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co z nich wyrośnie?
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Ddzień lub dwa przed wyznaczonym terminem szczepienia 
zadzwonił do mnie kolega Jacek (przy okazji: czy ktoś 
jeszcze pamięta audycję 60 minut na godzinę?), aby po-
dzielić się swoimi refleksjami na temat antycovidowych 

szczepień. Wyżej wzmiankowany kolega Jacek poinfomował mnie, 
że został uodporniony na zarazę made in China w Szczecinku, choć 
akurat nie marzył o wycieczce do tego sympatycznego skądinąd 
miasta, położonego niby nie tak daleko, bo raptem około 60 km  
od Wałcza, no, ale jednak zawsze jest to jakaś podróż. Zwłaszcza 
dla tych, którzy nie dysponują własnym środkiem lokomocji, spieszę 
jednak uspokoić, że kolega Jacek nim dysponuje.

Jacek opowiedział mi, jak próbował zapisać się do kolejki w którymś 
z wałeckich punktów szczepień. Zadzwonił do Pulsu, gdzie usłyszał 
nieoptymistyczną informację, że szczepią tu raptem 30 pacjentów 
tygodniowo. Szczepiliby więcej, gdyby mieli czym, no, ale nie mają. 
Na domiar złego, choć już pod innym numerem telefonu, kolega Jacek 
usłyszał, że punkt szczepień na Bukowinie wykonuje podobną liczbę 
iniekcji, a i tak działać ma tylko do maja. Też to słyszałem, ale głowy 
pod topór za prawdziwość tej informacji nie położę. Gdyby jednak 
nawet działać miał do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, to i 
tak niewiele to zmienia, gdyż wydajność punktu w 107 Szpitalu Woj-
skowym też utrzymuje się na podobnym poziomie, a w sumie składa 
się to na ocenę nieodstateczną. Nie lepiej jest w Mirosławcu, gdzie 
wcześniej próbowałem wkręcić się do kolejki trochę po znajomości, 
co - zaznaczam na wszelki wypadek - nie oznacza, że usiłowałem 
oszukać system, gdyż wiekowo szczepienie należy mi się jak każdemu 
pacjentowi w moim wieku i jak psu micha.

Uwaga! Opisując powyższą sytuację - nie chcę powiedzieć, że 
personel medyczny w moim rodzimym powiecie jest leniwy, albo 
że punktów jest za mało, ani nic w tym rodzaju. Wprost przeciwnie: 
wierzę, a nawet wiem, że gdyby szczepionek było tyle, ile potrzeba, 
cała ta akcja szczepienia przebiegałaby sprawnie i szybko. Póki co 
jednak, do Polski dociera tyle dawek, ile dociera, czyli o wiele za 
mało, więc wygląda to tak, jak wygląda, czyli słabo.

Wydaje mi się, że wspominałem już kiedyś, iż w poprzed-
nim życiu byłem zapewne kotem, gdyż w bardzo wielu 
sytuacjach ląduję bez szwanku na czterech łapach, choć 

teoretycznie nie powinienem. Mój życiowy fart nie obejmuje co 
prawda gier liczbowych, ale nie można mieć przecież wszystkiego. 
Ale wracając do szczepionek, to ciężar wpisania mnie do jakiejkolwiek 
kolejki wzięła na siebie pewna urocza dama, która oświadczyła, iż 

nie ma takiej możliwości, aby nie dodzwoniła się na ogólnopolską 
infolinię. Kto jak kto, ale ona dodzwoni się na pewno. Mając za nic 
moje sceptyczno-ironiczne uśmieszki, wzięła telefon i... dodzwoniła 
się. Był to pierwszy z listy cudów. Potem nie było już tak różowo, 
gdyż co prawda udało jej się zapisać swoją mamę na szczepienie do 
Mirosławca na 18 maja, ale co do mnie, to mogłem wprawdzie wy-
bierać pomiędzy Szczecinem i Kołobrzegiem, ale nie wiadomo kiedy 
miałbym tam pojechać, gdyż zapisy prowadzone były do końca maja, 
a na maj terminów już nie było. Po słabo udanej próbie wkręcenia 
się do Mirosławca byłem już bliski konwersji moich przekonań na 
antyszczepionkowe, bo skoro wy (w sensie, że urzędnicy, podobno 
walczący z covidem) macie mnie w nosie, to ja was też. Ale wzmian-
kowana już młoda dama nie odpuściła tematu, i za kilka dni podjęła 
kolejną próbę, która zaowocowała cudem numer dwa. Termin: 10 
kwietnia, miejsce: Szczecinek, szczepionka: Pfizer, mama damy o 
14.20, ja - pięć minut później, co zresztą i tak nie miało żadnego 
znaczenia z powodów, do których opisania przystępuję niezwłocznie.

Do Szczecinka dotarliśmy pół godziny za wcześnie. Pani 
w rejestracji nie widziała w tym żadnego problemu, po 
wypełnieniu obowiązkowych ankiet dotyczących stanu 

zdrowia wysłała nas na piętro do punktu. Mina mi zrzedła, kiedy 
zobaczyłem tam około 20 osób, ale okazało się, że wszyscy są już 
po iniekcji i czekają na jaklby co, czy nie wystąpią u nich jakieś nie-
pokojące objawy. Jeszcze dwuminutowa rozmowa z panią doktor, 
która wrzuciła mnie do systemu, potem wymarsz do pielęgniarki, 
która ukłuła mnie z taką lekkością, że nie zdążyłem niczego poczuć 
i... następny proszę. Z tego wszystkiego zapomniałem zabrać kart-
kę z terminem podania drugiej dawki, ale przyniosła mi ją Pani 
Mama, która wyszła minutę po mnie. O godzinie, o której miałem 
być zaszczepiony, dojeżdżaliśmy już do Jastrowia. Można? Można!

Równie pozytywne wrażenia po szczepieniu w Szczecinku miało 
kilkoro innych pacjentów z Wałcza, którzy uodparniali się tam w 
ostatnich dniach. Vhyba jakoś lepiej tam to działa. Jakoś tak spraw-
niej. Ale dlaczego tak jest? Tego, dalibóg, nie wiem.

A, i jeszcze drobiazg, warty jednak napomknięcia. Nie ma się czego 
bać. Po powrocie do domu, przyjąłem wprawdzie kilka osłonowych 
dawek w postaci boubona z pepsi (doustnie), ale to chyba nie dzięki 
temu nie zaobserwowałem u siebie nawet najmniejszych śladów 
skutków ubocznych - ani poszczepiennych, ani poalkoholowych. A 
mówiąc całkiem poważnie: pić koniecznie nie trzeba (nie dotyczy 
tych, którzy muszą...), ale szczepić się - i owszem.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Mówi się o gospodarce, o przed-
siębiorcach, których lockdown 
doprowadza do bankructwa. Na 
czynniki pierwsze rozkłada się 
kolejne wprowadzane obostrze-
nia. Mówi się o szczepionkach. W 
tym wszystkim umyka natomiast 
niezwykle ważny temat – dzieci i 
młodzieży. Nie mówi się o proble-
mach psychicznych, jakie niesie za 
sobą brak kontaktów z rówieśni-
kami, brak możliwości pójścia do 
szkoły. Psychologowie, pedagodzy, 
nauczyciele i spora część rodziców - 
wszyscy biją na alarm. Wyłania się 
tragiczny wręcz obraz, który będzie 
mógł zostać w pełni rozpoznany 
dopiero, kiedy dzieciaki wrócą do 
szkół. Z tygodnia na tydzień jest 
coraz gorzej. 

Kiedy wchodzi się do którejkolwiek 
z wałeckich szkół, porażają przede 
wszystkim bezruch i wręcz grobowa 
cisza. Niegdyś tętniące życiem kory-
tarze podczas przerw wieją pustką. 
Zamiast nieakceptowalnego dla uszu 
(poza nauczycielskimi) harmidru w 
uszach dźwięczy męcząca cisza. 

- My, dorośli, sobie z tym nie ra-
dzimy, a co mają mówić dzieciaki? 
– mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mirosławcu Krystyna Górniak. -  

Dzieci pandemii - co z nich wyrośnie?
Proszę sobie wyobrazić, że większość 
nauczycieli naszej szkoły przychodzi 
i prowadzi lekcje w swoich klasach. 
Po to, żeby wyjść z domu, ubrać 
się, wyrwać z monotonii. Wchodzą 
do swoich klas, zamykają się i przez 
kilka, a czasem kilkanaście godzin 
dziennie mówią do monitora. Tak to 
teraz wygląda.

Oczywiście, dużo mówi się o zdal-
nym nauczaniu. Rząd chwali się 
kolejnymi środkami, jakie przekazuje 
na zakup komputerów. Szkoły również 
coraz lepiej radzą sobie ze zdalnym 
nauczaniem, choć wszyscy mają świa-
domość, że nic nie zastąpi normalnej 
lekcji w szkole. Kontaktu nauczycieli 
z uczniami, nawiązywanego i utrzy-
mywanego nie dzięki internetowej 
kamerce, ale face to face. 

Z drugiej strony mało kto zwraca 
uwagę na psychikę dzieci i młodzieży, 
na to, jak znoszą obecną sytuację. 
Istotniejsze jest bowiem to, czy i jak 
realizują program i ile wiedzy udaje 
im się wynieść ze zdalnego nauczania. 
To, że tej wiedzy jest mniej, mają 
świadomość wszyscy. Już pojawia się 
szereg pomysłów na mnożenie zajęć 
wyrównawczych wtedy, gdy młodzież 
wróci już do szkół. 

Chyba jako pierwsza w bardzo 
emocjonalnym wpisie w mediach 

społecznościowych zwróciła uwagę 
na ten problem nauczycielka jednej 
z wałeckich szkół Halina Spieczyńska. 
Jak zaznaczyła, nie komentuje na swo-
im profilu tematów politycznych, w 
tym jednak wypadku zrobiła wyjątek. 
Tekst wywołał lawinę pozytywnych 
komentarzy ze strony rodziców i in-
nych nauczycieli. 

„(...) Czy ktoś z Was, możnowładcy, 
uczeni, snoby cholerne, pomyślał o 
tych dzieciakach, które mają lat 15 
(sorry, będę monotematyczna, wal-
czę o wysłuchanie potrzeb MOICH 
UCZNIÓW, ÓSMOKLASISTÓW)? Że 
buzują w nich uczucia, że od roku 
siedzą w domu, że chcą palić w piw-
nicy jedną fajkę w tajemnicy przed 
rodzicami, „obalić” jedno wino, zako-
chać się, poczuć dłoń na swojej dłoni, 
uciec do lasu, czy parku i całować się 
pierwszy raz??? Że mają w d... te Wa-
sze obostrzenia, że chcą żyć, spotykać 
się, rozmawiać. Jak jeszcze raz prze-
czytam o pomyśle kolejnych 8 godzin 
zajęć dodatkowych, wyrównujących 
szanse edukacyjne, które odbywać się 
będą w niedzielę po kościele, to nie 
wytrzymam. Zamiast tego, dajcie mło-
dym ludziom żyć. My, nauczyciele, 
oddajemy Czarnkowi jego darowane 
na te zajęcia pieniądze. Za darmo 
stworzę młodzieży nie zajęcia, tylko 
przestrzeń, w której mogą robić to, 
co robić chcą. I co my, drodzy rodzice 
i Pan, Panie Czarnek, też robiliśmy w 
ich wieku”.

***
Z jednej strony pandemia i wyni-

kające z niej obostrzenia pozbawiają 
dzieci fajnego kawałka dzieciństwa 
– tego, które zostaje w człowieku na 
całe życie. Z drugiej - równie niebez-
pieczne są zmiany w psychice, jakie 
powodują izolacja i brak kontaktów z 
rówieśnikami.

