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Drodzy Nasi Przyjaciele!
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej.
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca.
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób,
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami,
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim,
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00 oraz niedzielę w godz. 11.00
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.
Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺
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Reduktor

Omnikron rządzi światem

P

odobno wiara czyni cuda, a nadzieja umiera ostatnia. Po brązowym medalu, zdobytym przez narciarskiego skoczka Dawida
Kubackiego na Igryzskach Olimpijskich w Pekinie będzie wielu
takich, którzy powiedzą, że wierzyli w odrodzenie naszych zawodników, rywalizujących w najbardziej polskiej ze wszystkich zimowych
dyscyplin sportowych. Prawda jest taka, że dotychczasowe wyniki Stocha i
spółki, osiągnięte w sezonie 2021/22, były słabiuteńkie, jak whisky z colą
i trzema kostkami lodu dwie i pół godziny po przyrządzeniu. Dla kibica
przyzwyczajonego do tego, że miejsce poza podium któregoś z naszych
orłów jest porażką aktualny sezon wydawał się być jedną wielką komedią
pomyłek z wyraźną nutą dramatu. Wszystko rozumiem, to jest tylko sport i
mogło się zdarzyć, że w trakcie przygotowań trenerzy popełnili jakiś błąd,
ale żeby zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie odgrywali na światowych skoczniach czołowe role, teraz błąkali się gdzieś w drugiej czy trzeciej
dziesiątce zawodów Pucharu Świata, a niekiedy nie awansowali nawet do
drugiej serii? To co, nagle zapomnieli, jak się skacze? Faceci, którzy mają
już dobrze po trzydziestce i na temat swojej dyscypliny mogliby pisać prace
doktorskie? No, może nie wszyscy, bo symaptycznego skądinąd Piotra
Żyły akurat w tej roli sobie nie wyobrażam, ale nie o wyjątki mi chodzi.
Doszło do tego, że najlepszym rozwiązaniem dla trzykrotnego mistrza
olimpijskiego Kamila Stocha najlepszym rozwiązaniem było wycofanie
się z jednej z najważniejszych imprez w każdym sezonie, czyli Turnieju
Czterech Skoczni, i powrót do domu, żeby spokojnie potrenować. Wielu
znawców, ale i zwyczajnych kibiców, zastanawiało się wtedy: to co oni robili
latem? Pozostali nasi skoczkowie wprawdzie nie wycofali się z zawodów,
ale oglądaniu ich występów towarzyszył żal i zgrzytanie zębów. Powiem
wprost: gdyby to ode mnie zależało, to po TCS rozgoniłbym cały sztab
szkoleniowy reprezentacji Polski (łącznie z Adamem Małyszem!) na cztery
wiatry i poszukał kogoś, kto poskładałby to wszystko do kupy. Jasne: nie
znam się na tym, ale czy trzeba być ekspertem, żeby potrafił odróżnić
gościa, który skacze od tego, który spada z buli?
Brązowy medal Dawida Kubackiego na tzw. normalnej skoczni (chociaż
jak dla mnie, to żadna nie jest normalna, bo trzeba mieć trochę nie po
kolei w głowie, żeby zostać skoczkiem... 😉) - potwierdzeniem tezy, że w
okresie przygotowawczym coś poszło nie tak. Trener Michal Doleżal zdaje
się bowiem nie mieć pojęcia ani dlaczego wcześniej Polacy skakali jak głazy narzutowe, ani dlaczego teraz znienacka skaczą jak pchły, a lądują jak
koty, tylko że dwunożne i z telemarkiem. A skoro tak - to znaczy, że trener
nie wie, co zrobił źle i co powinien zrobić, żeby było dobrze. Dzisiaj, czyli
w poniedziałek 7 lutego przeczytałem, że trener jest bardzo zadowolony
i liczy na to, że na dużej skoczni indywidualnie i drużynowo też będzie

dobrze. Nie, no w sumie to fajnie, że trener liczy, bo jest nas już przynajmniej dwóch, którzy na to liczą, choć ja wolałbym przeczytać, że trener
jest przekonany, że wygramy w tym Pekinie wszystko, co jest tam jeszcze
do wygranie, a brąz Kubackiego jest tak naprawdę porażką, bo Kuba jest
w takim gazie, że tylko niesprzyjające wiatry i Covid-19 mogą mu w tym
przeszkodzić... Nie ma jednak co wybrzydzać i trzeba mieć nadzieję, że
jak już raz trochę zażarło, to teraz będzie żreć jeszcze bardziej.

S

koro już wspomniałem o omnikronie, to dopowiem (czy raczej dopiszę), że to, co działo się z naszą świetną łyżwiarką szybką Natalią
Maliszewską wyglądało - przynajmniej z mojej perspektywy - na
horror. Gdyby nasza olimpijska nadzieja na medal w short tracku miała
słabsze nerwy - ta karkołomna huśtawka emocji, związanych z kolejnymi
decyzjami: najpierw, że nie startuje, rano, że startuje a za dwie godziny, że
jednak nie - mogłaby się dla niej skończyć fatalnie. Bardzo jej współczuję,
bo po czterech latach przygotowań, coraz lepszych wyników i rosnących
nadziei na medal - los z niej okrutnie zadrwił. W tym przypadku trudno
chyba winić o to kogokolwiek, włącznie z chińskimi organizatorami Igrzysk,
którzy muszą zrobić wszystko, żeby wirus nie storpedował tej imprezy,
choć nie od rzeczy będzie przypomnieć, że ten nietoperz, z którego wykluł
się śmiercionośny wirus, był Made in China właśnie. Zresztą, jak prawie
wszystko we współczesnym świecie...
Od razu przypomniała mi się niedawna historia innego herosa sportu
- tenisisty Novaka Djokovica, który jak stado lwów, choć też nieskutecznie, walczył o prawo do udziału w turnieju wielkoszlemowym Australian
Open. Z tym, że Serb jest zagorzałym antyszczepionkowcem, więc można
powiedzieć, że w pewnym sensie miał za swoje, a N. Maliszewska była
przykładnie zaszczepiona, więc żal mi jej bardziej od tenisowego arcymistrza nie tylko dlatego, że jest moją rodaczką.

N

a koniec parę zdań o smutnej informacji, która dotarła do mnie
w końcu ubiegłego tygodnia... Wyjątkowo trudno uwierzyć mi
w śmierć Jerzego Kuśmirka - nie tylko dlatego, że 72 lata w dzisiejszych czasach to nie jest wiek do umierania. Dla mnie Jurek - choć nie
byliśmy bliskimi przyjaciółmi - był człowiekiem, którego musiał widzieć
każdy, choćby nawet stał w ostatnim rzędzie. Jedna z najbardziej wyrazistych i barwnych postaci Wałcza, i nie o noszonej przez Niego od kilku
lat charakterystycznej brodzie piszę. Był dla mnie wzorem społecznika,
który pomaga innym i nie widzi potrzeby, żeby o tym mówić i budować
na tym swoją pozycję. Dobrze mu było tam, gdzie był - zazwyczaj z tyłu,
ale zawsze tam, gdzie widać potrzeby innego człowieka. Żal.
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Łatwowierność
Lawinowo rośnie ilość popełnianych oszustw, których ofiarami padają już niekoniecznie
tylko seniorzy. Wzrasta też liczba
przestępstw, popełnianych w
internecie. Przestępcy wymyślają
coraz to nowe rodzaje oszustw,
a procederem zajmują się coraz
częściej wyspecjalizowane grupy
naciągaczy. Na terenie naszego powiatu ofiary tracą nieraz dziesiątki
tysięcy złotych, a bywa również, że
dodatkowo popadają w długi, bo
podszywający się pod nich przestępcy zaciągają wysokie kredyty...
Jeśli chodzi o skalę zjawiska, to
najbezpieczniej będzie posłużyć się
danymi z Policji i Prokuratury. Jak informuje oficer prasowy KPP Wałcz asp.
Beata Budzyń, w 2021 roku wałecka
policja prowadziła 141 postępowań,
dotyczących oszustw. Mowa tu jednak
o różnych typach oszustw - nie tylko
dokonywanych w internecie.
Wałecka Prokuratura Rejonowa w
2021 roku na 1930 prowadzonych
spraw, aż w 200 przypadkach zajmowała się oszustwami. To oznacza
ponad 10 procent wszystkich rodzajów przestępstw. W około 150 przypadkach sprawy dotyczyły oszustw
popełnionych w internecie. To właśnie
liczba takich przestępstw rośnie w
zastraszającym tempie.
- Aby lepiej zobrazować problem
mogę posłużyć się porównaniem:
liczba oszustw jest aktualnie mniej
więcej taka sama, jak kradzieży z włamaniem – mówi wałecki Prokurator
Rejonowy Piotr Łosiewski. - Przedmiotem wyłudzeń w internecie może być
praktycznie wszystko: od mleka dla
dzieci przez kosmetyki, odzież, sprzęt
elektroniczny, motocykle, samochody,
telefony, a nawet psy z... Kamerunu.
Nie jest to niestety żart. Jeden z poszkodowanych kupił przez internet
właśnie z psa z Kamerunu. Potem
zaczęły się problemy z jego sprowadzeniem: a to potrzebna okazałą się
jeszcze książeczka, a to szczepienie,
to znowu jakiś pojemnik do przewozu. Mieszkaniec naszego powiatu
na wszystko to wysyłał pieniądze, a
kiedy się spostrzegł, okazało się, że
to, co wysłał dodatkowo, przekroczyło
wartość psa. Nie zobaczył go na oczy.
Kwoty, które padają łupem przestępców, również są bardzo różne: od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy, a nawet
ponad 100 tysięcy złotych. Niestety,
odnotowujemy również takie sprawy,
w których nie dość, że oszuści wyłudzają idące w dziesiątki tysięcy złotych
kwoty, to dodatkowo na dane poszkodowanego zaciągają kredyty czy
inne zobowiązania. To są prawdziwe
ludzkie tragedie i przerażające jest to,
jak lawinowo rośnie liczba tego typu
przestępstw. Dlatego na każdym kroku
apelujemy o rozwagę.
Podobne działania prowadzi od
4

