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Wprawdzie nie do końca wiem, czy jest się czym chwalić, ale w związ-
ku z pracą zawodową pozwoliłem sobie pojechać do Warszawy. 
Tak, wiem, że nie ja jeden, ale czy to jest wystarczający powód, 
by się z tego cieszyć mniej albo żeby nie cieszyć się wcale? Rok 

mnie tu w końcu nie było, więc kiedy patrzę na stolicę z okien samochodu, to 
serce mi rośnie szybciej od tych wszystkich nowych mrówkowco-wieżowców 
o przeznaczeniu biurowo-handlowym, których tu stawiają na kopy, cholera 
zresztą wie po co, skoro w tak wielu witrynach wiszą informacje, że lokal jest 
do wynajęcia. Ale co mi tam: mają za co, to niech budują. Miasto jest niby 
znajome, ale coraz częściej muszę w nim jeździć na nawigacji.

Szczerze mówiąc, czasem znów zachciewa mi się pojechać do Warszawy. Biz-
nesy to jedno, mecz to drugie, ale zapuszczająca tu coraz głębiej korzenie córka 
nalega, by jej pokazać tamte moje części miasta, o których raczej nie piszą w 
turystycznych przewodnikach, a jeśli już, to w kontekście ostrzeżenia, by bez 
wyraźnej potrzeby nie zapuszczać się tam po zmroku. Takie rejony są w każdym 
mieście, również w moim obecnie Wałczu i jak dotąd nie znalazł się jeszcze taki 
mądry, który by wymyślił, jak zapobiec podziałowi dzielnic na lepsze i gorsze. 
Moja stara Praga Północ lansowana jest teraz jako miejsce, gdzie owszem, sporo 
jest patologii, ale także unikalnego klimatu powodującego, że coraz chętniej 
osiadają tu różnego autoramentu artyści i różne inne ludzkie dziwolągi. W 
efekcie podobno ten artystowski duch ma przesłaniać zdewastowaną substancję 
mieszkaniową. Co do mnie, to ja nie przeczę, że coś tam się może i unosi, ale 
jednak ciągle widzę zrujnowane, trzymające się na słowo honoru kamienice, w 
których jeśli w ogóle cokolwiek było od dziesięcioleci remontowane, to tylko 
frontowe elewacje. Wszystkie te domy należą do samorządu, a mieszkania są 
albo komunalne, albo socjalne. Nikt ich nigdy nie wykupi, bo nawet gdyby 
lokatorów było na to stać, to wiedzą, że to im się nie opłaci, gdyż będą mu-
sieli dorzucać się do remontów części wspólnych: klatek schodowych, bram, 
dachów, kominów... A po co im takie wydatki? Czynsze jak na Warszawę są tu 
przecież symboliczne, zresztą płaci się je tylko jeśli już koniecznie trzeba, kiedy 
administrator grozi eksmisją. Żyć, nie umierać. Tak samo zresztą żyli rodzice, 
czasem też dziadkowie obecnych lokatorów. Biednie, ale charakternie. A z tą 
biedą zresztą też bez przesady. Zasiłki się należą, PiS dorzuca na dzieciaki, ale 
to i tak na drobne wydatki. Na wysokoprocentowe zakupy hajs zawsze można 
jakoś zorganizować. Pijanych frajerów na ulicach nigdy nie zabraknie. Byle był 
obcy, bo ziomali się nie rusza. I tak jakoś idzie pomaleńku wyżyć.

Chodzę więc po znikającym coraz bardziej z roku na rok mieście trochę jak po 
swoistym muzeum, a co rudera, to otwiera mi się kolejna gablota ze wspomnienia-

mi, które miały przecież zniknąć z mojego życia na dobre. Tu był sklepik, w którym 
kupowało się najtańsze bełty. O ile utrzymały się w trzewiach - siały spustoszenie 
w naszych kilkunastoletnich głowach, w których i bez procentów było pstrokato. 
Tu pijany kierowca Wartburga trzepnął na śmierć mojego pijanego kumpla z rów-
noległej klasy. Tu był mięsny sklep, w którym poza wagą uchylną, gołymi hakami 
i pękatą sprzedawczynią nigdy nie było nic, a wtajemniczeni robili zakupy od 
tyłu. W tej alejce stały zmęczone życiem kobiety, wabiące klientów melodyjnym 
okrzykiem: flaaaaki, pyzy gorące! Tu był warzywniak z najsłodszą i najbardziej 
landrynkową oranżadą na świecie. A tam sklepik z zabawkami, przed którego 
wystawą stałem godzinami, gapiąc się na plastikowe cudeńka, które były poza 
moim finansowym zasięgiem. Tutaj kino, na którego ekranie pierwszy raz w życiu 
widziałem nagie, kobiece piersi. Tam mieszkanie, w którym doświadczyłem tego 
samego, ale już na żywo. Tu znalazłem na trotuarze pana Andrzeja, który usnął 
na pryzmie śniegu, ściskając w ręce zawinięte w celofan trzy czerwone goździki. 
Chciał je wręczyć w ramach przeprosin za doprowadzenie się do stanu nietrzeź-
wości swojej małżonce - pani Ludwice, ale nogi odmówiły mu posłuszeństwa i siły 
definitywnie opuściły jakieś 50 metrów od domostwa. Jedną przecznicę dalej mój 
rozsierdzony oraz zrozpaczony kolega lżył publicznie, grubiańsko i okrutnie - ale też 
sprawiedliwie! - swą wiarołomną narzeczoną, która zapomniała się z sąsiadem w 
czasie wieczoru panieńskiego. Mój kolega nie uwierzył w zapewnienia niedoszłej 
małżonki, że nie może być mowy o zdradzie, tylko co najwyżej o popełnionej w 
stanie silnego upojenia pomyłce, czemu sprzyjał fakt, że i narzeczony, i sąsiad nosili 
feralnego dnia takie same jeansy, a co nosili wyżej, to jej w ogóle nie obchodziło. 
Mylić się jest rzeczą ludzką, ale zaręczyny zostały z hukiem zerwane, ślub się nie 
odbył, a zakupioną na wesele wódką raczyło się przez kilka dni pół dzielnicy. Tu z 
kolei był dworcowy bar, w którym serwowane były mielone kotlety z buraczkami, 
a do tego karmelowe piwo w grubych, wyszczerbionych kuflach. Trzy kroki dalej 
mieścił się zakład fryzjerski, do którego chodziliśmy co trzy tygodnie razem z moim 
tatą. Tym samym wejściem, ale drzwiami obok, wchodziło się do ślepej dziupli, 
w której pani Zenia zajmowała się repasacją pończoch i rajstop.

Myślę, że większości różnych anegdot, zrośniętych z miejscami, w których 
wiele lat temu dorastałem, nie opowiem swojemu dziecku. Nawet nie dlatego, 
że wstydzę się tamtego siebie - to akurat nie. Będzie chyba jednak lepiej, jeśli 
pamięć o niektórych zdarzeniach umrze razem z miastem, gdzie do nich doszło, 
i razem ze mną. Mam mądrą córkę, która jest ciągle na początku pisania swojej 
własnej historii. Miała to szczęście, że dorastała w innych, o wiele lepszych miej-
scach i czasach. Ma niemal nieograniczone możliwości, by przeżyć życie na swój 
własny sposób. Wiedza o durnych latach jej ojca do niczego jej się nie przyda.

Reduktor
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Czym jest Punkt Regionalnego Centrum Kryzy-
sowego?

Katarzyna Wierzbińska (KW): - Regionalne Po-
gotowie Kryzysowe to projekt realizowany przez 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie. W ramach tego 
projektu w Wałczu powstał Punkt Regionalnego 
Centrum Kryzysowego. 
Jaki jest cel utworzenia Punktu?

KW: - Jest to wyjście z szybkim reagowaniem w 
sytuacjach kryzysowych. Stąd w nazwie projektu 
znajduje się słowo „pogotowie”. Chodzi o jak naj-
szybszą reakcję na zdarzenie. Dlatego w ramach 
projektu działamy w dwóch zespołach. Jeden pra-
cuje stacjonarnie, na miejscu, a drugi jest mobilny. 
Dzięki projektowi posiadamy na wyposażeniu dwa 
samochody osobowe, którymi jesteśmy w stanie 
dojechać do osób potrzebujących pomocy na terenie 
powiatu wałeckiego. 
Co właściwie oznacza sformułowanie: sytuacja 
kryzysowa?

KW: - To określenie zawiera bardzo szeroki zakres 
pojęć. To może być wypadek, pożar, ciężka choroba, 
stany depresyjne. Może to być śmierć w rodzinie, 
z którą bliscy nie potrafią sobie poradzić. To jest 
oczywiście również przemoc domowa, problemy z 
uzależnieniami, próby samobójcze, samookalecze-
nia. Sytuacje traumatyczne, co jest udowodnione, 
wywołują tak zwany zespół stresu pourazowego. 
Szybka reakcja może zapobiec poważniejszym 
następstwom. Dlatego staramy się działać szybko. 
Dostajemy sygnał z policji, straży pożarnej, pracow-
ników pomocy społecznej, straży gminnej, że może 
okazać się konieczna pomoc. Jedziemy na miejsce 
i tę pomoc oferujemy. Nie każdy z niej korzysta od 
razu, ale w razie gdyby sam nie mógł sobie poradzić 
- wie, gdzie szukać pomocy. 
Ile osób pracuje w wałeckim Punkcie?