- Z dnia na dzień obserwuję, jak robi 
się coraz gorzej – mówi H. Spieczyń-
ska. - Widzę, jak dzieciaki zdolne, ak-
tywne, powoli się wypalają. Popadają 
w jakąś skrajną apatię. Dzieci siadają 
nam psychicznie, nie radząc sobie z sy-
tuacją. Co one będą pamiętały z tego 
najpiękniejszego okresu? Ósma klasa 
to okres zawiązywania silnych przyjaź-
ni, to pierwsze miłości. To w ósmych 
klasach były zawsze najfajniejsze 
wycieczki. Co te dzieciaki mają wspo-
minać? Uciekł im kawałek cudownego 
okresu życia. Logują się o 8.00 – 9.00 
rano do komputerów i siedzą przed 
monitorami przez kilkanaście czasem 
godzin. Po takim czasie nic im się nie 
chce. Zauważyłam, że nawet rodzice, 
z którymi jestem w kontakcie, stali 
się bardziej wyrozumiali. Nie gonią 
dzieci do innych zajęć rozumiejąc, 
że są wykończone i ma prawo im się 
niczego nie chcieć.

Jedna z matek opowiada, jak wyglą-
da dzień jej córki. Loguje się na zdalną 
lekcję. Ma naciągniętą na siebie jakąś 
koszulkę i dół od piżamy. Tak paraduje 
przez cały dzień. Problem jest z wyj-
ściem na dwór. Nauczyciel WF chce, 
żeby dzieciaki odbyły w czasie zajęć 
3-kilometrowy spacer. Mają pobrać 
aplikację i później wstawić wydruk z 
mapką i przebytym dystansem. Jest 
problem, żeby zmusić ich do takiego 
wysiłku...

- Psychika to jedno – mówi K. Gór-
niak. - Ale te dzieciaki za moment 
będzie trzeba przebadać pod kątem 
wad wzroku i postawy. WF online nie 
jest tym samym, co normalne zajęcia. 
Siedzenie przez kilkanaście godzin 
przed komputerem sieje spustoszenie 
jeśli chodzi o postawę, ale też wzrok. 
Do tego dzieciaki kompletnie odwy-
kły od szkolnych nawyków, jak to się 
mówi, od szkolnej rutyny. Obserwo-
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ogłoszenie płatne

Dzieci pandemii - co z nich wyrośnie?
waliśmy uczniów, którzy przyszli na 
egzaminy 8 klas i było to zupełnie 
inne zachowanie. Obawiam się, że 
podobny problem będzie też z innymi 
rocznikami, kiedy wrócą do szkoły. 

- Potworne jest to, że nie potrafimy 
w pełni zdiagnozować nawet skali 
problemu – mówi dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Człopie Wiesława 
Sieczka. - Podczas zdalnego nauczania 
nauczyciel nie jest w stanie wyłapać, 
że uczeń nie zachowuje się tak, jak 
normalnie. Dopiero wówczas, kiedy 
uczniowie wrócą do szkół, będzie 
można ocenić skalę problemu. Nie-
stety, jestem pełna najgorszych obaw. 
Nie bardzo mogę mówić o szczegó-
łach, ale już dziś dochodzi do bardzo 
niepokojących zdarzeń. 

Nauczyciele, pedagodzy czy psy-
cholodzy mówią o tym, że uczniowie 
popadają w coraz większą apatię. Nie 
potrafią zmusić się do jakiegokolwiek 
wysiłku intelektualnego oraz fizycz-
nego. Dochodzi do wyobcowania, 
zamknięcia w czterech ścianach i za-
burzenia relacji społecznych. Rodzice 
w wielu przypadkach nie radzą sobie z 
dziećmi. Tu akurat bywa różnie. Jedni 
rodzice nie potrafią, ale prawda jest 
też taka, że części nawet nie chce się 
cokolwiek robić. Uważają, że dzieci 
same muszą poradzić sobie z sytuacją. 

- Proszę sobie wyobrazić, że więk-
szość dzieci siedzi przez większość dnia 
sama w domu – mówi dyrektor SP 2 
w Wałczu Andrzej Łojewski. - Rodzice 
wychodzą do pracy, a dziecko siedzi 
przed monitorem. Często czarnym, 
bo nie każdemu chce się włączyć 
kamerkę. To musi rodzić stresy i na 
pewno psychologowie i pedagodzy 
będą mieli bardzo dużo pracy.

Zwraca się uwagę na niebezpieczeń-
stwo silnych uzależnień od komputera 
czy telefonu. Choć niestety nauczy-
ciele nieoficjalnie mówią również o 
innych uzależnieniach – tych bardziej 
„klasycznych”. Nie bez znaczenia jest 
tu wsparcie ze strony rodziny, ale i 
problemy, jakie nawarstwiają się w 
domu. Utrata pracy, pogorszenie sy-
tuacji materialnej - to wszystko odbija 
się na dzieciach. 

***
Aby była jasność: problemy nie do-

tykają tylko i wyłącznie najmłodszych 
uczniów. Podobne problemy mają 
uczniowie szkół średnich. 

- Wyizolowanie, zamknięcie w sobie, 
apatia – wylicza dyrektor „Kazika” 
Waldemar Rogulski. - Pedagodzy już 
dziś mają sporo pracy, ale dopiero 
kiedy młodzież wróci do szkół, bę-
dzie widać pełną skalę problemu. 
Nauczyciele nie są w stanie wychwycić 

wszelkich niepokojących symptomów. 
Nie wiedzą, czy uczeń zachowuje 
się naturalnie, czy też coś w jego 
zachowaniu powinno budzić niepo-
kój. Dlaczego? Bo nauczyciele często 
po prostu nie znają jeszcze dobrze 
uczniów. Tegoroczni pierwszoklasiści 
przyszli do szkoły we wrześniu i po 
dwóch miesiącach, kiedy nauczyciele 
ledwie się z nimi poznali, przeszli na 
zdalne nauczanie. Uczniowie drugiej 
klasy ubiegły rok w większości spędzili 
na zdalnym, ten również niemal cały. 
To budzi niepokój i sądzę, że na pew-
no będą spore problemy. I nie mam tu 
na myśli wyłącznie problemów z opa-
nowaniem wymaganego materiału.

- Nie mówi się o tym prawie wcale, 
ale ja osobiście obawiam się o szkoły 
branżowe – mówi dyrektor PCKZiU 
Piotr Filipiak. - Szkoła branżowa, czyli 
potocznie mówiąc „zawodówka”, to 
szkoła trzyletnia. Nauka zawodu to 
w przypadku naszej szkoły około 70 
procent praktyki i 30 procent teorii. 
Tyle, że w wielu przypadkach owa 
teoria również poparta jest praktyką. 
Proszę zwrócić uwagę, że uczniowie, 
którzy w ubiegłym roku przyszli do 
pierwszej klasy, większość ubiegłego 
roku spędzili na zdalnym nauczaniu. 
W tym roku do szkoły chodzili przez 
około 2 miesiące i znów zdalna nauka. 

Nauka zawodu online to fikcja. Nikt 
nie nauczy się obsługi urządzenia, 
malowania czy murarki oglądający fil-
miki w komputerze. Dwa lata są wła-
ściwie stracone, a w przyszłym roku 
uczniowie będą kończyć szkołę, czyli z 
trzyletniej nauki realnie uczyć się będą 
może przez półtora roku, oczywiście 
o ile pandemia się skończy. Co z nich 
będą za fachowcy? Jak takie osoby 
będą przygotowane do współczesne-
go rynku pracy? Szczęśliwie mamy 
projekty unijne i już teraz będziemy 
starali się tak zorganizować zajęcia do-
datkowe, aby młodzież maksymalnie 
nadrobiła stracony okres, zwłaszcza 
pod kątem praktycznej nauki zawodu. 
Dla jasności: mówię nie tylko o Wał-
czu, bo jest to problem w skali kraju. 
Co mają zrobić szkoły, które nie mają 
tak dobrej sytuacji jak my i nie mają 
szans na dodatkowe zajęcia? 

***
Coraz więcej nauczycieli uważa, że 

zarówno w szkołach podstawowych, 
jak i średnich powinno się powtórzyć 
ten rok szkolny. Wszyscy uczniowie 
powinni powtarzać tę samą klasę.... 
Do tego powinny być przeznaczone 
dodatkowe środki na pomoc psycho-
logiczną, a nawet psychiatryczną. 

Marcin Orlicki



Super Pojezierze Wałeckie nr 15 (1236) 14 kwietnia 2021 r.6

W piątkowy wieczór na Facebooku 
doszło do bardzo ostrej dyskusji 
pomiędzy częścią działaczek Sto-
warzyszenia Razem dla Zwierząt i 
Romanem Wiśniewskim. Dołączyły 
się do tego panie z Miejskiego 
Zwieszaka i nie da się ukryć, że 
awantura, która z tego wynikła, 
momentami przekraczała stan-
dardy kulturalnej wymiany poglą-
dów. Emocje wzięły górę, a tak 
naprawdę chodziło o odmienną 
wizję pomagania. A właściwie o 
to, czy robić to anonimowo, czy 
promować?

Halina Spieczyńska mówi, że dzień 
wcześniej zakończyła współpracę z 
Romanem Wiśniewskim co jasno mu 
oznajmiła. 

- Niech dalej robi to, co robił, ale 
nie chciałam już utrzymywać z nim 
jakiegokolwiek kontaktu – tłumaczy. 
- Miałam pewne pretensje i o Miejski 
Zwieszak, i o działalność w Razem dla 
Zwierząt. Generalnie Roman jest trud-
ny we współpracy, która kończy się, 

Różne wizje pomagania
jeśli się nie popiera jego poglądów. 
Poza tym chodziło o to, ze nasza praca 
opiera się na anonimowości, a nie na 
lansowaniu się przy każdej możliwej 
okazji. Generalnie robił niewiele, ale 
promował się najbardziej.

To zbiegło się z nieporozumieniem z 
pozostałymi paniami, odpowiedzial-
nymi za Miejski Zwieszak. Chodziło 
o wywiad dla TV Asta. Do wywiadu 
co prawda nie doszło, ale panie za-
rzucały R. Wiśniewskiemu, że chciał 
sam wystąpić przed kamerą aby się 
promować. 

Wersja R. Wiśniewskiego jest nieco 
inna. 

- Rzekomy konflikt powstał w związ-
ku z próbą manipulowania postami na 
grupie fb, którą założyłem pod nazwą 
Razem dla Zwierząt, co było natu-
ralną konsekwencją współzałożenia 
przeze mnie stowarzyszenia Razem 
dla Zwierząt – tłumaczy R. Wiśniew-
ski. - Powstało ono dziesięć lat temu 
u mnie w firmie i dalej funkcjonuje 
pod tym adresem. Przed pandemią 
odbywały się tam spotkania stowarzy-

szenia. Do chwili obecnej opiekujemy 
się korespondencją stowarzyszenia 
i możemy to robić dalej, podobnie 
jak w przypadku innych organizacji 
pozarządowych, które u mnie funk-
cjonują. Stron i grup na fb mam 
wiele, przede wszystkim społecznych. 
Wszystkie z nich funkcjonują bardzo 
dobrze, mimo, że nadałem uprawnie-
nia do administrowania nimi wielu 
społecznikom. Dla przykładu strona 
Handlujemy Charytatywnie według 
moich szacunkowych obliczeń zarobiła 
dla potrzebujących na pewno grubo 
więcej, niż sto tysięcy złotych. 

