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Tak, jesT się czego bać. 
Profesor Rosyjskiej akademii 

Nauk jurij Piwowarow, historyk, 
doktor habilitowany nauk politycz-
nych w telewizji „Rosja-kultura”:

„Jesteśmy następcami Złotej Ordy. 
Tak jest, w wielu zagadnieniach współ-
czesna Rosja – moskiewska, później 
petersburska, sowiecka i dzisiejsza − 
jest też następcą Złotej Ordy”.

Chodzi o to, że w ciągu dwu i pół 
wieku, będąc pod Mongołami, ksią-
żęta rosyjscy, gdy istniała już Złota 
Orda, czyli zachodnia część imperium 
mongolskiego, spotykali się z jakimś 
absolutnie niezwykłym rodzajem 
władzy, którego wcześniej nie widzieli 
ani w Europie, ani u siebie. Mongol-
ski rodzaj władzy polegał na tym, że 
jeden człowiek stanowi wszystko, a 
reszta – nic. Władza mongolska w 
całości odrzuca jakąkolwiek umowę, 
wszelką konwencję, współpracę i 
zgodę między dwoma podmiotami. 
Władza mongolska jest wyłącznie wła-
dzą przemocy i Rosjanie to przejmują. 
Rosyjscy carowie, rosyjscy wielcy ksią-
żęta stopniowo przejmują tę kulturę 
władzy, a właściwie ten rodzaj władzy, 
te stosunki polityczne.

I staje się to coraz silniejsze nawet 
później, w czasach nam bliskich. 
Paweł I, syn Katarzyny, pewnego 
razu podczas rozmowy z francuskim 
ambasadorem rzekł do niego: „W 
Rosji tylko ten jest czegoś wart, z kim 
ja rozmawiam i dopóki z nim rozma-
wiam”. I to jest bardzo precyzyjne 
sformułowanie władzy rosyjskiej.

Filozof grigorij Fiedotow, który 
żył i umarł na emigracji, po rewolucji, 
komentując koniec jarzma mongolsko-
-tatarskiego, powiedział: „Chańska 
stawka została przeniesiona do Krem-
la”. Czyli chan przeniósł się do Kremla, 
Moskwa nabrała cech tatarskich i 
mongolskich, a więc rosyjski cesarz, 
wielki książę rosyjski – to chan”.

książę Nikołaj siergiejewicz Tru-
bieckoj, teoretyk idei eurazjatyckiej:

„Naszym zadaniem jest tworzenie 
całkowicie nowej kultury, naszej 
własnej kultury, niepodobnej do cy-
wilizacji europejskiej […] Kiedy Rosja 
przestanie być wykrzywionym odbi-

inni o Rosjanach
Rosjanie o sobie

Żegnaj mi Rosjo niedomyta, 
Kraju niewolnych, kraju panów, 
I wy mundury tak błękitne, 
I ty narodzie im sprzedany. 
 
Być może za Kaukazu grzbietem, 
Skryję się choć od carów twoich, 
Od oczu waszych wszechwidzących, 
Od uszu waszych wszechsłyszących.

Michaił Lermontow 
„Прощай, немытая Россия”

ciem cywilizacji europejskiej […] kiedy 
znowu stanie się sobą: Rosją-Eurazją, 
świadomym następcą i spadkobiercą 
wielkiego dziedzictwa Czyngis-chana”.

aleksandr Dugin rosyjski polityk, 
geopolityk:

„Od Tatarów Ruś przyjęła nowy 
impuls dla rozbudowy imperium. Ce-
sarstwo Moskiewskie stało się całkiem 
innym podmiotem geopolitycznym. 
To nie było już państwo narodowe, 
tylko Imperium Eurazjatyckie o pra-
wosławnej ideologii Bizancjum oraz 
centralizmie gospodarczym, wojsko-
wym i strategicznym Ordy”.

Piotr czadajew, rosyjski filozof i 
publicysta:

„Rosja jest szczególnym światem, 
posłusznym woli, pragnieniom, wy-
obraźni jednego człowieka. Czy na-
zywano go Piotrem czy Pawłem, nie 
o to chodzi: w każdym przypadku to 
samo – jest to uosobienie samowoli”.

jewgienij zamiatin rosyjski pisarz 
science fiction, polityczny satyryk, 
krytyk i publicysta. Autor antyuto-
pijnej powieści „My”, pierwowzoru 
„Roku 1984” Orwella i „Nowego, 
wspaniałego świata” Huxleya:

„Jak ruch nierozerwalnie jest zwią-
zany w prędkością, tak i wolność jest 
nierozerwalnie związana z przestęp-
stwem. Nie można oddzielić prędkości 
od ruchu. W ten sam sposób nie moż-
na oddzielić przestępstwa od wolno-
ści. Niewolnik, który tylko wykonuje 
rozkazy, nie popełni przestępstwa. 
My, Rosjanie, wybraliśmy szczęście 
bez wolności, dlatego zwyciężymy. 
Nie-Rosjanie wybrali wolność bez 

szczęścia i dlatego zostaną pokonani”
Hrabia aleksiej Tołstoj, rosyjski 

pisarz і dramaturg:
„Są dwie Rusie. Pierwsza – Kijowska 

(Ukraina – red.), ma swoje korzenie 
w kulturze światowej, a przynajmniej 
w kulturze europejskiej. Założenia do-
bra, honoru, wolności, sprawiedliwo-
ści Ruś ta rozumiała tak, jak rozumiał 
je cały świat zachodni.

Jest też druga Ruś – Moskiewska. 
Jest to Ruś tajgi, mongolska, dzika, 
okrutna. Ruś ta uznała za swój ideał 
narodowy krwawy despotyzm i dziką 
wściekłość. Ruś Moskiewska od dawna 
była i zostanie całkowitym zaprzecze-
niem wszystkiego, co europejskie, i 
zajadłym wrogiem Europy. […]

Nie jestem dumny z tego, że jestem 
Rosjaninem, po prostu jestem pokorny 
wobec tego. I kiedy myślę o pięknie 
naszego języka, kiedy myślę o pięknie 
naszej historii przed przeklętymi Mon-
gołami i przeklętą Moskwą, jeszcze 
bardziej haniebną niż sami Mongoło-
wie, chcę się rzucić na ziemię i tarzać 
się w rozpaczy z powodu tego, co 
zrobiliśmy”.

Nikołaj czernyszewski, rosyjski 
filozof, redaktor, krytyk literacki, 
publicysta i pisarz:

„Nędzny naród, naród niewolników, 
od góry do dołu sami niewolnicy”.

Włodzimierz Lenin, rosyjski polityk, 
organizator i przywódca rewolucji 
październikowej, a następnie pierw-
szy przywódca Rosji sowieckiej:

„Pamiętamy, jak przed pół wiekiem 
wielkoruski demokrata Czernyszewski, 
oddając życie w ofierze rewolucji, 

powiedział: »nędzny naród, naród 
niewolników, od góry do dołu sami 
niewolnicy«. Jawni i ukryci niewol-
nicy Wielkorusi (niewolnicy carskiej 
monarchii) nie lubią wspominać tych 
słów. Naszym zaś zdaniem były to sło-
wa prawdziwej miłości do ojczyzny”.

karol Marks, niemiecki filozof, 
ekonomista i działacz rewolucyjny:

„W krwawym bagnie moskiewskie-
go niewolnictwa, lecz nie w twardej 
sławie epoki normandzkiej, stoi ko-
lebka Rosji. Po zmianie imion i dat 
zauważymy, że polityka Iwana III i 
polityka współczesnego Imperium 
Rosyjskiego są nie tylko podobne, ale 
identyczne […]

Rosja powstała i została wychowana 
w ohydnej i upokarzającej szkole mon-
golskiego niewolnictwa. Wzmocniła się 
tylko dzięki temu, że w sztuce niewol-
nictwa była nieprześcigniona. Nawet 
po uzyskaniu niepodległości Rosja da-
lej została krajem niewolników. Piotr I 
połączył polityczny spryt mongolskiego 
niewolnika z majestatem mongolskie-
go posiadacza, któremu Czyngis-chan 
nakazał podbić świat […]

Polityka Rosji pozostaje bez zmian. 
Zmieniały się i będą nadal ulegać 
zmianom rosyjskie metody i taktyka, 
jednak główny cel polityki rosyjskiej 
– podbić świat i rządzić nim – jest i 
pozostanie bez zmian. Moskiewski 
panslawizm stanowi tylko jedną z 
form podboju”.

Władimir Putin – gdzie kończy się 
granica Rosji („żart” z 2016 roku): 
"granica Rosji nigdzie się nie kończy”.

Marek syrnyk
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C oś bardzo złego wisi w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie 
naszych wschodnich granic: z Rosją i Ukrainą. Dowodów świad-
czących o tym, że wybuch wojny tuż za naszym płotem to nie 
są przysłowiowe „strachy na Lachy”, jest aż nadto. 

Siedzę na kanapie, popijam herbatę z cytryną i grzebię w internetach. 
Szukam wypowiedzi mądrzejszych od siebie, sowietologów, którzy znają 
temat od podszewki. Nie będę kłamał - boję się. O swoich najbliższych, o 
siebie też. Bo akurat chce mi się żyć. Bo - podpierając się starym, dobrym 
Perfectem - nie załatwiłem tutaj jeszcze wszystkich pilnych spraw, a kiedy 
wypadnie na mnie - wolałbym zostawić po sobie porządek, żeby nikt za 
mnie nie musiał się wstydzić.

Popijam łyk herbaty i myślę, że tak naprawdę, to można się było tego 
spodziewać. Rozbiór Ukrainy przez rosyjskiego niedźwiedzia nie zacznie się 
przecież teraz - on postępuje już od kilku lat. Krym, Donbas... czy Państwu 
coś to mówi? Putin nie robi pierwszego kroku na drodze do aneksji Ukra-
iny. Wcześniej tylko sprawdzał reakcje zachodniego świata na odgryzienie 
jednej, czy drugiej kończyny. Bądźmy szczerzy: ta reakcja była ledwie za-
uważalna, prawie żadna. Po aneksji Krymu i interwencji „zielonych ludków” 
w Donbasie, Zachód nałożył na Rosję pakiet sankcji, które miały udrzeć w 
sektor bankowy i energetyczny, a dokładniej w firmy, które wspierały Rosję 
w rozbiorze Ukrainy. Unia Europejska w związku z aneksją Krymu nałożyła 
także sankcje na ponad 180 osób i prawie 50 rosyjskich firm. Zamrożono 
im aktywa i zablokowano możliwość korzystania z europejskich środków 
finansowych. Sankcje uniemożliwiają osobom wpisanym na listę wjazd 
na terytorium UE. Rosjanie odpowiedzieli swoimi sankcjami, dotyczącymi 
przede wszystkim embargo na zakup artykułów spożywczych w krajach 
zachodnich. Krymu oczywiście nie oddali, z Donbasu się nie wycofali. Takie 
sankcje to dla nich nic albo prawie nic. Teraz obstawili wojskiem granicę z 
Ukrainą i jeśli zechcą - uderzą. A wiele wskazuje na to, że zechcą.

A co na to Zachód? Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Putin 
w perspektywie krótko- i średnioterminowej być może osiągnie swoje 
cele (mówi się wprost o opanowaniu Kijowa - dop. aut.), ale na dłuższą 
metę na pewno tego pożałuje. Na razie jakoś brak dowodów na to, żeby 
wschodni imperator specjalnie się tym przejął. Putin doskonale wie, jak 
ważnym partnerem handlowym jest dla Zachodu Rosja. Każda przeszkoda 
na drodze do odbudowania postsowieckiej strefy wpływów oznacza za-
mknięcie rosyjskiego rynku dla firm z dowolnego kraju. Czy w tej sytuacji 
może dziwić wstrzemięźliwość Niemiec, Francji, USA i innych państw 
zachodnich w wypowiadaniu się na temat możliwej aneksji Ukrainy? Mnie 
to nie dziwi ani trochę. Nie po to Niemcy budowały wspólnie z Rosją ga-
zociąg Nord Stream 2, żeby teraz z niego nie korzystać. A niepodległość 

Ukrainy? Jest ona dla Zachodu, powiedzmy, że hmmmm..., „najwyższym 
priorytetem”, ale jeszcze ważniejsze są euro i dolary. W polityce nie ma 
zbyt wiele miejsca na sentymenty, a międzynarodowa solidarność kończy 
się tam, gdzie zagrożone są interesy konkretnego kraju. Bardzo chciałbym 
się mylić, ale w tej chwili jakoś trudno mi sobie wyobrazić, aby któreś pań-
stwo chciało wysłać swoje wojsko na pomoc dla Ukrainy. Co ja tu zresztą 
truję o wojsku, skoro część krajów UE nie chce nawet przepuszczać przez 
swoje terytoria transportów z bronią dla Kijowa! No jasne, po co wsadzać 
palec między drzwi?