KW: - Zatrudnionych jest łącznie 10 osób. W tej 
grupie są psycholodzy, pedagodzy, są specjaliści 
uzależnień, specjaliści z zakresu wychowania i re-
socjalizacji. Każdy w ramach projektu przechodzi 
dodatkowe szkolenia, podnoszące zakres kwalifika-
cji. Działamy od stycznia tego roku i mamy około 
200 osób objętych pomocą. Do tego kilkadziesiąt 
osób korzystało z jednorazowych porad. Sądzę, że 
łącznie ponad 250 osób skorzystało i korzysta z 
pomocy Punktu. 
Czy Punkt pomaga wyłącznie osobom dorosłym, 
czy również dzieciom?

Angelika Marciniak (AM): - Pomagamy osobom 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży. 
Oczywiście w przypadku osób nieletnich konieczna 
jest pisemna zgoda opiekunów. 
Do kiedy będzie funkcjonował projekt, o którym 
rozmawiamy?

KW: - W ramach projektu Punkt będzie działał do 
czerwca 2023 roku. Po tej dacie punkt zostanie, 

W kryzysowej sytuacji
Rozmowa z psychologami z Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu

Katarzyną Wierzbińską, Angeliką Marciniak i Joanną-Baj Skierkowską. 

ale zapewne w nieco okrojonym składzie. Będzie-
my się starali, aby został możliwie jak najmniej 
okrojony. 
Z jakimi problemami stykacie się najczęściej?

AM: - Ostatnio bardzo często są to problemy 
wychowawcze. Do tego dochodzą stany depre-
syjne, rezygnacja, myśli, ale i próby samobójcze, 
samookaleczenia. To dotyka zarówno osoby starsze, 
jak i młodsze. Wiele jest do zrobienia w obszarze 
przemocy domowej. Często przemoc jest potęgo-
wana przez uzależnienie od alkoholu czy środków 
psychoaktywnych. W takich sytuacjach właśnie 
liczy się czas reakcji. Jak najszybsze pokazanie, że 
są możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. 
Mówiłyście Panie, że reagujecie na sygnały 
przekazane przez służby np. policję czy pomoc 
społeczną. Jedziecie do rodziny i z jaką reakcją 
częściej się spotykacie? Czy jest to: „wynoście się 
i nie wtrącajcie w nieswoje sprawy” czy raczej 
wdzięczność za pomoc?

Joanna Baj-Skierkowska (JB-S): - My staramy się 
pomoc proponować, a nie zbyt natrętnie ją na-
rzucać. Dlatego z ostrymi reakcjami raczej się nie 
stykamy. Ale faktem jest, że część osób odmawia 
korzystania z pomocy. Bywa, że po jakimś czasie 
przychodzi jednak refleksja i taka osoba trafia do 
nas po kilku dniach i mimo początkowej niechęci 
decyduje się skorzystać z pomocy. Częściej jednak 
jest to ciekawość i przynajmniej taka osoba wysłu-
cha, jakie ma możliwości, w jaki sposób można jej 
pomóc. A to też jest bardzo ważne. 
Jeśli rozmawiamy o przemocy domowej, to czy 
więcej zgłoszeń macie z miasta, czy z obszarów 
wiejskich?

AM: - Na obszarach wiejskich jest jak wynika z 
naszej obserwacji więcej przemocy domowej tyle, 
że jest też ona tam bardziej akceptowalna. Są to 
mniejsze środowiska i pewne sytuacje są ukrywane. 
W miastach jednak ludzie widzą więcej i dociera 
też więcej sygnałów. Choćby od sąsiadów zanie-
pokojonych tym, co dzieje się u nich za ścianą. Te 
sygnały docierają do odpowiednich służb i można 

podjąć działania. 
Czy można zauważyć wzrost liczby przypadków 
przemocy domowej,  spowodowany skutkami 
pandemii?

JB-S: - Zdecydowanie tak. Lockdown wymusił na 
ludziach przebywanie w domu. Do tego dochodzą 
frustracje wynikające z szeregu czynników, jak od-
izolowanie od znajomych, lęk o pracę, o sytuację 
materialną czy obawa o zdrowie. To napięcie rozłado-
wywane jest na sobie wewnątrz rodziny. Potęguje to 
często uzależnienie od alkoholu lub innych substancji. 
Nie są to sprawy proste. Na pewno plusem jest już to, 
że jakaś kobieta zgłasza się po pomoc. Ale są momen-
ty trudne, zawahania i rozterki, czy nie zrezygnować z 
walki. Takie kobiety są często uzależnione od bijącego 
je małżonka psychicznie, a także ekonomicznie. To jest 
strach o to, czy sobie poradzę, czy dam radę utrzymać 
siebie i dzieci. Dlatego ważna jest pomoc, pokazanie 
możliwych rozwiązań. 
Czy uzależnienia to tylko alkohol i narkotyki? 

JB-S: - Prowadzimy terapię uzależnienia również 
od sprzętu elektronicznego, w tym głównie od kom-
puterów i telefonów. To również zjawisko nasilające 
się po pandemii. 
Czy dostrzegacie w swojej pracy jakieś zjawiska, 
których nasilenie budzi niepokój?

AM: - Na pewno są to stany depresyjne, jakie 
występują u coraz młodszych osób. To prowadzi do 
myśli samobójczych, czasem prób samobójczych, 
samookaleczenia. Dotyka to również młodych i bar-
dzo młodych ludzi i jest po części zapewne również 
konsekwencją pandemii. Mamy wiele kontaktów ze 
strony rodziców. Wiemy, że zajmują się tym również 
w szkołach pedagodzy. 
Gdzie można szukać pomocy w przypadku za-
istnienia sytuacji kryzysowej?

KW: - Wszelkie informacje można znaleźć na stro-
nie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
na Facebooku. Telefonami dysponują policja, straż 
i inne służby w tym pomoc społeczna. Zachęcamy 
wszystkich do współpracy.
Dziękuję za rozmowę.
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W sobotę 4 września na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbył się kolejny 
Festyn Lotniczy, połączony z obchodami święta jednostki. Gospodarzem uroczystości był dowódca 12. BBSP w 
Mirosławcu płk pil. Marcin Szubiński, a w gronie gości znaleźli się m.in. wicewojewoda zachodniopomorski Marek 
Subocz, poseł Czesław Hoc, burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Czech.
Po uroczystym otwarciu Festynu miłośnicy lotnictwa, których w sobotę przez teren 12 BBSP przewinęło się przynaj-
mniej kilka tysięcy, mieli okazję podziwiać pokazy dynamiczne w wykonaniu lotników pilotujących m.in. SU-22 oraz 
MI-17, a także wystawę maszyn i sprzętu, używanego w siłach powietrznych i wojskach lądowych polskiej armii.
Imprezę fotografował dla nas Marcin Madajczyk, którego prace prezentujemy poniżej oraz na stronie nr 1.

Festyn na wysokościach
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Piękne i tajemnicze...
Góry Sowie są jednymi z najbardziej tajemniczych gór w Polsce. Spoglądając na moc atrakcji, które czekają tam na 
turystów śmiało można powiedzieć, że to jedno z ciekawszych pasm górskich w Polsce. Mimo, że pasmo jest rela-
tywnie niewielkie (zajmuje powierzchnię ok. 200 km?), to jednak wędrówka po nich dostarcza niezwykłych wrażeń. 
Góry Sowie leżą w województwie dolnośląskim, około 60 km na południowy zachód od Wrocławia, pomiędzy Gó-
rami Wałbrzyskimi a Bardzkimi. Zalicza się je do Sudetów Środkowych. Znajdują się tutaj przyjemne szlaki, wieże 
widokowe, zamki oraz sekretne, podziemne sztolnie hitlerowskiego projektu Riese w Walimiu i Głuszycy. Ich granicą 
na zachodzie jest dolina rzeki Bystrzycy, natomiast na zachodzie Przełęcz Srebrna, gdzie znajduje się największa 
w Europie górska twierdza.
Wybrał się tam na rodzinną wyprawę wałecki fotografik (oraz adwokat) Cezary Skrzypczak. Co tam zobaczył? 
Zobaczcie Państwo sami...
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
To bardzo dobry czas na naprawę 
relacji z ludźmi. Doradzaj, poma-
gaj, ale nie załatwiaj wszystkich 
spraw za bliskich. W miłości bądź 
ostrożny, bo uczucia nie znają 
rozkazów. W weekend czeka Cię 
bardzo udana randka.

BYK (20.04. - 22.05.)
Działaj i nie odkładaj na później 
ważnych rozmów czy decyzji. 
Okryjesz radość w drobnych spra-
wach i rzeczach, które codziennie 
robisz z bliskimi osobami. W 
weekend poczujesz przypływ 
dobrego humoru i optymizmu, a 
samotnym zacznie sprzyjać powo-
dzenie w miłości.

BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Wiele nauczysz się od innych 
ludzi, a twoje szerokie znajomo-
ści bardzo Ci się przydadzą i w 
karierze, i w życiu osobistym. Bez 
ryzyka nie ma zabawy i satys-
fakcji z życia. To świetny czas na 
zaręczyny lub ślub. Jeśli jesteś w 
stałym związku, nie bój się zrobić 
tego kroku.

RAK (22.06. - 22.07.) 
Trudno będzie Ci się skupić na 
zawodowych obowiązkach. Nie 
zamęczaj się wątpliwościami i 
odpocznij, a wszystko zacznie 
się układać. Jeśli jesteś w stałym 
związku, znajdź równowagę mię-
dzy logiką i emocjami. Porozma-
wiajcie szczerze o tym, co jest dla 

was obojga najważniejsze.  

