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z roku na rok notuje się coraz więcej za-
chorowań na raka. Jak to wygląda na 
terenie naszego powiatu?
Niestety źle, by nie powiedzieć fatalnie. 

Mieszkamy na pięknym terenie, czystym, eko-
logicznym. Mamy dookoła lasy, jeziora, nie ma 
fabryk z dymiącymi kominami. Powinniśmy być 
okazami zdrowia, w tym głównie w chorobach on-
kologicznych. Tak mogło by się wydawać. Tylko, że 
statystyki mówią niestety coś innego.
a jakie są statystyki? Rozumiem, że złe?
Od lat rośnie liczba zachorowań na raka w skali 
kraju. Na 100 tysięcy mieszkańców notuje się już 
257 przypadków. Mamy też oficjalne dane za 2016 
rok, dotyczące naszego powiatu. Wygląda to fatal-
nie. W 2016 roku mieliśmy 226 zachorowań na róż-
ne nowotwory. Są to oficjalne dane, potwierdzone 
histopatologicznie. Ilu mieszkańców liczy powiat 
wałecki? Coś pomiędzy 50 a 60 tysięcy. Jeśli przyj-
miemy, że bliżej 50 tysięcy, to okaże się, że liczba 
nowotworów u nas była niemal dwukrotnie więk-
sza, niż średnia krajowa. To powinno przerażać.
I przeraża. Jaka jest tego przyczyna?
Zapewne jest to bardzo złożone i do końca nie da 
się na to pytanie odpowiedzieć. Ale myślę, że na 
pewno sporo zależy od naszego stylu życia.
Możemy zminimalizować ryzyko?
Mówiąc o szeroko rozumianej profilaktyce, za-
cząłbym od czegoś innego. Bo oczywiście każdy 
wie, że palenie szkodzi. Ale w niektórych rejonach 
smog jest tak duży, że nie trzeba palić, żeby zna-
leźć się w grupie ryzyka zachorowań na raka płuc. 
Istotne jest to, aby jak najszybciej wykryć chorobę. 
Prawda jest taka, że niemal każdy rak we wczesnej 
postaci jest wyleczalny w 100 procentach. Dlatego 
badania profilaktyczne i jeszcze raz badania profi-
laktyczne.
a badamy się? 
Jeśli chodzi o panie, to na pewno są bardziej zdy-
scyplinowane od mężczyzn, ale też nie ma rewe-
lacji. Z badania piersi - całkowicie darmowego, 
co należy podkreślić - korzysta może 50 procent. 
Mam w gabinecie panie, które przyznają, że u gi-
nekologa były 20 lat temu. Bo do ginekologa cho-
dzi się najczęściej, jak się jest w ciąży. Z panami jest 
jeszcze gorzej. Najgorsze tłumaczenie, jakie słyszę, 
to: nie idę się badać, bo jeszcze mi coś znajdą. A 
właśnie chodzi dokładnie o to, żeby szybko zna-
leźć i szybko zacząć leczenie.

Kto się bada?
Krzysztof Piotrowski (40+): - Na pewno syste-
matycznie chodzę do dentysty. Poza tym, robię 
- powiedzmy - dość regularnie badania krwi, mo-
czu i rentgen płuc. Gdybym powiedział, że zanie-
dbuję profilaktykę z powodu braku czasu, byłby 
to wykręt przed samym sobą. Pewnie tak jak wie-
lu z nas nie chodzę do lekarza, bo jak pójdę, to 
coś mi znajdzie. 
Wojciech Szalwach (50+): - Boję się, że dobrym 
przykładem dbania o zdrowie nie jestem. Raz, że 
od lat mam problem z papierosami. Dwa, bada-
nia profilaktyczne może i robię, ale nie z własnej i 
nieprzymuszonej woli, przeciwnie - pod przymu-
sem. Bo badania okresowe w pracy są obowiąz-
kowe i je realizowałem. I w tych badaniach coś 
mi znaleźli i teraz znów mam przymus badania 
w konkretnym już kierunku. A profilaktyka nie na 
tym jednak polega.
Roman Wiśniewski (50+): - Mając 20, 30, 40 lat 
byłem w wojsku i tam przechodziłem okresowe 
badania. Gdyby nie to, raczej badań bym nie robił. 
Jak człowiek jest młody, nic go nie boli, nie zwraca 
uwagi na rady: idź się przebadaj, uważaj na siebie. 
Teraz jestem w wieku, w którym jak mówi Bałtro-
czyk: tam dom twój, gdzie tabletki twoje, i na pew-
no lepiej uważam na zdrowie, niż kiedyś. 
Paweł Suski (50+): - Badaniami profilaktycznymi 
nigdy sobie nie zaprzątałem głowy. Pamiętam, jak 
mając jakieś 16 lat zapaliliśmy z kuzynem pierw-
szego papierosa. I wyobraziłem sobie, jak ten dym 
wypełnia mi płuca i czułem, że to coś złego, że za-
truwam organizm. Nigdy nie paliłem i starałem się 
żyć sterylnie, nie niszcząc organizmu. Nie byliśmy 
nauczeni, że profilaktyka jest ważna. Dopiero kie-
dy byłem posłem, kilkakrotnie się badałem przy 
okazji organizowania akcji w sejmie przez różne 
organizacje. 
Rafał Orlikowski (50+): - Myślę, że pomiędzy 20 a 
47 rokiem życia wystarczyłoby palców jednej ręki 
na policzenie moich bezpośrednich kontaktów z 
lekarzami. W tym czasie bodaj dwa razy miałem 
robiony rentgen płuc i jakieś badanie krwi. Nadal 
wizyta u lekarza to dla mnie męka. Siedzenie w 
poczekalni to katorga, po której wracam bardziej 
chory. Ale muszę, więc chodzę. Im człowiek starszy, 
tym bardziej chce przeżyć choćby tydzień czy dwa 
więcej. W sumie na bonusie mam już prawie 5 lat.

Badać się!!
Mieszkaniec powiatu wałeckiego ma dwukrotnie większe szanse na 
to, że zachoruje na raka, niż statystyczny Polak - w rozmowie z Rafa-
łem Orlikowskim mówi chirurg onkolog Jacek sokołowski.

Czyli, że czas ma znaczenie?
Kolosalne, przy czym nie mówimy tu nawet o 
dniach czy tygodniach. To mogą być lata. Choroba 
nowotworowa rozwija się długo i - co najgorsze - 
w początkowej fazie nie daje jakichkolwiek niepo-
kojących objawów. Dlatego tylko badania profilak-
tyczne są w stanie ją wykryć. Jeśli nowotwór staje 
się wyczuwalny, czy daje jasne objawy, najczęściej 
jest już w fazie zaawansowanej, a bywa, że dodat-
kowo jest rozsiany, czyli daje przerzuty. I smutne, 
że do gabinetu trafiają właśnie najczęściej pacjen-
ci w tych dwóch ostatnich stadiach.
Na ile skuteczne jest samobadanie i co można 

w ten sposób badać?
Na pewno panie mogą badać piersi, tyle, że znów 
takie badanie nie daje to stuprocentowej pewno-
ści. We wczesnej fazie guzek może być mały i nie 
do wykrycia, zwłaszcza przy obfitym biuście. Piersi 
mogą też badać panowie, bo choć rzadko, ale i oni 
zapadają na takie nowotwory. Można badać węzły 
chłonne, pod pachami, w pachwinach i na szyi. 
Jeśli są powiększone, warto udać się do lekarza. 
Panowie mogą badać sami jądra i tu każde stwier-
dzenie zmian, a zwłaszcza powiększenie, powin-
no skutkować natychmiastową wizytą u urologa. 

ciąg dalszy na stronie 2



Uspokajam, że zmiany najczęściej powoduje wodniak, ale to musi 
stwierdzić lekarz. I oczywiście możemy obserwować skórę. Każda 
zmiana powinna być konsultowana z dermatologiem pod kątem 
czerniaka.
to chyba jeden z groźniejszych nowotworów?
Czerniak we wstępnej fazie to narośl na skórze, którą się usuwa. Moż-
na do tego dołożyć naświetlania i zapominamy o nim. Jest w pełni 
wyleczalny i tu znów widać, jak ważne jest wczesne rozpoznanie. Ale 
czerniak rozsiany, zaawansowany, do niedawna był właściwie nie-
uleczalny. Od około dwóch lat pojawiła się jednak dedykowana pod 
kątem tego nowotworu chemia i nawet zaawansowany czerniak to 
już nie wyrok.
Co z rakiem prostaty?
Podstawą jest badanie PSA, które wykrywa antygen prostaty, plus 
USG. Możliwe jest badanie per rectum, czyli namacanie palcem przez 
odbyt. Samemu też tego nie zrobimy, bo trzeba przede wszystkim 
wiedzieć, gdzie szukać prostaty. Tak naprawdę poza piersiami, skórą 
i jądrami nowotwory są ukryte.
Badanie krwi może być pomocne we wczesnej diagnostyce? 
Wysokie OB może sugerować nowotwór albo przewlekły stan zapal-
ny. I z doświadczenia powiem, że częściej powodem jest stan zapal-
ny. Poza tym, początkowa faza nowotworu przebiega bez objawów. 
Jak objawy zaczynają być widoczne w badaniach laboratoryjnych, 
to najczęściej choroba jest już w stanie zaawansowanym. Jest jed-
nak jeden wyjątek i mowa tu o nowotworach krwi, czyli białaczce. Tu 
podstawą jest badanie krwi.
Jakich objawów nie wolno lekceważyć?
To jest zależne od typu nowotworów. Na pewno utrzymujący się 
dłużej kaszel, duszności powinny skłonić do badania płuc. Uczucie 

