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amiętacie Państwo jeszcze Jacka Murańskiego? Zresztą,
pytanie jest głupie, bo były wałecki baron rozrywkowo-gastronomiczny nie pozwala o sobie zapomnieć. Dobrych
już kilka, a może kilkanaście lat temu po opuszczeniu grodu nad Młynówką w dramatyczno-kryminalnych okolicznościach,
były właściciel Studia Jack i pubu Bankowy zlikwidował swoje
interesy w Wałczu i wraz z rodziną przeniósł się do Wrocławia, czyli
swojego rodzinnego miasta. Przez dłuższy czas nie wiedziałem, co
się z nim dzieje, aż wreszcie kilka lat temu dotarła do mnie informacja, że Jacek Murański zmienił branżę i został... aktorem. Przyznam,
że trochę mnie te wieści zdziwiły, gdyż akurat takich predyspozycji
nigdy w Jacku nie dostrzegłem, no, ale w końcu jestem tylko pisarczykiem i nigdy nie zamierzałem otworzyć agencji typu Actors &
Models. Do bycia aktorem nie trzeba przecież kończyć studiów. Jan
Himilsbach na przykład zanim zadebiutował na ekranie, był m.in.
kamieniarzem oraz sprzedawcą monideł i dopiero później poświęcił
się karierze filmowej. Fakt, że był naturszczykiem, jakoś mu w tym
nie przeszkodził. Okazało się, że na ekranie jest miejsce nie tylko
dla Gustawa Holoubka, ale też dla Jana Himilsbacha, który zresztą
nigdy nie miał ambicji, by rywalizować z Holoubkiem. Napić się
wódeczki w SPATiF-ie? Czemu nie, ale nic poza tym.
Ale Jacek Murański nie jest Himilsbachem: jak się już za coś
zabierał, to zawsze mierzył wysoko. Tak samo jest z aktorstwem.
Czasem przysyłał mi informacje o tym, jak rozwija się jego kariera:
gdzie gra, kogo gra i u kogo gra. Nie, żebyśmy pozostawali w jakichś mocno zażyłych relacjach - nic z tych rzeczy. Jacek po prostu
doskonale zdaje sobie z tego, że jego aktorski chleb zależy od tego,
ile osób go ogląda i wykorzystując różne sposoby komunikacji
informuje o swojej pracy możliwie szerokie grono odbiorców. To
normalna - ba! nawet niezbędna - praktyka w dzisiejszych czasach.
Co do mnie - stacje telewizyjne, emitujące filmy z udziałem Murańskiego Seniora, a później również jego syna, nie były tymi, które
włączałem zbyt często. Interesowało mnie to wszystko średnio, a
mówiąc wprost - szkoda mi było czasu na oglądanie seriali typu np.
„Lombard. Życie pod zastaw” w TV Puls czy TV 4, gdyż wolałem
„Belfra” czy „Watahę” na Canal+ lub HBO. Ktoś pewnie powie, że
się snobowałem, ale... to nie mój problem. Każdy lubi coś innegomnie się „Lombard” nie podoba, ale nikomu przecież nie zbraniam
go oglądać. Potem zresztą sam przestałem być abonentem Canal+,
ale to nie znaczy, że zacząłem gustować w serialach klasy C.
Z rolami odgrywanymi przez obydwu panów Murańskich zdołałem się jednak naocznie zapoznać. Nie chcę zajmować stanowiska
w temacie, czy Jacek Murański bardziej marnował się kiedyś jako
wałecki magnat rozrywkowy czy teraz marnuje się jako aktor, gdyż
nie czuję się osobą kompetentną do wypowiadania się w takich
kwestiach. Jedyne, na co mogę sobie jako prosty widz pozwolić, to
przedstawienie mojej subiektywnej opinii, że aktorsko lepszy jest
Murański Junior. Proszę jednak nie traktować mnie jako wyroczni.
W ostatnich dwóch latach kilka razy spotkałem Jacka na ulicy
w Wałczu. Cześć, część, co u ciebie... takie tam rozmowy dwóch
gości, którzy dawno się nie widzieli. Kilka miesięcy temu wpadłem jednak na pomysł opisania drogi Jacka Murańskiego na
ekran i poprosiłem go o rozmowę na ten temat. Nie zgodził się.
Pomyślałem: okej, rozumiem, nie ma problemu. Ja jakoś spróbuję
z tym żyć, to on miał mieć na tym więcej do ugrania. Ale Jacek
powiedział mi też coś, co przypomniało mi dawnego, wałeckiego
Murana. Nawiązując do Tenisa z Gwiazdami oświadczył, że to on
powinien być - i będzie! - gwiazdą w różnych wydarzeniach i to
Jan Englert będzie zabiegać o to, by współuczestniczyć w czymś z
Jackiem Murańskim, a nie odwrotnie.
Cóż, starałem się nie dać po sobie poznać konsternacji, ale nie
dam głowy, czy mi się to udało. Ja naprawdę doceniam czyjąś
wiarę w siebie (nie tylko zresztą Jacka), ale myślę, że pomiędzy nią
i bufonadą - a w konsekwencji śmiesznością - granica jest czasem
bardzo cienka.
A potem pojawił się temat walki w federacji Fame MMA z udziałem Murańskiego Juniora oraz niejakiego Arkadiusza Tańculi. Dla
porządku napiszę, że wprawdzie wiem, co to jest MMA, a nawet
za szczeniaka uprawiałem czasem coś takiego z chłopakami na
podwórku - to się wtedy nazywało „solo”, co w slangu niegrzecznych chłopców oznaczało (i zdaje się, oznacza do dzisiaj) zwyczajną

nap...arzankę jeden na jednego. Trochę już się jednak od tamtych
czasów zestarzałem i dzisiaj nie jara mnie nawet oglądanie czegoś
takiego. Okej, może jestem dziwny, niech się leją skoro lubią, i
skoro ktoś im za to płaci. Ale te słowa dotyczą tylko walk w mieszanych sportach walki, bo na pewno nie federacji Fame MMA.
Przecież ani to klasyczne MMA, a już na pewno nie żaden fame
(ang. sława - dop. aut.). Ja na przykład nie miałbym zielonego
pojęcia kim jest Mateusz Murański, gdyby nie jego i jego ojca
związki z Wałczem, a żeby dowiedzieć się kim jest pan Tańcula,
musiałem spędzić sporo czasu w internetach. Równie tajemnicze
są dla mnie nazwiska innych panów, walczących w federacji Fame
MMA, a przecież nie żyję w kosmosie, nie mam demencji i coś
tam do mnie dociera. Z nazwiskiem Najman zapoznałem się też
przez internety, w związku z tym, że rzekomo chciałby się z nim
bić Murański Senior, chociaż nie wiadomo, czy na pewno chce,
bo podobno ciągle stawia nowe warunki. A dowiedziałem się też,
że Murański Junior i pan Tańcula wyszli do oktagonu po to, żeby
rozstrzygnąć jakieś nieporozumienia, które się pomiędzy nimi
pojawiły przy okazji wspólnych występów w serialu o lombardzie.
No i niech mi ktoś powie, że to nie było zwykłe solo, tylko coś w
rodzaju sportu? Z tą tylko różnicą, że i Muran młodszy, i Tańcula
dostali za to kasę, podobno zresztą niezłą...
Sędziowie (bo podobno tacy byli) orzekli, że solówkę wygrał
pan Tańcula, ale żeby było jeszcze zabawniej - przegrany narzekał,
że werdykt był ustawiony, a zwycięzcę wynieśli z oktagonu pod
tlenem. A Murański Senior bacząc, czy jest dobrze ujmowany w
kamerach, miotał się przy placu boju jak ranny łoś, demonstrując
swoje niezadowolenie z orzeczenia. Piszę jak było, a kiedy czytam
to, co napisałem - śmieję się do rozpuku...

J

a nie byłem niezadowolony, gdyż było mi obojętne, kogo
wyniosą pod tlenem. Zwłaszcza, że walki nie oglądałem, gdyż
musiałbym chyba upaść na głowę z dużej wysokości, żeby
płacić za oglądanie takiej hucpy (to tzw. widowisko było pokazywane w systemie PPV). Po wszystkim byłem natomiast zdumiony
i zażenowany przede wszystkim tym, jak szerokim odbiło się to
echem, nawet w teoretycznie najpoważniejszych, a już na pewno
największych polskich mediach. Ciekawy byłem, kto zainwestował w
to niemające nic wspólnego ze sportem przedsięwzięcie pieniądze.

N

ie uważam, żeby organizowanie takich widowisk było
oszustwem. Biorą w tym udział dorośli ludzie, którzy
doskonale wiedzą, na której półce stoją konfitury i co
trzeba zrobić, żeby się do nich dobrać. Fame MMA jest może nie
zwyczajnym, ale na pewno produktem, wymyślonym po to, żeby
zarabiać na tym gruby hajs. Nie widzę w tym nic złego. A że setkom
tysięcy, jeśli nie milionom ludzi wydaje się, że ma to coś wspólnego
ze sportową rywalizacją? I że nie zdają sobie sprawy z tego, że
dokładają do tego biznesu ciężko zarobione przy fabrycznej taśmie
albo przy prezesowskim biurku pieniądze? To jest przede wszystkim
ich problem. Na tym zarabiają w pierwszym rzędzie właściciele
federacji Fame MMA, potem zawodnicy i sztaby pomagających im
ludzi, a inni dostają to, czego pragną: sztuczne emocje, prawdziwe
pot i krew oraz temat do rozmów przez kilka tygodni.

