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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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T o się już na pewno nie zmieni - zawsze będę mocno krytycznie 
oceniał efekty tego, czym się zajmuję. Tak już mam, że nawet 
jeśli czegoś ewidentnie nie spieprzę, to i tak zawsze dojdę do 
wniosku, że można to było zrobić lepiej, szybciej, ładniej, bardziej 

błyskotliwie czy inteligentniej, a w ogóle to chyba najlepsze, co mogłem 
zrobić, to w ogóle się tym, co wykonałem, nie zajmować. Zyskałaby na 
tym i planeta ze wszystkimi jej mieszkańcami, i ja sam. Dotyczy to zarówno 
moich spraw prywatnych, jak również tego, z czego się utrzymuję, a ściśle 
mówiąc - pisania. Nie, nie popadłem w stany depresyjne, taką mam po 
prostu samoocenę, że wolę dotykać nogami ziemi, niż sięgać głową chmur. 
Jakoś nigdy nie chciałem wyrywać się przed szereg i wprawdzie zawsze 
cieszę się, jeśli ktoś mnie doceni, ale zawsze z tyłu głowy mam to, że jest 
to oczywiście miłe, ale niekoniecznie zgodne z prawdą.

Kilka dni temu zmarł Daniel Passent - znakomity felietonista i bardzo 
mądry, niezwykle inteligentny człowiek. Ktoś, kto - choć oczywiście 
nie miał o tym pojęcia - odcisnął wyraźne piętno na moim życiu.

Chwaliłem się już kiedyś w tym miejscu, że onegdaj miałem chody w 
kiosku Ruch, który prowadziła moja mama. Dziś, kiedy czynny kiosk znaleźć 
jest trudniej, niż igłę w stogu siana (takich klasycznych budek na ulicy w 
Wałczu zostały raptem dwie, do tego trzeba doliczyć kilka trafik, zlokalizo-
wanych w pobliżu lub wewnątrz marketów i centrów handlowych) młodym 
ludziom trudno jest uwierzyć w to, że pół wieku temu prasa była towarem 
deficytowym, który kupowało się często spod lady. Dotyczyło to zwłaszcza 
tzw. tygodników opinii, do których za późnego Gierka zaliczały się przede 
wszystkim „Polityka”, „Kultura” (warszawska, w odróżnieniu od paryskiej, 
którą się do PRL przemycało) i „Tygodnik Powszechny”. Ponieważ moja 
licealna polonistka miała problemy z kupowaniem „Polityki”, więc zaofe-
rowałem, że będę jej dostarczał ulubione tygodniki. Nie da się ukryć, że 
liczyłem w zamian na ulgowe traktowanie przez panią profesor - i choć nie 
wyartykułowałem swoich oczekiwań werbalnie, to okazało się, że nie były 
one bezpodstawne. Znaczy, te oczekiwania... Ale z tego dealu wyniosłem 
także inną korzyść, zdecydowanie bardziej długofalową: zacząłem czytać 
„Politykę”. Jednym z autorów, którzy decydowali o tym, że był to naprawdę 
świetny - nie tylko na tamte czasy - tygodnik, był właśnie Daniel Passent. 
Ale pisały wtedy do „Polityki” również inne tuzy: Krzysztof Teodor Teplitz, 
Andrzej Krzysztof Wróblewski, Jerzy Urban (tak, tak - ten sam!), Zygmunt 
Kałużyński i wielu, wielu innych, dziś już w większości nieżyjących, podobnie 
jak redaktor naczelny, późniejszy PRL-owski premier Mieczysław Rakowski. 
Ja jednak cotygodniową lekturę tego periodyku zaczynałem od  felietonów 
Daniela Passenta, które chłonąłem jak pijak poranne piwo. Jak ten facet 
pisał... słów brakuje, żeby to opowiedzieć. Myślę, że to właśnie wtedy z 
tego podziwu i zachłyśnięcia jego twórczością zatliła się we mnie iskierka 
potrzeby, żeby robić w życiu coś podobnego.

Aby rozwiać wszystkie wątpliwości: od samego początku zdawałem sobie 
sprawę, że nigdy nie będę pisać na jego poziomie. Tu nie dało się niczego 
porównywać. On osiągnął dziennikarskie Himalaje, ja mogłem co najwyżej 
przespacerować się po Krupówkach. Dlatego miałem mnóstwo wątpliwości 
i zahamowań dotyczących wyboru zawodu, ale samo życie poniosło mnie 
w stronę żurnalistyki, a ja nie zrobiłem nic, żeby to zmienić.

Z czasem zacząłem interesować się życiorysem Daniela Passenta. Do-
wiedziałem się, że był Żydem, że jego rodzice zginęli wskutek złożonego 
przez szmalcownika donosu, że wychował go wujek, wysoko postawiony 
działacz komunistyczny. Że studiował na UW, a także w ZSRR i USA, a od 
1959 roku był związany z „Polityką”. Jak się okazało - aż do śmierci, która 
zabrała go w wieku 83 lat.

Politycznie było mi z nim bardzo nie po drodze, choć - powtórzę to po raz 
enty - ja nie dzielę ludzi na lewicowych i prawicowych, tylko na mądrych 
i głupich, uczciwych i nieuczciwych, dobrych i złych. Do jakiej kategorii 
zaliczałem D. Passenta - chyba nie ma potrzeby pisać... Nie widzę niczego 
dziwnego w tym, że swego czasu poparł wprowadzenie w Polsce stanu 
wojennego. Miał do tego prawo, również jako beneficjent poprzedniego 
systemu. Zresztą... nie sądzę, by kiedykolwiek mogło dojść do jednoznacz-

nego i ostatecznego rozstrzygnięcia dylematu, czy generał Jaruzelski był 
zdrajcą, czy bohaterem, który uchronił Polskę przed inwazją czerwonego 
luda, taką, jaka wisi teraz nad Ukrainą. Passent wybrał opcję „bohater” i 
potrafił ją logicznie uzasadnić. Co nie znaczy, że na pewno miał rację, bo 
nie wiadomo nawet, czy była tylko jedna racja...

Z drugiej strony Daniel Passent - o czym młodsi z pewnością nie mają 
pojęcia - pisał satyryczne, często atysystemowe teksty do opozycyjnych 
kabaretów, m.in. do „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. 

Nie lubię określenia „idol”, ale tak, jeśli miałbym wobec kogoś użyć 
tego słowa, to w tym bardzo nielicznym gronie na pewno znalazłby 
się Daniel Passent. Pamiętam, że raz miałem okazję zobaczyć go na 

własne oczy i pamiętam wrażenie, jakie to na mnie wywarło. Na studiach 
jedna z moich koleżanek, Małgosia R., mieszkała w bloku na warszawskim 
Powiślu. Byle kto tam nie mieszkał, a blok - choć powojenny - miał dość rzadko 
spotykaną zewnętrzną klatkę schodową i wejścia do mieszkań z podestów, 
również zewnętrznych. Kiedyś Małgosia pod nieobecność rodziców urządziła 
tam towarzyską imprezę. W którymś momencie wyszedłem w towarzystwie 
gospodyni na zewnętrzny podest. Ja paliłem papierosa, popijaliśmy wino i 
gadaliśmy. Nagle otworzyły się drzwi sąsiedniego mieszkania i wyszedł z nich 
niewysoki, szczupły mężczyzna. Zwróciłem na niego uwagę dopiero, kiedy 
musiałem go przepuścić. Przechodząc obok ukłonił się i powiedział „dzień 
dobry”. Spojrzałem i jak sądzę, moje oczy powiększyły się do rozmiaru pięcio-
złotówek, a z gardła zamiast pozdrowienia wydostało mi się tylko bełkotliwe 
chrypienie. - Gośka, kto to był? - spytałem, kiedy mężczyzna szedł już po scho-
dach, a ja odzyskałem mowę. - Daniel Passent, mieszka tutaj, nie wiedziałeś?

A skąd miałem to wiedzieć, skoro raptem kilka lat temu wyprowadziłem się 
z odrapanej praskiej kamienicy, w której nie mieszkał żaden przedstawiciel 
stołecznej bohemy, nie licząc pana Wieśka, który po pijaku lubił sobie popitolić 
na akordeonie. Ja pochodziłem ze społecznych nizin i moje kontakty z ludźmi 
z tzw. wyższych sfer można było policzyć na palcach jednej ręki stolarza...

Koleżanka wróciła pilnować, by przyszłe elity intelektualne PRL nie roznio-
sły jej w pijanym widzie mieszkania w drobiazgi, a ja stałem jeszcze dobre 
pół godziny na podeście jak żona Lota i popijając wino, powoli dochodzi-
łem do siebie. Myślałem: „Okej, nigdy nie będziesz taki mądry, jak Passent. 
Pewnie nigdy też nie będziesz miał tyle kasy i za granicę wypuszczą cię 
tylko do NRD. Ale pamiętaj, że startujesz z zupełnie innego pułapu, więc 
nie masz powodu mieć kompleksów. Za to też możesz być przyzwoitym 
człowiekiem, możesz pisać albo gadać o sporcie i rzadko kto będzie cię 
pytał o poglądy polityczne. Przynajmniej spróbuj”. No, i spróbowałem...

Nie mnie oceniać, czy udało mi się dojść tą drogą daleko, czy 
blisko. Póki co, jestem w miarę zadowolony z tego, co udało 
mi się osiągnąć i akurat najmniej chodzi mi o status materialny. 

Wybrałem sobie fajną robotę, udało mi się nie zeszmacić, przede wszystkim 
dzięki zmianie ustroju, która - z mojego punktu widzenia - nastąpiła w 
samą porę. Teraz funkcjonuję najlepiej, jak potrafię. Pamiętam o ludziach, 
którym to zawdzięczam. A teraz w tym gronie zabrakło człowieka, który 
nieświadomie dał mi coś bardzo ważnego: inspirację.

Myślę, że ten zawód można uprawiać na różnych poziomach. Są dzien-
nikarze znani na całym świecie, ale też w powiatach. Są dziennikarze, 
którzy kochają to, co robią, ale i tacy, którzy kochają swoją pozycję, którą 
zyskują tylko dzięki temu, że uprawiają swój zawód. Czasem w sposób 
haniebny. Passent do końca pozostał wierny sobie i pozostał przyzwoitym 
człowiekiem. Nie każdy dziennikarz może to o sobie powiedzieć.

W ostatnim etapie swojego życia D. Passent prowadził blog „En 
Passant”. Ostatni wpis pochodzi z 3 stycznia. Brzmi tak: „Drogie 
Blogowiczki i Blogerzy! Wszystkiego najlepszego w Nowym 

Roku!!! Z przyczyn niezależnych ode mnie ogłaszam przerwę w mojej 
obecności. Państwa zachęcam do aktywności na blogu En Passant, który 
istnieje już kilkanaście lat. Do rychłego zobaczenia! Wkrótce znowu do 
Was dołączę”. Cóż powiedzieć... do zobaczenia, Mistrzu!

Mój Mistrz

Reduktor
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Jak zaczęła się cała historia, która 
- jak się okazuje - może bezpośred-
nio wpłynąć na zmianę polskiego 
prawa?

- Był czerwiec ubiegłego roku. Fun-
dacja Mondo Cane poinformowała, 
że będą odbierać zwierzęta od rolnika 
z terenu naszej gminy. Byłem akurat 
na spotkaniu w Szczecinie i wracając 
wjechałem do Brzezinek. Była tam już 
pani Aleksandra z ramienia fundacji. 
Była też policja i powiatowy lekarz 
weterynarii. Zrobiło się już ciemno, 
więc pani z fundacji zażyczyła sobie 
wezwanie straży pożarnej, aby oświe-
tliła teren. Tak też się stało. W efekcie 
odebrano rolnikowi 60 świń.