LEW (23.07. - 23.08.)
W pierwszej połowie tygodnia nie 
będziesz się rwał do pracy. Chęt-
nie przełożysz na później sprawy, 
które wymagają trudnych decyzji 
lub męczących rozmów. Czeka Cię 
zaproszenie na miłą imprezę. Nie 
odmawiaj - masz szanse poznać na 
niej kogoś interesującego.

PANNA (24.08. - 22.09.)
Pozwól sobie na więcej swobody. 
Odpocznij od stresów, bo dzięki 
temu nabierzesz energii do dalszego 
działania. Nabierzesz wiary w siebie, 
pokonasz kompleksy i zdobędziesz 
popularność w towarzystwie. Panny 
w stałych związkach będą się teraz 
cieszyć życiem.

WAGA (23.09. - 22.10.)
Przed Tobą udany tydzień, poczu-
jesz się ważny i potrzebny. Jeśli 
dobrze zaplanujesz swoje ambitne 
działania, nic nie będzie Cię w 
stanie powstrzymać. Czas też zmie-
rzyć się z własnymi słabościami. 
Od partnera będziesz oczekiwał 
bezpieczeństwa i wsparcia. 

SKORPION (23.10 - 21.11.)
Przed Tobą czas na ważne decyzje i 
poważne aktywności. Nie rozmieniaj 
się na drobne i rób to, co uważasz 
za słuszne. Walcz o to, co Ci się nale-
ży, i nie oglądaj się za siebie. 
Skorpiony w stałym związku będą 
potrzebować odmiany i postawią 

będą partnerowi duże wymagania.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Dzięki odwadze i kreatywności 
zyskasz więcej, niż myślisz. To jest ty-
dzień pozytywnych zmian. Umocnisz 
swoją pozycję, zaczniesz przekazy-
wać swoją wiedzę innym, nauczysz 
się wielu pożytecznych rzeczy. To 
idealny czas, aby uporządkować 
partnerskie relacje, ustalić wspólne 
cele i plany.

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Odpocznij i nigdzie się nie spiesz, bo 
to, na co pracowałeś, teraz wreszcie 
się spełni. Będzie o wiele łatwiej 
osiągnąć ambitne cele. Otwórz się na 
nowe wyzwania, naukę lub dokształ-
canie zawodowe. Przed tobą szansa 
na zmiany w sprawach sercowych. 

Do wykonania naszej rolady będziemy potrzebowali blachy 32 x 32 cm.

SKłADNIKI:
• 180 g ciastek owsianych,
• 10 łyżek kakao Nesquik,
• 125 g mąki pszennej,
• 2 łyżki skrobi ziemniaczanej,
• 1200 ml mleka,
• 100 g gorzkiej czekolady,
• 50 g masła,
• 80 g Śnieżki,
• 50 g płatków Nesquik.
• 
WYKONANIE  
Ciastka kruszymy w blenderze na drobny miał. Wysypujemy równomiernie na 
blachę, wyłożoną papierem do pieczenia. Kakao, mąkę i skrobię wsypujemy 
do miski i mieszamy. Do garnuszka wlewamy litr mleka, teraz powoli wsypu-
jemy wszystkie sypkie składniki. Mieszamy do zagotowania składników. Do 
gorącego budyniu dodajemy masło i pokruszoną gorzką czekoladę, mieszamy 
i wylewamy na wcześniej przygotowane ciastka. Wkładamy na godzinę do 
lodówki. W tzw. międzyczasie do 200 ml schłodzonego mleka wsypujemy 
Śnieżkę i ubijamy na sztywną pianę. Teraz wykładamy na blachę i posypu-
jemy płatkami czekoladowymi. Zwijamy delikatnie w roladę i wkładamy do 
lodówki na 2 h. 

SMACZNEGO! ()

Rolada a'la Nesquik
COŚ NA ZĄB

Dzisiaj coś na słodko. Jeśli ktoś lubi smak rarytasów proponowanych 
przez firmę Nesquik, ta propozycja będzie dla niego idealna. A jeśli 
ktoś nie lubi smaku kakao czy płatków - jest naprawdę duża szansa, 
że się do nich przekona

WODNIK (20.01. - 18.02.)
Podejmuj ważne decyzje, zajmij się 
zdrowiem i karierą, walcz o swoje, 
nie odkładaj niczego na później. 
Twoje oryginalne i kreatywne po-
dejście do życia pozwoli Ci zyskać 
wiele sympatii u znajomych. W 
stałych związkach nadchodzi czas 
stabilizacji i spokoju.

RYBY (19.02. - 20.03.)
Słuchaj swojej intuicji i nie rób 
niczego wbrew sobie, a osiągniesz 
stabilizację i sukces wbrew opinii 
otoczenia. Uporządkuj na spokoj-
nie zawodowe sprawy, naucz się 
czegoś nowego i ciesz się życiem. 
Ukochana osoba będzie teraz dla 
Ciebie wielka podporą i okaże Ci 
wiele wsparcia.
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Regionalne Towarzystwo Histo-
ryczne Ziemi Wałeckiej zajmuje się 
głównie sprawami regionalnymi, ale 
jako jego członek nie mogę przejść 
obojętnie wobec tekstu Cezarego 
Skrzypczaka pt. „Eurokonstytucja”, 
zamieszczonego w numerze 29 „Po-
jezierza Wałeckiego”.  Nie będę usto-
sunkowywał się do tego, które prawo 
jest ważniejsze - unijne czy krajowe.  
Polacy chcą należeć do cywilizacji 
zachodniej, nie do takiej Unii jednak, 
jaką serwują nam dzisiaj brukselscy 

urzędnicy, wstępowaliśmy - ale to 
temat na inną dyskusję, raczej poli-
tyczną, a nie historyczną. 

W tekście Cezarego Skrzypczaka 
czytamy: „Wiem tylko, że Polska nie 
leży na wyspie, gdzieś na zachodnich 
rubieżach Europy. Na nasze nie-
szczęście leży w centrum Europy, a 
niegdyś przez swary i kłótnie utraciła 
niepodległość”. No jest to nieprawda! 
I nie wiem, czy wynika ona z braku 
wiedzy historycznej Autora, czy też 
z chęci ukrycia prawdy o zdradzie 
targowickiej, temat ten jest więc wart 
kilku zdań wyjaśnienia.

Konfederacja targowicka, uznana 
za symbol zdrady narodowej, to 
magnacki spisek, zawiązany w nocy z 
18/19 maja 1792 roku w Targowicy, 
małym miasteczku na wschodzie  
Rzeczpospolitej, tuż przy granicy z 
Rosją. Faktyczna zmowa nastąpiła już 
27 kwietnia 1792 roku w Petersbur-
gu pod patronatem cesarzowej Rosji 
Katarzyny II, już rok po uchwaleniu 
Konstytucji. Konfederacja skierowana 
była przeciwko reformom Sejmu Czte-
roletniego i nowatorskiej Konstytucji 3 
maja - pierwszej konstytucji w Europie 
i drugiej w świecie, którą Sejm ten 
uchwalił.

Jednak duża część wpływowej ma-
gnaterii nie zamierzała poddać się 
prawom uchwalonym w nowej Kon-
stytucji i zawiązała spisek. Patronowa-
ła temu cesarzowa Katarzyna II, która 
już w roku 1768 Polskę samowolnie 
ustaliła jako swoją strefę wpływów.  
Pomogła też Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu osiąść na polskim 
tronie. Sam tekst aktu Konfederacji 

To zdrada - nie swary i kłótnie
targowickiej zredagował rosyjski ge-
nerał Wasilij Popow, szef kancelarii 
księcia Grigorija Potiomkina. Wśród 
targowiczan byli: generał artylerii 
koronnej Stanisław Szczęsny Potocki, 
hetman wielki koronny Franciszek 
Ksawery Branicki, hetman polny 
koronny Seweryn Rzewuski, generał 
Szymon Kossakowski i inni. Aby osła-
bić Państwo Polskie jako całość, dążyli 
oni do podziału Polski na samodzielne 
prowincje. W tym celu zwrócili się 
o pomoc wojskową   do cesarzowej 

Rosji i pomoc tę uzyskali. Już 18 maja 
1792 roku na Rzeczpospolitą uderzyła 
100-tysięczna armia rosyjska. I tak 
rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska, 
wojna w obronie Konstytucji 3 maja. 
Mimo niezwykłego bohaterstwa 
żołnierza polskiego i zwycięstw np. 
pod Zieleńcami i Dubienką, wojska 
rosyjskie doszły do Wisły. Skłoniło to 
króla do wydania rozkazu zaprzestania 
walk i przystąpienia do konfederacji 
targowickiej. Na żądanie Rosjan król 
nie zwołał konstytucyjnego organu 
Państwa - Straży Praw, a swoją wolę 
przedstawił na zwołanym „ad hoc” 
niekonstytucyjnym gremium. 25 lipca 
wojska Rzeczpospolitej zaprzestały 
walki, a większość dowódców, m.in. 
ks. Józef Poniatowski, gen. Tadeusz 
Kościuszko, na znak protestu podali 
się do dymisji. Po przedwczesnej 
kapitulacji wojsk polskich oraz w 
konsekwencji przystąpienia króla do 
targowiczan, przy pomocy wojsk ro-
syjskich zamachowcy zajęli wszystkie 
województwa Rzeczypospolitej i zli-
kwidowali organy władzy, powołane 
przez Sejm Czteroletni. Wielu oficerów 
i cywili przeciwnych targowickiej zdra-
dzie udało się na emigrację głównie 
do Saksonii, m.in. Stanisław Mała-
chowski, Ignacy Potocki. 