dłuższego czasu policja.
- Prowadzimy szereg działań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i
seniorami – mówi asp. Beata Budzyń.
- Przed pandemią organizowane też
były m.in. wywiadówki z rodzicami.
Staramy się przekazać informacje,
jak bezpiecznie korzystać z internetu,
jak nie dać się oszukać przy zakupach
internetowych, opowiadamy o zagrożeniach w internecie i najnowszych
metodach stosowanych przez oszustów, jakie pojawiają się na terenie
powiatu i w kraju.
***
Temat oszustw popełnianych w
internecie nie jest prosty, a ich rzeczywista skala może być znacznie wyższa
od oficjalnych danych. O ile - tego
na tę chwilę nikt nie jest w stanie
oszacować, choć nieoficjalnie mówi
się, że może ich być nawet kilka razy
więcej. Pokrzywdzeni nie zgłaszają
bardzo wielu oszustw. Dlaczego? Bo
kwoty, które stracili są na tyle niskie,
że uznają to za niewarte zachodu.
Potocznie mówi się, że ten, kto został
oszukany na kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt złotych, przyjął szczepionkę
na naiwność. Rzeczywiście: na pewno
lepiej jest nauczyć się ostrożności po
lekcji wartej sto złotych, niż po utracie
oszczędności całego życia...
Czy warto zgłaszać przestępstwa
niezależnie od kwoty, którą się straciło? Na przykład w Niemczech (gdzie
też dochodzi do takich przestępstw)
obowiązuje zasada, że nie podejmuje się spraw, w których koszty
prowadzenia przekraczają wartość
strat jakie poniósł poszkodowany.
Tu pojawia się temat powszechności
problemu. Nagminnie bowiem zdarzają się wyłudzenia kilkuzłotowych
kwot. Pretekstów jest mnóstwo. Ktoś
na przykład dostaje wiadomość, że
ma dopłacić 2,5 zł do rachunku.
Ktoś inny dostaje sms-a, że czeka
na niego paczka, ale musi wpłacić
3 czy 4 złote. Oczywiście: oszustwo
jest oszustwem i można zgłosić taką
sprawę. Ale prowadzący postępowanie muszą zwrócić się do operatora
telefonii, muszą wystąpić do banku
o zniesienie tajemnicy bankowej aby
sprawdzić do kogo należy konto,
na które trafiały wpłaty. Sam koszt
korespondencji w takiej sprawie
przekracza często wartość straty...
- Tylko, że problem polega na tym,
że takich sms-ów czy maili mogą być
rozesłane dziesiątki czy nawet setki
tysięcy – tłumaczy P. Łosiewski. - Osób,
które dały się oszukać, mogły być tysiące czy dziesiątki tysięcy. Jeśli każdy
z nich wpłacił tylko po kilka złotych
– oznacza to, że na konto przestępcy
czy przestępców, bo coraz częściej
są to zorganizowane grupy, trafiają
dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Takie sprawy często są łączone, dlatego
należy zgłaszać każdy przypadek.
Co jest powodem, że aż tak wiele

osób daje się oszukać? W przypadkach
wyłudzeń na tzw. wnuczka, policjanta
może to być efekt naiwności i łatwowierności, ale też tego, że zwłaszcza
starsze osoby prawie zawsze próbują
pomóc najbliższym, którzy rzekomo
popadli w problemy.
Jak wygląda mechanizm takiego
oszustwa doskonale obrazuje przykład, o którym opowiedziała asp. B.
Budzyń.
„Na ternie powiatu oszustka próbowała wyłudzić pieniądze od dwóch
kobiet. W trakcie rozmowy telefonicznej, podszywała się za córkę niedoszłych ofiar. Schemat działania w
obydwu przypadkach był taki sam.
Oszustka wykorzystała metodę „na
córkę”. Telefonowała do swoich ofiar
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na numer stacjonarny, a w trakcie
rozmowy sugerowała szlochającym
głosem, że jest córką, zwracając się
do nich zwrotem „mam”. Zrozpaczona
informowała swoje rozmówczynie,
że potrąciła pieszą na przejściu i
musi jak najszybciej zapłacić kaucję.
Od 80-letniej mieszkanki gminy
Wałcz oszustka próbowała wyłudzić
w ten sposób 120 tysięcy złotych.
Na szczęście do niedoszłej ofiary w
międzyczasie na telefon komórkowy
zadzwonił ktoś z rodziny, komu starsza
pani opowiedziałą o tym rzekomym
nieszczęśliwym wypadku swojej córki.
Po czym zakończyła rozmowę, jednak
przypadkowo nie rozłączyła się. Dzięki
temu członek rodziny usłyszał całą
rozmowę ze sprawcą. To zapobiegło

ć i... pazerność

wyłudzeniu pieniędzy. Szybko o telefonie od oszustki została powiadomiona prawdziwa córka niedoszłej ofiary,
która pojawiła się w mieszkaniu swojej
mamy. Natomiast w drugim przypadku 47-letnia mieszkanka Wałcza
zorientowała się, że ma do czynienia z
przestępstwem, kiedy oszustka płaczącym głosem „córki oszustki” poprosiła
o kwotę 85 tysięcy złotych, pytając
także o obca walutę, której ta nigdy
nie posiadała. Tym razem oszuści nie
osiągnęli swojego celu. Nie zawsze
jednak tak to się kończy”.
Dwie mieszkanki Wałcza zostały
oszukane metodą „na wypadek”.
Straciły pieniądze i złotą biżuterię.
Z ustaleń policjantów wynika, że tą
samą metodą oszukana została miesz-

kanka Bytowa. Metoda działania
sprawców w obu przypadkach była
taka sama. W późnych godzinach
wieczornych 78 i 75-letnia seniorki
odebrały telefon (stacjonarny), a w
słuchawce usłyszały płaczący głos
kobiety, podającej się za ich córkę.
Rozmówczyni informowała, że spowodowała wypadek drogowy i prosi
o pomoc finansową na wpłacenie
kaucji, dzięki której nie trafi do aresztu. Po krótkiej chwili, do rozmowy
włączał się mężczyzna, podający za
policjanta. Pokrzywdzone kobiety instruowane przez oszustów przekazały
sprawcom pieniądze w kwocie 30 i
42 tysięcy złotych. Oprócz gotówki
oddały również podającemu się za
„kuriera policyjnego” przestępcy

