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bez prądu, wody, 
paliwa i łączności

HURAGAN ZA HURAGANEM
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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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P rawda, jacy maluteńcy jesteśmy wobec natury? Widać to szczegól-
nie, kiedy ona się na nas dąsa, wszystko jedno, z jakich powodów: 
takich, których jesteśmy świadomi, ale wcale niekoniecznie. Teraz 
raczej powinniśmy wiedzieć, czym podpadliśmy Bogu albo temu 

czemuś, kto w co uważa za stosowne wierzyć. Tak czy owak - wygląda 
na to, że nagrabiliśmy sobie głęboko. Na pewno my sobie nagrabiliśmy, 
mieszkańcy ziemi położonej pomiędzy Odrą i Bugiem wszerz, a wzdłuż - 
pomiędzy morzem i górami.

Będąc tego skrawka planety mocno już zasiedziałym mieszkańcem nie przy-
pominam sobie, żeby ktoś mnie uprzedzał: słuchaj, wszystko okej, ładnie tu 
jak mało gdzie, gryka, świeżop i dziecielina rosną bujnie, ale powinieneś być 
przygotowany na to, że bywa tu niespokojnie, może dochodzić do pogodo-
wych anomalii. Licz się z tym, że przyjdą wichury które w proch i pył niwe-
czyć mogą przyrodę oraz wiele rzeczy, które z mozołem wykona człowiek. 
W początkowej fazie żywota mego jedyne pogodowe klęski, z którymi 
miewałem do czynienia, były związane z siarczystym mrozem. Sciśle mó-
wiąc, aktualne zimy tylko bardzo ogólnie przypominają to, czego przed 
dziesiątkami lat pomiędzy listopadem a marcem, a czasem i kwietniem 
doświadczali Polacy. Pamiętna kwestia z barejowskiego „Misia”:  „jak jest 
zima, to musi być zimno!” w filmowym scenariuszu brzmiała zabawnie, ale 
przede wszystkim była do bólu prawdziwa. Zwłaszcza, kiedy człowiek ze 
zgrabiałymi palcami zaczynał się rozgrzewać w ciepłym pomieszczeniu. To 
naprawdę bolało! Po zimie przychodziły roztopy, lody na rzekach puszczały 
i zaczynała się bitwa o mosty, żeby ich potężne kry nie połamały. Chyba 
najsłynniejszy był drewniany most w Wyszogrodzie pomiędzy Płockiem 
i Warszawą, który był niszczony przez lód bodaj co roku, ale ówczesne 
władze zamiast postawić raz a dobrze solidną, żelbetową konstrukcję, z 
maniackim uporem odbudowywały most drewniany.

Drugim i ostatnim efektem niszczycielskich sił przyrody były powodzie. 
Te akurat dane mi było przeżyć osobiście i zdarzyło się nawet, że wojsko 
blaszanymi łodziami przywoziło nam razowy chleb. Nawiasem mówiąc, 
był on przepyszny i do dzisiaj pamiętam jego smak, choć od tego czasu 
upłynęło już dobre pół wieku...

Ale o wichurach, orkanach, tornadach czy trąbach powietrznych wiedzia-
łem niewiele. Owszem, z lekcji geografii wiedziałem co to takiego jest, ale 
informowano mnie, że występuje takie coś w USA, zwłaszcza w południo-
wych stanach. W Polsce - owszem, też zdarzały się silniejsze wiatry, ale 
wyłącznie nad morzem - jako sztorm, i w górach - jako halny. O szkodach 
wyrządzanych przez podmuchy na lądzie nic mi nie było wiadomo.

Tak było aż do 2017 roku, kiedy potężny huragan spustoszył Bory Tu-
cholskie. Były ofiary śmiertelne, wiele osób zostało rannych, a straty ma-
terialne - niepoliczalne. Do tej pory kiedy dojeżdżam do Chojnic, cierpnie 
mi skóra na karku na widok hektarów kikutów drzew. Z jednej strony - po 

prostu szkoda drzew. Z drugiej... widząc to, można sobie wyobrazić siłę 
wiejącego wtedy wiatru.

Rok wcześniej, w 2016 roku, trąba powietrzna przeszła przez okolice 
Szwecji - tej koło Wałcza. To była tylko namiastka późniejszego huraganu 
w Borach Tucholskich, ale tu również zginęli ludzie: ojciec i syn zostali 
przygnieceni przez walące się drzewo. Drugi syn cudem ocalał. To była 
straszna, niemożliwa do zapomnienia tragedia.

W tym roku potężne wichury raz po raz demolują Polskę. Giną lu-
dzie, wielu innych zostaje dosłownie bez dachu nad głową, bez 
drzwi i okien. Lasy wyglądają tak, jakby szedł po nich olbrzym, 

niszczący wszystko, na co nastąpi. W naszym powiecie nikt fizycznie nie 
ucierpiał, ale szkody materialne są wielkie. Upadające drzewa zrywają linie 
energetyczne, gniotą auta, miażdżą płoty, niszczą dachy, tarasują drogi.

Szczególnie dotkliwy jest brak prądu. Po ostatniej, sobotnio-niedzielnej 
wichurze w stosunkowo najlepszym położeniu znaleźli się mieszkańcy 
Wałcza, gdzie brak zasilania nie potrwał długo. Gorzej było w tzw. „trój-
mieście” oraz na wioskach, gdzie brak prądu jest prawdziwym dramatem. 
Mieszkańcy Wałcza czy Mirosławca po przejściu Nadii mogli sobie zago-
tować wodę na herbatę na gazie, ale jak to zrobić w Tucznie czy Człopie 
oraz na wsiach, gdzie nie ma gazu, a westfalka jest już rzadkością? Co tu 
zresztą mówić o podgrzewaniu wody, skoro tej wody w kranach po prostu 
zabrakło? Z powodu braku prądu brakowało również łączności, bo telefony 
u większości operatorów pokazywały brak sieci? Nagle stało się trochę tak, 
jak w mickiewiczowskich Dziadach: „ciemno wszędzie, głucho wszędzie...”.

Ale nie wszyscy mogli sobie pozwolić na uleganie lekkiej panice. 
Pracownicy wszystkich czuwających nad naszym bezpieczeństwem 
służb, mieli - a w wielu przypadkach nadal mają - ręce urobione 

po łokcie, o ile nie wyżej. W internetach widziałem, że co prawda mój 
serdeczny kumpel AW uznał, że służby po prostu robią to, co do nich należy 
i za co ich pracownicy biorą pieniądze, ale tym razem pozwolę sobie nie 
zgodzić się z nim. W mojej ocenie różne służby, zwłaszcza energetycy i 
strażacy, robią teraz zdecydowanie więcej, niż należy do ich obowiązków. 
Nie lubię nadużywać ciężkich gatunkowo słów, więc napiszę po prostu, że 
mam do nich ogromnie wiele szacunku i jeszcze więcej dla nich wdzięcz-
ności. Przypuszczam, że w ciągu ostatnich kilku dni przyszło im zdawać 
ekstremalnie trudny egzamin z odpowiedzialności i poświęcenia. Według 
mojej oceny, zdali go celująco. I gdyby to ode mnie zależało, zabrałbym 
przynajmniej połowę z pieniędzy, które corocznie trafiają na TVP-is, i 
przelałbym ją na konta tych, którzy codziennie wychodzą ze skóry, żeby 
nasze życie jak najszybciej wróciło do względnej normalności. Jak dla mnie, 
to są najwięksi bohaterowie tych trudnych dni. Bardzo Wam dziękuję od 
siebie, ale myślę, że zgodzi się ze mną wiele osób...

Bohaterowie bardzo trudnych dni

Reduktor
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W ciągu doby strażacy z terenu 
wałeckiego interweniowali ponad 
200 razy. Powalone drzewa, ze-
rwane linie energetyczne, uszko-
dzone dachy. W akcji likwidowanie 
skutków silnego wiatru, który tym 
razem nosi imię Eunice uczestni-
czyły wszystkie jednostki straży z 
terenu powiatu. Strażacy byli w 
akcji kilkanaście, a niektórzy nawet 
20 godzin.

Orkan Eunice, który do naszego 
powiatu dotarł w piątek 18 lutego 
wieczorem, okazał się silniejszy od 
Nadii która w ostatnich dniach dała 
się solidnie we znaki, powodując 
ogromne zniszczenia. Pierwsze zgło-
szenia o szkodach wywołanych przez 
Eunice strażacy odebrali w piątek 18 
lutego około 20.00. Do godziny 15.00 
w sobotę mieli już na koncie około 
200 interwencji. W akcji likwidowania 
skutków wiatru uczestniczyły wszystkie 
jednostki straży z terenu powiatu. 

- Większość zgłoszeń dotyczyła po-
walonych drzew – mówi kpt. Marcin 
Kulczyk z KP PSP w Wałczu. - Ale były 
też uszkodzone dachy, czy zniszczenia 
małej architektury typu wiaty czy 
przystanki. W pierwszej kolejności 
zabezpieczaliśmy domy mieszkalne. 
Doszło też do pożaru budynku go-
spodarczego w Mirosławcu, gdzie 
w akcji gaszenia uczestniczyło kilka 
jednostek. Najważniejsze, że z infor-
macji jakie posiadamy wynika, że nie 
ma ofiar wśród ludności. Największy 
problem to brak prądu. Jak się na 
przykład okazało, żadna stacja paliw 
w Wałczu nie jest przygotowana na 
taką ewentualność i były problemy z 
zatankowaniem aut. To jest wniosek 
do rozważenia na przyszłość, bo pro-
blemy miały też zapewne inne służby i 
oczywiście mieszkańcy. My paliwo za-
łatwialiśmy swoimi kanałami i mieli-
śmy je zarówno do samochodów, jak i 
pił spalinowych, które były w ciągłym 
użyciu. Strażacy byli w akcji po 12-14 
godzin, a niektórzy nawet 20 godzin. 
Dopiero później zjechali do remizy, 
aby zjeść posiłek regeneracyjny. Tu 
podziękowanie dla starosty za zakup 
tych posiłków. Generalnie współpraca 
z samorządami była bardzo dobra. 
Wszyscy burmistrzowie i wójt wspie-
rają nas na swoim terenie. Pracuję w 
straży od 16 lat i powiem szczerze, że 
czegoś takiego jeszcze nie widziałem i 
nie przerabiałem. Ziemia jest bardzo 
namoczona, przez co drzewa znacznie 
łatwiej się przewracają. W lasach jest 
tragedia. Stąd apel, aby unikać spa-
cerów w terenach leśnych czy mocno 
zadrzewionych, przynajmniej do cza-
su, aż przestanie silnie wiać i usunięte 
zostaną wiatrołomy.

Niestety, potężny wiatr nie pozwolił 
na zbyt długi wypoczynek. Z niedzieli 
na poniedziałek znów powiało. Co 
prawda nieco słabiej, ale strażacy 
znów musieli interweniować. W 

Eunice silniejsza od Nadii
niedzielę wyjeżdżali 22 razy, a w po-
niedziałek do godziny 10.00 9 razy. 
Zgłoszenia dotyczyły przede wszyst-
kim zwalonych drzew. W poniedziałek 
w Ostrowcu drzewo spadło na stojący 
samochód. Na szczęście nie było w 
nim nikogo i obyło się bez ofiar.