Podobnie w Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów powstała zdradziecka 
Konfederacja Generalna Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, której prze-
wodniczył kanclerz wielki litewski 
Aleksander Michał Sapieha.

Pod koniec roku udała się do Sankt 
Petersburga delegacja hołdownicza, 
aby podziękować Katarzynie II za 

zbrojną interwencję i zapewnić o 
swojej lojalności. W Rzeczpospolitej 
zaczęły się rządy terroru. Przy pomocy 
wojska rosyjskiego targowiczanie do-
konywali licznych grabieży i kontrybu-
cji dóbr patriotów. Zrujnowany wojną 
kraj musiał znosić finansowe skutki  
pobytu 100-tysięcznej rosyjskiej armii 
okupacyjnej. Zakazano m.in. publicz-
nego noszenia Orderu Virtuti Militari 
czy używania symboli, związanych z 
Konstytucją 3 maja. 

Ale Polacy nie poddali się - pro-

wadzili dalej z Rosjanami walkę w 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Większość 
przywódców konfederacji targo-
wickiej zostało skazanych przez Sąd 
Kryminalny Księstwa Mazowieckiego 
na śmierć. 9 maja 1794 roku na 
Rynku Starego Miasta w Warszawie  
powieszono publicznie przywódców 
konfederacji, a nieobecnych kilku 
powieszono „In effigie” (zaocznie), 
wieszając portrety znienawidzonych 
konfederatów.

Wojciech Kulesza
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„Przypo-
minam, 

że jesteś 
wszystko-
żernym 
drapież-
nikiem, 

do tego 
całkiem 

dużym. Nie 
jesteś ani pszczołą, ani mrówką. 
Z biologicznego punktu widzenia 
to całkiem normalne, że leżysz 
i wypoczywasz, bez potrzeby 
wyprodukowania czegokolwiek 
własnymi rękoma. Jesteś ssa-
kiem. Przestań zadręczać się tym, 
że nie zachowujesz się jak na 
insekta przystało” - napisał użyt-
kownik Twittera, a ja z powodu 
natłoku myśli i zaskoczenia aż 
przewróciłam się na drugi bok 
i dłonią zakończoną długimi, 
ładnymi paznokciami roztarłam 
odciśnięty na twarzy wzór po-
duszki. Coś podobnego! Jakie to 
mądre! Jakie to prawdziwe!

I tu pewnie skończyłoby się 
moje wewnętrzne poruszenie, bo 
o czym tu jeszcze myśleć, gdyby 
nie przeszywający ból w szyi, 
spowodowany mało wygodną 
pozycją do leżenia. Malownicza 
wizja, w której jak lwica rzucam 
się w pościg za gazelą, a potem 
spędzam resztę dnia, pławiąc się 
w promieniach słońca, leniwie 
ogryzając kosteczki, grzejąc się 
blaskiem własnej wspaniałości, 
ustąpiła pytaniu: jeśli całe moje 
funkcjonowanie da się uzasadnić 
biologią, to dlaczego bardziej niż 
lwicę przypominam ulepionego z 
urokliwego charakteru i nie-
dołężności mopsika w średnim 

wieku?
Zaraz potem pojawia się w mojej 

głowie kolejny mądry cytat, tym 
razem jednak człowieka o uznanej 
pozycji w świecie literatury. Terry 
Pratchet napisał kiedyś, że żółw 
porusza się z prędkością wystar-
czającą do upolowania sałaty. No 
i czy w ten sposób nie dochodzę 
do sedna sprawy? O ile bowiem 
jestem na tyle gibka i chyża, żeby 
zejść po schodach z jedenastego 
piętra i przejść na drugą stronę uli-
cy, gdzie czeka na mnie Biedronka, 
a w niej wszystko, co potrzebne mi 
jest do relatywnie sytego i satys-
fakcjonującego życia, nie muszę się 
chyba zbroić na katastrofę nuklear-
ną, w której paczki z hermetycznie 
pakowaną wędliną zaczną uciekać 
szybciej, niż będę w stanie je 
złapać?

Prawda leży gdzieś pośrodku, a 
w przypadku niektórych Ameryka-
nów - pośrodku punktu ciężkości 
małego, elektronicznego wózka 
zakupowego dla otyłych. Nie 
chciałabym stracić w życiu okazji 
na dobrą zabawę tylko dlatego, 
że los nie stawiał na mojej drodze 
siłowni wystarczająco blisko, żeby 
z niej skorzystać.

Z niezadowolonym pomrukiem 
uniosłam się na łokciach i przekli-
kałam w systemie rezerwację na 
zajęcia fitness.

„Ale na jutro!” - pomyślałam i 
zachichotałam z zadowoleniem. 
W końcu jestem drapieżnikiem 
wszystkożercą i to całkiem normal-
ne, że nie marnuję sił tak całkiem 
bez potrzeby.

Natalia Chruścicka

Lwica czy mopsik?

WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Mecz do zapomnienia
Orzeł Wałcz – Vineta WOlin 3-1 (0-0)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz (74' Haraj), Resiak - Ba-
kiewicz (46' Kowalczuk), Popiołek, Gałosz, Burak (40' Michalik), Górka - Cerazy 
(70' Trzmiel).

19. Leśnik Manowo 6 2 5-12
20. Pogoń Połczyn 6 1 6-23

Klasa okręgowa
Wyniki 4. kolejki: Korona Człopa - Olimp Złocie-
niec 0-1, Calisia Kalisz Pomorski - Sparta Węgorzy-
no 3-1, Światowid 63 Łobez - Ina Ińsko 1-1, Zorza 
Dobrzany - Gavia Choszczno 0-2, Piast Chociwel 
- Sarmata Dobra 0-4, Drawa Drawno - Orzeł Bierzw-
nik 0-4, KP Drawsko Pomorskie - Iskra Pomień 5-1, 
Błękitni Pomierzyn - Lech Czaplinek 1-1.

1. KP Drawsko Pomorskie 4 12 16-2
2. Orzeł Bierzwnik 4 10 13-1
3. Gavia Choszczno 4 10 6-1
4. Ina Ińsko 4 8 8-4
5. Lech Czaplinek 4 7 6-8
6. Olimp Złocieniec 4 6 14-7
7. Sarmata Dobra 4 6 8-4
8. Korona Człopa 4 6 5-7
9. Calisia Kalisz Pomorski 4 5 6-5
    Zorza Dobrzany 4 5 6-5
11. Błękitni Pomierzyn 4 4 4-5
12. Piast Chociwel 4 3 6-9
      Drawa Drawno 4 3 6-9
14. Światowid 63 Łobez 4 3 4-11
15. Iskra Pomień 4 0 4-18
16. Sparta Węgorzyno 4 0 4-20

Klasa A
Wyniki 2. kolejki: Legion Strączno - Sokół Suli-
szewo 3-2, Kopanik Lubno - Znicz Dzikowo 1-2, 
Wspólni Różewo - Drzewiarz Świerczyna 6-0, Bytyń 
Nakielno - Santos Kłębowiec 0-6, Sad Chwiram 
- Grom Szwecja 1-1, Błękitni Ostrowice - Mirstal 
Mirosławiec 4-0. Pauza: Grom Giżyno.

1. Wspólni Różewo 2 6 9-0

2. Znicz Dzikowo 2 6 11-4
3. Grom Szwecja 2 4 3-2
4. Sad Chwiram 2 4 5-2
5. Legion Strączno 2 3 6-11
6. Błękitni Ostrowice 1 3 4-0
7. Santos Kłębowiec 2 3 6-3
8. Drzewiarz Świerczyna 2 3 3-6
9. Sokół Suliszewo 2 3 11-4
10. Kopanik Lubno 2 0 1-5
11. Mirstal Mirosławiec 2 0 1-8
      Bytyń Nakielno 2 0 1-8
13. Grom Giżyno 1 0 1-9

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 3. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Old-
boje Bruskowo Wielkie 3-2, Oldboje Iskra 
Białogard - Victoria Sianów 1-8, STLA Szczecinek 
- Jesion-Trans-Oldboje Tychowo 8-2, Mechanik 
Bobolice - Sparta Gryfice 9-1, Amator Kołobrzeg 
- Olimp Złocieniec 1-4, Lech Czaplinek - Gryf 
Kamień Pomorski 3-2. Pauza: Zryw Kretomino.

1. STLA Szczecinek 3 9 18-2
2. Olimp Złocieniec 3 9 11-4
3. Victoria Sianów 2 6 9-1
4. Gryf Kamień Pomorski 3 6 11-7
5. Mirstal Mirosławiec 3 6 12-9
6. Zryw Kretomino 2 3 6-3
7. Amator Kołobrzeg 3 3 7-10
8. Oldboje Bruskowo Wielkie 3 3 8-6
9. Mechanik Bobolice 3 3 9-8
10. Lech Czaplinek 2 3 4-4
11. Oldboje Tychowo 2 3 6-15
12. Oldboje Iskra Białogard 3 0 3-16
13. Sparta Gryfice 3 0 4-23

4. liga
Wyniki 5. kolejki: Jeziorak Szczecin - Orzeł 
Wałcz 0-2, Wieża Postomino - Pogoń Połczyn 
Zdrój 7-1, Dąb Dębno - MKP Szczecinek 4-3, 
Hutnik Szczecin - Biali Sądów 1-1, Ina Goleniów 
- Rasel Dygowo 5-3, Zefir Wyszewo - Sokół 
Karlino 1-1, Olimp Gościno - Chemik Police 
3-2, Leśnik Manowo - Błękitni II Stargard 2-2, 
Gwardia Koszalin - Flota Świnoujście 0-0, Vineta 
Wolin - Darłovia Darłowo 3-0.