A

le uczestnicy walk zyskują coś jeszcze: ich nazwiska zaczynają funkcjonować w szerokiej przestrzeni publicznej. W
ciągu jednej nocy z nikogo stają się kimś, o kim mówią
tysiące ludzi. Zyskują upragniony fame - może i specyficzny, ale
na pewno nie niszowy. Doskonale zdał sobie z tego sprawę Jacek
Murański, który owszem, ma kilka niezaprzeczalnych wad i może
sporo za paznokciami, ale który jest też inteligentnym facetem i
świetnie wyczuwa, skąd wieje wiatr. Świadczy o tym na przykłąd
to, że najpierw osiągnął swoje cele marketingowe poprzez solówkę
z udziałem syna, a teraz promuje swoje nazwisko poprzez walkę,
o której nie wiadomo nawet, czy w ogóle się odbędzie.
Moda na nap...arzanki z udziałem ludzi wykonujących publiczne
zawody jest dla mnie czymś niepojętym i moim zdaniem przeminie raczej prędzej, niż później, a współudziału w czymś takim
Jana Englerta jakoś w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić. Tu Jacka
Murańskiego poniosło, ale... generalnie wyczuł bluesa.
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Mama ra
O tym, jakie scenariusze pisze życie i jak niespodziewanie można zostać podwójną mamą, opowiada Anita w rozmowie z Marcinem Orlickim.
Czemu zdecydowałaś się opowiedzieć swoją historię?
- Bo podoba mi się akcja, która od
kilku dni jest prowadzona w Wałczu.
Chodzi mi o akcję promującą rodzicielstwo zastępcze. Sama zostałam taką
zastępczą mamą, tyle, że moja historia
jest zupełnie inna od standardów. Ja
zostałam, można powiedzieć, do tego
zmuszona.
Dlaczego nie chcesz ujawnić nazwiska?
- Wałcz jest mały i zna się wiele osób.
Nie wszyscy wiedzą, że jedna z moich
córek nie jest moim biologicznym
dzieckiem. I niech tak zostanie.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z
rodzicielstwem zastępczym?
- Zacznę może od tego, że pochodzę
z małej miejscowości koło Zielonej
Góry. Miałam dwóch starszych braci
i młodszą o dwa lata siostrę. Rodzeństwo zostało w rodzinnych stronach,
a ja dość młodo, bo w wieku 20 lat,
wyszłam za mąż. Od razu zastrzegam,
że pośpiech nie był wynikiem ciąży.
Kochaliśmy się z Pawłem i chcieliśmy
być razem. On z kolei miał zacząć służbę w wałeckiej jednostce i tak razem,
już jako małżeństwo, zamieszkaliśmy
w Wałczu. Z rodzeństwem miałam dobry kontakt. Niestety, moja młodsza
siostra wpadła w fatalne towarzystwo.
Zniknęła z domu, przestała się uczyć.
Jak mówili bracia, widywano ją w
Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie,

4

Wrocławiu, zawsze w towarzystwie
nadzianych facetów. Może nie wprost,
ale bracia dawali mi do zrozumienia,
że ją podejrzewają, że została panią
do towarzystwa.
Tak rzeczywiście było?
- Choć pewności nie mam, ale wydaje mi się, że to mogła być prawda.
Na pewno liczyły się dla niej tylko
kasa i wygodne życie, i była w stanie
zrobić wszystko, żeby to osiągnąć. Nie
miałam z nią jakiegokolwiek kontaktu.
Nawet nie wiedziałam, że była w ciąży
i chyba nie wiedzieli tego nasi bracia.
Mówili, że jedyny kontakt, jaki z nią
mieli, to kiedy dzwoniła bo miała
jakąś sprawę. Najczęściej chodziło
o pożyczenie kasy. Ja w tym czasie
urodziłam córkę i byłam szczęśliwą
mamą. Powoli przyzwyczajałam się
do Wałcza, traktując go jako swoje
rodzinne miasto. Podobało mi się tu,
powoli zyskiwałam nowych znajomych. Życie zaczynało się nam super
układać. Zmieniliśmy mieszkanie
na większe, czteropokojowe, coraz
częściej rozmawialiśmy o drugim
dziecku. I właśnie wtedy wydarzyło
się to, co przewróciło nam życie do
góry nogami.
Co się stało?
- Była końcówka lipca, bodaj 28
dzień tego miesiąca. Pamiętam, że
była fatalna pogoda. Około 17.00
rozległ się dzwonek do drzwi. Patrzę,
a stoi w nich moja siostra z dzieckiem

na ręku. Obok niej stoją na ziemi
jakieś torby. Oznajmiła, że wpadła
na kilka dni w odwiedziny. Oczywiście wpuściłam ją do środka, chociaż
byłam trochę zła, że przyjechała bez
zapowiedzi. Ale przecież z dzieckiem
jej nie wyrzucę. Zresztą właśnie wtedy dowiedziałam się, że ma dziecko.
Wniosła torby i powiedziała, że to
głównie rzeczy małej. Jej córka,
Paulina, spała. Jak się okazało, dziewczynka miała już prawie trzy lata.
Siostra zaczęła opowiadać, że jechała
ze znajomym, który ma nad morzem
jakieś interesy. Zostawił ją w Wałczu i
odbierze ją za kilka dni, kiedy będzie
wracał. Powiedziała, że dopóki mała
śpi, ona wyskoczy na szybkie zakupy.
Spytała, co ma kupić do domu i wybiegła. Nie było jej przez pół godziny,
godzinę, dwie... Przed 20 mąż wrócił
z pracy, a jej dalej nie było. Około
dziewiątej wieczorem odebrałam telefon. Dzwoniła moja siostra. Wściekła
pytałam, gdzie jest i żądałam, żeby
natychmiast wracała do dziecka. A
ona na to, żebym się uspokoiła, że
ona na pewno odbierze Paulinkę, ale
za jakiś tydzień, no góra dwa. Coś jej
się skomplikowało i siostra powinna
jej pomóc. Więc pomogłam.
A jak mała reagowała na pozostawienie u obcych w sumie ludzi?
- Zadziwiająco dobrze. W sumie to
nie była najwyraźniej dla niej nowa
sytuacja. Tyle, że zostawała na krócej.
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Paulinka okazała się słodkim i totalnie
nieabsorbującym dzieckiem. To wynikało z jej wychowania. Matka się
nią nie zajmowała i dziecko musiało
radzić sobie samo. Mimo, że miała
prawie trzy lata, praktycznie nie mówiła. Składała tylko jakieś pojedyńcze
słowa typu mama, pan czy jajo. I
niesamowicie lubiła jajka. Załatwiała
się cały czas w pampersa. Ale była
śliczna, pogodna i po prostu kochana.
Mama zgłosiła się po nią po dwóch
tygodniach?
- Nie. Nawet nie zadzwoniła. To ja
do niej zadzwoniłam prosząc, żeby się
określiła, kiedy pojawi się po dziecko. Miałam wrażenie, że była wręcz
wściekła, że zawracam jej głowę taką
„głupotą” jak dziecko. Powiedziała,
że jeszcze przez dwa tygodnie muszę
z nią wytrzymać. Tłumaczyłam jej, że
to problem, bo jeśli dziecko zachoruje,
to ja jako w sumie obca osoba nie
mogę z nią iść do lekarza, nie mogę
decydować o jej leczeniu. W efekcie
jeśli coś się stanie, to zainteresują się
tym pomoc społeczna i policja i to
ona będzie miała problemy. Kiedy
upływały kolejne dwa tygodnie,
przyszedł list. W nim były notarialnie
sporządzone pisma, powierzające mi
czasową opiekę nad dzieckiem, zgoda
na decydowanie o leczeniu, a nawet
o przyszłym wyborze szkoły.
Szkoły? To chyba nieco dłużej, niż
2 tygodnie?

azy dwa
- Też to zauważyłam... Zadzwoniłam do siostry bo
chciałam się dowiedzieć, co ona odwala, ale okazało
się, że jej telefon milczy. Mój mąż przewidział, że
dziecko zostanie u nas na dłużej.
A jak on reagował na tę sytuację?
- O dziwo, mąż od samego początku podszedł
do tego w sposób jasny – dziecko nie jest niczemu
winne. Trzeba robić wszystko, żeby małej było jak
najlepiej. Przecież moja siostra zostawiła dziecko i
nic więcej, bo jak się okazało, w torbach było tylko
trochę starych szmat. I ani grosza na jej utrzymanie.
A wiadomo, że dziecko kosztuje. Ale mała ujęła
nas swoim zachowaniem. W sumie to do Pawła
powiedziała pierwszy raz: tata. W każdym razie
kiedy po dwóch miesiącach nie było jakiegokolwiek
sygnału od siostry, mąż jako pierwszy powiedział,
że musimy być przygotowani, że Paulinka zostanie
u nas na dłużej.
Nie szukaliście siostry przez policję? Nie staraliście się uregulować jakoś kwestii prawnych?
- To może rzeczywiście głupie... albo inaczej: na
pewno to było głupie. Powinniśmy pójść do wałeckiego PCPR, tam prosić o pomoc i pokierowanie nas.
Dziś na pewno tak bym zrobiła, bo jakby z innego
źródła wiem, jak wspaniali ludzie tam pracują. Wtedy myśleliśmy zupełnie inaczej. Bałam się, że jeśli
zgłosimy sprawę, to zainteresują się nami służby. Do
czasu, aż nas sprawdzą, mała będzie nam zabrana
i trafi do jakiegoś pogotowia opiekuńczego czy rodziny zastępczej. A co, jeśli coś od strony formalnej
stanie na przeszkodzie, żebyśmy opiekowali się
dzieckiem? I mała, bezbronna dziewczynka trafi do
domu dziecka? Powiem tak: po pół roku tak wrosła
w nasze życie, że nie wyobrażaliśmy sobie życia
bez niej. A my to jedno, ale nasza córka traktowała
małą od początku jak siostrę. Dziewczynki były
nierozłączne.
Udawało Wam się wychowywać małą bez uregulowania jej kwestii prawnych?
- Głośno tego nie powiem, ale trafialiśmy na
fajnych ludzi. Kiedy poznawali historię Paulinki,
to powiem wprost, że na pewne kwestie prawne
przymykali nieco oko. Nie będę wdawała się w
szczegóły kto nam pomógł i w jakiej sytuacji, ale na
pewno moglibyśmy mieć problemy. I te osoby też.
Kiedy postanowiliście uregulować status Pauliny
pod względem prawnym?
- To było po trzech latach, od kiedy u nas zamieszkała. Skontaktował się z nami ojciec dziecka. To on
nas powiadomił, że moja siostra nie żyje. Nawet
nie wiedzieliśmy o tym. Zginęła w wypadku gdzieś
w Holandii i tam została pochowana przez męża.
To była kolejna nowość. W każdym razie tatuś
przypomniał sobie o dziecku i pojawił się po kilku
dniach. Powiem wprost: to był bandzior, degenerat i
cwaniak, co było widać już od pierwszego wejrzenia.
Kiedy zaczął mówić, tylko się to potwierdziło. Pan
dość szybko oznajmił nam, że odbiera nam Paulinkę,
bo ma względem niej plany. Za taką dziewczynę
dostanie parę groszy od osób, które chcą adoptować
dziecko. Jak jesteśmy zainteresowani, to za jedyne
30 tysięcy, płatne w ciągu dwóch dni gotówką,
zrezygnuje. I powiem szczerze, że w pierwszym
odruchu chciałam dać mu te pieniądze. Ale po chwili
zastanowienia powiedziałam: stop. Przecież nie
będzie nas taki typ szantażował! I zaczęliśmy walkę.
Udało się?
- Oczywiście że tak. Pomogła nam w tym kancelaria
adwokacka z Poznania, która zgodziła się nas reprezentować w ramach pomocy publicznej, czyli za darmo. Sprawa odbywała się przed sądem rodzinnym w
Zielonej Górze, bo tam była urodzona Paulinka, tam
była formalnie zameldowana i stamtąd pochodził