złotą biżuterię. Z ustaleń policjantów
wynika, że 74-letnia mieszkanka Bytowa także przekazała oszczędności
mężczyźnie, który miał być „adwokatem”. Ona również miała pomóc
córce, która spowodowała wypadek.
Jedynym pocieszeniem w tej sprawie
może być to, że dzięki współpracy
bytowskich i wałeckich policjantów
zatrzymany został w tej sprawie
60-letni taksówkarz, w którego aucie
policjanci znaleźli ponad 22 tysiące
złotych, przekazane przez bytowiankę. Za oszustwo może mu grozić kara
nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
***
Inną ludzką cechą, na której często
żerują oszuści, jest zwykłe ludzkie cwaniactwo, a czasem wręcz pazerność.
Chęć skorzystania z okazji bywa motorem podejmowania wielu fatalnych
decyzji i działań.
- Jeden z poszkodowanych dostał
informację, że na jego konto ma wpłynąć kwota odsetek z bitcoinów, czyli
kryptowalut - opowiada P. Łosiewski.
- Miała to być kwota około 60 tysięcy
złotych. Oczywiście poszkodowany
nigdy nie miał bitcoinów, ale doszedł
do wniosku, że okaże się cwańszy i
wykorzysta czyjąś pomyłkę.Później
dostał propozycję zainwestowania
tej kwoty, a w tym celu musiał zainstalować specjalny program. Dzięki
temu przestępcy przejęli kontrolę nad
jego komputerem. W efekcie zamiast
„zarobić” 60 tysięcy złotych, teraz ma
zobowiązania na mniej więcej taką
właśnie kwotę. Przestępcy namawiają
bowiem swoje ofiary na przekazanie
danych do kont, numerów i PIN-ów
kart płatniczych. Przejmują kontrolę
nad komputerami czy telefonami.
Jest to efekt naiwności i braku ostrożności ich ofiar. Ale oszuści oferują też
na portalach internetowych, np. na
OLX, możliwość zakupu towarów po
bardzo atrakcyjnych cenach. Już na
pierwszy rzut oka widać, że takie ceny
powinny wzbudzać niepokój, bo są po
prostu nierealnie niskie. Ale... ludzie
klikają i kupują. Przelewają oszustom
pieniądze, a potem jest płacz. Przed
świętami jeden z pokrzywdzonych
„kupił” na prezent dwa telefony w
bardzo atrakcyjnych cenach. Nie dostał żadnego. Przestępcy uruchamiają
nawet swoje sklepy internetowe. Przez
kilka dni zbierają zamówienia i przyjmują wpłaty, a zanim klienci zaczną
się niepokoić - sklep znika. Ale do tego
czasu kilkadziesiąt, a nawet kilkaset
osób zdąży dokonać wpłaty. Konto jest
udostępnione przez „słupa”, pieniądze zostają przelane na inne, założone
w kraju, do którego nie ma dostępu.
Tu kolejny przykład z terenu powiatu. Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu zakończyli postępowanie dotyczące paserstwa, w którym
jedną z pokrzywdzonych osób była
mieszkanka powiatu wałeckiego.
Młody sprawca usłyszał w sumie
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5 zarzutów, dotyczących pomocy,
udzielonej przestępcy internetowemu.
Zatrzymany 19-latek tłumaczył się, że
nie miał świadomości konsekwencji
swoich czynów. Poznany w internecie oszust zapewniał go o swojej
wiarygodności. 19-latek udostępniał
swój numer rachunku bankowego
naciągaczowi, który „sprzedawał”
przez internet różne przedmioty, które
nigdy nie trafiały do klientów, a wyłudzone od pokrzywdzonych pieniądze
miały trafiać na konto 19-latka. Za
każdą taką transakcję mężczyzna miał
otrzymywać zapłatę. 19-latek przystał
na tę propozycję, kiedy jednak zaczął
otrzymywać niepokojące telefony
od pokrzywdzonych, sam zgłosił się
na policję. Młody sprawca mógł i
powinien przewidywać, że wpłaty
na jego konto zostały uzyskane za
pomocą czynu zabronionego. Grozi
mu teraz kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.
***
Policja apeluje o to, by przyswoić
sobie i przestrzegać kilku żelaznych
zasad. Nie możemy ufać komuś, kogo
nie znamy i przekazywać takiej osobie
pieniędzy. Kiedy dzwoni rzekomy
członek rodziny i płaczliwym głosem
przedstawia sytuację związaną np. z
wypadkiem, jego słowa brzmią zazwyczaj bardzo wiarygodnie. W takiej
sytuacji trzeba natychmiast rozłączyć
rozmowę i najlepiej z innego telefonu
zadzwonić na numer alarmowy 112
oraz jak najszybciej skontaktować
się z członkiem rodziny, za którego
podaje się oszust, aby potwierdzić u
bliskich fakt zaistnienia opisywanego
zdarzenia.
Oprócz tego:
• nigdy nie sugerujmy osobie
dzwoniącej kim może ona być.
Niech sama się przedstawi,
• zweryfikujmy jakimś pytaniem
czy to na pewno jest ta osoba.
Spytajmy o coś, o czym tylko
my wiemy;
• odłóżmy telefon i zadzwońmy
na znany nam numer osoby,
która rzekomo do nas dzwoni;
• nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcej osobie - nie działajmy
pochopnie!
• w każdej podejrzanej sytuacji
powiadamiajmy policję, telefonując na telefon alarmowy 112.
• Nie wolno podawać danych
osobowych, numerów kont,
kart i PIN-ów.
• Nie należy instalować nieznanego oprogramowania w
komputerze i telefonie.
• Nie klikajmy w linki nieznanego
pochodzenia.
• Nie dajmy się nabierać na rzekome okazje.
• Nie starajmy się być cwańsi od
oszustów, bo i tak stoimy na z
góry przegranej pozycji.
Marcin Orlicki
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Betonu kupa...
„Pojezierze Wałeckie” rozmawia z dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Magdaleną Suchorską o tym,
jaki los czeka pozostałości po Wale Pomorskim.
Najpierw umocnienia Wału Pomorskiego wysadziło wojsko, potem
dobrali się do nich złomiarze i
pasjonaci militariów. Teraz bunkry
rozbierają prywatni właściciele. Co
będzie dalej?
- Trzeba bezwzględnie chronić to, co
zostało. Wpisać do rejestru zabytków
i objąć opieką konserwatora. Myślę,
że można znaleźć wyjście i choćby
przez zmianę koncepcji zagospodarowania terenu lub inne porozumienie
uniknąć sytuacji, w której bunkry są
wyburzane.
Ale właściciele terenów nie są
chyba do końca chętni, aby wpisywać znajdujące się na ich terenie
obiekty na listę zabytków?
- Mogą się przed tym bronić, bo
wpisanie do rejestru zabytków z
jednej strony wymusza na właścicielach pewne działania ochronne, a z
drugiej może oznaczać ograniczenia
w swobodnym korzystaniu z terenu.
Jeśli bunkry znajdują się na gruntach
samorządowych, jest to chyba najkorzystniejsza sytuacja. Są też jednak
umocnienia znajdujące się na gruntach leśnych, należące do różnych
instytucji, firm i pozostające w rękach
prywatnych. Tu widzę dużą rolę do
odegrania przez samorządy, które
mają największe możliwości doprowadzenia do sensownych rozwiązań.
Nie powinniśmy już utracić żadnego
obiektu, a te, które są, powinny być
chronione i udostępnione zwiedzającym, których z roku na rok przybywa.
Mam wrażenie, że nie ma na razie
pomysłu na kompleksowe turystyczne zagospodarowanie umocnień. Czy nowe stowarzyszenie
może to zmienić?
- Mówimy o Stowarzyszeniu Wał
Pomorski 1945, które powstało ostatnio. Dajmy mu szansę. Problemem
jest to, że w jego skład wchodzą
różne samorządy, na których terenie
znajdują się umocnienia. Niestety,
problemem może być chęć ściągania
za wszelką cenę turystów na swój teren, co może odbić się na współpracy
i tworzeniu złożonego produktu. Poza
tym samorządy muszą zrozumieć, że
w umocnienia należy zainwestować.
Tu nie wystarczy sam obiekt, ale musi
on być bezpieczny dla zwiedzających i
dostępny w określonych porach roku
i dnia. Dobrze, kiedy jest przewodnik
który zna temat. To doskonale widać
na przykładzie naszego skansenu na
Cegielni.
Czy Wał Pomorski jest już w całości
odkryty, czy też jest możliwość, że
natkniemy się jeszcze na jakieś nieznane obiekty? Chyba jest problem
z planami umocnień?
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- Jest już dostęp do archiwów rosyjskich i niemieckich. Mapa, jaką oferujemy na kamienie, jest już wykonana
w oparciu o te dokumenty. Myślę, że
jest znanych 99,9 procent umocnień.
Raczej na pewno te większe. Sądzę,
że mogą pozostawać nieodkryte jakieś
małe obiekty. Natomiast na pewno
nie znamy wszystkich pomieszczeń w
umocnieniach, z których część jest zasypana, zalana wodą czy wysadzona.
Czy Wał Pomorski może kryć w sobie jakieś niespodzianki? Nie mówimy o Bursztynowej Komnacie,
ale może jest tu jednak coś ukryte?
- Raczej obawiam się niemiłych
niespodzianek, które mogą wyrządzić
krzywdę, jeśli wybuchną. Dlatego
przestrzegam przed samodzielną eksploracją nieodkrytych pomieszczeń,
jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy.
W każdym razie na skarby bym nie
liczyła.
A militaria?
- Myślę, że to, co było tu ciekawego,
wyjechało z Wału Pomorskiego już 20,
30, a nawet 40 lat temu. Teraz to, co
znajdują poszukiwacze, to już tylko
resztki. Cały teren Wału oraz bunkry
zostały wielokrotnie przeszukane.
Wyciągnięto nawet złom. Obecnie są
trzy, cztery osoby, które mają zgodę na
prowadzenie poszukiwań na naszym
terenie przy pomocy wykrywaczy.
Trochę znalezisk nam przynoszą, ale
dużo wcześniejszych.
Nie jest Pani zwolenniczką prowadzenia poszukiwań przez tak
zwanych detektorystów?
- Nie da się ukryć, że jako archeolog
mam wiele zastrzeżeń do tego typu
poszukiwań. Używając wykrywacza
poszukiwacze otrzymują sygnał, że coś
jest w ziemi. Kopią z reguły na sztych,
wydobywają metalowy przedmiot:
odznakę, medal czy bagnet, jeśli mówimy o pamiątkach z okresu II wojny
światowej. Ale tak samo rozkopywane
mogą być dawne groby, z których
wyciągają jakieś ozdoby. Niknie cały
kontekst znaleziska. Nie wiadomo
wtedy, czy chodzi o pojedyńczy grób,
czy może o miejsce zbiorowego pochówku. Nie wiadomo, czy znaleziony
gdzieś koło umocnień bagnet komuś
po prostu upadł, czy być może leży
gdzieś koło niego ciało żołnierza, który
poległ w ataku czy podczas obrony.

to trafiało i od grup poszukiwaczy na
portalach społecznościowych, gdzie
chwalono się znaleziskami. Zarówno
ja, jak i archeolog nadzorujący rozminowanie mieliśmy wgląd tylko do
punktów, gdzie znoszono znaleziska, a
tam trafiał głównie drut kolczaty i trochę złomu. Co cenniejsze przedmioty
tam nie docierały. Z wielkim trudem
udało nam się odzyskać znaleziony
karabin maszynowy, który był na
wyposażeniu na Wale Pomorskim.
Dla Wału Pomorskiego nastały
teraz chyba nienajlepsze czasy.
Walczyła tu przecież nie ta armia,
która podoba się obecnej władzy.
Z kamieni znikają pamiątkowe tablice, mówiące o walkach na tym
terenie. Czy ma to jakiś wpływ na
efekt starań o środki na zagospodarowanie umocnień?
- Coś w tym może być, bo od kilku
lat wszelkie starania o środki kończą
się niepowodzeniem. Jeśli chodzi o
tablice pamiątkowe, które zostały
zdjęte, to część z nich udało nam się

A jednak podczas rozminowywania
terenów leśnych, które na dużą
skalę prowadzono na naszym terenie kilka lat temu, znaleziono
chyba sporo ciekawych rzeczy?
- Owszem, znaleziono - tylko, że o
tym, co znaleziono ja dowiadywałam
się z internetowych aukcji, na które
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zabezpieczyć. Dla mnie jest to trochę
niezrozumiałe, bo prowadzi to do
wymazywania historii. Nasza historia
zaś nie zawsze każdemu musi się
podobać. Powinniśmy jednak przede
wszystkim uszanować ludzi, którzy tu
walczyli i ginęli.
Co będzie dalej z Wałem Pomorskim?
- Ja może nie uprawiałabym w
tym temacie czarnowidztwa. Widać
ogromne zainteresowanie umocnieniami turystów. Rajdy, które organizujemy, mają komplet uczestników
chwilę po ogłoszeniu. Samorządy
dostrzegają, że staje się to atrakcją
turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Tyle, że aby zacząć na bunkrach
zarabiać, trzeba w nie zainwestować.
Wtedy z jednej strony ochronimy i
zadbamy o obiekty, a z drugiej stworzymy możliwość ich turystycznego
wykorzystania dla szerszej grupy osób.
Ta inwestycja na pewno się opłaci.
Dziękujemy za rozmowę.

Ciągle coś jest nie tak

Zbliża się kolejna rocznica walk
na Wale Pomorskim. 77 lat temu
zdobyte zostały - bo o wyzwoleniu
raczej mowy być nie może - nie
tylko Wałcz, ale też pozostałe miejscowości, położone dziś na terenie
nie tylko naszego powiatu. Co dzisiaj pozostało po wydarzeniach z
lutego 1945 roku? Groby poległych,
pomniki, z których obecna władza
kazała zdemontować tablice przypominające o walkach, i wysadzone
bunkry, zamienione w gruzowiska.
Wszystko to sprawia jakieś dziwnie
przygnębiające wrażenie.
Faktem jest, że Wał Pomorski nie miał
tyle szczęścia, aby podobnie jak Wał
Atlantycki czy Linia Maginota stać
się niejako z marszu obiektem muzealnym. Wał Pomorski miał pecha.
Najpierw nie podobał się sowietom,
którzy podjęli decyzję o wysadzeniu
bunkrów. Czort wie, może faktycznie
chcieli usunąć wszelkie ślady „germańca” na tym terenie? Czy może
jednak obawiali się, że bunkry mogłyby zostać ponownie wykorzystane
przeciwko nim, a przecież o trzeciej
wojnie mówiło się wówczas otwarcie.
Dla komunistycznych władz Wał
Pomorski był symbolem walk armii,
która przemierzyła najsłuszniejszy
wówczas szlak bojowy od Lenino do
Berlina. Tak się złożyło, że wówczas
właśnie ci żołnierze traktowani byli
niemal jak mityczni herosi. Z o wiele
większym niż dzisiaj rozmachem