Wyniki 6. kolejki: Orzeł Wałcz - Darłovia 
Darłowo 0-2, Flota Świnoujście - Vineta Wolin 
1-1, Błękitni II Stargard - Gwardia Koszalin 0-4, 
Chemik Police - Leśnik Manowo 4-1, Sokół Kar-
lino - Olimp Gościno 0-1, Rasel Dygowo - Zefir 
Wyszewo 2-1, Biali Sądów - Ina Goleniów 5-1, 
MKP Szczecinek - Hutnik Szczecin 0-3, Pogoń 
Połczyn Zdrój - Dąb Dębno 1-4, Jeziorak Szczecin 
- Wieża Postomino 2-1.

1. Dąb Dębno 6 18 23-10
2. Gwardia Koszalin 6 16 9-0
3. Flota Świnoujście 6 14 12-1
4. Orzeł Wałcz 6 12 12-6
5. Biali Sądów 6 11 18-9
6. Hutnik Szczecin 6 11 17-8
7. Vineta Wolin 6 10 12-5
8. Jeziorak Szczecin 6 10 9-8
9. Chemik Police 6 9 19-18
10. Wieża Postomino 6 8 13-10
11. Darłovia Darłowo 6 8 10-11
12. Błękitni II Stargard 6 7 14-17
13. Olimp Gościno 6 6 6-18
14. Rasel Dygowo 6 6 8-17
15. Sokół Karlino 6 6 8-8
16. MKP Szczecinek 6 5 10-12
17. Zefir Wyszewo 6 5 9-16
18. Ina Goleniów 6 3 12-23

JeziOrak Szczecin – Orzeł Wałcz 0-2 (0-2)

Orzeł: Edwin Odolczyk - Vincenzo Riccio, Wojciech Wesołowski, Marek Herma-
nowicz, Marcin Resiak, - Jakub Cerazy (85' Konrad Trzmiel), Daniel Popiołek, 
Damian Gałosz, Cezary Burak (90' Patryk Dybaczewski), Hubert Górka (90' 
Kacper Haraj) - Patryk Kowalczuk (80' Karol Kowalik)
Bramki dla Orła: Daniel Popiołek (16', Patryk Kowalczuk (36')

Po środowym (1 września) cennym 
zwycięstwie w wyjazdowym meczu 
z Jeziorakiem, zespół Orła czekała 
potyczka z teoretycznie trochę słabszą 
w tym sezonie Darłovią Darłowo. Fak-
tem jest, że goście z Wybrzeża nigdy 
nie byli zbyt wygodnym rywalem dla 
miejscowych, ale z drugiej strony latem 
Darłovię opuścił jej zdecydowanie 
najlepszy zawodnik i strzelec Wiktor 
Sawicki, więc szanse Orła na korzystny 
wynik były dzięki temu trochę większe.

Niestety, 4 września wałecki zespół 
zawiódł na całej linii. Mecz od począt-
ku ułożył się dla gospodarzy najgorzej, 
jak mógł,  bo już w 2 minucie goście 
po rzucie rożnym i strzale głową z kil-
ku metrów przez zostawionego kom-
pletnie bez opieki Bartosza Dywana 
objęli prowadzenie. Odolczyk nie miał 
żadnych szans na obronę tego strzału.

Po tym wydarzeniu goście spokojnie 
przejęli pełną kontrolę nad przebie-
giem boiskowych wydarzeń. Gracze 
Darłovii górowali nad gospodarzami 
warunkami fizycznymi i przygoto-
waniem siłowym, szybciej biegali i 
dobrze panowali nad piłką. Ich gra 

nie była może zbyt wyrafinowana, 
ale to, co pokazywali, w zupełności 
wystarczało na bardzo słabo tego dnia 
dysponowanych gospodarzy. W ze-
spole Orła na swoim normalnym, do-
brym poziomie zagrał jedynie Edwin 
Odolczyk, który kilka razy ratował 
swoich kolegów przed stratą kolejnych 
bramek. Inna rzecz, że skuteczność 
była bodaj jedynym elementem gry, 
o który do swoich zawodników mógł 
mieć pretensje trener Darłovii. 

Do przerwy było więc 0-1, a po 
zmianie stron wałczanie przez kilka 
minut sprawiali trochę lepsze wra-
żenie. Skończyło się jednak na serii 
rzutów rożnych, zakończonych bardzo 
nieudanym strzałem w wykonaniu 
Popiołka. A potem znów pełną kon-
trolę nad meczem przejęli goście, w 
czym piłkarze Orła niespecjalnie im 
przeszkadzali.

Zwieńczeniem dobrej dyspozycji go-
ści była ich składna akcja z 67 minuty, 
po której Kamil Bazyli popisał się moc-
nym i bardzo precyzyjnym strzałem w 
samo okienko bramki strzeżonej przez 
Odolczyka.

Minutę później bramkarz Orła 
wyszedł zwycięsko z pojedynku z na-
pastnikiem Darłovii, a w 70 minucie 
z trudem wybił piłkę na rzut rożny po 
kolejnym mocnym strzale jednego z 
nadmorskich piłkarzy.

Pierwszą i w sumie jedyną składną 
akcję miejscowi przeprowadzili w 75 
minucie, kiedy po kombinacyjnym 
rozegraniu Popiołka, Haraja i Kowal-
czuka ten ostatni strzelił głową obok 
słupka.

Jeszcze w 77 minucie piłkę na skrzy-

dle wywalczył Górka, który podał 
do Riccio, a ten zagrał do Popiołka, 
jednak strzał wałeckiego pomocnika 
z pola karnego nie sprawił większych 
kłopotów bramkarzowi Darłovii.

I to właściwie wszystko, co dobrego 
można napisać o grze Orła w tym 
meczu. Pozostaje mieć nadzieję, że 
był to tylko wypadek przy pracy, a w 
kolejnym meczu - na wyjeździe z Wie-
żą Postomino - podopieczni Marcina 
Łyjaka spiszą o wiele lepie...

Tomasz Chruścicki
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Pandemia i lockdown spowodo-
wały ogromne, negatywne zmiany 
w naszym życiu. Z jednej strony 
uderzyły w wielu ludzi i mnóstwo 
firm od strony ekonomicznej. Rów-
nie przerażające są jednak skutki 
społeczne, których rozmiarów tak 
naprawdę jeszcze nie znamy.

Niewielki sklepik w Wałczu. Godzina 
6.00 rano, drzwi zostają otwarty dla 
klientów. Wchodzi kobieta, bierze 
dwie bułki, chleb krojony i... żo-
łądkową gorzką w butelce 200 ml. 
Następny jest pan w roboczym kom-
binezonie: dwie drożdżówki i dwa 
razy 100-gramowa piersióweczka 
orzechówki. Znów kobieta: bułki, 
cienkie papierosy LM i setka cytry-
nówki. Facet - bułka, kiełbasa i małpka 
czystej. Na 10 pierwszych klientów 8 
kupuje alkohol. 

- Tak jest codziennie – przyznaje 
sprzedawczyni. - Ludzie piją coraz 
więcej i po alkohol sięga zdecydowa-
nie więcej kobiet. Są takie, które poja-
wiają się w sklepie kilka razy dziennie, 
i za każdym razem kupują setkę lub 
małpkę wódki. Jak policzyłam, to 
okazało się, że niektóre dziennie 
wypijają koło 0,7 do litra wódki. Nie 
kupują jednak dużej flaszki, mimo że 
wychodzi taniej. Przybiegają kilka razy 
po małe butelki, szczerze mówiąc, nie 
wiem czemu.

- Ludzie piją coraz więcej alkoholu 
i jest z tym coraz więcej problemów 
– potwierdza psycholog Katarzyna 
Wierzbińska. 

Beata (imię zmienione) jest nauczy-
cielką w jednej z powiatowych szkół. 
Pierwszy lockdown przeszła w miarę 
spokojnie. Drugi niestety nie był już 
tak bezbolesny. 

- Człowiek wstaje, włącza komputer 
i zaczyna prowadzić zdalną lekcję 
– opowiada. - Po drugiej stronie 
monitora są dzieciaki, z których po-
łowa śpi, połowa zajmuje się czymś 
innym, a jeszcze inni mają wyłączony 
dźwięk. Mówi się właściwie jak do 
ściany. Nie wychodziłam z domu bo 
lekcje, wieczorem nie chciało mi się 
ubrać, żeby gdzieś wyjść. Tyle, co do 
sklepu na zakupy, obiad dla męża 
i dzieciaków i dzień uciekał. Wiem, 
że w niektórych szkołach nauczyciele 
przychodzili do szkoły i zdalne lekcje 
prowadzili ze swoich klas. To wymu-
szało na nich jakąś aktywność. Trzeba 
było się ubrać, pomalować i w sumie 
to było chyba lepsze rozwiązanie. Ja 
niestety siedziałam w domu. Wtedy 
sięgnęłam po alkohol. Drink, potem 
drugi i robiło się fajnie. Jak nie było 
mocniejszego alkoholu - butelka wina, 
albo i dwie. Po trzech miesiącach 
złapałam się na tym, że czekam na 
koniec zdalnych lekcji, żeby pobiec 
do sklepu i kupić flaszkę. To mnie 
otrzeźwiło i przystopowało. Chyba w 
ostatniej chwili zareagowałam i nie 
wpadłam w nałóg.