wzdęcia, problemy z wypróżnianiem powinny skłonić do badania 
przewodu pokarmowego. Tu najlepiej zdiagnozować się dzięki ko-
lonoskopii. Mam świadomość, że nie jest to przyjemne badanie, ale 
daje najpewniejsze rezultaty. Wątroba doskonale widoczna jest na 
USG. Problemy z oddawaniem moczu to znów prostata, o której mó-
wiliśmy, i badanie PSA. Co roku powinniśmy znaleźć czas na takie 
profilaktyczne badania.
a co, kiedy usłyszymy: ma pan/pani raka? Czy to koniec świata? 
Wyrok?
Wie pan, co jest najgorsze, co słyszę w gabinecie? Że ktoś się nie 
badał, bo nie chciał wiedzieć, że ma raka. Bo jak ma, to już nie ma 
dla niego ratunku. Więc lepiej nie wiedzieć i się nie badać. Większej 
głupoty nie ma. Powtórzę to po raz kolejny: rak we wczesnej fazie 
to praktycznie 100 procentowe wyleczenie. Faktem jest, że rak za-
awansowany jest często nieuleczalny. Ale można go dzięki współ-
czesnym metodom zaleczyć i zatrzymać rozwój choroby. Mam pod 
opieką od wielu lat ludzi chorujących na nowotwory z przerzutami. 
Podkreślam: od wielu lat. Żyją i normalnie funkcjonują. Ludzie nie 
badają się, bo boją się nowotworu. A boją się nowotworu, bo poku-
tuje przekonanie, że jeśli go mają, nie ma dla nich ratunku. A nie jest 
to prawdą.
Na ile ważna jest psychika?
To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Podejście „dla mnie i tak nie ma 
szans” jest najgorszym z możliwych. Nie wiem, czym to tłumaczyć, 
ale taki pacjent faktycznie gorzej znosi samo leczenie, częściej poja-
wiają się jakieś powikłania. 
Co robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania?
W pełni wyeliminować pewnie się nie da, ale na pewno pomoże 
zdrowy styl życia. Na pewno ruch i brak stresu. Zero papierosów. 
Zdrowe odżywianie. Muszę powiedzieć, że spada ilość zachorowań 
na raka żołądka, co ma związek z odejściem od dawnych sposobów 
przechowywania żywności, w tym głównie peklowania i wędzenia. 
Choć z drugiej strony, żywność w marketach też jest daleka od ide-

ału. Bo co myśleć o wędlinie, której kilogram jest tańszy od kilogra-
ma mięsa? To sama chemia. 
Mówi się często, że szewc bez butów chodzi. Pan się bada profi-
laktycznie?
Ja akurat tak, i wykonuję wszystkie badania. Ale rzeczywiście jest 
sporo prawdy w pana pytaniu. Lekarze też chorują i też umierają na 
raka, bo był zbyt późno stwierdzony. I to również u nas...
dziękuję za rozmowę.

Badać się!!
dokończenie ze str. 1

Wśród 6 tysięcy morsów na XVII Międzynarodowym Zlocie w Mielnie 
było około 50 wałczan. - Bawiliśmy się świetnie wraz innym zakręco-
nymi ludźmi z całej Polski i z zagranicy - mówi Roman Wiśniewski. 
- Między bajki zatem należy włożyć skłócenie morsów wałeckich. Ra-
zem byliśmy w Mielnie i razem w najbliższą niedzielę chcemy przyjąć 
morsów z Kalisza Pomorskiego, Mirosławca i Tuczna.
Temperatura powietrza 7-8 stopni, woda - jak to w Bałtyku i zimą - 
zimna. Najwytrwalsi kąpali się ponad 20 minut. W wodzie widziano 
sześciolatka, który morsuje od... sześciu lat. Były też morsy trzypoko-
leniowe: dziadkowie, rodzice i wnuki.

Morsy się zleciały

Z okazji 75 rocznicy przełamania Wału Pomorskiego po raz pierwszy 
został udostępniony do zwiedzania schron pod budynkiem Urzędu 
Miasta w Wałczu. - Schron powstał około roku 1940 r. i był wielokrot-
nie dostosowywany do realiów powojennych - mówi Wojtek Olek. 
- Jego  przeznaczeniem było dowodzenie Obroną Cywilną miasta 
Wałcz. Ma jedną kondygnację.
Obiekt został przygotowany do zwiedzania przez Stowarzyszeniu 
Wał Pomorski 1945 i Muzeum Wału Pomorskiego. Z zaproszenia sko-
rzystało około 200 osób. 
Foto: Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945

schron pod ratuszem



Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•	 sporządzanie	rocznych	sprawozdań	finansowych	obejmujących	wprowadzenie	do	sprawozdania	

finansowego,	bilans,	rachunek	zysków	i	strat,	informację	dodatkową,	
•	 sporządzanie	dla	wszystkich	kategorii	podatków	właściwych	dla	Pracodawcy	zeznania,	deklaracje	

podatkowe	oraz	sprawozdania	statystyczne	i	inne	dokumenty	rozliczeniowe,	
•	 prowadzenie	gospodarki	finansowej	Pracodawcy	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	i	

zasadami,	a	zwłaszcza:
•	 wykonywanie	dyspozycji	środkami	pieniężnymi;
•	 zabezpieczanie	pod	względem	finansowym	prawidłowość	umów	zawieranych	przez	Pracodawcę;
•	 przestrzeganie	zasad	rozliczeń	pieniężnych	i	ochrony	wartości	pieniężnych;
•	 kontrolowanie	terminowego	ściągania	należności	i	roszczeń	spornych	oraz	spłaty	zobowiązań;
•	 kontrolowanie	rozliczania	zaliczek	udzielonych		usługobiorcom	i	zleceniobiorcom	oraz	delegacje;
•	 rozliczanie	spisów	z	natury	(inwentaryzacje)	księgozbiorów,	przedmiotów	nietrwałych	i	środków	

trwałych,	
•	 prowadzenie	księgowości	analitycznej	i	syntetycznej	funduszu	socjalnego	Pracodawcy.
•	 opracowanie	oraz	aktualizacje	przepisów	wewnętrznych,	zatwierdzanych	przez	Pracodawcę,	

dotyczących	prowadzenia	rachunkowości,	a	w	szczególności	zasad	rachunkowości	Pracodawcy,	
zakładowego	planu	kont,	obiegu	dokumentów,	zasad	przeprowadzania	i	rozliczania	inwentaryzacji.

•	 Współpracę	z	instytucjami	zewnętrznymi	-	bankami,	urzędami	i	innymi	instytucjami	oraz	audytorami	
Pracodawcy	

•	 Przygotowywanie	bieżących	zestawień	oraz	raportów.
•	 Kierowanie	i	ocenę	pracy	podległych	pracowników	działu	księgowości
Od kandydatów oczekujemy:
•	 ukończone	ekonomiczne	studia	magisterskie,	uzupełniające	studia	magisterskie	lub	ekonomiczne	

studia	podyplomowe	i	posiadanie	co	najmniej	3-letniej	praktyki	lub	ukończona	średnia,	policealna	lub	
pomaturalna	szkoła	ekonomiczna	i	posiadanie	co	najmniej	6-letniej	praktyki	w	księgowości

•	 znajomości		obowiązujących	przepisów:	ustawy	o	rachunkowości,	ustawy	o	podatku	od	osób	fizycz-
nych	i	prawnych,	ustawy	VAT	i	przepisów	ordynacji	podatkowej.

•	 umiejętności	obsługi	programów	–	mile	widziana	obsługa	CDN	XL
•	 umiejętności	analitycznego	myślenia	
•	 samodzielności,	odpowiedzialności	oraz	dużego	zaangażowania	w	pracę
•	 umiejętności	współpracy	w	zespole
Kandydatom oferujemy:
•	 pracę	w	młodym,	dynamicznym	zespole
•	 możliwości	rozwoju	zawodowego	oraz	satysfakcję	płynącą	z	udziału	w	sukcesach	firmy
•	 wysokie	wynagrodzenie,	adekwatne	do	wykonywanego	zakresu	obowiązków.
Zainteresowane	osoby	prosimy	o	przesłanie	swoich	dokumentów	(CV,	listu	motywacyjnego)	w	ciągu	7	dni,	z	
zaznaczeniem	numeru	ref.	na	adres:
„VICTORIA	CYMES”		Spółka	z	o.o.,	ul.	Kołobrzeska	43,	78-600	Wałcz;	e-mail;	jadwiga.malaszko@cymes.
pl;	tel.	691	979	055
Prosimy	o	zamieszczenie	podpisanej	klauzuli:
„Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	zawartych	w	ofercie	pracy	dla	potrzeb	niezbędnych	do	realizacji	
procesu	rekrutacji	(zgodnie	z	Ustawą	z	dn.	29.08.97	o	ochronie	danych	osobowych	Dz.	U.	nr	133	poz.	883)”
Administratorem	danych	osobowych	pracowników,	współpracowników	i	kandydatów	do	pracy	jest	„VICTO-
RIA	CYMES”	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Wałczu,	ul.	Kołobrzeska	43,	78-600	
Wałcz.	Dane	przetwarzane	są	w	celu	rekrutacji	i	zatrudnienia	i	ich	podanie	jest	obowiązkowe	w	zakresie	
określonym	przepisami	prawa	pracy,	w	szczególności	przez	Kodeks	Pracy.	Dane	nie	są	przekazywane	żad-
nym	nieuprawnionym	odbiorcom,	ani	też	do	państw	trzecich.	Odbiorcami	danych	mogą	być	jedynie	osoby	i	
podmioty	upoważnione	do	przetwarzania	danych	oraz		uprawnione	na	podstawie	przepisów	-prawa	organy	
publiczne.		Dane	są	przechowywane	przez	czas	określony	w	szczególnych	przepisach	prawa.	Osobie	której	
dane	dotyczą,	przysługuje	prawo	do	wglądu	w	swoje	dane,	prawo	ich	uzupełniania	i	obowiązek	zgłaszania	
Administratorowi	zmiany	danych	osobowych.