jej biologiczny ojciec. Ten typ faktycznie okazał się
ojcem, bo nim doszło do sprawy, sąd ustalił ojcostwo
na podstawie badań DNA. W każdym razie został
pozbawiony praw rodzicielskich. Sąd powierzył
nam czasową opiekę i dopiero wtedy rozpoczęliśmy
starania o to, żeby adoptować małą. Po niemal roku
byliśmy jej pełnoprawnymi rodzicami.
Ile Paulina ma dziś lat?
- W tym roku skończyła 19 lat. Jest na 2 roku studiów. Nie mówi do nas inaczej, jak: mamo i tato.
Ma ukochaną starszą siostrę, z którą są nierozłączne. Powiem tak i nie jest to żadna przesada: obie
dziewczyny kochamy z mężem tak samo, jakby były
naszymi córkami. Nie ma rozdziału na Aśkę, bo jest
biologicznie nasza, i Paulinę. Mamy dwójkę dzieci.
Co myślicie o rodzicielstwie zastępczym?
- Podam tu przykład, który być może wiele osób

oburzy. Ale do tej pory przeglądając Facebooka
trafiałam na mnóstwo ogłoszeń, w których jest
prośba o przygarnięcie psa czy kotów ze schroniska.
Bezdomny piesek i kotek wzbudzają naszą litość.
Czujemy, że potrzebują miłości i opieki. A w takiej
samej sytuacji są setki dzieciaków. Ja broń Boże
nie jestem przeciwko adopcjom zwierzaków. Ale
o dzieciach też warto pomyśleć. Dlatego chwała
pracownikom wałeckiego PCPR, że tak nagłaśniają
kwestię rodzicielstwa zastępczego. To jest cudowne
uczucie. Fakt, czasami bywa gorzej, bywa nerwowo,
ale mimo wszystko warto. Na pewno jest to trudna
decyzja, wymagająca przemyślenia. Ja na to nie
miałam czasu. Ale dziś, kiedy z nasze córki poszły
już w świat, coraz częściej zastanawiamy się nad
tym, czy nie zgłosić się jak potencjalni kandydaci.
Dziękuję za rozmowę.
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Wraca Festiwal!

Po przerwie spowodowanej pandemią - w tym roku odbędzie się XXV
Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej.
Zapraszamy na pierwszą w tym roku odsłonę jubileuszowego XXV Wędrownego
Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Już w sobotę 26 czerwca 2021 r. organizatorzy
festiwalu, czyli Fundacja Prosvita wraz z Wałeckim Centrum Kultury zapraszają
do wałeckiego amfiteatru (Plac Polski) na godz. 17.00
Wystąpią zespoły wokalno-instrumentalne: „Chabry” z Wałcza, „Łem My” z
Komańczy, „Huculska Zabawa” z Wyżnicy (Ukraina), „Kozackie Zabawy” z Kijowa
oraz „Horpyna” z Olsztyna
Zespoły z Ukrainy: „Huculska Zabawa” i „Kozackie Zabawy” wystąpią też w
Tucznie oraz w Człopie dzień później, czyli 27 czerwca.
Patronat medialny nad XXV Wędrownym Festiwalem Kultury Ukraińskiej
sprawuje nasz tygodnik.

Memoriał M. Matłoki

5 czerwca w Wałczu odbył się jubileuszowy XX Memoriał im. Mariana Matłoki. Po spowodowanej
pandemią rocznej przerwie, UKS
Victoria Wałcz powrócił do tradycji
organizowania regat kajakowych,
poświęconych pamięci kajakarza,
olimpijczyka z Londynu (1948),
trenera, działacza, twórcy potęgi
wałeckiego kajakarstwa i wychowawcy kilku pokoleń wspaniałych
sportowców, z Grzegorzem Kołtanem (Montreal 1976 i Moskwa
1980) oraz Kazimierzem Góreckim
(Montreal 1976) na czele.

W regatach wzięło udział 105 zawodniczek i zawodników z 9 klubów,
startujących w kategorii dzieci i młodzików. Niestety z powodu obostrzeń
pandemicznych nie mógł przyjechać
zaprzyjaźniony klub z Neustrelitz w
Niemczech. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. syn Mariana Matoki Marek
oraz wnukowie Tomasz i Robert wraz
z rodzinami.
Podczas uroczystości otwarcia prezes
ZRO Stanisław Kopeć wręczył złote
medale PKOl wieloletniej burmistrz
Wałcza, obecnie radnej Rady Miasta
Bogusławie Towalewskiej oraz Alfredowi Mikłaszewiczowi który przez
kilkadziesiąt lat działał w strukturach
sportowych w Wałczu, a obecnie jest
również radnym Rady Miasta Wałcz.
W regatach startowali zawodnicy
dwóch wałeckich klubów: UKS Victoria oraz WTS Orzeł. Lepiej wypadli
reprezentanci Uks Victoria, spośród
których najbardziej wartościowe
wyniki osiągnęli: Maja Łuczak - 3 m.
K1 1000 m dziewcz. r. 2007, Szymon
6
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Nowak - 3 m. K1 1000 m chł. r. 2009,
Fortunat Łakomy - 2 m. K1 1000 m
chł. r. 2010 i mł., Maja Łuczak - 3
m. K1 200 m dziewcz. r. 2007, Aleksandra Krawczyk - 3 m. K1 200 m
dziewcz. r. 2009, Adam Wankiewicz
- 2 m. K1 200 m chł. r. 2010 i mł.,
F. Łakomy, A. Wankiewicz - 3 m. K2
200 m chł. r. 2009 i mł. oraz Oliwia
Bocheńska, A. Krawczyk - 1 m. K2 200
m dziewcz. 2009 i mł.
W klasyfikacji punktowej klubów
pierwsze miejsce zajął UKS Zalew Jerzykowo, drugie miejsce LKK Hubertus
Biały Bór, a trzecie wywalczył UKS
Victoria Wałcz.
Warto wspomnieć, że piętnaście lat
temu w memoriale brał udział m.in.
wychowanek UKS Victoria Wiktor
Głazunow, obecnie przygotowujący
się do startu w IO w Tokio. Trzeba
wierzyć, że w gronie uczestników
tegorocznych regat byli następcy Mariana Matłoki i Wiktora Głazunowa.
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Kiedy liczą się sekundy
Czasem narzekamy na służby
ratunkowe: bo straż jechała za
długo, bo pogotowie przyjechało
za późno... Problem w tym, że
często sami jesteśmy temu winni.
Może zanim zostawimy samochód,
czy ogrodzimy kolejny trawnik
płotkiem z metalowych rurek zastanówmy się, czy w razie potrzeby
nie utrudni to dojazdu do naszego
domu straży pożarnej, pogotowiu
ratunkowemu, policji czy choćby
służbom medycznym?
Gdyby nie kosztowało to niekiedy
ludzkiego życia, mogłoby się wydawać
nawet dość zabawne. Jest w końcu
XXI wiek, dyspozytor śle zlecenie na
wyjazd karetki pogotowia. Adres oczywiście jest, tyle, że to nie rozwiązuje
wszystkiego, bo na wsiach z adresami
bywa różnie. Dyspozytor przekazuje
więc dodatkowe wskazówki: żółty
dom z zielonym dachem... Tyle, że
jest 3 w nocy, ciemno, a pogotowie
często błąka się po wsi i szuka zielonego dachu, który w nocy wydaje się
czarny, a żółta elewacja... wcale nie
widać, że jest żółta.
Straż pożarna jedzie na wezwanie
na jedno z wałeckich osiedli. Nie ma
większego znaczenia nawet, czy jest to
Zatorze, czy Dolne Miasto. Wszędzie
problem jest ten sam – wąskie uliczki
zastawione samochodami. Dużym
problemem jest nawet manewrowanie pomiędzy pojazdami, a o dojeździe pod konkretny dom często nie
ma co marzyć.
W obu przypadkach czas ucieka, a
od tego, kiedy dojadą służby, zależy
czyjeś życie.
Ale nie trzeba sięgać po takie przykłady. Na dojazdy do miejsca awarii
narzekają również załogi pogotowia
gazowego czy energetycznego. Zastawione przez samochody dojazdy
na wąskich osiedlowych dróżkach
blokują dojazd do miejsca awarii.
Zresztą nie tylko samochody wydają
się być przeszkodą. Co prawda tej
informacji nie udało się zweryfikować, ale osoba jej udzielająca jest
poważna i na pewno zna temat od
podszewki. Według niej cztery nowe
wiaty śmietnikowe, ustawione niedawno na Dolnym Mieście, znajdują
się na instalacji gazowej. Dlaczego?
Bo nie było lepszego miejsca. A co,
jeśli w tym miejscu dojdzie do awarii
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instalacji i zacznie ulatniać się gaz?
Podobno łatwiej w razie czego przenieść śmietnik...
***
Jak wygląda przejazd na zgłoszenie z
pozycji ratownika pogotowia?
- Jedziemy na wezwanie – opowiada
jeden z wałeckich ratowników. - Nieźle
jest po remoncie na Osiedlu Tysiąclecia
i Kościuszki, ale Dolne Miasto czy Zatorze są ciągle fatalne. Wąsko, nie ma
jak dojechać do bloku, bo samochody
zastawiają drogę. Bywa tak, że stajemy
na sygnałach świetlnych na ulicy w
pobliżu domu. Siłą rzeczy blokujemy
przejazd, co oczywiście nie podoba się
kierowcom. Przychodzą z awanturą, że
nie mogą przejechać. Do tego dochodzą wszechobecne płotki. Trawniki są
grodzone płotkami z rurek. Nie ma
jak tego ominąć ani objechać. Kiedy
docieramy z noszami do bloku, zaczyna
się szukanie klatki z odpowiednim numerem. Na liście lokatorów oczywiście
nie ma nazwisk. I tak zamiast szybkiego
dojazdu spędzamy czas na przeciskaniu
się pomiędzy samochodami, szukaniu
miejsca, gdzie można stanąć, a potem
konkretnego mieszkania. Klasyczny
przykład to blok przy figurce. Nie ma
jak do niego się dostać i trzeba gnać z
noszami. Na wsiach z kolei problemem
jest nie tyle dojazd, co oznakowanie.
Jedynie w gminie Wałcz na zjazdach z
głównej drogi są tabliczki informujące, jakie numery domów są na danej
uliczce. W innych miejscowościach
trzeba szukać, co wcale nie jest proste.
Zwłaszcza, jeśli odbywa się to w nocy.
Co prawda właściciele mają obowiązek
zawiesić numer posesji, ale różnie z
tym bywa. Czasem numer nawet jest,
ale w takim miejscu, że nocą jest to
całkowicie niewidoczne. Do tego dochodzi bałagan z numeracją. Często
obok numeru jeden znajduje się np.
dom nr 57 lub 117. I znów jeśli nikt
nie wyjdzie na główną drogę, trzeba
szukać adresu, a cenne minuty mijają.
***
Policja jako jedyna ze służb nie ma
specjalnych problemów z dojazdem
bo do patrolowania używane są małe
pojazdy, no i nie zachodzi tu bezwzględna konieczność dotarcia pod
samą klatkę schodową. Największy
problem ma straż pożarna, bo ich
samochody są wielkogabarytowe.
- Ja bym problem dojazdów rozdzielił – proponuje rzecznik prasowy