- Przegapiłem ten moment, kiedy 
żona zaczęła pić – opowiada Andrzej. - 

Skutki uboczne
Ja pracowałem i dużo jeździłem, żona 
większość pracy wykonywała zdalnie. 
Jest urzędniczką, a jak wiadomo 
wszelkie urzędy i instytucje były w 
czasie lockdownu zamknięte. Sama 
w domu, lęk o pracę, lęk o zdrowie, 
strach przed wyjściem na zakupy, bo 
można się zarazić. Strach generalnie 
przed ludźmi. Więc przed wyjściem 
drink na odwagę. Po powrocie, żeby 
się odstresować. Po pięciu miesiącach 
żona była już uzależniona. Czasem 
znajdowałem w domu po kilka, kilka-
naście małych buteleczek po wódce. 
Była w takim stanie, że przestała się 
już kryć z piciem. Wróciła do pracy i 
jestem przekonany, że wtedy też piła. 
Nosiła w torbie po kilka paczek gumy 
miętowej, żeby nie było od niej czuć 
wódką. Ale niedawno wzięła się w 
garść i powoli z tego wychodzi. 

Statystyki są nieubłagane: wzra-
sta ilość spożywanego alkoholu, a 
ogromną popularnością cieszą się 
małe buteleczki. Zwiększył się na nie 
podatek, ale sprzedawcy twierdzą, 
że nie wpłynęło to na zmniejszenie 
spożycia. 

Według wszystkich dostępnych da-
nych, uzależnionych od alkoholu jest 
coraz więcej kobiet.

***
Kolejne przerażające dane mówią 

o wzroście przestępczości domowej. 
Jeszcze rok temu na jednej z sesji Rady 
Miasta przedstawiciele Policji i dyrek-
tor PCPR Bożena Terefenko informo-
wali, że nie obserwują drastycznego 
wzrostu przemocy. Nie rosła też liczba 
zakładanych „niebieskich kart”. Po za-
ledwie kilkunastu miesiącach sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej.

- Obserwujemy zdecydowany 
wzrost przemocy domowej – infor-
muje psycholog K. Wierzbińska z Re-
gionalnego Pogotowia Kryzysowego 
w Wałczu. - Może nie tylko samej 
przemocy, ale generalnie agresyw-
nych zachowań w rodzinie. Obser-
wujemy wzrost prób samobójczych 
czy myśli samobójczych, zwłaszcza 
u osób starszych. Czy jest to efekt 
pandemii? Myślę, że jest to z całą 
pewnością jeden z głównych czynni-
ków. Pandemia wymuszała częstsze 
przebywanie wspólnie w domu. Do 
tego dochodzą stresy związane czy 
to z lękiem o zdrowie, czy o utratę 
pracy. Długotrwały stres powoduje 
niestety konflikty w rodzinie, a w 
skrajnych przypadkach prowadzi do 
przemocy. Starsze osoby, zwłaszcza 
chore obawiają się zachorować. 
Pozostają w domu, wyłączają się ze 
społeczeństwa. Teraz obawiają się 
czwartej fali pandemii. Dochodzi do 
tego czynnik ekonomiczny. Wszystko 
drożeje i ludziom żyje się ciężej. To 
powoduje rezygnację, brak chęci do 
życia i w efekcie myśli samobójcze.

Psychologowie, pracownicy pomocy 
społecznej ale i policja potwierdzają, 
że również w Wałczu i na terenie 
powiatu obserwowany jest wzrost 
zdarzeń z osobami cierpiącymi na 

zaburzenia psychiczne. Wzrost nastą-
pił po wybuchu pandemii. Nie ma 
specjalnego rozgraniczenia na tereny 
miejskie i wiejskie. Na wsiach prze-
moc domowa w dalszym ciągu jest 
wprawdzie bardziej akceptowalna i 
skuteczniej ukrywana, choć coraz 
częściej właśnie z terenów wiejskich 
docierają zgłoszenia i zakładane są 
niebieskie karty. 

- Mój mąż pracuje jako kierowca 
TiR-a – mówi Anita (imię na prośbę 
kobiety zmienione). - Pandemia wy-
łączyła sporo tras, na jakich jeździł 
i w efekcie spędzał więcej czasu w 
domu. Z jednej strony stresował się 
mniejszymi zarobkami, z drugiej nie 
umiał dogadać się z nastoletnimi 
dziećmi. Po trzecie zaczął częściej 
sięgać po alkohol, a to powodowało 
u niego niepohamowaną agresję. 
I tak najpierw zaczął rzucać się do 
syna. Nie umieli się dogadać, a 
nastolatek - jak to nastolatek - nie 
umiał utrzymać języka za zębami. 
Dochodziło do awantur, a nawet 
niestety mąż kilka razy uderzył syna. 
Kiedy ja próbowałam stanąć w jego 
obronie, to i mnie się oberwało. Po-
tem pięści szły w ruch coraz częściej. 
Nie poznawałam swojego męża, a 
dzieci ojca. Wreszcie kazałam mu się 
wynosić i dziś jesteśmy w trakcie roz-
wodu. Wiem, że opis nie oddaje tego 
co przeżywaliśmy. Proszę mi wierzyć, 
że najgorsze jest obserwowanie jak 
ktoś, kogo znamy, staje się zupełnie 
innym, obcym, złym człowiekiem. 
Chyba mąż sobie nie zdaje sprawy, 
jak się zmienił. Dziś oskarża o całe 
zło wszystkich wokół, tylko nie siebie.

***
Nie można też zapomnieć o młodzie-

ży i dzieciach. Dyrektorzy szkół już w 
czerwcu - kiedy dzieci wróciły do szkół 
na miesiąc przed wakacjami - mówili, 
że czeka ich wiele pracy psychologicz-
no-pedagogicznej, aby wyprowadzić 
wiele dzieciaków ze skutków zdal-
nego nauczania. Wyobcowanie, lęk 
przed realnymi kontaktami to skutki 
zamknięcia w domu. W czerwcu wi-
dać było smutne obrazki podczas 
przerw, kiedy to dzieci i młodzież 
zamiast rozmawiać ze sobą, siedzieli 
obok siebie i gapili się w smartfony. 
Zamiast rozmawiać, pisali do siebie 
wiadomości tekstowe. 

„Prawdziwy rozmiar spustoszenia, 
jakie wywołała pandemia i zamknięcie 
szkół poznamy dopiero, kiedy dziecia-
ki wrócą na dobre do szkół – mówił 
w czerwcu dyrektor wałeckiego Kazika 
Waldemar Rogulski. Dziś wiadomo, że 
miał rację.

- Oczywiście potrzebujące pomocy 
dzieci zostaną objęte pomocą psycho-
logiczną i pedagogiczną – zapewnia 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
wicestarosta Jolanta Wegner. - Tu dużą 
pracę na pewno wykonają szkolni 
pedagodzy. Mamy zapewnienie o 
wsparciu ze strony Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Wałczu. 
Dyrektorzy mają szukać wszelkich 

możliwych pomysłów, aby nakłonić 
młodzież do realnych kontaktów, a nie 
ograniczenia się do porozumiewania 
za pomocą telefonów czy komuni-
katorów.

W czerwcu, po powrocie uczniów do 
szkół, mniejszy nacisk kładziony był 
na realizację programu nauczania, a 
większy na ponowną integrację mło-
dzieży. Na nauczenie ich przebywania 
ze sobą, na odbudowanie relacji. 

- Rodzice w większości pracują, ja 
też – mówi Mariola, córka wałec-
kiej nastolatki. - Dzieciaki w czasie 
pandemii były same w domu, bez 
opieki. Jak wracałam z pracy zawsze 
pytałam córkę jak minął dzień i za-
wsze słyszałam, że w porządku. Na 
lekcjach w porządku. W końcu sama 
wylądowałam na kwarantannie i z 
przerażeniem zobaczyłam, jak wy-
gląda jej dzień. Wstaje rano, loguje 
się do komputera. Ubiera się: góra 
jakaś koszulka, dół od piżamy, bo 
przecież nie widać. Lekcje słuchane 
z większym lub częściej mniejszym 
zainteresowaniem. Coś zadane? To 
jak najszybciej zrobić i do kompa. 
W międzyczasie telefon i pisanie z 
koleżankami. Zero wyjść z domu, 
zero spotkań. Do wieczora koszulka 
i dół od piżamy. Do późnej nocy słu-
chanie muzyki i oglądanie seriali na 
komputerze. Zero pomocy w domu, 
zero chęci do zrobienia czegoś do 
jedzenia, do pójścia na zakupy. Wy-
łączenie się całkowite z życia. Tylko 
komputer i telefon. Byłam przerażo-
na. Starałam się z nią rozmawiać, ale 
ona nie widziała problemu. Totalna 
abnegatka się z niej zrobiła. Sporo 
pracy kosztowało mnie wyciągnięcie 
ją z tego stanu apatii, rezygnacji i 
ciągłego „nie chce mi się”. Ale wiele 
dzieciaków dalej się z tym boryka, a 
ich problemy pogłębiają się. Wystar-
czy, żeby rodzice nie zareagowali w 
porę i robi się dramat...

- Mam coraz gorszy kontakt z grupą 
swoich kumpli – opowiada Michał, 
uczeń jednej z wałeckich szkół po-
nadpodstawowych. - Kiedy proponuję 
jakieś wyjście na imprezę, na piwo, 
albo żeby chociaż połazić, to nie 
mam z kim. Co robią? Siedzą i grają 
na kompie. Jedyne, co ich interesuje, 
to kto jest na jakim poziomie w jakiej 
grze. Grają, obok jakiś komunikator 
włączony i rozmawiają w sieci. O 
czym? O grach oczywiście. Jestem 
przekonany, że wielu z moich kolegów 
jest w tej chwili mocno uzależnionych 
od komputera. 

