
Weekendowe wydanie „Pojezierza Wałeckiego” (Nr 5/2020) 7 lutego 2020 r.

ISBN 1426-4366 GAZETA BEZPŁATNA

Największe wydawnictwo w powiecie 7500 egz.

SUPER
Nadzór Wojewody uchylił uchwałę Rady Gminy Wałcz 
w sprawie pozbawienia mandatu dwóch radnych
Gmina Wałcz przymierza się do „odzyskania” niepu-
blicznych szkół w Witankowie, Dębołęce i Szwecji. 
Dzięki temu finanse mają być jaśniejsze i bardziej 
przejrzyste
Nocne pielgrzymki z Człopy do Skrzatusza - nie-
codzienny sposób świętowania pierwszych sobót 
miesiąca przez człopskich parafian
Dziewczyny z UKS Volley Glinka Academy Wałcz wice-
mistrzyniami województwa w siatkówce!

W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim” SUPER 
ONLINE

„Super 
Pojezierze”  

w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl

Kontakt: Piotr Sawicki tel. 509 013 222
mail: sawbud@poczta.onet.pl

wykwalifikowanych pracowników 
branży budowlanej

różnych specjalności

Firma SAWBUD w Wałczu

zatRUdNI

Wynagrodzenie miesięcznie 
od 3000,00 do 4000,00 zł brutto

Po okresie próbnym 
zatrudnienie na stałą umowę o pracę.

BEATA
Beata Baran dostała szpik i nowe życie od kogoś, o kim wie tylko 
tyle, że nie jest z Polski. Chciałaby tę osobę spotkać, żeby po-
dziękować. Na razie modli się za nią. 
 
Kiedy zachorowałaś na białaczkę? Jakie były rokowania?  
Zachorowałam w sierpniu 2018 roku, dokładnie 16 sierpnia otrzy-
małam diagnozę. Rokowania zawsze są niepewne. Żaden lekarz nie 
jest w stanie powiedzieć, jak pacjent zareaguje na leczenie. 
Jakie leczenie zaproponowali tobie? 
Byłam leczona według tzw. protokołu PALG ALL7 Ph(-) dla osób 
przed 55 rokiem życia i już po pierwszym etapie miałam całkowitą 
remisję. Niestety, terapię musiałam kontynuować. Ostatnią chemię 
wzięłam pod koniec marca 2019 roku. Nie obeszło się oczywiście 
bez komplikacji. Miałam niewydolność nerek, depresję i sepsę, ale 
jakoś dałam radę. Lekarz prowadzący już na samym początku poin-
formował mnie, że chemioterapia nie daje pewności wyleczenia i że 
dążymy do przeszczepu szpiku.
Nikt z rodziny nie mógł być dawcą? 
Mam dwóch braci, którzy jako pierwsi byli przebadani. Niestety, 
badania wykluczyły obu. Przeprowadzono też badania u naszych 
dzieci. Zakwalifikowano najstarszego syna. Byłby to tzw. przeszczep 
haplo, ponieważ syn ma tylko połowę moich genów. Ale takie prze-
szczepy też już się robi.
Jak długo czekałaś na dawcę? 
Zarejestrowałam się na przeszczep pod koniec września 2018 roku w 
Szpitalu Klinicznym przy. ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. Pierwsze 
informacje o potencjalnym dawcy - wiem, że był z USA - dostałam w 
grudniu. Niestety, nie przeszedł badań szczegółowych. To było wiel-
kie rozczarowanie. Później długo nic, aż wreszcie w maju przyszła 
wiadomość, że jest dawca potwierdzony. Przeszczep się przesunął, 
bo dostałam zapalenia płuc. Dopiero w sierpniu przeszłam wszyst-
kie potrzebna badania. Na szczęście miałam cały czas remisję i do-
brze się czułam. No i wreszcie przyszła wiadomość, że jest dla mnie 
miejsce na oddziale. Przeszczep miałam 18 września ubiegłego roku. 
Jestem już cztery miesiące po. Czuję się różnie. Cały czas jestem za-
leżna od preparatów - dostaję krew i płytki krwi oraz masę leków, ale 
szpik już działa. 
to świetna wiadomość! Wiesz, kim jest dawca? 
O moim dawcy wiem tylko tyle, że nie jest z Polski. Zgodność cech 
10/10. Lekarz  prowadzący nie chciał mi powiedzieć nic więcej, bo 

jeszcze za wcześnie. Na spotkanie to już całkiem. Dawca też musi 
wyrazić zgodę. 
Co chciałabyś mu powiedzieć? 
Chciałabym mu powiedzieć, że jest wielkim człowiekiem, bez wzglę-
du na to, co robi w życiu, jakiego jest pochodzenia i wyznania. Oczy-
wiście bardzo chciałabym go poznać i podziękować mu osobiście. A 
na razie codziennie modlę się za niego i jego rodzinę. 
Wspomniałaś, że przeszłaś depresję. Była związana z chorobą? 
Pierwsze objawy wystąpiły podczas leczenia w szpitalu w Szczecinie, 
to było w październiku 2018. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie spra-
wy z tego, ponieważ zawsze wydawało mi się, że jestem bardzo silną 
osobą. Po powrocie do domu objawy nasiliły się do tego stopnia, 
że wymagałam już leczenia specjalistycznego, łącznie z miesięczną 
hospitalizacją na oddziale psychiatrycznym w naszym szpitalu w 
Wałczu. Nie wstydzę się tego, bo to jest też ciężka choroba. Na szczę-
ście ja miałam ogromne wsparcie w rodzinie i trafiłam na dobrego 
lekarza, doktor Marzenę Żak, która mądrze dobrała mi leki. Pomogła 
też rozmowa z psychologiem i innymi chorymi. Leki brałam jeszcze 
przez pół roku. W czasie przeszczepu też miałam chwile zwątpienia i 
dołki psychiczne, ale już wiedziałam jak sobie z tym radzić. 
Mówi się, że w walce z chorobami nowotworowymi kluczowa 
jest psychika.
Jest bardzo ważna, ale czasem po prostu nie dajesz rady. Leczenie 
jest bardzo ciężkie, wyniszczające. Do tego rozłąka z rodziną. 
W kim, w czym znajdujesz dzisiaj siłę? 
Moja siła to głównie rodzina: mąż, dzieci, ukochana wnusia i rodzice. 
Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, od których dostałam tyle 
wsparcia, że wstyd byłoby się dla nich nie pozbierać :) Dużo też się 
modlę i z tego również czerpię siłę. 
Byłaś przed chorobą zarejestrowana jako dawca? 
Tak, byłam. Z mojej rodziny nie wszyscy, ale jak zachorowałam zrobił 
to każdy, kto mógł. Moja rodzina i koleżanki z pracy zorganizowali 
trzydniową akcję, w czasie której zarejestrowało się ponad 300 osób. 
Dla mnie akurat wśród nich dawcy nie było, ale mam nadzieję, że dla 
kogoś innego tak. 
dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę i życzę dużo zdrowia! 
Dawców cały czas brakuje i trzeba o tym pisać.

Małgorzata Chruścicka 

28-letni arkadiusz Olejnik oddał swój szpik 
chorej Niemce. Ma nadzieję, że kiedyś ją spo-
tka i zapyta, jak się czuje. 
 
Kiedy i dlaczego się zarejestrowałeś?
Zostałem dawcą 7 lat temu. Pamiętam, byłem 
wtedy w jakiejś galerii handlowej ze znajomymi, 
gdzie było stoisko DKMS. Namawiali ludzi. Pomy-
ślałem, że może też komuś pomogę. I przyznam, 
że przez pierwsze dwa lata po rejestracji czeka-
łem na telefon i sprawdzałem często pocztę w 
skrzynce. A z czasem przestałem o tym myśleć.
I wtedy telefon zadzwonił...
Tak, było to cztery miesiące temu. Jechałem sa-

mochodem. Zapytali, czy nadal jestem chętny, żeby pomóc. Serce 
zaczęło walić mi jak młotem, nie do końca wiedziałem, co się dzieje.  
Po prostu przeżyłem szok. Oczywiście, odpowiedziałem, że zgadzam 
się. Pochwaliłem się w domu, że mogę być dawcą. Wszyscy się cie-
szyli, ja również. 
Jak wygląda procedura?
Byłem cały czas w kontakcie z osobą, która mnie prowadziła do 
przeszczepu. Musiałem wypełnić kwestionariusz, dotyczący stanu 
mojego zdrowia, między innymi przebytych chorób. Jakiś czas póź-
niej dostałem skierowanie na bardzo specjalistyczne badania krwi. 
Potem miałem wizytę u lekarza w Poznaniu, gdzie przebadali mnie 
w zasadzie od stóp do głowy. Oczywiście, zwracają wszystkie koszty 
dojazdu.
Samo pobranie szpiku jest bolesne? 
Cztery dni przed, robiłem sobie dwa razy dziennie zastrzyk w brzuch, 
który ułatwia pobranie szpiku. W dniu przeszczepu pojechałem rano 
do Poznania. Pobieranie szpiku wygląda podobnie jak pobieranie 
krwi, tylko odbywa się w obiegu zamkniętym. Szpik jest odsepa-
rowywany, a krew do mnie wraca. Czas zabiegu zależy od tego, ile 
biorca potrzebuje szpiku. W moim przypadku trwało to około 3 go-
dzin, a u chłopaka na łóżku obok prawie dwa razy dłużej. W trakcie 
badają szpik, czy jest dobry, czy na pewno będzie nadawać się do 
przeszczepu. 
Wiesz, dla kogo oddałeś swój szpik? 
Wiem tyle, że dla jakiejś Niemki po trzydziestce. Pytali mnie, czy 
chciałbym mieć z nią kontakt. Wyraziłem zgodę, więc w przyszłości, 
jeśli wszystko się uda, może do mnie napisze. 
Czy możesz dowiadywać się teraz o stan jej zdrowia? 
Jeśli ona się zgodzi.
Jak się czujesz teraz, już po wszystkim?
To dla mnie było bardzo ważne. Nie bałem się samego zabiegu, ale 
tego, że nie będę mógł pomóc. 
dziękuję za rozmowę. 