mł. kpt. Maciej Kulczyk. - Są budynki,
które muszą posiadać wydzielone i
oznakowane drogi pożarowe. Chodzi
tu przede wszystkim o budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły,
urzędy, kina czy szpitale. Tu straż
ma mechanizmy aby na właścicielu
wymusić wytyczenie i oznakowanie
takiej drogi. Logika nakazuje, aby
wraz ze znakiem „droga pożarowa”
umieszczać znak z zakazem postoju.
Nie mówię o zakazie zatrzymywania,
gdzie ktoś staje tylko na chwilę, bo
wyciąga coś z samochodu czy zabiera
pasażerów. Chodzi o dłuższy postój,
blokujący drogę. Jeśli ktoś zaparkuje
na dłużej w takim miejscu, naraża się
oczywiście na postępowanie mandatowe ze strony policji czy straży
gminnej. Ale jeśli zablokuje drogę
dojazdową i z tego powodu pomoc
nie będzie mogła dotrzeć gdzieś na
czas, naraża się na poważniejsze zarzuty, a kto wie, czy nie dodatkowo
na odszkodowanie. Interwencje straży
na osiedlach. Faktycznie, jest problem
z przejechaniem wąskimi uliczkami,
zastawionymi samochodami. O ile w
przypadku pożaru można rozciągnąć
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linię gaśniczą z pewnej odległości, o
tyle jeśli zachodzi konieczność użycia
podnośnika w celu ratowania ludzi,
to w takich przypadkach musimy
podjechać pod sam dom. I tu niestety
robi się problem. Życie ludzkie jest
wartością nadrzędną. Dlatego jeśli
w grę wchodzi ratowanie ludzi, to
radzimy sobie z płotkami grodzącymi
trawniki. I przestrzegam, że jeśli jakiś
samochód blokuje drogę dojazdową,
to zrobimy wszystko, aby go usunąć i
odblokować przejazd.
Pracownicy służb apelują aby pomyśleć, zanim postawi się kolejny płotek, posadzi żywopłot czy zaparkuje
samochód. To oczywiste, że ludziom
zależy aby trawka nie była niszczona
a samochód był zaparkowany jak najbliżej domu. Warto jednak zastanowić
się co będzie, gdy komuś będzie potrzebna pomoc, a o czyimś życiu będą
decydować minuty czy sekundy. Takie
sytuacje mogą przydarzyć się zawsze i
dotyczyć każdego. Służby ratunkowe
powinny wtedy jak najszybciej zacząć
udzielać pomocy, a nie tracić czas na
znalezienie drogi dojazdowej.
Michał Gwdowski

Odnowiony rupieć

To była stara, zniszczona, metalowa łódka. Od dwóch lat nikt się do
niej nie przyznawał. Kiedy jednak
Marcin R. ją wyciągnął na brzeg,
odrestaurował i doprowadził do
niemal idealnego stanu, pojawił
się jej właściciel domagając się
natychmiastowego zwrotu.
Marcin R. wędkował od dziecka. W
pewnym momencie jednak hobby
zeszło na plan dalszy. Rodzina, małe
dzieci i pogoń za pieniądzem spowodowały, że nie miał czasu na wypady
z wędką. Powoli jednak sytuacja życiowax normowałav, dzieci podrosły, a
8-letni syn zaczął przejawiać zainteresowanie wędkarstwem, więc Marcin z
radością postanowił wrócić do hobby.
Jego sprzęt był już jednak archaiczny,
więc postanowił go wymienić. Nie na
jakieś wędki i kołowrotki hi-tech, ale
niedrogi, choć przyzwoity sprzęt. Najbliżej miał na Duży Chmiel, czyli tak
zwane jezioro Wojskowe, więc właśnie
tam zaczął swoją ponowną - ale już
razem z synem - przygodę z wędką.
Chodzili na kładki ale im bardziej
sezon się rozkręcał, tym częściej nie
mieli gdzie łowić. Właściciele kładek
grzecznie bowiem prosili, aby zejść z
ich łowiska i musieli się przenosić, a
z brzegu mogli połowić w niewielu
miejscach.
- Wtedy pojawił się sąsiad, również
wędkarz – opowiada R. - Widział,
jak jeździłem z synem i pytał, gdzie
wędkujemy. Mówiłem, że na Wojskowym i opowiedziałem mu, jaki mam
problem. Zaproponował, abyśmy
przenieśli się na jeziorko, gdzie też on
łowi. Jest tam jedna kładka, należąca
do jego znajomego. Ten facet akurat
się przeprowadza i kładkę ma rozebrać, ale może za parę stówek by ją
odstąpił. Pojechałem z synem i to była
bajka. Jezioro kilkanaście kilometrów
od Wałcza, w lesie cisza i spokój.
Kładka fajna, z dwoma ławkami z
oparciem. Tylko wejście wymagało
naprawy, ale do był drobiazg. No,
i najważniejsze, że brała tam ryba.
Kładka była tak duża, że można było
na niej ustawić grilla i biwakować z
małżonką. Woda czyściutka, można
się kąpać. Skontaktowałem się z

właścicielem. Pojechałem do niego,
porozmawiałem. Pan okazał się
przesympatyczny. Odstąpił mi kładkę
za stówkę na przysłowiową flaszkę.
Zadzwonił do dzierżawcy jeziora i
poinformował, że teraz ja jestem właścicielem kładki. Dzierżawca dopisał
do kładki mój numer zezwolenia i
mogłem już łowić w pełni legalnie.
***
Marcin R. bywał nad wodą w każdej wolnej chwili. Poznawał jezioro i
łowiących na nim wędkarzy. Kładkę
obok zajmował wędkarz ze Złotowa.
Sympatyczny facet i świetny, koleżeński wydawałoby się wędkarz. Pomiędzy ich kładkami sterczała z wody
na wpół zatopiona, spora metalowa
łódka. Była solidnie zniszczona, farba
z niej w większości zeszła. Nie było na
niej żadnych numerów.
- Pytałem tego faceta ze Złotowa
czyja to łódka – opowiada R. - Mówił,
że nie ma pojęcia. Leży w wodzie od
jakiegoś czasu, przynajmniej ze dwa
lata. Przyznał, że sam się zastanawiał,
czy jej nie wyciągnąć i nie odnowić.
Ale uznał, że jest już za stary na pływanie. Ale namawia mnie, żebym
spróbował z łódki na spinning. To
jedyna szansa na dużego szczupaka,
których jeszcze trochę w tym jeziorze
pływa. Zadzwoniłem do poprzedniego właściciela mojej kładki, ale on
również nie znał właściciela łódki.
Podzwoniłem po znajomych, żeby
dowiedzieć się, czy jest to impreza
warta zachodu. Nie miałem pojęcia,
ile może kosztować odnowienie takiej
łódki. Kumpel, który ma profesjonalny warsztat lakierniczy ocenił, że
maks tysiąc złotych i łódka będzie
jak nowa. A za nową musiałbym zapłacić dwukrotnie więcej. Dlatego się
zdecydowałem. Z pomocą kolegów
wyjęliśmy łódkę z wody i wynieśliśmy
do samochodu z przyczepką.
Łódka została w warsztacie wypiaskowana do gołej blachy. Okazało się,
że nie w niej ma dziur, tylko w jednym
miejscu dospawana do stelaża z rur
blacha puściła na odcinku kilku centymetrów. Było to zresztą na górze burty, w miejscu, gdzie woda właściwie
nie dochodzi, ale dla pewności spaw
został położony od nowa. Potem malowanie podkładem, następnie farbą
na ładny, zielony kolor. Wymienione
zostały ławki, poprawione dulki wioseł i same wiosła. Drewniana podłoga
zastąpiona została grubą, gumową
wycieraczką, kupowaną na metry.
W efekcie remont wyniósł 6 stówek
i Marcin R. cieszył się nową łódką.
***
Remont trwał tydzień. Łódka ponownie trafiła nad jezioro i została
zwodowana w tym samym miejscu.
R. dokupił kotwicę i łańcuch do cumowania do drzewa. Miał jeszcze
pójść do Starostwa i zarejestrować
swój okręt. Kumpel obiecał wyciąć
szablon z numerem rejestracyjnym,
żeby farbą w sprayu mógł namalować
numer nad wodą.
- Pierwsze pływania z synem to była