Do całej gamy negatywnych zjawisk 
należy więc dołączyć uzależnienie od 
komputera i telefonu. Bez smartfona 
wielu młodych ludzi nie potrafi już 
egzystować w normalny sposób. Brak 
telefonu budzi w nich lęk, niepokój, 
a niekiedy wręcz histeryczne reakcje. 

Specjaliści twierdzą zgodnie, że 
przed nami czwarta fala pandemii i 
związane z tym kolejne ograniczenia. 
To nie nastraja optymistycznie...

far
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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 termomo-
dernizacji, 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

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

• Wałcz będzie miał nowego burmi-
strza www.artur-glowacki.pl            36/21r

• ZLEcENIa Na OGŁOSZENIa I rE-
kLamy ramkOWE OraZ OGŁOSZE-
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!

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

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

USŁUGI

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

rÓŻNE
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Najpierw był nadopiekuńczy i - 
jak uważała Anka - wtrącał się w 
nieswoje sprawy. Kiedy jednak 
faktycznie mógł pomóc, nie zrobił 
nic, a nawet ją oszukał. I to zrobił 
jej starszy brat.

Anka od szkoły średniej borykała się 
ze swoim starszym bratem Bartkiem. 
Kiedy zaczynała naukę w liceum, on ją 
akurat kończył. Czuła się niemal doro-
sła, chciała żyć pełnią życia „prawie” 
dorosłej nastolatki. Chciała chodzić 
na randki z chłopakami, tęskniła za 
pocałunkami, najlepiej o zachodzie 
słońca. Przecież nie była brzydka, 
ale chłopaki z klasy czy szkoły jakoś 
ją omijali. Trudno jej było spokojnie 
patrzeć, kiedy znacznie mniej od niej 
atrakcyjne koleżanki obściskiwały się 
na przerwach z chłopakami, a ona 
była sama. Prawda wyszła na jaw 
po kilku miesiącach. Jeśli tylko jakiś 
chłopak zaczynał się koło niej kręcić, 
to kiedy szedł sam – zawsze spotykał 
jej brata. Mierzący 190 cm wzrostu, 
muskularny i znany w szkole z po-
nadprzeciętnej siły brat Anki szybko 
potrafił wytłumaczyć potencjalnym 
adoratorom siostry, że powinni się od 
niej trzymać z daleka.

- Odstraszał wszystkich chłopaków 
skutecznie – mówi Anka. - Nawet kiedy 
już przestał się uczyć w naszym liceum, 
zawsze byłam siostrą „tego” Bartka 
i lepiej było trzymać się ode mnie z 
daleka. Kiedy poszłam na studia i wyje-
chałam do Poznania sądziłam, że się od 
niego uwolnię. W sumie częściowo się 
to udało. W Poznaniu mogłam spoty-
kać się z kim chciałam, ale już przyjazd 
z chłopakiem do domu do Wałcza 
obarczony był sporym ryzykiem. 
Pierwszy był Robert. Został moim chło-
pakiem i bardzo się w nim zakochałam. 
Był to z pochodzenia Polak, ale na stałe 
mieszkał w USA. Mówił, że przyjechał 
na studia do Polski z sentymentu za 
ojczyzną dziadków. Mówił nieźle po 
polsku, choć oczywiście z wyraźnym 
obcym akcentem. Moi rodzice polubili 
go bardzo. Bartek siedział naburmuszo-
ny. Po kilku drinkach zaczęli rozmawiać 
na tematy historyczne. Robert dość 
krytycznie wypowiadał się o kampanii 
wrześniowej, naśmiewał się z kawa-
lerzystów atakujących czołgi, bardzo 
krytykował Powstanie Warszawskie. 
Mój brat słysząc to po prostu obił mu 
pysk za obrazę patriotycznych uczuć. 
Resztę wizyty Robert spędził w toalecie, 
obejmując muszlę wstrząsany torsjami 
po kilku ciosach w brzuch. Wyjechał 
następnego dnia i zerwał ze mną. 
Potem było jeszcze dwóch chłopa-
ków, którzy również nie spodobali się 
mojemu bratu i w efekcie skutecznie 
ich do mnie zniechęcił. I wystarczały 
mu do tego moje krótkie wizyty w 
domu. Wściekałam się, mówiłam, że 
wtrąca się w nie swoje sprawy, a on 
spokojnie odpowiadał, że jestem jego 
małą, głupiutką i nie znającą facetów 
siostrzyczką, którą on musi chronić.

***
Kiedy Anka poznała Kamila pa-

miętna doświadczeń nie zabierała 

Braterska troska
go ze sobą do Wałcza. Ich znajomość 
rozwijała się szybko i przerodziła się 
w poważny związek. Kamil jej się 
oświadczył, a ona zgodziła się zostać 
jego żoną. Oczywiście ślub miał się 
odbyć po skończeniu studiów. Studia 
kończyli co prawda za kilka miesięcy, 
ale sam ślub miał odbyć się w bliżej 
nieokreślonym czasie, ale nie można 
było dłużej ukrywać Kamila przed 
rodziną. Zanim jednak Anka zdecy-
dowała się na przyjazd z narzeczonym 
do Wałcza, zadzwoniła do brata. 
Oznajmiła mu, że jest zaręczona, że 
jest szczęśliwa i oczekuje, że on to 
zaakceptuje. A jeśli nie będzie w stanie 
zachowywać się normalnie w stosunku 
do jej narzeczonego, to będzie lepiej, 
jeśli wcale nie pojawi się na spotkaniu. 

- Bartek wysłuchał, coś tam po-
mamrotał, ale w końcu zapewnił, że 
będzie ok – opowiada Anka. - Jakoś 
bardzo mnie to jednak nie uspokoiło. 
W końcu przyjechaliśmy z Kamilem do 
Wałcza. Wieczorem odbyła się można 
powiedzieć, że uroczysta, zapoznaw-
cza kolacja. O dziwo, Bartek zacho-
wywał się podczas niej bez zarzutu. 
Z Kamilem wypili po drinku, potem 
drugim, przybili sobie żółwika i uznali, 
że chyba się polubią. To było dla mnie 
i coś nowego, i coś wspaniałego. Na-
wet kiedy nikt nie widział ucałowałam 
brata za to, że zachował się z klasą i 
stara się zaprzyjaźnić z Kamilem.

Kamil spędził w Wałczu ponad ty-
dzień. W tym czasie kilka razy wysko-
czyli z Bartkiem na piwko. Było miło i 
Anka wracała do Poznania szczęśliwa. 

Kamil i Anka studia skończyli zgod-
nie z planem i zaczęli poważniej 
myśleć o przyszłości. Kamil chciał roz-
kręcać swój biznes i zdecydowali się 

na Wałcz. Względy lokalowe i niższe 
koszty utrzymania raczkującej firmy 
miały przy podejmowaniu tej decyzji 
decydujące znaczenie. Anka z kolei 
cieszyła się, że będzie bliżej rodziców. 
Wynajęli mieszkanie i zaczęło się ich 
wspólne, dorosłe życie.

***
Kamil z Bartkiem bardzo się zaprzy-

jaźnili. Razem biegali na siłownię, 
razem wieczorami wyskakiwali na 
piwo. Kamil powoli poznawał też 
dzięki temu ludzi w Wałczu. Nie był 
tu już całkiem obcy i anonimowy. Po 
kilku miesiącach Anka wybrała się 
na miasto na zakupy. Zobaczyła, jak 
Kilińszczaków przejeżdża samochód 
Bartka, ale prowadził go Kamil, a obok 
niego siedziała jakaś dziewczyna. Tro-
chę ją to zaskoczyło, więc zadzwoniła 
do brata. 

- Zapewnił, że nie mam się czym 
przejmować – opowiada Anka. - On 
wypił kilka piwek i poprosił Kamila, 
żeby odwiózł jego koleżankę do 
domu. Kamil akurat był w pobliżu 
i zgodził się bez problemu. Więc to 
była znajoma, a może dziewczyna 
brata. Musiałam przyznać, że ładna. 
Pytałam, kiedy ją przyprowadzi, 
żebyśmy ją poznali. Mówił, że to się 
stanie wkrótce.

Anka zapomniała już o całym incy-
dencie. Po kilku miesiącach przejeż-
dżała jednak koło niewielkiego motelu 
przy trasie do Wałcza. Zobaczyła, że 
wychodzi z niego jej Kamil z jakąś 
dziewczyną. Obejmował ją, nawet 
pocałował. Wsiedli do samochodu 
i odjechali. Anka była zdruzgotana. 
Zadzwoniła do Bartka zapłakana, że 
jej Kamil ją zdradza. Że widziała go, 
jak wychodził z motelu z dziewczyną. 

Brat uspokajał ją, że to niemożliwe, że 
na pewno jest jakieś wytłumaczenie. 
Obiecał, że się dowie i faktycznie po 
dwóch godzinach przyjechał do niej 
do domu.