obchodzone były kolejne rocznice
przełamania Wału. Organizowano
rajdy, wieczorki wspomnień, na które
zapraszano kombatantów, delegacje
składały wieńce. Za to o bohaterach
spod Monte Cassino, o pancerniakach Maczka czy spadochroniarzach
generała Sosabowskiego mówiło się
niewiele i niekoniecznie prawdziwie.
Czy było to fajne? Na pewno nie...
Mimo, że Wał Pomorski cieszył się
przychylnością władz, raczej nie przełożyło się to na los samych umocnień.
Te sobie po prostu były, mniej lub
bardziej zniszczone i niszczały spokojnie dalej...
Upadek komuny nieco zmienił optykę
patrzenia na naszą współczesną historię. Faktem jest, że zdecydowanie
więcej zaczęło się mówić i pisać na
temat wojsk polskich na Zachodzie.
Trochę chyba działo się to na zasadzie
przeciwwagi: skoro bowiem przez
lata mówiło się o tym niewiele i w
dodatku najczęściej nieprawdę, to
teraz przyszedł czas na uzupełnienie
białych plam w naszej historii. Problem polega na tym, że w słusznym
zapale odkłamywania zapomniano o
wojsku, które walczyło na Wschodzie.
W efekcie do dnia dzisiejszego nie ma
zbyt wielu rzetelnych opracowań, dotyczących armii Berlinga i generalnie
sił zbrojnych, formowanych na trenach ZSRR. Paradoks polega na tym,
że za PRL-u publikacji takich powstały
setki, jeśli nie tysiące. Tyle, że w więk-

szości były to „dzieła” propagandowe,
a nie historyczne, mające niewiele
wspólnego z rzeczywistością.
Potem zaczął się wolny rynek, przyszło
bezrobocie i znów spora rzesza osób
przypomniała sobie o umocnieniach.
Bunkry stały się miejscem masowego
pozyskiwania złomu, a degradacja
umocnień, pozbawianych wszelkiego
metalowego wyposażenia - łącznie
z ważącymi tony (Polak potrafi!)
płytami czy drzwiami pancernymi –
postępowała w zawrotnym tempie.
Do tego dołączyli się miłośnicy militariów, którym zamarzyło się, by być
choć przez chwilę jak Indiana Jones.
Niestety, zamiast intelektu używali
oni wykrywaczy metali, dziurawiąc
niczym szwajcarski ser okolice umocnień, tereny walk, śródleśne transzeje... Liczyła się każda odznaka, bagnet,
medal czy choćby sprzączka z pasa.
Wyjęte z bunkra, okopu czy zerwane
z... trupa. A leżących w bezimiennych
grobach zdobywców i obrońców Wału
jest wciąż jeszcze bardzo wielu.
Poszukiwacze artefaktów wyciągnięli
ich z ziemi sporo, jeszcze bardziej zubażając Wał. Nie ma co się łudzić że
to, co wygrzebali poszukiwacze, trafiło
do muzeów czy izb pamięci. Trafiło
to przede wszystkim do prywatnych
zbiorów i na giełdy. Tak jest zresztą
do dziś...
Potem wydawało się, że coś wreszcie
drgnęło. Samorządy zaczęły rozglądać
się za atrakcjami turystycznymi na

Super Pojezierze Wałeckie nr 6 (1278) 9 lutego 2022 r.

swoim terenach. Przypomniano sobie
o bunkrach i Wale Pomorskim. Na Cegielni powstał skansen, zaczęto organizować tam imprezy promocyjne czy
wydarzenia rekonstrukcyjne. Kolejne
umocnienia zyskiwały opiekunów,
którzy lepiej lub gorzej ale jednak
starali się uporządkować bunkry i
udostępniać je zwiedzającym. Wreszcie w umocnienia zaczęto inwestować,
poprawiać ich kondycję, porządkować
i inwentaryzować.
Ale niestety - te plany znów pokrzyżowała polityka. Rok 2015 i dojście
do władzy PiS spowodowało kolejne
przewartościowanie historii. Znów
okazało się, że na Wale Pomorskim
walczyła nie ta armia, która najlepiej
pasowałaby do nowej narracji. Rozpoczęła się historyczna wolnoamerykanka. W Wałczu zniknęła ulica 12
lutego, upamiętniająca datę zdobycia
Wałcza (choć niektórzy twierdzą,
że nastąpiło to dzień wcześniej). Z
pamiątkowych głazów, gęsto rozsianych po Wale Pomorskim, zniknęły
tablice przypominające o walkach,
które się tu toczyły. Znów trudno
jest o fundusze na zagospodarowanie umocnień, akcje promocyjne czy
imprezy o tematyce historycznej. Wał
Pomorski znów musi czekać na lepsze
czasy. Szkoda, że w tej kretyńskiej
przepychance zapomina się o najważniejszym, czyli o ludziach, którzy
tu walczyli i ginęli.
far
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Pecunia non olet

Pieniądze nie śmierdzą. Wydaje
się, że im większe pieniądze, tym
bardziej nie śmierdzą.

Rzecz będzie o aktualnej polityce
Niemiec wobec Rosji. Takich łacińskich sentencji świetnie oddających
to, co w tej sferze się dzieje, można
zresztą przytoczyć więcej. Chociażby:
„manus manum lavat” – czyli: ręka
rękę myje...
W naszej świadomości utkwiło jakoś,
że wzajemne stosunki tych państw
od zawsze są pełne antagonizmów,
sporów i kłótni. Nic bardziej mylnego.
Pomijając okres I wojny światowej,
kiedy to Rosja stanęła po stronie
Ententy. Ale i wówczas jedynie z tego
względu, iż Niemcy nie zdecydowały
się na przedłużenie tajnego Traktatu
Reasekuracyjnego, dotyczącego wzajemnej pomocy i współpracy z Rosją
(zawartego 1887 roku). Jedno i drugie
państwo (Rosja od 1922 roku już jako
ZSSR), zostały w czasie I wojny światowej mocno poobijane. Nic więc dziwnego, że ponownie zaczęły zwracać się
ku sobie. ZSSR, bo potrzebne mu było
wyjście i przełamanie międzynarodowej izolacji, Niemcy – ponieważ rozpaczliwie potrzebowały odbudowania
zniszczonej po wojnie gospodarki. Nie
wspominając już o tym, że chciały
rewanżu. Pierwszy sygnał o podjęciu
współpracy popłynął z Rapallo - 16
kwietnia 1922 roku. Sygnatariuszem
tej umowy była jeszcze Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika
Radziecka. Umawiające się strony
wzajemnie zrezygnowały z jakichkolwiek roszczeń z tytułu poniesionych
kosztów wojennych i odszkodowań
wojennych z okresu 1914–1918 i powojennego i przede wszystkim – przywracały dyplomatyczne i konsularne
stosunki między Rzeszą Niemiecką i
Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną
Republiką Radziecką. Konsekwencją tego porozumienia było także
rozpoczęcie współpracy wojskowej
pomiędzy Reichswehrą i Armią Czerwoną. Przedmiotem tego (tajnego
już) porozumienia, było zaopatrzenie
Armii Czerwonej przez Reichswehrę
w broń i amunicję oraz pomoc niemieckich specjalistów i inżynierów
wojskowych w rozbudowie przemysłu
zbrojeniowego ZSRR. W układzie wojskowym Niemcy zobowiązały się do
zaopatrzenia ZSRR w broń, amunicję,
rozbudowanie sowieckiego przemysłu
zbrojeniowego przez specjalistów
niemieckich oraz udzielenie wysokich
kredytów na zbrojenia - w zamian za
udostępnienie Niemcom radzieckich
poligonów, zlokalizowanych nad
rzeką Wołgą i Kamą dla zakazanych
traktatem wersalskim rodzajów broni
pancernych, lotniczych i gazowych.
Oba kraje wymieniały także między
sobą wojskowych wykładowców,
m.in. w niemieckich uczelniach wojskowych wykładali dowódcy sowieccy
z wojny polsko-bolszewickiej, jak
Michaił Tuchaczewski, dowódca XIV
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Armii Hieronim Uborewicz i dowódca XV Armii, która szturmowała w
sierpniu 1920 roku pozycje polskie na
północ od Warszawy - August Kork. Z
kolei ze strony niemieckiej rosyjskie
kadry oficerskie szkolili Walther von
Brauchitsch, Walter von Reichenau,
Wilhelm List i Heinz Guderian. Generałowie tacy, jak Hans von Seeckt,
Kurt von Schleicher oraz Werner von
Blomberg układali regulaminy dla
Armii Czerwonej.
Układ ten był korzystny dla obu
stron: dla Niemiec, które w myśl Traktatu Wersalskiego nie mogły posiadać
niektórych rodzajów broni. Była to
więc dobra okazja do wypróbowania zakazanej broni na poligonach
radzieckich. Mogli oni odtąd potajemnie przed całym światem i bez
żadnych przeszkód, a wbrew postanowieniom Traktatu Wersalskiego, szkolić swoich lotników i tworzyć kadrę
wojsk pancernych na poligonach i w
bazach, położonych w głębi państwa
sowieckiego. Dla Rosji Radzieckiej
nawiązanie kontaktów z Niemcami
stwarzało możliwości dostępu do
nowoczesnych technologii przemysłowych. Niebagatelne znaczenie dla
Rosji Sowieckiej miał także dostęp do
zadeklarowanego przez Reichswehrę
kredytu w wysokości 35 mln marek
niemieckich, w zamian za daleko idące
ustępstwa polityczne oraz dostęp do
rosyjskiego potencjału gospodarczego
Stan ten trwał właściwie do czerwca
1941 roku, tzn. do rozpoczęcia przez
Niemcy wojny z ZSRR. Wojny, w której
wybuch - nota bene - sowiecki dyktator Stalin do końca nie wierzył. Tym
bardziej, iż po drodze oczywiście był
Pakt Ribbentrop - Mołotow, a podział
sfer wpływów utrwalił jedynie stale
wzrastającą (szczególnie po dojściu do
władzy Hitlera w 1933 roku) wzajemną niemiecko-rosyjską miłość.
To, o czym musimy pamiętać – Rosja
/ ZSRR – przystąpił do II wojny światowej nie w czerwcu 1941 roku, ale
17 września 1939 roku. I przystąpiły
do wojny jako sojusznik nazistowskich
Niemiec!
„Koła rządzące Polski chełpiły się
trwałością swego państwa i potęgą
swojej armii. Okazało się jednak, że
wystarczyło krótkie natarcie najpierw
wojsk niemieckich, a następnie Armii
Czerwonej, by nic nie pozostało po
tym pokracznym bękarcie [»urodliwoje dietiszcze«] Traktatu Wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich
narodowości” – to słowa o Polsce,
wypowiedziane przez Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR
Wiaczesława Mołotowa 31 października 1939 roku.
Jakoś bardzo mi to współgra z wypowiedziami i koncepcjami niektórych
współczesnych polityków i ideologów
rosyjskich.
„Na eurazjatyckim kontynencie dla
Polski miejsca nie ma. […] Rosja w
swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zain-