bajka – mówi Marcin R. - Łowiłem
na spinning szczupaki, które brały
jak głupie. Może nie było gigantów,
ale i tak była ogromna frajda. Syn
miał delikatną wklejkę i z kolei łowił
okonki. Po kilku dniach zobaczyłem,
że coś jest nie tak. Łódka była przycumowana trochę inaczej, niż ją zostawiłem. Za chwilę okazało się, że ktoś
zmienił kłódkę - odciął moją i założył
swoją. Po tygodniu siedząc na kładce
zobaczyłem, że do łódki wchodzi jakiś
facet. Mówię, że to ja odremontowałem bezpańską łódkę i chyba warto
spytać, zanim się nią wypłynie. Na to
facet opryskliwie odburknął, że nikt
mi nie kazał naprawiać jego łódki, ale
skoro to zrobiłem, to on mi dziękuję.
Zacząłem się z nim kłócić, że każdy
może powiedzieć, że to jego łódka.
Facet wyjął papiery. Były tam zdjęcia
łódki i numer rejestracyjny. Ten numer
był jak się okazało wybity w kilku
miejscach na rurach. My sądziliśmy,
że to numery partii rur czy jakieś ich
oznaczenie, a okazało się, że to numery, na jakich łódka była zarejestrowa-
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na. Nie ulegało więc wątpliwości, że
facet jest na prawie.
R. zabrał swoją kotwicę, linki i
łańcuch oraz podłogę z gumy. Zaproponował co prawda facetowi,
aby zwrócił mu pieniądze za remont
i wyposażenie, to wtedy wszystko
zostawi, ale facet nawet nie chciał o
tym słyszeć. Po kilku dniach zobaczył
na łódce znajomego wędkarza z
kładki obok. Potem okazało się, że
pływają wspólnie z właścicielem łódki
i z rozmowy wynikało, że doskonale
się znają.
- Zrobili mnie w konia – mówi
Marcin R. - Ten facet ze Złotowa
doskonale wiedział, czyja jest łódka.
Podpuścił mnie, żebym ją naprawił, a
potem, jak była już gotowa, natychmiast powiadomił właściciela. Tu nie
chodzi o te kilka stówek, ale zasady.
To było zwyczajnie nieuczciwe. Do
gości się nie odzywam. Z jeziora nie
zrezygnuję, a na złość im wyspawałem
sobie nowiutką, jeszcze lepszą od nich
łódkę...
Marcin Orlicki
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Czarny czwartek na Liwcu

Dzień
zapowiadał się
idealnie.
Ja - piękny, ciemnozielony
kostium
kąpielowy
i wielkie
okulary przeciwsłoneczne, na tyłku
szorty zrobione z pociętych na szybko legginsów sportowych z Lidla, na
stopach neonowe klapki Kubota. On
– no, cokolwiek on miał na sobie,

Ostentacyjnie składam broń, to jest
właśnie to wiosło, i niech się dzieje
wola nieba.
W końcu dochodzimy do jako takiego porozumienia i zaczyna być
rzeczywiście sielankowo. Po prawej
pole. Po lewej pole. Przed nami
jeszcze pewnie z dziesięć kilometrów
rzeki. W większości jest na tyle cicho,
że słychać śpiew ptaków, a czasami
słychać też śpiew bąbelków, które
płyną kajakiem obok, ale dzieci na
szczęście łatwo jest zgubić. Nie nasze,
więc to nie problem.
I już, już czuję, że to jest to do-

nowy telefon, którego ten najbardziej
rozsądny człowiek, jakiego znam, z
jakiegoś powodu nie wrzucił do nieprzemakalnego worka. No więc stoję
i wylewam, i mijają minuty, a potem
te minuty idą w dziesiątki, i cisza dalej
jest taka sama. Powtarzalność zanurzania i przechylania butelki jest na
tyle uspokajająca, że się wyłączam. Na
tyle zresztą skutecznie, że nie zauważam, kiedy on pojawia się tuż obok.
Z kwiatkiem się pojawia.
I wtedy już wiem, że to nie jest takie
istotne, że ja to wiosło podobno za
głęboko wkładam, że on się czepia

bieram przekonania, że on to jest
ta kruszonka, a ja ten kontakt, że
on to takie mięciutkie futerko, a ja
ten dobry zasięg w polu. Wszystko
będzie w porządku.
Minęło kilka dni, telefon nie
wrócił do żywych po wysuszeniu,
a ja zapytałam go, dlaczego mnie
w ten czarny czwartek nie zabił ani
w trakcie, ani po akcji ratunkowej.
W odpowiedzi zapytał, czy wiem,
że hipopotamy biegają szybciej od
najszybszego człowieka i pływają
szybciej niż najszybszy człowiek.
No nie wiedziałam, mówię, ale co

chyba to było czarne, a koszulka
niebieska, ale to mniej ważne, bo
on się takimi rzeczami nie przejmuje. Mamy prowiant - catering
dietetyczny z Maczfita oraz dwie
puszki jasnego pszenicznego, mamy
krem do opalania - 15 SPF, no bo
bez przesady, żeby od razu pięćdziesiątkę. Na miejsce docieramy
kilka minut przed czasem, chociaż
to wcale nie było tak oczywiste, bo
wyszliśmy oczywiście za późno. W
samochodzie niby trochę fuczę, że
nawet nie dał mi dopić kawy, ale
w zasadzie głównie to żartobliwie.
Debiutują państwo z firmy kajakowej, pierwszy spływ w tym
sezonie, debiutujemy też my jako
para do wiosłowania. Wieczorem
dnia poprzedniego przypomniałam
sobie, jak kiedyś z moją koleżanką
Anią pokłóciłyśmy się na wodzie tak
widowiskowo, że trzeba nas było
rozsadzać, i zastanawiam się, jak
to w zasadzie możliwe. No bo jak
ludzie się lubią, to jak mają się nie
dogadać, nie?
No nie. Już po pierwszych kilku
minutach słyszę, że trudno się ze
mną zsynchronizować przy wiosłowaniu. Krótko potem okazuje
się, że nie ma co się spieszyć i
powinnam cieszyć się widokami.
Jeszcze chwilę później bez sensu,
że wsadzam wiosło do wody, kiedy
chcę skorygować kurs, bo przecież
wytracam prędkość (i tu już tempo
najwidoczniej miało znaczenie, ale
może coś się zmieniło, CO JA TAM
WIEM). Pytanie „a to wiosło zanurzasz tak głęboko” przepycha mnie
ze stanu poirytowana do takiego,
w którym w mojej głowie mrugają
czerwone lampki i odtwarzają się
sceny brutalnego morderstwa.

świadczenie, o które mi chodziło.
Rozwijamy się jako para! On może
być kruszonką na drożdżówce mojego
życia, ja dla niego czymkolwiek, co
dla tak technicznego człowieka może
brzmieć romantycznie - kontaktem
do jego wtyczki? Dobrym zasięgiem
telefonicznym w szczerym polu? On
siada na oparciu, a mnie się zbiera na
bycie dowcipną.
I oto ja, królowa komedii, niekwestionowana władczyni wszystkiego co zabawne, siejąca uśmiechy,
rozdająca dobre samopoczucie…
Wywracam kajak. To, co miało być
jedynie niewinnym zachybotaniem
posyła do wody mnie, jego, torbę
z prowiantem, plecak, torbę z elektroniką i moje nowe klapki Kubota.
Gruntu pod nogami akurat nie ma,
płytkie fragmenty rzeki za nami, NO
OCZYWIŚCIE ŻE AKURAT W TYM
MIEJSCU MUSIAŁO MI SIĘ ZEBRAĆ
NA ROZPOCZĘCIE MOJEJ KARIERY
W KOMEDII POMYŁEK.
Wybucham śmiechem, no bo co
mam zrobić? Przygoda! Na tym polega wypad na spływ, nie? Dużo wody,
kontakt z naturą? Nie? Nie? Zajmuje
mi o sekundę za długo zorientowanie
się, że śmieję się tylko ja. Wszyscy
święci, miejcie mnie w opiece.
Rozpoczyna się akcja ratunkowa: dobicie do brzegu, wyciągnięcie rzeczy,
wylewanie wody z kajaka i szacowanie
strat. Ja tkwię po szyję w wodzie i
opróżniam wnętrze śliczną butelką
termoizolacyjną, a on na brzegu
krząta się i milczy. I milczy, i krząta się.
Rzucam w powietrze nieśmiałe „przepraszam”, ale w odpowiedzi wraca w
moją stronę tylko „daj spokój, teraz
w ogóle nie ma sensu rozmawiać”.
My wprawdzie żyjemy, ale katastrofa
wodna pochłonęła jedną ofiarę: jego

jak arogancki buc, jak ekspert kajakarstwa, guru sportów wodnych, a
wcale nie jest z niego taki wilk morski, że ja ten kajak wywróciłam, a o
jego telefonie to można już mówić
w czasie przeszłym. Wszystko to nie
ma większego znaczenia, bo oto na-

z tego?
On z całą powagą odpowiada, że
jedyną szansą na pokonanie hipopotama w triathlonie jest rower.
Nic nie rozumiem, ale chyba
wszystko jest dobrze.
Natalia Chruścicka

10

Super Pojezierze Wałeckie nr 23 (1244) 9 czerwca 2021 r.

COŚ NA ZĄB

Knedelki - smak wielki

Sezon na truskawki uważam za otwarty ☺, a więc z dedykacją dla każdego truskawkożercy (do których sama
się zaliczam!) przypominam przepis na najpyszniejszy
letni obiad.
Składniki:
•
•
•
•
•

500 g ugotowanych ziemniaków,
300 g mąki pszennej,
po szczypcie soli i cukru,
2 jajka,
400 g truskawek.

WYKONANIE
Ugotowane ziemniaki odparować i przestudzić. Następnie
przecisnąć przez praskę, dodać mąkę, sól, cukier oraz jajka.
Najlepiej na początku dodać trochę mniej mąki, bo może się
okazać, że nie będziemy potrzebowali całej (a im mniej mąki,
tym delikatniejsze kluski).
Składniki wymieszać na jednolite ciasto i uformować z niego
wałek.
Nożem odcinać niewielkie kawałki ciasta, formować na dłoni
placki, w środek wkładać truskawkę. Zlepić brzegi i uformować kulę.
Knedle wkładać partiami do osolonej, wrzącej wody i gotować
przez ok. 5 minut.
Następnie odsączyć i włożyć na patelnię z podsmażoną na
maśle bułką tartą.
Podawać ze śmietaną i cukrem.
Smacznego!