AREK



Marzył Pan, żeby zostać policjantem? 
To był mój drugi wymarzony zawód. Z pierw-
szego wyrosłem, a o drugim zacząłem poważnie 
myśleć w 6. klasie podstawówki. Właściwie już 
wtedy wiedziałem, że będę nosił niebieski mun-
dur.
dlaczego? 
Zawsze chciałem być policjantem ruchu drogo-
wego. Obserwowałem, jak ci elegancko umun-
durowani policjanci wykonują swoje obowiązki 
i też tak chciałem. Dawali mi przykład i poczucie 
bezpieczeństwa. Do dzisiaj uważam, że funk-
cjonariusze pracujący na ulicy to wizytówka 
polskiej Policji. Właśnie z tą Policją obywatel ma 
zwykle pierwszy kontakt. 
Jak ja widzę patrol drogowy, to boję się, że mi 
mandat wlepi.
We mnie także do dzisiaj policjant, którego wi-
dzę przy drodze, budzi respekt. Ale nie strach. 
Ściąga Pan nogę z gazu? 
Z racji wykonywanego zawodu byłoby mi wstyd 
popełnić jakieś wykroczenie. 
Przez 29 lat, nosząc mundur, nie popełnił Pan 
żadnego? 
Popełniłem, jak każdy, ale nie byłem karany ani 
pouczany. Przy okazji, policjant drogówki to nie 
ktoś, kto daje mandaty, tylko ratuje ludzkie ży-
cie. Nawet przez swoją obecność. Jak widzi Pani 
policjanta, zdejmuje nogę z gazu. I prawidłowo, 
bo patrol w pierwszej kolejności ma działać pre-
wencyjnie.
Podobała się Panu praca w drogówce? 

Trzeba mieć charakTer

Zostałem tak wychowany przez rodziców, że jak 
się czegoś podejmuję, to od początku do koń-
ca. Dlatego jako policjant drogówki nigdy nie 
pracowałem na 90%, zawsze na 100. Sam nigdy 
nie byłem uczestnikiem wypadku, ale wykonu-
jąc swoje obowiązki zawsze miałem z tyłu głowy 
sprawców i ofiary, zwłaszcza te śmiertelne. Nikt 
więc nie mógł liczyć na to, że w drastycznych 
przypadkach będę pobłażliwy.
Jak przebiegała Pana kariera zawodowa? 
Prawie 14 lat byłem bezpośrednio na drodze. 
Po 11 latach zaproponowano mi dodatkowo 
pracę profilaktyczną w szkołach. Zawsze, oczy-
wiście, jeśli trzeba było podjąć interwencję wo-
bec kogoś, kto się awanturował w domu, też to 
robiłem. Potem dostałem propozycję awansu do 
Wydziału Prewencji, gdzie w komórce do spraw 
przestępczości nieletnich zajmowałem się profi-
laktyką. Dobrze wspominam ten czas, bo wiem, 
że miałem wpływ na wychowanie kilku pokoleń. 
Nawet po cywilnemu byłem rozpoznawany na 
ulicy przez dzieci. Widząc mnie, pociągały swo-
ich rodziców na przejście dla pieszych...  
Nie chciał Pan nigdy odejść z Policji? 
Przystąpiłem do rekrutacji w 1991 roku. Miałem 
wtedy niespełna 20 lat. Były to trudne czasy w 
Policji, bo był to przełom starej epoki, kiedy na-
sze społeczeństwo uczyło się demokracji. Cieszę 
się, że w tym procesie uczestniczyłem, bo o tyle 
jestem bogatszy. Czasu nie cofniemy. Jedyne, co 
możemy robić, to budować dobrą opinię Policji i 
właśnie to poczucie bezpieczeństwa. 
Ale nigdy nie było tak, że byłem totalnie znie-

chęcony pracą, że żałowałem decyzji. Jest wiele 
trudnych momentów w pracy każdego policjan-
ta. Ja po prostu sobie z tym poradziłem. Były 
sytuacje, kiedy mówiłem, że to już dla mnie za 
dużo. 
Czego za dużo? 
Kwestia czasu pracy, nadgodzin nigdy nie miała 
dla mnie znaczenia. Ale czasami, jak pojawiało 
się totalne zmęczenie, to przychodząc do domu 
mówiłem: mam już tego dosyć. Jednak, kiedy 
wypocząłem, kiedy pojawiły się nowe wyzwa-
nia, jakiś telefon, że coś się dzieje - motywacja 
wracała.
Był czas, że policjanci dobrze zarabiali. to 
mógł być też argument. 
Wychowałem się w domu, w którym nigdy ni-
czego nie brakowało. Idąc do Policji, miałem już 
samochód... Nie poszedłem jako wolontariusz, 
ale też nie dla pieniędzy. Żyłem na tyle, ile mnie 
było stać. Jak człowiek dostosuje tryb życia do 
tego co ma, to jest to sytuacja idealna. Ja swoje 
życie dostosowałem. 
Jak przyjął Pan awans na komendanta? 
To było dla mnie nie tyle zaskoczenie, co duma. 
Bo ja awans rozpatruję w kategorii najwyższych 
wartości. Żaden przełożony nie zdecydowałby 
się zaproponować mi tego stanowiska, gdyby 
nie miał do mnie zaufanie. A na to zaufanie pra-
cowałem ponad ćwierć wieku. Gwoli ścisłości 
dodam,  że na razie pełnię obowiązki komen-
danta powiatowego i to komendant wojewódz-
ki zdecyduje, kiedy będę mógł objąć to stano-
wisko.
Nie miał Pan wątpliwości, czy się zgodzić? 
Policja nie ma dziś najlepszych notowań w 
Polsce.
A jakie ma? W Policji, tak jak w każdym zawo-
dzie, jeżeli ktoś wkłada 100 procent serca, nigdy 
nie jest mu łatwo. Bo ma świadomość, że zawsze 
może zrobić coś lepiej. Od kiedy pamiętam, za-
wsze chciałem być policjantem. Myślę też, że 
otoczenie, całe środowisko policyjne było dla 
mnie przez te lata przyjazne. Ja nie mogę po-
wiedzieć, że miałem kiedyś złego przełożonego. 
Nie można mówić o przełożonym, że jest zły, bo 
wymaga. Nigdy nie siliłem się nawet, żeby oce-
niać, czy jest sprawiedliwy czy nie, bo ta ocena 
należała do niego. Z pokorą te oceny przyjmo-
wałem, chociaż bardzo często były trudne dla 
mnie. Podczas mojego krótkiego, 2,5-letniego 
pobytu w Szczecinie, kiedy byłem naczelnikiem 
Wydziału Ruchu Drogowego KWP, też trafiłem 
na wspaniałych ludzi, wspaniałych przełożonych 
i wspaniałych podwładnych. 
Ma Pan takie szczęście do wspaniałych ludzi, 
czy to kwestia charakteru? 
Policjant powinien być przyjaźnie nastawiony i 
tolerancyjny w stosunku do ludzi. Powinien za-
wsze szukać kompromisów. I ja staram się taki 
być. 
Również jako szef? 
Jako przełożony słucham wszystkich, czerpię z 
ich doświadczenia, ale decyzje podejmuję sa-
modzielnie. I zawsze kieruję się dobrem sprawy, 
dobrem ogółu, a nie interesem jednostki. Je-
stem nastawiony na rozwiązanie problemu. 
Jakiś przykład? 
Kiedy widzę policjanta, który jest smutny, py-
tam o co chodzi. Bardzo często dwa, trzy sło-
wa wystarczą, aby komuś poprawić humor. Nie 
wszystkim oczywiście jestem w stanie pomóc. 
W wielu sytuacjach lekarstwem jest czas. O ile 
w sprawach zawodowych tego czasu nie ma, to 
w sprawach prywatnych doradzam spokój i cier-
pliwość. 
Jakie są najważniejsze problemy do rozwią-
zania w wałeckiej komendzie? 
Większych problemów na razie nie widzę, one 
na pewno z biegiem czasu się pojawią. W tej 
chwili porządkuję sprawy kadrowe, bo część lu-
dzi odejdzie...
Sporo ich podkupiło wojsko..
Sporo odeszło do wojska, ale mamy też poli-
cjanta, który zmienił mundur, a teraz wrócił do 
nas. Jest strata, jak odchodzą ludzie. Ale my so-
bie z tym radzimy. Są zapytania, telefony, jak się 

można dostać do Policji. Jest dwóch młodych 
ludzi po tzw. adaptacji zawodowej. Jedną osobę 
mamy w szkole. Kilka raportów o przyjęcie do 
pracy zaopiniowałem pozytywnie. To są ludzie 
z naszego regionu, ale też policjant z Poznania, 
pochodzący z naszego miasta. 
Ile jest wakatów? 
Dzisiaj 10 wakatów, czyli niecałe 10%. 
dużo.
Ja bym nie rozpatrywał tego w kategoriach dużo 
- mało, tylko czy Policja jest w stanie realizować 
swoje zadania. A my jesteśmy.
to znaczy, że policjanci robią nadgodziny?
Pracujemy tyle, ile wymaga obsługa zdarzeń. 
z tego co wiem, niektórzy odeszli właśnie z 
powodu wydłużonych godzin pracy, braku 
czasu na odpoczynek i życie prywatne. 
Ja też należę do tych policjantów, którzy praco-
wali i pracują ponad normę czasową określoną 
w grafiku. Ale jeżeli ja składam przysięgę: „...na-
wet z narażeniem życia i zdrowia”, to o czym tu 
rozmawiać? Albo jestem dorosłym człowiekiem 
i wiem, co ta rota ślubowania dla mnie znaczy, 
albo nie. Trzeba mieć charakter. Pewne wartości, 
które są w rocie ślubowania, są dla mnie święte. 
Kiedy o nich myślę, aż mnie ciarki przechodzą. 
Przywiązałem się do Policji, ona spełnia moje 
oczekiwania, więc ja chciałbym spełnić oczeki-
wania ojczyzny wobec mnie. 
Dodam, że jest nowe rozporządzenie w spra-
wie rozkładu czasu pracy policjantów, ile może 
przepracować w miesiącu i jakie powinien mieć 
przerwy. Policjanci muszą zdecydować, czy chcą 
mieć za nadgodziny wolne czy pieniądze. To jest 
w rozliczeniu półrocznym. W lipcu weszły prze-
pisy, półrocze zamknęliśmy w styczniu, więc w 
lutym będą prawdopodobnie wypłaty. 
Co pan mówi, kiedy przychodzi policjant i 
mówi, że idzie do wojska, bo tam lepiej pła-
cą? 
Odkąd tu jestem, nie było takiej sytuacji. Ale 
część osób, która planowała odejście, zostaje. I 
ja im mówię: dziękuję. Jeśli spotykam na kory-
tarzu osoby, o których wiem, że planują zmianę 
pracy, zawsze pytam, czy jest to decyzja osta-
teczna. Podpowiadam, że mają możliwość do-
datkowego zarobkowania. Mogą być na przy-
kład instruktorami nauki jazdy czy ratownikami 
medycznymi. Wszystko oczywiście w granicach 
etyki zawodowej. Ale każdą decyzję uszanuję, 
bo ja mam takie podejście do służby, o oni mogą 
mieć inne. 
a jeśli policjant mówi, że odchodzi, bo inni 
awansują, a on nie?
Jeszcze tu nikogo nie awansowałem, ale uwa-
żam, że przełożony powinien opierać decyzje o 
awansie wyłącznie na podstawie oceny pracy.
Czy to prawda, że policjanci są rozliczani z 
ilości mandatów i złapanych przestępców? 
Że chodzi o nabijanie statystyk, a nie bezpie-
czeństwo? 
Nigdy nie byłem rozliczany przez przełożonych 
z ilość mandatów, zatrzymanych dokumentów 
prawa jazdy, zatrzymanych nietrzeźwych. Mnie 
ta sytuacja nigdy nie dotyczyła, więc myślę, że 
innych także. Ale oczywiście korzystamy z na-
rzędzi statystycznych. Żeby przełożony mógł 
ocenić na przykład, czy ten rok jest lepszy pod 
względem ilości wypadków od poprzedniego. 
Czy praca policjanta na przestrzeni dziesięciu lat 
przynosi pozytywne efekty w ograniczeniu ofiar 
śmiertelnych na drodze, czy też nie. Inny przy-
kład: mamy dane dotyczące uszkodzenia mienia 
w danym rejonie o danej godzinie. Dzięki temu 
możemy skierować tam policjantów, którzy za-
pobiegną kolejnemu zdarzeniu. 
Jest godzina 18, a Pan nadal w pracy. Kiedy i 
jak Pan odpoczywa? 
W tym momencie, w jakim się znajduję, nie 
wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zamykam 
drzwi domu i przestaję myśleć o pracy. Myślę 
o planach na następny dzień. To koło trzeba po 
prostu rozruszać. Może ono jest rozruszane, ale 
ja chcę wejść w te tryby jak najmniej kolizyjnie.
dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Chruścicka