Jaką rolę ma do spełnienia gmi-
na w myśl przepisów o ochronie 
zwierząt?

- Jako gmina nie jesteśmy nawet 
stroną. Mamy wskazać miejsce, gdzie 
mają trafić odebrane zwierzęta, i po-
nosić koszty ich utrzymania do czasu 
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 
Przedstawicielka Fundacji stwierdziła, 
że odebrane świnie można przewieźć 
do zaproponowanego przez nią miej-
sca, oddalonego od nas o... kilkaset 
kilometrów. Gmina musiałaby ponosić 
koszty utrzymania w wysokości 300-
350 złotych miesięcznie za jedną sztu-
kę. Przy 60 sztukach wyniosłoby to 
około 20 tysięcy złotych miesięcznie. 
Ochrona zwierząt jest ważna i zależy 
nam na zapewnieniu im dobrych 
warunków, ale musimy też dbać o 
gminne finanse. Odebrałem to w 
ten sposób, że Fundacja zwyczajnie 
chce na tych zwierzętach zarobić. Za-
proponowana stawka za utrzymanie 
była naszym zdaniem zbyt wysoka. 
Dlatego postanowiłem znaleźć tańsze 
rozwiązanie.

I co to za pomysł?
- Gmina ma osobowość prawną, 

więc utworzyliśmy gospodarstwo 
rolne. Wydzierżawiliśmy chlewnię, 
grunt oraz zapewniliśmy zwierzętom 
opiekę. Chlewnię wydzierżawiliśmy 

OchrOna zwIerząt -
- gminna strona medalu
rozmowa z wójtem gminy wałcz Janem Matuszewskim o tym, 

jak wygląda ochrona zwierząt z punktu widzenia samorządowca. 

zresztą od rolnika, któremu odebrano 
zwierzęta. Nie było tu żadnego zagro-
żenia, ponieważ ma on prokuratorski 
zakaz zbliżania się do zwierząt. W 
efekcie obniżyliśmy znacznie koszty 
utrzymania zwierząt. Z 60 odebranych 
świń część była prośna i dziś nasze sta-
do powiększyło się już do 135 sztuk. 
Koszty dzierżawy, opieki i paszy, jakie 
do tej pory ponieśliśmy, wyniosły 
około 110 tysięcy złotych. Gdybyśmy 
skorzystali z propozycji fundacji, kosz-
towałoby to gminę ponad 300 tysięcy. 

co na to Fundacja?
- Zacznę może od tego, że współ-

praca gminy z Fundacją od początku 
była dość dziwna. Usłyszałem, że 
podczas interwencji jestem zbędny, 
że się na tym nie znam. Powiedzmy 
delikatnie, że było to mało eleganckie. 
Kiedy jednak zdecydowałem, że nie 
umieszczę odebranych świń w miej-
scu proponowanym przez fundację 
i nie będę im płacił, nie spodobało 
się to przedstawicielce fundacji. Pani 
ta złożyła nawet do prokuratury za-
wiadomienie o przekroczeniu przeze 
mnie kompetencji. Nie liczyło się to, 
że zwierzęta mają zapewnioną opiekę 
i mają odpowiednie warunki. Wydaje 
się, że problemem było to, że nie 
trafiły tam, gdzie miały trafić, a za 
zwierzętami nie popłynęły pieniądze 
na ich utrzymanie.

Może zdaniem Fundacji warunki 
stworzone przez gminę nie były 
wystarczająco dobre?

- Tak się złożyło, że kontrolował nas 
powiatowy lekarz weterynarii. Mało 
tego, mieliśmy też kontrolę ze strony 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, i obie te kontrole 
wypadły pozytywnie. Nie było za-
strzeżeń do tego, w jakich warunkach 
trzymamy zwierzęta. Prokuratura 
również nie znalazła nic niezgodnego 
z prawem. Ale przedstawiciel fundacji 
do dziś w mailach grozi, że ponownie 
odda sprawę do organów ścigania. 
W każdym razie odebrane zwierzęta 

są bezpieczne i bytują w dobrych 
warunkach.

Jak doszło do Pana współpracy z 
Ministerstwem rolnictwa?

- W grudniu zapowiedziała swoją 
wizytę w Urzędzie Gminy minister 
Małgorzata Golińska. Pośród wielu 
innych, w trakcie naszej rozmowy po-
jawił się temat, że jako gmina opieku-
jemy się świniami. To zainteresowało 
panią minister, której opowiedziałem, 
jak wygląda sytuacja. Na początku 
stycznia pani minister zadzwoniła i 
poinformowała, że o problemie roz-
mawiała z wicepremierem i ministrem 
rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, 
który chciałby w tej sprawie spotkać 
się ze mną. Ministerstwo jest bowiem 
na etapie nowelizacji ustawy o ochro-
nie zwierząt i chcieliby wysłuchać 
opinii.

Kiedy doszło do spotkania?
- Spotkanie miało miejsce w połowie 

stycznia. Rozmawiałem z wicepre-
mierem Henrykiem Kowalczykiem, 
a po niecałej godzinie dołączył do 
nas główny lekarz weterynarii. By-
łem przygotowany do rozmowy i 
sugerowałem zmiany w przepisach. 
Nie były to zmiany rewolucyjne, ale 
raczej kosmetyczne. Niemniej jestem 
przekonany, że byłyby one korzystne 
dla samorządów. Obecne przepisy 
sprowadzają bowiem rolę samorządu 
jedynie do płacenia.

Jakie zmiany w przepisach powinny 
zdaniem Pana znaleźć się w nowe-
lizowanej ustawie?

- Choćby zapis mówiący o tym, że 
fundacja niezwłocznie powiadamia 
wójta o odebraniu zwierząt. „Nie-
zwłocznie” jest określeniem bardzo 
mało precyzyjnym i tak naprawdę 
możemy być poinformowani o ta-
kich przypadkach dopiero po kilku 
miesiącach, bo z jakichś względów 
to będzie „niezwłocznie”. Ale płacić 
musimy za cały okres kiedy zwierzęta 
są odebrane. Dlatego proponowałem, 
aby w przepisach określić termin na 
poinformowanie, np. 3 czy powiedz-
my, 7 dni. Aby nie być gołosłownym 
powiem, że przed świniami odebrano 
temu samemu rolnikowi z Brzezinek 
króliki i do dziś nie mamy w tej 
sprawie zgłoszenia. Uważam też, 
że o odbieraniu zwierząt powinien 
decydować fachowiec, kierujący się 
wyłącznie wiedzą i doświadczeniem, 
a nie emocjami. 

a teraz nie decydują fachowcy?
- Przedstawiciel fundacji czy stowa-

rzyszenia, zajmującego się ochroną 
zwierząt, jest na pozycji uprzywilejo-
wanej. Nie są to weterynarze, tylko 

ludzie wielu zawodów. Tymczasem 
ich głos ma większe znaczenie, niż 
weterynarza. Wspomniane wcześniej 
króliki zostały odebrane rolnikowi 
mimo, że obecny na miejscu lekarz 
weterynarii nie widział takiej potrze-
by. Pani z fundacji, która nie ma w tym 
kierunku wykształcenia stwierdziła, 
że zwierzęta mają świerzb, a lekarz, 
czyli osoba wykształcona i  dyspo-
nująca doświadczeniem w leczeniu, 
tego świerzbu nie widział. Dlatego w 
prawie powinno być zapisane, że de-
cydujący głos ma lekarz weterynarii.

zdaje się, że wszystkie zmiany, 
które proponujecie, przerobiliście 
na własnym przykładzie?

- Dokładnie tak jest. Właśnie dla-
tego uważamy, że gmina powinna 
być stroną w postępowaniu. Do 
tego sąd, a może lekarz weterynarii, 
powinni w pewnych sytuacjach de-
cydować o losie zwierząt. Do czego 
zmierzam? Mamy na dzień dzisiejszy 
135 świń, z których część przekro-
czyła już 200 kg wagi. Właściciel nie 
wyraża zgody, aby je sprzedać. Sąd 
nie zajął w tej sprawie stanowiska, 
bo sprawa jest w toku. My tylko 
karmimy świnie i płacimy za to, 
mimo, że część powinna już dawno 
być skierowana do uboju. Jeszcze 
trochę i świnie przybiorą takie 
rozmiary, że stanie się to dla nich 
niezdrowe i paradoksalnie możemy 
spotkać się z zarzutem, że znęcamy 
się nad zwierzętami. My zaś mamy 
związane ręce. Dlatego czy to sąd 
na odrębnym postępowaniu, czy też 
lekarz weterynarii, powinni wydać 
zgodę na ubój. Pieniądze uzyskane 
z tego tytułu można zdeponować na 
koncie. Jeśli sąd nakaże oddać zwie-
rzęta właścicielowi, wówczas otrzy-
ma on zdeponowane pieniądze. 
Jeśli jednak zdecyduje o przepadku 
zwierząt, wówczas pieniądze pokryją 
część kosztów, jakie poniosła gmina.

Jaka jest obecnie sytuacja ze świ-
niami z Brzezinek?

- Akurat 8 lutego odbyła się sprawa. 
Nie bardzo mogę mówić o szczegó-
łach, ale z pewnych względów wydaje 
się, że będzie umorzona. Decyzja 
zapadnie pod koniec lutego, bo są 
jeszcze świadkowie do przesłuchania. 
W każdym razie jeśli sprawa będzie 
umorzona, to zwierzęta będą zwróco-
ne właścicielowi. Oczywiście o ile sąd 
nie postanowi inaczej. Jeśli zdecyduje 
o oddaniu świń rolnikowi, wówczas od 
wyroku zapewne odwoła się Fundacja. 
Sprawa trafi do Sądu Okręgowego i 
potrwa to kolejne miesiące. A ja będę 
dalej karmił świnie, ponosił koszty i 
patrzył, jak rosną.
Dziękuję za rozmowę. 
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Mieszkańcy powiatu są zaniepokojeni, 
bo wieści, dobiegające ze 107 Szpitala 
wojskowego, są coraz mniej optymi-
styczne. Po zawieszeniu działalności 
Oddziału neurologicznego, podobny los 
może spotkać Oddział Ortopedyczny, a 
w dodatku komendant szpitala zwolnił 
dyscyplinarnie szefową działającego w 
placówce Samodzielnego niezależnego 
związku zawodowego Pracowników 
wojska. Sprawą zajmują się już prawnicy.

Według informacji, udzielonych przez 
zastrzegającą sobie anonimowość osobę 
pracującą w 107 Szpitalu Wojskowym w 
Wałczu, zwolnienie przewodniczącej zakła-
dowej komórki SNZZPW Joanny Stańczyk 
na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy było 
finalnym efektem zdarzeń, ciągnących się 
od końca ubiegłego roku. Rozpoczęły się 
one od tego, że do szpitalnych związków 
z prośbą o interwencję zwrócili się lekarze 
Oddziału Neurologicznego. Mieli oni mieć 
problemy z porozumieniem się z komen-
dantem szpitala ppłk. Michałem Wawre-
szukiem na temat dalszej pracy w wałeckiej 
placówce. 31 grudnia odbyło się spotkanie 
z posłem Czesławem Hocem - wówczas 
przewodniczącym Rady Społecznej 107 
Szpitala Wojskowego w Wałczu - który miał 
obiecać zająć się tym i innymi problemami, 
związanymi z funkcjonowaniem placówki.