***
W poniedziałek 21 lutego nadal 

wiele miejscowości na terenie nasze-
go powiatu pozostawało bez prądu. 
Mieszkańcy chcieli wiedzieć, kiedy 
wróci zasilanie, ale nawet niektórzy 
burmistrzowie przyznawali, że mieli 
problem z dodzwonieniem się do 
Enei. A jeśli nawet komuś udało się 
dodzwonić, to był duży problem z 
uzyskaniem informacji, kiedy kolejne 
miejscowości odzyskają prąd. Nie 
wiedzą tego bowiem sami energe-
tycy. Sieci energetyczne, zwłaszcza 
średniego i niskiego napięcia, zostały 
bowiem w bardzo poważnym stopniu 
zniszczone. W pierwszej kolejności 
naprawiana jest sieć średniej mocy. 
W wielu miejscach trzeba jednak 
odtwarzać całe fragmenty linii energe-
tycznych, bowiem nie tylko zerwane 
zostały przewody, ale połamane są 
również słupy energetyczne. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że prąd 
do wszystkich miejscowości dotrze 
dopiero około czwartku, a może na-
wet piątku. O ile nie wydarzy się nic 
nieprzewidzianego...

Pracowników Enei w ich ciężkiej 
pracy wspierają strażacy oraz pracow-
nicy zakładów usług leśnych, którzy 
pomagają w usuwaniu wiatrołomów. 
Gdyby chodziło wyłącznie o zerwane 
przewody, to prąd zapewne byłby 
już w większości miejscowości. Nie-
stety, konieczność stawiania nowych 
słupów spowalnia pracę. Wymaga 
to bowiem użycia cięższego sprzętu, 
który ma momentami spore problemy 
z poruszaniem się w terenie leśnym z 
powodu uniemożliwiających przejazd 
powalonych drzew...

Wichura, a w jej konsekwencji 
brak prądu, ujawniły również inne 
zagrożenia, z których – przynajmniej 
jak się wydaje - wcześniej chyba nikt 
nie zdawał sobie sprawy. Okazało się 
na przykład, że w Wałczu – a jak się 
okazuje, również w całym powiecie 
– nie można było kupić paliwa, bo 
nie działały dystrybutory. Służby i 
instytucje radziły sobie z tym w różny 
sposób. O strażakach wspomniał już 
kpt. M. Kulczyk. A co z innymi?

Kłopot z paliwem, a w konsekwencji 
z uruchomieniem motopomp potrzeb-
nych do podawania wody, był m.in. 
w gminie Wałcz

- Ogromne podziękowanie należy 
się właścicielowi Wałeckiego Towa-
rzystwa Przewozowego Grzegorzowi 
Lasockiemu – mówi wójt Jan Matu-
szewski. - Użyczył nam swojego pali-
wa dla naszych wszystkich jednostek 
ochotniczych. To piękny gest i wspa-

niała postawa. Mielibyśmy naprawdę 
spory problem, gdyby nie WTP. 

Jak się okazuje, WTP wsparło pa-
liwem również strażaków z Tuczna. 
Jak mówił burmistrz Tuczna Krzysztof 
Mikołajczak, w niedzielę w całej 
gminie nie można było zatankować 
paliwa. Pracownik Urzędu jeździł do 
Wałcza, gdzie przywrócono zasilanie, 
i stamtąd dowoził paliwo. 

W Mirosławcu OSP korzystała z pa-
liwa od osób prywatnych.

Kłopoty z paliwem nie zamknęły 
listy problemów. Jednym z najpo-
ważniejszych okazał się bowiem brak 
łączności.

- Okazało się, że w przypadku 
takich kataklizmów istnieje pilna 
potrzeba wypracowania rozwiązań, 
które zapewnią utrzymanie łączności 
– podkreśla burmistrz Człopy Jerzy 
Bekker. - Doświadczenia ostatnich dni 
pokazały, że „padły” wszystkie sieci 
komórkowe. Nie można było z nikim 
się skontaktować. 

Nie działały również telefony stacjo-
narne oraz internet. Ratunkiem mogły 
być krótkofalówki, ale... wymagały 
ładowania, a prądu nie było. 

Brak prądu skutkował również 
brakiem wody. Gminy ratowały się 
przewożąc i czasowo uruchamiając 
agregaty prądotwórcze w hydrofor-
niach. Wszelkimi możliwymi sposoba-
mi (a wobec braku łączności nie było 
to łatwe) informowano mieszkańców 
o której godzinie będą mogli nabrać 
wody. W miejscowościach wyposa-
żonych w kanalizację był również 
problem z kanalizacją – nie działały 
pompy na przepompowniach, co 
groziło poważnymi komplikacjami sa-
nitarnymi. Wójt gminy Wałcz Jan Ma-
tuszewski zdecydował w poniedziałek 

o pilnym zakupie dwóch agregatów 
które będzie można awaryjnie wy-
korzystać i zasilić w prąd urządzenia 
kanalizacyjne. 

Mimo ogromnej liczby powalonych 
drzew, w powiecie udało się unik-
nąć poważniejszych zniszczeń. Dość 
poważnie ucierpiały cmentarze, na 
których upadające drzewa zniszczyły 
część pomników. Dotyczy to m.in. 
cmentarzy w Lubieszy, Chwiramie i 
Różewie. Najgorsza sytuacja jest po 
tym względem w Wałczu na Dolnym 
Mieście i na Chrząstkowie. Do czasu 
usunięcia powalonych czy nawet 
nadmiernie pochylonych przez wiatr 
drzew obowiązuje zakaz wstępu na 
cmentarze. Do końca lutego w Wał-
czu nie można również wchodzić do 
lasu miejskiego. Nadleśnictwo Wałcz 
przedłużyło zakaz wstępu do lasu na 
swoim terenie do końca marca. Nie 
można wykluczyć, że podobne zakazy 
wprowadzą także inne nadleśnictwa. 
Na razie leśnicy apelują, aby nie wy-
bierać się do lasu na spacery. 

Przy kościele w Rudkach trzeba było 
usunąć świerk, bezpośrednio zagraża-
jący świątyni. Najpierw podcinano ga-
łęzie, a następnie po kawałku ścinane 
było drzewo. To oczywiście generuje 
koszty, które poniesie gmina. 

W Wałczu wciąż spływają zgłoszenia 
o zniszczeniach. Najwięcej dotyczy 
połamanych drzew, ale są też uszko-
dzone dachy, m.in. na Szkole nr 5 
i na Urzędzie Miasta. Zniszczonych 
zostało wiele tablic promocyjnych. 
Uszkodzone są ogrodzenia, lampy 
oświetleniowe i mała architektura, jak 
wiaty czy przystanki.

Na terenie całego powiatu trwa usu-
wanie skutków nawałnicy. Tymczasem 
zbliżają się kolejne dwa niże: Antonina 
i Bibi, które mają przynieść kolejne 
silne wiatry...                                far 
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Eunice silniejsza od Nadii
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Nie wiem jak jest dzisiaj, ale kiedyś 
bardzo popularne były opowieści o 
Muminkach autorstwa Tove Jansson. 
W kilku odcinkach „Doliny Mumin-
ków” pojawia się istota podobna do 
skały, o potężnej posturze, bladych 
oczach i wyszczerzonych zębach. 
Buka (bo tak się nazywała ta istota) 
przemieszczała się po świecie i nie-
jednokrotnie odwiedzała Dolinę Mu-
minków. Przyciągało ją światło i ciepło 
domu. Pojawiając się jednak w jakimś 
miejscu, zawsze przynosiła chłód i za-
mrażała ziemię, na której dłuższy czas 
stała. W miejscu, gdzie przebywała 
dłużej nic już nie mogło wyrosnąć. 
Buka wzbudzała powszechny strach, 
jednak nie wiadomo, czy naprawdę 
byłą groźna, czy tylko samotna i 
nieszczęśliwa. W każdym razie, kiedy 
Buka odchodziła do doliny wracała 
radość, spokój i beztroska.

Buka odchodziła, a po pewnym 
czasie, gdy współczujący jej Muminek 
zaczął ją ogrzewać ciepłem lampy 
naftowej, zmieniła się i nie była już 
istotą zimną i straszną.

Rosja niestety nie odejdzie... A 
wszelkie współczucie i litość będzie 
odbierała jako słabość. Bo Rosja 
gra na emocjach i uczuciach, będąc 
mistrzem absolutnym w zarządzaniu 
strachem. Po co? Aby zmiękczać wolę 
oporu. I tworzyć, podsycać, podgrze-
wać i podtrzymywać podziały.

Strach jest niezwykle skuteczną bronią. 
Nic zatem dziwnego, że od wieków 
wszelkiej maści dyktatorzy, terroryści, 
dyktatorzy, czy okupanci (ale też ma-
jący zapędy autorytarne mniejszego 
formatu lokalni kacykowie) usiłują 
zarządzać strachem. Czy to w nie-
wielkim wymiarze ograniczonym do 
elity rządzącej, czy też w wymiarze 
masowym obejmującym społeczności 
i narody własne, czy też obce. W zależ-
ności od własnych możliwości, planów 
i strategii. Najlepiej, by paraliżujący 
wolę oporu strach utrzymywał się 
permanentnie, co ma wywołać odpo-
wiednią do własnych planów doraźną 
reakcję przeciwnej strony. Zarządzający 
(strachem) dominuje wówczas nad 
przedmiotem zarządzania, manipuluje 
nim dla osiągnięcia korzyści. Strach 
może być stanem umysłu, rodzajem 
emocji, zachowaniem wywołane przez 
reakcje neurobiologiczne, itp. Strach 
sprowadza się do obezwładniającego 
stanu emocjonalnego poprzedzające-
go decyzję, np. walczyć, czy uciekać? 
Warunkiem skutecznego zarządzania 
strachem jest możliwość szybkiego i 
skutecznego dotarcia straszącego do 
straszonych. Kardynalną rolę w tym 
procesie mają media. Dopiero za ich po-
średnictwem straszący może sterować 
całymi społecznościami i doprowadzić 
do emocjonalnych reakcji politycznych 
lub administracyjnych wykraczających 
poza granice zdrowego rozsądku. Może 
spowodować radykalizację społeczeń-

Dziadek z bunkra rządzi strachem
stwa i władz, zaś powodowane stra-
chem gwałtowne reakcje prowokują, 
a nawet w pewien sposób legitymizują 
kolejne akty siania strachu. Spirala ter-
roru rozkręca się. Od kilkunastu tygodni 
jesteśmy nie tylko świadkami, ale rów-
nież obiektem takiego procesu. Swoistej 
tresury, w wyniku której na trzask bata 
tresera mamy stawać na tylnych łapkach 
i prosić. Na granicę rosyjsko-ukraińską 
zwożone są kolejne bataliony rosyjskich 
wojsk wraz z ciężkim sprzętem. Rosyj-
skie bombowce strategiczne zdolne do 
przenoszenia ładunków nuklearnych 
latają wzdłuż granicy Polski z Białorusią, 
na ziemi chmary migrantów gnanych 
przez białoruskie służby szturmują gra-
nice Polski i Litwy. Ćwiczenia gonią ma-
newry, a rosyjskie serwisy informacyjne 
pełne są wiadomości o militarnych 
przewagach Rosji i nowych cudownych 
broniach, którym nikt i nic nie jest w 
stanie się oprzeć. Słuchajcie, czytajcie, 
patrzcie i bójcie się. Nie znacie dnia, 
ani godziny, kiedy gromy spadną na 
was jeśli nie wypełnicie woli Kremla (dr 
Rafał Brzeski). Czy zatem chodzi tylko o 
wywołanie paniki mającej rozmiękczyć 
przeciwnika? Niestety nie. Bowiem ani 
ultimatum Rosji, ani jej warunki nie 
zostały de facto przyjęte. A przecież po 
coś one zostały sformułowane.