- Ja też należę do tych policjantów, którzy pracowali i pracują ponad normę czasową określoną w grafiku. ale jeżeli ja składam przysięgę: „...nawet z 
narażeniem życia i zdrowia”, to o czym tu rozmawiać? albo jestem dorosłym człowiekiem i wiem, co ta rota ślubowania dla mnie znaczy, albo nie - mówi 
arkadiusz Górecki, nowy komendant KPP w Wałczu. 



Stosowne wnioski wraz z deklaracją o 
dochodach należy złożyć w siedzibie 

tBS-u w terminie 
do dnia 11 lutego 2020 r. do godz. 1100 

tBS SP. z O.O. W WałCzU

posiada do wynajmu lokal mieszkalny

nr 2E przy ul. gen. L. Okulickiego 20 
w Wałczu o powierzchni 41,42 m2.

Lokal jest przeznaczony dla mieszkańców
nieposiadających tytułu prawnego do 

lokalu mieszkalnego.

Sporo w ostatnich miesiącach działo się i dzieje w samorządzie Gmi-
ny Wałcz. Nie chodzi akurat o zdefraudowanie pieniędzy przez byłą 
panią skarbnik, chociaż jakiś czas temu informacja o tym godnym 
pożałowania zdarzeniu wstrząsnęła mieszkańcami gminy, wywołu-
jąc lawinę domysłów i pytań, z których najważniejsze było jedno: jak 
to możliwe, że nikt tego nie zauważył? Odpowiedź na nie wydaje się 
jednak banalnie prosta: otóż właśnie dlatego, że ktoś jednak zauwa-
żył, ta sprawa mogła ujrzeć światło dzienne.
Zostawmy jednak defraudację, zajmijmy się poważniejszymi spra-
wami, w których w grę wchodzą poważniejsze kwoty. Od kilku 
lat, a konkretnie od czasu, kiedy wójtem został Jan Matuszewski, 
gmina cierpliwie buduje swój wizerunek. To nie są tylko zabiegi 
marketingowe, chociaż trzeba przyznać, że aktywność wójta w 
social mediach była i jest imponująca. Nawet najlepszy „pijar” na 
niewiele by się jednak zdał, gdyby nie był oparty na konkretach, a 
w gminie Wałcz dzieje się naprawdę dużo. Chodzi o sprawy i lżej-
szego, i poważniejszego kalibru: od budowy i remontu gminnych 
dróg i chodników, urządzanie placów zabaw, poprzez oddawanie 
do użytku kolejnych wiejskich świetlic, budownictwo komunal-
ne, na budowie nowej sali gimnastycznej przy szkole w Różewie 
kończąc i trzeba uczciwie powiedzieć, że wymieniłem tylko naj-
bardziej spektakularne z bogatego katalogu gminnych przedsię-
wzięć. Są tacy, którzy mówią, że to żadna sztuka, skoro wójt Matu-
szewski zastał gminę po swoim poprzedniku Piotrze Świderskim 
już wybudowaną, doinwestowaną, niezadłużoną, a teraz tylko ją 
dopieszcza, lansując przy okazji siebie. Jest w tym część prawdy, 
bo rzeczywiście Piotr Świderski rządził gminą tak, że odchodząc 
ze stanowiska nie zostawił po sobie ani złotówki długu, zostawił 
za to porządek. Ale jego następca ma ważną zaletę: umie słuchać 
ludzi i dzięki temu wie, czego oni od niego oczekują. Jeśli stan 
gminnych finansów na to pozwala - spełnia ich oczekiwania i cho-
dzi w glorii chwały. Proste? Proste.
Wydaje się jednak, że Janowi Matuszewskiemu lepiej współpracowa-
ło się z Radą poprzedniej kadencji. Nic w tym zresztą dziwnego, bo 
miał w niej większość. Teraz jest trochę trudniej, bo radni chcą mieć 
wpływ na to, co dzieje się w gminie i nie wszystkie pomysły wójta 
witają równie entuzjastycznie. Relacje pomiędzy władzą uchwało-
dawczą i wykonawczą w Gminie Wałcz nie są może sielankowe, ale 

ani Tak, ani siak
nie można też mówić o otwartym konflikcie, takim chociażby, jaki 
ma miejsce kilka ulic dalej, na placu Wolności. J. Matuszewski jest 
już na tyle doświadczonym politykiem, że umie osiągnąć swój cel, 
choćby Rada próbowała stawiać mu opór. Siła wójta polega na tym, 
że popiera go większość mieszkańców gminy, a radni też nie są w 
ciemię bici i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Konflikty więc się 
zdarzają, ale zawsze - przynajmniej jak dotąd - kończą się wypraco-
waniem kompromisu.
Myślę, że podobnie będzie też z niepublicznymi szkołami. Oddawa-
nie szkół w Dębołęce, Witankowie i Szwecji w zarząd Fundacji Lider 
Wałecki dokonało się przed kilkoma laty i nie przebiegało gładko, bo 
część mieszkańców mocno sprzeciwiała się temu pomysłowi. Osta-
tecznie jednak ówczesne władze gminy - w których jako zastępca 
wójta zasiadał prezes Lidera Wałeckiego Janusz Bartczak - postawiły 
na swoim. Ta swoista prywatyzacja kilku gminnych placówek oświa-
towych była wtedy przedstawiana jako majstersztyk, pozwalający 
ograniczyć i zracjonalizować nakłady samorządu na szkoły, gwaran-
tujący przy tym utrzymanie, a nawet podniesienie poziomu naucza-
nia w niepublicznych szkołach. Nikt głośno nie mówił o tym, że w 
niepublicznych szkołach nie obowiązuje Karta Nauczyciela, ale o ile 
wiem, to też miało swoje znaczenie.
Po kilku zaledwie latach również argumenty finansowe - tyle że do-
kładnie przeciwne - wykorzystywane są jako uzasadnienie planów 
odebrania szkół Liderowi Wałeckiemu.
Przez tych kilka lat wydatki na oświatę - nie tylko w gminie Wałcz i nie 
tylko w naszym powiecie – rzeczywiście wyraźnie wzrosły: i kwoto-
wo, i procentowo w stosunku do całych samorządowych budżetów. 
Jest to efekt przede wszystkim tego, że rząd zgasił nauczycielskie 
strajki obietnicami podwyżek płac, a skutki tego przerzucił na sa-
morządy. Rosną również inne oświatowe wydatki, ponoszone przez 

gminy i powiaty. Samorządowe budżety nie są z gumy i trzeba kroić 
wydatki gdzie się da - czasem nawet tam, gdzie się nie powinno tego 
robić, bo w krótszej lub dłuższej perspektywie grozi to obniżeniem 
poziomu nauczania. Ale ludzie chcą też jeździć po równych drogach, 
chodzić po gładkich chodnikach, mieszkać w przyzwoitych lokalach 
komunalnych, bawić się na miejskich imprezach, cieszyć się nowy-
mi, służącymi wszystkim mieszkańcom inwestycjami. No, i jeszcze 
jedno: nie lubią podwyżek podatków. A jak to wszystko pogodzić? 
To już zmartwienie tych, których wybrali, żeby nimi rządzili mądrze 
i sprawiedliwie...
O ile wiem, budżet gminy Wałcz ma się - zwłaszcza w porównaniu 
do sąsiadów - całkiem nieźle, ale też nie jest workiem bez dna. Wójt 
nie chce płacić na szkoły więcej niż musi, bo ma też inne wydatki, 
a Lider Wałecki doprowadził do zwiększenia gminnej subwencji na 
„swoje” szkoły. Janowi Matuszewskiemu to się nie spodobało i pod-
szedł do tematu od innej strony. Że się uparł? Tego nie wiem, ale jeśli 
wyliczył, że zerwanie umowy z Liderem Wałeckim przyniesie gminie 
więcej pożytku niż szkody, to nazwałbym to raczej konsekwencją, a 
nie uporem. Z podobnego założenia zdają się też wychodzić radni, 
którzy na ostatniej sesji mówili, że gdyby wójt właśnie tak podszedł 
do sprawy od samego początku, to nie byłoby żadnego zamieszania.
Jest w tym wszystkim tylko jeden wątpliwy punkt. Chodzi o niezbyt 
serdeczne (to najdelikatniejsze z określeń, jakich można w tym kon-
tekście użyć...) relacje, łączące Jana Matuszewskiego z Januszem 
Bartczakiem. Nie chce mi się jednak wierzyć, żeby miało to jakie-
kolwiek znaczenie w podejmowaniu tak poważnej decyzji, jak po-
nowne przejmowanie przez gminę niepublicznych szkół. Wójt jest 
wprawdzie facetem z temperamentem, ale nie wierzę, żeby w takich 
sprawach dał się ponieść emocjom, bo tu nie ma na to miejsca.

Observer



Prawie cztery lata temu wprowadzono 500 Plus. Spróbowali-
śmy zbadać, czy ustawodawcy udało się osiągnąć dwa głów-
ne założenia programu. I wyszło nam, że raczej nie. 