Kolejnym z ciągu zdarzeń było styczniowe 
spotkanie z przedstawicielem komendy 
szpitala. W związku z chorobą ppłk. M. 
Wawreszuka, zastępował go na nim szef 
logistyki Ryszard Wiśniewski. Z naszych in-
formacji wynika, że w spotkaniu uczestniczył 
również dr Zdzisław Rożnowski, który po 
namowach m.in. ze strony Cz. Hoca, zgodził 
się zostać zastępcą komendanta 107 SzW 
ds. medycznych.

W trakcie spotkania miały zapaść usta-

107 Szpital wojskowy: stan przedzawałowy?
lenia, że w szpitalu dojdzie do zmian na 
stanowiskach: księgowej, kadrowej i radcy 
prawnej, do pracy których zastrzeżenia 
zgłaszały m.in. związki zawodowe. Te 
postanowienia po powrocie ze zwolnienia 
zakwestionował jednak komendant M. 
Wawreszuk. Według naszych rozmówców, 
negatywnie odbiło się to na atmosferze pra-
cy i stosunkach międzyludzkich w szpitalu.

Temat zmian personalnych utknął w 
martwym punkcie, więc delegacja szpi-
talnych związków pojechała w tej sprawie 
do Warszawy. Po powrocie, w piątek 11 
lutego przewodnicząca zakładowej orga-
nizacji związkowej otrzymała zwolnienie z 
pracy na podstawie art. 52 KK ze skutkiem 
natychmiastowym. W uzasadnieniu znalazł 
się m.in. zarzut działania przez Joannę Stań-
czyk na szkodę szpitala oraz wkraczanie w 
kompetencje, przysługujące komendantowi.

Przed budynkiem głównym szpitala zebra-
ła się grupa oburzonych pracowników. Ich 
delegacja poszła do gabinetu komendanta 
z zamiarem uzyskania bliższych informacji 
na temat wyrzucenia z pracy J. Stańczyk. 
Przedstawiciele załogi nie weszli jednak 
do środka, bo asystentka M. Wareszuka 
poinformowała ich, że szef jest zajęty. 
Od osoby, która była w składzie delegacji 
usłyszeliśmy, że komendant zamknął się w 
gabinecie na klucz.

J. Stańczyk podjęła już kroki prawne w 
związku z nieuzasadnionym i bezprawnym 
zwolnieniem jej z pracy.

***
Sytuacja w 107 Szpitalu Wojskowym jest 

aktualnie bardzo trudna, nie tylko z uwagi 
na opisaną sytuację. Podstawowym proble-
mem są braki kadrowe - według naszych 
informacji od początku roku przestało tu 
pracować ok. 10 lekarzy. I na tym nie ko-
niec - ze stanowiska zastępcy komendanta 
ds. medycznych miał już zrezygnować dr. Z. 

Rożnowski, który zapowiada również odej-
ście ze szpitala. W ślad za nim rezygnację 
deklaruje kolejnych dwóch lekarzy. Gdyby 
rzeczywiście do tego doszło, a komendanto-
wi nie udało się szybko znaleźć zastępców, 
oznaczałoby to zawieszenie funkcjonowania 
kolejnego Oddziału - po Neurochirurgicz-
nym - czyli Ortopedii.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że z 
funkcji przewodniczącego Rady Społecznej 
Szpitala zrezygnował poseł Czesław Hoc. 
Niestety, mimo kilku prób nie udało nam 
się z nim skontaktować. Wiadomo tylko, 
że temat 107 Szpitala Wojskowego poja-
wił się na sobotnim (12 lutego) spotkaniu 
parlamentarzysty z wyborcami, które miało 
miejsce w jego wałeckim Biurze Poselskim.

Od komentowania sytuacji w szpitalu 
odżegnał się były wicewojewoda, aktualnie 
prezes WFOŚ i GW w Szczecinie oraz szef 
powiatowych struktur PiS Marek Subocz.

- Wolałbym nie zabierać głosu w spra-
wach, które należą do kompetencji pana 
komendanta Wawreszuka - powiedział nam 
w rozmowie telefonicznej M. Subocz. - Ja 
nie mam na te wydarzenia bezpośredniego 
wpływu. Mogę jedynie powiedzieć to, że 
problemy wynikające z braku lekarzy oraz 
pozostałego personelu nie występują tylko 
w Wałczu. Ale sytuacja w tej placówce 
rzeczywiście jest trudna. Nie ukrywam 
swoich związków z miastem oraz szpitalem 
i również dlatego jest mi szczególnie przykro 
w związku z zaistniałą sytuacją, ale niewiele 
mogę tu pomóc. Myślę, że znamienny dla 
ostatnich wydarzeń w szpitalu jest rezygna-
cja posła Cz. Hoca z funkcji przewodniczące-
go Rady Społecznej. Na dzisiaj to wszystko, 
co mogę powiedzieć.

O pomoc w tej sprawie poproszony został 
radny Rady Powiatu Roman Wiśniewski.

- Trudno o bardziej rozbieżne oceny, 
dotyczące oceny sytuacji w 107 Szpitalu 

Wojskowym - mówi radny. - Zaproszony 
na ostatnią sesję Rady Powiatu komendant 
zapewniał, że wszystko jest w porządku, a z 
moich informacji, uzyskanych od personelu 
szpitala oraz od pacjentów, wynika zupełnie 
inny obraz tej sytuacji. Zwróciłem się do Sta-
rosty o ponowne zaproszenie komendanta 
na Sesję, jednak została ona wyznaczona 
dopiero na 27 marca, a zwołanie w tej spra-
wie sesji nadzwyczajnej byłoby sprzeczne 
z przepisami. Rozmawiałem o tym rów-
nież z posłem Radosławem Lubczykiem, 
który jednak nie ma w tej sprawie mocy 
sprawczej. Skontaktowałem się ponadto z 
kompetentnymi instytucjami w Warszawie 
i z uzyskanych przeze mnie informacji wy-
nika, że w tej sytuacji konieczne okaże się 
podjęcie daleko idących decyzji. O jakich 
decyzjach mówię? O tym będzie jeszcze, 
mam nadzieję, porozmawiać. Natomiast je-
śli chodzi o zwolnienie z pracy Joanny Stań-
czyk, to jest ono, łącznie z uzasadnieniem, 
w mojej ocenie tak kuriozalne, że nie ma 
tu czego komentować. Najkrócej mówiąc, 
pani J. Stańczyk została zwolniona za to, co 
należy do jej obowiązków jako związkowca.

***
O wypowiedź w tej sprawie zwróciliśmy 

się również do komendanta 107 Szpitala 
Wojskowego w Wałczu ppłk. Michała 
Wawreszuka. Komendant podjął decyzję o 
niekomentowaniu tekstu, wyłącznie z uwagi 
na ograniczenia prawne, obowiązujące w 
takich sytuacjach.

Jednocześnie ppłk M. Wawreszuk zobo-
wiązał się przedstawić w najbliższych dniach 
rzetelne informacje, dotyczące bieżącego 
funkcjonowania szpitala, jego sytuacji 
finansowej i kadrowej, a także planów na 
najbliższą przyszłość placówki.

Do tematu wrócimy w najbliższym wyda-
niu tygodnika.

t. chruścicki
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Pani odejście z wałeckiego cen-
trum Kultury odbiło się w mieście 
sporym echem. Do tej pory mówi 
się, że podjęła Pani spore ryzyko. 
właściwie dlaczego?

- Lubię wyzwania, emocje i pracę 
z ludźmi, więc propozycja objęcia 
tej posady, którą otrzymałam od Ani 
Kałamarz, od początku wydała mi się 
bardzo intrygująca. Miałam tydzień 
na podjęcie decyzji. Uznałam, że 
tworzenie spółdzielni od podstaw to 
zadanie skrojone jakby pode mnie. 
Ale miałam też wątpliwości. Zapyta-
łam o zdanie męża, który okazał się 
zwolennikiem tego pomysłu i może 
nie tyle namawiał mnie do przyjęcia 
tej propozycji, co uznał, że będę się 
tu doskonale spełniać. Postanowiłam 
więc spróbować. Przeszłam postępo-
wanie rekrutacyjne, no i mam, czego 
chciałam.

Powołaniu Spółdzielni towarzyszy-
ło sporo emocji, przede wszystkim 
ze strony większej części radnych 
rady Miasta wałcz, którzy osta-
tecznie sprzeciwili się udziałowi 
samorządu w tym przedsięwzięciu. 
Mimo to, Spółdzielnia powstała. 
nie zniechęciły Pani te okolicz-
ności?

- Ja się polityką nigdy nie zajmowa-
łam i nie chciałabym być przypisy-
wana do którejkolwiek z opcji, które 
ścierają się w Radzie Miasta. Ja jestem 
apolityczna i taka właśnie będzie 
Spółdzielnia Socjalna „Ważka”. Tworzą 
ją trzy podmioty: Klub Otwartej Twór-
czości z Tuczna, Stowarzyszenie Idea 
oraz Stowarzyszenie Młodzi Wałcza. 
„Ważka” jest 159 spółdzielnią socjalną 
w Polsce.

Od czego zaczynacie?

„ważka” już działa
rozmowa z szefową powstającej w wałczu Spółdzielni Socjalnej „ważka” Barbarą radkiewicz.

- W tej chwili nasza siedziba mieści 
się na ulicy Okulickiego 32, ale docelo-
wo przeniesiemy się do pomieszczeń, 
zlokalizowanych w budynku po byłym 
Gimnazjum nr 3 przy ulicy Sądowej. 
Oprócz naszego biura, będzie się tam 
mieścić również wypożyczalnia sprzę-
tu medycznego i rehabilitacyjnego, 
która stanie się jednym z obszarów 
działalności naszej spółdzielni.

Skąd macie pieniądze na urucho-
mienie Spółdzielni?

- Kilka dni temu otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości 198 tysięcy 
złotych z Sieci Zachodniopomorskich 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w ramach projektu SZOWES-
-OWES w rejonie szczecineckim na 
stworzenie 9 miejsc pracy. Za te pie-
niądze chcemy wyposażyć nasze biuro 
oraz kupić sprzęt do wypożyczalni, a 
także zakupić busa do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Oprócz tego dofi-
nansowania, przez pół roku będziemy 
otrzymywać również 9 tysięcy złotych, 
a przez kolejne 6 miesięcy 7200 zł 
miesięcznie na pokrycie kosztów 
naszej działalności. Resztę musimy 
zarobić.

Jak chcecie to zrobić? Jakie usługi 
będzie świadczyć „ważka”?

- Będziemy działać w różnych ob-
szarach, a właściwie już działamy, bo 
od 1 lutego przejęliśmy prowadzenie 
wałeckiej ogrzewalni. Pracują tu trzy 
osoby na umowę-zlecenie i muszę po-
wiedzieć, że mam do tych ludzi wielki 
szacunek, bo praca jest niełatwa, a 
moim zdaniem funkcjonuje to bardzo 
dobrze. Z ogrzewalni korzysta stale 
około 10 osób. Oprócz zapewnienia 
im możliwości ogrzania się, chcemy 
dla nich organizować systematyczne 

spotkania z terapeutą uzależnień. Być 
może ta próba udzielenia im pomocy 
się nie uda, ale jeśli skorzysta na tym 
choćby jedna osoba, to uznamy to 
za sukces. Ponadto zaproponujemy 
mieszkańcom Wałcza usługi pana 
tzw. złotej rączki, który pomoże 
uporać się z drobnymi naprawami 
domowymi, typu cieknący kran, itp. 
Chcemy też zająć się sprzątaniem biur 
i mieszkań, opieką nad nagrobkami 
oraz działalnością związaną z zago-
spodarowaniem terenów zielonych. 
Ale największą częścią naszej oferty 
będzie opieka nad osobami chorymi 
i niedołężnymi. Naszym zdaniem, na 
wałeckim rynku jest w tym obszarze 
nisza, a my postaramy się ją wypełnić.