To nie jest tak, że Rosja gra defen-
sywnie i bez planu, przekazując ad 
hoc jakieś żądania. Rosja chce przede 
wszystkim przywrócenia swojej strefy 
wpływów – przynajmniej na obszarze 
byłych post sowieckich republik. Przy-
najmniej i na razie. I plan ten realizuje 
bardzo konsekwentnie wykorzystując 
wszystkie możliwe i dostępne jej 
sposoby. Czasami bardziej finezyjnie, 
czasami wręcz siermiężnie. Na pewno 
jednak zawsze poprzedza je przepro-
wadzając potężną i zmasowaną ofen-
sywę psychologiczno-informacyjną, 
która ma stworzyć odpowiedni grunt 
do przyjęcia jej działań – czytaj: mają 
je legitymizować.

„Głównym rodzajem broni rosyj-
skiej, decydującym o dotychczasowej 
trwałości Rosji, jej sile i ewentualnych 
przyszłych zwycięstwach, nie jest 
normalny w warunkach europejskich 
czynnik siły militarnej, lecz głęboka 
akcja polityczna, nacechowana treścią 
dywersyjną, rozkładową i propagan-
dową.” (Włodzimierz Bączkowski)

Obiektami manipulacji wciąż i nadal 
pozostają: świadomość, emocje i za-
chowania ludzi. 

Natomiast sposoby i narzędzia 
wywierania wpływu na zbiorowości 
ludzkie, podlegają permanentnemu 
doskonaleniu. Do czego przyczynia 
się także między innymi intensywny 
rozwój nauki i techniki. Strach jest 
jednym z tych środków i sposobów 
manipulacji. Ale nie jedynym. W 
latach sześćdziesiątych XX wieku, w 
ówczesnym ZSRR  naukowo opraco-
wano strategię zastosowaniu całego 

kompleksu technik manipulacji oraz 
zarządzania (sterowania) społeczeń-
stwem. Nadano jej nazwę – stero-
wania refleksyjnego lub zarządzania 
refleksyjnego. Twórcą tej teorii był 
psycholog i matematyk Władimir 
Lefewr. Nazwa jak nazwa, ale jeżeli 
uświadomimy sobie, iż w rzeczywi-
stości chodzi o sterowanie obrazami 
świata i człowieka, czyli w skrócie: 
prowokację, intrygę kamuflaż – to już 
tak słodko i miło nie jest.

Cztery główne zasady tegoż stero-
wania to: 

• przekazanie (przekazywanie) 
fałszywej informacji o danej 
sytuacji lub nieprawdziwego 
obrazu danego obiektu. Naj-
bardziej rozpowszechniona 
forma sterowania zachowania-
mi przeciwnika. Jej przykładem 
jest kamuflaż lub działanie po-
legające na przekazaniu jakoby 
„własnego” punktu widzenia 
na temat sytuacji, zdarzenia 
lub obiektu,

• przez wykreowanie celu dla 
oponenta. Przykładem tego są, 
zdaniem Lefewra, różnorodne 
formy prowokacji – od aktów 
terrorystycznych począwszy, na 
dywersji ideologicznej skoń-
czywszy,

• za pomocą sformułowania 
korzystnej dla siebie doktryny, 
czyli systemu działania, i prze-
kazania jej przeciwnikowi. Pod 
pojęciem doktryny Lefewr rozu-
miał algorytm, czyli skończony 
ciąg czynności koniecznych do 
wykonania określonego zadania 
lub ułatwiających wybór okre-
ślonej czynności,

• za pomocą neutralizacji de-
dukcji przeciwnika, czyli jego 
dezorientacja przez wykre-
owanie kilku fikcyjnych celów 
uniemożliwiających odkrycie 
rzeczywistego, zamierzonego 
celu, do którego osiągnięcia 
prowadzą działania strony sto-
sującej sterowanie refleksyjne.

Skomplikowane? Nie bardzo. Poniżej 
będzie bardzo konkretny przykład 
zastosowania tej teorii. Ale zanim to 
nastąpi, jeszcze kilka słów rozwinięcia. 
Bowiem teoria Lefewra doczekała się 
już kilku modyfikacji. W interesują-
cym nas tu wymiarze (geopolityki) 
– pułkownik wówczas (1997) Siergiej 
Komow wskazał na kilka skutecznych 
metod tegoż zarządzania, czy też ste-
rowania. Oto one: 

Po pierwsze - metoda „odwrócenia 
uwagi” – wdrożenie przedsięwzięć, 
których celem jest stworzenie praw-
dziwego lub fikcyjnego zagrożenia dla 
przeciwnika,

Dalej - metoda „przeciążenia” – po-
lega na przekazywaniu przeciwnikowi 
dużej ilości sprzecznych informacji, co 
spowoduje przeciążenie systemów 

informatycznych.
To doprowadzi do jego dezorientacji 

przez stworzenie atmosfery dużej 
niepewności towarzyszącej podejmo-
waniu wszelkich decyzji,

Kolejne - metoda „paraliżowania” – 
wzbudzanie u przeciwnika strachu na 
skutek umacniania w nim przekonania 
o zagrożeniu jego strategicznych inte-
resów politycznych, gospodarczych, 
militarnych itp.,

I jeszcze - metoda „wyczerpania” 
oponenta – kompleks kombinacyjnych 
operacji nacisku i wpływu mających 
na celu zmuszenie go do przeprowa-
dzenia dużej ilości bezużytecznych 
operacji, co osłabia potencjał i środki,

Jest także - metoda „inscenizacji” 
– według Komowa pod tym poję-
ciem należy rozumieć informacyjne 
działanie w stosunku do przeciwnika, 
polegające na stworzeniu fikcyjnego 
zagrożenia dla niego, ale w taki spo-
sób, aby oponent odkrył to oszustwo. 
Zamiarem tej operacji jest uśpienie 
czujności nieprzyjaciela,

Dalej - metoda „dezintegracji” – 
zmuszenie wrogiego państwa do po-
dejmowania czynności sprzecznych z 
interesami sojuszu, bloku lub koalicji, 
w której się znajduje. Aby zrealizować 
to zadanie, należy sięgnąć do technik 
dezinformowania opinii publicznej oraz 
tworzenia fałszywego obrazu konfliktu 
wśród elit przywódczych nieprzyjaciel-
skiego kraju. Ponadto należy prowa-
dzić działania, które przyczynią się do 
zaistnienia, a następnie pogłębienia 
podziałów społecznych i kontrowersji. 
Może to doprowadzić do destabilizacji 
sytuacji w kraju przeciwnika, co w 
konsekwencji pozwoli zmniejszyć jego 
potencjał gospodarczy i militarny,

W arsenale - metoda „uspokojenia” 
obiektu agresji – wywołanie w świa-
domości przeciwnika przeświadczenia 
o neutralności lub przyjaznej postawie 
przyszłego agresora. Ma to spowodo-
wać m.in. odstąpienie od programów 
zbrojeniowych, rozbudowy sił zbroj-
nych, itp. Wróg musi być pewny, że 
zamiary przygotowującej atak w ukry-
ciu strony są pokojowe. Nieprzyjaciel 
musi stracić czujność, dzięki czemu 
agresor może przygotowywać napaść.

Także - metoda „zastraszenia” wro-
ga – przekazanie pakietu informacji 
zawierających niekoniecznie praw-
dziwe dane o przewadze agresora we 
wszystkich dziedzinach aktywności 
społecznej, politycznej i militarnej.

Oczywiście jest także - metoda „pro-
wokacji” – zachęcenie nieprzyjaciela 
do podjęcia czynności korzystnych dla 
drugiej strony.

Można też spróbować -  metoda 
„sugestii” – tworzenie i transmisja 
do świadomości wrogiego społeczeń-
stwa stereotypów informacyjnych 
(uproszczone uogólnienia wspólne 
dla określonej grupy ludzi) stanowią-
cych prawne, moralne i ideologiczne 
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bodźce mające na celu spowodowanie 
korzystnego działania poszczególnych 
grup społecznych atakowanego pań-
stwa na rzecz agresora. Do tej katego-
rii należy zaliczyć szeroko rozumianą 
propagandę i agitację.

I wreszcie - metoda „nacisku” – zdys-
kredytowanie przeciwnika w oczach 
opinii publicznej przez ujawnienie 
kompromitujących go informacji. Może 
to spowodować negatywną reakcję 
państw ościennych, organizacji poza-
rządowych i innych podmiotów, które 
mogą utrudnić realizację zamierzeń 
strony będącej obiektem manipulacji.

Dosyć teorii – czas na praktyczny 
przykład zastosowania. Konflikt po-
między Federacją Rosyjską a Gruzją 
w 2008 roku, czyli całkiem niedaw-
no. Biorąc pod uwagę informacyjny 
aspekt tej wojny, warto podkreślić, że 
rosyjska interpretacja konfliktu zna-
lazła początkowo szerszy posłuch w 
niektórych krajach Unii Europejskiej 
(Francja, Niemcy, Włochy). Informa-
cje o wybuchu gruzińsko-rosyjskich 
walk pojawiły się w renomowanych 
serwisach informacyjnych w nocy z 7 
na 8 sierpnia 2008 r. Pierwsze zdjęcia, 
które obiegły wówczas świat, pokazały, 
jak gruzińska artyleria ostrzeliwuje po-
grążone we śnie osetyńskie Cchinwali. 
Właśnie te obrazy pozwoliły następnie 
Osetyńczykom i propagandzie rosyj-
skiej nie tylko wykreować obraz Gruzji 
jako agresora, lecz także sugerować 
„ludobójczy” charakter jej działań, 
które jakoby spowodowały śmierć 2 
tys. cywilów. Zaprezentowane w ten 
sposób „fakty” zdawały się wskazywać, 
że bezpośrednia odpowiedzialność za 
wywołanie tej wojny spoczywa wyłącz-
nie na stronie gruzińskiej, szczególnie 
na Micheilu Saakaszwilim. To, co zro-
biono najpierw, to utworzono model 
refleksyjny jego osoby (może to też 
dotyczyć całej grupy ludzi lub całego 
społeczeństwa). Dzięki temu  można 
było przewidzieć hipotetyczne zacho-
wanie się tych w danych sytuacjach. 
Dysponując refleksyjnym modelem 
ówczesnego prezydenta Gruzji, rosyjscy 
wojskowi mogli ocenić, w jaki sposób 
sprowokować go do określonych dzia-
łań, jakie formy nacisków wywierać, 
aby wykreować „punkty ryzyka”, 
aktywizując słabości jego charakteru, 
i w jaki sposób on postąpi, gdy te 
naciski osiągną punkt krytyczny. Cha-
rakterystyka profilu psychologicznego 
Saakaszwilego, sięgająca czasów jego 
dzieciństwa, zawierała m.in. infor-
macje, że prezydent jest impulsywny, 
ma skłonność do rywalizacji, łatwo go 
urazić i zirytować. Przy założeniu, że 
jest prawdziwa, można było przyjąć, 
że operacja informacyjno-psycholo-
giczna wymierzona w prezydenta, 
która przybrała formę kombinacji 
nacisków siłowych i informacyjnych, 
aby wciągnąć go w „osetyjską pułap-
kę”, odniesie założony skutek. Co też 