Wiodący	producent	branży	FMCG	w	związku	z	dynamicznym	
rozwojem,	poszukuje	kandydatów	na	stanowisko:

GŁÓWNEGO 
KsięGOWEGO

ZDECYDOWANIE KUPIĘ
MIESZKANIE NA PARTERZE
na os. 1000-lecia w Wałczu

tel. 600 163 094

Grupa ponad czterdziestu niezadowolonych mieszkańców gminy 
zebrała się na początku lutego, aby podjąć decyzję o złożeniu wnio-
sku o referendum w sprawie odwołania burmistrza Tuczna przed 
upływem kadencji. 10 lutego zostało złożone powiadomienie o za-
miarze przeprowadzenia referendum. Zawiadomienie wpłynęło do 
Komisarza Wyborczego w Koszalinie oraz do burmistrza Krzysztofa 
Hary. 
- Trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem - mówi jeden z organiza-
torów referendum Marek Gajzler. - Musimy ich mieć około 400. Po-
tem złożymy je do komisarza, który wydaje zgodę. Komisarz w ciągu 
50 dni musi wskazać termin referendum. Nie ma prawnej możliwości 
połączenia referendum z wyborami prezydenckimi. Dlatego liczymy, 
że jeśli szybko uda się zebrać podpisy, termin referendum może być 
wyznaczony już na drugą połowę kwietnia.
Komisarz wyborczy nie ocenia wniosku referendalnego pod wzglę-
dem merytorycznym. Czyli nie bada jego zasadności.
- Najważniejszym powodem dla odwołania burmistrza jest brak dia-
logu z mieszkańcami i atmosfera panująca w gminie - mówi Marek 
Gajzler. - W trakcie rozmów o referendum spotykam się z wyrazami 
poparcia, przy jednoczesnej niechęci do występowania pod nazwi-

REfERENduM
skiem, motywowanej obawą przed reakcją władzy. Niektórzy mają 
członków rodziny, których zatrudnienie zależy w jakiejś formie od 
burmistrza, inni sprawy do załatwienia w urzędzie... Strach przed 
władzą niestety zawsze występuje, u niektórych nawet bez faktycz-
nych powodów. Tylko u nas jego poziom jest wyjątkowo wysoki i 
nie jest to przypadek, a wynik stylu rządzenia obecnego burmistrza. 
Sam nadziewam się na jego zachowanie i odzywki w trakcie pracy w 
Radzie Miejskiej. Jeżeli tak samo odnosi się do swoich wyborców, to 
ich obawy nie dziwią mnie. Jeżeli coś nie gra na styku władzy ze spo-
łeczeństwem, to wina jest po tej pierwszej stronie. Mieszkańców nie 
zmienimy, za to możemy zmienić burmistrza i spróbujemy to zrobić.
- Wiem o przygotowaniach do referendum - mówi Krzysztof Hara. - 
Dlaczego ten termin? Bo liczyli, że połączą referendum z wyborami 
prezydenckimi, co zwiększyłoby frekwencję, ale nie można tego zro-
bić. Przez 8-9 miesięcy trwał ciągły atak na moją osobę. Rozumiem, 
że niektóre osoby mają niespełnione ambicje i jakiś niedosyt po 
ostatniej kampanii. Może to źle zabrzmi, ale w kampanii odpuściłem 
i nie wchodziłem w polemikę, mimo że na mój temat niektórzy wy-
gadywali totalne bzdury. Tym razem, jeśli dojdzie do referendum, już 
nie będę milczał.                                                                   Rafał Orlikowski

W tucznie rozpoczęto procedury do przeprowadzenia referendum w celu odwołania burmistrza. 



Kim jesteś?
Z wykształcenia matematykiem. Jestem też mistrzem 
aikido oraz prowadzę klub rugby dla dzieci RC Ratels 
Jastrowie.
I wkurzasz sąsiadów koncertami, które robisz na 
wspólnym podwórku...
Pochodzę z Olsztyna, a moja żona z Jastrowia. Kilka 
lat temu kupiliśmy mieszkanie w starej, zabytkowej, 
żydowskiej kamienicy. Najpiękniejszej w mieście, a 
jednocześnie bardzo zaniedbanej, z zapuszczonym 
podwórkiem. Stwierdziłem, że aby zwrócić uwagę na 
to niezwykłe miejsce, należy zrobić coś spektakular-
nego. Na przykład koncerty, bo bardzo lubię muzykę 
i sztukę.
???
Jeszcze w Olsztynie zorganizowałem dużą imprezę, 
która przeszła do historii jako rockowy koncert wszech 
czasów numer 2. W legendarnym klubie Boomtown 
wystąpiły Prząśniczki. W Jastrowiu, zanim zacząłem za-
praszać muzyków na podwórko, zrobiłem pięć koncer-
tów: trzy w knajpie Gumowiec, jeden na „góralskim” 
festiwalu i jeden w Domu Kultury. Wyszło dobrze, więc 
uznałem, że jest klimat w mieście na takie wydarzenia. 
W mojej kamienicy jest 6 właścicieli oraz 2 lokatorów. I 
generalnie wszyscy są przeciwni koncertom. Podwór-
ko na szczęście należy do miasta, a burmistrz mówi: 
proszę bardzo. Przestrzegamy ciszy nocnej, nie prze-
kraczany norm na hałas, po koncercie sprzątamy, więc 
nikt nie może się do nas przyczepić.
I nie przyczepia się?
Tak dobrze nie jest. Sąsiedzi wzywają policję, piszą 
listy do burmistrza albo w dniu koncertu rozwiesza-
ją pranie. Ale okazuje się, że bielizna na sznurku nie 
przeszkadza muzykom.

KONcERty POdWÓRKOWE
Wojtek Korwin-Piotrowski zaprasza muzyków na najbrzydsze podwórko w Jastrowiu. toczy muzyczną wojnę z sąsiadami w szlachetnym celu.

Jak wygląda scena?
Z dwóch stron odrapane ściany kamienicy. Z tyłu 
mur, oddzielający sąsiednie podwórko, i jakieś prze-
gniłe szopki oraz śmietniki. Jeden z sąsiadów rozbiera 
pralki na części. To, co się nadaje, oddaje na złom, a 
resztę składuje w kącie. Raczej bałagan.
Ile koncertów już zrobiłeś?
Do tej pory 11. Grali m.in. Bajzel i Babu Król ze Smut-
nymi Piosenkami dwukrotnie, Tymon Tymański w 
różnych konfiguracjach trzy razy, a także Koń, BiFF i 
Siostry Łotry ostatnio.
Czyli pomysł wypalił?
Mój pomysł był taki, że nie ma linii scena-publicz-
ność, co - jak się okazuje - bardzo pasuje artystom. 
Jest cieplej i żywiej, niż na przeciętnym koncercie. 
Miejscowi, po pierwszym szoku, zrozumieli, że moż-
na tu przyjść i dobrze się 
bawić. Dwa koncerty ze 
względu na pogodę odbyły 
się u mnie w dużym poko-
ju. Przyszło 40 osób, więc 
udostępniłem pokój obok. 
Część gości stała i piła piwo 
przy pralce, a kolejnych kil-
ku na korytarzu.
Kto przychodzi na kon-
certy?
Miejscowi i część osób 
przypadkowych, które aku-
rat są w Jastrowiu. Niektó-
rzy przyjeżdżają specjalnie, 
jak zaprzyjaźniona ekipa z 
Gdańska i Tuczna. Są goście 
z Olsztyna, Wałcza, Piły, no 
i z Kielc.
Lubisz to robić?
To ciężka, stresująca praca. 
W związku z agresją sąsia-
dów, muszę mieć oko na 
wszystko. Pieniądze też mu-
szą się zgadzać. Po koncer-
cie czuję się więc jak taka 
wyżęta ścierka. Ale robię to, 
bo co ja mam w życiu robić? 
Jastrowie jest takim miej-
scem, gdzie trochę usycham. 
Dlatego jest mi bardzo miło, 

gdy spotykam ludzi, z którymi można pogadać o czymś 
więcej niż o pogodzie i problemach doraźnych.
Co na to twoja rodzina?
Żona nie cierpi mnie za to, ale ostatecznie na koniec 
zostaje szefową imprezy, więc jest zadowolona. Żar-
cie zrobi pyszne i wszyscy ją uwielbiają. Też jest taką 
duszą towarzystwa. Syn, ma 11 lat, opiekuje się dzieć-
mi znajomych, którzy przychodzą na koncerty. I ja mu 
muszę za to zapłacić.
Udało Ci się osiągnąć cel, czyli znaleźć pieniądze 
na odnowienie podwórka?
Wydaje mi się, że jest jakieś wsparcie, na razie psy-
chiczne, od miasta. Miastu też zaczyna zależeć, aby 
to miejsce wyglądało lepiej, aby zdjęcia z koncertów, 
które idą gdzieś w świat, były wizytówką Jastrowia. Z 

jednej strony Tymański mówi: nie odnawiaj tego po-
dwórka, mnie się tutaj bardzo podoba. Ale z drugiej 
strony, ile można żyć w takim bałaganie? W Jastrowiu 
będzie w tym roku po raz pierwszy budżet obywatel-
ski. Wystartowałem z projektem na odnowienie po-
dwórka. I zobaczymy.
Kiedy zapraszasz na najbliższy koncert?
W kinie 14 marca zagrają metalowcy, a jak będzie cie-
pło, to w pełnym składzie zagrają Siostry Łotry już na 
podwórku.
Jak do Ciebie trafić?
Kamienica na rogu przy czerwonym kościele.
dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Chruścicka
foto Radosław dubielewicz