Jest sporo pań, które opiekują się 
chorymi, nazwijmy to, prywatnie.

- Tak, ale jest to dość kosztowne, 
a poza tym takie opiekunki nie 
wystawiają faktury, która jest pod-
stawą do ubiegania się o refundację 
kosztów takich usług w MOPS. W 
naszym przypadku nie będzie z 
tym problemu. Ale swoją pozycję 
chcemy budować przede wszystkim 
na jakości naszych usług. Trwa już 
nabór pań, które chciałyby dla nas 
pracować. Szukam przede wszystkim 
osób empatycznych, które naprawdę 
chcą pracować i mają doświadczenie 

w tym względzie. Znalazłam takie i 
jestem przekonana, że po szkoleniach, 
które przejdą, zaproponujemy naszym 
podopiecznym usługi na najwyższym 
poziomie. Nowością w tej branży na 
naszym rynku będzie również to, że 
czas pracy opiekunek będzie rozlicza-
ny w aplikacji „Dobre Wsparcie”, co 
pozwoli na pełną przejrzystość.

czy Pani zdaniem ten rynek jest 
wystarczająco głęboki, by pozwolić 
Spółdzielni na bezpieczny byt?

- Wielką radością dla nas jest infor-
macja sprzed kilku dni - nasza spół-
dzielnia wygrała przetarg organizo-
wany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wałczu na świadczenie 
usług opiekuńczych. To nasz wielki 
sukces, ale i poważne zadanie organi-
zacyjne, bo wiąże się m.in. z potrzebą 
zatrudnienia kolejnych opiekunek. 
Osoby zainteresowane podjęciem 
takiej pracy zapraszam. Zapraszam 
do kontaktu z naszym biurem, miesz-
czącym się przy ul. Okulickiego 32, 
wszystkich, którzy są zainteresowani 
skorzystaniem nie tylko z usług opie-
kuńczych, ale też wszystkich innych, 
świadczonych przez Spółdzielnię 
Socjalną „Ważka”.

Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia.
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W tym roku odbyła się czwarta edycja zimowego Rajdu Szlakiem Umocnień 
Wału Pomorskiego. Gdyby nie ubiegłoroczna przerwa spowodowana pandemią 
- w tym roku byłby to już jubileuszowy V rajd. Z roku na rok impreza zyskuje na 
popularności i jak twierdzi kierujący Skansenem na Cegielni Bogdan Dankowski, 
w przyszłym roku trzeba będzie pomyśleć o dwóch turach rajdu.

- W tym roku w rajdzie uczestniczyło 55 osób – mówi B. Dankowski. - Liczba 
uczestników musi być niestety ograniczona ze względów logistycznych. Listę 
uczestników zamknęliśmy w ciągu półtora dnia od jej otwarcia, co pokazuje 
zainteresowanie, jakim cieszy się impreza. W przyszłym roku będziemy chcieli 

Szlakiem umocnień
Mimo, że aby warunki atmosferyczne były zbliżone do panujących w 1945 roku marzeniem organizatorów rajdu Szlakiem Umocnień wału 

Pomorskiego był śnieg, to i tak niedzielną (13 lutego) pogodę należy uznać za idealną do tego typu aktywności.

zorganizować drugą turę, aby nie doszło do sytuacji takiej jak teraz, kiedy wielu 
chętnym musieliśmy niestety odmówić.

Komandorem rajdu został Marian Bobelak, który zastąpił zmagającego się z 
Covidem Marcina Dudka. Uczestnicy przejechali autokarem do Zdbic, a stamtąd 
już pieszo wyruszyli na zwiedzanie umocnień w rejonie jeziora Zdbiczno. Rajd 
zakończył się na wałeckim Skansenie Cegielnia, gdzie uczestnicy wymieniali się 
wrażeniami z tego, co widzieli i posilali się gorącą grochówką. Umawiano się 
również na udział w tegorocznym, jubileuszowym X Rajdzie, który odbędzie się 
w sierpniu.                                                                                                far
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I tO nawet BarDzO!
Od jakiegoś czasu (przynajmniej od 

2010 roku) możemy obserwować 
zmianę politycznego kursu Węgier. 
Z jednoznacznie prozachodniego i 
liberalnego, na wschodni - zdecydo-
wanie euroazjatycki i zdecydowanie 
prorosyjski. Zaznaczmy od razu - 
zmiana dotyczy kursu rządowego 
(państwowego), a nie społecznego 
zapatrywania większości Madziarów. 
Jasne jest, że owa rejterada w stronę 
wschodu nastąpiła z chwilą ponownej 
wygranej w wyborach parlamentar-
nych tego kraju partii Fidesz (Węgier-
ski Związek Obywatelski), z Victorem 
Orbanem jako jej przywódcą. Sama 
nazwa skrótowca oznacza z łaciny: 
wiarę, uczciwość, zaufanie. Fidesz po 
zreformowaniu w 2003 roku, poczy-
nając od wyborów do Europarlamen-
tu w 2004 i szczególnie od wyborów 
do parlamentu krajowego Węgier 
w 2010 roku, stale umacniał się na 
politycznej mapie tego kraju, rządząc 
niezmiennie, aż do dnia dzisiejszego 
(najbliższe wybory na Węgrzech od-
będą się kwietniu 2022 r.). W tym też 
okresie zadziały się rzeczy politycznie 
dziwne. Także z samym V. Orbanem, 
który pełniąc nieprzerwanie funkcję 
premiera obrał zdecydowanie inny 
kurs, aniżeli oficjalna polityka Unii 
Europejskiej, której Węgry są prze-
cież (jeszcze) członkiem. „Jeszcze” i 
„wciąż” to słowa kluczowe. Bowiem 
zaciekły krytyk Rosji oraz demokrata (i 
były dysydent), jakim był przecież ak-
tualny premier Węgier kiedyś, raptem 
stał się jej jednym z największych i naj-
gorętszych apologetów. I najbardziej 
lojalnym w Europie partnerem pre-
zydenta W. Putina. Chociaż czy part-
nerem czy raczej satelitą - wydaje się, 
że jest to rzeczą otwartą. Malutki jest 
jednak... Wypełnia jednak (to trzeba 
mu przyznać) swoje wyborcze obiet-
nice. W czasie kampanii wyborczej, 
w  przemówieniu z września 2009 r. 
zaznaczał otwarcie przecież, że z chwi-
lą dojścia Fideszu do władzy istnieje 
szansa, że polityka na Węgrzech nie 
będzie już definiowana przez system 
wielopartyjny, a zamiast tego pojawi 
się w centrum sceny politycznej partia 
rządząca, która będzie reprezentowała 
interesy narodu węgierskiego. Jakoś 
znajomo brzmi? Ta partia rozprawi 
się też z bogacącymi się coraz bardziej 
postkomunistami i wszystkimi tymi, 
którzy winni są złej sytuacji ekono-
micznej kraju. Z kolei już kilka lat po 
objęciu władzy w czasie spotkania 
z młodzieżą węgierską węgierski 
premier powiedział: „W minionych 
trzech latach uświadomiłem sobie, 
że instytucje europejskie, rozumiane 
jako Komisja, Parlament Europejski 
oraz złożona z premierów Rada, nie 
są zdolne do tego, by poradzić sobie 
z historycznymi wyzwaniami, przed 
którymi stanęła Europa”. A skoro (jak 
również stwierdził) model ustrojowy 
Europy Zachodniej „wyczerpał się”, 
to należy szukać innego rozwiązania i 
innej drogi. Oczywiście drogę tę wska-
zał: to Chiny, Turcja, Singapur, Indie - i 

Bratanki nam się pogubiły...
jakżeby inaczej - Rosja. Starając się 
ograniczyć rolę i znaczenie UE oraz 
innych światowych instytucji (mię-
dzy innymi MFW) garściami czerpał 
z prawodawstwa i wzorców krajów 
zarządzanych autokratycznie. Drakoń-
sko ograniczył między innymi prawa 
i swobodę działalności węgierskich 
organizacji pozarządowych (2017), 
przy czym zupełnie nie kryjąc się, kto 
był pierwowzorem nowo przyjętych 
przepisów: 

„Oto Rosja, która - powiedzmy so-
bie szczerze - przetrwała zachodnie 
próby izolowania i obalania reżimu, 
niskie ceny ropy naftowej, sankcje i 
wewnętrzną działalność niezależnych, 
bezstronnych, rzekomo pozarządo-
wych organizacji, pozbawionych 
jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji. 
Przeżyła to wszystko, więc jest tutaj i 
dlatego nie jest rozsądne - szczególnie 
w Europie - lekceważyć siły i możli-
wości prezentowanych przez Rosję”.

Ale o tym,  że to on sam pierwszy 
przerwał międzynarodową izolację 
Rosji po jej inwazji na ukraiński Krym 
w 2014 roku, spotykając się ze swoim 
idolem Putinem (2015) wspomnieć 
niestety nie zechciał. Cóż, jak w 
nazwie: wiara, uczciwość, zaufanie! 
Także w odniesieniu i stosunku do 
zwyczajowych i tradycyjnie lojalnych 
sojuszników i parterów, jak chociażby 
Polska. Przykład pierwszy z brzegu – 
po początkowej negacji rosyjskiego 
projektu Nord Stream 2, otrzymały 
Węgry lukratywną propozycję z Mo-
skwy o możliwości podłączenia tego 
państwa do wspomnianej rury. I już. O 
interesach tego, z którym to i do sza-
bli, i do szklanki, jakoś w Budapeszcie 
zapomniano.

Fidesz jednak do tej pory kolejne 
wybory wygrywa. Niestety nie tylko 
ze względu na to, że gospodarka 
Węgier rzeczywiście, po kryzysie za-
częła za rządów tej partii odbijać się 
od dna. Niesamowicie groźnym jest 
tutaj zupełnie co innego (chociaż bu-
dowanie ekonomiki na tak kruchych 
podstawach, jak doraźne sojusze, a 
także stosowanie środków pozwalają-
cych na stosunkowo szybki jej wzrost 
bez oglądania się na długofalowe 
skutki podejmowanych decyzji jest 
niewątpliwe równie niebezpieczne). 
Chodzi o zwrócenie się Orbana do 
konserwatywnego i nacjonalistycz-
nego elektoratu i próbie przejęcia 
wyborców partii Jobbik (Ruch na 
rzecz lepszych Węgier). Oznacza to 
też podjęcie określonych działań, 
między innymi utrwalanie w pamięci 
narodowej społeczeństwa dawnego 
mitu „Wielkich Węgier” oraz tragedii 
„Trianon”. „Wielkie Węgry” to okres 
istnienia tego państwa w ramach 
austro-węgierskiego organizmu. Za-
kończony w 1920 roku traktatem z 
Trianon, który przyznawał niektóre 
dotychczasowe węgierskie posiadłości 
Rumunii, Czechosłowacji, późniejszej 
Jugosławii, Austrii i Polsce. W wyniku 
tego ok. 2,5 do 3 milionów Węgrów 
znalazło się poza granicami swojej oj-
czyzny. Powrót do granic sprzed 1914 

roku był dla polityki zagranicznej tego 
kraju celem podstawowym w całym 
okresie międzywojennym. Szansę na 
częściową przynajmniej rewizję granic 
dał Madziarom sojusz z nazistowskimi 
Niemcami oraz zajęcie przez nich (i 
likwidacja) Czechosłowacji w 1939 
roku. Bezpośrednio po zajęciu przez 
Niemców Pragi, Węgry zaatakowały 
proklamowane 15 marca 1939 roku 
państwo ukraińskie - Ruś Zakarpacką 
i rozbiły je w kilka dni. Do dzisiaj 
historycy sprzeczają się, czy Polska 
udzieliła wówczas pomocy Węgrom, 
czy zachowała neutralność (na pewno 
przeprowadziła akcję sabotażowo-
-dywersyjną na Zakarpaciu w listo-
padzie 1938 roku, pod kryptonimem 
„Łom”). Niemniej jednak wspólną 
granicę II RP i Węgry wówczas (1939) 
uzyskały.  Z ukraińskimi zaś powstań-
cami (żołnierzami Zakarpackiej Siczy) 
Węgrzy postępowali wyjątkowo bru-
talnie i okrutnie. Następnie  wojska 
węgierskie zaatakowały Słowację, 
która zmuszona została pod naciskiem 
Niemiec do zawarcia niekorzystnego 
dla siebie rozejmu, odstępując Wę-
grom część swojego terytorium.