Mnie jednak wydaje się, że właśnie teraz przyszła potrzeba skutecznego 
sprzeciwu świata przeciwko planom Putina. Im szybciej i mocniej zachodni 
świat zareagowałby na kolejną próbę odbudowy imperium rosyjskiego, 
tym większe byłyby szanse na to, że ta reakcja będzie skuteczna.

A co się stanie, jeśli Zachód będzie biernie przyglądał się rozwojowi 
wypadków? Jeśli zdecyduje się poświęcić Ukrainę dla ochrony swoich 
interesów? Czy Putin zaspokoi swój apetyt, pożerając Kijów? Nie - Putin 
nie zaspokoi się Ukrainą, a Polska znajdzie się przynajmniej w czołówce, 
jeśli nie na samym szczycie listy państw do rosyjskiej rekolonizacji, czyli 
odbudowy RWPG. W tej chwili Ukraina jest ostatnim większym buforem, 
oddzielającym Rosję od Unii Europejskiej oraz armii, sfederowanych w 
Sojuszu Północnoatlantyckim. Jeśli padnie - w bezpośrednim zasięgu łap i 
kłów rosyjskiego niedźwiedzia znajdą się kraje nadbałtyckie oraz Polska. A 
potem to już może polecieć, i to szybciej, niż się takim jak ja - zwyczajnym 
konsumentom drożejącego w zastraszającym tempie pieczywa - wydaje.

Na przełomie lat 80/90 ubiegłego stulecia rosyjski niedźwiedź został 
wreszcie schwytany w sidła. Chyba wszystkim wydawało się wtedy, że 
ostatecznie dokonał żywota. Za 30 lat okazało się jednak, że w tzw. mię-
dzyczasie groźny zwierz wylizał rany i nabrał sił handlując surowcami, 
głównie energetycznymi. Teraz chce odzyskać terytoria, którymi ongiś 
władał. A to nas bezpośrednio obchodzi i dotyczy.

Czy jesteśmy na to gotowi? Jeśli wierzyć ekspertom - ani trochę. Polska 
polityka zagraniczna wobec Rosji jest tak, powiedzmy, tajemnicza, że chyba 
nikt nie wie, na czym polega. Sami uważamy siebie za przedmurze cywilizacji 
zachodu, machamy szabelką wykrzykując bogoojczyźniane hasła i stroimy 
się w mocarstwowe piórka, a tak naprawdę cała nasza nadzieja opiera się 
na tym, że Zachód nie zostawi nas w potrzebie. A moim zdaniem są dwa 
zasadnicze powody, dla których nikt nie będzie chciał za nas umierać. 
Pierwszy już opisałem i związany jest z tym, że polski rynek jest o wiele 
mniej atrakcyjny od rosyjskiego. Drugi - nasza pozycja w gronie zachodnich 
partnerów nigdy nie była pierwszorzędna, a teraz jest fatalna. No i dlaczego 
ktoś miałby nadstawiać karku za kogoś, kto notorycznie pokazuje mu wała?

Powietrze pachnie prochem

Reduktor
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- oooo..., jesteś wreszcie! - usłysza-
ła za furtką od ogrodu kilka pod-
niesionych głosów. Żaden z nich 
nie był trzeźwy. - Trochę kazałaś 
na siebie czekać. gdzie się szlajałaś, 
zamiast napić się z porządnymi 
ludźmi? Masz tu szklaneczkę i za-
praszamy na ławkę kar.
Marta na przywitanie skinęła 
głową wszystkim. Postanowiła, 
że zanim przyklei się do którejś z 
grupek, zajrzy jeszcze do toalety, 
żeby się trochę odświeżyć. Weszła 
do domu przez otwarte na oścież 
tarasowe okno i skierowała się do 
łazienki. To, co zobaczyła po dro-
dze sprawiło, że ugięły się pod nią 
kolana. oparła się o ścianę i ciężko 
oddychała. kiedy trochę się uspo-
koiła, zdjęła buty i boso wyszła 
głównym wejściem prosto na ulicę.
- jezu... dobrze przynajmniej, że 
już z nim nie jestem! - pomyślała. 
- co za skur...el z niego!

Wprawdzie Marta nie uważała siebie 
za brzydkie kaczątko, ale widziała w 
sobie tyle niedostatków, że od kiedy 
zaczęła zwracać uwagę na chłopaków, 
starała się nie mierzyć zbyt wysoko. 
No i za nic w świecie nie chciała się 
za bardzo zaangażować. Z domu wy-
niosła obraz przystojnego i cieszącego 
się sporym powodzeniem u kobiet 
ojca oraz wpatrzonej w niego jak 
w obrazek, zakompleksionej matki, 
która płakała czasem po kryjomu 
po kątach, kiedy szykując do prania 
jego koszule znajdowała na kołnie-
rzyku ślady, które ją zaniepokoiły. 
Nie reagowała za każdym razem, ale 
dopiero wtedy, kiedy nazbierało się w 
niej za dużo podejrzeń i złych emocji. 
Ale nawet wtedy nie wywoływała 
dzikich awantur, tylko pytała męża 
spokojnym głosem na przykład o to, 
którą z jego podwładnych pachnie 
tym razem jego ubranie i czy jest 
to ta sama pani, która najwyraźniej 
wycierała usta o jego kołnierzyk. Oj-
ciec Marty, który był dyrektorem w 
dużej pilskiej firmie, próbował wtedy 
obrócić wszystko w żart, a kiedy bra-
kowało mu już cierpliwości – machał 
ręką, zamykał się w swoim pokoju i 
włączał komputer, a w nocy spał na 
kanapie. Marta podsłuchała kiedyś 
rozmowę matki z przyjaciółką. Matka 
opowiadała o swoich podejrzeniach, 
ale powiedziała też, że nie ma twar-
dych dowodów, że mąż ją zdradza, 
a on nigdy się do tego nie przyznał. 
Marta wiedziała jednak swoje: jej oj-
ciec to dziwkarz, a jej matka pozwala 
się upokarzać, zamiast się rozwieść. 
Postanowiła, że ona nigdy do czegoś 
takiego nie dopuści.

Była ładna i inteligentna, a że do 
tego fajnie się ubierała i nigdy nie 
brakowało jej kasy, więc zawsze ktoś 
się koło niej kręcił. Nie interesowali 
jej jednak zupełnie wymuskani przy-
stojniacy, otoczeni wianuszkiem lasek 
- Marta szukała w chłopakach czegoś 

skandaliczy związek
innego. Fajnie, jeśli zainteresował się 
nią jakiś silny, dobrze zbudowany ko-
leś, ale o wiele ważniejsze było to, co 
miał w głowie. Jeśli nadawali i odbie-
rali na tych samych falach, jeśli śmiali 
się z tych samych żartów i wzruszali na 
tych samych filmach - wtedy nic nie 
stało na przeszkodzie, żeby się do sie-
bie trochę zbliżyli. Ale... tylko trochę. 
Nie, żeby była jakoś szczególnie pu-
rytańska. W miarę szybko przekonała 
się, że seks - nawet, jeśli jest grzechem 
- to jednak bardzo przyjemnym i tak 
naprawdę nie ma powodów, by go so-
bie i komuś fajnemu odmawiać. Tych, 
których obdarzała swoimi wdziękami, 
było jednak dość niewielu.

Tak było właściwie przez cały okres 
liceum, chociaż przez dwa ostatnie 
lata spotykała się – jak nigdy wcze-
śniej – z jednym chłopakiem. Był 
typem outsidera, uczył się kiedy chciał 
i czego chciał, nie stronił od używek, 
publicznie rzadko się odzywał, ale 
kiedy już to robił – nie gadał od 
rzeczy. Nie bał się nauczycieli, często 
wdawał się w polemiki z niektórymi 
z nich, a jeśli był przekonany, że ma 
rację – nie odpuszczał, nawet mimo 
świadomości, że stąpa po kruchym 
lodzie, bo nie wszyscy jednakowo 
dobrze przyjmowali fakt, że gówniarz 
może mieć swoje zdanie. Większość 
ich wspólnych znajomych uważała, że 
z niego i Marty może coś być i rzeczy-
wiście wiele na to wskazywało. Ale ich 
związek rozpadł się zaraz po maturze, 
kiedy każde z nich poszło w swoją 
stronę. Marta zaczęła studiować pra-
wo na UMK w Toruniu, a jej chłopak 
musiał zacząć szybko zarabiać, więc 
pracę łączył z wieczorowymi studiami 
w pilskiej Staszicówce. Marta uznała, 
że nie ma sensu ciągnąć tego na siłę 
i po wspólnej, namiętnej nocy rano 
przy śniadaniu spokojnie oznajmiła 
mu, że kolejnego razu nie będzie, bo 
ich związek właśnie dobiegł końca. 
Miło było, ale każde z nich ma swoje 
życie. Marcin ciężko to odchorował, 
a Marta wsiąkła w życie studenckie.

Niełatwe studia nie sprawiały jej 
większych problemów. Pierwszą sesję 
skończyła ze średnią 4,8, ale nie od-
biło się to na jej życiu towarzyskim. 
Pozbawiona materialnych proble-
mów, mieszkała w wynajętym przez 
ojca dwupokojowym mieszkaniu w 
pobliżu Starówki. Wracała tam jednak 
praktycznie tylko na noc – przeważnie 
sama, rzadziej w towarzystwie które-
goś z kolegów. Konsekwentnie trzy-
mała się swoich zasad: zero dłuższych 
związków i żadnych emocji. Randka, 
nawet ze śniadaniem – czemu nie? Ale 
rano raczej chłodne pożegnanie i tyle.

Wszystko zmieniło się po wakacjach. 
Październik był tamtego roku wyjąt-
kowo deszczowy i nieprzyjemny. Po 
zajęciach Magda szybko wsiadła do 
swojej sześćsetki i już miała ruszać, 

kiedy ktoś zapukał w szybę od strony 
pasażera. Drzwi się otworzyły i do 
środka zajrzał chłopak z długimi, po-
sklejanymi w strąki włosami.

- Mogę się z tobą zabrać? - usłyszała 
lekko zachrypnięty, głęboki, męski 
głos. Twarzy chłopaka nie rozpozna-
ła. - Bo pada trochę, a ja... no to jak 
będzie?

- Wsiadaj! - zadecydowała, a chłopak 
w mgnieniu oka usiadł obok niej. Jego 
flanelowa koszula i zamszowa kami-
zelka były kompletnie przemoczone. 
- A my to się w ogóle znamy?

- Jeszcze nie – chłopak bez skrępowa-
nia zdjął górną część ubrania i usiłował 
osuszyć się koszulą. - A chciałabyś 
mnie poznać? Jestem Tomek. Studiuję 
historię, a ty zdaje się prawo? Na ogół 
nie zaczepiam dziewczyn na ulicy, ale 
to była wyjątkowa sytuacja.

- Skąd wiesz, że studiuję prawo? - 
spytała zaskoczona.

- A to jakaś tajemnica? Wiem też, że 
masz na imię Marta i przyjechałaś tu 
z Wałcza. Dostajesz naukowe stypen-
dium i nie mieszkasz w akademiku, 
tylko w wynajętym mieszkaniu. Wiem 
poza tym, jaką nosisz bieliznę i że rano 
pijesz czarną kawę z mlekiem, ale bez 
cukru. Mam mówić dalej?

- Skąd to wszystko wiesz!? - Marta 
nie posiadała się z wrażenia. Zapar-
kowała samochód przy chodniku. - Tu 
mieszkam. Chodź ze mną na górę. Re-
zerwowych męskich ubrań nie mam, 
ale mam suche ręczniki, przynajmniej 
trochę się wytrzesz.

Za chwilę jechali już przeszkloną 
windą: ona z rozmazanym makijażem, 
on z nagim torsem.