Myślę, że Walentynki to święto kontrowersyjne. Nawet nie 
o to chodzi, że importowane z Ameryki, gdzie go prawdo-
podobnie wymyślił jakiś cwaniak od podnoszenia słupków 
sprzedaży. Ci mądrale doskonale wiedzą, jak się podkręca 
obroty w handlu. Prościzna to jest: trzeba tylko znaleźć lukę 
na rynku, a potem zasypać ją własnymi produktami. No, ale 
jak z tym znalezieniem idzie słabo, to trzeba zastosować wa-
riant drugi: taką lukę należy stworzyć i wmówić rynkowi, że ją 
odczuwa, a końcówka już z wariantu pierwszego. No, i mamy 
Walentynki... 
Jak wiadomo, handel wzbudza się przy okazji różnych świąt. 
Zachowując chronologię występowania w ciągu roku i od-
nosząc się do polskich realiów, są to: rzeczone Walentynki 
właśnie, potem Wielkanoc, potem dłuuuugi majowy week-
end, następnie 15 sierpnia, rozpoczęcie roku szkolnego, dalej 
Wszystkich Świętych, potem Narodowy Dzień Wyprzedaży 
Black Friday (w Polsce to święto ma jeszcze dość krótką tra-
dycję, ale dynamicznie się rozwija) oraz zwieńczenie wszyst-
kich handlowych okazji, czyli Boże Narodzenie i sylwester. Na 
tę ostatnią okoliczność czekają zgodnie handlowcy wszystkich ras i 
wyznań na całym świecie, bez względu na to, czy obchodzą Boże Na-
rodzenie według kalendarza juliańskiego czy gregoriańskiego i czy w 
ogóle go obchodzą, gdyż np. kupcy wyznania mojżeszowego raczej 
go nie obchodzą, ale pokażcie mi Żyda, który nie skorzysta z jakiejś 
okazji do zarobienia paru złotych, euro czy dolarów. Ale - i to chciał-
bym grubo uwypuklić - na początku są Walentynki.
Żeby handlowcy mieli 14 lutego oraz w dniach poprzedzających czym 
handlować, przemysł oraz floryści muszą mu dostarczyć towar. To 
dzięki nadludzkiemu wysiłkowi kwiaciarzy, cukierników, wytwórców 
wszelkich byle tylko przyozdobionych czerwonym serduszkiem ga-
dżetów, świec zapachowych i bezzapachowych, okolicznościowych 
kartek, bieliźniarzy, ale także jubilerów, producentów zegarków, a zda-
rza się, że również samochodów (a nie zapominałbym o właścicielach 
lokali gastronomicznych i bazy noclegowej oraz producentach środ-
ków antykoncepcyjnych) nasze panie mogą czuć się uszczęśliwione i 
właściwie docenione, a nawet dopieszczone. No dobrze, przyznaję, że 
niektórzy panowie również, ale walentynkowymi beneficjentkami są 
przede wszystkim dziewczyny.
Czy w związku z powyższym można się dziwić, że Walentynki są wy-
czekiwane głównie przez płeć piękną, a przez panów przyjmowane 
z o wiele większym dystansem? Cóż, dziwić się można wszystkiemu, 
ale w omawianym przypadku ja akurat nie widzę do tego podstaw.
Wobec powyższego wręcz nachalnie nasunęło mi się pytanie o to, 
skąd się biorą i jak się przejawiają międzypłciowe różnice w trakto-
waniu Walentynek.
I oto głos pierwszy, piękny i mądry, dyskretnie ukryty za woalką ano-
nimowości:
„Kobiety są łase na prezenty, kwiatki, kolacje, a Walentynki temu 
sprzyjają. Mało tego, każda z nas (nawet jeśli mówi inaczej), marzy 
o romantycznym nastroju, miłości i tej całej serduszkowej oprawie. 
Myślę, że w tym zabieganym świecie takie „święta” są też chwilą, kie-
dy możemy liczyć na Waszą uwagę”.
A teraz głos drugi. Też kobiecy, ale odnoszący się do tego, jaki sto-
sunek do Walentynek mają osobnicy płci nieżeńskiej: „Zasłyszane w 
sklepie. 
Sprzedawczyni: - Mamy promocję walentynkową - drugi produkt za 
pół ceny.
Młody facet, stanowczo: - Gdybym miał dwie dziewczyny, to może 
bym się zastanowił!”. 
Kurtyna opada, owacje, bisy.
Przyznajcie, droga Czytelniczko i szanowny Czytelniku, że różnica 

dookoła Walentynek

jest aż nadto wyraźna. Ona wprost bije po oczach i rzuca się do gar-
deł, zwłaszcza tych męskich. To nie mężczyźni bowiem wychodzą z 
tej konfrontacji postaw zwycięsko. Jawią się tu oni jako obrzydliwie 
pragmatyczni, żałujący tych nędznych kilku złotych na dostarczenie 
dodatkowych podniet swoim bogdankom (nie wiem, czy to przypad-
kiem nie powinno być pisane dużą literą?). A w dodatku mimochcąco 
ujawniający swe niegodne współczesnego, europejskiego mężczy-
zny, szowinistyczne żądze. Jakże bowiem inaczej zinterpretować to 
„gdybym”, jeśli nie jako dopuszczenie takiej możliwości? No jak, face-
cie ze stolicy Wielkopolski (to w Poznaniu odegrana została bowiem ta 

jakże wymowna scenka)!? Pochylmy się bowiem raz jeszcze 
nad kwestią, wypowiedzianą przez tego młodego, niedo-
świadczonego mężczyznę. Zacznijmy od tego, że ujawniłeś 
gościu to, o czym śnisz. W oczywisty sposób wynika z tego 
otóż, że dopuszczasz możliwość spotykania się z dwoma ko-
bietami jednocześnie. Przyjmij moją radę, młody człowieku 
- zwłaszcza, że udzielę ci jej całkowicie za darmo: nie idź tą 
drogą, gdyż prowadzi ona donikąd, a jeśli jednak dokądś, to 
tylko na manowce. Chłopaku! Prawdopodobnie żadna z nich 
nie byłaby ani ślepa, ani pozbawiona węchu, a jeśli nawet, to 
one mają w 99 przypadkach na 100 bardzo rozwiniętą oraz 
lojalną - i to nie wobec ciebie! - sieć szpiegowską. Ty byś ich 
pewnie nie zauważył, ale one ciebie jak najbardziej. Masz to 
jak w dawnym WBK. I to raczej prędzej, niż później. W trymiga 
zostałbyś zadenuncjowany, osądzony i skazany, a powiem ci, 
że w takiej sytuacji ja bym sobie chyba darował składanie od-
wołania, gdyż sam byłbyś sobie winny. Nawet bardzo surowy 
wyrok powinieneś przyjąć z pokorą, gdyż takich rzeczy jed-
nak nie powinno się robić. Rozumiem, pokusa rzeczywiście 

bywa silna, ale życzliwie odradzam.
Przyjmijmy jednak na chwilę, że masz je dwie, te twoje Walentynki I 
sprzedawczyni namawia cię do zakupu drugiej pary stringów w oka-
zyjnej cenie, a ty z tego lekkomyślnie rezygnujesz. A pomyśl sobie, co 
byś czuł będąc na miejscu tej drugiej, która by tych drugich stringów 
nie dostała, a przecież się jej one, że tak powiem, też należą? Skąd ty 
jesteś, chłopie? A, no tak, z Poznania... no to nie było tematu.
Do tekstu dołączam walentynkowe buziaki dla wszystkich Czytelni-
czek. Na zawsze Wasz                                                                        Observer



Walki o deutsch Krone (cz. iii)
do pierwszego bezpośredniego ataku na pozycje osłaniają-

ce Wałcz doszło 30 stycznia 1945 r. od strony południowej. Nie-
ustalony oddział, prawdopodobnie z jednej z jednostek 61. ar-
mii, w sile ok. 100 ludzi wspartych 6-cioma czołgami, o godzinie 
6.20 pojawił się na drodze z Różewa, tuż przed zaporą przeciw-
pancerną rozwinął się w tyralierę i z marszu próbował przebić 
się przez pozycje obronne w kierunku miasta. 

Obrońcy wsparci ogniem 5 baterii artylerii z II/ALR1 powstrzy-
mali atak i zmusili Rosjan do wycofania się ok. godziny 7.30. Na-
stępnego dnia rano (31 stycznia 1945 r.) pododdziały ze składu 61. 
Armii ponownie podjęły próbę przebicia się do miasta, tym razem 
wzdłuż szosy nr 104. I tym razem wyznaczone do ataku siły nie były 
duże, ponownie atakowała kompania piechoty, wsparta 6-cioma 
czołgami. Atakujące czołgi powstrzymał rów przeciwpancerny. 
Wprawdzie pokonała go atakująca piechota, jednak pozbawiona 
wsparcia czołgów zaległa pod ostrzałem obrońców i wpierającej 
ich artylerii z II/ALR1. Obrońców wsparli pozostający w odwodzie 
niszczyciele czołgów, niszcząc 2 radzieckie czołgi. Obrońcy ruszyli 
do kontrataku, odrzucili Rosjan, przekroczyli rów przeciwpancerny 
i ścigając cofających się czerwonoarmistów dotarli do skrzyżowa-
nia z drogą na Dobino, gdzie zajęli tymczasowe pozycje obronne. O 
zaistniałej sytuacji zameldowano do sztabu pułku „Deutsch Krone” 
ok. godziny 10.00. Dwie nieudane próby zajęcia Wałcza z marszu 
przy użyciu niewielkich sił uświadomiły dowódcy 61 Armii gen. płk. 
Pawłowi Biełowowi, że miasto ma rozbudowaną i dość silną obro-
nę, której przełamanie wymagałoby zaangażowania znacznych sił i 
czasu. Tymczasem zgodnie z rozkazem, jego armia miała przesunąć 
się na zachód, aby zabezpieczyć prawą flankę wciąż nacierających 
na północ głównych sił 1. Frontu Białoruskiego. Uniemożliwiło to 
gen. Biełowowi dalsze angażowanie się w walki o Wałcz. Miejsce 
61. Armii zająć miała 47. Armia i to właśnie w jej pasie działania 
miało teraz znaleźć się miasto. Dalej na prawym skrzydle 47. Armii 
pozycje zajmowała 1. Armia Wojska Polskiego i dalej 2. Korpus Ka-
walerii Gwardii.