Okres II wojny światowej i to co 
nastąpiło później w wyniku pojałtań-
skiego ładu nie sprzyjało budowaniu 
polityki historycznej Węgier według 
własnego uznania (takiego czy innego) 
- nie takie zadanie do spełnienia miał 
przecież ich „gulaszowy komunizm”. 
Brutalność i okrucieństwo Węgrów 
(sojuszników Hitlera)  podczas II woj-
ny światowej wobec Ukraińców była 
szczególna. Symbolem tego pozostaje 
nadal nieznana zbrodnia z 1 do 9 
marca 1943 r, kiedy to węgierskie 
formacje żywcem spaliły prawie 7 
tysięcy osób z ukraińskiej Koriukiwki 
(wieś nieopodal Czernihowa).

Dlaczego napisałem, że tak rozumia-
na i prowadzona polityka historyczna 
jest groźna? Bo budzi upiory. Wszelki 
rewizjonizm i wszelki nacjonalizm. 
Ponieważ trudno uwierzyć, że coś zo-
stanie komuś oddane czy zabrane tak 
ot. Nawet Krym Rosja będzie musiał 
zwrócić, to tylko kwestia czasu. Nato-
miast współczesna (aktualna) polityka 

w tej kwestii Węgier i ich partnerstwo 
i współdziałanie na rzecz zniszczenia 
Ukrainy jako państwa może zakończyć 
się tragedią. Dla nich zresztą większą, 
aniżeli traktat z Trianon. Że nie robią 
tego? - cóż, Węgry rozdają swoje 
paszporty ukraińskim obywatelom z 
mniejszości głównie na Zakarpaciu już 
od 2017 roku, a więc rozpoczęli swoją 
akcję na długo przed Putinem, który 
rosyjskie paszporty dla okupowanych 
terenów ukraińskiego Donbasu rozda-
wać zaczął całkiem niedawno.

Pamiętacie zamach w Użhorodzie 
(stolica Zakarpacia)  4 lutego 2018 
roku? Tego dnia nad ranem dwóch 
zamaskowanych sprawców podło-
żyło ogień pod budynkiem ośrodka 
kultury węgierskiej w Użhorodzie, a 
na fasadzie wymalowali nazistowskie 
symbole. Całe zajście, które zostało 
udokumentowane przez kamery mo-
nitorujące teren, miało najwyraźniej 
wyglądać tak, jakby ukraińscy neona-
ziści zaatakowali mniejszość węgierską 
na Ukrainie. Podejrzani o podpalenie 
to Polacy: Adrian M. i Tomasz S., 
którzy na krótko wcześniej przyjechali 
na Ukrainę. W ich mieszkaniach zna-
leziono odzież noszącą ślady pożaru. 
Obaj przyznali się do winy, podając, 
że ich zleceniodawcą był Michał P. ze 
skrajnie prawicowej organizacji Falan-
ga. Ślady mocodawców prowadziły 
do Niemiec i Rosji. Tak tworzy się 
rzeczywistość... A że nie odpowiada 
ona prawdzie? Tym gorzej dla niej. 
Dalej bawimy się w cudzą grę?

Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI 
wieku informacje o rzekomej nie-
trwałości (sezonowości) państwa 
ukraińskiego (rozpowszechniane 
głównie przez Rosję) jakoś na świecie 
przyjmowano. Po 2014 roku ta karta 
jest już zgrana. Poparcie Zachodu 
dla Ukrainy (USA, Wielkiej Brytanii, 
Kanady, krajów nadbałtyckich, Polski, 
Japonii i innych) wynika między inny-
mi z tego, że ten mit Ukraina obaliła. 
Victor Orban zdaje się nie zauważył 
tego i nadal trwa w serdecznym 
uścisku z Putinem. Oby ten uścisk nie 
stał się dla Węgrów czułym objęciem 
pytona...                   Marek Syrnyk
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Policjanci wydziału ruchu Drogo-
wego wałeckiej KPP 11 lutego po 
południu na krajowej „dziesiątce” 
eskortowali do wałeckiego szpi-
tala 5-miesięczną dziewczynkę. 
niemowlę traciło przytomność. 
Dziecko w szybki i sprawny sposób  
zostało przekazane pod profesjo-
nalną opiekę.

Do zdarzenia doszło w piątek 11 
lutego, około godziny 16.00. Do 
pełniącego służbę patrolu podjecha-
ło osobowe auto, którego kierowca 
prosił o pomoc w szybkim dotarciu 
do szpitala, gdyż jego 5-miesięczna 
córeczka potrzebuje pomocy. Nie-
mowlę traciło przytomność. 

W takich sytuacjach liczy się każda 
sekunda dlatego funkcjonariusze z 
[patrolu, czyli sierż. Tomasz Iwanicki 
i post. Jakub Bielawa natychmiast 
ruszyli w kierunku oddalonego o 
około 14 km szpitala, używając sy-

niemowlę pod eskortą

gnałów błyskowych i dźwiękowych. 
W międzyczasie o transporcie malu-
cha powiadomiony został personel 

szpitala. Dziecko w szybki i sprawny 
sposób zostało przekazane pod profe-
sjonalną opiekę. Dziś wiadomo już, że 

dziewczynka cała i zdrowa pod opieką 
mamy opuściła szpital. 

far

w ubiegły tygodniu pisaliśmy o 
lawinowo rosnących oszustwach 
internetowych. niestety, jest już 
kolejna ofiara. na Komendę Po-
wiatową Policji w wałczu zgłosił 
się mężczyzna, który został oszu-
kany poprzez logowanie się do 
komputera za pomocą „anyDesk”. 
Pokrzywdzony chciał zarobić inwe-
stując w kryptowaluty, ale zamiast 
zyskać - stracił około 200 tysięcy 
złotych...

Do 58-letniego mieszkańca Wałcza 
zatelefonował nieznajomy mężczy-
zna, który opowiedział, w jaki spo-

Stracił 200 tysięcy!
sób zarabia się pieniądze, inwestując 
w kryptowaluty. Pokrzywdzony 
postanowił zainwestować i w tym 
celu zainstalował w swoim kompu-
terze aplikację AnyDesk. Nieznane-
mu rozmówcy podał login i hasło 
dostępowe do swojego rachunku 
bankowego. Do mężczyzny telefo-
nowała także kilkakrotnie kobieta, 
która namawiała wałczanina na 
dokonywanie kolejnych inwestycji 
i przelewów, na co pokrzywdzony 
godził się. Wpłat dokonywał przez 
pobraną wcześniej aplikację Any-
Desk. W ciągu trzytygodniowych 
kontaktów ze sprawcami mężczyzna 

stracił ponad 200 tysięcy złotych! 
Nieznani rozmówcy jakoś nie wzbu-
dzili u świeżo upieczonego inwestora 
podejrzeń mimo, iż mężczyzna 
kaleczył język polski i mówił ze 
wschodnim akcentem. 

- Najważniejsze, o czym należy pa-
miętać, to że jeśli do nas telefonują 
pracownicy banków i oferują np. 
kredyt, to nie będą prosić o podanie 
naszych danych, ponieważ bank je 
posiada – przestrzega oficer prasowy 
KPP Wałcz asp. Eata Budzyń. - Po-
nadto żaden bank ani firma nie po-
proszą nas przez telefon o pobranie 
oprogramowania. Jeśli ktoś, kogo 

nie znamy, prosi o dostęp do któ-
regokolwiek z urządzeń i namawia 
do pobrania określonego oprogra-
mowania, to istnieje duże ryzyko, 
że możemy stać się ofiarą oszustwa. 
Nigdy nie ufajmy rozmówcy, którego 
telefonu się nie spodziewaliśmy, ani 
oferowanej „pomocy”, o którą nie 
prosiliśmy! Pamiętajmy o prostych i 
ważnych zasadach: nigdy nie udzie-
lajmy dostępu do swoich urządzeń 
osobom, których nie znamy, nie 
udostępniajmy nikomu danych logo-
wania do bankowości internetowej 
ani żadnych haseł.

Oprac. far
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to miała być jego ostatnia próba. 
Piotrek szykował się do tej randki 
długo. Był na placu wolności pięt-
naście minut przed czasem. czekał 
na kobietę, która miała stać się w 
jego życiu kimś niezwykle ważnym. 
Być może znów byłby w stanie 
kogoś pokochać? czekał długo... 
nie przyszła.

Piotrek całkiem niedawno prze-
kroczył trzydziestkę, choć jak sam 
ocenia, mentalnie i psychicznie jest 
już starcem. To, co przeżył, straszne 
doświadczenie, które go spotkało, 
musiało odcisnąć na nim swoje pięt-
no. Tyle, że był przecież ciągle młody 
i silny, więc powinien się podnieść, 
pozbierać i żyć. Z tym jednak zupełnie 
sobie nie radził.

***
Jego historia do złudzenia przy-

pomina polski melodramat „Con 
amore”. Tyle, że skończyła się bez 
happy endu. Piotrek wierzy, że 
prawdziwa miłość zdarza się tylko 
raz. Jego dosięgła gwałtownie i od 
razu nieszczęśliwie. Tak się złożyło, 
że zakochał się w Agnieszce, któ-
ra niestety była dziewczyną jego 
przyjaciela Krzyśka. Ani Agnieszka 
nie wiedziała, że ma cichego wiel-
biciela, ani oczywiście Krzysiek nie 
wiedział, że jego najserdeczniejszy 
przyjaciel kocha się w jego dziewczy-
nie. Piotrek tłumił w sobie uczucie. 
Kiedy Agnieszka zachorowała na 
raka, Krzysiek powoli wycofał się ze 
związku. Dziewczyna została sama 
w chwili, kiedy najbardziej potrze-
bowała pomocy. Zamiast Krzyśka, 
pojawił się przy niej Piotrek. To on 
przejął na siebie ciężar opieki nad 
dziewczyną. Robił zakupy, gotował, 
jeździł z nią na badania, odwiedzał 
w szpitalu i dbał, żeby niczego jej 
nie brakowało. Agnieszka przeko-
nała się wtedy jakim naprawdę 
jest facetem Piotrek. Zakochała się 

zasuszony bukiet
i przeżyli wspólnie kilka miesięcy. 
Niestety choroba zaatakowała póź-
niej ze zdwojoną siłą. Wystarczyły 
trzy miesiące... Agnieszka zmarła, a 
wraz z nią odeszła Piotrowi chęć do 
życia. Chodził do pracy, bo musiał, 
ale w sumie żył jak pustelnik. Wracał 
do domu, słuchał muzyki i cierpiał 
w samotności. Jego koledzy mieli 
nadzieję, że minie kilka miesięcy i 
Piotr wróci do normalnego życia. 
Minęło jednak pięć lat, a on ciągle 
był zamkniętym w sobie odludkiem. 