Program 500 plus mamy w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Odpa-
lany był w atmosferze doniosłego wydarzenia. Ideą ustawodawcy 
było poprawienie fatalnej sytuacji demograficznej. Zakładano, że 
przy wsparciu finansowym państwa będziemy rodzic więcej dzie-
ci. Po czterech latach wiadomo, że program pod tym względem 
całkowicie nie wypalił. Także w naszym powiecie, co potwierdzają 
liczby. Dla porównania prezentujemy dane o ilości meldowanych 
dzieci przed 2016 rokiem i po.

Rok Wałcz Gm. Wałcz Człopa Mirosławiec Tuczno

2010 239 138 58 74 62

2011 217 142 46 74 49

2012 219 135 41 60 38

2013 195 127 54 55 44

2014 220 144 41 63 49

2015 224 105 60 59 50

2016 211 116 54 55 59

2017 184 139 60 60 52

2018 194 126 41 64 50

2019 203 129 31 43 43

Warto wspomnieć o tym, że nie sprawdziły się obawy przeciwni-
ków programu. Prorokowano, że rodzice, których dzieci umiesz-
czono w pieczy zastępczej, będą występować nagminnie o ich 
powrót. Motywem miały być oczywiście pieniądze. Jak się dowie-
dzieliśmy w wałeckim PCPR, nie zanotowano wzrostu postępo-
wań o przywrócenie opieki z tego powodu.  

***
Ustawodawca zakładał też, że program 500 Plus poprawi sytuację 
finansową rodzin, co było oczywistością. Liczono jednak, że tym 
najuboższym pozwoli na wyjście spod kurateli pomocy społecz-
nej. Mówiąc wprost, że zmniejszy się kolejka po zasiłki i zapomo-
gi. 
Ośrodki pomocy społecznej mają dane dotyczące ilości osób ko-
rzystających z pomocy, lecz nie są one do końca miarodajne, bo 
nie mówią, kto z jakiego powodu zaczyna lub przestaje  przycho-

minusy plusów

dzić po zasiłek. Dlatego bezpieczniej zdać się na opinie pracow-
ników.
Początkowo zaobserwowano bardzo negatywne zjawisko zwal-
niania się ludzi z pracy po to, aby uzyskać świadczenia z tytułu 
500 Plus. Przypomnijmy, że w pierwszym wariancie wypłacano je 
na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. Aby otrzymać pieniądze na 
pierwsze, konieczne było spełnienie kryterium dochodowego. 
- Zwalniały się przeważnie samotne matki i ja się specjalnie im nie 
dziwię - mówi kierownik MGOPS Człopa Elżbieta Drab. - Pracując, 
zwykle za najniższą krajową, przekraczały kryteria i nie dostawały 
500 Plus na pierwsze dziecko, pieniędzy z funduszu alimentacyj-
nego, gdy mąż się uchylał, oraz wielu innych świadczeń. Musiały 
dojechać do pracy, zapewnić opiekę dziecku, i w efekcie z pensji 
zostawało kilkaset złotych. 
Odchodząc, miały więcej czasu i pieniędzy. Minusem było to, że 
nie liczył się im staż pracy i nie były odkładane pieniądze na eme-
ryturę. 

***
Pieniądze z 500 Plus nie są wliczane do dochodu rodziny, a to 
znaczy, że nie zmieniają kryteriów przyznawania innych świad-
czeń. Rodziny o tym wiedzą i prawdopodobnie dlatego większość 
z tych, która korzystała z pomocy wcześniej, korzysta z niej nadal.
- Wydaje mi się, że ten niewielki spadek u nas wynika z tego, że 
część rodzin woli, aby im nie zawracać głowy - tłumaczy kierow-
nik GOPS gminy Wałcz Agata Trzaskalska. - Biorą 500 Plus, a o inne 
zasiłki się nie starają, bo my jednak jako ośrodek mamy pewne 
wymagania, czegoś oczekujemy.
Na terenie Gminy Człopa spod opieki MGOPS po wprowadze-
niu 500 Plus odeszła znikoma ilość rodzin, ale kierownik Elżbieta 
Drab nie łączy tego faktu z programem. W Tucznie nieco więcej. 
Powodem jest podjęcie pracy przez niektóre rodziny, a tym sa-
mym poprawa ich sytuacji materialnej. W Wałczu podobnie. 
- Rodzin z dziećmi jest nieco mniej, ale wzrasta liczba osób sa-
motnych i rodzin dwuosobowych, czyli małżeństw już bez dzieci 
-  mówi Maria Tyma.
W Mirosławcu nie zauważono żadnych zmian. - Sytuacja rodzin 
wcale nie jest dużo lepsza, bo po podwyżkach 500 Puls straciło na 
wartości - zauważa kierownik MGOPS Danuta Czerniawska.

***
Na terenie powiatu są rodziny, które miesięcznie z tytułu świad-
czeń socjalnych (czyli 500 Plus i inne świadczenia typu rodzinne, 
zasiłki stałe czy celowe) otrzymują nawet 10 tysięcy złotych. Po 
co więc pracować? R. Orlikowski

Wychowano mnie w przeświadczeniu, że zasoby 
energii, którymi dysponuję, zawsze da się podzie-
lić tak, żeby pomóc komuś, kto tego potrzebuje. W 
związku z tym frazy „nie, dziękuję” i „nie, nie mogę” 
były przeze mnie używane, jeśli nie nigdy, to na 

pewno bardzo rzadko.
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że pomaganie nie jest nigdy czy-
sto bezinteresowne. Serial „Przyjaciele” poruszył kiedyś temat 
tego, że pozbawione jakiejś dozy egoizmu dobre uczynki nie ist-
nieją, bo zawsze wynosi się z nich poczucie zadowolenia z same-
go siebie. I to rzeczywiście jest fajne - widzieć, że komuś dzięki to-
bie jest lepiej, a nawet trochę pocieszyć się próżną świadomością, 
że samemu jest się przez to odrobinę fajniejszym człowiekiem. To 
całkiem nieszkodliwa, przyjemna nagroda za poświęcanie swoje-
go czasu i energii, prawda?
Z pomaganiem jest jednak tak, jak w zasadzie ze wszystkim in-
nym na tym świecie - jest zdrowe i w porządku, ale powinno mieć 
swoje granice. I to jest lekcja, której w swoim życiu nie odrobiłam 
aż do dwudziestego piątego roku mojego życia (a rocznikowo na-
wet odrobinę później). Dopiero dzisiaj zauważam, że przedkłada-
nie cudzych potrzeb nad własne, jeśli pozbawione odpowiednich 
linii demarkacyjnych, które chronią własne uczucia i wartości, 
jest przede wszystkim niezwykle wyniszczające, a ludzie, którzy 
przyzwyczajają się do otrzymywania wsparcia, nie zawsze lubią 
odwdzięczać się tym samym.
Uczę się praktycznego zastosowania asertywności. Dla kogoś, 
kto traktuje poświęcanie się jako oczywistość i niepodważalny 
obowiązek, to trudna lekcja. W tym scenariuszu stawianie granic 
wygląda bardzo podobnie do czystego egoizmu, chociaż - jak 
się dowiaduję z teorii i praktyki - oba te koncepty leżą od siebie 
tak daleko, jak to tylko możliwe. Kluczem do pozwalania sobie 
na miękką odpowiedź „nie, nie mogę” jest zrozumienie dla jednej, 
bardzo podstawowej zależności, która chyba powinna być dla 
mnie oczywista już dużo wcześniej.
Im więcej własnej energii zregeneruję, im lepiej sama się ze sobą 
czuję, tym więcej mogę zrobić dla siebie i innych.

Natalia Chruścicka

subtelnie mówię „nie”

14 marca o godzinie 13 w WCK odbędzie się koncert dla dwóch ma-
łych wojowników, którzy potrzebują bardzo naszego wsparcia.
Gabryś walczy od czerwca 2018 roku z nowotworem złośliwym tka-
nek miękkich. Od miesiąca przyjmuje nierefundowaną, sprowadza-
ną z Niemiec chemię, której dzienny koszt to 500 zł, a miesięczny 
15.000 zł. Jest pierwszym dzieckiem w Polsce, któremu włączono 
ten sposób leczenia. Dorianek w grudniu 2019 roku, przed samymi 
świętami, dowiedział się, że musi stoczyć bój z bardzo złośliwym gu-
zem mózgu. Chłopcy pochodzą z Wałcza, ale od czasu choroby ich 
domem stały się oddziały onkologiczne w szpitalach. 
- Pomysł wyszedł od Marty Maślanej, a w organizację włączyły się 
osoby z różnych środowisk - mówi Natalia Gąsiorowska. - Zaplano-
waliśmy wiele występów oraz kilkanaście ciekawych licytacji W holu 
przygotujemy atrakcje dla dzieci, między innymi malowanie twarzy, 
tatuaże w bananach i kącik kosmetyczny dla małych dam. Dziewczy-
ny z zakładów fryzjerskich będą wykonywać kolorowe warkoczyk, 
loki, strzyżenie męskie itp. Obok stoiska gastronomiczne z przysma-
kami. Atrakcji będzie oczywiście wiele więcej. Pomoc, jakiej potrze-
bujemy, to fanty i vouchery do licytacji i na loterię. 
W najbliższych dniach ruszy strona na FB, z informacjami dotyczą-
cymi koncertu.