Na stronie RdZ doszło jednak do 
usuwania postów i obrażania ludzi 
m. in. poprzez nazywanie jednej z 
forumowiczek suką. Ta niewłaściwa 
sytuacja wyniknęła z zadania przez 
jedną osobę pytania, połączonego 
z prośbą o pomoc. Prośba była o 
użyczenie inkubatora dla zwierząt, 
który miał być zakupiony w wyniku 
zbiórki publicznej. Zamiast spokojnej 
i merytorycznej odpowiedzi powstał 
hejt na tę panią, a po odebraniu 

przeze mnie uprawnień do admini-
strowania, co na tamtą chwilę było 
niezbędne, hejt wylał się na mnie. 
Dla jasności: pozbawiłem niektóre 
osoby uprawnień administratora, ale 
nikogo z grupy nie usunąłem. Grupa 
może dalej realizować zakładane 
cele, czyli być narzędziem do wspie-
rania zwierząt. Zmieniłem też nazwę 
grupy na prośbę członków tej grupy, 
którzy nie są w stowarzyszeniu (w 
tym byłych członków/wolontariuszy 
stowarzyszenia), których oburzył hejt, 
słownictwo i wyzwiska i którzy uznali, 
że to powinna być grupa przyjaciół 
zwierząt, co oczywiście nie wyklucza 
RdZ. Jest to dość przykra dla mnie 
sytuacja. Oczywiście skontaktuję się z 
prawnikiem, żeby ocenił, czy granice 
prawa zostały przekroczone. Jestem 
zwolennikiem nawet ostrej dyskusji, 
ale z poszanowaniem dla stron tej 
debaty.

- To, że zerwałam z Romanem kon-
takty, a dziewczyny miały pretensje 
o wywiad w TV, spowodowało dal-
szą reakcję – przedstawia kolejność 
zdarzeń H. Spieczyńska. - Raptem 
na stronie RdZ (Razem dla Zwierząt) 
pojawił się post, atakujący nas o in-
kubator. Sprawa tego inkubatora była 
wielokrotnie omawiana. Robiliśmy na 
ten cel zbiórkę i udało się zgromadzić 
odpowiednie środki. Pieniądze leżą 
na koncie. Inkubator został zamó-
wiony, tyle, że jest on produkowany 
w Chinach pod konkretne zamówie-
nia. Najprawdopodobniej z powodu 
pandemii sprawa się nieco prze-
ciąga. Służymy jednak stosownymi 
dokumentami, w tym dokumentem 
zamówienia. W każdym razie to był 
naszym zdaniem pretekst. Konto 
„pani” pytającej o inkubator zostało 
założone dzień wcześniej i miało 12 
znajomych. Co ciekawe, wszyscy są 
znajomymi Romana. Dla mnie było 
to konto fejkowe, które służyło do 
rozpętania awantury. Roman pozba-
wił nas możliwości administrowania 
na stronie RdZ. Strona działała dość 
długo, ale dopiero od momentu, 
kiedy przejęła ją i zaczęła prowadzić 
Kasia Procak, strona zaczęła działać. 
Ma 1000 obserwujących i dzięki temu 
jest skuteczna w poszukiwaniu dom-
ków tymczasowych, adopcji zwierząt 
czy w poszukiwaniu zaginionych psia-
ków i kotów. Jak mówię, to zasługa 
wyłącznie K. Procak. Roman - poza 
tym, że kiedyś stworzył tę grupę - nie 
kiwnął palcem.

Panie zarzucały R. Wiśniewskiemu, 
że niewiele robi dla zwierząt, że 
zamiast pomagać przeszkadza, a in-
teresuje go tylko promowanie się na 
działalności stowarzyszenia.  

R. Wiśniewski z kolei twierdzi, że 
nie jest to prawdą i wiele robi dla 
zwierząt. 

- Wyprowadzałem psy na kwa-
rantannie, robiłem ludziom zakupy 
i wykupywałem recepty – wylicza. 
-  Wielokrotnie. Do takiej działalności 
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nie potrzebowałem niczyjej zgody. 
Również dziś (niedziela) byłem w 
szpitalu, żeby zawieźć choremu leki, 
owoce i wodę.

Tak, udało mi doprowadzić do adop-
cji wiele psów i kotów. Tą działalnością 
param się od czasu przygarnięcia 
przez mnie pierwszego kundelka, 
czyli ponad trzydzieści lat. Opieko-
wałem się w domu też królikami, 
papugami, świnkami morskimi czy 
chomikami. Schronienie do czasu 
usamodzielnienia się otrzymały u 
nas kawki oraz wiele jaskółek. Udało 
nam się odratować również nietope-
rza. Pewnie jeszcze jakieś żyjątka się 
przewinęły, ale niestety pamięć już 
szwankuje. Zbieramy też jako ZWA 
karmę dla zwierząt i przekazujemy 
dla potrzebujących lub do schroniska. 
Organizowaliśmy też zimową pomoc 
dla ptaków na naszych jeziorach. 
Czy to dużo? Na pewno potrzeby są 
większe. Niestety, istnieje coś takiego 
jak czas. A jego brakuje. 

- RdZ prowadziło akcję wyprowa-
dzania psów osób znajdujących się 
na kwarantannie – mówi H. Spie-
czyńska. - Wiem, że Roman chwali 
się, że wyprowadzał. Ja do niego 
zadzwoniłam raz z prośbą, aby wy-
prowadzał pieska osoby na kwaran-
tannie. Dodam, że ten piesek był w 
jego bloku, więc dlatego poprosiłam 
go o pomoc. Odmówił, tłumacząc, 
że nie może tak ryzykować, bo jest 
w grupie zwiększonego ryzyka. Ktoś 
inny wyprowadzał tego pieska. Nie 
miał psów na domku tymczasowym. 
Nie miał małych kotków. Z tego co 
pamiętam, raz przewiózł rzeczy po 
kiermaszu oraz raz zadeklarował jazdę 
do Szczecina po jeża.

***
Do dyskusji włączyły się też panie z 

inicjatywy pod nazwą Miejski Zwie-
szak, które również miały pretensje do 
Romana Wiśniewskiego o lansowanie 
się na cudzym pomyśle. 

- Zwieszak, jak rozumiem, to nazwa 
idei, którą pod inną nazwą propaguję 
od dawna – twierdzi z kolei R. Wi-
śniewski. - Teraz zaproponowano nam 
z Piotrem Romanowskim współpracę, 
więc się zgodziliśmy. My jako ZWA 

chcieliśmy wcześniej stworzyć „wy-
miennikownię”. Występowaliśmy do 
burmistrza o lokal na nią, gdzie można 
by było racjonalnie zagospodarowując 
zbędne ludziom meble, AGD, RTV, 
ubrania, buty czy zabawki oszczędzać 
środowisko, wspierając najsłabszych. 
Burmistrz nam wsparcia odmówił. 
Nasz udział w projekcie „Zwieszak” 
wypełniał propozycję jednej z pań, 
które nas teraz hejtują. To jest treść 
tej propozycji „chciałabym napisać, 
żebyśmy się nie ograniczali. My z 
Kasią jesteśmy działaczami niezrze-
szonymi nigdzie i chciałybyśmy, żeby 
tak było. Dodatkowo, jeżeli jakieś 
stowarzyszenie, ktokolwiek, zechciał-
by pomóc, niech pomaga, to ma być 
miejsce dla wszystkich, jeżeli chce ktoś 
pomoc, niech pomoże. Jednoczmy nie 
dzielmy, każdy może pomóc, myślę że 
będzie to super akcja i uda nam się 
zaangażować dużo osób”. Polegał on 
na przekazywaniu tam ubiorów, bu-
tów czy zabawek. Ustawiliśmy też tam 
półkę na książki. To wzbudziło wielkie 
emocje i kazano nam ją usunąć.  Po 
„rozmowie” chcieliśmy to zrobić, 
ale jak widzę, zostały z niej usunięte 
książki, a ułożone tam ubrania. Każdy 
ma swoje priorytety, choć uważam, że 
książki by się też tam zmieściły. Ale 
OK. Niech półka służy ludziom.

- Problem z Romanem był od pierw-
szego dnia – mówi Katarzyna Szalińska 
z Miejskiego Zwieszaka. - Razem z 
Haliną i Patrycją ruszyłyśmy Zwieszak. 
Został zakupiony i ustawiony przy ryn-
ku. Wtedy pojawił się Roman, cyknął 
sobie przy tym fotkę na fejsa, po czym 
stwierdził, że to się i tak nie uda. My 
prosiliśmy, aby występować anoni-
mowo, jako Miejski Zwieszak. Roman 
promował się jednak pod nazwiskiem, 
mimo naszych próśb. Dzięki dosko-
nałej współpracy z Urzędem Miasta 
i burmistrzem, kiedy poprosiliśmy o 
zadaszenie Zwieszaka, aby rzeczy nie 
zamakały, burmistrz dał nam stary 
przystanek autobusowy, który został 
tam ustawiony. Ma zostać odmalo-
wany, kiedy zrobi się cieplej. Jest też 
projekt na przechowywanie książek i 
R. Wiśniewski doskonale o tym wie-
dział. Ale postawił rozpadający się, 

napuchnięty kawałek meblościanki, 
mówiąc, że to na książki. Oczywiście 
zaraz była przy tym fotka i lans na 
fejsie, że teraz można wymieniać 
książki. Znów – mimo, że prosiliśmy 
o anonimowość - promował się pod 
nazwiskiem. Prosiliśmy, aby usunął re-
gał i zaczął się problem. Stwierdził, że 
nie chcemy książek. To jest nieprawda, 
bo same mówiłyśmy o książkach i na 
nie mają być specjalnie odmalowane 
i przygotowane skrzynki po jabłkach. 
Będzie to fajnie wyglądało, ale nie 
było po myśli Romana. Współpraca 
z nim kończy się w momencie, kiedy 
ktoś ośmiela się mieć inne zdanie.

- Co do lansowania, to jeżeli ktoś 
mi zarzuca lansowanie siebie, to 
powinien to wykazać – mówi R. 
Wiśniewski. - Staram się promować 
różne aktywności, od wsparcia for-
malno-prawnego dla osób mających 
problemy z urzędami, poprzez zdrowy 
styl życia, jak morsowanie czy jazda 
rowerem, które realizuję, ale też inne 
dyscypliny, których nie uprawiam, 
po pomoc osobom potrzebującym 
mebli, sprzętu AGD i RTV, odzieży, 
obuwia czy żywności. Zwieszak w 
tym działaniach ma wymiar śladowy, 
choć przy dobrej współpracy mógłby 
mieć znaczący. W lansowaniu tych idei 
kieruję się wskazówkami m. in. Jurka 
Owsiaka. Przy okazji zastanawiające 
jest zainteresowanie wokół mojego 
rzekomego lansu, a ignorowanie 
lansu władz samorządowych. Ja pro-
mując Zwieszak, lodówkę, kiermasze, 
wirtualną wymiennikownię, sport, 
pomoc potrzebującym czy inne tego 
typu działania wykorzystuję własne 
zasoby, w tym oczywiście pieniądze. 
Samorządowcy wydają kasę publicz-
ną, czyli również moją. Wydaje mi się 
ignorowanie tego problemu jako co 
najmniej dziwne. Co do wypowiedzi 
dla lokalnej tv. Dziennikarka zapro-
ponowała mi wypowiedź na temat 
Zwieszaka, lodówki i bookcrossingu. 
Zaproponowałem to jednej z Pań ze 
Zwieszaka i przekazałem jej namiary 
do Pani redaktor. Sam odmówiłem 
wypowiedzi. Nie wiem, czy ta wypo-
wiedź była. Jeżeli nie, to szkoda, bo 
warto te idee promować.

Na koniec. W „dyskusji” na fb padł 
zarzut, że to, co robię, jest polityką. 
Zarzut w pełni trafiony. Tak. Sprawy 
zwykłych ludzi i oczywiście zwierząt to 
moja polityka. Zajmuję się nimi i nią 
cały czas, nie tylko przed wyborami. 
Tak było, gdy nie pełniłem żadnej 
funkcji publicznej, tak jest, gdy ją 
pełnię i tak będzie. 