BARAN (21.03. - 19.04.)
Energia będzie rozpierać Barany.
Spotkaniom towarzyskim nie będzie
końca. W głowach będą miały mnóstwo ciekawych pomysłów i projektów, które przypadną do gustu ich
szefom. Pomiędzy spotkaniami ze
znajomymi warto jednak znaleźć
czas na randkę z kimś, kto długo
na to czeka.
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki nie powinny martwić się na
zapas. Nawet jeśli akurat teraz coś
idzie nie po ich myśli, to już wkrótce
wszystko wróci na właściwe tory. W
miłości ożywienie - już wkrótce ktoś
na dobre zagości w Byczych sercach.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bliźnięta muszą oduczyć się porównywania siebie z innymi, bo przecież każdy z nas jest inny - dobry
i wartościowy na różne sposoby.
Osoby spod tego znaku w weekend
poczują przypływ energii i wszystko
zacznie im się układać.
RAK (22.06. - 22.07.)
Raki mają skłonność do ufania każdemu, kto się miło uśmiecha i powinny z tym walczyć. Byłoby dobrze,
gdyby teraz skupiły swoją uwagę na
finansach i ograniczeniu wydatków.
Pod koniec tygodnia zapragną odpocząć. Warto namówić ukochaną
osobę na jakiś weekendowy wypad
za miasto, bo wakacje sprzyjają przecież miłosnym uniesieniom.
LEW (23.07. - 23.08.)
Na horyzoncie Lwów znajdzie się

HOROSKOP

koniec jakiegoś etapu w ich życiu.
Powinny wsłuchać się w swoją intuicję
i podążać za jej głosem. Na wyjeździe
służbowym pojawi się znajomość,
która ma szansę przerodzić się w coś
głębszego. Najbliższe dni to dobry
czas, by zadbać o swoja kondycję, a
Mars sprzyja jej poprawie.
PANNA (24.08. - 22.09.)
W tym tygodniu planety będą bardzo
sprzyjać Pannom. Wszystko, za co
się zabiorą, przyniesie pozytywne
rezultaty. Pod koniec tygodnia czeka
je wprawdzie trochę więcej obowiązków, ale z nimi też sobie świetnie poradzą. Jeśli chcą, by miłość rozkwitła,
powinny wziąć sprawy w swoje ręce.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Wagi zachwycą wszystkich pozytywną
energią i świetnym humorem. Czas
docenić w życiu to, co już posiadają.
Znajdą w sobie dość wiary i odwagi,
by ruszyć naprzód. W weekend staną
się duszami towarzystwa i nadrobią
wszystkie koleżeńskie zaległości.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Rada dla Skorpionów: czas zwolnic
tempo i zregenerować siły. Będą miały
w najbliższym czasie lekką rękę do
pieniędzy, ale nie powinny wydawać
wszystkich, bo mogą się przydać
później. W weekend warto spotkać się
ze znajomymi, bo jest szansa poznać
kogoś nowego, kto zagości na dłużej
w ich sercach.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Koniec tygodnia okaże się dla Strzelców dość trudny. Ktoś będzie próbo-

wał im zaszkodzić, więc nie powinny
obawiać się zakończyć znajomości,
które odbierają im energię. Samotne
Strzelce będą flirtować na potęgę i
łamać kolejne serca, ale warto przy
tym uważać, bo droga na skróty może
prowadzić na manowce.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Czasami warto kogoś poprosić o pomoc i Koziorożce nie zawsze muszą
być twarde i niezależne. Mogą się
mocno zdziwić, jak taka pomoc ze
strony innych korzystnie wpłynie na
ich życie. Nadchodzi dobry czas na
weryfikację listy zaufanych osób i
zacząć polegać tylko na sprawdzonych
osobach. W weekend będzie ostatni
czas, by zaplanować wakacje!
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Starania Wodników o stworzenie miłej
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i sympatycznej atmosfery zostaną teraz docenione przez otoczenie. Może
się też pojawić nowy pomysł, która
zostanie sowicie wynagrodzony, choć
niekoniecznie w wymiarze finansowym. W weekend będzie czas na to,
by pozwolić ponieść się uczuciom - w
otoczeniu Wodników pojawi się ktoś,
kto ich pocieszy i może zostanie w
sercu na dłużej .
RYBY (19.02. - 20.03.)
Ryby powinny postarać się zrównoważyć wszystkie aspekty swojego życia, bo może je dopaść pracoholizm,
a to może spowodować przemęczenie i rozdrażnienie, które nie wpłynie
pozytywnie na relacje rodzinne. W
weekend przypomną sobie o kimś,
kto już od dawna zaprasza je na
wspólny wyjazd. Walizka czeka!
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Piłkarski ro
Sparta Węgorzyno - Orzeł Wałcz 1-3 (0-0)

wprowadzić w stan uspokojenia.
Lepiej zorientowani kibice, a przede
wszystkim trener, piłkarze i działacze
wałeckiego klubu z pewnością zdają
sobie jednak sprawę z tego, że walka o zachowanie ligowego bytu nie
została jeszcze rozstrzygnięta i aż do
26 czerwca, kiedy zostanie rozegrana
ostatnia kolejka rozgrywek grupy B III
ligi nikt nie wie, ile klubów spadnie
do zachodniopomorskiej IV ligi, a
wiąże się z tym ostateczna liczba
spadkowiczów do klasy okręgowej
ZZPN. Według czarnego scenariusza,
miejsca w 4. lidze może nie zachować
nawet 8 zespołów (4 obligatoryjnie
+ 4 miejsca dla spadkowiczów z
III ligi). Jeśli uwzględnić fakt, że
do końca rozgrywek zostało przed
sobotnio-niedzielną kolejką jeszcze
6 terminów, a Orzeł będzie w jednej
kolejce pauzować i jego rywalami
będą zespoły również walczące o