koncerT 
dla Gabrysia i Dorianka



W młodości znał ją raczej z widzenia. Ona miesz-
kała w Człopie, on niedawno przeprowadził się do 
Wałcza, bo jego ojciec dostał przydział do miejsco-
wej jednostki. Obydwoje chodzili do Kazika, on 
był o klasę wyżej. Wiedzieli, jak każde ma na imię, 
mówili do siebie: cześć, i to w sumie tyle. Żadnych 
wspólnych znajomych, bywali na różnych impre-
zach. To nawet nie było koleżeństwo, raczej po-
wierzchowna, szkolna znajomość, taka, która póź-
niej szybko ulatuje z pamięci.
Tak byłoby pewnie i tym razem, gdyby ponad 10 
lat po maturze, w końcówce lat 90-tych, nie robił 
zakupów w Chicago. Pojechał do polskiego sklepu 
na Jackowie. Kiedy zastanawiał się nad szynką eks-
portową z Krakusa, w jego wózek z impetem wje-
chała swoim jakaś kobieta. Nawet nie spojrzał, kto 
to jest, po prostu pomagał jej pozbierać rozsypane 
zakupy.
- Ty jesteś Grzesiek, prawda? - usłyszał i dopiero 
wtedy na nią spojrzał.
- Majka? A co ty tu robisz?! - spytał zaskoczony.
- Zakupy robię. Dla ludzi, u których pracuję - roze-
śmiała się. - Na swoje nieszczęście nauczyłam ich 
lubić polską kuchnię, zwłaszcza bigos, i teraz mu-
szę po zaopatrzenie jeździć nie dwie przecznice do 
Wallmartu, tylko przez pół miasta na Jackowo. Ale 
w sumie nie mam się na co skarżyć. Są w porządku, 
dobrze płacą. A ty turystycznie czy też do pracy?
- Turystycznie to ja mogę do Zakopanego... - roze-
śmiał się. - Przyjechałem zarobić na mieszkanie, bo 
ile można mieszkać z ojcem? Pracuję jako hydrau-
lik w amerykańskiej firmie i też nie narzekam.
Umówili się na kawę i wymienili telefonami. 
Na pierwszym spotkaniu się nie skończyło, na 
kawie też nie. I na nią, i na niego ktoś w Polsce 
czekał, ale przecież tu, na drugiej półkuli, to 
nie mogło nikomu przeszkadzać. Tu to było tu, 
a tam było tam, w całkiem innej szufladzie ży-
cia. Po jakimś czasie Grzesiek zorientował się, że 
oprócz seksu łączy go z Majką coś więcej. Miała 
w sobie coś takiego, że jej ufał. Zwierzał jej się z 
przeszłości i planów na przyszłość, w których za-

zamknięty rozdział
czął ją widzieć coraz wyraźniej. Ona nie chciała 
o tym rozmawiać.
- Nigdy nie wiesz, co się wydarzy jutro, a tym bar-
dziej za rok - ucinała. - Może za miesiąc, kiedy bę-
dziesz już w Wałczu, w ogóle nie będziesz chciał 
mnie znać?
Na tydzień przed jego powrotem do Polski popro-
siła go o pożyczkę. Mówiła, że jej rodzice podupa-
dli na zdrowiu i wpadli w długi, że musi im pomóc, 
że wysłała im już wszystko, co odłożyła, ale to tylko 
kropla w morzu potrzeb. Chodziło o dużą kwotę, 
ale Grzesiek nie wahał się ani chwili. Majka przysię-
gała, że odda wszystko co do centa, tak szybko, jak 
to będzie możliwe. Przelał pieniądze na jej konto 
szczęśliwy, że może jej pomóc.
za kilka dni on był już w Wałczu, ona miała po-
pracować w Chicago jeszcze przez kilka miesięcy i 
też wrócić do Polski. Na lotnisku narzeczona rzuci-
ła się Grześkowi na szyję, przylgnęła do niego ca-
łym ciałem, stęskniona i spragniona jego obecno-
ści. On czuł, że przytula się do niego obca kobieta 
i to było krępujące.
Nie chciał jej okłamywać. Powiedział jej o wszyst-
kim w drodze do Wałcza. Kaśka przyjęła to bez 
słowa. Najpierw schowała głowę w ramionach, a 
potem poprosiła, żeby zawiózł ją na dworzec auto-
busowy w Płocku. Wysiadła tam, a on nie wiedział, 
jak ma się zachować i postanowił odjechać. Miał 
mieszane uczucia: z jednej strony czuł się wolny, 
ale z drugiej strony nie mógł odpędzić od siebie 
myśli, że zawiódł kogoś, kto mu ufał. To go uwiera-
ło jak kamień w bucie w drodze na Szrenicę, którą 
uwielbiał. Pocieszał się tym, że przynajmniej stać 
go było na szczerość i że nie zabrnął w podwójne 
życie.
Po pół roku dotarło do niego, że budował swój 
świat na mrzonce. Kontakt z Majką urwał się na 
dobre. Tylko raz się do niej dodzwonił. Wydała mu 
się dziwna: trochę przygaszona, trochę nieobecna. 
Zapewniała, że wszystko jest w porządku i nic się 
nie zmieniło, ale kiedy zaczął opowiadać o swojej 
nowej, świetnej pracy, z której będzie mógł bez 

problemu utrzymać ich oboje - przerwała mu sło-
wami, że tak naprawdę jest mu winna tylko pienią-
dze. Potem próbowała tłumaczyć, że miała na my-
śli coś zupełnie innego, ale złe wrażenie pozostało. 
I to była ich ostatnia rozmowa. Spisanie na straty 
20 tysięcy dolarów nie nastręczyło mu większych 
problemów, gorzej poszło ze spisaniem na straty 
Majki.
Żeby nie myśleć, Grzegorz uciekł w pracę, na 
którą poświęcał nawet 20 godzin dziennie, a kie-
dy była potrzeba, nie wstawał od biurka przez 
dwie doby. Szybko piął się w firmowej hierarchii, 
coraz lepiej zarabiał. Na zewnątrz jawił się jako sil-
ny, opanowany mężczyzna sukcesu, ale w domu, 
w wolnym czasie, maska z niego spadała. Bywa-
ło, że łzy leciały mu z oczu ciurkiem, czasem wył 
bezgłośnie jak porzucony pies i próbował rozbić 
pięściami gipsową ścianę. Spróbował zgłuszyć 
emocje samotnie wypijając butelkę wódki, ale 
zrozumiał, że to nie dla niego, że niczego tak 
nie da się rozwiązać. A potem, kiedy już całkiem 
przestał wiedzieć, co ze sobą zrobić, poszedł do 
Kaśki, żeby się wygadać. Uzmysłowił sobie, że 
nikt go nigdy nie rozumiał tak dobrze, jak ona. 
Nie wiedział, jak zareaguje na jego widok. Kiedy 
otworzyła drzwi, stojąc w nich razem z kilkulet-
nim, ślicznym brzdącem, schował za siebie bukiet 
kwiatów, zaczerwienił się i zaczął się cofać w stro-
nę schodów.
- Wejdź, skoro już przyszedłeś – zatrzymała go. - 
Szkoda byłoby takich ładnych kwiatów. Przepra-
szam za bałagan... może nie uwierzysz, ale nie spo-
dziewałam się gości. Zwłaszcza ciebie.
Przegadali ze sobą całą noc. Szczerze, aż do bólu. 
Pili wino i płakali.
- Jeśli myślisz, że ci wybaczę, to jesteś w błędzie - 
powiedziała w którejś chwili. - Skrzywdziłeś mnie i 
nic z tym już nie zrobimy. Jak widzisz, mam swoje 
życie, mam syna. To miało być twoje dziecko, ale... 
kiedy wróciłam wtedy do Wałcza, poszłam do łóż-
ka z pierwszym lepszym facetem, który się nawi-
nął. No i urodził się Kornel. Wychowuję go sama, 
kocham nad życie. Ciebie... ciebie chyba też ko-

cham, ale nie chcę z tobą być. Nie po tym, co się 
stało. Chciałabym, ale nie wiem, czy umiałabym ci 
jeszcze raz zaufać. Chodź tutaj, przytul mnie, ale 
potem wyjdź.
Za dwa miesiące ktoś zapukał do jego drzwi.
- Jesteś kawał sk..wiela, wiesz o tym? - powiedziała 
Kaśka zamiast dzień dobry. - Nie znam drugiego 
takiego egoisty jak ty, takiego cynika i łajdaka, ko-
goś tak do obrzydliwości nielojalnego. Opiekunka 
będzie z Kornelkiem do północy. Wpuścisz mnie, 
czy będziemy się godzić na klatce?
trzy lata i dwa dni po ślubie ktoś zapukał do 
drzwi. Grzesiek zdębiał na widok stojącej za 
drzwiami kobiety. Miał nadzieję, że tę część swoje-
go życia już ma za sobą.
- Przyszłam nie w porę? - spytała cicho, patrząc mu 
prosto w oczy.
- Grzesiu, kto to? - z kuchni dobiegł go głos żony.
- Jakaś kobieta chciała nam sprzedać garnki - skła-
mał, zamykając przed Majką drzwi mieszkania. Za 
chwilę usłyszał sygnał przychodzącego sms-a: „Nie 
wiedziałam, że jesteś żonaty. Ale ja i tak wrócę. Mu-
simy pogadać” - przeczytał.
Powiedział Kaśce, że ta kobieta nie chciała sprze-
dać im garnków. Że to była Majka. Pokazał jej sms-
-a. Twarz Kaśki stężała, ale po chwili zmusiła się do 
uśmiechu.
- Dziękuję, że mi powiedziałeś – przytuliła się do 
niego. - Ufam ci, ale nie spotykaj się z nią poza do-
mem. Będę spokojniejsza, jeśli zaprosisz ją do nas. 
Jeśli będziesz chciał, ja nie muszę przy tym być.
Majka przyszła za tydzień. Otworzyła jej Kaśka. At-
mosfera była napięta, rozmowa się nie kleiła.
- Załatw, co masz do załatwienia, powiedz, co masz 
do powiedzenia, a potem spieprzaj stąd i nigdy 
więcej się z nami nie kontaktuj – wyszeptała zim-
no Kaśka, kiedy Grzesiek poszedł zrobić herbatę. 
- Jeśli spróbujesz, nie odpuszczę ci.
Kiedy Grzesiek wrócił z herbatą, Majka nawet jej 
nie tknęła. Poprosiła tylko o numer ich konta, po-
żegnała się i wyszła. 
Grzesiek starannie zamknął za nią drzwi.

Waldemar Leszkiwicz



walki o Deutsch krone (cz. ii)
dowódca garnizonu Wałcza, pułkownik SS Friedrich Lehmann i 
komendant wojenny miasta major von Hagen, zgromadzili siły 
liczące ok. 2000 żołnierzy, którzy mieli obsadzić odcinek o długo-
ści 8 km. Linia obrony była w całości w mniejszym lub większym 
stopniu ufortyfikowana umocnieniami „Pommernstellung”. Choć 
dawały się odczuć znaczące braki w uzbrojeniu indywidualnym i 
broni wsparcia, siła ta dzięki fortyfikacjom wydawała się być do-
stateczna do powstrzymania nadchodzącego ataku. 