- Problem polega na tym, że Roman 
nie promuje Zwieszaka czy RdZ, tylko 
siebie – uważa K. Szalińska. - My 
robiłyśmy to anonimowo i tak na-
prawdę o tym, kto stoi za Miejskim 
Zwieszakiem nie wiedział nikt do 
czasu awantury, kiedy postanowi-
łyśmy się ujawnić. Gdyby Roman 
swoje posty umieszczał jako Zwieszak 
Miejski czy Razem dla Zwierząt, nie 
byłoby problemu. Są umieszczane 
jednak jako R. Wiśniewski i służą do 
lansowania jego osoby. Przecież ten 
wywiad, gdyby nie został przez nas 
zablokowany, to by się odbył. Roman 
chciał sam wystąpić, ale prosiliśmy, 
aby się wstrzymać. Chciałyśmy aby 
przystanek był już pomalowany, za-
instalowane półki na książki. Miał być 
oklejony specjalnie zaprojektowanym 
logiem. Lans się nie powiódł, stąd 
wściekłość. 

- Ja w dalszym ciągu chciałabym 
pozostać anonimowa – mówi trzecia z 
działaczek Miejskiego Zwieszaka. - Źle 
się stało, ale dłużej nie można było 
pewnych rzeczy tolerować. Jeśli nie 
chce pomagać, to niech przynajmniej 
nie przeszkadza. Problem wynikł 
z rozpadającej się półki, mimo, że 
doskonale wiedział, co tam ma być. 
Niestety współpraca kończy się, kiedy 
ma się inne zdanie. My w każdym 
razie będziemy robić swoje.

***
Po gwałtownej burzy z mocnymi 

wyładowaniami atmosferycznymi 
atmosfera niezbyt się oczyściła. RdZ 
założyło nową grupę na FB i rozpo-
czyna od zera odbudowywanie jej 
zasięgu. Panie z Miejskiego Zwieszaka 
deklarują, że działać będą dalej. R. 
Wiśniewski również zapewnia, że 
będzie dalej działał społecznie. Czy 
zrobią jeszcze coś wspólnie?

raf
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Zapraszamy do skorzystania z 
oferty Lokalnego Centrum Nauki 
Metalowe Inspiracje w Wałczu, 
która w ciekawy sposób wspiera 
szkolne podstawy programowe. 
Podczas prowadzonych zajęć opo-
wiemy o nauce tak, aby wzbudzić 
w uczniach ciekawość świata, ra-
dość zdobywania wiedzy oraz zain-
teresować i podnieść umiejętności 
uczniów, szczególnie w obszarze 
nauk ścisłych. 
Kiedy uczniowie mają odpowied-
nie narzędzia i swobodę działania, 
tworzą niesamowite i nieoczeki-
wane odpowiedzi na wyzwania 
codzienności.
LCN Metalowe Inspiracje jest ide-
alnym miejscem popularyzującym 
naukę, oferuje nowoczesne i in-
nowacyjne metody nauczania na 
różnym poziomie edukacyjnym. 
Ciekawe eksperymenty, doświad-
czenia, pokazy, pozwolą nauczy-
cielom na przekazanie wiedzy w 
sposób praktyczny i namacalny, 
co zdecydowanie wpłynie na przy-
swajanie wiedzy z danego obszaru.
LCN jest już gotowe do działania 
i zacznie pracę natychmiast po 
złagodzeniu pandemicznych ob-
ostrzeń.

Metalowe Inspiracje - Nauka bez 
ograniczeń!

Lokalne Centrum Nauki Metalowe 

Lokalne Centrum Nauki
zdobywanie wiedzy może być przyjemne!

Inspiracje jest miejscem, w którym 
można spotkać się z nauką i nowo-
czesna technologią. Oprócz cyklicz-
nych zajęć edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży, goście mają również okazję 
do tego, by spędzić czas w przyjemny 
sposób. W naszym Centrum można 
skorzystać z pierwszego w Polsce sy-
mulatora lotniczego oraz symulatorów 
jazdy - samochodu, wózka widłowego 
i koparki. Na zewnątrz budynku znaj-
duje  się Metalowy Plac Zabaw. Po 
wyjściu zostaje wspomnienie dobrej 
zabawy i... wiedza. 

Nowoczesna technologia pozwala 
uczniom na rozumienie praw natury 
oraz wsparcie tych, którzy przejawiają 
wyjątkowe zdolności. Poprzez kre-
atywne i ciekawe techniki oraz ćwicze-
nia zawarte w programach uczniowie 
mogą skutecznie rozwijać m.in. umie-
jętności kreatywnego i logicznego 
myślenia, zapamiętywania, kojarzenia 
i koncentracji uwagi oraz podnosić 
umiejętności manualne, poznawcze 
i twórcze. Kształcą spostrzegawczość 
i wyobraźnię oraz pracując w zespole 
kształtują poczucie odpowiedzialności 
za siebie i innych w grupie.

Podczas prowadzonych lekcji czy 
zajęć wykorzystywane będą nowe 
technologie, gry i programy eduka-
cyjne, które odgrywają bardzo ważną 
rolę, gdyż są świetnym środkiem 
wspomagającym, dzięki któremu 
uczenie stanie się dla dzieci łatwiejsze, 

pobudzając go do wytężonej pracy, 
szczególnie w zakresie percepcji wzro-
kowej, szybkości reakcji, logicznego 
myślenia, analizowania oraz łączenia 
posiadanych informacji i wykorzysty-
wania ich.

SPEJALISTYCZNE LABOLATORIA
Utworzenie specjalistycznych labo-

ratoriów z różnych obszarów pozwoli 
na wzmocnienie rozwoju twórczego 
uczniów, pomoc w kształtowaniu 
umiejętności logicznego myślenia i 
rozwiązywania problemów, naukę 
pracy w grupie i realizacji wspólnych 
projektów.

Ciekawe eksperymenty, doświadcze-
nia czy pokazy pozwolą nauczycielom 
na przekazanie wiedzy w sposób prak-
tyczny i namacalny, co zdecydowanie 
wpłynie na przyswajanie wiedzy z 
danego obszaru. 

Uświadomienie dzieciom, młodzieży 
i dorosłym jak ważne jest „poznawa-
nie świata” wpłynie na podniesienie 
kreatywności, logicznego myślenia, 
wyobraźni przestrzennej i połączenia 
wiedzy teoretycznej z praktyką w 
każdej grupie wiekowej. 

NASZE PRACOWNIE: 
• Pracownia Klocków Edukacyj-

nych LEGO
• Pracownia Chemiczno-Fizyczna 
• Pracownia Informatyczna 
• Laboratorium Odnawialne Źró-

dła Energii
• Symulatory: śmigłowca, samo-

chodu, koparki, wózka widło-
wego.

W oparciu o naszą bazę dydaktyczną 
i kadrę, Lokalne Centrum Nauki Me-
talowe Inspiracje przygotowało pakiet 
zajęć edukacyjnych dla grup zorgani-
zowanych.  Tematyka i przebieg zajęć 
zostały zaplanowane w taki sposób, 
aby zapewnić komfortowe warunki 
pracy uczestników. 

Wszystkie ćwiczenia planowane 
w  programach zostały wyposażone 
w opcje pozwalające dostosować 
je do wieku i możliwości każdego 
ucznia. Ćwiczenia prezentowane 
będą w różnych formach i metodach 
z wieloma poziomami trudności 
dostosowanymi do wieku, poziomu 
nauczania, umiejętności czy predys-
pozycji ucznia.

PRACOWNIA KLOCKÓW 
EDUKACYJNYCH LEGO

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI  
Swoją przygodę z technologią 

maluchy mogą rozpocząć już w 

wieku 3-6 lat.  Rozwiązania LEGO® 
Education dla przedszkoli pobudzają 
naturalną ciekawość i zachęcają do 
nauki poprzez zabawę. Przygotowu-
ją dzieci do pójścia do szkoły oraz 
uczestniczenia w życiu codziennym 
poprzez rozwijanie umiejętności 
społecznych i jak najwcześniejsze 
zapoznanie się z przedmiotami STE-
AM. Wspierają rozwój umiejętności 
emocjonalnych, naukę czytania i 
pisania, a także ułatwiają zdoby-
wanie podstawowych umiejętności 
konstrukcyjnych i programistycz-
nych. Pomagają dzieciom rozwijać 
umiejętności społeczne i pogłębiać 
wiedzę na temat otaczającego świa-
ta, jednocześnie kształtując pewność 
siebie, zdolność do współpracy i 
umiejętności komunikacyjne.

OFERTA DLA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH klasy 1-3

Pewność siebie i wiara we własne 
siły to podstawa sukcesu. LEGO® 
Education WeDo 2.0 to praktyczne 
rozwiązanie edukacyjne dla klas 1-3 
szkół podstawowych, zaprojektowane 
z myślą o rozwoju umiejętności pro-
gramowania, poznawczej ciekawości, 
odwagi i pewności siebie uczniów, w 
formie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów STEAM. 

Zajęcia z zestawem edukacyjnych 
klocków LEGO® Education WeDo 
2.0 zachęcają uczniów do zadawania 
krytycznych pytań i aktywnego po-
szukiwania odpowiedzi, a następnie 
samodzielnego lub we współpracy 
w grupie, rozwiązania problemu.  
Zdobytą wiedzę stosują w praktyce 
oraz nabierają pewności siebie w 
podejmowaniu nowych wyzwań, 
by jeszcze lepiej przygotować się do 
zawodów przyszłości. 

OFERTA DLA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH klasy 4-8

Od łatwych lekcji dla początkują-
cych po nieograniczone, kreatywne 
projekty - LEGO® Education SPIKE™ 
Prime pomaga uczniom starszych klas, 
bez względu na ich dotychczasowy 
poziom wiedzy, rozwijać umiejętności 
krytycznego myślenia, analizowania 
danych i rozwiązywania złożonych, 
rzeczywistych problemów.

Rozwiązanie to wykorzystuje klocki 
LEGO, programowalny Smarthub z 
wieloma portami, czujniki i moduły 
oraz możliwość programowania w 
intuicyjnej aplikacji za pomocą blo-
ków opartych na języku Scratch lub 
bardziej zaawansowanego programo-
wania tekstowego w języku Python. 
Edukacyjna zabawa zestawem poma-
ga uczniom budować pewność siebie 
i rozwijać umiejętność krytycznego 
myślenia, a także z odwagą i swobo-
dą odkrywać zjawiska i zagadnienia 
przedmiotów STEAM.
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Lokalne Centrum Nauki
zdobywanie wiedzy może być przyjemne!

OFERTA DLA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH  

LEGO® MINDSTORMS® Educa-
tion EV3 to zaawansowana pomoc 

dydaktyczna do nauki programowa-
nia i robotyki w szkole ponadpod-
stawowej. Rozwiązanie edukacyjne 
łączy w sobie klocki LEGO Technic 
z serwomechanizmami, czujnikami 

elektronicznymi i komputerową 
jednostką centralną, pozwalające 
na tworzenie skomplikowanych 
konstrukcji, robotów i układów 

automatyki, dzięki czemu uczniowie 
poznają złożone procesy związane z 

pracą inżynierów i naukowców. 
Zawiera szereg komponentów, które 

pomagają uczniom projektować za-
awansowane i różnorodne wynalazki 
robotyki do prototypowania w świecie 
rzeczywistym. Praca metodą projek-
tów i programowanie z wykorzysta-
niem EV3 pozwala uczniom zdobywać 
praktyczne doświadczenie, dzięki 
któremu będą w stanie wykształcić 
umiejętności zawodowe związane z 
dziedziną informatyki, inżynierii oraz 
obszarami kształcenia zawodowego i 
technicznego - np. produkcją, tech-
nologią informacyjną lub inżynierią 
wstępną.