utrzymanie (poza Iną), to sytuacja już
tak różowo nie wyglądała. Zwłaszcza,
że w tabeli panuje ogromny ścisk, a
Orzeł: Tomaszewski - Dybaczewski (79’ Kancerski), Dziekański, Wesołowski, Cerazy - Juracki (73’ Kowalczuk), Popiołek, Hermanowicz, Haraj,
przewaga Orła nad grupą bezpośrednio zagrożonych spadkiem wcale nie
Stolarski (77’ Burak) - Suślik.
jest duża.
Bramki dla Orła: Daniel Popiołek ('49), Wojciech Suślik ('67), Patryk
Wszystko to powodowało, że mecz
Kowalczuk ('77).
z Iną był dla Orła wyjątkowo ważny i
wałczanie musieli zagrać z maksymalOrzeł Wałcz - Ina Goleniów 0-5 (0-1)
nym zaangażowaniem, by powiększyć
swój dorobek - jeśli nie o trzy, to przyOrzeł: Odolczyk (75’ Tomaszewski) - Dziekański (46’ Dybaczewski), Wesołowski (65’ Kancerski), Hermanowicz, Cerazy - Juracki (65’ Kowalczuk),
najmniej o jeden punkt. Wprawdzie
Popiołek, Riccio, Haraj - Suślik - Wegner.
zajmująca 3 miejsce w tabeli Ina o
awansie nie myśli, ale akurat z tym
W środę 2 czerwca Orzeł, jako 7
ich trenerowi. Warto jednak zauważyć,
rywalem wałczanom zawsze grało
drużyna w tabeli, pojechał do zdecyże do listy nieobecnych trzeba było w
się bardzo ciężko, a ostatnią wygraną
dowanego outsidera 4-ligowych roztym meczu dopisać Odolczyka i Wezanotowali... w 2012 roku.
grywek Sparty Węgorzyno po pewne
gnera, na szczęście jednak ich zastępcy
Ten przydługi - trzeba uczciwie
trzy punkty. Cel został osiągnięty, choć
nie zawiedli.
przyznać - wstęp spowodowany jest
do przerwy utrzymywał się bezbramDorobek 52 punktów i 7 miejsce
tym, że o samym meczu z Iną nie
kowy remis, a stracona w 85 minucie
po dotychczasowych potyczkach
da się napisać zbyt wiele dobrego.
bramka na pewno nie poprawiła
mógł część mniej interesujących się
Rozgrywane w późne niedzielne (6
samopoczucia wałeckim piłkarzom i
ligowymi realiami sympatyków Orła
czerwca), upalne popołudnie spotkanie śledziła z trybun mniejsza niż
zwykle grupa kibiców, która
w pierwszej połowie setnie
4. liga
3. Olimp Złocieniec
24
49
62-33
się wynudziła, a drugich 45
Wyniki kolejki z 3 czerwca: Sparta Węgorzyno - Orzeł
4. KP Drawsko Pomorskie
24
46
74-37
minut z pewnością wolałaby
Wałcz 1-3, Ina Goleniów - Darłovia Darłowo 3-0, Rega Trze5. Korona Człopa
24
40
57-47
w ogóle nie oglądać.
biatów - Błękitni II Stargard 0-4, Hutnik Szczecin - Kluczevia
6. Orzeł Bierzwnik
24
38
59-71
Zanim widzowie zdążyli
Stargard 0-0, MKP Szczecinek - Rasel Dygowo 2-1, Leśnik
7. Mechanik Turowo
24
37
49-47
rozsiąść się na dobre, goście
Manowo - Sokół Karlino 5-1, Lech Czaplinek - Biali Sądów
8. Zawisza Grzmiąca
24
32
74-80
już cieszyli się z prowadze1-0, Polonia Płoty - Vineta Wolin 1-1, Wieża Postomino - Gryf
nia. Katastrofa zaczęła się
Kamień Pomorski 1-0, Mechanik Bobolice – Iskierka Szczecin
6. liga
od błędu Hermanowicza w
2-1. Pauza: Olimp Gościno.
Wyniki kolejki z 5/6 czerwca: Bytyń Nakielno - Wspólni
środku pola, który pozwolił
Różewo 2-3, Grom Szwecja - Santos Kłębowiec 0-4, Znicz
odebrać sobie piłkę, a goście
Wyniki kolejki z 5/6 czerwca: Orzeł Wałcz - Ina Goleniów
Dzikowo - Mirstal Mirosławiec 2-2, Legion Strączno - Konatychmiast popędzili z nią
0-5, Iskierka Szczecin - Wieża Postomino 5-2, Gryf Kamień
panik Lubno 2-3, Błękitni Pomierzyn - Sad Chwiram 2-1,
pod bramkę Orła. SkrzydłoPomorski - Polonia Płoty 7-2, Vineta Wolin - Lech Czaplinek
Grom Giżyno - Sokół Suliszewo 0-7, Gryf Budowo - Pionier
wy Iny zagrał na 18 metr,
2-2, Biali Sądów - Leśnik Manowo 1-2, Sokół Karlino - MKP
95 Borne Sulinowo 0-7.
nadbiegający napastnik gości
Szczecinek 3-3, Rasel Dygowo - Hutnik Szczecin 2-0, Klunie niepokojony przez żadczevia Stargard - Rega Trzebiatów 1-0, Błękitni II Stargard
1. Błękitni Pomierzyn
23
59
97-30
nego z obrońców opanował
- Sparta Węgorzyno 5-0, Darłovia Darłowo - Olimp Gościno
2. Wspólni Różewo
23
55
93-29
futbolówkę, przymierzył i
2-2. Pauza: Mechanik Bobolice.
3. Sokół Suliszewo
23
52
81-34
mocno strzelił na bramkę.
4. Pionier 95 Borne Sulinowo
23
50
102-38
Piłka wpadła do siatki odbija1. Kluczevia Stargard
35
78
95-41
5. Santos Kłębowiec
22
41
65-39
jąc się od słupka, a Odolczyk
2. Vineta Wolin
35
74
85-27
6. Mirstal Mirosławiec
23
33
51-40
nie był w tej sytuacji w stanie
3. Ina Goleniów
35
62
87-50
7. Sad Chwiram
23
31
63-38
zrobić nic, bo zawodnikowi
4. MKP Szczecinek
36
57
83-62
8. Znicz Dzikowo
23
30
53-48
Iny udał się strzał-marzenie.
5. Leśnik Manowo
35
56
65-68
9. Grom Szwecja
23
30
46-63
Była to pierwsza i jedna z
6. Hutnik Szczecin
35
55
71-54
10. Bytyń Nakielno
22
24
40-57
nielicznych w pierwszej poło7. Orzeł Wałcz
36
52
50-60
11. Kopanik Lubno
23
16
40-74
wie akcji ofensywnych gości.
8. Błękitni II Stargard
35
52
89-64
12. Gryf Budowo
23
16
26-88
Zespół Iny cofnął się na
9. Biali Sądów
35
49
61-68
13. Grom Giżyno
23
13
35-103
swoją połowę i pozwolił
10. Darłovia Darłowo
36
49
77-55
14. Legion Strączno
23
11
32-113
wykazać się gospodarzom.
11. Olimp Gościno
35
48
64-76
Niestety, tego dnia nie mieli
12. Sokół Karlino
35
47
64-76
Pomorska Liga Oldbojów
oni zbyt wielu pomysłów,
13. Rasel Dygowo
35
47
66-63
Wyniki 21. kolejki: Iskra Białogard - Mirstal Mirosławiec
jak rozmontować szczelną
14. Rega Trzebiatów
35
47
57-67
4-1, Victoria Sianów - Mechanik Bobolice 6-0, Lech Czaplinek
obronę gości. Ataki Orła
15. Lech Czaplinek
35
46
51-49
- Zryw Kretomino 0-7, STLA Szczecinek - Olimp Złocieniec
były wolne i przewidywalne,
16. Wieża Postomino
36
45
70-75
7-1, Darłovia Darłowo - Amator Kołobrzeg 2-0, Gryf Kamień
podania często raziły niedo17. Mechanik Bobolice
35
43
68-80
Pomorski - Sparta Gryfice 2-5.
kładnością, a niektóre akcje
18. Gryf Kamień Pomorski
35
41
66-77
wyglądały tak, jakby część
19. Iskierka Szczecin
35
40
51-66
1. Victoria Sianów
19
55
93-24
wałeckich piłkarzy grała ze
20. Polonia Płoty
36
28
50-117
2. Zryw Kretomino
19
44
68-32
sobą pierwszy raz w życiu.
21. Sparta Węgorzyno
35
21
42-117
3. STLA Szczecinek
19
42
74-27
Miejscowym tylko kilka
4. Iskra Białogard
19
37
76-38
razy udało się stworzyć po5. liga
5. Mirstal Mirosławiec
19
28
64-49
ważniejsze zagrożenie pod
Grupa „mistrzowska”
6. Mechanik Bobolice
19
23
48-38
bramką Iny. W 20 minucie
Wyniki kolejki z 5/6 czerwca: Korona Człopa - Zawisza
7. Amator Kołobrzeg
19
19
41-60
po rzucie rożnym na strzał z
Grzmiąca 7-1, Pogoń Połczyn Zdrój - Mechanik Turowo
8. Lech Czaplinek
18
18
30-63
woleja zdecydował się Riccio,
11-2, Calisia Kalisz Pomorski - Orzeł Bierzwnik 8-2, Olimp
9. Gryf Kamień Pomorski
19
17
45-68
ale nieczysto uderzona piłka
Złocieniec - KP Drawsko Pomorskie 0-0.
10. Olimp Złocieniec
19
16
41-79
po rykoszecie poleciała dale11. Sparta Gryfice
18
16
44-72
ko od bramki gości.
1. Pogoń Połczyn Zdrój
24
64
97-26
12. Darłovia Darłowo
19
11
35-79
Kilka minut później po rzu2. Calisia Kalisz Pomorski
24
50
65-30
12
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ollercoaster

cie rożnym Popiołek mocno strzelił
z powietrza, ale jedynym efektem
tej próby było to, że obrońca Iny,
który znalazł się na drodze piłki,
prawdopodobnie musiał jeść kolację
na stojąco.
Około 30 minuty obrońcy gości popełnili błąd przy wyprowadzaniu piłki,
ale w ostatniej chwili zdołali utrudnić
oddanie strzału Popiołkowi.
Chwilę później Wegner wygrał
walkę bark w bark z obrońcą Iny, na
zamach zwiódł kolejnego i z boku pola
karnego mocno strzelił w kierunku
bliższego słupka. Niestety, piłka trafiła
w boczną siatkę.W 44 minucie po
stracie jednego z piłkarzy Orła goście
wyprowadzili kontrę, zakończoną półgórnym strzałem w kierunku bliższego
słupka bramki Odolczyka, jednak wałecki bramkarz popisał się skuteczną
interwencją.
Już w doliczonym czasie gry na strzał
lewą nogą z 20 metrów zdecydował
się Popiołek, ale piłka przeleciała tuż
obok spojenia słupka z poprzeczką.
Po zmianie stron na boisku nie
pojawił się Dziekański, który poczuł
się słabo po uderzeniu łokciem przez
jednego z zawodników Iny, otrzymanym w czasie 1. połowy. Zastępujący
go Dybaczewski starał się jak umiał,

ale tego meczu na pewno nie zaliczy
do udanych.
Po wznowieniu gry w niezłej sytuacji
znalazł się ambitnie grający Riccio, ale
jego strzał z kilkunastu metrów okazał
się niecelny.
Natomiast w 50 minucie zaczął się
kwadrans, który wstrząsnął zespołem
Orła. Przy próbie konstruowania akcji
doszło do serii pomyłek w wykonaniu
miejscowych, a goście wyprowadzili
szybką kontrę lewą stroną boiska.
Napastnik Iny wbiegł z piłką w pole
karne, przełożył piłkę na prawą nogę
obok asystującego mu Dybaczewskiego i strzelił do siatki przy dalszym
słupku obok bezradnego Odolczyka.
Niemal bliźniaczą akcję goście przeprowadzili siedem minut później i napastnik Iny, obsłużony prostopadłym
podaniem pomiędzy Dybaczewskiego
i Wesołowskiego, posłał piłkę do siatki
pod brzuchem rzucającego mu się pod
nogi bramkarza Orła.
Miejscowi próbowali przenieść ciężar gry na połowę Iny, ale jedynym
efektem była wrzutka grającego z
kontuzją Jurackiego z lewego skrzydła
w kierunku Wegnera, ale piłkę sprzed
nosa najskuteczniejszego strzelca Orła
w ostatniej chwili sprzątnął bramkarz
Iny.