Dowódcą 47. Armii był gen. mjr Franc Iosifowicz Pierchorowicz, 
oficer o dużym doświadczeniu bojowym. Urodzony w 1894 roku, 
od 1915 roku w stopniu porucznika walczył w szeregach Armii Ro-
syjskiej podczas I wojny światowej. Po wybuchu rewolucji, od 1918 
r. walczył w Armii Czerwonej, brał udział w walkach z wojskami S. 
Petlury, oraz w 1920 roku w wojnie z Polską. Wtedy też dostał się 
do polskiej niewoli. W okresie międzywojennym awansował. Po wy-
buchu wojny z Niemcami w 1941 roku został dowódcą 787. pułku 
strzeleckiego z 211. Dywizji Strzeleckiej. W maju 1942 został dowód-
cą 100. Dywizji Strzeleckiej. W czerwcu 1943 r. został mianowany 
dowódcą 52. Korpusu Strzeleckiego. Dowódcą 47. Armii 1. Frontu 
Białoruskiego został 17 listopada 1944 r. 47. Armia po wydzieleniu 
części sił do oblężenia Piły prowadziła natarcie w kierunku północ-
no-zachodnim. Jej jednostki zajęły między innymi miejscowości: 
Dolaszewo, Szydłowo, Starą Łubiankę, Skrzatusz, Czechyń, Zawadę i 
znalazły się na przedpolach Wałcza od strony południowej i wschod-
niej. Zapewne gen. Pierchorowicz wiedział już, między innymi dzię-
ki przeprowadzonym w dniach 30 i 31 stycznia przez pododdziały 
61. Armii atakom rozpoznawczym, iż miejscowość ma dość silną i 
rozbudowaną obronę. Dlatego też zaczęto próby jak najszerszego 
oskrzydlenia Wałcza. 207. pułk piechoty (207. pp) ze składu 76. DP z 
47. Armii we współdziałaniu z 4. DP z 1 AWP, przeciął drogę łączącą 
Wałcz z miejscowością Szwecja i opanował wschodni skraj jeziora 
Łubianka, położonego na północny-wschód od Wałcza. Następnie 
207. pp rozpoczął próbę przełamania umocnień Pommernstellung 
na skraju tego jeziora. Atak ten zakończył się jednak niepowodze-
niem. Rosjanie ponieśli duże straty i zostali zmuszeni do cofnięcia się 
do rejonów wyjściowych, gdzie rozpoczęli walki pozycyjne blokując 
jednocześnie siły niemieckie. 

Walki o przełamanie niemieckich pozycji w tym rejonie wy-
glądały następująco. Rejonu tego po stronie niemieckiej bronili 
podchorążowie szkoły artylerii w Gross Born, z 4. pułku (4. Fahnen-
junker Regiment – 4. FjR) wchodzącego w skład Dywizji „Märkisch 
Friedland”. W południe 2 lutego do linii jezior Smolno-Łubianka 
zbliżyły się patrole rosyjskiej 76. DP. Żołnierze jednego z pułków 
tej dywizji, na przesmyku Smolno-Łubianka podjęli próbę prze-
łamania obrony z marszu, która zakończyła się niepowodzeniem. 
Podobnie stało się podczas ataku na przesmyku Zdbiczno-Smolno. 
Po południu w rejonie na wschód od jeziora Smolno pojawili się 
Polacy z 3. batalionu 12. pp z 4. DP. Rosjanie przekazali im front 
przed prawym przesmykiem. 6 lutego Rosjanie i Polacy zaatakowa-
li jednocześnie oba przesmyki pomiędzy jeziorami, lecz bez sukce-
su. 8 lutego rankiem jeden z batalionów 12. pp we współdziałaniu 
z Rosjanami wznowił natarcie. Ogniem na wprost z armato-haubi-
cy kalibru 152 mm rozbito dwa schrony żelbetonowe, a niemieckie 
okopy pokryto intensywnym ostrzałem z moździerzy. Polakom z 
12. pp udało się zdobyć przesmyk, ale dalszy ruch na zachód został 
zatrzymany. W wyłom dokonany przez Polaków weszli Rosjanie z 
jednego z batalionów 76. DP, z zadaniem wyjścia na tyły obrony 
przesmyku jezior Smolno i Łubianka. Niemcy wycofali się stamtąd 
dopiero 9 lutego.

Tymczasem już od 31 stycznia od wschodu do Wałcza zbliżyły 
się pododdziały 129. KA, wchodzącego w skład 47. Armii. Pierw-
sze nieliczne oddziały rozpoznawcze korpusu rozlokowały się na 
przedpolach grupy warownej „Marianowo” i wieczorem podję-
ły próby ataku na styku z pozycją wysuniętą w kierunku jeziora 
Chmiel Duży. Jednak skuteczny ostrzał artylerii wspierającej obroń-
ców i zapadająca ciemność zniechęciły Rosjan do kontynuacji ata-

ku. Tego samego dnia wieczorem resztki 94. zapasowego batalionu 
grenadierów (94. EGB) obeszły Wałcz od północy i rozlokowały się 
nieopodal dworca Wałcz -Raduń, dołączając do odwodów garni-
zonu. 1 lutego w rejon grupy warownej „Marianowo” dotarły już 
większe siły ze 143. DP ze składu 129. KA 47. Armii. Rosjanie prze-
prowadzili rozpoznanie walką, w wyniku którego ustalono, że po-
zycja jest silnie ufortyfikowana i dalsze próby frontalnych ataków 
w tym rejonie mogą nastręczać sporo trudności. 2 lutego 1945 r. 
wczesnym rankiem pododdziały 47. Armii po obejściu jeziora Zam-
kowego podjęły próbę ataku od strony Chwiramu. Pozycje nie-
mieckie atakował jeden z batalionów z 132. DP, dowodzonej przez 
płk. I. Sołowiewa. Niemieckie pozycje w tym rejonie były wysunięte 
przed zasadniczą linię obrony, stanowiska żołnierzy znajdowały się 
w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W wyniku ostrzału 
rosyjskiej artylerii część z nich zapaliła się, utrudniając obronę. W 
związku z tym, jak i z powodu ataku przeważających sił rosyjskich, 
Niemcy opuścili wysunięte pozycje obronne i wycofali się do tran-
szei i umocnień w przesmyku pomiędzy jeziorami, gdzie udało im 
się powstrzymać rosyjskie natarcie. Rosjanie zaczęli się więc oko-
pywać na zdobytych wysuniętych pozycjach pośród ruin dopala-
jących się zabudowań. 

Również rankiem 2 lutego pododdziały radzieckiej 175. DP z 47. 
Armii podjęły próbę ataku z marszu na odcinku wzdłuż szosy z Ja-
strowia. Atak ten został zatrzymany i rosyjska piechota zajęła pozycje 
obronne naprzeciwko Niemców. Na tym odcinku Rosjanie przepro-
wadzili jeszcze dwa rozpoznania walką w dniach 6 i 9 lutego. Celem 
tych działań było tylko związanie niemieckich sił na tym odcinku. 
Nie chciano dopuścić do wykorzystania rezerw z tego odcinka do 
wzmocnienia innych, położonych na północ od Wałcza odcinków. 
Tam bowiem toczyły się decydujące walki, zmierzające do okrąże-
nia miasta. Rosjanie zorientowali się, iż frontalne ataki w dzień na 
dobrze umocnione pozycje nie przynoszą skutku. Dlatego też zapla-
nowano nocny atak. Tego samego dnia przed północą pododdziały 
143. DP (w jej skład wchodziły 487, 635 i 800 pp) przeprowadziły atak 
na grupę warowną „Marianowo” korzystając z osłony ciemności. Jed-
nak i tym razem bez skutku.

W następnych dniach od 3 do 5 lutego zaprzestano czołowych 
ataków na Wałcz. Uznano, że jest on zbyt silnie broniony i lepiej bę-
dzie poczekać na rozstrzygnięcie walk na  skrzydłach frontu. Ich po-
wodzenie mogło bowiem doprowadzić do okrążenia miasta, zmu-
szając załogę do szybkiego wycofania się w obawie przed odcięciem. 
Wojska 129. i 77. KA z 47. Armii zajęły pozycje wzdłuż niemieckiej 
linii obrony i nie prowadziły żadnych większych działań zaczepnych. 
W związku z tym niemieckie dowództwo wydało płk. Janosowi roz-
kaz wydzielenia części sił z pułku „Deutsch Krone” w celu skierowania 
ich w rejon Dobrzycy, gdzie doszło do przełamania linii obrony przez 
Polaków. Wśród wydzielonych do przemieszczenia sił znalazła się 
między innymi kompania niszczycieli czołgów „Friedrich” wysłana do 
miejscowości Golce. Wydarzenia te nie uszły uwadze Rosjan, którzy 
postanowili ponowić ataki na Wałcz, bardziej z zamiarem związa-
nia sił niemieckich i zapobieżenia ich przerzutowi na północ, gdzie 

toczyły się kluczowe walki, niż ze względu na spodziewany sukces. 
Dlatego też rankiem 6 lutego, po przygotowaniu artyleryjskim jed-
nostki 47. Armii ponownie zaatakowały linie obrony Wałcza. Grupę 
warowną „Cegielnia” zaatakowały pododdziały 143. DP, a w rejonie 
jeziora Karasie natarcie rozpoczęły pododdziały 175. DP. Ataki te, tak 
jak wcześniejsze, nie zakończyły się sukcesem.