PRACOWNIA INFORMATYCZNA 
LABOLATORIUM  

CHEMICZNO-FIZYCZNE

Pracownia  chemiczno-fizyczna ma 
za zadanie pokazać jak w nowocze-
sny i ciekawy sposób przedstawić 
uczniom w różnych grupach wieko-
wych wybrane treści edukacyjne.  Do-
świadczenia i eksperymenty pozwolą 
na zrozumienie otaczających nas 
zjawisk fizyko-chemicznych. Ekspe-
rymenty przeznaczone są dla tych, 
którzy interesują się chemią i chcą 
poszerzyć swoją wiedzę na jej temat. 
Głównym celem zajęć jest kształcenie 
umiejętności manualnych i rozwija-
nie aktywności twórczej. Uczestnicy 
będą mogli samodzielnie wykonywać 
eksperymenty i doświadczenia oraz 
formułować wnioski i spostrzeżenia 
na podstawie zaobserwowanych efek-
tów. Inspirowanie do samodzielnego 
pogłębiania wiedzy i dalszej nauki w 
celu zrozumienia zachodzących wokół 
nas zjawisk.

LABOLATORIUM ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII

Utworzenie laboratoriów OZE sta-
nowi odpowiedź na zmieniająca się 
strukturę źródeł energii, wśród któ-
rych szczególną rolę stanowią źródła 
o charakterze niekonwencjonalnym.  
W pracowni znajdują się:

Elektrownia Szczytowo - Pompowa - 
to „mokre” stanowisko interaktywne, 
pozwalające uświadomić i przybliżyć 

zagadnienia gromadzenia i odzyski-
wania energii pochodzącej ze spię-
trzania wody na wielu płaszczyznach.

Elektrownia Wiatrowa - tematyką 
tego eksponatu jest zagadnienie 
pozyskiwania energii z ruchu mas 
powietrza, czyli wiatru. Jak za pomocą 
zabawy modelowymi konstrukcjami 
najbardziej znanych typów turbin 
wiatrowych przekazać wiedzę o tym 
typie energii odnawialnej.

Samolot Solarny - tematyką tego eks-
ponatu jest zagadnienie energii słonecz-
nej. Samolot Solarny - jest to stanowisko 
interaktywne dla 1 lub 2 uczestników. 
Zadaniem uczestników jest takie ope-
rowanie źródłami światła, aby wiązki 
były wycelowane w panele słoneczne 
na skrzydłach samolotu. Intensywność 
źródeł światła jest tak dobrana, że start 
samolotu w przewidzianym czasie jest 
możliwy jedynie przy prawidłowym 
oświetleniu paneli fotowoltaicznych. 
Interakcja ze stanowiskiem polega na 
uruchomieniu oświetlenia (po przyci-
śnięciu przycisku uruchamiającego) na 
ustalony czas a następnie sterowaniu 
manualnym pozycją strumienia światła 
celem doprowadzenia do rozpędzenia 
i oderwania modelu od powierzchni 
pasa startowego.

SYMULATORY:
SAMOCHODU, 

WÓZKA WIDŁOWEGO, 
KOPARKI, 

ŚMIGŁOWCA/SAMOLOTU

Symulator PS-3ROT-150 jest za-
awansowanym symulatorem lot-
niczym, oferującym nieskończone 
obroty wokół trzech podstawowych 
osi - yaw, pitch i roll. W skład urzą-
dzenia wchodzi platforma rotacyjna o 
3 osiach swobody, kabina z systemem 
projekcji tradycyjnej VR oraz niezbęd-
ne oprzyrządowanie lotnicze. 

Symulator jazdy QS-S25 jest zaawan-
sowanym symulatorem jazdy, zapro-
jektowanym z myślą o najbardziej 
realistycznej i precyzyjnej symulacji. 
W skład urządzenia wchodzi platfor-
ma ruchu o 6 osiach swobody, fotel 
kubełkowy z regulacją ustawienia 
wraz z pasami bezpieczeństwa, koło 
kierownicy z systemem generującym 
opór, manipulator do operowania ko-
parką lub wózkiem widłowym, zestaw 
pedałów, dźwignia zmiany biegów, 
dźwignia hamulca ręcznego, system 
dźwiękowy, komputer PC, system 
wizualizacji oraz gogle VR.

zapoznanie z  budową i zasadami 
działania danego rodzaju symulatora

Zapoznanie uczniów z czynnościami 
operatora danego rodzaju symulatora 
(samochodu, wózka widłowego, ko-
parki, śmigłowca)

wyrabianie umiejętności i nawyków 
prawidłowego prowadzenia lub ob-
sługi danego symulatora

przeprowadzenie szkoleń związa-
nych z techniką kierowania lub obsługi 
urządzeń.

Korzyści wynikające z funkcjono-
wania LCN Metalowe Inspiracje:

Dla ucznia:
• Wzrost zainteresowania nauką i 

poprawa wyników nauki
• Umiejętność pracy z wykorzy-

staniem nowoczesnych tech-
nologii

• Zwiększenie aktywności edu-
kacyjnej

• Udział w atrakcyjnych zajęciach 
z wykorzystaniem niekonwen-
cjonalnych urządzeń i sprzętów

• Możliwość obserwacji, analizy 
i syntezy zjawisk, obiektów, 
w tym także niedostępnych w 
bezpośredniej percepcji; 

• Wzbogacanie prowadzonej ak-
tualnie prezentacji o nowe ele-
menty, które powodują wzrost 
zainteresowania zajęciami; 

• Nowe techniki komputerowe 
• Innowacyjne urządzenia symu-

lujące pracę sprzętu i maszyn

• Zabawy integrujące grupę, 
które pobudzają do wzajem-
nego angażowania się podczas 
ciekawych zajęć

• Zajęcia  rozwijające kreatyw-
ność i wyobraźnię uczniów.

Dla nauczyciela:
• Wprowadzenie atrakcyjnych 

form nauczania i podnoszenie 
kompetencji

• Dostęp do starannie opracowa-
nych konspektów zajęć i kon-
spektów lekcji wypracowanych 
z Partnerami

• Urozmaicenie metod i narzędzi 
pracy

• Scenariusze zajęć - wielopo-
ziomowość i indywidualizacja 
nauczania. 

Dla szkoły
• Zwiększenie szansy na osią-

gnięcie przez uczniów lepszych 
wyników w nauce

• Zwiększenie kompetencji na-
uczycieli i efektywności kształ-
cenia uczniów

• Wzbogacenie oferty edukacyj-
nej szkoły o rozwój umiejętności 
w zakresie nowych technologii.

ogłoszenie płatne
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Gmina Wałcz rozstrzygnęła prze-
targ na budowę ścieżki rowerowej 
do Ostrowca. Jest szansa, że inwe-
stycja zostanie zakończona już we 
wrześniu tego roku. 

Inwestycja jaką ma realizować 
Gmina Wałcz ma połączyć fragment 
ścieżki wybudowanej przy okazji 
budowy obwodnicy. Długość wynosi 
niespełna 2 kilometry i będzie prze-
biegała leśnym pasem przeciwpoża-
rowym, kilkanaście metrów od drogi 
krajowej DK 22.

- Zgłosiły się do przetargu dwie 
firmy – mówi wójt Jan Matuszewski. 
- Wybór padł ostatecznie na firmę 
ze Złotowa. Firma ta realizowała już 
inwestycje na terenie gminy i jesteśmy 
z niej zadowoleni. Co ważne, oferta 

LISTY

Z ogromnym wzruszeniem i tęsknotą 
przeczytałam w jubileuszowym numerze „Po-
jezierza” rozmowę z kierownikiem Klubu Gar-
nizonowego panem Robertem Jakubiakiem.

Gdy przeszłam na nauczycielską emerytu-
rę założyłam w Wałczu Klub 4H „Gwiazdki”. 
Jest to dziecięco-młodzieżowa organizacja, 
działająca w wielu krajach świata od 
1900 roku. Początkowo spotykaliśmy się 
codziennie w Wałeckim Centrum Kultury. 
Potem nadszedł czas remontu i musieliśmy 
szukać nowego miejsca. Znaleźliśmy miejsce 
niezwykłe - Klub Garnizonowy.

Na początku każda z „Gwiazdek” obdaro-
wana została czekoladą. Kilka razy w roku 
przygotowywaliśmy wystawy plastyczne, 

IDŹCIE NADAL Tą DROGą
poświęcone pisarzom dla dzieci. Wszyscy 
pracownicy Klubu Garnizonowego towarzy-
szyli nam troską i pomocą. Współradowali 
się naszymi osiągnięciami. Pomagali nam 
organizować spotkania z dziećmi niepełno-
sprawnymi z ośrodka w Jastrowiu i dziećmi z 
klasy integracyjnej wałeckiej „Kornelówki”. 
Wszyscy działający w Klubie grali „Gwiazd-
kom” na urodziny różne melodie. Byliśmy 
piękną wspólnotą.

Za ciepło, serdeczność i dobroć, za to 
wszystko, co otrzymaliśmy od pracowników 
Klubu, najserdeczniej dziękuję. Idźcie, Ko-
chani, tą piękną drogą i dawajcie jak najdłu-
żej innym ludziom to, co dawaliście nam.

Stefania Ludwiczak

NIE TAK TO POWINNO WYGLąDAć...
Zawsze myślałam, że sprawozdanie z 

działalności międzysesyjnej burmistrza 
jest po to, żeby oprócz radnych rów-
nież Wałczanie mogli się dowiedzieć, 
co się dzieje w naszym mieście, jakie 
projekty są realizowane dla mieszkań-
ców i co się robi dla poprawienia ich 
dobrobytu.

Ale się pomyliłam. Bo według burmi-
strza radni mogą zadawać pytania tylko 
na komisjach. Na sesji nie można o to 
pytać, a gdy nawet zada się pytanie 
przekrzykując innych, to tak czy siak 
odpowiedzi się nie uzyska. Tak było to 
na ostatniej sesji .

A może nasi mieszkańcy chcieliby 
wiedzieć, co to jest Projekt Dobrego 
Wsparcia, finansowany w dużym 
stopniu przez Unię, i że w wyniku 
tegoż projektu seniorzy będą mogli 
otrzymać 1130 kart SIM z transmisją 
danych, 1130 urządzeń komunika-
cyjnych (tzw. opaska na nadgarstek), 
100 sztuk terminali do bezdotykowego 
pomiaru temperatury, 50 dostępów 
do aplikacji mobilnych, 50 dostępów 
do infrastruktury serwerowej. Bardzo 
ciekawa sprawa i oby się udała, ale 
czy ktoś wie, z czym to się je, panie 
burmistrzu?

Wydział Rozwoju Sportu i Promocji 
Miasta opracował kampanię ,,Zostań 

Wałeckim PITagorasem”. I znowu: 
jak wiele osób w Wałczu wie, o co w 
tym przedsięwzięciu chodzi? I takie 
przykłady można by mnożyć i mnożyć. 
A przecież ten punkt porządku obrad 
sesji daje doskonałą możliwość burmi-
strzowi przedstawienia mieszkańcom i 
radnym tego, co aktualnie jest najważ-
niejsze w mieście.

Jestem nowicjuszem jako samorzą-
dowiec, jest to moja pierwsza kaden-
cja, ale oglądałam w Astrze sesje z 
poprzednich kadencji i poprzednich 
burmistrzów. Radni na wszystkie py-
tania zawsze otrzymywali odpowiedź. 
A teraz co? Mówiąc językiem młodzie-
żowym - KICHA.

Moim skromnym zdaniem robi pan 
krzywdę naszym mieszkańcom takim 
stwierdzeniem, że po to są komisje, 
aby na nich zadawać pytania. Tak nie 
powinno być, panie burmistrzu. To nie 
pan jest gospodarzem sesji.

Napisałam tych kilka zdań, bo pomy-
ślałam sobie, że skoro pisze pan list do 
mieszkańców, to ja napiszę do gazety. 
Zawsze to mniejszy koszt.