- Moje sąsiadki mają pewnie niezły 
ubaw – zaśmiała się Marta. - Szargasz 
mi reputację...

- Jeśli mówisz o dobrej reputacji, to 
najpierw musiałabyś ją mieć – teraz 
śmiali się już obydwoje.

W mieszkaniu Magda pokazała mu 
drzwi łazienki, przyniosła suchy ręcz-
nik i włączyła ekspres do kawy.

- Wolisz czarną czy jakieś wynalazki? 
- spytała, kiedy wszedł do kuchni. - Ja, 
jak słusznie zauważyłeś, piję czarną z 
mlekiem bez cukru. A teraz powiedz 
mi, skąd tyle o mnie wiesz.

- Może być czarna, ale bez mleka. 
Zaliczyłaś w poprzednim semestrze 
mojego kumpla, który jest z tobą 
na roku – odparł po chwili wahania 
Tomek. - Narzekał później, że potrak-
towałaś go jak rękawiczkę do bułek w 
Biedronce: raz potrzebna, a potem do 
śmietnika.

Marta roześmiała się, stawiając 
przed nim kubek z gorącą kawą. 
Drżały mu ręce, kiedy po niego sięgał.

- Dlaczego nie wziąłeś gorącego 
prysznica? - zapytała. - A głodny 
przypadkiem nie jesteś? Kanapek ci 
nie zrobię, ale możemy zamówić jakąś 
pizzę albo coś. Bo ja bym coś zjadła.

- To może zróbmy tak: ja wezmę 
prysznic, podsuszymy twoją suszarką 
do włosów moje ubranie i pójdziemy 

coś zjeść do miasta – zaproponował 
Tomek.

- A w mieście pójdziemy gdzieś na 
pizzę? - spytała ironicznie. - Mnie się 
już nie chce nigdzie wychodzić. Propo-
nuję tak: ja sobie jednak zamówię tę 
pizzę, a ty jak tam chcesz. Na wszelki 
wypadek wezmę większą, gdybyś się 
jednak namyślił.

Za godzinę rwali już kawałki ciepłe-
go ciasta z serem, pieczarkami, cebulą 
i sosem pomidorowym, popijając je 
czerwonym winem, które Marta wy-
ciągnęła z kuchennej szafki.

- Widzę, że jesteś dobrze przygoto-
wana na podjęcie niespodziewanych 
gości – zaśmiał się chłopak.

- Może będziesz miał okazję kiedyś 
mi się zrewanżować – powiedziała 
przyglądając mu się uważnie. Chłopak 
nie wydawał jej się ani specjalnie 
brzydki, ani ładny. Był dokładnie taki, 
jak lubiła. Fascynował ją jego głos i 
świetnie jej się z nim gadało, chociaż 
Tomek o sobie mówił niewiele. Miesz-
ka w Toruniu od dziecka, ale urodził 
się w Wałczu, gdzie jego ojciec służył 
kiedyś w jednostce łączności. Jest na 
trzecim roku, od zawsze lubi historię, 
ale nie bardzo wie, co będzie robił po 
dyplomie. Na pewno nie chce zostać 
nauczycielem.

- Masz jakąś dziewczynę? - spytała 
w najbardziej naturalny sposób, na 
jaki było ją stać.

- To trochę skomplikowane – Tomek 
najwyraźniej potrzebował zebrać 
myśli przed odpowiedzią. - No cóż... 
jestem żonaty, mam dwoje dzieci. To 
bliźniaki: chłopak Jacek i dziewczynka 
Sylwia. Mają po dwa latka. Miesz-
kamy wszyscy u moich rodziców w 
małym domku na przedmieściach. 
Tak to wygląda.

- Przynajmniej masz już wszystkich w 
domu – Marta nie patrzyła Tomkowi 
w oczy. - Dlaczego władowałeś mi się 
do auta, skoro masz gdzie wracać?

- A to, czy chcę wracać do domu, nie 
ma znaczenia? - spytał zaczepnie. - Bo 
tak się składa, że nie chcę. Nie układa 
nam się z Moniką. Właściwie to było 
tak, że poznaliśmy się na imprezie u 
naszej wspólnej kumpeli. Było mocno 
pite i jakoś tak... no, obudziliśmy się 
w tym samym łóżku. Cóż, takie rzeczy 
się zdarzają. Nie wymieniliśmy się 
numerami, ale za kilka tygodni ona 
zadzwoniła i powiedziała, że mamy 
kłopot. Później okazało się, że kłopot 
jest podwójny. Nasi rodzice nie wy-
obrażali sobie innego rozwiązania, niż 
ślub, więc go wzięliśmy, chociaż oby-
dwoje wiedzieliśmy, że między nami 
nie ma chemii. Ale za to jest biologia, 
czyli dzieci, więc tak sobie żyjemy 
razem, chociaż praktycznie osobno. 
Monika zajmuje się bliźniakami, ja 
jej pomagam, a utrzymują nas rodzi-
ce. Czasem stoję za barem w jednej 
knajpce, ale za wiele z tego nie mam, 
bo mogę pracować praktycznie tylko 
w weekendy, a zależy mi, żeby zostać 
na dziennych studiach. Dziwne jest 
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skandaliczy związek
to nasze małżeństwo. Ja nie pytam, z 
kim ona się spotyka, kiedy ja jestem z 
dziećmi, ona też nie jest ciekawa, czy 
ja mam kogoś na boku...

- A masz? - Marta weszła Tomkowi 
w zdanie.

- Powiedzmy, że czasem miewam 
– przyznał.

- I po to zastukałeś w szybę mojego 
auta? - dziewczyna nie spuszczała go 
z oczu.

- Podobasz mi się od momentu, 
kiedy nasz wspólny kumpel mi cię 
pokazał – Tomak popatrzył na nią 
uważnie. - Niespecjalnie na coś liczę, 
bo w końcu zdaję sobie sprawę, że 
niewiele dziewczyn chciałoby spoty-
kać się z gościem, który jest w mojej 
sytuacji. Zwłaszcza, że jest jeszcze coś, 
o czym musisz wiedzieć: mnie, w prze-
ciwieństwie do ciebie, nie interesuje 
przygoda na jeden raz. Musiałbym 
być więc skrajnie naiwny, gdybym coś 
sobie w związku z tobą roił w głowie. 
Ale z drugiej strony, za bardzo mi się 
podobasz, żebym nie spróbował. Czyli 
co, jaka decyzja: mam się ubrać, czy 
wprost przeciwnie?

Kazała mu się ubrać, ale zanim 
wyszedł, wymienili się numerami 
telefonów. Marta potrzebowała czasu, 
żeby ochłonąć, a nie chciała niczego 
deklarować pod wpływem impulsu. 
Zresztą, seks i tak był tego dnia wy-
kluczony.

Kiedy Tomek wyszedł, postanowiła 
jeszcze trochę pospacerować. Trafiła 
do małej knajpki za rogiem, zamówiła 
rum z colą i zatopiła się w rozmyśla-
niach. Nawet nie zauważyła, kiedy 
ktoś za nią stanął.

- I co, podjęłaś już decyzję? - usły-
szała głos, który zdążyła już bardzo 
polubić.

- Podjęłam – zaśmiała się. - Wolę 
dzisiaj gin z tonikiem.

Ustalili, że będzie lepiej, jeśli to Tomek 
będzie dzwonił do niej. Tak na wszelki 
wypadek, gdyby jego żonie coś jednak 
zaczęło przeszkadzać. Ich związek stał 
się tajemnicą poliszynela na ich wy-
działach. Oceniany był zgodnie w ka-
tegoriach obyczajowego skandalu, ich 
znajomi byli podzieleni tylko w kwestii 
tego, które z nich jest bardziej niemo-
ralne. Te opinie docierały do Marty i 
Tomka, ale żadne z nich nie zamierzało 
się nimi przejmować. Nie afiszowali się 
jednak w mieście, bywali wspólnie tylko 
na imprezach w zaufanym gronie. Cza-
sem wyjeżdżali gdzieś poza Toruń, żeby 
nacieszyć się iluzją pełnej swobody, a 
większość wspólnego czasu spędzali u 
niej w wynajętym mieszkaniu.

Któregoś dnia Marta uświadomiła so-
bie, że przekroczyła swoją barierę bez-
pieczeństwa: kocha Tomka i nie chce 
być tą drugą. Zaczęli o tym rozmawiać. 
Chłopak deklarował, że Marta też jest 
dla niego ważna, ale unikał rozmów 
o wspólnej przyszłości. Twierdził, że 
przynajmniej dopóki bliźniaki są małe, 

nie ma mowy, żeby rozstał się z żoną. 
To by zresztą nic nie dało, bo niby gdzie 
ona i dzieci miałyby się podziać? Na 
razie więc musi być tak, jak jest, a co 
będzie potem, to się zobaczy.

Marta jednak coraz bardziej chciała 
od Tomka konkretnych deklaracji i 
rozwiązań. Jeśli ma czekać, to jak 
długo i właściwie na co? Czarę jej go-
ryczy przelało przyznanie się Tomka, 
że którejś nocy przespał się ze swoją 
żoną. Mówił, że ona nic dla niego nie 
znaczy, ale jakoś tak wyszło. Marta 
była zdruzgotana.

Pomiędzy kochankami zaczął się 
okres nieporozumień i awantur. Marta 
zaczęła zaniedbywać studia, w końcu 
wzięła dziekankę i od tej pory prak-
tycznie nie rozstawała się z telefonem, 
czekając na wiadomości od Tomka. 
Coraz częściej zdarzało jej się łamać 
ustalenia i dzwonić do niego, co wy-
woływało kolejne awantury.

Apogeum nastąpiło, kiedy do Mar-
ty zadzwoniła Monika. Z rozmowy 
wynikało, że wiedziała o wszystkim. 
Żona Tomka przedstawiła zupełnie 
inny obraz ich małżeństwa, niż znała 
go Marta. Według Moniki, zanim po-
jawiła się Marta, Monika i Tomek żyli 
dokładnie tak samo, jak wiele innych 
par. Bywały między nimi lepsze i gor-
sze momenty, ale Monika nigdy nie 
przestała traktować Tomka jak męża. 
Spała z nim, gotowała mu obiady, w 
niedziele chodzili do kościoła, opieko-
wali się dziećmi. A potem pojawiła się 
Marta i wszystko runęło. Monika po-
stanowiła przeczekać kryzys. Myślała, 
że to długo nie potrwa, że Tomek chce 
po prostu odreagować stres związany 
z byciem mężem i ojcem. Ale sprawy 
zaszły za daleko i przeciągały się o 
wiele za długo. Czas z tym skończyć.

- Obiecaj mi, że oddasz mi męża, 
a dzieciom ojca – nalegała Monika, 
płacząc. - On i tak zawsze będzie 
ciągnął za sobą przeszłość, nigdy nie 
będziesz z nim szczęśliwa. Zrobisz to, 
o co cię proszę?

- Nie mogę ci tego obiecać – roz-
wiała jej nadzieje Marta. - Nie ma co 
ukrywać: kocham go i zrobię wszystko, 
żeby ze mną był. Mogę ci obiecać 
tylko jedno: jeśli on podejmie decyzję, 
że chce być z wami, to ja to uszanuję.

Marta rozłaczyła się i zaczęła płakać.

- Dzwoniła do ciebie Monika, praw-
da? - Tomek zapytał od progu.

- Prawda – potwierdziła Marta.
- I co z tym zrobimy?
- To nie jest dobre pytanie – Marta 

podeszła blisko do Tomka i patrzyła 
mu prosto w oczy. - Dobre jest takie: 
co ty z tym zrobisz? Wiesz, że chcę z 
tobą być, że cię kocham, ale do tego 
trzeba dwojga, a ja cię do niczego nie 
zmuszę. Musisz wybrać: albo oni, albo 
ja. Dłużej już tak nie może być.

Stali tak bez ruchu i słowa przez kil-
ka minut, aż w końcu Tomek ominął 
kochankę i zamknął za sobą drzwi jej 
mieszkania.

Marta przez kilka miesięcy nie była 
w stanie normalnie funkcjonować. 
Całe dnie spędzała w łóżku, a jeśli 
już wychodziła, to do sklepu po naj-
potrzebniejsze rzeczy, głównie trochę 
jedzenia i dużo alkoholu. Ojciec zała-
twił jej u znajomego lekarza receptę 
na antydepresanty, które Marta popi-
jała drinkami. Wreszcie któregoś dnia 
obudziła się i postanowiła, że musi 
zacząć znowu żyć.