Pomimo odparcia rosyjskich ataków sytuacja obrońców Wałcza 
zaczęła się pogarszać, w związku z dokonanym przez 1. AWP prze-
łamaniem na północ od Wałcza, pojawiło się ryzyko oskrzydlenia 
i odcięcia miasta. W tym czasie jedynymi drogami zaopatrzenia 
prowadzącymi do Wałcza były linia kolejowa biegnąca z Wałcza w 
kierunku Złocieńca i szosa do Mirosławca. 6 lutego z pozostające-
go w mieście taboru kolejowego sformowano skład z transportem 
rannych i uchodźców, który wysłano do Złocieńca. Następnie do 
miasta przybył transport kolejowy z zaopatrzeniem, który odjechał 
zabierając rannych. 7 lutego trasa kolejowa znalazła się już w za-
sięgu polskiego ostrzału. Dowódca 1. AWP gen. Stanisław Popław-
ski siłami 3, 6 i 2 DP, stanowiącymi pierwszy rzut operacyjny armii, 
uderzył w kierunku na Lubno, Czaplinek, Złocieniec. 1. AWP otrzy-
mała nowe zadania, nakazujące natarcie w ogólnym kierunku na 
Czaplinek i atak częścią sił w celu przecięcia drogi Wałcz-Mirosła-
wiec, aby odciąć drogę odwrotu na zachód niemieckiemu garnizo-
nowi Wałcza, z którym walczyły jednostki rosyjskiej 47 Armii. W tej 
sytuacji zmieniły się także linie rozgraniczenia pasa natarcia 1 AWP. 
Przebiegały one: z prawej - Nadarzyce, Liszkowo, z lewej - Szwecja, 
Wierzchowo, Złocieniec.

Po przełamaniu umocnień nad jeziorem Zdbiczno pododdzia-
ły 4. DP z 1. AWP rozpoczęły przegrupowanie na nowe pozycje, 
w celu oskrzydlenia Wałcza we współpracy z pododdziałami 47. 
Armii. Wieczorem 8 lutego pododdziały 4. DP znajdowały się: 10. 
pp pod Kolnem, 11 pp. pod Karsiborem, a 12. pp pod folwarkiem 
Leszczynki. W tym czasie Rosyjska 76. DP wciąż była zablokowa-
na w okolicach jeziora Łubianka, a 175. DP próbowała prowadzić 
działania zaczepne pod miejscowością Ostrowiec. Dowódca gar-
nizonu Wałcz pułkownik SS Friedrich Lehmann zdawał sobie spra-
wę z pogłębiającego się oskrzydlenia bronionego miasta, które 
mogło zakończyć się jego okrążeniem po przecięciu przez Pola-
ków z 4 DP szosy z Wałcza na Mirosławiec. Droga ta była bowiem 
ostatnią linią komunikacyjną bronionego miasta. Dlatego wydał 
rozkaz rozpoczęcia kontrnatarcia od strony miejscowości Rudki i 
Iłowiec na polskie jednostki z zadaniem ich odrzucenia i odzyska-
nia utraconych pozycji. Tymczasem również na południowo-za-
chodniej flance obrony sytuacja obrońców uległa pogorszeniu, 
bowiem Rosjanom udało się wreszcie dokonać przełomu w rejo-
nie Prusinowa Wałeckiego. W rejonie tym już 30 stycznia pojawiły 
się radzieckie czołgi, a w kolejnych dniach dotarły tam patrole 
piechoty. 3 lutego przed odcinkiem rozwinęły się pododdziały 
328. DP z 47. A. Artyleria dywizyjna rozpoczęła ostrzał nękający 
niemieckie pozycje. 5 lutego dywizja rozpoczęła natarcia z rejo-
nu Prusinowa Wałeckiego na tzw. „Wronią Górę”. Rosjanom uda-
ło się zdobyć czołowy rów poniżej wzgórza, jednak następnego 
dnia zostali z niego wyparci w wyniku niemieckiego kontrataku. 
Kolejne uderzenie rosyjskie nastąpiło rankiem 8 lutego i zostało 
wsparte dużą ilością broni pancernej i artylerii. W efekcie ciężkiej, 
kilkugodzinnej walki, Rosjanom udało się opanować wzgórze, a 
także drugą linię niemieckich umocnień. Zostali zatrzymani do-
piero przed linią kolejową biegnącą z Wałcza na zachód w pobliżu 
miejscowości Rutwica. Niemieckie próby kontrataków w celu od-
rzucenia Rosjan zakończyły się porażką. Tymczasem nieopodal na 
wschodzie przy jeziorze Nakielno trwały walki pozycyjne aż do 8 
lutego, kiedy to nastąpiło wspomniane przełamanie pod Prusino-
wem Wałeckim. Wtedy to Rosjanie skierowali jednostki swojego 
prawego skrzydła na miejscowość Nakielno i zaczęli okrążać izo-
lowany fragment pozycji obronnych przy jeziorze Nakielno, co w 
efekcie zmusiło Niemców do jego opuszczenia w nocy z 9 na 10 
lutego.

Tak więc ostatecznie w dniach 9-10 lutego Wałcz został zagrożo-
ny oskrzydleniem zarówno od południa, jak i północy, przy jedno-
czesnym stałym zagrożeniu atakiem na czołowe pozycje obrony. W 
związku z tym wstrzymano natarcie 1. AWP na kierunku północno-
-zachodnim. 9 lutego 1945 roku do sztabu 1. AWP dotarł rozkaz 
szefa sztabu 1. Frontu Białoruskiego, nakazujący wykonać uderze-
nie na lewym skrzydle w kierunku na Kolno, Piecnik i Mirosławiec, 
w celu pogłębienia oskrzydlenia Wałcza od północy i udzielenia w 
ten sposób pomocy 47. Armii w jego zdobyciu. Bezpośrednio do 
współpracy z jednostkami 47. Armii w myśl rozkazu z dowództwa 
frontu, miała przystąpić polska 4. DP, która miała nacierać na po-
łudnie z zadaniem przecięcia szosy Wałcz-Mirosławiec. Pozostałe 
jednostki z 1. AWP miały działać następująco: 1. i 2. DP wsparte 
większością jednostek pancernych 1. AWP zaatakowały Mirosła-
wiec, a 3. i 6. DP osłaniały działania pozostałych przed ewentual-
nym kontratakiem z północy. Oskrzydlenie Wałcza miało również 
jeszcze jeden niekorzystny dla obrony skutek: dowodzony przez 
mjr. Flöthera pododdział artylerii II/ALR1, który udzielał cennego 
wsparcia obrońcom, zmuszony był rozproszyć swój wysiłek na 
kilku kierunkach, zapewniając wsparcie ogniowe w sektorze pra-
wie 300 stopni. Spośród pięciu baterii składowych jednostki, dwie 
dowodzone przez por. Leonhardta i por. Rauch-Christena dyslo-
kowano na nowe stanowiska ogniowe pod Lubnem i Piecnikiem. 
Choć nowe rozmieszczenie artylerii umożliwiło wsparcie jednostek 
walczących z Polakami na Północ od Wałcza, osłabiło jednocześnie 
poważnie bezpośrednią jego obronę. 

Przemysław Bartosik

Gen. mjr Franc Iosifowicz Pierchorowicz zdjęcie powojenne 
(ur. 1894 - zm. 1961)



CUKIERNIA JAGÓDKA
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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
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mgr Małgorzata Białosz

tel. 668 212 359

Na Końcu Języka

15 lat
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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
Wspólne morsowanie z Lodołamaczami Kalisz Pom.
16 lutego, godz. 11:00-12:30, MOSiR
Joga dla par - bliskość i współpraca na macie
16 lutego, godz. 17:00-18:30
Bal Karnawałowy z BOOMKids
19 lutego, godz. 17:00-19:00, BoomKids
Honorowe oddawanie krwi w ambulansie w Wałczu
20 lutego, godz. 10:00-14:00
Starostwo Powiatowe w Wałczu

Kino „tęcza”
Doktor Dolittle
14-20 lutego, godz. 16:00, USA, od 7 lat, bilety 13 zł
Dr Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą 
zwierząt zdobyć lekarstwo na chorobę królowej Anglii.
JoJo Rabbit
14-20 lutego, godz. 17:45, USA, od 12 lat, bilety 16 zł
Młody Niemiec Jojo, członek nazistowskiej organizacji 
dla młodzieży Jungvolk, pomaga Żydówce.
1917
14-20 lutego, godz. 20:00, USA, od 15 lat, bilety 16 zł
Dwóch młodych żołnierzy Schofield i Blake dostaje 
rozkaz przedostania się za linie wroga, aby dostarczyć 
tajną wiadomość