się stało. I cóż z tego, że Rosjanie już 
od początku lipca 2008 r. prowoko-
wali stronę gruzińską, wykorzystując 
sytuację w Południowej Osetii? Armia 
rosyjska prowadziła wówczas manewry 
wojskowe pod kryptonimem „Kaukaz 
2008”, w których wzięło udział 8 tys. 
żołnierzy i 700 ciężkich pojazdów 
opancerzonych. Podczas manewrów 
ćwiczono interwencję zbrojną w „celu 
wymuszenia pokoju”. Rosja tolerowała 
też ataki osetyjskich separatystów na 
gruzińskie terytorium, a także przypad-
ki przenikania na tereny Południowej 
Osetii zbrojnych grup złożonych z wła-
snych obywateli. W dodatku tak zwane 
rosyjskie „siły pokojowe” nie próbowa-
ły nawet stabilizować napiętej sytuacji, 
a wręcz przeciwnie – sygnalizowały, 
że nie są w stanie zapanować nad za-
chowaniami osetyjskich bojowników. 
Poza tym Kreml od początku sierpnia 
2008 r. konsekwentnie straszył świa-
tową opinię publiczną perspektywą 
gruzińskiej agresji wobec „pokojowo 
nastawionych obywateli rosyjskich”. 
Gdy jednak prezydent Saakaszwili za-
proponował osetyjskim „rebeliantom” 
przerwanie ognia i podjęcie wspólnych 
negocjacji, ci odpowiedzieli nasileniem 
ostrzału. W konsekwencji, na wieść o 
naruszeniu przez Rosję integralności te-
rytorialnej Gruzji w Osetii Południowej, 
prezydent Saakaszwili zdecydował się 
na atak wyprzedzający. Skutek znamy. 
Podobną taktykę zastosowano wobec 
niepokornej względem Rosji Ukrainy. 
Rosyjscy eksperci dokonali selekcji 
czterech głównych obiektów informa-
cyjnego wpływu (tzw. audytoriów) 
i stworzyli ich refleksyjne modele. 
Operacje informacyjno-psychologiczne 
prowadzono zatem przeciwko wła-
dzom Ukrainy, aby uprawdopodobnić 
słuszność i sprawiedliwość działań 
rosyjskiego przywództwa politycz-
nego. Symetrycznym obiektem tych 
zabiegów jest też światowa opinia 
publiczna, szczególnie społeczeństwa 
i elity państw Unii Europejskiej i USA 
(tzw. audytorium zewnętrzne). W tym 
przypadku Federacja Rosyjska zabiega 
również o stworzenie przesłanek do 
pozytywnego postrzegania jej polityki.

Operacje informacyjno-psycholo-
giczne prowadzi się również przeciw-
ko tzw. audytorium wewnętrznemu 
– rosyjskiemu społeczeństwu oraz 
ludności i władzom państw poradziec-
kich. Zamiarem strony rosyjskiej jest 
przede wszystkim kształtowanie opinii 
publicznej, aby uzyskać poparcie 
własnej polityki, a także zbudować 
i utrzymać atmosferę zaufania do 
swoich przywódców. Kluczowym 
audytorium operacji informacyjno-
-psychologicznych jest jednak rosyj-
skojęzyczna ludność zamieszkująca 
na terytorium Ukrainy, która stanowi 
podmiot „wojny buntowniczej”. Rolę 
tę narzucono jej przez długotrwałą 
obróbkę psychologiczną. Jednocześnie 

polityczni technolodzy próbują stwo-
rzyć odpowiednie „klisze” – znaki, 
symbole i metafory, które adresaci 
manipulacji mają uznać i przyjąć. 
Odwołują się one zarówno do funk-
cjonujących stereotypów, jak i ich 
doświadczeń, wzmacniając je. Jedno-
cześnie podsycając strach, legitymi-
zują oraz usprawiedliwiają działania 
władz rosyjskich. Owe klisze to przede 
wszystkim  teza dotycząca „starcia 
cywilizacji”, czyli geopolityczne prze-
ciwstawienie rosyjskiej „cywilizacji 
euroazjatyckiej”, antagonistycznej 
„cywilizacji atlantyckiej” pod prze-
wodnictwem Stanów Zjednoczonych, 
która jakoby dąży do unicestwienia 
rosyjskiej państwowości. Potwierdza 
to ukraiński Euromajdan, przedsta-
wiany jako sztucznie zaplanowany 
na Zachodzie jeden z etapów „wojny 
sieciowej” przeciw Rosji. W kolejnej 
metaforze Ukraina jest przedstawiana 
jako centrum Eurazji, tzn. podkreślana 
jest kluczowa rola Ukrainy w budowie 
Unii Eurazjatyckiej, stanowiącej prze-
ciwwagę wobec Zachodu -  w tym 
kontekście państwo ukraińskie ukazuje 
się jako integralną część obszaru

kulturowego Eurazji. 
Następny symbol mający zakodować 

się w świadomości to to, że Ukraińcy 
i Rosjanie tworzą jeden naród funk-
cjonujący w geopolitycznej przestrzeni 
„ruskiego miru”. W tym kontekście 
podkreśla się jedność rosyjskojęzycz-
nej ludności zamieszkującej przestrzeń 
poradziecką ze względu na wspólną 
tożsamość, kulturę, religię i historię. 
Z tych powodów Ukraińcy stanowią 
integralną część tego świata, który 
zaistnieje, kiedy przestaną funkcjono-
wać „sztucznie ustanowione” granice 
dzielące dawne terytorium Imperium 
Rosyjskiego, a później ZSRR,

Kolejna „klisza” - Ukraina nie jest 
niepodległym państwem. W odniesie-
niu do tego tematu rosyjskie działania 
informacyjne i propagandowe zmie-
rzają do utrwalenia obrazu Ukrainy 
jako państwa przejściowego, pozba-
wionego geopolitycznej przeszłości, 
znajdującego się pomiędzy blokiem 
eurazjatyckim i atlantyckim,

Następna - „Wielka Wojna Ojczyź-
niana trwa nadal, faszyści na Ukrainie 
nie zostali jeszcze pokonani”. Rosyj-
skie media posługują się semiotyczną 
transformacją takich określeń, jak „fa-
szysta”, „banderowiec”, „bandyta”, 
„nazista”, które pochodzą z czasów 
II wojny światowej. Transformacja 
ta polega na nadaniu im współcze-
snego kontekstu w celu ideowej 
dyskredytacji przeciwnika, czyli władz 
ukraińskich.

I dalej - „Zachód uległ podziałowi”. 
Ten element „obrazu świata” wyma-
ga szczególnej uwagi, gdyż jest on 
przeznaczony także dla światowej 
opinii publicznej. Propaganda rosyj-
ska dąży do tworzenia i uwypuklania 
rozdźwięków i podziałów w świecie 
zachodnim, zwłaszcza pomiędzy 
Niemcami, które ukazuje się jako kraj 
uzależniony od importu rosyjskiego 
gazu, a pozostałymi państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. Działania 
propagandy i dyplomacji rosyjskiej 
determinuje także chęć wywołania 
konfliktu pomiędzy Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi. 

Jak więc mamy myśleć? Popieramy 
politykę rosyjską, politykę Putina, bo-
wiem inni chcą nas zniszczyć. A jeżeli 
im się uda, to tutaj u nas będzie wiecz-
ny Majdan – rozumiany jako chaos.

Na koniec wyjaśnienie tytułu. O co 
chodzi z tym „dziadkiem z bunkra”. 
Tak zaczynają nazywać niektóre media 
w Rosji prezydenta W. Putina. Bo rzą-
dzi w coraz większej izolacji od świata 
zewnętrznego, coraz bardziej bojąc się 
o siebie. Boi się tak bardzo, że nawet 
odwiedzając 27 stycznia 2022 roku 
cmentarz w Petersburgu (oddając 
hołd poległym w II wojnie światowej) 
cały obiekt zamknięto, na dachach 
rozstawiono snajperów, i dodatkowo 
zdezynfekowano cały cmentarz (z 
leżącym śniegiem włącznie).

Marek Syrnyk

Od autora: wykorzystano materiał 
Michała Wojnowskiego: „Zarządzanie 
refleksyjne jako paradygmat rosyjskich 
operacji informacyjno-psychologicz-
nych w XXI w.”
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Czy na Wale Pomorskim coś zostało 
ukryte? Czy na terenie naszego 
powiatu można odnaleźć ponie-
mieckie skarby? Czy coś zostało 
jeszcze do odkrycia? Zapewne tak. 
A czy coś było ukryte? Bez wąt-
pienia tak...

Są to historie zbierane przez ponad 
20 lat. Czy są prawdziwe? W wielu 
przypadkach udało się przynajmniej 
w części zweryfikować je i potwierdzić 
ich prawdziwość w innych źródłach. W 
kilku przypadkach za prawdziwością 
przemawia powaga udzielających 
informacji. Ale zdarzyły się też takie 
przypadki, które widziałem na własne 
oczy. 

***
Początek lat dziewięćdziesiątych. 

Niewielka miejscowość, położona 
około 20 km od Wałcza. Od asfal-
towej drogi krajowej prowadzi bruk 
do usytuowanych pod lasem zabu-
dowań. Wzdłuż bruku, jeszcze przed 
domami, stoi stary, kamienny murek. 
Za nim gęste chaszcze. Latem nikt 
kto o tym nie wiedział, nie byłby w 
stanie zgadnąć, że za murkiem znaj-
duje się stary, ewangelicki cmentarz, 
oczywiście od dawna nieczynny. 
Cmentarz znajduje się pod opieką 
konserwatora, a to znaczy, że nic 

Czy są u nas jeszcze skarby?
się na nim nie dzieje. Nie wchodzą 
tam nawet leśnicy. Przez dziesiątki 
lat groby zniszczały, a teren porósł 
las. Niektórzy chodzili tam na grzy-
by, bo pośród starych drzew lubiły 
rosnąć prawdziwki. To właśnie jeden 
z grzybiarzy, który się tam zapuścił, 
odkrył świeżo wykopaną dziurę. Było 
to obok grobu. Ze śladow można było 
wywnioskować, że w tym miejscu 
była zakopana skrzynia. Czy mogła 
to być trumna? Nie. Skrzynia musiała 
być krótsza od trumny i około dwa 
razy szersza. Ślad był wyraźny. 