Wróciła na uczelnię i szybko nadro-
biła zaległości. Wolny czas spędzała 
jako publiczność w salach sądowych, 
zaczęła też rozglądać się za kancelarią, 
w której mogłaby odbyć staż, a póź-
niej zrobić aplikację. Żyła jak mniszka: 
myśl o pójściu z kimś do łóżka napa-
wała ją obrzydzeniem.

Po letniej sesji kolega z wydziału or-
ganizował grilla. Zaprosił ją nie licząc 
na to, że przyjdzie, ale zaskoczyła go 
zapowiadając, że jednak się pojawi.

- Oooo..., jesteś wreszcie! - usłyszała 
za furtką od ogrodu kilka podniesio-
nych głosów. Żaden z nich nie był 
trzeźwy. - Trochę kazałaś na siebie 
czekać. Gdzie się szlajałaś, zamiast na-
pić się z porządnymi ludźmi? Masz tu 
szklaneczkę i zapraszamy na ławkę kar.

Marta na przywitanie skinęła głową 
wszystkim. Postanowiła, że zanim 
przyklei się do którejś z grupek, zajrzy 
jeszcze do toalety, żeby się trochę 
odświeżyć. Weszła przez otwarte na 
oścież tarasowe okno i skierowała 
się do łazienki. To, co zobaczyła po 
drodze sprawiło, że ugięły się pod nią 
kolana. Oparła się o ścianę i ciężko 
oddychała. Kiedy trochę się uspokoiła, 
zdjęła buty i boso wyszła głównym 
wejściem prosto na ulicę.

- Jezu... dobrze przynajmniej, że już 
z nim nie jestem! - pomyślała. - Co za 
skur...el z niego! Jak ja mogłam kochać 
kogoś takiego?

Wstrząsnął nią widok Tomka, na-
miętnie obściskującego się z jakąś 
zgrabną blondynką. To nie była Mo-
nika. Zauważył przechodzącą Martę, 
ale nie zrobiło to na nim żadnego 
wrażenia. Pomachał jej nawet ręką za 
plecami swojej nowej laski.

Marta pieszo poszła w kierunku 
domu. Po drodze wstąpiła jeszcze do 
ulubionej, małej knajpki. Usiadła przy 
barze, zamówiła rum z colą i zatopiła 
się w myślach.

- I co, podjęłaś już decyzję? - usłysza-
ła za plecami dobrze sobie znany głos.

Dopiła drinka, odwróciła się, bez sło-
wa ominęła Tomka i poszła do domu.

Spotkali się później tylko raz. Zamó-
wiła nianię do synka i wybrała się na 
bal absolwentów UMK. Rozmawiała 
w gronie kolegów z roku, kiedy ktoś 
za nią stanął.

- Czy mogę zaprosić cię do tańca? 
- usłyszała głos, od którego znów 
zmiękły jej kolana. Bez słowa wstała i 
poszła na parkiet. Zespół grał wolny 
utwór i Tomek mocno przytulił ją do 
siebie.

- Spieprzyłem to strasznie – odezwał 
się po chwili. - Myślę, że powinienem 
cię przeprosić. Byłem jeszcze wtedy 
strzasznym gówniarzem. Przerosło 
mnie to wszystko. Wybaczysz mi?

- Już dawno ci wybaczyłam – powie-
działa Marta.

- Czy to znaczy, że mogłabyś zacząć 
znów się ze mną spotykać? - Tomek 
przytulił ją do siebie jeszcze mocniej. 
- Zacząć wszystko od początku? Wiesz, 
rozwiodłem się z Moniką, więc...

- Pamiętasz, że nigdy wcześniej ze 
sobą nie tańczyliśmy? - zapytała. - 
To nasz pierwszy wspólny taniec. I 
ostatni. Musisz być szczęśliwy beze 
mnie...

Waldemar Leszkiewicz
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7 stycznia rozstrzygnięty został 
konkurs na stanowisko prezesa 
zakładu Wodociągów i kanalizacji 
w Wałczu. Nowym prezesem wy-
brano Tomasza Rzemykowskiego, 
który za kadencji burmistrza zdzi-
sława Tuderka był już prezesem 
zwik. aktualny dyrektor Powiato-
wego zarządu Dróg stanowisko w 
zWik obejmie 10 marca. 

Jak się dowiedzieliśmy, na konkurs 
wpłynęły oferty od dwóch kandy-
datów. Okazało się jednak, że jedna 
z ofert nie spełniała wymogów for-
malnych. Ostatecznie 5 stycznia Rada 
Nadzorcza rozpatrzyła jedną ofertę i 
uznała ją za spełniającą oczekiwania. 
Dlatego na kolejnym posiedzeniu, któ-
re zaplanowane zostało na 27 stycz-
nia, Rada Nadzorcz spółki podejmie 
uchwałę o powołaniu na stanowisko 
prezesa ZWiK, Tomasza Rzemykow-
kiego. Przedstawił on wizję rozwoju 
przedsiębiorstwa, opartą głównie na 
poszukiwaniu funduszy strukturalnych 
na zewnątrz. 

T. Rzemykowski dobrze zna ZwiK, 
bowiem przez około półtora roku 
pełnił już funkcję prezesa. Było to w 
czasie kadencji burmistrza Zdzisła-
wa Tuderka. Ostatnio zaś zajmował 
stanowisko dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wałczu.   

Nowy prezes zWik
- Znam firmę i 2/3 załogi – mówi T. 

Rzemykowski.  - Nie planuję jakichś 
rewolucyjnych zmian kadrowych ani 
tym bardziej szukania oszczędności w 
zwolnieniach pracowników. Oczywi-
ście chcę utrzymać ceny wody przy-
najmniej na obecnym poziomie, ale to 
niestety nie jest wyłącznie zależne ode 
mnie czy firmy. Na cenę ma wpływ 
wiele czynników zewnętrznych, jak 
choćby ceny energii, na które nie 
mamy żadnego wpływu. Jeśli wszytko 
pójdzie zgodnie z planem, to funkcję 
prezesa obejmę po 10 marca.

Takie właśnie rozstrzygnięcie kon-
kursu na prezesa ZwiK spowoduje 
m.in. to, że w Powiatowym Zarządzie 
Dróg powstanie wakat na stanowisku 
dyrektora. Jak się dowiadujemy, ma 
być rozpisany konkurs zewnętrzny, 
który ma wyłonić nowego dyrektora. 

far

od autora: Gdybym napisał, że 
jestem zaskoczony wynikiem konkur-
su, to bym po prostu skłamał. Zaraz 
po pojawieniu się informacji o tym, 
że dotychczasowy prezes Wojciech 
Szalwach pozostanie na stanowisku 
tylko do końca roku zaczęły się 
spekulacje, kto go zastąpi. W tym 
kontekście najczęściej pojawiały się 
dwa nazwiska: jednego z pracow-
ników „wodociągów” oraz właśnie 

T. Rzemykowskiego. Ostatnio mówi 
się wręcz, że zmiana prezesa jest 
wynikiem porozumienia starosty z 
burmistrzem. Po ostatnich wyda-
rzeniach związanych z odwołaniem 
przewodniczącego Rady Powiatu 
pojawiły się teorie, według których 
stanowisko dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg było elementem, dzięki 
któremu udało się zapewnić stano-
wisko nowego przewodniczącego 
Rady Powiatu dla ORS Przyszłość. 
Wersja wydarzeń miała wyglądać 
następująco: na stanowisko prezesa 
wodociągów idzie T. Rzemykowski, 
który zwalnia swoje stanowisko. Na 
jego miejsce nowym dyrektorem 
zostaje Maciej Goszczyński (pracuje 
w Powiatowym Zarządzie Dróg), 
co z kolei zapewnia głosy m.in. PiS 
dla poparcia kandydatury M. We-
nio (ORS Przyszłość) na stanowisko 
przewodniczącego Rady Powiatu. I 
mamy oto taką sytuację. Wszystko 
wskazuje na to, że  T. Rzemykowski 

zostaje prezesem ZWiK. PiS popiera 
kandydata ORS i T. Wenio zostaje 
przewodniczącym Rady Powiatu. Do 
rozstrzygnięcia pozostaje już tylko 
ostatni element układanki, czyli od-
powiedź na pytanie, kto ostatecznie 
zostanie dyrektorem Powiatowego 
Zarządu Dróg.

Wracając jednak do ZWiK. Poprzedni 
prezes W. Szalwach był doskonałym 
fachowcem, który przez lata pracy 
w miejskiej spółce poznał jej funk-
cjonowanie niejako od podszewki. 
Na pewno szkoda tracić takiego 
specjalistę, choć daleki jestem od 
krytykowania burmistrza/ów za de-
cyzję o zmianie na tym stanowisku. 
Każdy z szefów ma bowiem prawo 
dobierać sobie współpracowników 
według uznania i nie widzę powodu, 
aby Macieja Żebrowskiego pozbawiać 
tego przywileju. Ewidentnym plusem 
jest natomiast wybór na stanowisko 
prezesa osoby, która ma spore pojęcie 
o funkcjonowaniu wodociągów.
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W niedzielę 16 stycznia w wyniku 
postrzału zginął 41-letni mieszka-
niec Wałcza. Najbardziej prawdo-
podobna jest w tej chwili wersja 
o samobójstwie, choć prokuratura 
niczego nie wyklucza i bada wszel-
kie możliwe wątki. 

Zdarzenie poprzedził wpis na por-
talu społecznościowym, w którym 
mężczyzna prosił o pomoc. Zdjęcie 
sugerowało, co może sobie zrobić. 
Niestety, kilka godzin później już 
nie żył. 

- Na miejscu zdarzenia przepro-
wadzono oględziny – mówi wałecki 
Prokurator rejonowy Piotr Łosiewski. 
- Zabezpieczono ślady oraz egzempla-
rze broni. Konieczne jest wykonanie 
ekspertyzy, ale na tę chwilę mogę na 
99 procent powiedzieć, że jest to broń 
czarnoprochowa na którą nie jest wy-
magane zezwolenie. Przeprowadzona 
została sekcja, która potwierdziła, że 
powodem śmierci był postrzał z broni 
czarnoprochowej.

Zdarzenie wywołało lawinę komen-
tarzy i niepotrzebnych spekulacji. 
Komentowano również zatrzymanie 
partnerki mężczyzny.

- Było to rutynowe działanie i ko-
bieta jest już na wolności – zapewnia 
prokurator. - Zatrzymanie w takim wy-
padku jest czynnością oczywistą i służy 
między innymi zabezpieczeniu śladów 
oraz przesłuchaniu zatrzymanej osoby 
jako świadka zdarzenia.

Według relacji pojawiających się 
na portalach internetowych, strzał 
miał być słyszalny krótko po godzinie 
15.00, natomiast policja miała rzeko-
mo pojawić się po 18.00. To rodziło 
pytania, skąd wzięła się taka zwłoka 
w powiadomieniu policji.

- Ustalono, że w tym mieszkaniu 
strzały były słyszane o różnych porach 

Najpewniej samobójstwo
i w różne dni – twierdzi P. Łosiewski. 
- Oczywiście znamy również relację 
mówiącą o strzale w okolicy 15.00, i 

jest ona weryfikowana. Na tę chwilę 
badamy różne wersje, między innymi 
samobójstwo, ale sprawdzamy rów-

nież czy nie doszło do niego w wyniku 
nakłaniania, o czym mówi art. 151 
kodeksu karnego.                         far
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Wiceminister infrastruktury Marek 
gróbarczyk podczas konferencji 
prasowej przedstawił założenia 
projektu „Nasze Łowiska”, wpro-
wadzającego jedną opłatę za węd-
kowanie w skali kraju i odejście 
od kart wędkarskich. jak mówią 
znający temat, może być oznaczać 
koniec Polskiego związku Wędkar-
skiego. 

Podczas konferencji padły istotne de-
klaracje dla miłośników wędkarstwa. 
Powołano Departament Rybactwa, 
który będzie odpowiedzialny m.in. 
za wprowadzenie jednego zezwole-
nia na połów ryb na terenie całego 
kraju i jednolitą opłatę wędkarską w 
wysokości 250 złotych za rok (plus 50 
złotych za połów z łodzi).