W 55 minucie kolejna kontra gości
zakończyła się podaniem z prawej
na lewą stronę do wbiegającego bez
asysty wałeckiego obrońcy napastnika
Iny, któremu pozostało tylko dopełnić
formalności strzałem do siatki z kilku
metrów.
W 65 minucie trener Marcin Łyjak w
miejsce Wesołowskiego i Jurackiego
desygnował do gry Kancerskiego i
Kowalczuka, ale nie wpłynęło to na
zmianę obrazu meczu. W 79 minucie
Odolczyka zmienił Tomaszewski. Warto podkreślić, że pierwszy bramkarz
Orła nie zawinił przy żadnej z wpuszczonych 4 bramek, a zmiana była
podyktowana potrzebą ogrywania w
ligowych meczach młodego golkipera.
Tuż po zajęciu miejsca między słupkami Tomaszewski ładnie obronił
strzał z dystansu, nie zdołał jednak
zapobiec utracie piątej bramki przez
Orła po rzucie rożnym. Sprytnie
dośrodkowana piłka pojawiła się i
odbiła przed bramkarzem Orła niespodziewanie, na co on zareagował
intuicyjnie i futbolówka wpadła do
siatki.
- Wyglądało to tak, jakby Ina,
która nie grała już tak naprawdę
o nic, wyszła na ten mecz bardziej
zmotywowana od nas - denerwował
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się po ostatnim gwizdku prezes Orła
Dariusz Baran. - Niektórzy piłkarze
Orła wyglądali tak, jakby przyszli na
mecz prosto z plaży. Przegraliśmy
za wysoko w stosunku do przebiegu
meczu, w wyniku indywidualnych
błędów wielu piłkarzy, nawet tych
najbardziej doświadczonych. Liczyłem
przynajmniej na jeden punkt, a ta
porażka komplikuje naszą sytuację w
walce o utrzymanie w lidze. Margines błędu bardzo się zmniejszył i nie
pozostaje nic innego, jak zostawić w
ostatnich kolejkach na boisku całe
swoje zdrowie i siły. Nie będzie łatwo,
ale uważam, że stać nas na zachowanie 4-ligowego statusu.
Za mecz z Iną trudno pochwalić
któregoś z piłkarzy Orła. Nawet wyróżniającemu się zaangażowaniem
kapitanowi drużyny Markowi Hermanowiczowi przytrafił się błąd, w
konsekwencji którego goście objęli
prowadzenie.
W następnej kolejce wałczanie jadą
na mecz do Gościna - miejscowy
Olimp uzbierał do tej pory o 4 punkty
mniej od Orła, ale ma od niego o jeden mecz rozegrany mniej. 16 czerwca wałczanie zagrają u siebie kolejny
mecz o wszystko z Darłovią Darłowo.
Tomasz Chruścicki
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Najpierw na ekranie...
To miała być tylko niewinna, co
najwyżej odrobinę pikantna, podkręcająca atmosferę w łóżku, rozrywka dorosłych ludzi. Dla Moniki
skończyła się mnóstwem wstydu i
rozstaniem z ukochanym facetem.
Partner całkowicie zawiódł jej
zaufanie.
Monika dobija czterdziestki, ale nie
jest zdesperowaną, tak zwaną „ryczącą czterdziestką”. Jej małżeństwo
niestety okazało się klęską i zakończyło się rozwodem po sześciu latach.
Potem przez kilka lat była sama, zajmując się wychowaniem córki. Osiem
lat temu w jej życiu pojawił się Mirek.
Początkowo nic nie wskazywało na to,
że będzie to stały związek. Kiedy się
poznali, Mirek był w trakcie rozwodu
i Monika nie do końca wiedziała, czy
faktycznie chce rozstać się z żoną.
Obawiała się, że znajomość z nią jest
dla niego tylko jakąś formą dowartościowania siebie, może pocieszenia,
ale szybko przekonała się, że Mirek
jednak jest poważnym facetem. Po
rozwodzie nowy partner sporo czasu
spędzał z Moniką. Starał się, żeby
zaakceptowała go córka partnerki Anita. Dziewczynka miała wówczas
jedenaście lat i była w dość trudnym
wieku, a mimo to szybko załapała
kontakt z Mirkiem. To w sumie ona
namówiła mamę, żeby Mirek zamieszkał z nimi na stałe.
- Mirek wprowadził się i wtedy zaczął się dosłownie sielankowy okres
w moim życiu – opowiada Monika.
- Nasz związek był prawdziwie partnerski, pełen miłości, wzajemnego
zaufania. Było ciekawie, dowcipnie.
Spędzaliśmy aktywnie wolny czas, a
Anita lubiła nasze wypady do lasu
czy nad jezioro. Bywało, że o 19.00
nachodziła nas ochota na wyjazd,
ładowaliśmy w samochód namiot i
śpiwory, Mirek brał gitarę i jechaliśmy
w plener. Wieczorem ognisko, kiełbaski, podziwianie rozgwieżdżonego
nieba i wspólne śpiewanie. Było cudownie. Rano spacer po rosie, kąpiel
w jeziorze...
***
Dziś z perspektywy czasu Monika
przyznaje, że Mirek zaczął się dziwnie
zachowywać już na początku 2019
roku. Zaczął być bardziej nerwowy.
Łapała go na tym, że siedział zamyślony i nie reagował na to, co się
do niego mówi. Sprawiał wrażenie,
jakby miał problemy. Skończyły się
wspólne wyjazdy i Monika zaczęła
się zastanawiać, czy powodem nie są
pieniądze. Miał ich wyraźnie mniej,
choć na domowe wydatki jeszcze im
wystarczało.
Po roku wybuchła pandemia i Monika przestała zwracać uwagę na zachowanie partnera. Wtedy też zaczęli
coraz częściej rozmawiać o legalizacji
związku. Zbiegło się o z wyjazdem
Anity na studia. Mieli o tyle dobrze,
że dziewczyna przeprowadziła się do
Poznania i zamieszkała u ciotki Moniki. Mało tego: ciotka załatwiła jej
14

niezłą pracę, więc dziewczyna mogła
się swobodnie utrzymać w dużym
mieście. Oczywiście Monika również
wspierała ją finansowo.
- Zostaliśmy w domu sami – opowiada Monika. - Pandemia, nie ma
co robić... Ileż można było oglądać
seriale na HBO czy Netflixie? Jakoś
jesienią ubiegłego roku trafiliśmy na
ponad dwa tygodnie na kwarantannę. Zakupy robili nam przyjaciele.
Siłą rzeczy spędzaliśmy ze sobą 24
godziny na dobę. Kiedyś wypiliśmy
wieczorem winko. Byliśmy nieźle
wstawieni i zaczęliśmy oglądać jakiś
film. Okazało się, że to erotyk, ale
bardzo estetycznie nakręcony. Mirek
zaproponował, żebyśmy sami nakręcili podobny film. Byliśmy troszkę
pijani, więc od razu przystąpiliśmy do
akcji. Kamerka sportowa na statywie
i śmialiśmy się, że kręcimy pornola.
Ot, zabawa dorosłych dzieciaków...
Było fajnie, a film nam się spodobał.
W sumie było to trochę dodatkowej
pikanterii w naszym życiu. Kiedy
więc Mirek zaproponował nakręcenie
kolejnego filmu, zgodziłam się bez
oporu. Śmialiśmy się, że będziemy
mieli pamiątkę na stare lata. Potem
kamerka stała się wręcz nieodzownym
gadżetem w naszej sypialni.
Monika opowiada, że partner zaproponował jej przebieranki i wcielanie
się w różne role. Raz była pielęgniarką, innym razem groźną policjantką,
kiedy indziej frywolną diablicą. Mieli
z tym sporo śmiechu i w sumie naj-

ważniejsze, że zabawa podobała się
obojgu.
***
Właściwie wszystko zbiegło się naraz.
Monika zauważyła przywiązywanie
zbyt dużej - jej zdaniem – uwagi przez
partnera do kręconych filmów. Mirek
jakby zaczął je reżyserować, zwracać
uwagę na szczegóły i namawiał do
różnych eksperymentów.
Zbiegło się to z tym, że w pracy Moniki zaczęły się jakieś dziwne śmiechy.
Kiedy podchodziła, milkły rozmowy,
które prowadzili koledzy czy koleżanki. Monika czuła, że coś jest nie tak.
W końcu po około miesiącu poprosił
ją na rozmowę szef.
- Nie wiedziałam, o co mu chodzi
– mówi Monika. - Zaczął od tego, że
jego teoretycznie nie obchodzi, co
pracownicy robią w wolnym czasie.
Ale z drugiej strony zależy mu na
dobrym wizerunku firmy. Ponieważ
jestem zatrudniona na stanowisku,
które z założenia wymaga kontaktów
z klientami, więc nie powinnam
kojarzyć im się z panienkami lekkich
obyczajów. Byłam w szoku i ostro
zareagowałam na to obraźliwe stwierdzenie. Wtedy mój szef pokazał mi
stronę. Było tam kilkanaście filmików,
na których były moje i Mirka igraszki
w łóżku. Na kolejnej stronie następne
filmiki. Na jeszcze kolejnej znów kilka
nagrań. Podobno ktoś w firmie na to
wpadł i od miesiąca jestem bohaterką wszystkich plotek. Omawiane
są moje wyczyny seksualne i stałam
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się obiektem drwin. Byłam w szoku.
Popłakałam się, wybiegłam od szefa i
uciekłam z firmy. Wiedziałam, że filmy
mógł wstawić tylko Mirek.
Monika wpadła do domu i zażądała
od partnera wyjaśnień. Ten przyznał
po chwili, że faktycznie wstawił te
filmy. Zarabia na nich, a pieniądze
są mu potrzebne, bo wpadł w długi.
Zaczął grać w karty i niestety przegrał
sporo kasy, ale liczył, że się odegra.
Na biznes z filmikami wpadł przypadkiem.
- Zagroziłam mu skierowaniem
sprawy na policję – relacjonuje Monika. - Usunął filmy, choć wiadomo,
że w internecie nic bezpowrotnie nie
ginie i zapewne gdzieś są jakieś kopie
nagrań. Zniknęły jednak przynajmniej
z najbardziej odwiedzanych portali.
Niestety, to był koniec naszego związku. Nie mogłabym już mu zaufać.
Po tym, co zrobił, kazałam mu się
natychmiast wynieść. Chciałam się
zwolnić z pracy. Powiedziałam o tym
szefowi, opowiedziałam, jak doszło
do upublicznienia filmików i wyjaśniłam, że nie miałam nic wspólnego z
powieszeniem ich w sieci. Chyba rozmawiał z moimi kolegami, bo temat
znikł. Nikt nie poruszał go w mojej
obecności i zauważyłam, że skończyły
się szeptanki na mój widok. Powoli
wszystko wraca do normy. Ale wstyd,
który czuję przed ludźmi, bo przecież
każdy mógł obejrzeć te filmiki, jeszcze
we mnie pozostał...
Michał Gwdowski

FILIGRANY

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

•

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

•

NIERUCHOMOŚCI

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do
adaptacji, podpiwniczony. Po termomodernizacji, 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
Kupię garaż w Wałczu. 691 054 934
26/21l

•
•

RÓŻne

• www.tuczno24.pl

28/21r

PRACA

pracowników na Stację
•PaliwZatrudnię
w Wałczu, tel. 507 074 042 23/21p
przy wykańczaniu miesz•kańPomocnika
przyjmę od zaraz. 501 340 643 23/21p

•

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
tel. 67

349 46 44
505 345 558

ZWIERZĘTA - ODDAM

Oddam kotkę, czarna, wiek 7 tygodni,
korzysta z kuwety. 605 161 221 23/21z

NA TERENIE MIASTA

Zlecanie ogłoszeń

DOWÓZ GRATIS!

Zlecenia na ogŁoszenia i re•klamy
ramkowe oraz ogŁosze-

15 lat

nia drobne, które mają ukazać się w
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do
poniedziałku poprzedzającego nowe
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.
				
Dziękujemy za skorzystanie z
naszych usług!

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

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
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 zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
ich skracania i opatrywania tytułami.
Nie odpowiadamy za treść reklam i
ogłoszeń.
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