I bardzo pana proszę odpowiadać na 
pytania radnych, bo to jest dla naszego 
wspólnego dobra.

Katarzyna Wilczyńska
radna miasta Wałcz

Ścieżka we wrześniu?

jest o około 200 tysięcy niższa od 
wstępnie zakładanej, co nas dodatko-
wo cieszy. Ostatecznie koszt inwestycji 
ma wynieść 550 tysięcy złotych. Na 
środę 14 kwietnia jest zaplanowane 
podpisanie umowy na wykonawstwo. 
Liczymy, że inwestycję uda się zakoń-
czyć w ciągu trzech miesięcy, ale jak 
wiadomo, czasem zdarzają się rzeczy 
nieprzewidziane, dlatego jako termin 
zakończenia inwestycji podajemy 
wrzesień.

Aby można było dojechać nową 
ścieżką z Wałcza do Ostrowca, ko-
nieczne jest wykonanie dodatkowo 
kilkusetmetrowego odcinka, łączącego 
Wałcz ze ścieżką przy obwodnicy. 
Wykonywana jest w tej chwili doku-
mentacja tego odcinka, która ma być 
gotowa w czerwcu.                             r
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WYCIąG Z OGŁOSZENIA O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – działająca jako Zarządzający 
Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają czwarty ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, 
mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na 
terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowa-
dzona działalność gospodarcza

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga 
wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. 
Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Klasyfikacja gruntu: RIVb i RV. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej 
obwodnicy miasta Wałcz – S10.

Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-
morskiego z 2018 r. poz. 3870). Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1UP – teren zabudowy 
usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się 28 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1  
w sali Nr 109  o godzinie  11:00

•  Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 28.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 
0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 21 maja 2021 r. Wadium wniesione po terminie 
nie będzie uwzględnione. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  

• Postąpienie nie może być niższe niż 2.850,00 zł.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nierucho-
mości – przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł)

1. Działka nr
5660/3

o pow.
0.6552 ha

285.000,00 zł
(obniżona o 5%)

28.000,00 zł 2.850,00 zł

Przed wałeckim Sądem Rejono-
wym odbyła się w piątek, 9 kwiet-
nia manifestacja przeciwko tzw. 
alienacji rodzicielskiej. 

Manifestację zorganizowała wałczan-
ka Joanna Stanisławska, która walczy 
o prawidłowe kontakty ze swoim sy-
nem. Wspierali ją Wiesław Kozłowski 
z Krakowa, członek parlamentarnego 
zespołu zajmującego się problemami 
dzieci odebranych rodzicom. Po latach 
W. Kozłowski wywalczył normalne 
kontakty ze swoim dzieckiem. Trzecim 
z demonstrantów był Stanisław Mi-
lewski, który do Wałcza przyjechał z 
okolic Olsztyna. On też - podobnie jak 
J. Stanisławska - walczy o możliwość 
utrzymywania prawidłowych kontak-
tów ze swoim synem. 

O historii J. Stanisławskiej pisaliśmy 
wiosną ubiegłego roku. Wałczanka 
nie ukrywa, że miała w swoim życiu 
wiele zakrętów i odebranie jej dziecka 
było tego konsekwencją. Z czasem 
zmieniła się i chce odzyskać dziecko, 
które trafiło pod opiekę rodziny ojca 
chłopca (który aktualnie przebywa w 
zakładzie karnym).

- Mam konkretne zarzuty do działal-
ności wałeckiego sądu - mówiła J. Sta-
nisławska. - Przede wszystkim chodzi mi 
o powierzenie opieki rodzinie, która nie 
do końca gwarantuje prawidłową opie-
kę nad nieletnim. Są na to dokumenty. 
Rodzina ta starała się o zostanie rodziną 
zastępczą dla mojego syna. Konieczna 
jest do tego opinia PCPR i wałecki PCPR 
po przeprowadzeniu rozmów, wywia-
dów i testów wydał opinię negatywną. 
PCPR uznał, że rodzina nie nadaje się 
na rodzinę zastępczą. Tymczasem sąd 
mimo tej opinii powierzył opiekę nad 
synem właśnie im. Z jednej strony toczę 
walkę o odzyskanie praw rodziciel-
skich, a z drugiej od trzech lat walczę 
o normalne kontakty z synem. Te są mi 
uniemożliwiane. 6 listopada na wniosek 
opiekunów prawnych ustanowiony zo-
stał asystent, który jest obecny podczas 
moich kontaktów z dzieckiem. Jak się 
okazało, pani asystentka jest znajomą 
rodziny opiekunki prawnej syna. Robiła 
wszystko, aby zaburzyć i utrudnić moje 
normalne kontakty z synem, a dodat-
kowo stała się świadkiem przed sądem, 
zeznając przeciw mojemu dziecku i 
mnie. Chcę zmiany asystenta na osobę 
bezstronną. Na tyle pozytywne zmiany 
zaszły w moim życiu, że sąd powinien 
zaufać i pozwolić na kontakty dziecka 
u mnie w mieszkaniu. Sąd jednak nie 
wyraża na to zgody, nawet w asyście in-
nej osoby czy kuratora. Jest to problem 
ogólnopolski i dotyka wielu osób, stąd 
wizyta w Wałczu panów, którzy mają 
podobne do moich doświadczenia. Tak 
naprawdę jest to alienacja rodzicielska, 
czyli zbiór zachowań mających na celu 
odsunięcie jednego z rodziców od kon-
taktów z dzieckiem. r.

Demonstracja przed 
wałeckim sądem
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Składniki:
• 1 słoik selera,
• 1/2 puszki kukurydzy,
• 2 ogórki kiszone,
• 200 g szynki (może być z kur-

czaka),
• 150 g sera żółtego,
• 3 plasterki ananasa z puszki,
• 2 łyżki majonezu,
• 2 łyżki jogurtu naturalnego,
• 2 ząbki czosnku,
• sól i pieprz.

Wykonanie
Selera i kukurydzę odcedzamy z 

zalewy.
Szynkę, ser i ananasa kroimy w kost-

kę. Ogórki kiszone, drobno pokrojone, 
odciskamy z nadmiaru soku.

Wszystkie składniki mieszamy razem, 
dodajemy dwa ząbki czosnku przeci-
śniętego przez praskę, doprawiamy 
i... gotowe!

Smacznego!

Sałatka z selerem konserwowym

Kiedy Alicja i ja wła-
mywałyśmy się do piw-
nicy na warszawskiej 
Pradze, potraktowały-
śmy stojące przed nami 
wyzwanie jako manifest 
feministyczny. Pomoce 
dozwolone to: skrzynka 
z narzędziami Yato, któ-
rą dostałam od mojej 

siostry na święta, młotek, który kolega Kamil 
sprezentował mi na parapetówkę i telefony ko-
mórkowe (ale głównie po to, żeby poświecić sobie 
przy robocie). Był też oczywiście wspomagacz w 
postaci vinho verde, ale - jak wiedzą absolutnie 
wszyscy, którzy mieli w życiu przyjemność prze-
prowadzać jakikolwiek remont - bez alkoholu to 
ch... nie robota.

Wyzwanie polegało na uporaniu się z kłódką 
blokującą dostęp do zawartości, której na oczy 
nie widział nikt od mniej więcej dwudziestu lat. 
Mój wewnętrzny poszukiwacz skarbów mówił coś 
o zapomnianych pamiątkach rodzinnych albo me-
blach vintage, a mój tata - jedyny żyjący aktualnie 
były użytkownik tejże piwnicy - o ziemniakach. 
Dwudziestoletnich. Stawka była więc oczywiście 
niebywale wysoka.

Zjechałyśmy windą na parter i rozpoczęłyśmy 
operację od dobrania najskuteczniejszej metody. 
Szybko okazało się, że kupiony za 4,50 zł w Au-

chan brzeszczot nie poradzi sobie z przepiłowaniem 
kłódki, a klucze francuskie nie wyłamią jej ramion. 
Następnym krokiem, po krótkiej naradzie, była już 
tylko konsultacja z fachowcem. Okazuje się (bez 
większego zaskoczenia zresztą), że mąż Alicji to 
naprawdę niesamowity gość. Z marszu przechodzi 
do konkretów. Nie zadaje przy tym zbędnych pytań. 
Żadnego: „po co?”,  „czyja to piwnica?” lub „ile 
wypiłaś?”. Mądry facet, świadomy tego, że czasami 
lepiej nie wiedzieć - na wypadek niespodziewanego 
przesłuchania albo w związku z tym, że sen w nocy 
jest spokojniejszy. Mimo szczerych chęci nie był 
jednak w stanie pomóc, bo nie dysponowałyśmy ni-
czym, z czego udałoby się zrobić sensowną dźwignię.

Minęła godzina, w czasie której naprzemiennie 
waliłyśmy w kłódkę i skobel. W czasie tych sześć-
dziesięciu minut zdążyłyśmy zresztą połamać jeden 
młotek, pojechać windą po drugi, a potem jeszcze 
stracić wiarę w całe to przedsięwzięcie (albo, jak 
kto woli, wytrzeźwiałyśmy). Alicja z przejęciem w 
głosie obwieściła, że gdyby pojawił się tu teraz jakiś 
mężczyzna, który rozwiązałby za nas ten problem, to 
nie można nikomu o tym powiedzieć - duma nie po-
zwoliłaby nam przecież przyznać się do tego, że same 
nie potrafimy otworzyć zamkniętych drzwi, choćby 
tego wejścia strzegła masa hartowanego metalu. Ja 
przytaknęłam, bo sama nie przewiduję, że mogłoby 
mi przejść przez gardło „i wtedy pojawił się rycerz 
na białym koniu z łomem”. Należało sobie poradzić.

Byłyśmy zlane potem od machania młotkiem i 

Manifest feministyczny

COŚ NA ZąB

sfrustrowane. Stukanie w każdej chwili mogło 
ściągnąć niepożądaną uwagę sąsiadów (chociaż, 
umówmy się, kto nasłuchuje odgłosów z piwnicy 
na wielkim osiedlu?). Granice ludzkiej cierpliwości 
pozwoliły na podjęcie jednej, ostatniej próby. 
Czego innego można było jednak spróbować? 
Zamiast zamachnąć się młotkiem na metalowy 
skobel, wsunęłam obuch między kawałek me-
talu a ścianę i nacisnęłam. Bez przekonania. Z 
bezbrzeżnym zdumieniem, że poszło tak łatwo.

A potem to już fanfary - zdjęcia triumfujących 
wojowniczek z młotkiem i otwartymi drzwiami, 
które dumnie wrzucimy do rodzinnych albumów, 
żeby za kilkanaście lat pokazać je dorastającym 
siostrzeńcom i siostrzenicom. Wiadomości rozesła-
ne znajomym. Dziki taniec zwycięstwa. Wycieczka 
na górę po jeszcze jedną lampkę wina, za tak 
dobrze zrobioną robotę.

Tylko… kurde, wygląda na to, że zapomniałyśmy 
sprawdzić, co w tej piwnicy rzeczywiście jest. Ale 
jak mawiał Konstandinos Kawafis: Itaka dała ci tę 
piękną podróż, bez Itaki nie wyruszyłbyś w drogę. 
Niczego więcej już dać nie może.

Natalia Chruścicka

Ad rem jedynego żyjącego, byłego użytkow-
nika piwnicy: ciekawe, jak poradzi sobie autorka 
felietonu z ponownym osadzeniem w betonowej 
ścianie skobla, umożliwiającego założenie kłódki 
i ponowne zamknięcie piwnicy...