Zasadniczą zmianą będzie jedna 
opłata na wszystkich akwenach, 
pozostających w administracji Wód 
Polskich, która wyniesie 250 zł. - 
Chcemy odejść od kart wędkarskich 
i wprowadzić jedną opłatę, gdyż 
chcemy skończyć z sytuacją, gdy węd-
karz na pozwolenia wydaje tysiące 
złotych w skali całego kraju – mó-
wiono podczas konferencji. - Obecnie 
każdy okręg rybacki, czy użytkownik 

koniec Polskiego związku Wędkarskiego? 
- wiele na to wskazuje...

wód działa na własnych zasadach i 
pobiera swoje opłaty, co zniechęca 
do uprawiania wędkarstwa. Dlatego 
zapraszamy do współpracy wszystkich 
użytkowników wód, zwłaszcza Polski 
Związek Wędkarski i Okręgi Wędkar-
skie. Zachęcamy, by przystąpiły do 
naszego programu, tak, by ceny były 
racjonalne, a akweny dostępne dla 
wszystkich –powiedział na konferencji 
wiceminister Gróbarczyk. (cytat za 
portalem wio.waw.pl)

Jak podają Wody Polskie, Zarzą-
dzeniem Prezesa Wód Polskich nr 
87/2021 w sprawie wprowadzenia 
zezwolenia „Nasze Łowiska”, wpro-
wadzona została możliwość jednego 
zezwolenia na wędkowanie na tere-
nie całego kraju. Co prawda opłata 
ta dotyczy tylko obwodów, których 
rybackim użytkownikiem są Wody 
Polskie, ale liczba objętych tym roz-
porządzeniem obwodów będzie się 
sukcesywnie powiększać. W najbliż-
szym czasie, w oparciu o posiadane 
dokumenty, kilkanaście dodatkowych 
obwodów zostanie udostępnionych 
wędkarzom. Rozpoczęto również 
negocjacje z innymi użytkownikami 
rybackimi, a po ich pozytywnym 
zakończeniu, liczba obwodów może 

zamknąć się trzema cyframi. Wtedy 
„Nasze Łowiska” staną się autentycz-
nym zezwoleniem krajowym. 

Jak twierdzi dyrektor biura Okręgu 
Nadnoteckiego PZW Lidia Pirtań, na 
tę chwilę w zarządzie Wód Polskich 
są na terenie Okręgu jedynie cztery 
jeziora: dwa w okolicy Złotowa i dwa 
koło Wielenia. Okręg Nadnotecki 
obejmuje zasięgiem powiat wałecki. 
Dodać należy, że nie do końca jasna 
jest sytuacja jeziora Raduńskiego, 
który na tę chwilę zdaniem PZW jest 
w ich dzierżawie, a zdaniem Wód nie 
ma na nim użytkownika rybackiego i... 
nie wolno na nim wędkować. 

***
- Aktualnie nie znamy żadnych szcze-

gółów – przyznaje L. Pirtań. - Wiemy 
tyle, co powiedziano na konferencji. 
Z tego co mówił minister wynika, że 
planowane jest odejście od kart węd-
karskich, bowiem jak mówił minister, 
ich uzyskanie wiązało się często z fik-
cyjnymi egzaminami. Wynika z tego, 
że nie będzie żadnego dokumentu, 
uprawniającego do połowu ryb, a 
liczyć się będzie jedynie wniesienie 
opłaty. Obowiązują w dalszym ciągu 
umowy dzierżawy na łowiska. Choćby 
rzeki mamy do 2024 roku. Jak Wody 

Polskie to rozwiążą? Przecież łowiska 
dzierżawią od nich spółki rybackie, a 
te mają zatrudnionych pracowników, 
leasingowany sprzęt czy wzięte środki 
unijne w ramach różnych projektów. 
Obowiązuje je często pięcioletni okres 
trwałości projektu. Dlatego mam 
wiele wątpliwości co do tego, jaki 
kształt przybiorą ostatecznie przepisy, 
dotyczące wód i wędkowania. Nie 
sądzę, aby jednolita opłata na cały 
kraj uwzględniała presję na poszcze-
gólnych łowiskach. Wydaje się, że 
będzie to zwykła arytmetyka, czyli 
podział środków według liczby wód 
czy ich powierzchni i tak będzie usta-
lana wysokość środków na zarybianie, 
utrzymanie łowiska i ochronę. Ale jak 
mówię, szczegóły dopiero poznamy. 
Nie zmienia to faktu, że może to 
postawić PZW pod ścianą i mocno 
zachwiać jego funkcjonowaniem. W 
przypadku naszego Okręgu połowa 
łowisk, którymi dysponujemy, jest 
dzierżawiona od Wód Polskich. Ich 
utrata może oznaczać poważne pro-
blemy dla okręgu. Nie wyobrażam 
sobie, abyśmy mogli stracić na przy-
kład rzeki Gwdę i Noteć czy wiele rzek 
pstrągowych. 

Zanim program „Nasze Łowisko” 
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koniec Polskiego związku Wędkarskiego? 
- wiele na to wskazuje...

został ogłoszony na konferencji, mi-
nisterstwo wytypowało 14 Okręgów 
PZW do rozmów. Wśród okręgów 
wytypowanych do prowadzenia 
rozmów był Okręg Nadnotecki. A co 
zo zrobił Zarząd Główny PZW? Zrobił 
krok w tył, czyli zwołał nadzwyczajne 
posiedzenie, na którym podjął uchwa-
łę... o zakazie prowadzenia rozmów 
z Wodami Polskimi przez Okręgi. Z 
kolei ministerstwo i Wody Polskie nie 
kwapią się do rozmów z Zarządem 
Głównym. Zresztą, szczerze mówiąc, 
trudno się temu dziwić, bowiem ZG 
nie dysponuje fizycznie wodami. Te 
dzierżawią okręgi. 

Za 250 złotych już dziś można wy-
kupić pozwolenie na łowienie na ło-
wiskach Wód Polskich w całej Polsce. 
125 złotych wynosi opłata ulgowa, a 
50 złotych dopłata do połowu z łód-
ki, oczywiście na wodach, gdzie taki 
połów jest dozwolony. Jak na razie, 
ilość łowisk jest niezbyt bogata, ale 
stale ma się powiększać. 

- Wody Polskie mogą kontrolować 
dzierżawców – mówi L. Pirtań. - Jeśli 
stwierdzą nieprawidłowości, to kon-
sekwencją może być wypowiedzenie 
umowy dzierżawy. To rodzi nasze 
obawy. Utrata łowisk może bowiem 
poważnie zachwiać funkcjonowaniem 
PZW.

far

od autora: Od bez mała 40 lat 
funkcjonuję w środowisku wędkar-
skim i temat nie jest mi obcy, a dodat-

kowo mam szereg własnych obser-
wacji i przemyśleń. Wielu wędkarzy, 
mających na pieńku z PZW, cieszy się 
z ewentualnego upadku monopolisty. 
Ja jednak dostrzegam również wiele 
zagrożeń, jakie niesie za sobą nowe 
rozwiązanie. Może nawet nie tyle za-
grożeń, co wątpliwości, wynikających 
z braku wiedzy na temat szczegółów. 
Podobne rozwiązania funkcjonują 
na świecie i sprawdzają się znako-
micie, a  wody obfitują w ryby (np. 
w Holandii). Myślę, że do tego, aby 
podobny stan wód zaistniał w Polce, 
konieczne jest nie tylko prawidłowe 
gospodarowanie, czyli zarybienia, 
wspomaganie naturalnego tarła i 
ochrona wody, ale przede wszystkim 
zmiana mentalności społeczeństwa. 
Kiedy słyszę o przywróceniu maso-
wości wędkarstwa, niestety od razu 
oczami wyobraźni widzę nad wodą 
tłumy ludzi, żądnych rybiego mięsa. 
Poważne ograniczenia, o ile nie cał-
kowity zakaz zabierania ryb, to na tą 
chwilę jedyny ratunek dla naszych 
wód. Obawiam się jednak, że może 
to nie spotkać się ze zrozumieniem ze 
strony elektoratu, a ten - jak dowodzą 
liczne przykłady - w wielu sprawach 
ma decydujący głos. Dlatego do-
świadczenie każe mi podchodzić do 
nowego pomysłu ostrożnie, żeby nie 
powiedzieć sceptycznie. Może się 
bowiem okazać, że wprawdzie bę-
dziemy mieli jedną opłatę za wody... 
ale tylko za wody, bo ryby trudno w 
nich będzie spotkać. 

Pomysł jest też mocno wątpliwy 
z czysto ekonomicznego punktu 
widzenia. Być może Wody Polskie 
zatrudnią fachowców, może nawet 
wędkarzy, znających specyfikę łowisk, 
presję na poszczególnych akwenach i 
wiedzących, które gatunki ryb są na 
jakim łowisku najbardziej eksploato-
wane. To są podstawowe informacje, 
choćby do planowania zarybień. W 
przeciwnym razie może się okazać, że 
dużo pieniędzy wyrzuconych będzie 
zwyczajnie w błoto. 

Nie ukrywam wszakże, iż likwidacja 
PZW to dla mnie miła perspektywa. 
Nie chciałbym być źle zrozumiany i 
wolałbym, aby ktokolwiek z działaczy 
nie poczuł się tymi słowami osobiście 
urażony. Wielu z nich w takich wa-
runkach, jakie są, wykonuje ogrom 
wspaniałej roboty. Jestem jednak 
zdania, że PZW w obecnym kształcie 
nie ma racji bytu. Przede wszystkim 
należy skończyć z tak zwanym spor-
tem wędkarskim, ograniczając go 
do sportu rzutowego oraz imprez o 
charakterze rodzinno-integracyjnym. 
Sądzę, że na zawody wędkarskie 
PZW przeznacza wielokrotnie więcej 
środków, niż na zarybienia i ochronę 
wód. Zawody wędkarskie to puchary, 
dyplomy, nagrody, delegacje dla za-
wodników, ryczałt na zanęty, ryczałt 
na przynęty, delegacje dla sędziów, 
delegacje dla wytyczających miej-
sca zawodów. To wreszcie catering, 
znaczki i inne gadżety. W skali kraju 
rąbią się z tego potężne kwoty. Do 

tego jest to oręż dla różnej maści 
ekologów, śniących o całkowitym 
zakazie wędkowania. Uzasadniając 
to, powołują się często właśnie na 
przykład zawodów wędkarskich, 
które odbywają się „na żywej” rybie. 
Oznacza to, że każda złowiona ryba 
jest po zmierzeniu czy zważeniu jest 
wypuszczana. Ekologom kojarzy się 
to jednoznacznie z czerpaniem przy-
jemności z męczenia/kaleczenia ryb, 
w imię jakiejś sportowej rywalizacji. 
Ja sam wędkuję, a wprawdzie więk-
szość złowionych ryb wypuszczam, 
to w tym rozumowaniu dostrzegam 
nieco racji. Zawody wędkarskie w 
takim kształcie jak obecnie? Proszę 
bardzo, ale finansowane z kieszeni 
zawodników lub sponsorów. 

Nie chcę się już rozpisywać na te-
mat sensu funkcjonowania Zarządu 
Głównego oraz porozumień pomię-
dzy okręgami. Faktem jest, że chcąc 
wędkować w różnych rejonach kraju 
na zezwolenia można wydać tysiące 
złotych. I jestem przekonany, że 
wielu wędkarzy jest w tanie zapłacić 
nawet większe kwoty, ale pod warun-
kiem, że będą mieli okazję połowić 
okazowe ryby. Skoro jednak takiej 
możliwości w polskich realiach nie 
ma i nie zanosi się na zmianę mental-
ności społeczeństwa, to na rewolucję 
w PZW nie ma co liczyć. Więc po co 
przepłacać? Lepiej zapłacić jedną 
opłatę, żeby posiedzieć legalnie nad 
wodą, a na porządne wędkowanie 
wyjechać do Holandii czy Szwecji...
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Z przykrością informuję, 
że z dniem 01 stycznia 2022 

roku wałecki oddział 
Federacji Konsumentów 

zakończył swoją działalność.

dZięKuję wsZystKim

instytucjom, firmom, 
organizacjom, wolontariuszom 
i mediom lokalnym za 40 lat 
współpracy na rzecz ochrony 

praw konsumentów.

w imieniu Rady Oddziału

Prezes 
mieczysława Łukaszewicz

od ostatnich świąt bożego Na-
rodzenia mieszkańcy niewielkiej 
miejscowości położonej na terenie 
naszego powiatu żyją podzieleni: 
panowie mówią o podstępie, a 
panie o oszustwie. ile osób było 
dokładnie zamieszanych w akcję - 
jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za 
to, że pomysł zbadania wierności 
żon i narzeczonych był z jednej 
strony nowatorski, a z drugiej – 
znany od wieków. Wystarczyła do 
tego... spowiedź. a okazał się na 
tyle skuteczny, że w jego efekcie 
szykuje się kilka rozwodów. 