25 stycznia 1945 r. zorganizowano pułk zborny „Deutsch Krone” 
(Einsatz Regiment „Deutsch Krone”) pod dowództwem płk. Janosa. 
Pułk ten stanowił trzon sił mających odpowiadać za obronę miasta. 
W skład tej jednostki weszły cztery bataliony: forteczny batalion ka-
rabinów maszynowych (Festungs MG Bataillon), dowodzony przez 
maj. Lamprechta, był jedyną jednostką przeszkoloną do obsadzenia 
umocnień, sformowaną na miejscu w Wałczu; 368 zapasowy bata-
lion grenadierów (368 Ersatz Grenadier Bataillon - EGB), dowodzo-
ny przez mjr. von Hagena - sformowany z żołnierzy wypisanych ze 
szpitala w Bydgoszczy, żołnierzy o obniżonej kategorii zdrowia oraz 
przebywających w tym czasie w okolicy na urlopach. Stan liczebny 
batalionu nie przekroczył 400 ludzi, wliczając w to żołnierzy służb 
pomocniczych. W składzie tej jednostki znalazła się też pewna gru-
pa obcokrajowców: kilkunastu Polaków, kilku Czechów i Francuzów; 
26/44 batalion Volkssturmu, dowodzony przez mjr. Klebe. Oddział 
ten liczący 700 ludzi, którzy nie byli zdolni do pełnienia służby w re-
gularnym wojsku, sformowany został przez Urząd Pracy w Stargar-
dzie Szczecińskim i był przeznaczony do prac fortyfikacyjnych. Do 
Wałcza przybył 25 stycznia 1945 r. i nie był uzbrojony. 28 stycznia 
batalion uzbrojono w broń ręczną, głównie w pochodzące z wcze-
śniejszych zdobyczy karabiny powtarzalne: rosyjskie, francuskie, ho-
lenderskie i starsze modele broni produkcji niemieckiej. Jednostka 
otrzymała  tylko kilka starych karabinów maszynowych typu MG08; 
czwarty batalion, dowodzony przez mjr. Arnolda, został włączony do 
składu pułku zbornego „Deutsch Krone”, nieformalnie bowiem była 
to w istocie zbieranina rozmaitych oddziałów. Utworzono go również 
25 stycznia z pozostałych mniejszych jednostek znajdujących się w 
garnizonie Wałcz. W jego składzie znaleźli się żołnierze z 256 batalio-
nu strzelców obrony krajowej, 2 szkolnego oddziału weterynaryjne-
go (2 Veterinär Ersatz Abteilung), 23 oddziału szkolnego Marynarki 
Wojennej (23 Ersatz - Schiffs - Stamm - Abteilung - prawdopodobnie 
w sile kompanii) i elewów szkoły oficerskiej piechoty. Dodatkowo 
do batalionu włączono też kompanię 120 żołnierzy, którzy masze-
rowali z Kibingen z zadaniem dołączenia do 35 Dywizji Piechoty i 
dotarli do Wałcza już po jej odejściu. Dodatkowym wzmocnieniem 
była kompania niszczycieli czołgów z batalionu „Friedrich” w sile 100 
ludzi, uzbrojonych w dużą ilość przenośnej broni przeciwpancernej, 
granatniki Panzerschreck i Panzerfaust. 
Warto napisać coś więcej o wspomnianym 23 oddziale szkolnym 
marynarki (23 Ersatz Schiffs - Stamm - Abteilung). Jednostka ta nie 
znalazła się w Wałczu - jak można by sądzić - przypadkowo, w wy-
niku zawieruchy wojennej. Oddział ten stacjonował w mieście od 
dawna, jego zadaniem było szkolenie specjalistyczne młodych żoł-
nierzy (prawdopodobnie artyleryjskie). Kursy takie trwały 6-8 tygo-
dni. Oddział był zakwaterowany w barakach, które zbudowano za 
miastem na początku lat 40-tych. Zaczynały się one po lewej stronie 
obecnej ul. Wojska Polskiego, przy przejeździe kolejowym, a kończy-
ły na południu przy osiedlu „Dietricha Eckarta” (Zaułek Chełmiński). 
Oddział ten dysponował własną centralą łączności telefonicznej i 
dalekopisowej. Było to jedyne w tym rejonie wojskowe połączenie 
dalekopisowe.
Poza wymienionymi batalionami wchodzącymi w skład pułku zbor-
nego „Deutsch Krone”, garnizon Wałcza miał jeszcze nieliczne, acz 
bardzo istotne dla przebiegu obrony pododdziały wsparcia. Najbar-
dziej wartościową jednostką wsparcia był II. Abteilung des Artillerie 
lehr regiments 1 Gross Born (II/ALR1) - II dywizjon 1 szkolnego puł-
ku artylerii z Bornego (Gross Born), dowodzony przez mjr. Alberta 
Flöthera, uzbrojony w 20 haubic i armat kalibru 105 mm i 149 mm. 
Jednostka ta, sformowana w szkole artylerii w Bornem, posiadała w 
swoim składzie pięć baterii, z czterema armatami lub haubicami w 
każdej. Była w stanie zapewnić obrońcom znaczące wsparcie arty-
leryjskie, strzelając ogniem pośrednim na wskazane przez rozmiesz-
czonych na pierwszej linii obserwatorów rejony. Garnizon broniący 
Wałcza posiadał jeszcze dodatkowe środki artyleryjskie, ok. 15-20 
moździerzy kalibru 81 mm i kilkanaście różnych armat: głównie 
szybkostrzelne przeciwlotnicze działka kal. 20 mm i 37 mm, oraz 
działa piechoty i p.panc kalibru 75 mm. Poza wymienioną artylerią, 
dysponowano jeszcze 3 samobieżnymi działami pancernymi, pluto-
nem miotaczy ognia i dwoma plutonami saperów.
Pułk zborny „Deutsch Krone” formalnie wchodził w skład sformo-
wanej 20 stycznia Dywizji „Märkisch Friedland”. Miała ona w swoim 
składzie jeszcze 4 pułki, sformowane z podchorążych szkoły artylerii 
w Gross Born (1-4 Fahnenjunker Regiment) oraz pułk artylerii. Do-
datkowo w skład tej dywizji wchodził batalion niszczycieli czołgów 
„Friedrich” (Panzerjäger Abteilung „Friedrich”). Dowódcą dywizji był 
płk Kurt Lehmann.
Jednostki rozmieszczono na pozycjach następująco: Forteczny bata-
lion karabinów maszynowych obsadził 25 stycznia schrony w rejonie 
od jeziora Raduń do jeziora Karasie, w tym grupy warowne „Cegiel-
nia” i „Marianowo”. 368 zapasowy batalion grenadierów, wcześniej 
wykorzystywany do prac przy rozbudowie umocnień, w dniu 26 
stycznia obsadził pozycje pomiędzy jeziorami Zamkowym i Chmiel 
Duży. 26/44 batalion Volkssturmu po uzbrojeniu od 28 stycznia roz-

lokowano na pozycjach pomiędzy Marianowem a jeziorem Karasie. 
Kompanię niszczycieli czołgów „Friedrich” rozlokowano przy stacji 
Wałcz-Raduń. Razem z kilkoma innymi pododdziałami, w tym wcho-
dzącymi w skład nieformalnego czwartego batalionu, stanowiła 
ona odwód garnizonu, który można było użyć jako wsparcie w razie 
zagrożenia na którymś z odcinków. Stanowiska ogniowe poszcze-
gólnych baterii  II/ALR1 rozmieszczono za miastem i w odległym od 
niego o 2 km na północ  lesie nieopodal Kołatnika. Dla zapewnienia 
właściwej koordynacji ognia na pierwszej linii umocnień rozmiesz-
czono obserwatorów artyleryjskich. Na prawym skrzydle pozycji 
broniących Wałcza (patrząc z pozycji obrońców) wzdłuż jeziora Ra-
duń rozlokowano 94 zapasowy batalion grenadierów. Wcześniej 25 
stycznia 1945 r. odcinek ten obsadził pododdział piechoty sformo-
wanej z podchorążych Oficerskiej Szkoły Artylerii w Borne. Jednak 
2 lutego, z chwilą rozpoczęcia radzieckich ataków na fortyfikacje 
Wału Pomorskiego między Wałczem a Tucznem, obronę tego mało 
zagrożonego i spokojnego odcinka przekazano 94 zapasowemu 
batalionowi piechoty, który był wycofany z walki i osłabiony strata-
mi. Podchorążych tymczasem wysłano na inny zagrożony odcinek. 
Na lewym skrzydle obrony Wałcza od jeziora Karasie pomiędzy je-
ziorami Łubianka, Smolno i Zdbiczno odcinki obsadził pododdział 
piechoty, sformowany z podchorążych Oficerskiej Szkoły Artylerii w 
Bornem.
Jak przedstawiała się sytuacja po stronie mających rozpocząć atak 
Rosjan? W drugiej połowie stycznia 1945 r. Armia Czerwona wypro-
wadziła znad Wisły dużą ofensywę, która błyskawicznie doprowa-
dziła do rozbicia niemieckiego frontu i rozdzielenia sił niemieckich 
na dwie części. Główne siły 1 Frontu Białoruskiego nacierały w tym 
czasie cały czas na północ, ich celem było jak najszybsze dotarcie do 
Odry i uchwycenie przyczółka na jej zachodnim brzegu. Dawał on 
możliwość dalszego uderzenia na Berlin. Choć do osiągnięcia Berlina 
pozostało niewiele kilometrów, dalsze natarcie 1 Frontu trzeba było 
powstrzymać, bowiem uzyskane w nim postępy terenowe i tak prze-
rosły stawiane przed nim planowo zadania, gdy tymczasem na obu 
flankach, na północy - na Pomorzu, a na południu - na Śląsku, do-
konanego przez marszałka Żukowa wyłomu, pozostały znaczne siły 
niemieckie, mogące poprzez kontratak zniweczyć cały sukces. Dla 
osłony atakujących na zachód w stronę Odry głównych sił 1 Frontu 
Białoruskiego, przed ewentualnym kontratakiem od północy z Po-
morza jego dowództwo wyznaczyło 3 Armię Uderzeniową, 1 Armię 
Wojska Polskiego, 47 Armię, 61 Armię i 2 Korpus Kawalerii Gwardii. 
Większość z tych właśnie jednostek miała zostać zaangażowana w 
walkach w rejonie Wałcza.
W końcu stycznia na północ od Wałcza nacierała 1 Armia Wojska Pol-
skiego, szykując się do przełamania umocnień „Pommernstellung”, 
znajdujących się w jej pasie działania. Bezpośrednio na przedpolach 
Wałcza od strony południowej i wschodniej znalazły się początkowo 
12 Gwardyjski Korpus Pancerny i 61 Armia, a następnie po ich prze-
sunięciu na zachód 47 Armia. Na prawej flance 1 AWP operował 2 
Korpus Kawalerii Gwardii, dowodzony przez gen. lejt. W. Krjukowa, 
zabezpieczając flankę frontu.
W skład 61 Armii, dowodzonej przez gen. płk. P. Biełowa, wchodzi-
ły: 9 Korpus Armijny Gwardii, 80 Korpus Armijny, 89 Korpus Armijny. 
Natomiast w skład 47 Armii dowodzonej przez gen. mjr. Franca Io-
sifowicz Pierchorowicza wchodziły: 77 Korpus Armijny, 125 Korpus 
Armijny, 129 Korpus Armijny, 75 pułk artylerii rakietowej, 31 Dywi-
zja plot, 70 gwardyjski pułk czołgów, 334 pułk artylerii samobieżnej, 
brygada saperów i kilka pomniejszych pododdziałów. W skład trzech 
korpusów stanowiących główny trzon uderzeniowy 47 Armii wcho-
dziły następujące dywizje piechoty: 77 Korpus Armijny (w składzie 
234, 328, 185 DP), 125 Korpus Armijny (w składzie 76, 60, 175 DP), 
129 Korpus Armijny (w składzie 132, 143, 260 DP). Każdy z korpu-
sów posiadał oczywiście dodatkowe integralne jednostki wsparcia, 
głównie artyleryjskie. Dowódcą wojsk pancernych i zmechanizowa-