Baran: Działaj wbrew przyzwyczajeniom, 
a nowo odkryta perspektywa pozwoli Ci 
z łatwością rozwiązać ostatnie problemy. 
Szybko przekonasz się, że niektórzy ludzie, 
do których byłeś przywiązany, tylko ściąga-
ją Cię w dół.
Byk: Podejmij nowe wyzwanie! Dzięki 
temu nabierzesz pewności siebie i znów po-
czujesz, że możesz góry przenosić. Wkrótce 
ktoś, na kim bardzo Ci zależy, zdobędzie się 
na szczerą rozmowę. Podchodź do życia 
bez oczekiwań, by radośnie się zaskoczyć.
Bliźnięta: Doświadczenia, które zdobyłeś, 
znajdą teraz zaskakujące praktyczne zasto-
sowanie. Podziękujesz sobie za wysiłek, jaki 
włożyłeś w zdobycie tych nowych umiejęt-
ności. Nie wydawaj pieniędzy bezmyślnie.
Rak: Szczęście sprzyja Ci teraz w sprawach 
zawodowych. Pilnuj, by pozostawiać po 
sobie dobre wrażenie, a już wkrótce za-
uważysz efekty swojej pracy. Nowe hobby 
pozwoli zapomnieć o starych problemach.
Lew: Będziesz teraz niezwykle rozmowny 
i charyzmatyczny, dzięki czemu nawiążesz 
tonę nowych znajomości. Niektóre z nich 
mogą już na stałe odmienić Twoje życie! 
Wyczekuj dobrych wiadomości.
Panna: Masz przed sobą kilka poważnych 
wyzwań, zarówno na polu prywatnym, jak 
i w pracy. Nie bój się prosić o pomoc, kiedy 
wiesz, że sytuacja może Cię przerosnąć – 
teraz na pewno nikt Ci jej nie odmówi.
Waga: Tydzień sprzyja naprawom relacji. 
Zdobądź się na wyciągnięcie ręki i szcze-
re przeprosiny – może nawet wtedy, kiedy 
wydaje Ci się, że to nie Ty powinieneś za-
inicjować kontakt pierwszy. Nie bagatelizuj 
domowych obowiązków.
Skorpion: Pochłoną Cię teraz drobne, 
przyziemne sprawy, przez co nie znajdziesz 
czasu na realizację większych i bardziej am-
bitnych projektów. Nie przejmuj się jednak 
– luty przyniesie Ci osiągnięcie, z którego 
będziesz mógł być dumny.
Strzelec: Wydarzy się coś, co może Ci po-
móc w rozwoju kariery. Ten tydzień sprzyja 
randkom, zakupom i nadrabianiu zaległo-
ści w kulturze. Jeśli chciałeś zrobić coś od 
dawna, właśnie teraz uda Ci się wygospo-
darować na to dość czasu.
Koziorożec: Ktoś bliski poprosi Cię o po-
moc. Gwiazdy wiedzą, że masz mnóstwo 
własnych spraw na głowie, mimo tego z 
wielu powodów warto się zaangażować. 
Niespodziewany zastrzyk gotówki bardzo 
Cię ucieszy.
Wodnik: Dodatkowe zlecenia pochłoną 
mnóstwo Twojego czasu, ale rozwiążą też 
spędzający sen z powiek problem finanso-
wy. Poczujesz się w końcu wolny i pełen 
energii. Dbaj o to, by poświęcać czas na 
rzeczy, które Cię rozwijają.
Ryby: Stawianie granic w końcu wejdzie Ci 
w krew. Stresujący tydzień w pracy zabie-
rze Ci mnóstwo energii, ale czas spędzony 
z osobami, które kochasz, szybko pomoże 
naładować baterie.

Wróżka Anastazja

O kulturze gwałtu powiedziano już chyba 
wszystko i wszędzie, ale - chyba - nie dość gło-
śno i wyraźnie. Temat powraca przy okazji pre-
miery filmu „365 dni” na podstawie powieści 
Blanki Lipińskiej. O czym jest?

Historia opowiada o Laurze Biel, która wraz ze swoim chło-
pakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje 
na Sycylię. Podczas wyjazdu zostaje porwana przez głowę 
sycylijskiej mafii, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł 
ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zo-
baczył właśnie główną bohaterkę. Gdy przywrócono go do 
życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie. A kiedy ją odnalazł… 
uwięził ją na 365 dni, żeby zmusić swoją kobietę marzeń do 
tego, żeby go pokochała.

Nie poruszam tematu powieści i jej adaptacji po to, żeby 
porozmawiać o jakości tych konkretnych wytworów kultu-
ry - mocno wierzę w to, że wszystko jest dla ludzi (i dlatego 
przeczytałam wszystkie części Greya, a filmy oglądam z ku-
bełkiem lodów na kanapie, kiedy mam kiepski dzień). Uwa-
żam natomiast, że premiera „365 dni” to dobry moment, by 
porozmawiać o tym, jak my, jako społeczeństwo, nie potrafi-
my szanować granic i rozmawiać o gwałcie.

Film pociągnął za sobą mnóstwo kontrowersji, które za-
częły się jeszcze przed jego premierą od wywiadu opubliko-
wanego na łamach portalu Viva, w którym Roman Praszyń-
ski zadaje odtwórczyni głównej roli, Annie Marii Siekluckiej, 

Nieśmieszne, niesmaczne
niezwykle ważne z punktu widzenia warsztatu aktorskiego 
pytania: „Lubi pani seks?”, „Skoro nie lubi pani seksu, to co 
pani lubi?”, “Ma pani doświadczenie seksualne?”, „Założyła 
pani na casting koronkową bieliznę?”, „A kąpała się pani nago 
w morzu?”. Po lawinie krytyki, która spadła na dziennikarza i 
redakcję opublikowano przeprosiny, których pozwolę sobie 
państwu nie przytaczać, a jedynie streścić - „aktorka wywiad 
autoryzowała, a jak komuś się mimo to nie podoba, to prze-
praszamy, że poczuł się urażony”. 

Choćby Anna Maria Sieklucka przysłała panu Praszyńskie-
mu kwiaty w podzięce za tak wnikliwy portret psychologicz-
ny (a nie przysłała, odpowiedziała mu natomiast, że na pla-
nie filmu czuła się komfortowo, w przeciwieństwie do tego 
wywiadu), choćby czerwonym serduszkiem ozdobiła wydruk 
rozmowy, nie daje to nikomu prawa do traktowania jej (ani 
żadnej innej kobiety) przedmiotowo i sprowadzania jej do 
roli fantazji czy - po prostu - obiektu seksualnego, a fakt za-
grania przez aktorkę w filmie o tematyce erotycznej nie jest 
przepustką do tego, żeby przepytywać ją z prywatnego życia 
seksualnego, które jest tylko i wyłącznie jej sprawą.

Drugim incydentem, który zasługuje na wyciągnięcie na 
światło dzienne, jest przeprowadzona przez Wprost rozmo-
wa z autorką książki, która - jak twierdzi - rozpoczęła w Polsce 
rewolucję seksualną, a przy okazji rozmywa granicę między 
przemocą a stosunkiem, na który obie strony wyraziły zgodę. 
Na pytanie, czy film również rozpoczyna się od sceny gwałtu, 

Lipińska odpowiada: „Ja tam żadnego 
gwałtu nie widzę, chociaż szukałam 
wnikliwie. Dla jednych kobiet to jest 
gwałt, feministki bardzo głośno krzy-
czały na ten temat. Dla innych kobiet 
to bardzo fajny seks oralny.” Jak mogą 
sobie państwo wyobrazić, im głębiej w 
wywiad, tym gorzej.

Fakt, że tego rodzaju stwierdzenie 
autorki znajduje poparcie w komenta-
rzach kobiet, które „taki gwałt to z przy-
jemnością”, powinien zastanowić. Nad 
czym?

Nad poziomem edukacji seksualnej 
w naszym kraju.

Nad poziomem świadomości do-
tyczącym tego, że „nie” i „nie chcę tak”, 
„nie czuję się komfortowo”, naprawdę 
znaczą „nie”, „nie chcę tak” i „nie czuję 
się komfortowo”, i każde z tych haseł 
powinno stanowić ostateczny i niepod-
legający negocjacjom sygnał, że prze-
kraczane są granice, a w konsekwencji 
dochodzi do przestępstwa.

Natalia Chruścicka



Runda 1: do jakiego pojemnika wrzu-
camy kartonowe pudełko po mleku, 
a do jakiego plastikową nakrętkę? 
Najszybciej poprawnie odpowiedzia-
ła Agnieszka Brosz: wszystko wrzuca-
my do pojemnika żółtego na metale 
i tworzywa sztuczne. Na wyróżnienie 
zasłużyła też osoba, która jako pierwsza 
wskazała, że nakrętki można zbierać w 
ramach akcji charytatywnej, a karton 
wrzucać do żółtego pojemnika. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że prawie 
wszyscy zbierają nakrętki na cele cha-
rytatywne! 
Ponad 90% odpowiedzi było prawi-
dłowych. Ale niektórzy byli zdania, że 
karton powinien trafić do odpadów 
zmieszanych. Pojawiło się też pytanie: 
czy przed wyrzuceniem odkręcamy na-
krętkę i zgniatamy karton?

agnieszka Fiuk: - Oczy-
wiście, opakowania w 
miarę możliwości zgnia-
tamy. Jeśli nie zbieramy 
zakrętek w ramach akcji 

dobroczynnych, to zostawiamy je na 
opakowaniu.  
Pamiętajmy, że dzięki zgniataniu opa-
kowań takich jak kartony czy butelki 
znacznie lepiej wykorzystujemy po-
jemność worków przeznaczonych do 
segregacji odpadów, a to także ma zna-
czenie dla środowiska.

Runda 2: do jakiego pojemnika wrzu-
camy zużyte chusteczki i serwetki? 
Prawidłowa odpowiedź: do pojemnika 
czarnego na odpady zmieszane. Zwy-
ciężczynią 2. rundy została Paulina 
drabińska. Inne odpowiedzi, błędne, 
które się pojawiły to: do brązowego na 
odpady biodegradowalne, do niebie-
skiego na papier. 
Agnieszka Fiuk: - To bardzo częsty błąd. 
Wielu z nas nadal uważa, że chusteczka 
to papier. W rzeczywistości materiał, z 
którego są zrobione chusteczki i inne 
tego rodzaju artykuły, ma bardzo krót-
kie włókna celulozowe, co powoduje, 
że nie da się ich ponownie przetworzyć.