Chyba wszyscy mieszkańcy miej-
scowości przyszli oglądać „wykop”. 
Dopiero wtedy ktoś skojarzył, że przez 
kilka dni w pobliżu parkował biały 
volkswagen bus. O ile co do marki 
i koloru wszyscy byli zgodni, to jużź 
jeśli chodzi o tablice rejestracyjne roz-
bieżności były duże: jedni twierdzili, 
że bus miał niemieckie blachy, inni że 
poznańskie, a jeszcze inni że wrocław-
skie. Co zabrano i ko to zrobił... nie 
wiadomo do dzisiaj. 

***
Mało kto wie, że miejscowość Cze-

chyń, leżąca na terenie gminy Wałcz, 
jest związana z postacią Hermana 
Göringa. Funkcjonująca tam jeszcze 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku ferma zwierząt futerkowych do 

1945 roku należała do tego niemiec-
kiego zbrodniarza. Był on częstym 
gościem w Czechyniu. Podczas swoich 
wizyt zatrzymywał się u mieszkają-
cego pod lasem lekarza weterynarii. 
Był on odpowiednikiem dzisiejszego 
powiatowego lekarza weterynarii tyle, 
że miał pod sobą znacznie większy 
teren. Wydaje się, że zamieszkiwanie 
weterynarza w Czechyniu miało bez-
pośredni związek z fermą, nad którą 
sprawował nadzór. 

O skarbach Göringa mówiło się po 
wojnie dużo. Odnaleziono nawet 
część zagrabionych przez hitlerowskie-
go zbrodniarza cennych przedmiotów. 
Była to jednak jedynie drobna część 
zrabowanych przez niego skarbów. 
Gdzie została ukryta reszta? Tego nie 
wiadomo. 

Naprzeciwko fermy w Czechyniu 
znajduje się spory teren, porośnięty 
rachitycznymi drzewami. Kiedy się 
do nich podejdzie bliżej, wątłe so-
senki i brzózki wyglądają tak, jakby 
wyrastały z papy. Wydaje się, że cały 
teren, o powierzchni ponad jednego 
hektara, jest wyłożony papą. Kolejne 
warstwy przybijane są gwoździami. Ile 
jest warstw papy? Wszystko ma około 
metra grubości. Do pół metra są to 
luźne warstwy, przez które można się 
przebić. Niżej jest już wartwa smoły. 
Wykrywacze metalu w tym miejscu 
zaczynają szaleć i próby poszukiwań - 
a podejmowane były niejednokrotnie 
- nie dają rezultatu. 

Mieszkający koło starej fermy ludzie 
opowiadają, że tuż po wejściu Polski 
do UE pojawił się tu samochód na 
niemieckich numerach. Przynajmniej 
jeden z podróżujących nim mężczyzn 
mówił po polsku. Przyjezdni pró-
bowali nawiązać kontakt z osobami 
pracującymi na fermie, która już od 
dawna była ruiną. Chodziło im o 
wskazanie miejsc, gdzie były wie-
życzki. W kilku miejscach na terenie 
fermy ustawione były bowiem były 
wieżyczki, z których obserwowane 
były zwierzęta. 

Po kilku miesiącach ten sam samo-
chód pojawił się ponownie. Mężczyź-
ni, którzy nim przyjechali, w jednym 
miejscu ustawili stelaż z drabiną. Mieli 
na nim jakieś urządzenie podobne do 
tych, którym posługują się geodeci, i 
przy jego użyciu dokonywali pomia-
rów. Zostali zauważeni i spłoszeni. 
Mieszkańcy grozili im wezwaniem 
policji. Według naszych rozmówców, 
przyjezdni próbowali namierzyć coś 
ukrytego właśnie na terenie pokrytym 
papą. Wszytko wskazuje na to, że te 
próby zakończyły się niepowodze-
niem i jeśli coś tam jest rzeczywiście 
ukryte - spoczywa w ziemi dalej.

***
Jeden z wałeckich „poszukiwaczy 

skarbów”, od kilku lat mieszkający 
poza  granicami kraju opowiadał, że 
interesował go teren wokół pałacu 
w Lubnie. Miał pewną podobno 
informację, że jest tam coś ukryte 
w ziemi. Twierdzi, że spędził tam na 

poszukiwaniach łącznie kilka dni. 
Posiłkował się wykrywaczem metalu. 
Pomagał mu kolega, wykorzystujący 
do poszukiwań różdżkę. Mieszkający 
za granicą poszukiwacz zapewniał, 
że teren wokół murów, przeczesali 
ogród. Znaleźli jakieś porcelanowe 
figurki, niewiele warte pojedyńcze 
monety, srebrną łyżeczkę. Generalnie 
to, co ktoś zgubił, a nie celowo ukrył. 

- Kolega, który mi pomagał w po-
szukiwaniach, miał rodzinę w Lubnie 
i bywał tam kilka razy w tygodniu 
– opowiadał rozemocjonowanym gło-
sem poszukiwacz. - Jakieś po pół roku 
od naszych poszukiwań zadzwonił do 
mnie, żebym natychmiast przyjechał 
do Lubna. Okazało się, że miałem 
rację mówiąc, że coś tam było. Oczy-
wiście pojechałem ciekawy, gdzie to 
coś było schowane. I moim oczom 
ukazała się dziura na środku drogi, 
prowadzącej do pałacu. Głęboka. W 
ziemi był odciśnięty ślad, jakby po 
jakimś garnku czy może bańce. Bardzo 
często takie naczynia były używane do 
ukrywania różnych rzeczy. W każdym 
razie byłem pełen podziwu dla tych, 
którzy to coś tam schowali. Nigdy nie 
wpadłbym na to, żeby szukać na środ-
ku drogi! Kto to znalazł? Na pewno 
nie żaden przypadkowy poszukiwacz. 
To wyciągnął ktoś, kto doskonale wie-
dział co i gdzie jest ukryte. A mówiąc 
na marginesie, po wejściu Polski do 
Unii i zniesieniu kontroli na granicy 
wyjechało od nas wiele depozytów. 
Ja znajdowałem tylko ślady w ziemi 
po wykopanych skrzyniach czy jakiś 
beczkach.

***
Gospodarstwo jakich wiele na te-

renie powiatu. Poniemiecki dom z 
czerwonej cegły. Z boku budynki 
gospodarcze i duża stodoła. Jest rok 
2010, lato. Przed furtką zatrzymuje 
się Passat combi na niemieckich 
blachach. 

- Wyszedłem do ludzi, którzy wy-
siedli z samochodu – opowiada 
właściciel gospodarstwa. -  Jeden 
słabo mówił po polsku. Opowiadał, 
że w tym domu wychował się jego 
dziadek. Pokazał kilka starych zdjęć 
i rzeczywiście, to było moje gospo-
darstwo. Tłumaczył, że przyjechał, 
żeby zrobić dziadkowi frajdę i obfo-
tografować obejścia, żeby zobaczył, 
jak wyglądają obecnie. Spytał czy 
może robić zdjęcia. Nie miałem 
nic przeciwko temu. Usiedliśmy, 
poczęstował mnie piwem, zostawił 
koniak w prezencie. Poprosił o zgodę 
na rozbicie namiotu, bo chcieliby 
tu spędzić dwa dni. Pozwoliłem. 
Wybrali miejsce w rogu podwórza, 
między drzewami, koło stodoły. Nie 
przeszkadzali mi tam zupełnie. Rano 
oni poszli pozwiedzać okolicę. Wie-
czorem wypiliśmy po kieliszku i poszli 
spać. Rano zobaczyłem, że samo-
chodu już nie ma.. Namiotu też nie 
było. Uznałem, że chłopaki odjechali 
i tylko szkoda, że nie zaczekali, żeby 
się pożegnać. Dopiero koło południa 
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odkryłem, że koło muru stodoły jest 
wykopana duża dziura. Na jej dnie 
widać było odciśnięte ślady po dość 
sporej skrzyni i po czymś okrągłym, 
coś jakby garnki. Musieli wykopać to 
w nocy i przenieść do samochodu, a 
potem odjechali. Wiedzieli, że nie 
uda im się zamaskować śladów, więc 
uciekli. Szczerze mówiąc, do tej pory 
bardzo jestem ciekawy, co tam było...

***
Zapewne również pan Janusz już się 

nie dowie, co było ukrytego w jego 
piwnicy. Mieszka w Wałczu, w starej 
kamienicy. Mieszkanie przejął po 
rodzicach. W domu od lat mieszkają 
ci sami lokatorzy i wszyscy znają się 
doskonale. Nikt obcy nie pozostałby 
tu niezauważony. A jednak nikt nie 
zauważył złodzieja, który włamał się 
do piwnicy. Kiedy pan Janusz zobaczył 
wyłamaną kłódkę, był przekonany, że 
łupem złodzieja padły elektronarzę-
dzia, których miał spory, profesjonal-

ny zestaw. Makity, Hilti, DeWalty czy 
Bosche leżały sobie jednak spokojnie 
na półkach. Za to w rogu piwnicy 
zobaczył, że betonowa wylewka zo-
stała rozbita i ktoś wykopał tam dość 
głęboką dziurę. W ziemi odciśnięty był 
wyraźny kształt niewielkiej skrzynki.

- Tę betonową posadzkę sam wyle-
wałem – przyznaje pan Janusz. - Do 
głowy mi nie przyszło, że coś tu mogło 
być ukryte. Jednego jestem pewny: to 
nie był  przypadkowy złodziej tylko 

ktoś, kto doskonale wiedział gdzie i 
czego ma szukać. I jestem przekonany, 
że wartość tego znaleziska musiała 
być duża, bo złodziejowi Opłacało się 
podjąć ryzyko i włamać do piwnicy. 
Do tego albo miał dużo szczęścia, albo 
sporo pojęcia o włamaniach, skoro 
nikt go nie zauważył ani nie usłyszał.

***
Jeden z byłych leśniczych z terenu 

naszego powiatu opowiada, że w 
drugiej połowie lat dziewięćdzie-
siątych zaczęłą się prowadzona na 
masową skalę penetracja lasów i 
śródleśnych ruin w poszukiwaniu 
militariów. Przeszukiwane były też 
pozostałości i okolice dawnych osad 
czy pojedyńczych domów. Poszuki-
wania prowadzone były głównie przy 
pomocy wykrywaczy metalu. Teren 
szybko zaczął przypominać szwajcar-
ski ser. Regulacje prawne dotyczące 
prowadzenia takich poszukiwań były 
wówczas nie do końca precyzyjne. 
Oczywiście, przyłapane na kopaniu 
w terenach leśnych osobych można 
było ukarać mandatem, ale nie było 
to wcale proste. Jak wspomina leśni-
czy, znajdowane były głównie... ślady 
poszukiwań. W kilku miejscach widać 
było, że ktoś coś wykopał.

Po wejściu Polski do Unii, czyli po 
otwarciu granic i zniesieniu kontroli, 
zaczęły pojawiać się nowe ślady. Le-
śniczy, z którym rozmawiałem twier-
dzi, że w kilku miejscach znalazł doły, 
z których ktoś wydobył zakopane tam 
skrzynie, beczki czy duże bańki. W 
czterech przypadkach z całą pewno-
ścią ktoś wiedział o miejscu ukrycia 
przedmiotów i przyjechał po nie jak 
po swoje. Zdaniem leśniczego, tylko 
w jednym miejscu odkrywcą mógł być 
przypadkowy poszukiwacz.