teresowana istnieniem niepodległego
państwa polskiego w żadnej postaci.
Nie jest też zainteresowana istnieniem
Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy
Polaków czy Ukraińców, ale dlatego,
że takie są prawa geografii sakralnej
i geopolityki.”
Albo:
„Rosja musi zniszczyć „kordon
sanitarny”, utworzony z małych,
gniewnych i historycznie nieodpowiedzialnych narodów i państw, z maniakalnymi roszczeniami i niewolniczym
uzależnieniem od talassokratycznego
Zachodu. W roli takiego „kordonu
sanitarnego” tradycyjnie występuje
Polska i kraje Europy Wschodniej…
Zadaniem Eurazji jest to, aby ta bariera nie istniała.”
Oba cytaty należą do naczelnego
ideologa Putina – Aleksandra Dugina.
Wyznawców tejże ideologii we współczesnej Rosji nie jest wcale tak mało...
O tym, jakie są rzeczywiste postawy, cele i zamierzenia nie świadczą
słowa, a czyny. Lub ich brak. Postawa
Niemiec wobec coraz to nowych i surrealistycznych żądań Moskwy wobec
– ujmijmy to szeroko – Zachodu, jest
co najmniej zastanawiająca. Zachodu
– bo niestety zarówno Ukraina (tak
jak i Polska, Estonia, Łotwa, Litwa i
inni) – są tylko pionkami w tej wielkiej
geopolitycznej grze. Szczególnie (to o
postawie Niemiec), jeżeli pamiętamy
to, co działo się po zakończeniu II wojny światowej – skala okrucieństwa i sadyzmu Sowietów względem Niemców
przypominała jedynie zachowanie
Azjatów pod wodzą Czyngis Chana.
Że zasłużyli sobie..., być może, ale...
Sfera ideologii – bardziej lub mniej
wynaturzonej to jedno. A sfera zwykłej ludzkiej chciwości, braku najzwyklejszej przyzwoitości i honoru - to
drugie. Pieniądze nie śmierdzą.
Zgodnie z raportem krajowego
wywiadu, opublikowanym przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrz-

Super Pojezierze Wałeckie nr 6 (1278) 9 lutego 2022 r.

nych (nadzoruje on Federalną Służbę
Wywiadowczą, niem. Bundesnachrichtendiest - BND i Urząd Ochrony
Konstytucji, niem. Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) z 2015 roku, Rosjanie
systematycznie zwiększają swoje wysiłki
na rzecz wpływu na niemieckie władze.
Kierownik BND Bruno Kahl i szef federalnego wywiadu BfV Hans-Georg Maaßen
wielokrotnie potwierdzali, że ich agencje
obserwują zjawisko rosyjskiej ingerencji.
Wspomniany wcześniej raport na temat
k r a j o w y c h i n f o rm a c j i w y w i a d o w c z y c h w ro z d z i a l e d o t y c z ą c y m ro s y j s k i c h w p ł y w ó w,
oprócz szpiegostwa o „wysokim poziomie organizacyjnym i finansowym”
wskazuje, iż rosyjskie służby „usiłują
zainicjować wpływ na decyzje władz
i na opinię publiczną w Niemczech”.
W różny sposób. Także poprzez „nagradzanie” lojalnych i szczególnie
pożytecznych „polityków” stołkami w
rosyjskich firmach sektora energetycznego. Nie tylko zresztą niemieckich,
ale casus byłego kanclerza Niemiec
Gerharda Schrödera jest tu szczególnie
wyraźny. Do rosyjskiej energetyki trafiło też wiele innych osób, związanych
z niemiecką SPD. Przykładem takiej
współpracy jest Henning Voscherau,
który w 2012 roku został szefem
Rady Dyrektorów spółki South Stream Transport AG. Natomiast w październiku 2016 roku do spółki Nord
Stream 2 AG przeszła Marion Scheller,
wpływowa urzędniczka niemieckiego
ministerstwa gospodarki, którym
kierował wtedy znany polityk SPD
Sigmar Gabriel.
Dorośli ludzie wiedzą, że darmowy
ser jest tylko w pułapce na myszy...
Cóż – petroruble, czy petrodolary –
byleby mnogo, mnogo!
Rozpocząłem sentencją łacińską.
Zakończę ukraińskim przysłowiem
„яке їхало, таке здибало». W wolnym
tłumaczeniu - z kim przestajesz, takim
Marek Syrnyk
się stajesz!

Przyjaciółka matki
Czy można chcieć zabić najlepszą
przyjaciółkę? Kinga uważa, że tak
- od momentu kiedy okryła, że
Monika uwiodła jej syna...
Monika była dla Kingi kimś więcej,
niż tylko przyjaciółką. Była właściwie
jak siostra. Znały się od dziecka, wychowały na jednym podwórku, choć
niezupełnie w tym samym czasie. O
osiem lat starsza Kinga traktowała
Monikę jak młodszą siostrę. Długo
były nierozłączne.
Kinga stosunkowo wcześnie wyszła
za mąż i był to pierwszy moment,
kiedy ich spotkania stały się nieco
rzadsze. Kiedy Kinga urodziła Michała, Monika akurat zakochiwała się w
Wojtku. Ona, dziewiętnastolatka, po
uszy zadurzona w swojej pierwszej
miłości i Kinga - księgowa na urlopie
macierzyńskim.
- Moje małżeństwo to nie był poryw uczuć, ale przemyślana decyzja
– mówi Kinga. - Faktem jest, że mnie
i Pawła nie połączyła jakaś szalona
namiętność. A niech tam... powiem
więcej: to z mojej strony nie była
żadna wielka miłość, już bardziej
chłodna kalkulacja. Wiedziałam, że
Paweł to odpowiedzialny facet, który
nie skrzywdzi ani mniea ani Michała,
naszego syna. I jak się okazało miałam
rację. Monika szukała z kolei wielkiego
uczucia, połączonego z gorącym seksem. Do tego dobrze byłoby, gdyby
facet był bogaty. Angażowała się w
różne dziwne związki, które kończyły
się prędzej czy później mniej lub bardziej burzliwymi rozstaniami. Lata mijały, a Monika nadal nie mogła ułożyć
sobie życia. Kiedyś rozmawiałyśmy o
tym. Tłumaczyła mi, że związek oparty
na przyjaźni, a nie na namiętności,
jest dobry dla staruszków. Ona tak nie
chce. Zażartowała wtedy, że nie może
spotkać tego jedynego, bo najwyraźniej on się jeszcze nie urodził...
***
Mimo starań, Kinga nie mogła już
więcej zajść w ciążę. Michał jako jedynak był jej oczkiem w głowie. Nie
znaczy to, że z mężem chowali go pod
kloszem. Wręcz przeciwnie, starali się,
aby chłopak był samodzielny i zaradny. Michał skończył studia w Poznaniu
i wrócił do Wałcza. Zaczął tu pracę.
Na dobry start Kinga z mężem zrobili
mu niespodziankę: dostał od nich
świeżo wyremontowane mieszkanie
po dziadkach. To było mieszkanie
rodziców Pawła. Aby dać je synowi,
oprócz remontu Paweł musiał spłacić
swojego brata. Trochę to wszystko
kosztowało, ale czego się nie robi dla
jedynego syna?
- Michał to fajny i mega przystojny
chłopak – mówi Kinga. - Nie mówię
tego jako matka, ale to obiektywne
twierdzenie. Zawsze kręciło się wokół
niego mnóstwo dziewczyn. Kiedy
dostał od nas mieszkanie, mógł dzięki
temu już bez żadnego skrępowania
spotykać się z kim chciał i kiedy chciał.
Byłam pewna, że szybko pojawi się

koło niego dziewczyna. Może będzie
z tego poważny związek, może dzieci?
Myśląc o sobie jako o babci aż się
uśmiechałam, taka fajna wydawała
mi się ta perspektywa.
W tym samym czasie, kiedy Michał
wrócił do Wałcza i wprowadzał się do
swojego samodzielnego mieszkania,
Monika akurat rozstawała się z kolejnym facetem. Znów był to burzliwy
związek i równie emocjonujące rozstanie. Kiedy facet zniknął całkiem z
jej życia, Monika kolejny raz ogłosiła,
że zaczyna wszytko od nowa. W tym
celu postanowiła wyremontować i
całkowicie odmienić swoje mieszkanie. Od dawna myślała o wyburzeniu
ścianki i połączeniu kuchni z pokojem.
Zaczęła szukać fachowca, co nie było
wcale proste, a kiedy okazało się, że
ma to być poza tym tani fachowiec,
stało się to praktycznie niewykonalne.
- Monika miała pieniądze, Ale nie
lubiła ich wydawać na nic innego poza
ciuchami – tłumaczy Kinga. - Pomyślałam, że może Michał by jej pomógł
w remoncie. Znał się na tym, a parę
groszy na pewno by mu się przydało,
zwłaszcza, że coś przebąkiwał o nowym samochodzie. Oczywiście doskonale się znali, więc bez problemu
się dogadali. Michał zaczął remont.
***
Pierwszy sygnał, który powinien dać
Kindze do myślenia, miał miejsce kilka
tygodni później. Jechała do pracy i
zobaczyła Michała, wychodzącego
z mieszkania Moniki. Wszystko w
porządku, ale o 6.30 rano? Nawet
spytała o to syna. Wyjaśnił, że do
późna pracował u niej, a do tego
wypił dwa piwa, więc nie mógł pojechać do domu samochodem. Dlatego
ciotka Monika zaproponowała mu,
żeby się przespał u niej, w drugim
pokoju. Kinga w to uwierzyła. Potem
kilkakrotnie przechodząc w pobliżu
próbowała odwiedzić syna, ale go
nie zastawała. Ani w ciągu dnia, ani
wieczorem. Tłumaczył, że remont u
ciotki się przedłuża.
- Pojechałam któregoś dnia do Moniki – opowiada Kinga. - Faktycznie,
całkowicie przearanżowała mieszkanie
i muszę przyznać, że całkiem fajnie to
wyszło. Michał wykonał kawał dobrej
roboty i sama byłam zaskoczona efektem. Monika wtedy była wyraźnie
ożywiona, dużo mówiła i szczerze
mówiąc byłam pewna, że kogoś
poderwała, bo kiedy pojawiał się w
jej życiu nowy facet, wtedy zawsze
tryskała optymizmem. Spytałam ją o
to, ale tajemniczo stwierdziła, że na
razie nie chce zapeszać.
***
Minęły kolejne tygodnie. Remont
został zakończony i Michał miał już
popołudniami więcej czasu. Kinga
postanowiła któregoś wieczora odwiedzić syna. Pojechała do niego, a
kiedy zobaczyła stojący przed domem
samochód, była pewna, że go zastała. Niemal odruchowo i bezwiednie
nacisnęła na klamkę i nie zdziwiła się