Na temat tego, co wydarzyło się 
przed świętami, dziś krążą już legendy. 
Sami zainteresowani nie bardzo chcą 
się przyznawać do swojej działalności, 
bo mimo, że miały im przyświecać 
szczytne intencje, to obawiają się, że 
prawo jednak złamali. Choć – według 
ich oceny - była to znikoma szkodli-
wość społeczna. Zgoła odmiennego 
zdania są panie, które padły ofiarą 
podstępu. Ich zdaniem oszuści nie 
powinni długo wyjść z kryminału. 
Podejrzewają kto za tym stoi, ale 
samo podejrzenie nie wystarczy, a 
dowodów brak. 

Cała afera zrodziła się w głowie 
jednego z panów w średnim wieku 

spowiedź, czyli męsko-damski „Pegasus”
o imieniu powiedzmy Andrzej. Alina 
(imię również zmienione), żona An-
drzeja, akurat niedawno rozpoczęła 
pracę zawodową. Przez lata zajmo-
wała się wyłącznie domem i dziećmi. 
Te jednak podrosły i nie potrzebowały 
już ciągłej opieki. Alina postanowiła 
zatem wyjść do ludzi, a pierwszym 
krokiem na tej drodze było podjęcie 
pracy. Andrzej początkowo cieszył się 
z tego, bo dodatkowy grosz w dobie 
szalejącej inflacji zawsze się przyda, 
ale dość szybko skojarzył dwa fakty. 
Po pierwsze, Alina mimo zbliżającej 
się czterdziestki (konkretnie osiągnie ją 
za trzy lata) była kobietą bardzo atrak-
cyjną. Po drugie, w firmie, w której 
zaczęła pracę, przeważali mężczyźni. 
Kiedy więc Alina zaczęła później 
wracać do domu lub kiedy wycho-
dziła wieczorem rzekomo spotkać się 
z koleżankami, albo gdy wieczorem 
odbierała telefon i zamykała się z nim 
w łazience - wyobraźnia podsuwała 
Andrzejowi obrazki, których wcale nie 
chciałby oglądać. 

- Tak już jest, że facet z zazdrości jest 
w stanie zrobić wiele głupot – przy-
znaje Andrzej. - Ja po kilku miesiącach 
byłem przekonany, że żona mnie 
zdradza. Nakręcałem się do tego 
stopnia, że dopisywałem sobie całą 
historię, kiedy żona mnie zdradzała, 

gdzie i z kim. Obrazy były żywe, 
obrzydliwe i mocno ryjące psychikę. 
Czy próbowałem z nią rozmawiać? 
Niby coś próbowałem, ale kończyło 
się na awanturach. Zresztą czy mo-
głem liczyć, że żona dobrowolnie się 
przyzna, że mnie zdradza? Mówiła, że 
to wytwór mojej chorej wyobraźni, ale 
co do cholery miała mówić? 

Andrzej gryzł się ze swoim kłopotem 
dość długo. Któregoś dnia spotkał 
się z kumplem. Pod sklepem wypili 
jedno, potem drugie piwko. Potem 
doszli do wniosku, że spotkanie należy 
przedłużyć, ale już niekoniecznie przy 
piwku. Zakupili więc solidną flaszkę, 
kiełbasę, konserwę, słoik ogórków 
konserwowych, świeży chlebek i poszli 
do Krzyśka.  

Po kilku kieliszkach Andrzej zwierzył 
się koledze z dręczącego go problemu. 
Jakież było jego zaskoczenie, kiedy 
okazało się, że Krzysiek od dłuższego 
czasu gryzie się z tym samym. Tyle, że 
on jest wręcz pewny, że żona go zdra-
dza, tyle, że w żaden sposób nie może 
jej przyłapać. Panowie rozpoczęli wni-
kliwe rozważania na temat sposobu, 
dzięki któremu mogliby złapać nie-
wierne małżonki na gorącym uczynku. 
Woleli znać nawet najboleśniejszą, ale 
jednak prawdę, niż dłużej żyć w nie-
pewności, a zapewne i pohańbieniu. 

Wreszcie podczas tej gorętszej wraz z 
każdym wypitym kieliszkiem dyskusji 
któremuś z panów wyrwało się, że to, 
czy ich żony zdradzają, wie tylko Pan 
Bóg i ksiądz proboszcz. Tyle, że nie ma 
szans na wyciągnięcie takiej informacji 
od żadnego z nich.

- To mnie jednak zainspirowało – 
mówi Krzysiek. - Społeczność wiejska 
wymusza pewne zachowania. Nie 
wszyscy są jakoś mocno religijni, ale 
prawie wszyscy do kościoła chodzą, 
głównie po to, żeby sąsiedzi nie wzięli 
ich na języki i nie wytykali palcami. I 
do spowiedzi kobiety też biegają. Jed-
ne bardzo często, ale większość głów-
nie przed świętami. I też idą, żeby 
ludzie nie gadali, a zwłaszcza sąsiadki. 
I tak sobie pomyślałem, że może z 
własnej woli wszystkich grzechów nie 
mówią, ale spytane, przy konfesjonale 
przecież nie skłamią. I w tym kierunku 
poszło nasze myślenie, żeby posłuchać 
grzechów naszych kobiet. 

***
Istnieje kilka wersji tego, co wyda-

rzyło się przed świętami. Panowie 
oczywiście oficjalnie nie przyznają 
się do żadnej. Twierdzą wręcz, że 
łączenie ich z tym, co później działo 
się na wiosce, jest pomówieniem. To, 
że myśleli o tym, aby w jakiś sposób 
dowiedzieć się co ich małżonki mówią 
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spowiedź, czyli męsko-damski „Pegasus”
na spowiedzi, to fakt. Ale kto i w jaki 
sposób wprowadził ich pomysł w czyn 
nie mają pojęcia. 

- Widocznie ktoś wpadł na taki sam 
pomysł, co my – zgodnie mówią An-
drzej i Krzysiek. 

To, że kto podsłuchiwał kobiety 
w konfesjonale, jest już więcej, niż 
pewne. Według pierwszej wersji, ktoś 
zadzwonił do księdza i podszywając 
się pod kogoś z Kurii wezwał probosz-
cza do Koszalina. Ktoś inny wiedząc, 
że księdza w kościele nie ma, zasiadł 
zamiast niego w konfesjonale. Było to 
o tyle proste, że sam konfesjonał jest 
zrobiony tak, że z zewnątrz prawie nie 
widać, kto w nim siedzi. 

Według innej wersji, ktoś dowie-
dział się, że proboszcz musiał pilnie 
wyjechać w sprawach rodzinnych i 
zwyczajnie to wykorzystał. 

Jest jeszcze wersja prawie sensacyj-
na, według której proboszcza pozbyto 
się wysyłając mu na telefon fałszywą 
informację o objęciu go kwarantanną 
z powodu kontaktu z osobą chorą na 
covid. 

- Naprawdę nikt nie bierze pod 
uwagę najprostszej ewentualności? 
- dziwi się Andrzej. - Po co było tak 
ryzykować? Wystarczyło przecież w 
internecie zamówić mały mikrofonik 
i zainstalować go w konfesjonale. 
Siedzieć wygodnie w samochodzie i 
w spokoju słuchać, co jest mówione. 
Nie ma problemu, żeby to nagrać. 
Ja wybrałbym właśnie taką opcję, 
choć oczywiście mówię to czysto 
teoretycznie, gdyż nie mam z tym nic 
wspólnego.

***
Najbardziej prawdopodobny prze-

bieg zdarzeń wygląda jednak tak, że 
prawdziwe mogą być nie jedna, a 
nawet dwie wersje. Najpierw panom 
(najpewniej było ich dwóch), pomógł 
przypadek. Nieobecność księdza 
wykorzystał jeden z mężczyzn i ukrył 
się w konfesjonale, a drugi pilnował, 
czy proboszcz nie wyspowiadać. Tym 
sposobem udało się jednak „wyspo-
wiadać” zaledwie dwie kobiety i przy 
okazji omal nie doszło do wpadki. 
Proboszcz wrócił już z Koszalina i był 
na plebanii, kiedy w kościele było 
jeszcze kilka kobiet, czekających na 
swoją kolej. W ostatniej chwili spraw-
com udało się odwrócić uwagę kobiet, 
dzięki czemu mężczyzna niepostrze-
żenie wydostał się z konfesjonału. 
Musiał jednak uwiarygodnić przed 
paniami swoje nagłe pojawienie się, 
więc chcąc nie chcąc odczekał swoje 
w kolejce i przykładnie się wyspo-
wiadał. To jednak zmusiło panów do 
rezygnacji z ryzykownego pomysłu 
osobistego spowiadania. Zdecydo-
wali się na wykorzystanie urządzeń 
szpiegowskich. Malutki mikrofonik 
był nie do namierzenia choć uczci-
wie przyznają, że jakość nagrań nie 
zawsze była idealna i chwilami słowa 
są niezrozumiałe. Ale najważniejsze, 
że mikrofon gorzej „zbierał” niski 
głos księdza, a zdecydowanie lepiej 

reagował na wysokie głosy kobiece, a 
o to przecież głównie chodziło. 

Bomba wybuchła jeszcze przed świę-
tami. Andrzej wygonił swoją żonę z 
domu. Oczywiście plotek na ten temat 
było sporo, choć przeważył pogląd, że 
znudziła mu się rola rogacza. 

- W skrzynce znalazłem kopertę 
adresowaną do mnie  - opowiada 
Andrzej. - W środku była karta jak do 
telefonu, włożona w taką przejściów-
kę, że pasowała do czytnika w kom-
puterze. Na karcie było nagranie. Głos 
żony poznałem bez problemu. Męski 
był słabo słyszalny, ale z kontekstu 
wynikało, że to ksiądz podczas spo-
wiedzi. Podczas nagrania moja żona 
jasno przyznała się, że grzeszy i mnie 
zdradza. Nie powiedziała z kim, a z 
tego co mówiła nie wynikało nawet, 
czy to była jedna osoba, czy więcej. 
To mi jednak wystarczyło. Puściłem jej 
to nagranie. Była w szoku, domagała 
się, żebym ujawnił, kto ją podsłuchał. 
Groziła, że zgłosi to na policję. Ale 
byłem pewny, że nie zgłosi, bo będzie 
jej wstyd. Musiałaby pozwolić im od-
słuchać nagranie, na którym przyznaje 
się do zdrady. Kazałem jej wynosić się 
z domu. Nie miała do niego żadnych 
praw. Prosiła, wręcz błagała, żebym jej 
wybaczył. Ale ja jej już nie wierzyłem. 
A Krzysiek okazał się szczęściarzem, bo 
nie dostał prezentu na święta. Widać 

jego żona go nie zdradzała. 
***

Pomiędzy świętami a Nowym Ro-
kiem we wsi zapanował przysłowiowy 
Armagedon. Kilku panów dostało 
identyczne karty z nagraniami spo-
wiedzi swoich małżonek. Jak łatwo 
się domyślić, każde z tych nagrań 
zawierało jasne i czytelne przyznanie 
się do zdrady. Reakcje były różne. 
Dzikie awantury, podbite oczy i za-
powiedzi rozwodów. Stało się jednak 
dla wszystkich jasne, że ktoś nagrał 
kobiety podczas spowiedzi. Panowie 
uważali tego kogoś za bohatera lub 
bohaterów (jeśli było ich więcej), 
którzy wreszcie udowo,dnili jak kłam-
liwe i obłudne są kobiety. Uważali, 
że te nagrania to forma samoobrony 
przed niewiernymi kobietami. W 
żadnym razie nie traktowali tego jako 
czegoś niewłaściwego. Tłumaczyli, 
że nagrania nie obejmuj przecieżą 
całej spowiedzi, a jedynie fragmenty 
dotyczące zdrady. Zdaniem większości 
mężczyzn nie było to nawet złama-
nie tajemnicy spowiedzi, bo Kościół 
powinien dbać o rodzinę, a zdrada 
ją niszczy.