- Żyłem, a właściwie wegetowałem 
w swoim własnym rytmie – przyzna-
je Piotr. - Rano szedłem do pracy, 
wracałem, coś sobie szykowałem 
do jedzenia, czyli najczęściej od-
grzewałem jakiegoś gotowca albo 
mrożonkę. Robiłem dzbanek kawy, 
siadałem i słuchałem muzyki. Naj-
częściej dołującej, wprowadzającej 
w wisielczy nastrój. Ale tak mi było 
lepiej cierpieć i tęsknić za Agnieszką. 
Co kilka dni chodziłem na cmentarz. 
Wracałem i nie mogłem zrozumieć, 
jakim cudem na świecie może być 
taka niesprawiedliwość. Dlaczego 
ludzie się nie kochają, zdradzają się, 
oszukują, ale mimo to żyją: mają 
żony, mężów i chyba nawet jakoś są 
szczęśliwi. A z drugiej strony, dlacze-
go ja musiałem stracić miłość swoje-
go życia, kiedy tylko zaczęliśmy być 
tak naprawdę razem? Dlaczego my 
nie mogliśmy cieszyć się sobą, być 
szczęśliwi? Znajomi początkowo sta-
rali się gdzieś mnie wyciągać i nawet 
początkowo dla świętego spokoju 
czasem gdzieś z nimi chodziłem, ale 
swoim nastrojem najczęściej psułem 
całą imprezę. Zacząłem więc coraz 
częściej im odmawiać, aż w końcu 
dali sobie spokój. Była jednak grup-
ka najbliższych, która  nie dawała 
mi spokoju.

***
W tej grupie była Magda, siostra 

Piotka i dwóch jego kumpli jeszcze z 

podstawówki. Starali się przywrócić 
Piotrka do życia. Chcieli, żeby zaczął 
się umawiać z kobietami, założył 
rodzinę lub chociaż żeby z kimś był. 
Widzieli, że zaczyna dziwaczeć. Żyje 
w swoim świecie pełnym cierpienia i 
poczucia niesprawiedliwości. 

Próbowali umawiać go na randki ze 
znajomymi, ale nic z tego nie wycho-
dziło. Najczęściej odmawiał, a kiedy 
dwa czy trzy razy zgodził się pójść, to 
za każdym razem wychodziła z tego 
totalna porażka. 

W końcu Magda założyła Piotrkowi 
konto na portalu randkowym. Począt-
kowo brat podchodził do tego bardzo 
niechętnie. Ale kiedyś zmuszony przez 
siostrę zaczął przeglądać anonse i 
wiadomości od kobiet, które się do 
niego odezwały. Ze zdziwieniem 
odkrył, że nie wszystko kręci się tam 
wokół seksu. Że są kobiety ciężko do-
świadczone przez życie, które szukają 
kogoś bliskiego. Nawet niekoniecznie 
związku, ale kogoś, z kim mogłyby 
porozmawiać. 

- Nie interesowały mnie randki 
ani kobiety na wstępie mówiące, 
że interesuje je związek czy mał-
żeństwo – mówi Piotr. - Oczywiście 
odrzucałem wszystkie anonse pań 
szukających sponsora, czy zaprasza-
jących na płatne spotkania. Ale kilka 
dziewczyn okazało się naprawdę 
interesujących. Wydawało mi się, 
że pisaliśmy ze sobą naprawdę 
szczerze. Przynajmniej ja byłem 
szczery... Zdecydowanie najlepiej 
rozmawiało mi się z Edytą. Młodsza 
ode mnie o rok dziewczyna została 
wdową miesiąc po ślubie. Podobnie 
jak ja, długo nie mogła się po tym 
pozbierać. Przyznała, że kilka razy 
umawiała się na randki, ale czuła się 
na nich podle, zupełnie jakby zdra-
dzała męża. Rozumiałem ją, bo na 
kilku spotkaniach, do których zmusili 
mnie siostra i kumple, czułem się 
dokładnie to samo. Rozmawialiśmy 
z Edytą dość regularnie, a bywało 
nawet, że każdego dnia. W końcu po 
kilku miesiącach poczułem, że zaczy-
nam coś do niej czuć. Ona również 
przyznała, że jestem jej szczególnie 
bliski. W końcu zdecydowaliśmy się 
na spotkanie w realu. Umówiliśmy 
się o 16.00 na placu Wolności koło 
fontanny. Kupiłem piękny bukiet 
kwiatów. Przyszedłem piętnaście mi-
nut przed czasem. Czekałem ponad 
godzinę licząc, że po prostu coś jej 
wypadło. Nie przyszła. Stałem jak 
ten palant z bukietem. Akurat prze-
chodziła młoda kobieta. Wręczyłem 
jej kwiaty. Była zaskoczona, więc 
szybko zaznaczyłem, że nie jestem 
ani wariatem, ani zboczeńcem. 
Życzyłem, żeby ten bukiet przynaj-
mniej jej poprawił nastrój i odsze-
dłem. Kiedy wróciłem do domu, 
odpaliłem kompa. Miałem nadzieję, 
że Edyta wyjaśni mi, dlaczego nie 
przyszła. Niestety, jej profil już nie 
istniał. Do dzisiaj nie wiem, czy się 
przestraszyła, czy może ktoś stworzył 

jej wirtualną tożsamość?
***

Po miesiącu Piotr przechodził przez 
plac Wolności, kiedy ktoś go zaczepił. 
Młoda i - jak zauważył - ładna kobieta 
powiedziała mu dzień dobry. Nie sko-
jarzył jej zupełnie. Przypomniała mu 
się mówiąc z uśmiechem, że bukiet od 
niego ma zasuszony do dziś. Przyniósł 
jej szczęście.

- Zaczęła rozmawiać tak, jakbyśmy 
znali się od dawna – opowiada 
Piotr. - Kiedy wręczyłem jej bukiet, 
szła akurat do lekarza odebrać 
wynik biopsji. Była wystraszona i 
załamana, bo lekarz obawiał się naj-
gorszego, i nie krył przed nią nawet 
najgorszych scenariuszy. A jednak 
okazało się, że guz jest niezłośliwy. 
Uznała, że to ja przyniosłem jej 
szczęście. W sumie fajnie się gadało, 
więc zaproponowałem jej kawę w 
Ratuszowej. Siedzieliśmy w ogródku 
i kontynuowaliśmy rozmowę. Wtedy 
dowiedziałem się, że ma na imię... 
Edyta. Aż mnie zmroziło. Powiedzia-
łem prawdę, że wtedy, kiedy dałem 
jej bukiet, też czekałem na Edytę, 
której nigdy nie widziałem na oczy. 
Zapewniała, że to nie była ona i 
uwierzyłem jej, bo miała zupełnie 
inny sposób wysławiania się. W koń-
cu wyznała, że znowu trochę się boi, 
bo za trzy dni jedzie do Bydgoszczy 
na operację. Guz co prawda nie jest 
złośliwy, ale wyciąć go trzeba. Boi 
się powikłań, ale też tego, że kiedy 
ją rozkroją, to znajdą w środku coś 
niefajnego. Uspokajałem ją mówiąc, 
że to na pewno nie przypadek, że się 
spotkaliśmy. Mój bukiet przyniósł jej 
szczęście, więc teraz też będzie tak 
samo i operacja pójdzie gładko. Wy-
mieniliśmy się telefonami i prosiłem 
ją o wiadomość, jak poszła operacja. 
Za kilka dni zadzwoniła, że jest okej 
i powoli dochodzi do siebie. Tylko, 
że jej się nudzi, bo z powodu pan-
demii w szpitalu wprowadzili zakaz 
odwiedzin.   

Edyta zadzwoniła znowu po dwóch 
tygodniach z wiadomością, że jest 
już w Wałczu. Zaprosiła Piotrka do 
siebie do domu, o ile oczywiście ma 
ochotę ją zobaczyć. Znów fajnie się im 
rozmawiało. Dziewczyna była jednak 
jeszcze mocno osłabiona po operacji 
i pobycie w szpitalu. Piotrek zaofe-
rował się z pomocą, z czego chętnie 
skorzystała. Pomagał jej w zakupach, 
ale przede wszystkim był przy niej. 
Po miesiącu Piotr ze zdziwieniem za-
uważył, że nie myśli już tak często o 
Agnieszce jak kiedyś, że nawet nie był 
od dawna na jej grobie. Za to ciągle 
myśli o Edycie...

- Edyta za miesiąc zostanie moją 
żoną – mówi Piotr. - Moja siostra nie 
chce uwierzyć, że poznałem ją, wrę-
czając jej jako obcej kobiecie bukiet 
kwiatów. Jej zdaniem nie stać mnie 
było na takie szaleństwo. Edyta jednak 
ciągle przechowuje tamten zasuszony 
bukiet...

Michał Gwdowski
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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, wy-
chowały 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 Micha-
ła, 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 po-
ryw 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 sek-
sem. Do tego dobrze byłoby, gdyby 
facet był bogaty. Angażowała się w 
różne dziwne związki, które kończyły 
się prędzej czy później mniej lub bar-
dziej burzliwymi rozstaniami. Lata mi-
jały, 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 najwyraź-
niej on się jeszcze nie urodził...

***
Mimo starań, Kinga nie mogła już 

więcej zajść w ciążę. Michał jako je-
dynak był jej oczkiem w głowie. Nie 
znaczy to, że z mężem chowali go pod 
kloszem. Wręcz przeciwnie, starali się, 
aby chłopak był samodzielny i zarad-
ny. Michał skończył studia w Poznaniu 
i wrócił do Wałcza. Zaczął tu pracę. 
Na dobry start Kinga z mężem zrobili 

Przyjaciółka
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 kolej-
nym facetem. Znów był to burzliwy 
związek i równie emocjonujące roz-
stanie. 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 mieszka-
nie. 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 przy-
dało, 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 Mo-
niki – opowiada Kinga. - Faktycznie, 
całkowicie przearanżowała miesz-
kanie i muszę przyznać, że całkiem 
fajnie to wyszło. Michał wykonał 
kawał dobrej roboty i sama byłam 
zaskoczona efektem. Monika wtedy 
była wyraźnie ożywiona, dużo mówi-
ła i szczerze mówiąc byłam pewna, że 
kogoś poderwała, bo kiedy pojawiał 
się w jej życiu nowy facet, wtedy za-
wsze 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 od-
wiedzić syna. Pojechała do niego, a 
kiedy zobaczyła stojący przed domem 
samochód, była pewna, że go zasta-
ła. Niemal odruchowo i bezwiednie 
nacisnęła na klamkę i nie zdziwiła 
się wcale, kiedy drzwi się otworzyły, 
bo syn nie miał zwyczaju używać za-
suwy, 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 - przyzna-
je 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 mó-
wił 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 wypro-
wadzić 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 
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 Mi-
chał 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 po-
jechałam do Moniki. To nie była spo-
kojna 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 wyglą-
dają na szczęśliwych. Może i tak, ale 
ja tego i tak nigdy nie zaakceptuję...

