie układając kolejną kostkę 
przed cudzym, pięknym domem, po 
moment, gdy sam sobie byłeś szefem i 

mogłyśmy podziwiać pięknie ułożone 
ścieżki zdrowia, czy boiska w różnych 
częściach kraju - gdy były dni bardzo 
trudne, ale i dni wolne od trosk – dali-
śmy radę - trzymając się zawsze razem 
- byłeś naszą dumą i chlubą – naszym 
Królem Kostki Brukowej, który z nano-
metryczną dokładnością i starannością 
kładł każdy jej centymetr w wielu 
zakątkach Ziemi Wałeckiej, polskiej i 
afrykańskiej. Naszą mamusię, swoją 
ukochaną Reginkę, Żabcię, uczyniłeś 
na zawsze panującą królową, a nas i 
swoje wnuczki swoimi księżniczkami. 

Twoja nienarodzona jeszcze wnucz-
ka Marianka już nie pozna Ciebie 
osobiście, ale wiedz Tatusiu, że dzięki 
naszym wspomnieniom o Tobie, po-
kocha Cię tak samo jak My i przyjdzie 
dzień, w którym znowu stworzymy 
rodzinę, w tym samym czasie i prze-
strzeni. 

Dałeś nam wszystko, czego pragnę-
łyśmy i potrzebowałyśmy – dałeś nam 
oparcie, miłość, przyjaźń i przekazałeś 
nam wartości prawdziwie dobrego 
człowieka. To takie niesprawiedliwe, 
że to Ty… że to My musieliśmy zapła-
cić tak wysoką cenę. Bez Ciebie życie 
nigdy nie będzie już takie samo. Tej 
pustki i tęsknoty nic nie wypełni, tylko 
czas ją trochę złagodzi, bo będziemy 
bliżej naszego spotkania, prawda? 
Zawsze mówiłeś: „lepiej się witać, 
niż żegnać!”. To był nasz rodzinny 
zwyczaj – nigdy się nie żegnaliśmy. I 
TYM RAZEM ZROBIŁEŚ DOKŁADNIE 
TO SAMO. ODSZEDŁEŚ BEZ POŻE-
GNANIA, PO TO, ABY NAS ZNOWU 
PRZYWITAĆ. 

Daj proszę tylko znać, czy dotarłeś 
do celu bezpiecznie. 

Bardzo za Tobą tęsknimy. Bardzo Cię 
kochamy i zawsze będziemy. 

Ci, których kochamy, nie odchodzą 
bowiem nigdy, gdyż miłość jest nie-
śmiertelna. 

Ufam, że ilekroć tylko pomyślimy o 
Tobie, to usłyszysz po drugiej stronie 
swój ulubiony Black Dog i nam od-
powiesz.

Marta Bogusz
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 
303 Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. 
Moc 4x25 W. Cena do uzgodnienia. 602 
590 376                                           1/20s

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termo-
modernizacji, 2 systemy ogrzewania 
(gaz, ekogroszek). Zadbany ogród 
pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.  
Kontakt: 606 930 408                  1/19ll

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto 
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro. 
tel. 609 755 875                                15/21l

• ZatrUDNIę PracoWNIkóW Na 
MyjNIę W WAłCZu. WIęCej INfOr-
MACjI POd tel. 507 074 042    15/21p

• Zatrudnię do pomocy w przygotowaniu 
chłopaka do matury: język polski, matema-
tyka. 605 411 126             
                                                      14/21n

•  ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I 
rEkLaMy raMkoWE oraZ oGŁo-
SZENIa DrobNE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Po-
jezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 
16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. druk ogłoszeń można zle-
cać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
DZIękUjEMy Za SkorZyStaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FILIGRANY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
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Kontakt: 602 590 376

Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.
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