Panie nie były tak wyrozumiałe. 
Większość tych, które zostały nagrane, 
zapowiedziała zgłoszenie sprawy na 
policję i pociągnięcie do odpowie-
dzialności tych, którzy je podsłuchali. 

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło jed-
nak żadne zawiadomienie i panowie 
uważają, że nie wpłynie, bo kobietom 
będzie zwyczajnie wstyd.

***
W rozmowach w sklepie temat wciąż 

jest topowy. Panie, z którymi udało 
się porozmawiać, uważają to, co się 
stało, za skandal. Głównie jednak z 
tego powodu, że podsłuchane zosta-
ły same kobiety. Co ciekawe, kilka 
pań było bardzo zainteresowanych, 
czy jest może szansa na dotarcie do 
całych nagrań. Choć nie wybrzmiało 
to wprost, ale było jasne, że panie z 
chęcią wysłuchałyby grzechów swoich 
koleżanek czy sąsiadek. 

- Mimo, że nikomu o tym nie mówi-
liśmy, ktoś wpadł na taki sam pomysł 
jak nasz – uparcie twierdzi Andrzej. 
- Jestem mu w każdym wdzięczny za 
wyjawienie prawdy o mojej żonie. Ja 
złożyłem już pozew rozwodowy, a z 
tego co wiem, szykują się jeszcze przy-
najmniej dwa z naszej wsi. Nie wiem, 
dlaczego spora część mieszkańców 
podejrzewa mnie i Krzyśka o tę aferę. 
Nie mamy z tym nic wspólnego. Ale 
co ciekawe zgłaszało się do nas kilka 
osób - i mężczyzn, i kobiet - z prośbą 
o udostępnienie nagrań. Oferowali za 
nie spore pieniądze, ale przecież my 
nie mamy tych nagrań...

Marcin orlicki
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Gdzieś w czeluściach 
dysku mogłabym 
pewnie odnaleźć 
wiersze, które pisałam, 
kiedy byłam w pod-
stawówce, gimnazjum 
i liceum. Mogłabym, 
ale ich nie szukam, bo 
dziś - naście lat później 
- brakuje mi odwagi, 
żeby spojrzeć w oczy 
przerażonej dziewczyn-
ce, która trzymała w 
dłoni pióro i bazgrała 
w kolejnych zeszytach.

Jako dziecko nie mia-
łam odwagi wprost 
prosić o pomoc, która 
była mi tak bardzo 
potrzebna, bo nie 
rozumiałam, dlaczego 
mogłabym być na tyle 
ważna, żeby ktoś tracił 
swój czas na pochy-
lenie się nad moimi 
problemami. Ponad 
wszystko pragnęłam 
uwagi i zrozumienia, 
o które (jak wierzy-
łam) nie wolno było 
prosić wprost. Zamiast 
więc głośno domagać 
się tego, o czym dziś 

wiem, że należało mi się 
jak psu buda, nauczy-
łam się wysyłać sygnały 
podprogowe do doro-
słych w moim otoczeniu. 
Czasem działało, głównie 
nie. Jakoś mi się udało. 
Dobrnęłam do doro-
słości i w prezencie od 
siebie dla siebie poszłam 
na terapię. Dziś jestem 
szczęśliwym, świadomym 
swojej wartości, stawia-
jącym granice człowie-
kiem, który buduje zdro-
we relacje, ale żadnej z 
powyższych rzeczy nie 
wyniosłam z domu.

Piszę o tym wszystkim 
dlatego, że od kil-
ku tygodni trafiam w 
internecie na artykuły 
dotyczące dwunastolet-
niej Kingi, która do tej 
dorosłości nie dobrnęła, 
i po nierównej walce o 
normalność poddała się i 
popełniła samobójstwo. 
Jedyna? Nie, nie jedyna. 
Jak podaje Rzeczpospo-
lita, w 2021 roku od 
stycznia do listopada 
próbowało popełnić 
samobójstwo 1339 
nieletnich. Najmłodsze 
dziecko miało siedem 
lat. To o 500 prób samo-
bójczych więcej, niż w 
analogicznym okresie w 
ubiegłym roku.

Śmierć Kingi jest medial-

W 2021 roku ponad 1300 dzieci 
próbowało popełnić samobójstwo. 

Niektórym się udało...
na i świetnie się klika - 
piszą o niej i w Fakcie, i 
w Polityce. W artykułach, 
kierowanych do różnych 
grup docelowych, przez 
wszystkie przypadki 
odmieniane są rozmaite 
wyświechtane hasła, 
które wypada napisać 
w podobnej sytuacji: 
opieszały system, niesku-
teczna ochrona prawna, 
szkoła nie pomogła, poli-
cja nie pomogła, telefon 
zaufania nie pomógł, 
sąd nie pomógł, rodzina 
nie pomogła, coś z tym 
musimy zrobić.

No to zróbmy.

Pozwólmy chętnym 
podjąć temat naprawy 
ułomnej legislacji, która 
pozwala sądom prze-
rzucać się sprawą jak 
gorącym ziemniakiem. 
Sami skoncentrujmy się 
jednak na tym, co może-
my zrobić tu i teraz.

Jeśli nie zaczniemy z 
ciepłem i chęcią zrozu-
mienia odnosić się do 
dzieci, które znajdują się 
w naszym najbliższym 
otoczeniu (i tych wła-
snych, i cudzych), nic się 
nie zmieni. 

Jeśli nie zaczniemy pytać 
„dlaczego masz proble-
my z nauką”, zamiast 

wybuchać gniewem, nic 
się nie zmieni. 

Jeśli nie przestaniemy 
publicznie poniżać dzieci 
żartem śmiesznym tylko 
dla dorosłych, nic się nie 
zmieni.

Jeśli nie zaczniemy przy-
tulać i słuchać swoich 
dzieci, zamiast igno-
rować ich obecność w 
domu, nic się nie zmieni. 

Jeśli nie zaczniemy trak-
tować wszystkich dzieci 
z szacunkiem, nic się nie 
zmieni.

Jeśli nie zrobimy niczego 

i wspólnie nie weźmie-
my odpowiedzialności 
za to, że żyjemy w 
coraz bardziej wrogim 
świecie, w którym 
łatwo o strach, złość, 
nerwy, frustrację, smu-
tek, w którym dziecko 
nawet na względnie 
poziomej powierzch-
ni ma pod górkę, to 
zmieni się być może 
tylko jedna rzecz - 
statystyka samobójstw 
za rok 2022 pokaże 
jeszcze bardziej przy-
tłaczające liczby.

Natalia chruścicka
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Na pewnym por-
talu interneto-
wym, prowa-
dzonym przez 
austriackiego 
w y d a w c ę , 

znalazł się wy-
wiad z szefem 

Wo lnoś c iowe j 
P a r - tii Austrii (nota bene 
nacjonalistyczno-konserwatywnej, eu-
rosceptycznej partii politycznej). Pod 
tym artykułem internauci zamieścili 
szereg niepochlebnych komentarzy, 
w których zarzucili członkom tej partii 
korupcję, sympatie neonazistowskie, 
negację zasad demokratycznego pań-
stwa prawa, itp. Obrażeni członkowie 
partii wystąpili do sądu austriackiego 
z żądaniem ustalenia danych użyt-
kownika, który pozostawił wskazane 
komentarze, a sąd austriacki przychylił 
się do tego żądania. Dodać trzeba, 
że portal był skonstruowany tak, by 
czytelnik mógł zostawić komentarz na 
forum dostępnym pod internetowymi 
wersjami opublikowanych artykułów. 
Uprzednio jednak musiał założyć 
konto i zarejestrować się, z podaniem 
danych w postaci danych typu: imię, 
nazwisko, adres poczty elektronicz-
nej, względnie adres zamieszkania. 
Wydawca zaś zobowiązał się do za-
chowania tych danych w tajemnicy, 
z zastrzeżeniem, że ich ujawnienie 
jest możliwe jedynie w przypad-
kach przewidzianych w ustawie. 
Wydawca moderował udostępnione 
czytelnikom forum pod artykułami 
prasowymi. W związku z tym, ze sąd 
austriacki nakazał ujawnienie danych 
czytelnika, wydawnictwo zdecydowa-
ło się złożyć skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Zarzuciło, 
że zmuszenie do ujawnienia danych 
internauty stanowiło naruszenie 
dziennikarskiej wolności wypowiedzi, 
ochrony danych osobowych dzienni-
karskich źródeł informacji oraz prawa 
do rozpowszechniania informacji 
i idei, chronionych w art. 10 Kon-
wencji o prawach człowieka. Artykuł 
ten stanowi, że każdy ma prawo do 

wolności wyrażania opinii. Prawo to 
obejmuje wolność posiadania poglą-
dów oraz otrzymywania i przekazy-
wania informacji i idei bez ingerencji 
władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe. Korzystanie z 
tych wolności, pociągających za sobą 
obowiązki i odpowiedzialność, może 
podlegać takim wymogom formal-
nym, warunkom, ograniczeniom i 
sankcjom, jakie są przewidziane przez 
ustawę i niezbędne w społeczeństwie 
demokratycznym w interesie bezpie-
czeństwa państwowego, integralności 
terytorialnej lub bezpieczeństwa pu-
blicznego ze względu na konieczność 
zapobieżenia zakłóceniu porządku 
lub przestępstwu, z uwagi na ochronę 
zdrowia i moralności, ochronę dobre-
go imienia i praw innych osób oraz ze 
względu na zapobieżenie ujawnieniu 
informacji poufnych lub na zagwa-
rantowanie powagi i bezstronności 
władzy sądowej. Tyle konwencja. 
Trybunał przyznał rację skarżącemu 
wydawnictwu i uznał, że ujawnienie 
danych internauty stanowiło naru-
szenie wolności wyrażania opinii i 
rozpowszechniania informacji. Uznał 
przy tym, że autor komentarza kiero-
wał go do szerokiego gremium, a nie 
do dziennikarza, tym samym nie mógł 
być uznany za dziennikarskie źródło 
informacji, którego danych osobo-
wych dziennikarz nie może ujawniać. 
Nie można jednak przeczyć istnieniu 
związku pomiędzy artykułami publi-
kowanymi online, a komentarzami 
internautów pod tymi artykułami. 
Trybunał zatem przyjął, że celem 
skarżącej spółki było stworzenie miej-
sca pozwalającego na prowadzenie 
dyskusji na tematy ważne dla opinii 
publicznej oraz na rozpowszechnianie 
informacji, zgodnie z zadaniami i 
zasadami wolnej prasy. W tej sytu-
acji obowiązek ujawniania danych  
anonimowych komentatorów miałby 
mrożący wpływ na wolność słowa w 
internecie. Mimo, że art. 10 Konwen-
cji nie daje bezwzględnego prawa 
do nieujawniania tożsamości osoby 
korzystającej z wolności wypowiedzi, 

Hejter alias „komentator”

to anonimowość jest powszechnie 
uznawana za środek pozwalający na 
unikanie represji i niechcianej uwagi. 
Może zatem skutecznie przyczyniać się 
do przepływu informacji, idei i poglą-
dów, zwłaszcza w sieci, a więc realizu-
je uprawniony cel w postaci ochrony 
prawa i wolności innych osób. Sporne 
komentarze nie miały charakteru 
mowy nienawiści, nie nawoływały 
do stosowania przemocy, ani do 
podejmowania jakichkolwiek kroków 
sprzecznych z prawem. Komentarze 
dotyczyły dwóch polityków i partii 
politycznej, a zatem padły w ramach 
debaty publicznej na ważny temat w 
interesie społecznym, więc możliwo-
ści ograniczeń wolności wypowiedzi 
przez krajowe organy władzy w takim 
układzie procesowym są bardzo ogra-
niczone. Trybunał wskazał, że w takim 
przypadku zadaniem sądów krajo-
wych jest zbadanie wszystkich intere-
sów obecnych w sprawie i dokonanie 
ich sprawiedliwego zrównoważenia, 
co w niniejszej sprawie nie miało 
miejsca. Austriacki Sąd Najwyższy nie 

wskazał, dlaczego przyznał nadrzędne 
znaczenie interesowi polityków, a nie 
interesowi skarżącej w zachowaniu 
anonimowości internautów, realizu-
jącemu cel wolnej debaty publicznej. 
Brak przeprowadzenia takiej analizy 
sprawił, iż sądy austriackie nie przed-
stawiły wystarczającego i istotnego 
uzasadnienia dla ingerencji w prawa 
skarżącej z art. 10 Konwencji. Miało 
tym samym miejsce naruszenie tego 
artykułu. Co prawda wyrok dotyczy 
Austrii, a stan faktyczny miał miejsce 
w 2013 r., ale stanowi wskazanie do 
interpretacji uregulowania tajemnicy 
dziennikarskiej w prawie polskim, 
zwłaszcza wobec toczącej się ostrej 
debaty politycznej i nadchodzących 
nieuchronnie (mam nadzieję) wy-
borów.

cezary skrzypczak
adwokat, mediator

Standard Verlagsgesellschaft mbH 
przeciwko Austrii - wyrok ETPC z 
dnia 7 grudnia 2021 r., skarga nr 
39378/15.