- Zapewniał, że nie mam się czym 
przejmować – relacjonuje Anka. - Ta 
dziewczyna to potencjalna klientka 
firmy, i to obiecująca. Musiał ją tro-
chę urobić, więc zabrał dziewczynę 
na kawę, ale spotkanie miało cha-
rakter czysto biznesowy. Uwierzyłam. 
Bartek poszedł do toalety i wtedy za-
brzęczał jego telefon, który zostawił 
na stole. Nigdy tego nie robię, ale tę 
wiadomość z jakiegoś niejasnego na-
wet dla mnie powodu przeczytałam. 
Sms-a wysłał Kamil, który dziękował 
przyszłemu szwagrowi za ostrzeżenie. 
Przeczytałam całą ich koresponden-
cję. Bartek pisał, żeby Kamil uważał, 
bo widziałam go z Magdą. Muszą 
spotykać się gdzieś dalej. Czytałam 
dalej i pojawiały się inne imiona 
dziewczyn. Mój narzeczony miał 
kochanki, spotykał się z nimi, a mój 
brat doskonale o tym wiedział i nie 
powiedział mi o tym ani słowa! 
Kiedy wyszedł z toalety, zapłakana 
pokazałam mu wiadomości. Pytałam, 
dlaczego mnie nie ostrzegł. Oznajmił 
ze spokojem, że skoro nie życzyłam 
sobie jego pomocy, więc on przestał 
się wtrącać. Cieszył się, że na własnej 
skórze przekonam się, że nie można 
do końca wierzyć facetom. Doszedł 
do wniosku, że jeśli sama się sparzę, 
to taka nauka przyniesie lepszy sku-
tek. Nie darowałam mu do tej pory, 
że przez tyle czasu mnie nie ostrzegł. 
Ale przede wszystkim natychmiast 
rozstałam się z Kamilem...

Marcin Orlicki
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W formie żartu mówi się, że dwójki 
młodych ludzi nic nie wiąże tak sil-
nie, jak wspólny kredyt hipoteczny. 
Jak się okazuje, bywa w tym dużo 
prawdy. A już pewne jest to, że 
podczas rozstania wspólny kredyt 
potrafi bardzo skomplikować życie.

Beata R. poznała Łukasza D. dwa lata 
temu. Sama była po kilku nieudanych 
związkach. Jak się okazało, również 
trzydziestotrzylatek jakiś czas temu 
zakończył swój związek, który trwał 
ponad 6 lat. To kazało Beacie inaczej 
spojrzeć na mężczyznę. Tak długi 
związek dawał nadzieję, że poważnie 
podchodzi on do bycia z kobietą. Do 
tego jak się dowiedziała, zerwał po-
przedni związek nie z jakiegoś błahego 
powodu, ale dlatego, że przyłapał 
swoją dziewczynę na zdradzie. 

Zaczęli się więc spotykać. Stopniowo 
poznawali swoich rodziców i dalsze 
rodziny, bywali na różnych uroczy-
stościach. Babcia Beaty, z której zda-
niem dziewczyna bardzo się liczyła, 
stwierdziła, że Łukasz to doskonały 
materiał na męża i powinna się go 
trzymać. Sama Beata też to czuła, a 
babcia tylko ją w tym utwierdziła. Po 
kilku miesiącach zamieszkali razem w 
wynajętym mieszkaniu. Potem coraz 
częściej zaczęli mówić o ślubie - tyle, 
że na przeszkodzie stanęła pandemia. 

- Latem tego roku w końcu zapadła 
decyzja, że na gwiazdkę się pobieramy 
– opowiada Beata. - Zaczęły się go-
rączkowe przygotowania. Łukasz nie-
źle zarabiał i miał jakieś oszczędności, 
więc zaproponował, że sam pokryje 
koszty. Z kolei moi rodzice zadekla-
rowali, że to oni opłacą całą imprezę. 
Mój ojciec tłumaczył Łukaszowi, żeby 
trzymał pieniądze, bo może byłoby 
warto, gdybyśmy pomyśleli o wspól-
nym mieszkaniu. Wcześniej ten temat 
jakoś nie był poruszany.

Któregoś wieczoru Beata zaczęła 
rozmowę o własnym mieszkaniu. 
Proponowała, aby po ślubie pomyśleli 
o kredycie hipotecznym. W Wałczu 
sporo się buduje nowych mieszkań, a 
kredyt na nowe mieszkanie w stanie 

Silny związek

deweloperskim byliby w stanie ze 
swoimi zarobkami uzyskać bez pro-
blemu. Oszczędności, jakie obydwoje 
posiadali, pozwoliłyby natomiast 
na wykończenie mieszkania. Zresztą 
byli przekonani, że w razie potrzeby 
pomogą im rodzice. 

- Łukasz zaczął jakoś dziwnie tłu-
maczyć, że kredyt to nie jest dobry 
pomysł – mówi Beata. - Czułam, że 
coś jest nie tak, i w końcu spytałam 
wprost, jaki jest prawdziwy powód 
tego, że nie chce wziąć kredytu. 
Wyznał, że żaden bank nie da mu 
kredytu, bo już jeden wziął z Moniką, 
swoją byłą partnerką. Byłam wściekła, 
że do tej pory to przede mną ukrywał. 
Pytałam, czy ma jeszcze w zanadrzu 
jakieś niespodzianki. Zainteresowałam 
się też, jak to właściwie jest z tym jego 
kredytem i kto go spłaca. Okazało się, 
że Monika domaga się od niego rat. 
On nie płaci, bo w mieszkaniu zosta-
ła Monika i to ona powinna przejąć 
na siebie kredyt. Opowiedział jak to 
wyglądało.

***
Według opowieści Łukasza po trzech 

latach wspólnego mieszkania, myśląc 
poważnie o ślubie on i Monika zde-
cydowali się na kredyt mieszkaniowy. 
Wzięli go wspólnie i kupili za niego 
dwupokojowe mieszkanie, w którym 
zamieszkali. Kiedy Łukasz przyłapał 
Monikę na zdradzie stało się jasne, 
że się z nią rozstaje. Zaproponował 
sprzedaż mieszkania i spłatę kredytu, 
aby pozbyć się zobowiązań i podział 
tego, co ewentualnie by zostało. Mo-
nika nie chciała o tym słyszeć. Łukasza 
wówczas nie było stać na wynajęcie 
osobnego mieszkania, więc zmuszony 
był zamieszkać z w sumie byłą już 
dziewczyną. 

- Łukasz opowiadał, że było to dla 
niego bardzo uciążliwe – tłumaczy 
Beata. - Najpierw Monika starała się 
za wszelką cenę doprowadzić do tego, 
żeby do niej wrócił. To jej się nie uda-
ło, a kiedy zdała sobie sprawę, że na 
ten związek nie ma co liczyć, starała 
się pozbyć Łukasza z domu. Sprowa-
dzała swojego kochanka, który prak-

tycznie z nią zamieszkał. Organizowali 
imprezy i generalnie utrudniali mu na 
każdym kroku normalne funkcjono-
wanie w mieszkaniu. Łukasz w końcu 
nie wytrzymał i wyprowadził się. 
Uznał, że skoro to ona mieszka w ich 
wspólnym mieszkaniu, więc powinna 
wziąć na siebie ciężar spłaty kredytu. 
Sam przestał płacić swoją część raty, 
a pieniądze przeznaczył na wynajem 
mieszkania dla siebie. Była dziewczy-
na podobno domagała się od niego 
pieniędzy na kredyt, ale nie dał jej ani 
złotówki. Do końca nie byłam pewna, 
czy tak można. I szybko przekonałam 
się, że miałam rację. Znalazłam się 
w kropce i coraz poważniej zaczęłam 
zastanawiać się nad ślubem. Przecież 
jego zobowiązania tak naprawdę 
stałyby się naszymi wspólnymi. Jeśli 
Łukasz nie pozbyłby się swoich zo-
bowiązań, to nas nie byłoby stać na 
kredyt. Zresztą, żaden bank nam go 
nie da. A kiedy możemy starać się 
o własne mieszkanie? Za 30 lat, jak 
Łukasz spłaci długi. To my będziemy 
mieli po 60 lat i większość życia za 
sobą. Coś trzeba było z tym zrobić

Problem pojawił się po dwóch ty-
godniach. Poszli na wspólne zakupy. 
Kiedy Łukasz chciał za nie zapłacić 
kartą, okazało się, że nie ma na niej 
środków. Sądził, że to pomyłka. Poszli 
natychmiast do banku i okazało się, że 

konto zajął komornik. Monika oddała 
sprawę do sądu. Jako adres podała ich 
mieszkanie, więc jej były partner nie 
miał o niczym pojęcia. Sąd zaocznie 
wydał wyrok, nakazując Łukaszowi 
spłatę połowy rat kredytu za okres 
prawie dwóch lat. Oczywiście kolejne 
raty miał zgodnie z wyrokiem płacić 
na bieżąco. 

- Poszliśmy z tym do prawnika, ale 
okazało się, że nic już nie można z tym 
zrobić, bo wyrok jest prawomocny – 
opowiada Beata. - Łukasz ma spłacać 
swoją część kredytu i ewentualnie 
swoją część odzyskać, zapewne są-
downie, po jego spłacie. Owszem, sąd 
może nakazać przejęcie kredytu przez 
Monikę. Ale z wnioskiem musi wystą-
pić bank. A banku nie interesuje, kto 
spłaca kredyt i w jakich jest relacjach. 
Dlatego na taki ruch banku nie ma 
co liczyć, zwłaszcza, że każde z nich z 
osobna nie ma zdolności kredytowej. 
Sytuacja okazała się beznadziejna. 
Długo na ten temat myślałam i po-
wiedziałam Łukaszowi wprost, że 
nie jestem w stanie przyjąć na siebie 
takich obciążeń. Jest mi przykro, ale 
wolę stracić zaliczki, jakie wpłaciliśmy 
na ślub, niż wikłać się na resztę życia 
w tak skomplikowaną finansowo sytu-
ację. Mimo, że go kocham, zerwałam 
z nim... A wszystko z powodu kredytu.

Marcin Orlicki
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