Marcin Orlicki
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19 lutego piłkarze Orła odrobili 
zaległość z rundy jesiennej, po-
konując na wałeckim Euroboisku 
Leśnika Manowo 3-1, dzięki czemu 
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
rundy rewanżowej awansowali na 
6. miejsce w tabeli 4. ligi.

Sobotni mecz był zlepkiem różnych 
paradoksów. Na dobrą sprawę nie 
byłoby nic dziwnego w tym, gdyby 
został przełożony, gdyż odbył się w 
oku huraganu Eunice, a ekstremalnie 
silne podmuchy wiatru nie tyle bardzo 
utrudniały grę piłkarzom obydwu dru-
żyn, co chwilami sprawiały wręcz, że 
mecz stawał się parodią piłki nożnej i 
zaprzeczeniem sportowej rywalizacji. 
Z jakich powodów sędziowie zdecydo-
wali się dopuścić do rozegrania tego 
spotkania – trudno dociec. Zwłaszcza, 
że tuż przed pierwszym gwizdkiem 
huragan wyrwał z gruntu jedną z 
budek dla zawodników rezerwowych, 
stojących na Euroboisku. Jedynym 
środkiem bezpieczeństwa, na jaki 
zdecydowali się sędziowie, było prze-

Huragan w roli głównej
LEśNik MANOWO - OrZEł WAłCZ 1-3 (0-3)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Wesołowski, Hermanowicz, Riccio - Cerazy, 
Trzmiel, Haraj (46’ Gałosz), Popiołek, Wojciechowski - Kowalczuk (90’ Kowalik).

Bramki dla Orła: Marek Hermanowicz (15’), Jakub Cerazy (19’), Patryk Ko-
walczuk (25’).

prowadzenie zawodów bez udziału 
publiczności. Kilkudziesięcioosobowa 
grupka kibiców Orła obserwowała 

więc pierwszy oficjalny mecz w tym 
roku w wykonaniu swojej drużyny zza 
siatkowego ogrodzenia. Warto też za-
znaczyć, że inny zaległy mecz z rundy 
jesiennej pomiędzy Gwardią i Zefirem 
Wyszewo w Koszalinie, wyznaczony 

również na sobotę 19 lutego, został 
odwołany właśnie z powodu huraga-
nowego wiatru.

Kolejny paradoks polegał na tym, że 
gospodarzem rozegranego w Wałczu 
spotkania był... Leśnik Manowo. O ile 
można zrozumieć, że spowodowane 
to było tym, że boisko w podkoszaliń-
skiej wsi nie nadawało się do użytku, 
to trudno odgadnąć intencje działaczy 
broniącego się przed spadkiem Leśni-

ka, którzy zdecydowali się rozegrać 
mecz na terenie wyżej notowanego 
rywala. Dodajmy, że jeszcze w sobotę 
rano wałeccy działacze z uwagi na 
bardzo trudne warunki atmosferycz-
ne próbowali nakłonić rywali do 
przełożenia meczu. Ci jednak twardo 
upierali się, że chcą zagrać. Po ostat-
nim gwizdku sędziego zapewne tego 
żałowali, ale było już za późno...

Trener Marcin Łyjak zmuszony był 
złożyć skład Orła na ten mecz bez 
dojeżdżających z Czaplinka Marcina 
Resiaka i Damiana Gałosza, którzy nie 
dotarli na miejsce zbiórki, a z powodu 
awarii we wszystkich sieciach komór-
kowych nie było z nimi kontaktu. 
Oprócz nich, trener nie mógł również 
skorzystać z wracających dopiero do 
treningów po kontuzjach Cezarego 
Buraka, Wojciecha Suślika i Tomasza 
Tomczaka. Informacją, która z pewno-
ścią zasmuci wałeckich kibiców jest to, 
że w rundzie wiosennej nie zobaczą 
już w barwach Orła Huberta Górki, 
który pograł w rodzinnym Wałczu 
zaledwie przez pół roku i wrócił do 
Bałtyku Koszalin. Wieść niesie, że 
wychowanek Orła 2010 nie będzie 
jednak występował wiosną w koszaliń-
skim 3-ligowcu, gdyż został... wypoży-
czony do rywalizującego z Orłem w 4. 
lidze Rasela Dygowo. Jego miejsce w 
jedenastce zajął ściągnięty z Kluczevii 
Stargard kilka dni przed meczem z 
Leśnikiem kolejny wychowanek Orła 
2010 Bartosz Wojciechowski. Warto 
od razu zaznaczyć, że młody zawodnik 
zaprezentował się obiecująco, a przy 
trzeciej bramce dla Orła zanotował 
nawet asystę.

Po sobotnim meczu nie ma sensu 
wyciągać zbyt daleko idących wnio-
sków, bo zwłaszcza w 1. połowie 
piłkarze obydwu zespołów bardziej 
myśleli o tym, w którym kierunku 
pofrunie niesiona podmuchami wiatru 
piłka, niż o konstruowaniu składnych 

akcji. Na pewno lepiej w pierwszych 
45 minutach wyglądali grający z 
wiatrem wałczanie, o czym zresztą 
świadczy wynik. Mecz rozstrzygnął 
się praktycznie w ciągu 10 minut. W 
15. minucie swój zespół wyprowadził 
na prowadzenie Marek Hermanowicz. 
Kapitan Orła przechwycił piłkę w 
okolicach linii środkowej, ruszył z nią 
do przodu, a kiedy dobiegł do 20 
metra, uderzył ze szpica. Niesiona 

dodatkowo podmuchem wiatru futbo-
lówka wpadła w lewe okienko bramki 
Leśnika, a szczęśliwy strzelec zbierał 
zasłużone gratulacje od kolegów.

Kilka minut później obrońcy Leśnika 
wybili piłkę na rzut rożny. Do jego 
wykonania podszedł Jakub Cerazy. Od 
razu było widać, że skrzydłowy Orła 
spróbuje „wkręcić” piłkę bezpośrednio 
do bramki przyjezdnych - podobnie, 
jak uczynił to w jednym z meczów 
rundy jesiennej. I tak właśnie się stało. 
Tym razem dodatkowym sprzymie-
rzeńcem piłkarza Orła był wiatr, który 
popchnął futbolówkę do siatki obok 
kompletnie zaskoczonego golkipera 
Leśnika.

W 25 minucie miejscowym udało się 
przeprowadzić dość składną akcję. Za-
grana przez D. Popiołka piłka spadła 
pod nogi Wojciechowskiego, który 
krótkim podaniem po ziemi obsłużył 
wbiegającego w pole karne Kowalczu-
ka, a ten strzelił nieuchronnie do siatki 
przy dalszym słupku.

Później wałczanie zwolnili tempo 
i gra trochę się wyrównała. Leśnicy 
byli już w stanie dłużej utrzymać się 
przy piłce, a ich środkowi pomocnicy 
próbowali uruchamiać szybkich skrzy-
dłowych. Ważnymi momentami w 
tej części gry były dwa faule, których 
dopuścił się w środkowej strefie boiska 
grający z pełnym zaangażowaniem 
Konrad Trzmiel. Popularny Kokos 
wyraźnie przesadził jednak z agresją, 
zwłaszcza w pierwszym przypadku, 
kiedy został ukarany żółtą kartką. 
Pomocnik Orła nie wyciągnął jednak 
z tego żadnych wniosków i nadal grał 
na pełnym ryzyku. Niestety, tuż przed 
przerwą skończyło się to kolejnym 
przewinieniem, po którym sędzia 
sięgnął do kieszeni najpierw po żółtą, 
a w konsekwencji po czerwoną kartkę.

Na drugą połowę miejscowi wyszli 
więc personalnie osłabieni. Na szczę-
ście jeszcze przed zmianą stron do 
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Mimo niespotykany problemów 
technicznych, ósma już edycja 
międzynarodowego turnieju bok-
serskiego „Złota korona” przeszła 
do historii, w której zapisała się 
wyjątkowymi zgłoskami.

Cyklicznie odbywające się zawody 
bokserskie, organizowane przez K.S. 
Korona Wałcz, przyzwyczaiły, że 
zawsze stoją na wysokim poziomie 
sportowym. Nie inaczej było tym 
razem. W ponad 30 pojedynkach 
zobaczyć można było m. in. młodzie-
żową kadrę narodową, reprezentantki 
Ukrainy, wiele mistrzyń i mistrzów 
Polski oraz uczestników Mistrzostw 
Świata i Europy.

Mimo niespotykanych trudności 
technicznych, spowodowanych przez 
bardzo trudne warunki atmosfe-
ryczne, gospodarze turnieju zrobili 
wszystko, aby zawody udało się 
przeprowadzić. Poszczególne ekipy 
również nie zawiodły i pokonały trud-
ności napotkane w drodze do Wałcza, 
docierając w komplecie.

Jeśli chodzi o stronę sportową, to 
wychowankowie wałeckiego klubu 
okazali się niezbyt gościnni, wygry-
wając cztery z pięciu pojedynków. 
Oliwia Araszewska pokonała rywalkę 
z Włocławka, a było to już jej trze-
cie zwycięstwo w tym roku. Joanna 
Szlędak wygrała z reprezentantką 
Ukrainy, uczestniczką ubiegłorocz-
nych Mistrzostw Europy. Zwycięstwa 
odnieśli także Oliwier Araszewski oraz 
trenujący aktualnie z kadrą narodową 

Ósma Złota korona
juniorów na wałeckim COS-ie Daniel 
Jesiotr.

Trenerzy i zawodnicy dziękują za 
pomoc w organizacji turnieju nastę-
pującym instytucjom i firmom: Powiat 

Wałecki, Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, 
Victoria Cymes, Zakład Energetyki 
Cieplnej, Stowarzyszenie Incjatyw 
Gospodarczych, Hurtownia ELMES, 
Elektryzuj.com.pl, Dachy Butryńscy, 

Cafe Tęcza, Zakład Budowlano-Trans-
portowy Janusz Klekot, Piekarnia 
Cukiernia Daniel Szlędak oraz osobom 
prywatnym.

oprac. tc

5. Biali Sądów 19 34 45-26
6. MKP Szczecinek 19 31 52-32
7. Hutnik Szczecin 19 29 39-25
8. Wieża Postomino 19 29 32-26
9. Darłovia Darłowo 19 28 33-32
10. Orzeł Wałcz 18 28 33-27
11. Chemik Police 19 27 46-53
12. Olimp Gościno 19 24 29-41
13. Błękitni II Stargard 19 19 41-53

14. Jeziorak Szczecin 19 19 33-52
15. Ina Goleniów 19 18 25-46
16. Leśnik Manowo 18 18 24-38
17. Rasel Dygowo 19 17 26-58
18. Sokół Karlino 19 16 26-43
19. Pogoń Połczyn Zdrój 19 9 21-65
20. Zefir Wyszewo 18 8 19-48

4. liga
Wyniki zaległych meczów z rundy jesiennej: 
Leśnik Manowo - Orzeł Wałcz 1-3, Gwardia 
Koszalin - Zefir Wyszewo - mecz nie odbył się z 
powodu zbyt silnego wiatru.