Dotarło do mnie jak ważna jest 
świadomość, że w razie nagłej 
choroby można liczyć na szybką i 
skuteczną pomoc oraz jak bardzo 
wiadomość, że takiej pomocy może 
zabraknąć – dołuje i wprowadza 
uczucie strachu. 

Jakże łatwo jest przyzwyczaić się 
do dobrego pomysłu, do deklaracji, 
że jest się uprawnionym do skorzy-
stania z wiedzy uznanych autoryte-
tów, z ich doświadczenia, ze stoso-
wanych przez nich nowoczesnych 
metod leczenia. Jakże pozytywnie 
wpływa  na samopoczucie i pewność 

czuć się bezpiecznie
życia wiedza, że jest się tak blisko 
ośrodka leczniczego, którego doko-
nania wzbudzają podziw i uznanie 
nie tylko w kraju, ale także poza 
jego granicami.

Zapewne nietrudno się domyślić, 
że powyższe słowa dotyczą Oddziału 
Neurologicznego z Pododdziałem 
Udarowym w Szpitalu Wojsko-
wym w Wałczu, a raczej tego, jak 
ten oddział funkcjonował jeszcze 
do niedawna. Doniesienia praso-
we z przełomu roku o czasowym 
zamknięciu oddziału stopniowo 
docierają do poszczególnych miesz-

kańców i zawsze wzbudzają odruch 
niezadowolenia, a nawet buntu. Nie 
jest bowiem łatwo pogodzić się z 
zapowiedzią utraty czegoś,  co wy-
dawało się  przypisane dla społecz-
ności powiatu wałeckiego na dobre 
i na złe. Przyznaję, że świadomość 
tego, jak wielki jest to problem, 
dotarła do mnie dopiero po wyra-
żeniu niezadowolenia przez osoby, 
z którymi ten temat poruszałem. 
Oni autentycznie stracili poczucie 
swojego bezpieczeństwa. Rozgłos, 
jaki uzyskał  Oddział Neurologicz-
ny z Pododdziałem Udarowym w 

czasie jego funkcjonowania dzięki 
zespołowi go prowadzącemu -  był 
dla wielu obciążonych schorzeniami 
neurologicznymi  swego rodzaju 
gwarancją na życie bez obaw. Co 
dalej? Wydaje się, że pozostaje 
jedynie liczyć na ludzi, którzy chcą 
i mogą wpłynąć na właścicieli 
szpitala, by odział ten na dotych-
czasowym poziomie leczniczym 
utrzymać za wszelką cenę. Wskazy-
wać tych notabli palcem chyba nie 
ma potrzeby.

Marek Pawłowski
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HoRoskoP
baRaN (21.03. - 19.04.)
Zapowiada się bardzo udany ty-
dzień. Nie musisz obawiać się 
żadnych negatywnych sygnałów na 
Twoim niebie. Świetnie poradzisz 
sobie z obowiązkami i w oczach in-
nych wypadniesz jako bardzo kom-
petentny i pewny siebie pracownik. 
Barany w stałych związkach będą się 
cieszyć sobą nawzajem.
bYk (20.04. - 22.05.)
Zapowiada się bardzo udany czas. 
Masz dobrą passę, gwiazdy są po 
Twojej stronie. Zastanów się, w jaki 
sposób najlepiej wykorzystać ten 
czas. W życiu zawodowym idealny 
czas na zmianę. Wyślij CV do firmy, 
o której skrycie marzysz. Tylko w 
miłości postaw na ostrożność, nie 
wchodź teraz w żadne nowe relacje. 
bLiŹNięTa (23.05. - 21.06.)
W tym tygodniu utwierdzisz się w 
przekonaniu, że możesz wszystko. 
Posłuchaj tego głosu, masz szansę 
zrobić coś znamiennego.W sferze 
zawodowej możesz liczyć na bardzo 
pozytywne doświadczenia. Bliźnięta 
w stałej relacji mogą odetchnąć i 
odnaleźć ciepło w ramionach uko-
chanej osoby.
Rak (22.06. - 22.07.) 
Idź do przodu. Nie ma takich 

spraw, których musisz się obawiać. 
Do wyznaczonych zadań podejdziesz 
z pełną parą. Dodatkowo możesz też 
liczyć na sukcesy w negocjacjach. W 
stałych związkach powiew ciepłych 
uczuć i lekkości bytu. Samotne Raki 
muszą uważać na nowe relacje, bo to 
nie jest dobry czas na nowe związki.
LeW (23.07. - 23.08.)
Poczujesz się dowartościowany i do-
ceniony. Wymagający tydzień będzie 
obfitował w służbowe obowiązki, 
które przyniosą zawodowe sukcesy. 
Twoją siłą będzie przede wszystkim 
talent dyplomatyczny. W miłości 
zapowiada się na przyjemne chwile 
u boku ukochanej osoby. 
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Twoi znajomi zaczną szukać w Tobie 
wybawcy, a Ty pokażesz im, że nie 
ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. 
Układ gwiazd obudzi w Tobie poczucie 
obowiązku.  Panno! Zapowiada się 
tydzień wyważonego planowania, po-
trzeby miłości i biskości. Efektem będą 
romantyczne chwile tylko we dwoje.
Waga (23.09. - 22.10.)
Twoje samopoczucie zacznie wracać 
do normy. Dzięki temu łatwiej Ci 
będzie zapanować nad zachowaniem. 
Pojawi się większe poczucie obowiąz-
ku i w końcu zaczniesz nadrabiać 

zaległości. Wypełnianie służbowych 
zadań pójdzie znacznie lepiej, niż 
do tej pory. W miłości dużo spokoju, 
wasze życie uczuciowe będzie wolne 
od trosk dnia codziennego
skoRPioN (23.10 - 21.11.)
Tydzień zapowiada się intensywnie, 
jednak w ogólnym rozrachunku po-
zytywnie. Zawodowe działania staną 
się prostsze, niż sądzisz. Co więcej, 
możesz liczyć na szacunek ze strony 
współpracowników.  Twoja relacja 
ucuciowa przyniesie satysfakcję i 
Tobie, i partnerowi. Możesz liczyć na 
mozliwość mile spędzonego czasu 
we dwoje. 
sTRzeLec (22.11. - 21.12.)
Na niebie nie widać żadnych za-
grożeń, które mogłyby utrudniac Ci 
życie. Wszystko będzie szło gładko i 
po Twojej myśli. Praca wyda Ci się 
przyjemniejsza, prostsza i satysfak-
cjonująca. Cieszyć Cię będą zadania, 
które na pierwszy rzut oka wszystkim 
wydawały się trudne. W miłości spo-
dziewaj się miłych spotkań, czułych 
wyznań i zapewnień o odwzajemnio-
nych uczuciach.
kozioRoŻec (22.12. - 19.01.)
Takiego tygodnia bez żadnej ciemnej 
chmurki na niebie dawno nie było 
w Twoim zodiaku. Wszystkie Twoje 

układy planet są teraz mniej lub 
bardziej pozytywne. Jeśli czeka Cię 
w najbliższym czasie jakieś publiczne 
wystąpienie lub musisz zaimpono-
wać przełożonym, to jest ten czas. 
W życiu uczuciowym zapowiada się 
harmonia  i radość z tego, że możecie 
być tylko we dwoje.
WoDNik (20.01. - 18.02.)
Nie zbroj się jak na wojnę, w tym 
tygodniu nie będziesz miał z kim 
walczyć. Wszechświat i okolice są po 
Twojej stronie. Jak nigdy poradzisz 
sobie z pracą zespołową, zmotywu-
jesz współpracowników na tyle, że 
zachęcisz ich do intensywnego wy-
siłku. W uczuciach możesz liczyć na 
przyjemny klimat. Romantyczne spa-
cery, kino, kolacja przy świecach... 
wszystko w zasięgu twoich rąk.
RYbY (19.02. - 20.03.)
Nie martw się na zapas. Możesz 
odetchnąć, wszystko będzie szło jak 
z płatka. Będziesz teraz wytrawnym 
graczem, który jest pewny swojej 
wartości i nie przerosną Cię żadne 
ambitne zadania. To wszystko bar-
dzo korzystnie wypłynie na Twoją 
sytuację materialną. Samotne Ryby 
powinny uważać na kogoś nowo 
poznanego. Nie daj się skusić na 
romans..

ciasto bez pieczenia
coŚ Na zĄb

kremu i warstwę bananów. Banany przykrywamy dwoma łyżkami kremu budyniowego. 
Nakładamy kolejną warstwę herbatników, na nie masę kajmakową i ponownie herbat-
niki. Nakładamy kolejną warstwę masy budyniowej, wyrównujemy i układamy ciastka. 
Kremówkę ucieramy z cukrem i śmietan-fixem, aż powstanie sztywny krem. Wykładamy 
masę na herbatniki, a wierzch posypujemy wcześniej uprażonymi, mielonymi migdałami . 
Wkładamy do lodówki na 2-3 godziny. 
Na zdjęciu ciasto posypane płatkami migdałowymi, ale zdecydowanie lepiej smakuje z 
migdałami mielonymi. 

smacznego!!!

Dzisiaj przyszedł czas na coś słodkiego, co niewątpliwie 
poprawi ci nastrój i sprawi, że krew w żyłach zacznie krążyć 
o wiele łagodniej, niż zwykle. Nie napracujesz się zbytnio, a 
efekt - murowany. Mnie ostatnio udało się zachwycić gości, 
którzy pojawili się na moich imieninach i na Dniu Dziadka u 
mojego faceta. Nie powiem - pochwały sprawiły mi wielką 
przyjemność, a wdzięczność w oczach słodkolubnego do-
mownika - bezcenna! ()

skŁaDNiki

• 190 g cukru,
• 1 litr mleka,
• 3 żółtka+ 1 całe jajko,
• 220 g mąki pszennej,
• 200 g miękkiego masła,
• 3 banany,
• 2 łyżeczki soku z cytryny,
• 3 opakowania (200 g),  herbatników typu petit beurre,
• puszka masy kajmakowej,
• 500 ml śmietany 30 %,
• 3 łyżeczki cukru pudru,
• 1 śmietana-fix,
• 200 g migdałów mielonych.

WYkoNaNie

200 ml mleka miksujemy z żółtkami i jajkiem. Dodajemy mąkę 
oraz cukier i miksujemy na gładką masę. Pozostałe mleko 
przelewamy do garnuszka i gotujemy. Do gotującego się mleka 
dodajemy masę jajeczną i gotujemy na minimalnym ogniu, 
cały czas mieszając. Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. 
Następnie 200 g masła miksujemy, dodajemy do niego po łyżce 
masy budyniowej. 
Banany kroimy w plasterki i skrapiamy sokiem z cytryny. 
Na blaszce układamy herbatniki. Na nie kładziemy 4 łyżki 
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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

• 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

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
2 piętro, na Dolnym Mieście. Tel. 664 416 
836                                             3/22l

• Kupię FIAT PANDA, 574 570 648  
                                          5/22k

• Dołąduj telefon WWW.ARTUR-PREZY-
DENT.PL                                            4/22r

• 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

• 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

NIEruchOmOŚcI

ZLEcANIE OGŁOSZEń

mOTOryZAcjA

DOrADZTWO BuDOWLANE

rÓŻNE
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