wcale, kiedy drzwi się otworzyły, bo
syn nie miał zwyczaju używać zasuwy,
kiedy był w domu. Weszła do środka.
Wszędzie było ciemno, poza sypialnią
syna. To, co zobaczyło, omal nie doprowadziło jej do zawału. Na łóżku
leżała Monika. Była całkiem naga.
Na widok przyjaciółki tylko naciągnęła na siebie prześcieradło. W tym
momencie z łazienki wyszedł Michał.
Był równie nagi, jak Monika. Widząc
matkę zasłonił się ręcznikiem.
- Dostałam jakiegoś amoku - przyznaje Kinga. - Wrzeszczałam do Moniki,
żeby powiedziała, że to nie jest to, co
widzę. Błagałam, żeby powiedziała,
że nie ma u niej wody i przyszła się
wykąpać. Chciałam usłyszeć od niej
cokolwiek, byle nie to, że ta stara suka
uwiodła mojego syna! Że uwiodła
syna swojej najlepszej przyjaciółki!
Chłopaka, który w dzieciństwie mówił do niej: ciociu. Monika jednak
się nie odezwała. Za to Michał cicho
powiedział: mamo, uspokój się, my
się bardzo kochamy... Poczułam się,
jakby ktoś dał mi w twarz. Łapałam
co miałam pod ręką i rzucałam tym w
Monikę. Byłam w stanie wtedy ją zabić
i całkiem poważnie o tym pomyślałam.
To przynajmniej uchroniłoby mojego
syna przed koszmarnym błędem. Ale
szczęśliwie nie znalazłam pod ręką nic,
czym mogłabym zrobić jej krzywdę.
Michałowi w końcu udało się wyprowadzić mnie do przedpokoju.
***
Kiedy Michał próbował uspokoić
matkę, Monika ubrała się i uciekła z
mieszkania. Kinga powoli doszłą do
siebie na tyle, żeby w miarę spokojnie
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porozmawiać z synem. Chciała mu
wytłumaczyć mu, że to związek bez
przyszłości, że tych kilkanaście lat
stanowi zbyt dużą różnicę. W końcu
Kinga miała już prawie 40 lat, a Michał niecałe 24. Kiedyś będzie chciał
mieć dzieci, a Monika mu ich nie da,
bo będzie już za stara.
- Wtedy usłyszałam coś, co znowu
omalże przyprawiło mnie o zawał –
opowiada Kinga. - Syn oznajmił mi, że
rozmawiali już Moniką na temat dzieci
i chcą je mieć. Niewykluczone nawet,
że Monika już jest w ciąży. To było
ponad moje siły. Uciekłam z płaczem.
Mąż był w równie wielkim szoku, ale
podszedł do tego spokojniej. Uważa
że Michał jest dorosły i ma prawo ze
swoim życiem robić co chce, nawet
popełniać błędy. Ja nie chciałam się z
tym pogodzić. Następnego dnia pojechałam do Moniki. To nie była spokojna rozmowa, mimo, że szłam do
niej z takim nastawieniem. Awantura
skończyła się znów tym, że skoczyłam
do niej z łapami. W porę się jednak
opamiętałam, kiedy przypomniałam
sobie, że ona może być w ciąży. W
każdym razie zapowiedziałam jej, że
dopóki będą razem, to nie chcę mieć z
nimi nic wspólnego. W tym roku były
pierwsze święta Bożego Narodzenia,
podczas których nie widziałam syna.
Nie chciałam widzieć jego i Moniki u
siebie. Do nich też nie poszłam. Był
u nich Paweł. Dowiedział się, że z tą
ciążą był fałszywy alarm i na razie nie
zostanę babcią. Oni są razem i wyglądają na szczęśliwych. Może i tak, ale
ja tego i tak nigdy nie zaakceptuję...
Michał Gwdowski
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Mam dla kogo żyć
Sylwia nie chciała uwierzyć w to,
że jest fajną, naturalną dziewczyną. Chciała być kimś innym, w jej
mniemaniu kimś dorastającym do
poziomu jej męża i jego znajomych. Skończyło się to poważnymi
problemami z psychiką.
Maciek ma pieniądze, i to duże
pieniądze. Raz, że pochodzi z bardzo
zamożnej rodziny, dwa, że zdobył doskonałe wykształcenie, a po trzecie ma
coś, co można nazwać smykałką do
interesów. Ma kilka swoich firm, pomaga też w prowadzeniu rodzinnych
biznesów. Zajmuje się produkcją luksusowej odzieży, prowadzeniem hoteli
i ośrodków wczasowych nad morzem
i w górach. Do tego restauracje, kilka
hurtowni i przedstawicielstwo kilku
dość znanych, zagranicznych marek.
Duża kasa nie przeorała jednak
głowy Maćkowi. Nie szpanuje nią,
a nawet można powiedzieć, że na
pierwszy rzut oka nie widać po nim,
że jest osobą bardzo zamożną. Do
tego jest dowcipnym, a przy tym
odpowiedzialnym młodym facetem.
Właśnie jako takiego normalnego,
przeciętnego chłopaka poznała go
Agnieszka. Przyjechała na studia z
Wałcza do Poznania. Już na pierwszym
roku w czasie jednej ze studenckich
imprez poznała Maćka. Coś wtedy
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między nimi zaiskrzyło i zaczęli się
spotykać. Potem stali się parą, a po
dwóch latach pobrali się.
- Agnieszka zafascynowała mnie
swoją naturalnością – mówi Maciek. To była niezmanierowana, normalna,
wesoła dziewczyna. Przede wszystkim
widziała we mnie faceta i partnera, a
nie portfel. Kiedy mnie poznała, nie
miała pojęcia o tym, że mam kasę.
Asle n nawet kiedy się o tym dowiedziała, kiedy zaczęła bywać ze mną
na spotkaniach biznesowych czy kiedy
poznała moją rodzinę i znajomych, nie
przewróciło jej w głowie.
Chyba jednak nie do końca Maciek
zdawał sobie sprawę z tego, co działo
się w głowie Agnieszki. Wyjechała z
małego Wałcza i trafiła do zupełnie
innego świata, do środowiska ludzi
bardzo bogatych. Czuła się przy nich
niemal jak kopciuszek. Nie wiedziała
o czym z nimi rozmawiać i jak z nimi
rozmawiać. Bała się śmieszności i
odrzucenia, ale przede wszystkim
nie chciała, żeby Maciek za nią się
wstydził.
***
Agnieszka po roku zamieszkała z
Maćkiem. Chłopak nalegał, żeby
zwolniła się z pracy i zajęła wyłącznie
nauką. Było jej głupio brać od niego
pieniądze praktycznie na wszystko.
Jej pieniądze to było kilka stówek w

miesiącu, które dostawała z domu. Zależało jej, żeby Maciek nie pomyślał,
że jest z nim dla pieniędzy. Z drugiej
trony tak bardzo chciała upodobnić
się do jego znajomych... Poznała
dziewczyny, które miały majtki droższe od wszystkich ciuchów, jakie ona
miała na sobie. Nie imponowało jej
to wprawdzie ani trochę, ale uważała,
że w tym środowisku tak po prostu
trzeba. Dziewczyny mają być ubrane
w najlepsze marki, eleganckie, zadbane, pewne siebie. Do tego tryskające
energią, kuszące sportową sylwetką,
modelowaną ćwiczeniami, opracowywanymi przez wynajętych trenerów
personalnych.
- Ja też zapisałam się do klubu –
opowiada Agnieszka. - Chodziło
tam już kilka znajomych dziewczyn
i podświadomie zaczęłam z nimi rywalizować. Chciałam być szczuplejsza,
lepiej umięśniona, sprawniejsza. Przynajmniej w ten sposób chciałam być
od nich lepsza. W międzyczasie pobraliśmy się z Maćkiem, ale zupełnie
nie zmieniło to mojego nastawienia.
Mimo, że Maciek wciąż powtarzał
mi, że kocha mnie za to, jaka jestem,
ja sobie wmówiłam, że on nie mówi
mi prawdy.
Potem bardzo szybko pojawiła się na
świecie Ania. Agnieszka dość gładko
doszła do siebie po porodzie, ale tylko
pod względem fizycznym. Psychicznie
była już strzępem człowieka. Patrzyła w lustro i płakała, widząc swoją
rzekomo zmienioną ciążą sylwetkę.
Zaczęły się ćwiczenia i diety, ale zdaniem Agnieszki nie przynosiły one
zadowalających efektów. Po kolejnych
kilku tygodniach wszystko zaczęło
wymykać się spod kontroli, a po kilku
miesiącach zrobiło się tragicznie.
***
- Sam nie wiem jak to się stało,
że przegapiłem moment, kiedy z
Agnieszką zaczęło być źle – przyznaje
Maciek. - Chyba po prostu za bar-
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dzo zająłem się pracą. Otrzeźwienie
przyszło któregoś wieczoru, kiedy
wszedłem do łazienki i zobaczyłem,
jak Aga wychodzi pod prysznica.
Była przeraźliwie chuda, wysuszona.
Obawiałem się, że przyczyną tego
jest jakaś choroba, więc zacząłem ją
obserwować. Ilości jedzenia, jakie
pochłaniała, były dla mnie szokujące. Ja nie byłbym w stanie zjeść tyle,
co ona. Moja żona jadła i... chudła.
Kiedy zacząłem jeszcze uważniej ją
obserwować zauważyłem, że jadła i
natychmiast biegła do łazienki. Tam
zwracała wszystko to, co zjadła. Sprawa stała się jasna: to była bulimia.
Agnieszka nie chciała jednak przyjąć
do wiadomości że jest chora i potrzebuje pomocy. Swoją wychudłą sylwetkę tłumaczyła dietą i ćwiczeniami.
To, że wymiotuje po każdym posiłku
zwalała na niestrawność, chorą wątrobę czy nieświeże pożywienie.
- Maciek tak naprawdę uratował mi
życie i małżeństwo – podsumowuje
Agnieszka. - Po jakimś czasie byłam
już kompletnie wycieńczona fizycznie. Moja psychika była rozbita i nie
myślałam racjonalnie. Kiedy zaproponował mi leczenie, ja zagroziłam mu
rozwodem. Groziłam zabraniem córki,
a nawet samobójstwem. Przeczekał to,
rozmawiał ze mną niezliczoną ilość
razy, tłumaczył w nieskończoność jak
dziecku, że jestem chora i muszę się
leczyć. Zaangażował też moich i swoich rodziców. Pokazał, jak bardzo mu
na mnie zależy. Na leczenie poszłam
tylko dzięki niemu. Nie było to łatwe.
Trafiłam nawet kilka razy do szpitala
na leczenie psychiatryczne, musiałam przełamać w sobie wiele barier
i uprzedzeń. Udało mi się pokonać
chorobę na którą nawet nie wiem kiedy zapadłam. Ciągle muszę bardzo na
siebie uważać, ale myślę, że najgorsze
jest już za mną. Najważniejsze jest to,
że mam dla kogo żyć.
Michał Gwdowski
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Beko jako Rejtan
Jeśli nie pamiętają Państwo mojego problemu o
wyższości metody „zignoruj, a samo się rozwiąże”
nad innymi sposobami
radzenia sobie z problemami, pozwolę sobie przypomnieć co następuje.
Latem zepsuła mi się lodówka. Najpierw długo
ignorowałam problem i
liczyłam że zaskoczy sama,
potem utraciłam wszelką
nadzieję (i prawie całe
zgromadzone w niej jedzenie, łącznie ze słoiczkami oliwek i suszonych
pomidorów, przetrwała
tylko kolekcja ketchupów
z KFC). Utrata nadziei poskutkowała odebraniem
od przyjaciółki nadprogramowej lodówki, która
akurat była na sprzedaż.
Po zainwestowaniu znacznych środków pieniężnych
na transport oraz życia
i zdrowia (nie mojego,
tylko partnera wprawdzie,
ale zawsze), na progu mojego mieszkania pojawił
się substytut dla tragicznie zmarłej chłodziarki.
I właśnie w momencie,
w którym denatka miała
ustąpić miejsca nowemu
modelowi, pan od transportu zapytał mnie, dlaczego wymieniam działającą