Gdybym nie spróbowała, to bym... 
nie polecała. Dzisiejsza sałatka, 
oparta na prostych, ogólnodostęp-
nych i niedrogich składnikach, nie-
jednokrotnie sprawdziła się w boju, 
ratując renomę wielu pań domu, 
zagrożoną w przypadku pojawienia 
się w drzwiach niespodziewanych 
gości. Pozornie ryzykowne zesta-
wienie wielu smaków składa się 
na efekt wykwintny, lekkostrawny 
i mile widziany przez wszystkich...
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Forma reformy
Jednym ze sztan-
darowych haseł 
„dobrej zmia-
ny”  by ła  i 
jest reforma 
sądownictwa. 
Jako praktyk, 

chcąc nie chcąc, 
w niej uczestniczę. 
C z a - sem wykorzystuję jej 
niuanse, a czasem obrywam ryko-
szetem, bo nie wszystkie niuanse są 
jasne. Poza „reformą personalną”, 
sprowadzającą się do skrócenia ka-
dencji konstytucyjnych władz sądow-
niczych i obsadzania zwolenników na 
kluczowych stanowiskach w Krajowej 
Radzie Sądowniczej, Trybunale Kon-
stytucyjnym i Sadzie Najwyższym, 
była też prowadzona reforma proce-
dur sądowych, które miały usprawnić 
nieruchawą machinę sądową i przy-
spieszyć postępowania. Twarzą tych 
reform jest Minister Sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro. Jedną z pierwszych 
zmian było odsamodzielnienie pro-
kuratury i stworzenie super organu 
wymiaru sprawiedliwości. W skali 
mikro nie ma to może aż takiego zna-
czenia, bo któż się przejmuje jakimś 
drobnym przestępcą. Jednakże w skali 
makro, na poziomie spraw o podłożu 
politycznym i aferowym, pojawiają się 
sygnały, że ręczne sterowanie nie za-
wsze jest optymalnym rozwiązaniem; 
vide sprawa R. Giertycha. Zmieniając 
procedury i system organizacji sądów, 
autorzy reformy zmierzali do uprosz-
czenia procedur i przyspieszenia pro-
cesów. W tym celu sformalizowano 
procedury, utrwalając tzw. prekluzję 
dowodową, co w praktyce oznacza, 
że utrudniono możliwość przedsta-
wiania nowych  dowodów w trakcie 
procesu. Zmusza to osoby wnoszące 
pozew do przedstawienia wszystkich 
znanych dowodów już na tym etapie, 
pod rygorem pominięcia nowych 
w trakcie procesu. Co za tym idzie, 
każdy powód musi przeprowadzić 
swoiste dochodzenie, oparte na wielu 
niewiadomych i odpowiedzieć sobie 

na pytanie, jakie dowody i argumenty 
ma jego przeciwnik procesowy. 

W sprawach gospodarczych wpro-
wadzono ponownie okrytą niesławą 
procedurę, przeznaczoną tylko do tych 
spraw, doprowadzając do pomniej-
szenia wagi dowodów osobowych, 
przedkładając ponad nie dowody 
z dokumentów. Zmieniono system 
zażaleń, wprowadzając zażalenia tzw. 
poziome, czyli trafiające do tego sa-
mego sądu, tylko do innych sędziów 
(odniesieniem może być odwołanie 
skarconego przez matkę syna do 
ojca...). To tylko niektóre ze zmian, bo 
w felietonie nie sposób przeprowadzić 
pełnej analizy reform. Pytanie, jaki to 
odniosło skutek? Niedawno pojawiły 
się informacje prasowe o efektach 
reform. Dowiadujemy się z nich, że 
średni czas trwania postępowań sądo-
wych wybranych kategorii spraw w I 

instancji wynosił w 2020 r. ogółem 7 
miesięcy i był dłuższy o 2,9 miesiąca 
od średniego czasu postępowania 
sądowego w 2011 r. Między 2011 a 
2020 rokiem średni czas postępowa-
nia w sądach rejonowych wydłużył się 
o 3 miesiące (z 3,9 do 6,9 miesiąca), 
w sądach okręgowych wydłużył się 
również o 3 miesiące (z 7 do 10 mie-
sięcy). Między rokiem 2015 a 2020, 
czyli już za kadencji „dobrej zmiany”, 
średni czas postępowania sądowego 
wydłużył się o 2,8 miesiąca (wzrost o 
67 proc. z 4,2 do 7 miesięcy). Na ten 
wzrost zapewne miała wpływ pande-
mia, ale tendencja wzrostowa była 
widoczna jeszcze przed nią. Najgorzej 
jest w sądach gospodarczych, gdzie 
w 2020 r. na wyrok czekało się o 3,5 
miesiąca dłużej, niż w 2015 r.

Z danych statystycznych Minister-
stwa Sprawiedliwości wynika zaś, że 

liczba wolnych etatów sędziowskich i 
asesorskich wynosi dziś 1048. 

Jaki z tego wniosek? Taki, że z wy-
miarem sprawiedliwości jest tak, jak 
ze służbą zdrowia. Oba te obszary 
zarządzania państwem czekają na 
swoich Herkulesów, którzy oczysz-
czą te stajnie Augiasza. Jak na razie 
Minister Sprawiedliwości poszukuje 
owego Herkulesa, obsadzając coraz 
to nowe stanowiska potencjalnymi 
kandydatami, zapominając o obsadzie 
etatów sędziowskich oraz wzmoc-
nieniu kadrowym, finansowym i 
sprzętowym sekretariatów sądowych.  
Warto też przytoczyć za starożytnymi, 
iż Nec Hercules contra plures, czyli po 
naszemu: i Herkules d..a, kiedy ludzi 
kupa.  Może czas już na refleksję nad 
formą reform i jej autorem?

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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Wola zmarłego miała być zupełnie 
inna. Jego nagła śmierć bardzo 
jednak skomplikowała sytuację, 
a prawni spadkobiercy nawet nie 
chcą słyszeć o wcześniej złożonych 
obietnicach. 

Andrzej wyemigrował z Polski w 
latach osiemdziesiątych. Był wówczas 
młodym mężczyzną, któremu marzy-
ła się gra w piłkę w zagranicznych 
klubach. Chciał zarabiać marki, a nie 
złotówki. Decyzję o ucieczce przy-
spieszyło jednak pewne zdarzenie. 
Andrzej w swojej miejscowości wdał 
się w romans. Jego kochanka zaszła 
w ciążę i wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie fakt, że za miesiąc miała 
wychodzić za mąż. Dziewczyna była 
gotowa zerwać zaręczyny i związać 
się z Andrzejem, on z kolei nie chciał 
wziąć na siebie odpowiedzialności. 
Wyjechał na wycieczkę zakładową 
do Berlina Zachodniego. Na miejscu 
odłączył się od wycieczki i poprosił o 
azyl polityczny. Jego kochanka chcąc 
nie chcąc wyszła za mąż, a dziecko 
oczywiście poszło na konto męża. 

- I tak przyszłam na świat nie wie-
dząc, że moim biologicznym ojcem 
nie jest mój tata – opowiada Agata. 
- Ojciec był wspaniałym człowiekiem. 
Miałam dwójkę cudownego rodzeń-
stwa i moim zdaniem, kochali się z 
mamą. Ojciec był inny, niż większość 
ludzi na wsi. Pił tylko okazjonal-
nie, był romantyczny, czuły, a przy 
tym nieprawdopodobnie pracowity. 
Wszystko, co robił, zawsze starał 
się wykonywać najlepiej, jak potra-
fił. Dużo czytał, uczył się i mimo, 
że nie kończył studiów rolniczych 
ani żadnych innych, wprowadził w 
gospodarstwie wiele nowatorskich 
rozwiązań. Sąsiedzi czasem nawet z 
niego pokpiwali ale kiedy okazywało 
się, że to, co wymyślił, miało sens, to 
zaczynali go naśladować.

Niewielka miejscowość, położona 
kilkanaście kilometrów od Wałcza, 
była oazą spokoju. Czasem po zaba-
wie chłopaki się poszarpali, bywało 
niekiedy, że jakiś porywczy małżonek 
podkreślał swoją dominującą pozycję 
w domu przy pomocy pasa lub pięści. 
Generalnie jednak panował spokój, a 
jedynymi rozrywkami były niedzielna 
msza i pogaduchy w wiejskim sklepi-
ku. Panie gadały w środku, panowie 
z kolei na zewnątrz z papieroskami i 
winem albo piwkiem w ręku. Dlatego 
kiedy w połowie lat dziewięćdziesią-
tych się we wsi znów pojawił Andrzej, 
wszyscy zaczęli żyć tym wydarzeniem. 

***
Po raz pierwszy od ucieczki do Nie-

miec Andrzej przyjechał w odwiedziny 
do rodziców i rodzeństwa. Przyjechał 
pięknym samochodem i widać było, 
że ma kasę. - Ale gdyby ktoś pomyślał, 
że został ciepło przyjęty przez rodzinę, 

Kłopotliwy brak
TESTAMENTU

to byłby w grubym błędzie. 
- Opowiadał mi później, kiedy już 

wiedziałam, kim jest, że miał do niego 
pretensje głównie starszy brat – opo-
wiada Agata. - To był nierób, który 
tylko i wyłącznie oczekiwał od brata 
kasy. Nie chciało mu się pracować, a 
o wszystko złe zawsze winił każdego, 
tylko nie siebie. Nikt we wsi nie wie-
dział, co się u nich działo, ale Andrzej 
po dwóch dniach wrócił do Niemiec.

Jak wspomina Agata, później Andrzej 
pokazywał się we wsi rzadko. Po śmierci 
rodziców pojawił się jednak na dłużej. 
Jak się okazało, wykupił gospodarstwo 
po rodzicach. Spłacił rodzeństwo i stał 
się jedynym właścicielem posiadłości. 
Zaczął w nią inwestować i w krótkim 
czasie jego dom stał się najładniejszy 
we wsi. Z budynku gospodarczego, 
stodoły, niewielkiej obory zrobił zaś 
mały, przytulny hotelik. Miał swoje 
znajomości, dzięki którym i mieszkali w 
nim głównie niemieccy myśliwi, przy-
jeżdżający na dewizowe polowania. 

- Kiedy zmarł mój ojciec, Andrzej 
zaczął przychodzić do mojej mamy – 
opowiada Agata. - Rozmawiali długo 
i któregoś wieczoru poprosili mnie 
na rozmowę. To był szok, kiedy do-
wiedziałam się, że Andrzej jest moim 
biologicznym ojcem. Nie chciałam go 
znać. Dopiero po miesiącu zdecydo-
wałam się z nim pogadać. Opowiadał 
mi wiele o sobie, o tym, dlaczego wte-
dy postąpił tak, jak postąpił. Przyznał, 
że był głupim, młodym chłopakiem. 

Marzył o karierze piłkarza, ale z tego 
nic nie wyszło. Był jednak dobrym 
budowlańcem. Najpierw pracował 
w niewielkiej firmie, potem założył 
swoją. Nie związał się z nikim, bo jak 
mówi, sam sobie wymierzył taką karę 
za to, jak postąpił ze mną i mamą. 
Spotykał się z różnymi kobietami, ale 
z żadną nie był na stałe. Z moją mamą 
też się zresztą nie związał. Mama 
zmarła cztery lata po tacie. Andrzej po 
pogrzebie powtórzył to, co wcześniej 
obiecał mojej mamie: że cały jego 
majątek po jego śmierci dostanę ja. 
Dom i hotelik w Polsce, dom w Niem-
czech i wszystkie pieniądze. Zwlekał 
jednak z załatwieniem formalności. 
Mówił, że ma spisany testament, ale 
będzie chciał jeszcze za swojego życia 
przepisać wszystko na mnie.

***
W zeszłym roku pandemia nie 

oszczędziła również naszych zachod-
nich sąsiadów. Już po wszystkim Agata 
dowiedziała się, że wszystko rozegrało 
się w ciągu zaledwie kilku dni. Andrzej 
poczuł się źle. Zdiagnozowano covid 
i jeszcze tego samego dnia trafił do 
szpitala. Następnego dnia stracił przy-
tomność i trafił pod respirator. Nie na 
wiele się to jednak zdało, bo zmarł, 
nie odzyskując przytomności. 