Runda 3: do jakiego pojemnika wrzu-
camy stłuczone lustra i szyby?
Tę partię wygrała agata Sarzyńska: 

stłuczone lustro i szkło wrzucamy do 
pojemnika czarnego na odpady zmie-
szane. Ale oczywiście lepiej nie tłuc, 
zwłaszcza luster, bo jak przypomniał 
Andrzej Wiśniewski - stłuczone to 7 lat 
nieszczęścia. Aż 70% odpowiedzi było 
prawidłowych. Kilka osób obstawiało 
pojemnik zielony na szkło. Odpowiedź 
logiczna, ale niestety błędna. Dlaczego?
Agnieszka Fiuk: - Panuje przekonanie, 
że każde szkło nadaje się do ponowne-
go użycia, do przetwarzania. Z reguły 
nie rozróżniamy szkła opakowaniowe-
go od innych jego rodzajów. Lustro, 
szyba okienna czy ta będąca częścią 
mebli, naczynia oraz inne przedmioty 
codziennego użytku, choć są wykona-
ne w przeważającej części ze szkła, nie 
nadają się do dalszego przetwarzania. 
To dlatego prawidłowe jest wyrzucenie 
ich do odpadów zmieszanych (resztko-
wych). 

Runda 4: do jakiego pojemnika wrzu-
camy gumę?
Odpowiedź: do czarnego na odpady 
zmieszane. 
To było chyba najtrudniejsze pytanie. 
Problem miało aż 40% osób. Ich zda-
niem guma to tworzywo sztuczne, a 
więc pojemnik żółty...
Agnieszka Fiuk: - Niestety guma, z którą 
stykamy się w codziennych przedmio-
tach, zwykle nie nadaje się do przetwo-
rzenia. Inną rzeczą jest to, że w Polsce 
nie mamy instalacji, które tego rodzaju 
materiał mogłyby przyjąć i ponownie 
przetworzyć.

Runda 5: do jakiego  pojemnika 

wrzucamy żwirek dla zwierząt domo-
wych?
Odpowiedź: do pojemnika czarnego na 
odpady zmieszane. 
Refleksem i wiedzą kolejny raz popisała 
się Paulina drabińska i to ona wygrała 
rundę. Niektórzy się zastanawiali: czy 
jeżeli żwirek jest biodegradowalny, to 
nie powinien trafić do pojemnika brą-
zowego? 
Agnieszka Fiuk: - Zabrudzony żwirek 
nie nadaje się do procesu biologiczne-
go przetwarzania. Wręcz psuje proces 
i uniemożliwia prawidłowy jego prze-
bieg. To dlatego żwirek należy wrzucać 
do pojemnika na odpady resztkowe.

Runda 6: do jakiego pojemnika wrzu-
camy elektrośmieci? 
Odpowiedź: elektrośmieci nie wyrzu-
cany do żadnego z pojemników. Od-
wozimy do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Z tym pyta-
niem tylko jedna osoba miała problem. 

Ponownie najszybsza była Paulina dra-
bińska. Baterie i żarówki - jak słusznie 
podpowiedziała - możemy także oddać 
w sklepie, w którym je kupiliśmy. 
Agnieszka Fiuk: - Wydaje mi się, że z te-
matem elektrośmieci nie mamy już pro-
blemu. Większość osób wie, jak z nimi 
postępować. Pamiętajmy, że zwykła ba-
teria wyrzucona w sposób przypadkowy 
może zatruć ogromne ilości wody, która  
jest przecież zasobem nieocenionym. 

Runda 7: do jakiego pojemnika wrzu-

camy kubki po kawie? 
Odpowiedź: do czarnego, bo to odpad 
zmieszany. W tym rozdaniu najszybszy 
był Tomasz Bratkowski. Wiele osób miało 
wątpliwości: co zrobić z kubkiem styro-
pianowym, co z papierowym? Bez pomo-
cy naszego eksperta sobie nie poradzimy.
Agnieszka Fiuk: - Jednorazowe kubki 
wprowadzają sporo zamieszania. Czę-
sto wydaje się nam, że są wykonane z 
papieru. Sama wielokrotnie obserwuję, 
że trafiają do pojemnika przeznaczo-
nego na papier. Nic bardziej mylnego: 
kubki to w rzeczywistości konglomerat 
wielu materiałów połączonych w taki 
sposób, że nie ma możliwości ich roz-
dzielenia. 
Wybierając się w drogę, zabierzmy ulu-
biony kubek ze sobą. Po pierwsze, kawa 
będzie smakowała lepiej, po drugie - 
wytworzymy mniej odpadów. Jeśli już 
musimy użyć jednorazowy kubek pa-
miętajmy, żeby wyrzucić go do pojem-
nika na odpady resztkowe. 

MIStRz SEGREGaCJI 
Bezapelacyjnie „Mistrzem segregacji” 
została Paulina Drabińska z Czaplic, któ-
ra na wszystkie pytania odpowiedziała 
prawidłowo, a na trzy z nich także naj-
szybciej. Gratulujemy!

POdSUMOWaNIE 
Cele konkursu były trzy. Zainteresować 
mieszkańców segregacją odpadów 
oraz poszerzyć ich wiedzę na ten temat. 
Oraz, oczywiście, dobrze się bawić. I wy-
daje się, że wszystkie zostały osiągnięte. 
Autorką pytań była pani Agnieszka. Py-
tania nie były łatwe, więc tym większy 
„szacun” dla wszystkich, którzy zdali eg-
zamin z segregowania. 
Agnieszka Fiuk: - Zawsze bardzo mnie 
cieszy zainteresowanie ludzi tematem 
segregacji. Myślę, że mamy sporą goto-
wość do nauki, co pokazuje aktywność 
czytelników. Od kilku lat w działalności 
ATF edukacja zajmuje ważne miejsce i 
planujemy, że tak będzie także w przy-
szłości. Serdecznie dziękuję wszystkim 
za udział w konkursie.

MistRz sEGREGacJi
zwycięzcą konkursu „Mistrz segregacji” została Paulina drabińska z czaplic. 

Konkurs na swoim FB wspólnie z firmą ATF Polska przeprowadził tygodnik „Pojezierze Wałeckie”.  
- Codziennie przez 7 dni punktualnie o godzinie 19 wstawialiśmy jeden „podchwytliwy” produkt i pytaliśmy, do którego po-
jemnika na odpady należy go wrzucić. Ten, kto najszybciej prawidłowo odpowiedział, wygrywał rundę i atrakcyjne gadżety, 
ufundowane przez naszą firmę - mówi Agnieszka Fiuk, członek Zarządu ATF Polska. - Po tygodniu wybieraliśmy „Mistrza se-
gregacji”. Aby zdobyć tytuł i bon upominkowy na książki, trzeba było udzielić jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w jak 
najkrótszym czasie. 

Maskotka-nagroda została zaprojektowana i wykonana w duchu eko. Kiedy się 
znudzi, wystarczy przeciąć nitkę, a zamiast maskotki będziemy mieć standardowy 
ręcznik :) Do tego maskotki mają imiona i są bohaterami kolorowanki, która uczy i 
bawi. Przedstawiamy Amelię, Franka i Teofila

z OszczędNOści

Paulina drabińska z Czaplic zdobyła tytuł „Mistrz segregacji” oraz bon upomin-
kowy na książki o wartości 100 zł. zaskakujące jest to, że mistrzowski poziom 
wiedzy z trudnej sztuki segregowania osiągnęła w bardzo krótkim czasie. 

Zaczęłam segregować śmieci wiosną ubiegłego roku. Było to spowodowane pod-
wyżką cen za wywóz. Segregując, nasza czteroosobowa rodzina, oszczędza 100 zł 
miesięcznie.
Kupiłam pojemniki. W pomieszczeniu gospodarczym ustawiłam te na szkło, plastik 
i papier. W kuchni pod zlewem na śmieci zmieszane, a na zlewie puszkę na biood-
pady. Gdy się zapełni trochę, mąż wynosi na ogródek. 
Oczywiście, nie od razu wiedziałam, jak prawidłowo segregować. Wydrukowałam 
ulotki i powiesiłam je przy zlewie. Kiedy miałam wątpliwości, czytałam w interne-
cie lub dopytywałam. Na przykład zużyte ręczniki papierowe. Niby to jest papier, 
ale zabrudzony, więc idzie do zmieszanych. Najprościej było chyba z butelkami, 
kartonami po mleku. 
Segreguje cała nasza rodzina. Młodszy synek Wojtek wrzuca kapsle do pudełka, 
starszy Szymon zanosi je do szkoły, a ja osobiście lubię zgniatać te wszystkie śmie-
ci. Dzieci, gdy mają wątpliwości, pytają mnie. Ja mimo tego zawsze, przed wyno-
szeniem worków, sprawdzam, czy nie trafiły do nich przez przypadek niewłaściwe.   
Oprócz oszczędności, mam także satysfakcję. Wcześniej myliły mi się nawet kolo-
ry pojemników. Zielony próbowałam na przykład kojarzyć z butelkową zielenią:) 
Teraz sobie radzę zupełnie nieźle. Wciągnęłam też w to mamę, która początkowo 
podchodziła do segregowania sceptycznie. 
Paradoksem jest to, że przed segregacją przez dwa tygodnie zapełnialiśmy kubeł 
240-litrowy i dodatkowo mieliśmy trzy worki wypchane, a teraz pół kubła na dwa 
tygodnie oraz trzy worki plastików, dwa kartonu i pół na szkło na miesiąc. 
Nasze ekologiczne myślenie poszło dalej: chodzimy na zakupy prawie zawsze tylko 
ze swoim torbami. Szymek wziął udział w konkursie na eko-rzeźbę. Konkurs wy-
magał wiedzy na temat zasad segregowania i syn sobie świetnie z tym poradził, 
zajmując pierwsze miejsce. Kiedy zapytam Wojtusia, co robimy z bateriami, odpo-
wiada, że zanosimy do Dino. 