lodówkę na brzydszy model.
Tak, groźba utraty pracy spowodowała, że sprzęt skazany
już na śmietnik historii znalazł
w sobie jeszcze odrobinę woli
do życia, a w efekcie…
Na korytarzu przed moim
mieszkaniem zamieszkał niedoszły substytut. Odgrażałam
się, że wystawię ją na OLX i
dam jej nowe życie, ale bez
większego przekonania. I
dobrze! Stara lodówka miała
lepsze i gorsze dni, a kilka
tygodni temu dokonała żywota, opluwając podłogę
czerwonymi plamami, które
przypominały z wyglądu stygmaty, a były w istocie tylko
plamami po rozmrożonych i
zepsutych truskawkach, które
puściły sok. Na wszelki wypadek przeżegnała się nabożnie,
a potem zadzwoniłam do K. i
ponownie zamówiłam usługi
transportowe – najpierw po
to, żeby ostatecznie podmienić miejscami obie chłodziarki, a potem po to, żeby
jedną z nich odprowadzić na
miejsce wiecznego spoczywania – do składu elektrośmieci.
Nie byłabym sobą, gdybym
nawet i w tym dramatycznym przecież momencie nie
uznała, że nic się nie stanie,
jeśli swój problem spróbuję
przeczekać. Zmarła lodówka
wylądowała na korytarzu i
czekała tam na sprzyjający
układ gwiazd, w którym K.
przyjedzie do mnie odpowiednio dużym samochodem
i jeszcze w nastroju na to,
żeby na własnych barkach
nosić ciężar mojego problemu z elektrosprzętem. Minęło kolejnych kilka tygodni,

podczas których lodówka (w
moim własnym rozumieniu)
zrosła się z lokalnym folklorem i została integralną
częścią praskiego korytarza.
Znali ją nawet kurierzy rozwożący paczki z produktami
do włosów i dostawcy cateringu dietetycznego – niewiele było gabarytów, których
nie zniosłoby jej pojemne
wnętrze, ukrywając moją
własność przed chciwością
innych mieszkańców bloku.
I nastał wreszcie dzień dzisiejszy, kiedy, zgodnie z obowiązującym w moim mieszkaniu
rytuałem, po przebudzeniu
owinęłam się w szlafrok i
nacisnęłam na klamkę, żeby
zgarnąć z korytarza torbę z je-

dzeniem na cały dzień. Klamka
działała. Bez zarzutu nawet. A
drzwi? Drzwi po pokonaniu
pierwszych dwóch centymetrów i utworzeniu bardzo
praktycznego wizjera utknęły.
Utknęły, zablokowane przez
leżącą na boku lodówkę,
która całą swoją szerokością
blokowała drzwi wejściowe
do mojego domu.
Jak do tego doszło? Nie
wiem. Mogę tylko zgadywać,
że instalacja artystyczna,
która przywiodła mi na myśl
Rejtana z rozdartą koszulą,
stanowiła pewnego rodzaju
manifestację niezadowolenia. Przyszły laureat pokojowej nagrody Nobla rozważył
wszystkie dostępne opcje –

pasywno-agresywną kartę
na drzwiach mojego mieszkania, walenie pięściami w
drzwi, telefon do administracji osiedla i wybrał tę,
która najlepiej korespondowała z jego poczuciem
sprawiedliwości – zamurowanie mnie żywcem w
mieszkaniu, podczas gdy
moje racje żywnościowe
pozostawały za drzwiami,
tuż poza moim zasięgiem.
Zadzwoniłam dziś do firmy utylizującej lodówki.
Aż boję się pomyśleć, co
się stanie, jeśli spróbuję
przeczekać problem jeszcze
chwilę.

Natalia Chruścicka

Podziwiajmy i wspierajmy
Tenisistka Iga Świątek w niedawnym turnieju wielkoszlemowym Australian Open pokazała, jak można
rozbudzić chęć kibicowania, ile można poświęcić godzin teoretycznie
przeznaczonych na sen na oglądanie
sportowej walki - takiej rywalizacji,
która wyzwala emocje, która pozwala na psychiczny odpoczynek od
codziennych zawirowań, niezależnie
od wyniku przeżywanych zmagań.
Tak jest w przypadku pojedynków
gigantów z czołówki gazet, tak jest
w czasie zawodów tych mniej znanych sportowców, ale tak jest i w
czasie dodawania animuszu naszym
najmniejszym bohaterom: dzieciom,
wnukom czy znajomym z sąsiedz12

twa. Wrażenia i namiętności, jakich
doświadczamy na rożnego rodzaju
imprezach sportowych, w czasie
oglądania meczów, turniejów, konkursów czy igrzysk olimpijskich to
swego rodzaju kuracja bez farmakologii, tak nam niezbędna i tak zawsze
oczekiwana. Do tego, by ci najwięksi
i ci najmniejsi mogli pochwalić się
posiadanymi umiejętnościami, swoim talentem potrzeba jest jeszcze
wielu rzeczy, przede wszystkim jak
najwiecej wspomożycieli. Nie wiem
czy zauważyliście Państwo jak dla Igi
po wygranej potyczce, na równi z
wyrażaniem radości ważne jest wyjęcie z torby i założenie na nadgarstek
światowej marki zegarka. Jak ważne

jest wyeksponowanie na stroju znaku
firmowego sponsora. W przypadku
Igi Światek środki fundatorskie to
w chwili obecnej ubogi dodatek do
ogromnych pieniędzy, zarabianych
na wygrywaniu meczów, ale już na
przykład dla wałeckiego Orła, to
kwestia o znaczeniu fundamentalnym, sprowadzającym się do odpowiedzi na pytanie: grać albo nie
grać? Dla nas, przychodzących na
miejski stadion w Wałczu na mecze
Orła, ale także dla naszych bliskich
odpoczywających od nas w owym
czasie i jestem przekonany także dla
włodarzy miejskich, odpowiedź jest
jedna: oczywiście grać. Oczywiście
zażywać w czasie meczu wspomnia-
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nej wcześniej terapii bez leków.
Jeżeli więc zgadzamy się z przedstawionym w niniejszym tekście
poglądem, to nie pozostaje nic innego, jak wspomagać Orła, ale także
innych - tych, których zagrzewa się
do sportowego współzawodnictwa.
Stąd mój apel do wszystkich, którzy tworząc przez wiele lat swoistą
tradycję przeznaczali drobne kwoty
na wspieranie wałeckiej piłki: nie
przestawajcie wspierać. Natomiast
apel do tych, którzy mogą przystąpić
do tych szlachetnych działań, brzmi
tylko odrobinę inaczej - zacznijcie
wspierać.
Wszystkim będzie się to opłacało.
Marek Pawłowski

Jaskółka wlatująca
przez wyskakujące okienko
Zazwyczaj przez
okno się wyskakuje, ale po
wprowadzeniu ogólnoeuropejskiej
regulacji dotyczącej ochrony
danych osobowych,
ta tendencja uległa
odwróceniu. Co włączę komputer i
próbuję wskoczyć na jakąś stronę w
internecie, to wyskakuje mi okienko.
Większość z nas klika wówczas w
przycisk akceptacji i pozwala tym samym na nieograniczone korzystanie
ze swoich danych osobowych. Zapobiegliwi, w tym i ja, próbują klikać
głębiej i odmawiają zgody. Niewiele
to daje, bo jak kliknę w artykuł o
plecakach, to mi się potem plecaki
wszędzie pokazują, a jak w informacje o samochodach, czy obiektywach
- dzieje się to samo. Pomimo szeroko
zapowiedzianej ochrony danych
osobowych jesteśmy bezsilni. Na nic
owe zapobiegliwe klikanie. Podobnie
rzecz się ma ze sztuczną inteligencją,
która na siłę usiłuje sprzedawać fotowoltaikę. W niedzielę miałem około
10 prób połączenia: a to z Kiel, a to z
Lublina, itp.
Ostatnio przez takie wyskakujące
okienko wleciała jednak jaskółka
nadziei. Może jakąś wiosnę uczyni?
W czym rzecz? Ano w tym, że za
tymi wyskakującymi okienkami stoją
pieniądze. Owe okienka, zwane
ramami przejrzystości i zgody (TCF
- ang. Transparency & Consent Framework), zostały opracowane przez
firmę IAB Europe. Ta pozyskuje w ten
sposób nasze dane i sprzedaje innym
chętnym. Kupuje te dane wielu, bo jak się szacuje - ponad tysiąc podmiotów, a wśród kupujących jest np.
Amazon, Microsoft i Google. Skargę
do Belgijskiego Urzędu Ochrony
Danych Osobowych złożyło kilka
podmiotów, w tym polska Fundacja

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż od 5 lutego 2022 r. likwidacji
ulega numer telefonu stacjonarnego: 67-250-06-53.
Do Państwa dyspozycji pozostaje
numer telefonu stacjonarnego: 67-258-10-64
oraz komórkowego 609-563-767.
Adwokat, mediator Cezary Skrzypczak
	Kancelaria Adwokacka ul. Kościelna 2/1
78-600 Wałcz
cezaryskrzypczak@poczta.onet.pl