nych  47 Armii był gen. mjr Ilja Iwanowicz Kretow.
Ostatecznie to właśnie pododdziałom 47 Armii miał przypaść twar-
dy orzech do zgryzienia jakim był ufortyfikowany Wałcz. Jednostki 
wchodzące w skład tej armii były już znacznie uszczuplone, w wyni-
ku wcześniejszych intensywnych działań i przemarszów. Dodatkowo 
część sił 47 Armii, pod dowództwem gen. Kuźmina została w tyle z 
zadaniem wspierania sił oblegających Piłę, gdzie w okrążeniu wciąż 
pozostawały znaczne siły niemieckie. 
Jak wiadomo głównym celem nacierających w czołówce wojsk 1 
Frontu Białoruskiego było jak najgłębsze wbicie się w siły niemiec-
kie, z zamiarem szybkiego dotarcia do Odry. W tym czasie pozosta-
jące w drugim żucie jednostki ubezpieczały flanki i poszerzały wyko-
nany wyłom. Podążający w drugim rzucie 2 танковой армии 12-й 
гв.Armii Pancernej Gwardii (2 APanc. Gw.) dowodzonej przez gen. 
płk S. Bogdanowa. Korpus Pancerny Gwardii (12 KPanc. Gw.) pod 
dowództwem gen. mjr I. Dubowa nie był w stanie zdobyć Piły, ani 
nawet odciąć jej linii komunikacyjnych. Również położony na pół-
noc od Piły Wałcz był ważnym węzłem drogowym i kolejowym, który 
trzeba było zająć. Natknięto się tu jednak na rozbudowany system 
umocnień „Pommernstellung”. Dlatego też rozkaz gen. Bogdanowa 
nakazujący 12 KPanc. Gw. zająć do końca dnia 29 stycznia 1945, mia-
sta: Wałcz, Mirosławiec i Tuczno nie został wykonany. Po wbiciu się 
klinem w niemieckie siły na głębokości około 500 km, aż do Odry, 
dowództwo radzieckie stanęło w obliczu trudności. Konieczne bo-
wiem było podciągnięcie odwodów i zaopatrzenia, a następnie po-
szerzenie wbitego klina. Do skutecznej izolacji i zdobycia Piły oraz 
Wałcza, 12 KPanc. Gw. dysponował zbyt skromnymi siłami. Koniecz-
ne było wsparcie 61 i 47 Armii. 
Rosyjska 47 i 61 Armia nacierały w kierunku zachodnim od strony 
Piły (Schneidemühl). Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. zajęły 
wschodnią część byłego woj. pilskiego, odcięły Piłę pozostawiając ją 
w oblężeniu. Do 3 lutego 47 Armia zajęła Szydłowo, Starą Łubiankę 
i Czechyń. W tym czasie 61 Armia sięgnęła dalej na zachód i do 3 
lutego doszła do południowego skraju Człopy, zajmując: Mielęcin, 
Wołowe Lasy, Niekursko, Różę Wielką, Bukowo, Trzebin i Drzonowo. 
W dniu 1 lutego 1945 gen. Bogdanow dowodzący 1 APanc. Gw. 
otrzymał dyrektywę Rady Wojskowej 1 Frontu Białoruskiego numer 
00214/op w następującej treści: „2 Armia Pancerna Gwardii wyrwa-
ła się do przodu, doszła do rzeki Odry i jej zadanie jest wykonane. 
W rezultacie, odstawania 1 Armii Wojska Polskiego i 47 Armii oraz 
rozciągnięcia się sił 61 Armii, powstała duża przerwa. Rozkazujemy: 
2 Armia Pancerna Gwardii rano 2 lutego 1945 r. dwoma korpusami 
w sposób zorganizowany skręcić na północ z zadaniem - wyjścia w 
rejon...”
Dalej w podpunktach rozkaz określał kierunki działania poszcze-
gólnych korpusów 2 Armii Pancernej Gwardii w rejonie Stargardu 
Szczecińskiego. W ostatnim trzecim podpunkcie był rozkaz dla 12 
KPanc. Gw. nakazujący „nadal wykonywać to samo zadanie”. Tak więc 
korpus ten oderwany od pozostałych jednostek swojej armii pozo-
stawał na południowo-wschodnich przedpolach Wałcza, blokując je 
od tej strony i zabezpieczając przed ewentualnymi próbami przeła-
mania się do okrążonej Piły. Jednostka ta miała zabezpieczać flankę 
frontu do czasu rozlokowania się tam sił 61 Armii, 47 Armii i 1 AWP. 
Kiedy wspomniane armie zabezpieczyły prawe skrzydło 1 Frontu 
Białoruskiego w rejonie Wałcza, dowódca frontu marszałek Żukow, 
w dniach 4-5 lutego w dyrektywie nr 00255/op rozkazał przegru-
powanie sił12-й гв. 12 KPanc. Gw. Jednostka pozostawiła swoje 
dotychczasowe pozycje na południowy-wschód od Wałcza i rozpo-
częła przemarsz w kierunku Choszczna i Dolic. Zgodnie z dyrektywą 
nr 00225/op z dnia 4 lutego, dowódca 61 Armii miał wykorzystać 
postępy 12 KPanc.  i siłami dwóch swoich korpusów - 9 KA i 80 KA, 
zmierzać w ten sam rejon. Tak więc  61 Armia przemieszczając się na 
zachód zdała swoje pozycje w rejonie Piły i Wałcza pododdziałom 47 
armii.                                                                              Przemysław Bartosik



Taxi 90
607 389 685
e-mail: latkowskiwojtek@wp.pl

Wałcz
• Przewóz krajowy i zagraniczny 8 osób
• Transport towarów
• Samochód dostawczy do 1,5 t

Wi-Fi

Ceny 
umowne!

CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

www.sulinski.pl

ORTOPEDA

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

TANIE PRANIE, 
SPRZĄTANIE TAPICERKI 

samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

Gabinet Logopedyczny
mgr Małgorzata Białosz

tel. 668 212 359

Na Końcu Języka

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl
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HOROSKOP

ogłoszenia drobne
Wynajmę lub sprzedam nieruchomość na cel 
mieszkaniowy 49 m2. Wałcz, ul. Bydgoska 11. 
tel. 534 011 7274 I)

K U L t U G R a t K a
Jubileusz Andrzeja Poniedzielskiego
7 lutego, godz. 18:00-19:30, WCK
III Zimowy Rajd Szlakiem Fortyfikacji Ziemi Wałec-
kiej
9 lutego, godz. 12:00-16:00, Grupa Warowna Cegielnia
Tymon Tymański z utworami Ciechowskiego
9 lutego, godz. 18:00-20:00, WCK
75 rocznica Walki o Mirosławiec
10 lutego, godz. 16:00-19:00, plac Lotników, Miro-
sławiec

Kino „tęcza”
O Yeti!
7-13 lutego, godz. 16:00, Chiny, b/o, bilety 13 zł
Nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu 
apartamentowca, w którym mieszka ona i jej psotni 
przyjaciele.
Bad Boys for Life
7-13 lutego, godz. 17:45 i 20:00, USA, od 15 lat, bilety 
16 zł
Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baro-
nowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed 
największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej 
karierze.

Baran: Wykaż się kreatywnością i zaanga-
żowaniem, by zbudować wizerunek osoby, 
z którą dobrze i przyjemnie jest spędzać 
czas. Postaraj się też okazywać ludziom 
więcej życzliwości. Opłaci się, zobaczysz!
Byk: Wykorzystaj dobroczynny układ pla-
net i postaraj się przyjrzeć od dawna nurtu-
jącym cię problemom, a możesz wpaść na 
niedostrzegane wcześniej rozwiązania. To 
dobry moment, by poprosić o nowe obo-
wiązki w pracy.
Bliźnięta: Zorganizuj spotkanie ze znajo-
mymi w zupełnie nowych okolicznościach. 
Dzięki temu nie tylko zacieśnicie relacje, 
ale też ktoś bliski otrzyma bardzo wyczeki-
waną pomoc.
Rak: Początek tego tygodnia ponownie 
skieruje Twoją uwagę na sprawy uczucio-
we i relacje z innymi. Postaraj się znaleźć 
w sobie nowe pokłady wyrozumiałości, po-
nieważ wkrótce ktoś nieumyślnie zawiedzie 
Twoje zaufanie.
Lew: Nerwy wezmą nad Tobą górę i zupeł-
nie przypadkiem wpakujesz się w bardzo 
trudny do rozwiązania konflikt. Nie opo-
wiadaj o tym niepotrzebnie i nie rozdmu-
chuj sprawy, a w końcu uda Ci się wypro-
stować sytuację.
Panna: Dobre wiadomości związane z 
sytuacją finansową na pewno poprawią 
Ci humor - i to nie tylko w tym tygodniu. 
Mądrze rozplanuj wydatki, tak by dodat-
kowe środki przyniosły Ci jak największe 
korzyści.
Waga: Przed Tobą idealny czas na samodo-
skonalenie się. Skorzystaj z oferty kursów 
czy szkoleń. Pamiętaj, czas przeznaczony 
na siebie nigdy nie jest zmarnowany!
Skorpion: Sprawy uczuciowe przyniosą 
trochę zawiłości. Zabraknie Ci też cierpli-
wości, by spokojnie porozmawiać o po-
jawiających się problemach. Na szczęście 
kwestie zdrowotne przestaną Cię już mar-
twić. 
Strzelec: Gratulacje, to Twój tydzień! Nie-
mal wszystkie sprawy potoczą się teraz po 
Twojej myśli. Ktoś bardzo zawistny nie bę-
dzie Ci jednak życzył szczególnie dobrze, 
dlatego uważaj, komu się chwalisz.
Koziorożec: Upomnij się o swoje i nie po-
zwól innym deptać po swoich planach, ma-
rzeniach i ambicjach. Twoja stanowcza po-
stawa sprawi, że zyskasz szacunek w oczach 
bliskich i współpracowników. Kieruj się 
głosem intuicji.
Wodnik: Atmosfera tego tygodnia obudzi 
w Tobie motywację do większego wysiłku 
i chęci realizowania wcześniej postawio-
nych sobie planów. W rodzinie pojawi się 
niewielki konflikt. Najlepiej będzie go prze-
czekać.
Ryby: Pielęgnuj w sobie dobre wspomnie-
nia i dbaj o to, by nikt nie przekraczał po-
stawionych przez Ciebie granic. Dzięki 
temu w końcu poczujesz, że Twoje życie 
wygląda tak, jakbyś sobie tego życzył. Bądź 
odważny!