Michał Gwdowski
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Jest siódma nad ranem, 
piętnasty lutego. Siedzę 
oparta o stos miękkich 
poduszek i podciągam 
pod brodę kołdrę, na 
której jeszcze wczoraj 
leżały płatki róż. Wielkie 
loftowe okno ukryte jest 
za zasłonami, ale na tyle 
niedbale, że do wnętrza 
o dziwnie pięknym, choć 
eklektycznym wystroju są-
czy się już światło. Gdzieś 
na ulicy szumią tramwaje 
i samochody, ale tutaj, 
w hotelowym pokoju, 
słychać tylko moje palce 
na klawiaturze i równo-
mierny oddech K.

Zabawne. Mniej wię-
cej rok temu w lutym 
parsknęłam śmiechem 
na niezdarnie zadane 
pytanie „czy myślisz, że 
moglibyśmy nie widywać 
się z innymi ludźmi?” i 
odruchowo zapytałam 
„po co?”. Od tamtego 

momentu rzeczywiście już 
oficjalnie jest nas dwoje. Od 
tamtego momentu codzien-
nie uczę się, że bliska relacja 
z drugim człowiekiem to 
piękna, wdzięczna i bardzo 
ciężka praca.

Bo ja się wychowałam na 
filmach romantycznych, w 
których facet rzuca wszyst-
ko, żeby zorganizować 
najbardziej romantyczną 
randkę na świecie. Główna 
bohaterka czasem się w nich 
rozczarowuje, żeby potem 
stracić oddech z wrażenia, 
kiedy misternie wyreżysero-
wane przeprosiny powodu-
ją, że zapomina o proble-
mach, już nigdy nie wątpi, 
ich miłość jest już trwała, 
błyszcząca, wieczna jak ze 
stron romansu. 

A tymczasem okazuje się, 
że Hollywood niewiele kręci 
filmów o mężczyznach, któ-
rzy na dźwięk słów „musimy 
porozmawiać” siadają na 
kanapie i z całą otwartością 
odpowiadają „jasne, z czym 
musimy sobie teraz pora-
dzić?”. Niewiele Harlequ-
inów napisano o partne-
rach, którzy na urodziny 
swojej dziewczyny instalują 
na jej balkonie na jedena-
stym piętrze balon DYI przy 
użyciu pontonu i piętnastu 

nie hollywood, 
nie harlequin

metrów węża ogrodowego, 
kupionego na tę okazję w 
pobliskiej Castoramie.

Nie jest idealnie. Co-
dziennie odbieram lekcję o 
tym, że prawdziwa rela-
cja prawdziwych ludzi to 
czasem znaczenie mniej, 
niż Hollywood z pościgami 
na lotnisko i romantyczny 
list przychodzi zawinięty w 
ukradziony córce kawałek 
niebieskiej wstążki, wciśnię-
ty do butelki po ćwiartce 
wódki Bocian, a czasem 
znaczenie więcej, kiedy roz-
mowy o rzeczach ważnych 
idą sprawnie, a o sprawach 
przyziemnych ciągną się 
godzinami, dopóki któreś z 
nas nie zaśnie.

Nie jest idealnie. Ten 
pokój hotelowy z wysokimi 
sufitami i loftowym oknem, 
płatki róż i inne atrakcje w 
tym roku wyreżyserowałam 
nam sama, a atmosfera 
falowała od skrajnie głupa-
wej do chwilami niezręcz-
nej. No i K. chrapie, więc 
pisanie tego felietonu to nie 
sielanka.

Nie jest idealnie. Zupełnie 
zaskakująco dla mnie sprzed 
roku, która prześmiewczo 

zawyła z pytania o wyłącz-
ność z kimś, o kim zupełnie 
jeszcze nie zdążyłam pomy-
śleć w kategorii „partner na 
całe życie”, jest znacznie, 
znacznie lepiej właśnie 
dlatego, że do ideału jest 
nam tak daleko, jak to tylko 
możliwe.

I w kontekście tego 
wszystkiego zupełnie nie 
rozumiem ludzi, którzy 
z pogardą patrzą na cały 
ten kicz Walentynkowy 
i powtarzają jak zdarta 

płyta „miłość trzeba sobie 
okazywać codziennie, a 
nie od święta”. Naprawdę 
chcecie Państwo przepu-
ścić jakąkolwiek okazję 
do tego, żeby zapisać 
w historii jeszcze jeden 
dzień, w którym traktuje-
cie się naprawdę wyjątko-
wo? Ja nie mam odwagi. 
Wciąż mam poczucie, że 
czasu na bycie dla siebie 
cudownym partnerem jest 
po prostu za mało.

natalia chruścicka

Już za niespełna dwa lata odbędą 
się kolejne wybory samorządowe. 
Wbrew pozorom to wcale nie jest 
odległy czas dla poszczególnych 
sztabów wyborczych na rozpoczęcie 
przyzwyczajania mieszkańców do 
swoich kandydatów. Jak zwykle naj-
bardziej fascynujący będzie wyścig o 
fotel burmistrza Wałcza. Wszystko 
wskazuje na to, że tym razem kan-
dydaci będą zgłaszani głównie przez 
największe formacje, funkcjonujące 
na rynku krajowym, a tym samym 
miejscowe komitety wyborcze będą 
nieliczne i raczej z góry pozbawio-
ne większych szans na obsadzenie 
swoim człowiekiem stanowiska ojca 
miasta. Tak, czy inaczej - na pewno 
znajdzie się sporo chętnych osób do 
objęcia posady burmistrza Wałcza, 

Spekulacje przedwyborcze
a wygra ta lub ten, kogo wspierać 
będzie jedna z dużych partii. 

Obserwując z daleka współpracę 
między samorządowymi organami: 
stanowiącym i wykonawczym oraz 
dostrzegając  zachowawczą postawę 
tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli 
lansować swoich chętnych - od 
jakiegoś czasu wyrażam chęć przyj-
mowania zakładów o to, że zmiany 
w najważniejszym gabinecie w 
magistracie nie nastąpią. Przecież 
obecny włodarz sam nie zrezygnuje 
z ponownego startowania, chociażby 
dlatego, że bycie burmistrzem po 
prostu mu się podoba. Chętnych, 
którzy chcieliby przegrać ze mną 
zakład, zbyt dużo nie ma. Prze-
ważająca opinia jest taka: nie, to 
niemożliwe, żeby Maciej Żebrowski 

nie opuścił zajętego po Bogusławie 
Towalewskiej fotela. Ale gdy przy-
chodzi do zakładu, to słyszę: No 
nie, poczekaj, zobaczę, kto jeszcze 
wystartuje... 

No właśnie: kto? Zgodnie z tym, 
co wyżej przewiduję, kandydatem 
z Platformy Obywatelskiej będzie 
zagospodarowany już przez nich 
człowiek o poglądach lewicowych, 
czyli Maciej Żebrowski. Kto jeszcze? 
Kolejne nazwiska można wymieniać 
jedynie na zasadzie gdybania. A tego 
nie chcę czynić. Lepiej poczekać, 
aż się poszczególne ugrupowania 
przestaną wstydzić i same ujawnią 
swoich reflektantów. 

Ciekawa sytuacja może natomiast 
wyklarować się w Starostwie - pomi-
mo, że starosta nie jest wybierany 

w wyborach bezpośrednich, tylko 
przez radnych. Do niedawna wszyst-
ko wskazywało na to, że obecny 
starosta może mieć groźnego kon-
kurenta w osobie swojej zastępczyni 
Jolanty Wegner. Po tym jednak, jak 
ORS Przyszłość odparła atak SZW 
Niezależni na fotel przewodniczą-
cego Rady Powiatu, poświęcając 
swojego członka Bogdana Biała-
sa - szanse Jolanty Wegner chyba 
trochę osłabły. Bogdan Wankiewicz 
teraz już na pewno będzie bardzo 
uważał, by nie dać się okiwać w 
walce o dużo ważniejszy cel, jakim 
jest urząd  starosty. A jak będzie? 
Zobaczymy. Ja w każdym razie w 
tym przypadku widzę dużo większe 
ryzyko w przyjmowaniu zakładów...

Marek Pawłowski
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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

Lubimy masze-
rować, a ostat-
nimi czasy, 
zwłaszcza 11 
Listopada, 
w Święto 

Niepodle-
głości.   Wia-

domym jest, 
ż e tego dnia odbywa 
się Marsz Niepodległości, impreza 
budząca corocznie kontrowersje. 
Rzecz jednak nie o tych kontrower-
sjach, ale o styku Marszu ze znanym 
portalem - Facebook’iem. Styk to 
raczej mało powiedziane, bowiem 
doszło do sądowej konfrontacji. 
Facebook usunął treści lub zabloko-
wał konta niektórych użytkowników 
portalu. Wspólnym mianownikiem, 
który łączył blokowane strony, była  
organizacja Marszu Niepodległości. 
Z takim postępowaniem nie zgodził 
się użytkownik portalu, gdyż był 
zainteresowany tymi informacjami. 
Pozwał Facebook’a o naruszenie dóbr 
osobistych, bo poprzez blokowanie 
i usuwanie tych stron z Facebooka 
został pozbawiony dostępu do 
informacji i w konsekwencji nie miał 
pełnej wiedzy o wydarzeniu. Argu-
mentował, że Facebook cenzuruje 
i dyskryminuje odbiorców z uwagi 
na narodowość, poglądy polityczne 
oraz religię. Zarzucał naruszenia jego 
dóbr osobistych w postaci: prawa 
do pozyskiwania informacji, prawa 
od uzyskiwania rzetelnych, prawdzi-
wych treści, wolnych od ingerencji 
zewnętrznej, swobody komunikacji, 
godności, wolności od cenzury oraz 
wolności od dyskryminacji z uwagi 
na przekonania polityczne, wyznanie 
i światopogląd. Sprawę przegrał w 
pierwszej instancji i złożył apelację. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił 
apelację, nie przyjmując argumenta-
cji powoda. Pozwany w toku procesu 
wskazywał, że każdy użytkownik 
portalu, dokonując rejestracji konta, 

składa oświadczenie o akceptacji 
regulaminu, określającego stosunki 
pomiędzy portalem a użytkownika-
mi oraz wszystkimi innymi osobami 
korzystającymi z niego. Regulamin 
stanowi wzorzec umowy, zawieranej 
pomiędzy usługodawcą świadczą-
cym usługę zapewniającą dostęp do 
portalu Facebook a użytkownikiem. 
Jednym z warunków zawieranej 
umowy jest prawo usługodawcy 
do usunięcia dowolnej treści lub 
informacji opublikowanej na portalu 
przez użytkownika, jeśli usługodawca 
uzna, że taka treść lub informacja 
jest sprzeczna z zasadami portalu, 
określonymi w dokumencie Standar-
dy społeczności.

Standardy społeczności zaś określają, 

Prywatny Facebook

jakie zachowania są dozwolone na 
portalu Facebook. Usługodawca za-
brania szerzenia mowy nienawiści za 
pośrednictwem portalu, w tym otwar-
tych ataków na ludzi ze względu na 
ich rasę, przynależność etniczną lub 
narodową, poglądy religijne, orien-
tację seksualną, płeć czy tożsamość 
płciową, a także poważną niepełno-
sprawność lub chorobę. Zgodnie z 
regulaminem portalu treści propagują-
ce nienawiść mogą być usuwane przez 
usługodawcę, a konto użytkownika 
może zostać zablokowane.