Panoptykon. Belgijski urząd uznał, że
wyskakujące okienka, proszące nas o
zgodę na przetwarzanie pozyskanych
danych, są niezgodne z prawem, a
administrująca okienkami i pozyskanymi danymi firma IAB Europe
łamie zasady RODO. Firmy, które
uzyskały za jej pośrednictwem dane
(m.in. Google, Microsoft i Amazon),
powinny je usunąć. Orzeczenie ma
zaś obowiązywać w całej Europie.
IAB Europe była świadoma zagrożeń,
związanych z nieprzestrzeganiem
ochrony danych osobowych. Organizacja ta nie przechowywała też
informacji na temat przypadków
przetwarzania danych oraz nie wyznaczyła wymaganego inspektora do
ochrony danych. IAB Europe została
zobowiązana do przedstawienia w
ciągu dwóch miesięcy planu działania w celu zaradzenia naruszeniom.
Firma ta - co jest dość oczywiste nie zgadza się z tą decyzją. Czekamy
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zatem na ewentualny ciąg dalszy,
ale jest nadzieja. Do tego należy
przypomnieć, że Unia Europejska reformuje przestrzeń cyfrową poprzez
uchwalenie dwóch aktów prawnych: aktu o usługach cyfrowych
(ang. DSA - Digital Services Act)
oraz aktu o rynkach cyfrowych (ang.
DMA - Digital Markets Act). Obecnie
Parlament Europejski zaakceptował
pierwszy z nich, a DMA zostało
przyjęte jeszcze w grudniu zeszłego roku. Te dwa pakiety regulacji
zastępują przestarzałą dyrektywę z
2000 r. i regulują zasady panujące w
Internecie na najbliższe lata.
Co prawda regulacje te nie obejmują sławetnego Pegasusa, ale nam,
zwykłym zjadaczom coraz droższego
chleba, dają nadzieję na ukrócenie
samowoli internetowych handlarzy
naszymi danymi...
Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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COŚ NA ZĄB

Sernik z karmelem
Odkrywca połączenia smaku palonego cukru, czyli karmelu,
z lekką nutą soli zasługuje moim zdaniem na kulinarnego
Nobla lub jakąś równie prestiżową nagrodą. Natomiast
ktoś, kto zestawił ze sobą boski smak wilgotnego sernika
ze słono-słodką i cudnie aromatyczną polewą zasługuje
nato, by obsypać go złotem i wozić najbardziej wypasionym Bentleyem. Kończę, bo lepią mi się palce, a ślinka leci
wprost na klawiaturę...()
Składniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

140 g ciastek owsianych z czekoladą,
80 g masła orzechowego,
2 łyżki roztopionego masła,
250 g sera ricotta,
250 g serka mascarpone,
250 g serka Philadelphia,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
200 g mleka skondensowanego,
3 jajka,
1/4 szklanki śmietany 30 % + 1 łyżka,
1 łyżka ekstraktu z wanilii,
150 g śmietany 12 %,
1 łyżka cukru pudru,
100 g solonych orzeszków ziemnych.

mleko skondensowane, jajka, kremówkę i wanilię umieszczamy w misie miksera i szybko
miksujemy. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Wylewamy masę na wcześniej przygotowany spód i pieczemy przez 15 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 120
stopni i kontynuujemy pieczenie przez 110 minut.
Wierzch sernika:
Mieszamy śmietanę 12% z cukrem i łyżką kremówki. Po upieczeniu sernika, otwieramy
drzwiczki piekarnika i wylewamy masę na jego wierzch. Dopiekamy przez 15 minut. Wyłączamy piekarnik i studzimy sernik przez 5 minut w zamkniętym piekarniku, a następnie
stopniowo otwieramy drzwiczki. Po 15 minutach wyjmujemy ciasto z piekarnika .
Po wystudzeniu dekorujemy wierzch sernika orzeszkami.
Smacznego!!!

WYKONANIE
Na początku przygotowujemy spód sernika. Na dno tortownicy
wykładamy papier do pieczenia. Ciasteczka owsiane rozkruszamy
na pył w blenderze, dodajemy masło orzechowe i rozpuszczone
masło. Przez chwilę mieszamy, a następnie wykładamy masę
ciasteczkową na spód tortownicy, ugniatamy i wkładamy na 30
minut do lodówki.
Teraz robimy masę serową. Wszystkie sery, mąkę ziemniaczaną,

BARAN (21.03. - 19.04.)
Musisz się teraz wykazać dużą
odpowiedzialnością. Ale spokojnie
- gwiazdy mówią, że ze wszystkim
sobie poradzisz. Sprawy zawodowe
będą się układać po Twojej myśl,
a szef doceni Twoją kreatywność
i chęć działania. W miłości bądź
jednak czujny i uważny.
BYK (20.04. - 22.05.)
Uważaj w tym tygodniu na plotki,
bo mogą poważnie zaszkodzić
Twojej reputacji. W miłości pojawi
się szansa na spotkanie kogoś, kto
skradnie Twoje serce. Musisz się
uważnie rozglądać, bo w ostatnim
czasie adoratorów w Twoim życiu
nie brakuje.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
W tym tygodniu warto zająć się
ważnymi sprawami. Spotkania ze
znajomymi muszą poczekać. W
pracy spodziewaj się nowych, ciekawych i ambitnych zadań. Będziesz
miał okazję wiele się nauczyć i rozwijać swoje kompetencje. W miłości
warto posłuchać głosu serca.
RAK (22.06. - 22.07.)
W tym tygodniu szczególnie zadbaj
o to, by robić sobie przerwy w pracy
i nie przemęczać się. Twój organizm
może nie być w najlepszej formie,
14

HOROSKOP

więc nie pchaj go na skraj jego wytrzymałości. Nadchodzi czas wspaniałych
chwil z ukochaną osobą. Z radością
przyjmuj to, co dostajesz od drugiej
połówki, i nie zapomnij o rewanżu...
LEW (23.07. - 23.08.)
Będziesz w tym tygodniu przytłoczony liczbą spraw, którymi musisz się
zająć. Warto porozmawiać o tym z
szefem i poprosić o wsparcie. ypalenie. Warto pozwlić sobie na chwilę
wytchnienia, która pozwoli inaczej
spojrzeć na związek. Dla samotnych
to nie jest dobry tydzień na miłosne
uniesienia..
PANNA (24.08. - 22.09.)
W pracy zapowiada się nieco spokojniejszy tydzień. Sprawy zwolnią
i nie będzie potrzeby aż tak mocno
się w nie angażować. Czas natomiast
pomyśleć nad ożywieniem związku.
Jeżeli czujesz, że nie otrzymujesz tyle
ciepła i miłości na ile zasługujesz, to
najpierw pomyśl, czy sam dajesz od
siebie wystarczająco dużo.
WAGA (23.09. - 22.10.)
W pracy atmosfera wydaje się być
pozytywna. Pojawi się chęć zadziałania z energią i dobrym nastawieniem.
Będziesz mógł też liczyć na wsparcie
swoich współpracowników. Realizuj
się zawodowo, wkładaj emocje w to,

co robisz, a z pewnością przyniesie
to oczekiwane rezultaty. W związku
zadbaj o harmonię. Utrzymuj ciepłą
atmosferę z osobą bliską Twojemu
sercu.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Niepokój co do przyszłości będzie
negatywnie wpływać na twoje zachowanie. Pojawi się też poczucie
bezradności w pewnych sytuacjach.
Ratunkiem może być tylko zachowanie spokoju. Osoby samotne mogą
rozpamiętywać przeszłe związki i
pogrążyć się w smutku i rozczarowaniu. Nie będzie to dobry czas na
poznawanie nowych osób.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Możliwe trudne spotkania z przełożonymi wywołają sporo niepotrzebnej
nerwowości. Staraj się być kreatywny
i czerpać satysfakcję z wykonywanej
pracy. Poświęć ten tydzień na rodzinne
spotkania i spędź czas w gronie najbliższych. Czeka Cię wspaniały okres
miłości i wzajemnego zrozumienia.
Jeżeli jesteś osobą samotną, to być
może czeka Cię spotkanie z potencjalną drugą połówką.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Możliwe są jakieś wyjazdy służbowe.
Energii i zapału do pracy nie będzie Ci
brakować. Osoby bezrobotne powin-
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ny uważnie rozejrzeć się za posadą,
która znajdzie się w zasięgu ich rąk.
Nadchodzi dobry czas na odświeżenie i wprowadzenie korzystnych
zmian w związkach, które tego potrzebują. Niektóre Koziorożce będą
świętować narodziny dziecka lub
zawarcie związku małżeńskiego. Tak
czy inaczej, czekają Was przełomowe
momenty.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
To może być trudny czas dla Waszych
portfeli, związany z pojawieniem się
dodatkowych wydatków. Warto racjonalnie gospodarować budżetem.
Nie czas na nieprzemyślane zakupy,
umowy kredytowe, itp. Piękny okres
na sprawy uczuciowe dla osób samotnych. W związkach dobry czas na
rozpalenie uczuć na nowo...
RYBY (19.02. - 20.03.)
Niektóre Ryby powinny się liczyć z
możliwością utraty pracy, a osoby
bezrobotne będą miały kłopot ze
znalezieniem nowego zajęcia. Ale nie
warto przejmować się tym za bardzo,
bo to tylko przejściowe kłopoty.
Ryby w związkach skupią się na materialnych aspektach swojej relacji.
Będziecie dbać o siebie wzajemnie.
Fakt: bez wielkich uczuciowych wzlotów, ale też bez bolesnych upadków.

OGŁOSZENIA DROBNE

•

FILIGRANY

NIERUCHOMOŚCI

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do
adaptacji, podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz,
ekogroszek). Zadbany ogród pow. 0,40
ha. Atrakcyjna lokalizacja. Kontakt:
606 930 408
1/19ll
Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15.
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607
312 905
8/22l
Mieszkanie 2 pokojowe (parter) zamienię na większe. Lokal znajduje się w
bloku na Zatorzu. Tel. 662 861 498 9/22l

•
•

MOTORYZACJA

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

RÓŻNE

Dołąduj telefon WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL
4/22r

DORADZTWO budowlane

Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu
•czynne
jest od godz. 13 w czwartki przy
00

ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie
prowadzenia robót budowlanych mogą
korzystać osoby prywatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel.
693-770-576
31/21u

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

349 46 44
505 345 558

USŁUGI budowlane

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

• Szukam zorganizowanej osoby do
współpracy przy wykończeniu wnętrz. Glazura, szpachlowanie, malowanie, panele
itp. Tel. 501 340 643
7/22ub
Remonty, wykończenia mieszkań pod
klucz, płytki duże formaty. 501 340 643
7/22ub

•

Zlecanie ogłoszeń

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!

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

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń:
78‑600 Wałcz, al. Zdobywców Wału
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376.
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
ich skracania i opatrywania tytułami.
Nie odpowiadamy za treść reklam i
ogłoszeń.
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