- Niestety nie dysponowałam żad-
nym dokumentem potwierdzającym, 
że Andrzej chciał zapisać wszystko dla 
mnie – mówi Agata. - Od razu nato-
miast pojawiło się jego rodzeństwo, 

które postanowiło przejąć majątek. 
Nie byli nawet na jego pogrzebie, 
ale po kasę przybiegli pierwsi. Kiedy 
usłyszeli o woli brata, nie chcieli tego 
przyjąć do wiadomości. Przecież to oni 
byli rodziną i im się miało wszystko 
należeć. Szczęśliwie skontaktował się 
ze mną przyjaciel Andrzeja, który 
pomagał mi załatwiać procedury po-
grzebowe, w tym transport ciała do 
Polski. Janusz obiecał, że zezna przed 
sądem, jaka była wola jego przyjacie-
la. Skontaktował mnie z prawnikiem, 
który miał załatwiać sprawy w Niem-
czech i dogadać się z kancelarią, która 
zajmie się majątkiem na terenie Polski. 
Wtedy pojawił się kolejny problem. 
Andrzej chciał oddać wszystko swojej 
córce, a ja nie miałam na to również 
żadnego dokumentu. Kilka miesię-
cy trwało załatwianie formalności. 
Udało się przeprowadzić badania 
DNA jednoznacznie potwierdzające, 
że Andrzej był moim biologicznym 
ojcem. Jego rodzeństwo dalej jednak 
nie odpuszczało. Od kilku miesięcy 
toczą się sprawy w sądach w Polsce 
i w Niemczech. Powiedziałam, że 
im nie odpuszczę, bo wiem, że wolą 
Andrzeja było, żeby jego rodzeństwo 
nie dostało nawet złotówki. I mam 
nadzieję, że uda mi się spełnić jego 
wolę. Z drugiej strony szkoda, że sam 
nie załatwił wszystkich formalności. 
Ale przecież nie spodziewał się, że 
covid tak szybko go pokona.

Marcin Orlicki
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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

• W tUcZNIE BęDZIE NoWy Na-
Bór PracoWNIkóW - 661-038-888 
Artur GłOWACKI. P.S. ludZIe MI 
dONOSZĄ Że tAM SĄ WSZYSCY PO 
ZNAjOMOŚCI - WIęCej NA WWW.
tuCZNO24.Pl            
                                                      15/21n

•  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.  

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: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.

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.

SPrZEDaM

NIErUcHoMoŚcI

Praca

ZLEcaNIE oGŁoSZEń

róŻNE
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Mariola ma dzisiaj 45 lat i 
ciągle robi duże wrażenie 
na mężczyznach. Jej życio-
rysem można by obdzielić 
kilka kobiet, i żadna nie 
mogłaby narzekać na brak 
dramatycznych zdarzeń. W 
życiu zarabiała na chleb na 
sporo różnych sposobów, 
w tym kilka niefajnych, do 
czego się przyznaje. Twier-
dzi jednak, że nie miała 
innego wyjścia...

To, że los nie będzie dla 
Marioli łaskawy, okazało się 
już w dniu jej przyjścia na 
świat. Jej mama zmarła pod-
czas porodu i Mariola wraz z 
trójką starszego rodzeństwa 
trafiła pod opiekę ojca alko-
holika. Mieszkali na wsi pod 
Wałczem i faktycznie zajmo-
wała się nimi babcia. Starsza 
kobieta również nadużywała 
alkoholu, a do tego była 
oschła, pozbawiona empatii 
i skąpa. Czwórka jej wnuków 
głodowała. Kiedy dzieci miały 
po kilka - kilkanaście lat, po 
szkole zamiast odrabiać lekcje 
jak ich rówieśnicy, były wyko-
rzystywane do różnych prac 
w polu i przy domu. Pienią-
dze za to zgarniali rzecz jasna 
babcia lub ojciec. Nie stano-
wiło to dla rodzeństwa żadnej 
różnicy, bo ich opiekunowie 
pili najczęściej razem. Dość 
szybko okazało się, że Mariola 

Bez wyjścia
ma też w życiu trochę szczę-
ścia. Z roku na rok wyrastała 
z niej coraz to piękniejsza 
kobieta. Podobała się chłopa-
kom w szkole, ale podobała 
się też poważniejszym męż-
czyznom. Ci drudzy byli dla 
niej o wiele ważniejsi, bo... 
mieli pieniądze. A pieniędzy 
Mariola pragnęła najbardziej 
na świecie. To one miały jej 
pozwolić wyrwać się ze wsi, 
spod opieki ojca i babci. 

- Uciekłam z domu dzień 
po tym, kiedy skończyłam 
18 lat – wspomina kobieta. 
- Pojechałam do Poznania. 
Szukałam tam pracy, jakie-
goś pokoju do wynajęcia. To 
okazało się trudniejsze, niż 
myślałam, bo na przełomie 
wieku bezrobocie było strasz-
ne. Miałam trochę oszczęd-
ności, ale pieniądze zaczęły 
się kończyć błyskawicznie. 
W końcu nie mając innego 
wyjścia poszłam do agencji 
towarzyskiej. Żeby się utrzy-
mać, postanowiłam zostać 
prostytutką. To miało być 
tylko na chwilę. Musiałam 
zarobić kilka złotych, a w 
międzyczasie znaleźć normal-
ną pracę. Ale to zajęcie mnie 
wciągnęło. Miałam ciuchy, 
kasę i nie przeszkadzało mi 
to, co robiłam. Tłumaczyłam 
sobie, że gdybym została na 
wsi, pewnie robiłabym to 
samo. Mieliby mnie za wino 

pijani kumple ojca: brudni, 
zapijaczeni. Tu przynajmniej 
coś z tego miałam. W efekcie 
jako prostytutka przepraco-
wałam 10 lat.

***
Mariola zerwała z prostytu-

cją, bo... się zakochała. Nie, 
nie w kliencie - Marek był kie-
rowcą taksówki. Często z nim 
jeździła. Czy wiedział, czym się 
zajmowała? Mariola twierdzi, 
że chyba się domyślał, ale 
nigdy nie podjął tego tematu. 

- To był mężczyzna mojego 
życia – mówi Mariola. - Przy-
stojny, dowcipny, ciepły... 
ktoś, z kim uwielbiałam spę-
dzać czas. Miałł najpiękniej-
szy uśmiech świata. Dla niego 
zerwałam z dotychczasowym 
życiem i poszłam do pracy 
do sklepu za marne grosze 
w porównaniu z tym, ile 
zarabiałam jako prostytutka. 
Pobraliśmy się i byłam naj-
szczęśliwszą kobietą pod słoń-
cem. Po trochę ponad roku 
urodziła nam się córka. Zosia 
stała się naszym wspólnym 
oczkiem w głowie. W mię-
dzyczasie umarł mój ojciec, 
a niedługo potem babcia. 
Zostało mi tylko rodzeństwo, 
z którym jednak nie utrzymy-
wałam praktycznie żadnych 
kontaktów. Niestety, poszli 
w ślady ojca i dużo pili. A 
ja miałam inne, cudowne 
wówczas życie.

Ta sielanka trwała zaledwie 
niespełna 5 lat. Lekarze wykryli 
u Marka nowotwór. Zaczę-
ło się długotrwałe leczenie, 
które szybko pochłanęło całe 
ich oszczędności. Marek miał 
nędzną rentę, nie mógł praco-
wać na taksówce i utrzymywali 
się tylko z pensji Marioli. Stara-
ła się brać nadgodziny, szukać 
dodatkowej pracy. Często przy-
chodziła do sklepu nocami, 
żeby rozładować ciężarówkę z 
towarem, co było dodatkowo 
płatne. Zwierzyła się właścicie-
lowi z trudnej sytuacji, w jakiej 
się znalazła.

- Któregoś wieczoru, kiedy 
kończyłam popołudniową 
zmianę, szef zaprosił mnie 
do siebie do gabinetu – opo-
wiada Mariola. - Wyjaśnił, 
że obroty sklepu spadają i 
niestety musi podjąć decyzję 
o zwolnieniach. Wie, w jakiej 
trudnej sytuacji jestem, ale 
mam najkrótszy staż spośród 
wszystkich pracowników, więc 
muszę się liczyć z tym, że będę 
musiała znaleźć sobie nową 
pracę. To byłaby dla mnie 
tragedia. Zostałabym bez 
środków do życia, z chorym 
na raka mężem i małym dziec-
kiem. Zaczęłam błagać szefa i 
wtedy od niego usłyszałam, że 
może zmieni zdanie, jeśli będę 
dla niego bardzo miła. Zro-
zumiałam, co miał na myśli. 
Znów znalazłam się w sytuacji 

bez wyjścia i... zgodziłam się 
na romans. Spotykaliśmy się 
raz, dwa razy w tygodniu. 
Szef nie miał pojęcia o mojej 
przeszłości. Nie byłam więc 
nowicjuszką, ale prawda jest 
taka, że po mnie już to nie 
spływało, jak kiedyś. Gdyby 
to działo się zanim poznałam 
Marka, facet byłby dla mnie 
po prostu kolejnym klientem. 
Ale teraz czułam się z tym 
fatalnie. Zdradzałam walczą-
cego o życie męża, którego 
bardzo kochałam, i nie było 
mi z tym fajnie. Ale znów 
znalazłam się w sytuacji bez 
wyjścia.

***
Marek walczył przez trzy 

lata, ale niestety przegrał z 
okrutną chorobą. Mariola po 
jego śmierci została sama. Do 
tego okazało się, że mieszka-
nie, w którym przez wiele lat 
mieszkali, ma jakieś nieure-
gulowane kwestie prawne. 
Właściciel, którym był wujek 
Marka, liczył na pieniądze. 
Mariola nie miała ich skąd 
wziąć, więc efekcie musiała 
się wynieść. 

- Wtedy okazało się, że je-
stem w ciąży - mówi Mariola. 
- Nie mam pojęcia, jak to się 
stało, bo zabezpieczałam się. 
Ale jednak stało się. Ojcem 
dziecka był oczywiście mój 
szef, z którym nadal miałam 
romans. Powiedziałam mu o 
ciąży, ale nie chciał słyszeć o 
dziecku i kazał mi je usunąć. 
Dostałam na to pieniądze. Wy-
jechałam z Poznania i wróciłam 
do Wałcza. Zamieszkałam w 
małym, wynajętym mieszkan-
ku. Ale dziecka nie usunęłam. 
Kiedy urodził się Jasio, zadzwo-
niłam do mojego byłego szefa 
z informacją, że właśnie został 
tatusiem. Wściekł się i nie 
chciał ze mną rozmawiać. Ja 
stałam jednak pod ścianą i nie 
licząc się z niczym, zniszczyłam 
mu życie. Wystąpiłam  o uzna-
nie ojcostwa oraz o alimenty. O 
wszystkim dowiedziała się jego 
żona i zostawiła go. Nie dziwię 
się jej, bo sama bym tak zrobiła 
na jej miejscu. Sąd uznał jego 
ojcostwo i zasądził mi całkiem 
przyzwoite alimenty. Razem z 
tym, co zarabiałam, pozwalało 
mi to w miarę normalnie żyć. 
Czy było mi żal byłego szefa? 
Może nawet trochę tak, ale 
kolejny raz nie miałam wyjścia. 
Od kilku lat mieszkam w Wał-
czu. Dzieciaki podrosły, chodzą 
tu do szkoły. A ja... znów 
jestem zakochana. Adam jest 
bardzo podobny do Marka, 
więc chyba nie będę miała 
wyjścia i za niego wyjdę...

Michał Gwdowski