Wróżka Anastazja

W smutnych okolicznościach stajemy się spadko-
biercami. Jedni się ze spadku cieszą, a innym do-
starcza on kłopotów. Zwłaszcza, gdy okazuje się, że 
dziedziczymy długi, przekraczające wartość spadku. 
Chcąc objąć spadek możemy złożyć oświadczenie 
o jego przyjęciu wprost lub z dobrodziejstwem 

inwentarza. Brak oświadczenia, zgodnie z obowiązującym od 
2015 r. prawem, oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.
Nadal istnieje też możliwość odrzucenia spadku, co powoduje, 
że spadkobiercę traktuje się jakby nie dożył spadku. Oświadcze-
nie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w terminie 6 mie-
sięcy od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się, iż jest spad-
kobiercą. Odrzucenie spadku przez spadkobiercę powoduje, iż w 
jego miejsce wchodzą jego spadkobiercy.
Z tej możliwości nie skorzystali spadkobiercy pewnego przedsię-
biorcy transportowego. Jeszcze za jego życia były postępowania 
egzekucyjne, a o tych długach częściowo wiedzieli spadkobiercy. 
Nie wszczęli postępowania spadkowego. Z inicjatywą wystąpił 
Urząd Skarbowy, na którego wniosek sąd prowadził postępowa-
nie w celu ustalenia spadkobierców. Wówczas dzieci spadkodaw-
cy złożyły oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie z jednym 
z przepisów kodeksu cywilnego istnieje możliwość złożenia takie-

spadkowe wygibasy
go oświadczenia po upływie 6 miesięcy, ale trzeba wykazać, że 
oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożo-
ne pod wpływem błędu lub groźby. Jeżeli zaś spadkobierca nie 
złożył żadnego oświadczenia w 6-miesięcznym terminie, może w 
powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowa-
nia tego terminu, ale wymaga to zatwierdzenia przez sąd. 
W naszej sprawie sąd nie zatwierdził tego oświadczenia woli. 
Orzeczenie to utrzymał sąd okręgowy, który uznał, że spadko-
biercy nie wykazali, aby byli w błędzie co do majątku ojca, a w 
każdym razie ich błąd nie był istotny. Mieszkając razem z ojcem 
do jego śmierci wiedzieli, że prowadzi firmę oraz o zajęciu ko-
morniczym wykorzystywanego w firmie samochodu. Mając zaś 
tego świadomość nie dążyli do uzyskania żadnych informacji, 
chociażby od żyjącej matki. Wykazali się zatem lekkomyślnością. 
Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego (tego nielubia-
nego przez część obecnych i potencjalnych podsądnych). Ten zaś 
stwierdził, że częściowa tylko znajomość długów przodka może 
uprawniać spadkobierców do późniejszego odrzucenia spadku. 
Nie muszą czynić tego profilaktycznie. Zaskarżone orzeczenie 
uchylił i przekazał sądowi okręgowemu do ponownego rozpo-
znania. Sędzia sprawozdawca stwierdził, że skarżący mają rację, że 
do decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu spadku istotna może być 
wiedza o całości długów spadkowych, a wiedza jedynie o części z 

nich albo możliwość łatwego jej uzyskania 
nie uzasadnia oczekiwania, że spadkobier-
ca profilaktycznie odrzuci spadek. Sytuacja 
taka nie wyklucza zatem możliwości po-
wołania się na błąd w razie późniejszego 
ujawnienia się innych długów. Tym bar-
dziej, że dowiedzenie się o całości długów 
kredytowych (poza kredytem hipotecz-
nym) i podatkowych nie jest łatwe. 
Stanowisko Sądu Najwyższego poszerza 
więc możliwości określone w art. 1019 k.c. 
na złożenie oświadczenia o odrzuceniu 
spadku po upływie 6 miesięcznego termi-
nu, co daje szanse spadkobiercom, którzy 
nie byli zorientowani w faktycznym stanie 
zadłużenia spadkodawcy. Jednakże wobec 
tego, iż obowiązuje zasada odpowiedzial-
ności za spadek tylko do jego wartości 
(dobrodziejstwo inwentarza), a odrzucenie 
spadku powoduje, iż w miejsce odrzucają-
cego wchodzą jego spadkobiercy, warto 
się wcześniej zastanowić, czy nie doświad-
czymy odpowiedzialnością za spadek wła-
snych dzieci, czy też, np. dawno nie widzia-
nej cioteczki spod Lublina.

adwokat Cezary Skrzypczak
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/
Orzeczenia3/IV%20CSK%20398-18-1.pdf
za „Rzeczpospolitą”



Studio Urody GLAMOUR Anny Woj-
daszewicz zajęło I miejsce w kate-
gorii Studio Urody Roku w powie-
cie wałeckim w plebiscycie „Głosu 
Dziennika Pomorza” Mistrzowie 
Urody 2019. Zwycięstwo jest tym 
bardziej cenne, ponieważ zosta-
ło zdobyte głosami zadowolonych 
klientek. Pani Anna jest absolwent-
ką studiów o kierunku kosmetolo-
gia. Jej ambicją, jest upiększać, ale 
w sposób naturalny i nieinwazyjny. 
Studio wykonuje manicure tytano-
wy SNS/LART, geometrię brwi henną 

marokańską oraz lifting rzęs. Bazą wszystkich zabiegów są - co 
bardzo ważne - naturalne składniki. Manicure tytanowy SNS/
LART nie zawiera formaldehydu, ftalanów, żadnych szkodli-
wych substancji przenikających do organizmu, ma za to w skła-
dzie witaminy i minerały, a do aplikacji nie potrzebuje lampy 
UV/LED. Zabieg geometrii brwi organiczną henną marokańską 
regeneruje słabe włoski zmęczone syntetyczną henną, nie uży-
wa się przy niej żadnego aktywatora. Lifting rzęs z kolei jest 
doskonałą alternatywą dla tych przedłużanych i doczepianych. 
Zabieg polega na podkręceniu i uniesieniu naturalnych rzęs. 
Na wizytę można umówić się telefonicznie: 505-627-353 lub 
przez strony Facebook i Instagram. Studio mieści się w Wałczu 
na ul. Dąbrowskiego 7.

naturalnie i miejsce

lampka szampana, 
przystawka, 
zupa krem, 
danie główne, 
deser.

Przez żołądek do serca
UROCZYSTA KOLACJA WALENTYNKOWA

14 lutego

Rezerwacja stolików

ZAPRASZAMY

Nanoplastia włosów 
Keratynowa/organiczna odbudowa włosów 
Botox
Przedłużanie i zagęszczanie włosów 
Przedłużanie rzęs 
Lodowa regeneracja włosów 
Kosmetyczne wybielanie zębów
Polerowanie włosów Split ender pro
Lifting rzęs

Studio Urody
Anna Wójcicka

                 

Walentynkowa promocja 10%
10-14 lutego

Wałcz, Morzyce 16, tel. 535 854 600

14 lutego obchodzimy święto zakochanych - wa-
lentynki. Choć jeszcze do niedawna w Polsce wiele 
osób podchodziło do niego z dystansem, to dziś 
już nikogo nie dziwi wręczanie drobnych upomin-
ków czy składanie miłosnych życzeń najbliższej 
osobie. Skąd wzięła się tradycja obchodzenia wa-
lentynek, kim jest święty Walenty i dlaczego to on 

kochany ŚwiĘTy walenTy
został patronem dnia zakochanych?
Walentynki często - i niesłusznie - uznawane są za 
przejaw „amerykanizacji”. Kojarzone są z komercją 
i kiczem, które oglądać możemy w telewizyjnych 
komediach. Jednak w rzeczywistości tradycja ob-
chodzenia święta zakochanych 14 lutego oraz hi-
storia patrona tego dnia sięgają czasów znacznie 

bardziej odległych, by można było kojarzyć je tyl-
ko z ekspansją kultury Stanów Zjednoczonych.
Korzeni święta szukać można jeszcze w zwycza-
jach czasów starożytnych. Niekiedy obchodzenie 
walentynek kojarzone jest ze zwyczajem Cesar-
stwa Rzymskiego, zgodnie z którym mężczyźni 
poszukiwali wybranki, losując jej imię z urny. Praw-
dopodobnie święto odwołuje się do rzymskich 
Lupekariów, obchodzonych 14-15 lutego ku czci 
bogini kobiet i małżeństwa Junony.
Obecny kształt święta związany jest z 
osobą świętego Walentego, biskupa i 
męczennika chrześcijańskiego, którego 
wspomnienie w Kościele Katolickim przy-
pada właśnie 14 lutego.
Dlaczego św. Walenty jest patronem za-
kochanych?
Jak głosi jedna z legend, które tłumaczą, 
dlaczego to właśnie Walenty stał się pa-
tronem dnia zakochanych, cesarz Klau-
diusz II Gocki, za panowania którego żył 
święty, za namową swoich doradców 
zabronił młodym mężczyznom wchodzić 
w związki małżeńskie. Uważał, że dzięki 
temu będą oni lepszymi żołnierzami. Bi-
skup Walenty złamał ten zakaz i błogosła-
wił śluby młodych legionistów. Został za 
to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał 
się w niewidomej córce strażnika. Podob-
no jego narzeczona pod wpływem tej 
miłości odzyskała wzrok. Niestety, kiedy 
dowiedział się o tym cesarz, kazał zabić 
Walentego. Tuż przed śmiercią ten napi-
sał list do swojej ukochanej, który podpi-
sał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję 
wykonano 14 lutego 269 r. Właśnie dlate-
go jednym z walentynkowych zwyczajów 
jest wysyłanie listów do ukochanej osoby.


W Polsce walentynki zyskały popularność dopie-
ro w latach 90. ubiegłego wieku, jednak zwyczaj 
znany jest już od czasów rozpowszechnienia kultu 
świętego Walentego.
Jeśli obchodzicie walentynki, a jeszcze nie macie 
prezentu dla ukochanej/ukochanego, to sprawdź-
cie nasze propozycje!

M. Chruścicka