Sąd Apelacyjny wskazał natomiast, 
że spośród licznych wartości, wy-
mienianych w toku procesu przez 
powoda jako naruszone dobra osobi-
ste, statusu takiego, jako niezwiązane 
ściśle z istotą człowieczeństwa, nie 
można było przypisać prawu do 
pozyskiwania informacji, prawu do 
uzyskiwania rzetelnych, prawdzi-
wych treści, wolnych od ingerencji 
zewnętrznej, swobodzie komunikacji 
czy wolności od cenzury. Szczególny 
związek dobra osobistego z naturą 
człowieka wyłącza możliwość ujmo-
wania w tych kategoriach tego rodza-
ju dóbr, wprawdzie wpływających 
na jakość ludzkiego bytowania, ale 
pochodzących z zewnątrz, niewywo-
dzących się z istoty człowieczeństwa. 
Są to wartości, które mieszczą się w 
granicach praw i wolności gwaranto-
wanych przez państwo i realizowa-
nych w relacjach jednostka – pań-
stwo. W ocenie sądu, podlegającymi 
ochronie cywilnoprawnej dobrami 
osobistymi są natomiast: godność 
(także narodowa) czy będąca jednym 
z jej elementów wolność od bycia 
dyskryminowanym, m.in. z uwagi na 
wyznanie, światopogląd czy przeko-

nania polityczne. Są to bowiem war-
tości ściśle związane z człowiekiem, 
decydujące o jego bycie, pozycji w 
społeczeństwie, będące wyrazem od-
rębności fizycznej i psychicznej, po-
wszechnie uznane w społeczeństwie 
i akceptowane przez system prawny. 
Natomiast prywatny podmiot nie 
powinien być obligowany (w braku 
stosownej regulacji ustawowej) do 
prezentowania wszelkich treści, ocze-
kiwanych przez jego użytkowników 
(obecnych czy potencjalnych). Skoro 
taki obowiązek nie wynika z obowią-
zujących przepisów prawa, pozwany 
nie jest zobowiązany do dostarczania 
powodowi konkretnych informacji. 
Może więc limitować przekazywane 
treści pod względem obszerności 
czy zawartości, o ile jest to zgodne 
z umownymi zasadami, które każdy 
użytkownik tego portalu interne-
towego musi zaakceptować, zanim 
zostanie jego użytkownikiem. Tym 
samym nie można było dopatrzeć się 
bezprawności działania Facebook’a, a 
to jest konieczne by uznać, że nastą-
piło naruszenie dóbr osobistych.

Warto o tym pamiętać klikając bez-
refleksyjnie w przycisk akceptujący 
umowę we wszelkiego rodzaju porta-
lach i komunikatorach. Są to pry-
watne przedsięwzięcia i w umowach 
są określone warunki korzystania z 
oferowanych nam usług. Akceptuje-
my klikając, a później musimy się do 
nich stosować.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z 26 maja 2021 r. (sygn. V ACa 
451/20)
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hOrOSKOP
Baran (21.03. - 19.04.)
Zapowiada się nieprzyjemny ty-
dzień, więc zaplanuj coś, co popra-
wi Ci nastrój. W pracy uważaj na 
kogoś z bliskiego otoczenia, jego 
zachowanie spowoduje komplika-
cje. W miłości bądź po prostu sobą 
- Wenus sprawi, że trudno będzie 
cię nie zauważyć.
BYK (20.04. - 22.05.)
W pracy gryź się w tym tygodniu w 
język, aby nie powiedzieć czegoś, co 
jeszcze bardziej zagęści atmosferę. 
Twoim sprzymierzeńcem jest teraz 
spokój. Wenus sprzyja odnowieniu 
dawnych relacji. Samotne Byki pod 
byle pretekstem wyrwą się z domu 
w poszukiwaniu różnych atrakcji.
BLIŹnIĘta (23.05. - 21.06.)
Nadszedł czas, żeby więcej uwagi 
poświęcić zdrowiu. Ogranicz picie 
kawy. W pracy ciężko będzie Ci 
dogadać się z otoczeniem, ale 
to  chwilowe. W miłości będziesz  
energiczny i pewny siebie. Rozejrzyj 
się bacznie wokół siebie. Nowy pra-
cownik lub sąsiad będzie zachwyco-
ny twoim zainteresowaniem.
raK (22.06. - 22.07.) 
Najlepiej byłoby, gdybyś zawinął się 
w koc i na jakiś czas zerwał kontakty 
ze światem. Jeśli to nie wchodzi w 

grę, spróbuj nie zwracać uwagi na 
otoczenie. W pracy załóż słuchawki 
lub zamknij się w pokoju z kompute-
rem. W miłości Wenus rozgrzeje twoje 
serce. Samotne Raki odezwą się do 
sympatycznego adoratora.
Lew (23.07. - 23.08.)
Za sprawą nieprzyjemnych układów 
planet sytuacja może się zrobić nerwo-
wa. Musisz się liczyć w tym tygodniu 
z niechęcią współpracowników. Nie 
daj się sprowokować. W miłości nie 
rozkazuj i nie dyskutuj. Samotne Lwy 
zwrócą uwagę na to, o czym plot-
kują starsi krewni i sąsiedzi. Wśród 
ich znajomych może być ktoś, kogo 
zdecydowanie warto będzie poznać.
Panna (24.08. - 22.09.)
Znajdź chwilę, by odpocząć. To czas 
ważnego wydarzenia, w które możesz 
wejść bez emocji. Słuchaj głosu serca. 
W pracy każdą uwagę pracodawcy lub 
współpracowników potraktujesz jak 
atak. Przed weekendem zwróć uwa-
gę na swój związek. Zanim zagonisz 
ukochanego do porządków i zakupów, 
porozmawiaj o różnych sprawach do 
załatwienia. Okaże się, że możesz po-
móc i doradzić, dzięki czemu w domu 
zapanuje spokój i optymizm.
waGa (23.09. - 22.10.)
Nawet w żartach lepiej będzie cię 

teraz nie drażnić. W pracy rozstawisz 
wszystkich po kątachi przypilnujesz 
każdego szczegółu. Twoje marzenie, 
aby na weekend nie mieć zaległości, 
w tym tygodniu ma szansę się spełnić. 
Możliwe dodatkowe zapowiedzi wizyt 
krewnych i innych gości, zamieszanie 
i rodzinne dyskusje. Za to w miłości 
szczęście będzie ci sprzyjać.
SKOrPIOn (23.10 - 21.11.)
W tym tygodniu w pracy zwalą ci się 
na głowę nowe obowiązki, staniesz 
przed koniecznością podejmowania 
ważnych decyzji, a w dodatku poja-
wią się trudności i komplikacje. Nie 
będzie to przyjemny ani owocny 
tydzień.  W miłości więcej wzlotów, 
niż wątpliwości. W zimowej scenerii 
twoje serce najlepiej ogrzeje Skorpion 
lub Wodnik.
StrzeLec (22.11. - 21.12.)
Zaufaj intuicji i nie ryzykuj bez potrze-
by, bo na początku tygodnia możliwe 
są zguby i przedziwne pomyłki. Peł-
nia Księżyca wzmocni Twój zapał do 
przygód i nieco hazardowe podejście 
do życia. Pilnuj się, bo w przeciwnym 
razie trudno będzie uniknąć kon-
sekwencji. W miłości będziesz miał 
powodzenie, ale trudno Ci będzie 
znaleźć czas na randki i towarzyskie 
spotkania.

KOzIOrOŻec (22.12. - 19.01.)
Osoby w twoim otoczeniu utrudnią 
ci skupienie się na obowiązkach, a to 
wywoła twoją irytację. Jeśli możesz, 
zaszyj się gdzieś, gdzie nikt nie będzie 
ci przeszkadzał i rób swoje. W miłości  
pamiętaj o kimś, kto stale wysyła ci 
miłe sygnały. Unikaj sprzeczek, bo 
wpływ Marsa może cię sprowokować 
do wyjawienia starych grzeszków.
wODnIK (20.01. - 18.02.)
W sprawach zawodowych musisz 
ostrożnie stawiać każdy krok, by nie 
wpakować się w kłopoty. Nawet w 
miłości najpierw popatrz na stan 
konta, a dopiero potem mów o 
uczuciach. W weekend staniesz się  
romantyczny i serdeczny. Nabierzesz 
ochoty na różne wyjazdy i wizyty.
rYBY (19.02. - 20.03.)
W miejscu pracy schodź z drogi in-
nym, aby nie oberwać rykoszetem, 
a na wieczór zaplanuj jakąś aktyw-
ność fizyczną. Dzięki temu unikniesz 
negatywnych skutków planetarnej 
aury. Większe spotkanie w firmie wy-
korzystaj, aby poprawić swoje relacje 
z kimś, kto zawsze cię krytykował. 
Spełnij też choć jedno swoje marze-
nie, bo rozrywka też jest ważna. W 
miłości więcej spokoju, ale unikaj 
dyskusji ze starymi sympatiami.

Sernik z musem truskawkowym
cOŚ na ząB

w 250 ml wody, przestudź i dodaj do truskawek. Na wystudzony sernik wlej masę tru-
skawkową, schłodź w lodówce przez minimum 2 godziny. A teraz jedz bez opamiętania i 
skrupułów. Jeśli coś zostanie - podziel się z innymi...

Smacznego!!!

Dzisiaj znów na słodko, ale kiedy przypomniałam sobie i 
spożytkowałam poniższy przepis, nie potrafiłam się oprzeć, 
by się nim podzielić. Przyznaję się bez bicia, że również 
próbuję w ten sposób zagłuszyć swoje kaloryczne wyrzuty 
sumienia, bo ciasto jest przepyszne i można się nim delekto-
wać w nieskończoność, lecząc przedwiosenną chandrę. ale 
wy się nie przejmujcie - najwyżej wszystkie oddamy się pod 
opiekę jakiegoś przystojnego trenera personalnego... ()

SKłaDnIKI

• 70 g herbatników,
• 30 masła,
• 500 g sera sernikowego,
• 200 ml śmietany 18%,
• 2 białka,
• 80 g cukru,
• 1 op. cukru waniliowego,
• 250 g truskawek mrożonych,
• 1 galaretka truskawkowa.

wYKOnanIe

Na początek robimy spód. Herbatniki kruszymy w blenderze na 
miał i dodajemy masło. Miksujemy i wykładamy na wcześniej 
wyłożoną papierem do pieczenia tortownicę. Następnie przygo-
towujemy masę serową, Twaróg, śmietanę, białka, cukier i cukier 
waniliowy miksujemy na wolnych obrotach tylko do połączenia 
się składników. Gotową masę wylewamy na spód i pieczemy 
przez godzinę w temperaturze 150 st. Najlepiej wychodzi pie-
czony z parą wodną. Naczynie żaroodporne ustawiamy poziom 
niżej, wypełniamy wrzątkiem, a następnie kładziemy formę z 
ciastem. Sernik studzimy w lekko uchylonym piekarniku. Teraz 
pozostaje nam wykonanie musu truskawkowego. Truskawki po 
uprzednim rozmrożeniu zblenduj na mus, galaretkę rozpuść 
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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

• Mieszkanie 2 pokojowe (parter) za-
mienię na większe. Lokal znajduje się w 
bloku na Zatorzu. Tel. 662 861 498      9/22l

• Poszukuję kobiety do sprzątania, 
prac porządkowych, zatrudnienie umowa 
zlecenie, niepełny wymiar pracy. Wynagro-
dzenie płatne godzinowo lub za wykonaną 
pracę. Praca dodatkowa, dorywcza. Tel. 
796 930 103                                     8/22p

OGłOSzenIa DrOBne

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

PRACA

• 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

• Szukam zorganizowanej osoby do 
współpracy przy wykończeniu wnętrz. Gla-
zura, szpachlowanie, malowanie, panele 
itp. Tel. 501 340 643                       7/22ub

• Remonty, wykończenia mieszkań pod 
klucz, płytki duże formaty. 501 340 643   
                                                       7/22ub

DORADZTWO BUDOWLANE

USŁUGI BUDOWLANE
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