1. Flota Świnoujście 19 49 65-10
2. Vineta Wolin 19 47 55-11
3. Gwardia Koszalin 18 38 37-10
4. Dąb Dębno 19 38 47-32

Wałcza dotarł Damian Gałosz, który 
zmienił grającego całkiem nieźle, 
ale nie obdarzonego dobrymi wa-
runkami fizycznymi Kacpra Haraja. 
Defensywny pomocnik Orła bardzo 

przydał się miejscowym w walce z 
próbującymi zmienić po przerwie 
obraz meczu leśnikami. Przyjezdnym 
sprzyjał w drugiej połowie wiatr, no i 
grali w liczebnej przewadze. Próbo-

wali zdominować miejscowych grając 
szybko i kombinacyjnie. Pierwszym 
poważnym ostrzeżeniem dla piłkarzy 
Orła był rzut wolny z ok. 20 metrów 
od bramki Odolczyka. Piłka po strzale 
jednego z graczy Leśnika zmierzała 
pod samą poprzeczkę, jednak golki-
per miejscowych popisał się skuteczną 
i efektowną interwencją.

W 53 minucie Odolczyk okazał się 
jednak bezradny. Po składnej akcji 
Leśnika piłka trafiła do stojącego bez 
opieki w polu karnym Kozłowskiego. 
Jeden z najlepszych w tym meczu gra-
czy zespołu przyjezdnych przyjął fut-
bolówkę i mierzonym strzałem przy 
dalszym słupku posłał ją do siatki. 
Miejscowi reklamowali wprawdzie (i 
wydaje się, że słusznie), że przyjmując 
piłkę piłkarz Leśnika pomógł sobie 
ręką, jednak sędzia bramkę uznał.

Leśnicy nadal forsowali tempo, 

jednak skupionym na grze defensyw-
nej zawodnikom Orła udawało się 
już unikać poważniejszych błędów. 
Miejscowi umiejętnie wybijali swoich 
rywali z uderzenia, nie dopuszczając 
do groźnych sytuacji pod bramką 
Odolczyka, który zresztą bronił w 
tym meczu bardzo pewnie. Miejscowi 
rzadko próbowali kontr, choć przy 
wysokim ustawieniu przyjezdnych 
mieli ku temu sporo niezłych okazji.

Wynik jednak nie zmienił się już do 
końca i po końcowym gwizdku sędzie-
go z pewnego zwycięstwa cieszyli się 
miejscowi.

W najbliższy weekend podopieczni 
Marcina Łyjaka pojadą na mecz w 
ramach Pucharu Polski z rezerwami 
Kotwicy do Kołobrzegu, a już 5 marca 
na inaugurację rundy rewanżowej 4. 
ligi podejmą na swoim boisku MKP 
Szczecinek.                     T. Chruścicki
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Nie na polską pruderyj-
ność jest ciałopozytywna 
kampania, która poka-
zuje, że kobiece piersi 
bez interwencji chirurga 
prawie nigdy nie pasują 
do wzorca kształtnych, 
jędrnych kulek, radośnie 
zadartych ku niebu i 
potrzebują wsparcia spe-
cjalistycznego stanika. 

Adidas na swojej stro-
nie internetowej zdecy-
dował się zaadresować 
kampanię sportowych 
biustonoszy do kobiet, 
które rzeczywiście mogą 
ich potrzebować: do 
mnie, do Ciebie, do 
Twojej siostry, mamy, 
koleżanki, do właści-
cielek piersi, w których 
brodawki są wielkie albo 
znikome, piersi z rozstę-
pami, piersi obwisłych, 
piersi sterczących, piersi 
niesymetrycznych i piersi 
modelowych. Ten pięk-
nie inkluzywny wybieg 

marketingowy w zaledwie 
kilka godzin zatoczył dwa 
pełne okrążenia po inter-
necie i wywołał kontro-
wersje wystarczające, żeby 
doprowadzić do usunięcia 
zdjęć, które przez w co 
świętobliwszych mailach 
adresowanych do korpo-
racji określane były jako 
„pornografia”. Kampania 
dorobiła się łatki „agre-
sywnej” i „seksualizującej 
niewinne dzieci”. Dzieci, o 
czym powszechnie wiado-
mo, nie przedrą się wszak 
przez zabezpieczenie w for-
mie wyskakującego okien-
ka z pytaniem o ukończony 
18 rok życia, a brak tego 
solidnego utrudnienia 
spowodował, że jeszcze 
przez kilka kolejnych dni 
chodziły z głupawym wy-
razem twarzy, mamrocząc 
pod nosem słowo „cycki” 
w odpowiedzi na zadane 
na lekcji pytanie o wzór 
skróconego mnożenia.

Już lata temu na tych 
samych zasadach zbiorowa 
histeria dotycząca wize-
runku nagich kobiecych 
piersi została przełożona 
na sprytny algorytm, który 
skutecznie i bezlitośnie 
blokuje użytkowników, któ-
rzy na mediach społeczno-

Biust na stronie Adidasa 
był i znikł

ściowych (choćby to były 
konta firmowe artystów-
-fotografów czy modelek) 
odważą się choćby zasuge-
rować obecność sutka. Ten  
sam algorytm zupełnie 
nie przejmuje się nagim 
męskim torsem - ten, bez 
wzbudzania kontrowersji, 
może zawisnąć na stro-
nie Adidasa, bilboardzie 
czy koncie na Instagra-
mie. Nikogo przecież nie 
zaskakuje, że to kobieca 
klatka piersiowa wywołuje 
myśli zdrożne i nakłania 
do popełniania grzechu 
rozwiązłości, podczas gdy 
męska pierś jest czynni-
kiem zupełnie obojętnym 
seksualnie i estetycznie. 
No i męskie sutki w niczym 
nie przypominają tych 
kobiecych, nieskończenie 
bardziej erotycznych.

Z drugiej strony nie widzę 
by, poza dość wąskim gro-
nem cyników, ktoś szcze-
gólnie głośno protestował, 
kiedy kobiecy biust okryty 
kusą szmatką reklamuje 
detailing samochodowy, 
maszyny budowlane, 
papy i pokrycia dachowe, 
nasiona trawy, moskitiery, 
pizzerie i pączki (hasło 
„paniom w cycki, panom 
w bicki” pewnej nadmor-

skiej pączkarni prześladuje 
mnie czasem po nocach). 
W tych przypadkach 
szczucie piersią po to, żeby 
zainteresować przeciętnego 
odbiorcę nie bywa już tak 
kontrowersyjne. W ramach 
ciekawostki dodam tylko, 
że badania naukowe nie-
jednokrotnie wykazały, że 
tego typu zabiegi marke-
tingowe, skoncentrowane 
na agresywnej seksualizacji 
produktu, nie przekładają 
się na wyniki sprzedaży, 
a ankietowani odbiorcy 

pamiętali z nich tylko 
biust, ale produktu czy 
nazwy producenta już w 
większości nie.

Biust na stronie Adidasa 
był i znikł, pozostawia-
jąc mnie z pytaniem, 
na czym polega różnica 
pomiędzy odsłoniętym 
męskim torsem na bill-
boardach #betterinboost, 
a kobiecymi biustami, 
zachęcającymi do zakupu 
dobrze dobranej bielizny 
sportowej.

Natalia Chruścicka

Coraz bardziej przyzwyczajam 
się do sformułowania: koniec. 
Niedawno uświadomiłem sobie, 
że ze sprawnością moich kolan to 

Ja jako emeryt
już koniec. Żona bez  złośliwości 
napomknęła, że jeśli nie zacznę 
dbać o siebie, to mój koniec nastą-
pi wcześniej, niż się spodziewam. 
Pomimo tego w dobrym samopo-
czuciu doczekałem końca pracy 
zawodowej.

No cóż: tak to już ten świat skon-
struowano, że jak się coś zaczyna, 
to i musi się kiedyś skończyć. Nie-
wiadomą jest jedynie odpowiedź 
na pytanie: kiedy ten koniec nastą-
pi? I w tym miejscu rodzą się pro-
blemy. Weźmy przykład najbliższy 
sercu wielu wałczan. Kiedy nastąpi 
koniec permanentnego konfliktu 
miedzy większością radnych, a 
burmistrzem? To już przynaj-
mniej trzecia kadencja samorządu 
miejskiego, gdy do porozumienia 

miedzy tymi dwoma organami jest 
ciągle bardzo daleko. Nie jest to  
klątwa dotykająca jedynie Wałcza, 
bo zapewne w wielu samorządach 
występują niesnaski. Ale co nas to 
obchodzi? Wałczanie oczekują zgo-
dy i wspólnego działania naszych 
wybrańców tutaj - w Wałczu. Przy 
okazji  chcę  podzielić się proble-
mem, jaki mam ze zrozumieniem 
obarczenia obecnie rządzącej 
grupy radnych nazwą „opozycja”, 
ubarwianą na dodatek rożnego ro-
dzaju przymiotnikami. Opozycja to 
przecież twór dążący do przejęcia 
władzy, w przypadku samorządu 
do przejęcia władzy w organie sta-
nowiącym władzę uchwałodawczą. 
Radni, którzy doszli między sobą 
do porozumienia i postanowili 

wziąć odpowiedzialność za tworze-
nie miejscowego prawa nie dążą 
już przecież do przejęcia władzy. 
Oni już ją mają. Czy wytrzymają 
w obecnej spójności do końca 
kadencji? Moim zdaniem wytrwają 
i przyzwyczajmy się do tego, że 
to oni jeszcze prawie przez dwa 
lata będą decydowali chociażby 
o wielkości podatków, wysokości 
opłat za śmieci, wydatków na in-
westycje i na remonty dróg. Chyba 
nikt nie zakwestionuje życzenia, by 
odbywało się to w porozumieniu z 
burmistrzem. Czekają na to pewnie 
wszyscy mieszkańcy, i w tym miej-
scu warto zapewnić, że nie tylko 
młodzi chcą dobra Wałcza.

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

Czasem de-
formatorzy 
robią też 
reformy. Jak 
do tej pory, 
ponosimy 

skutki sławet-
nej „reformy” 

sądownictwa, 
k tó ra jest kontynuowana 
z uporem godnym lepszej sprawy. 
Wydaje się jednak, że wreszcie Mini-
sterstwo Sprawiedliwości dostrzegło 
szanse na zreformowanie czegoś, co 
może się przydać obywatelom. Otóż 
wzięto się za firmy windykacyjne. 
Powstał ogłoszony niedawno projekt 
ustawy, mającej regulować ten dość 
rozbestwiony rynek. Według projektu 
ustawy mającej regulować działalno-
ści firm windykacyjnych, będą one 
musiały mieć zgodę na prowadzenie 
takiej działalności, a do wykonywania 
zawodu windykatora będzie potrzeb-
na licencja. Ma powstać Centralny Re-
jestr Firm Windykacyjnych i Windyka-
torów.? Tylko podmioty umieszczone 
w tym rejestrze będą mogły prowa-
dzić czynności windykacyjne. Firma 
windykacyjna ma być prowadzona 
jako spółka akcyjna, z kapitałem co 
najmniej 20 mln złotych. Licencje 
ma przyznawać minister właściwy ds. 
gospodarki. Licencje dla windykato-
rów mają spowodować to, że taką 
działalność będą mogły prowadzić 
tylko osoby z taką licencją. Natomiast 
prowadzenie windykacji bez licen-
cji będzie karane. Projektuje się, że 
osoba poddawana windykacji będzie 
mogła się temu sprzeciwić. Ma to być 
czynione na urzędowym formularzu 
dostarczanym firmie windykacyjnej 
o treści: „żądam natychmiastowego 
zaprzestania prowadzenia wobec 
mnie jakichkolwiek czynności windy-
kacyjnych przez firmę windykacyjną i 
dopuszczam wyłącznie prowadzenie 
wobec mnie czynności egzekucyjnych 
przez uprawnione organy egzekucyjne 

na podstawie tytułu wykonawczego”. 
Złożenie sprzeciwu ma skutkować 
natychmiastowym zaprzestaniem 
czynności windykacyjnych. Firma 
windykacyjna będzie mogła po 
sprzeciwie skierować sprawę do 
sądu lub będzie musiała zaprzestać 
wszelkich czynności windykacyjnych. 

Windykator z cenzusem

Ustawa ma określić zasady kontaktu z 
dłużnikami. Niedopuszczalny ma być 
kontakt telefoniczny z osobą windy-
kowaną w dniach ustawowo wolnych 
od pracy oraz w pozostałych dniach 
tygodnia w godzinach od 17 do 9. 
Niedopuszczalne będzie wykonanie 
przez windykatorów jednej firmy win-
dykacyjnej w ciągu tygodnia więcej 
niż trzech połączeń telefonicznych lub 
przesłania więcej niż trzech wiado-
mości tekstowych (SMS lub e-mail). 
Dotyczyć to będzie również połączeń 
realizowanych przy użyciu urządzeń 
automatycznych. Wizyty domowe 
windykatorów dopuszczalne mają być 
tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
i wyrażeniu zgody przez dłużnika. 
Chyba najistotniejszym obowiązkiem 
windykatora będzie konieczność 
poinformowania przy pierwszym 
kontakcie z osobą windykowaną ta 
ostatnia musi zostać poinformowana 
o przedawnieniu roszczeń. Dłużnik 
będzie mógł zatem mając taką wiedzę 
odmówić spełnienia przedawnionego 
roszczenia. Jest to stwierdzenie dość 
oczywiste, ale nie wszyscy o tym 
wiedzą. W projekcie ustawy umiesz-
czono przepisy karne. Windykator, 
któremu cofnięto licencję, a pomimo 
to nadal będzie pracował, będzie 
podlegał grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności 
do lat trzech. Podobna odpowiedzial-
ność będzie groziła windykatorowi, 
który wprowadzi w błąd dłużnika 
co do charakteru wierzytelności, np. 
nie poinformuje go o przedawnieniu 
roszczenia. Osoba podszywająca się 
pod licencjonowanego windykatora 
będzie podlegała karze pozbawienia 
wolności do roku. Zaprojektowano 
też sankcje karne dla firm windyka-
cyjnych. W przypadku naruszania 
przepisów ustawy, Komisja Nadzoru 
Finansowego będzie mogła nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 500 
tys. zł albo do równowartości 10 proc. 
całkowitego rocznego obrotu. Ustawa 
ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Okazuje się, że taki sensowny projekt 
można stworzyć. Zapewne będzie 
poparty przez większość posłów, 
z jakimiś doprecyzowującymi go 
zmianami. Warto, by Ministerstwo 
Sprawiedliwości projektowało takie 
akceptowalne zmiany też przy okazji 
„reformy” sądownictwa...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za portalem Money.pl
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HOrOSkOP
BArAN (21.03. - 19.04.)
Tydzień zapowiada się bardzo 
dobrze. Czekają Cię miłe zda-
rzenia w życiu uczuciowym oraz 
zawodowym. Wszystko zacznie się 
układać dokładnie tak, jak sobie 
zaplanowałeś. W weekend pozwól 
sobie na chwilę relaksu. Spotkanie 
z przyjaciółmi to najlepsza rozrywka 
na wieczór, a samotne Barany mają 
też szansę na nowe znajomości.
BYk (20.04. - 22.05.)
Początek tygodnia nie będzie na-
strajał pozytywnie, ale nie martw 
się na zapas. Na niebie rządzi 
Jowisz, a to oznacza,  że będziesz 
mieć szczęście. Szykuj się na sukcesy 
w pracy, harmonię i miłe niespo-
dzianki. W miłości będziesz szukać 
wsparcia i zrozumienia. Samotne 
Byki pogłębią znajomość z kimś, 
kto ma podobne do nich poglądy i 
zainteresowania.
BLiŹNiĘTA (23.05. - 21.06.)
Początek tygodnia przyniesie same 
pozytywne zdarzenia. To będzie 
wyjątkowo przyjemny okres, za-
równo w pracy, jak i w kwestiach 
uczuciowych. Możesz teraz spokoj-
nie wypocząć i zaplanować weeken-
dowy wypad za miasto. W miłości 

zagadki. Ktoś interesujący, kogo po-
znałeś przy okazji zawodowych spraw, 
może odnaleźć się w zupełnie innych 
okolicznościach.
rAk (22.06. - 22.07.) 
Już początek tygodnia będzie udany, 
szczególnie jeśli chodzi o twoje sprawy 
zawodowe. To pozwoli Ci nabrać wia-
tru w skrzydła i wejdziesz z przytupem 
w nowy rozdział. Sukces jest w zasięgu 
ręki. Jeśli ostatnio martwiłeś się o swój 
związek, to teraz twoje wątpliwości 
zostaną rozwiane. Zrozumiesz, że 
wszystko jest dobrze. 
LEW (23.07. - 23.08.)
W pracy nie zabraknie Ci teraz twór-
czej inwencji, zapału do działania 
oraz wiary we własne siły. Znajdziesz 
też czas na rozrywkę, która przyniesie 
Ci wiele radości. W miłości zaczniesz 
dostrzegać pozytywne strony swojego 
związku i cieszyć się z tego, co masz. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Czekają Cię pozytywne zbiegi okolicz-
ności, jak również korzyści, wynikają-
ce z niedawno zawartej znajomości. W 
pracy nie musisz się niczym stresować. 
Wszystko uda się zrobić od ręki.
W sferze uczuć możesz liczyć na ocie-
plenie. Spędzicie miłe wieczory pełne 
uczuć i romantycznej atmosfery. 

WAGA (23.09. - 22.10.)
Planety są teraz po twojej stronie i 
będą wspierać realizację twoich za-
mierzeń w każdej sferze życia. W pra-
cy tydzień przebiegnie bez żadnych 
komplikacji i nieprzyjemnych mo-
mentów. W weekend spodziewajcie 
się wizyt krewnych i znajomych, ale 
wszystkie spotkania upłyną w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze. 
SkOrPiON (23.10 - 21.11.)
Zapowiada się bardzo pogodny i 
sympatyczny tydzień. Będziesz czuł, że 
wszystko Ci się udaje. W pracy możesz 
się spodziewać radosnej atmosfery 
i braku jakichkolwiek komplikacji. 
Skorpiony pozostające bez pary spo-
tkają kogoś, kto zmieni ich podejście 
do związku. W weekend wybierz się z 
przyjaciółmi na spontaniczny wypad 
za miasto. Odpoczynek bardzo dobrze 
Ci zrobi.
STrZELEC (22.11. - 21.12.)
Już od poniedziałku trudno Ci będzie 
uwierzyć, że możesz mieć aż tak dużo 
szczęścia. Wszystko zacznie się teraz 
układać. W pracy też nie czekają na 
Ciebie żadne dodatkowe obowiązki, 
możesz więc odpocząć i zrelaksować 
się. W związku odkryjesz, że naprawdę 
jest wam ze sobą po drodze. 

kOZiOrOŻEC (22.12. - 19.01.)
Układ planet na niebie nie przewi-
duje dla Ciebie w najbliższym czasie 
żadnych negatywnych zdarzeń. 
Będziesz miał bardzo udany tydzień. 
W pracy możesz trochę odpuścić i 
oddać się beztroskiej atmosferze. 
W życiu uczuciowym zapowiadają się 
zmiany na lepsze. Czekają Cię randki 
w bardzo romantycznej scenerii.
WODNik (20.01. - 18.02.)
Szczęście zacznie się do Ciebie uśmie-
chać, a to sprawi, że będziesz pełen 
optymizmu i pozytywnych myśli. W 
pracy nie będziesz musiał się zanadto 
przemęczać – rozluźnisz się w końcu 
i przestaniesz zanadto przejmować 
drobiazgami. W życiu uczuciowym 
również czekają Cię bardzo przyjem-
ne chwile. Możecie spędzić ze sobą 
naprawdę ekscytujący czas.
rYBY (19.02. - 20.03.)
W tym tygodniu nie musisz się 
obawiać żadnych przeciwności losu. 
Gwiazdy zadbają o to, aby wszystko 
było z górki. W pracy też możesz spo-
dziewać się pozytywnych zdarzeń: 
awans, a może znaczna podwyżka? 
Z najbliższą osobą będzie Ci się teraz 
łatwiej dogadać, co przełoży się na 
wzmocnienie poczucia bliskości.

Chruściki na wodzie mineralnej
COś NA ZĄB

Miałam dzisiaj plan, aby uraczyć Was czymś 
równie smacznym, co konkretnym, ale co zro-
bić, skoro tradycja to rzecz święta, a ja ze świę-
tościami walczyć nie zamierzam. Zwłaszcza, 
że chodzi przecież o Tłusty Czwartek... Oprzeć 
się można różnym pokusom: kupienia nowej 
torebki, sukienki, butów. Można się oprzeć 
nawet propozycji wypicia drinka, złożonej przez 
miłego przystojniaka (tylko po co?!). Ale jak 
oprzeć się chrupiącym chruścikom? A zatem - 
do dzieła! ()

SkłADNiki

• 3 szklanki mąki,
• 3 łyżki czystej wódki,
• 3 szklanki wody mineralnej (gazowanej),
• łyżeczka cukru,
• szczypta soli,
• 1 łyżka śmietany 18%.

WYkONANiE

Przesiej mąkę do miski i zrób wgłębienie. Wlej 
śmietanę, wodę mineralną, wódkę, sól, cukier i 
dobrze wymieszaj.
Blat posyp mąką i dobrze zagnieć ciasto. Przykryj 
i odstaw na 10 minut, po tym czasie ponownie 
zagnieć ciasto. Podziel ciasto na pięć części, każdą 
rozwałkuj na grubość około 1 mm. Każdy placek 
zwiń w rulon. Ostrym nożem pokrój pod kątem 45 
stopni na kawałki o grubości 2 cm. Smaż chrusty 
na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Otworzą się 
delikatnie i ułożą warstwami. 
Nadmiar tłuszczu odsącz na ręczniku papierowym. 

Smacznego!!!
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• 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

• Malowanie, szpachlowanie, 
płytki, prace wykończeniowe oraz do-
cieplenia. Tel. 883 984 451   13/22ub

DORADZTWO BUDOWLANE

USŁUGI BUDOWLANE

AUTO-TrANS WAłCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41
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