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SUPER
Specjaliści radzą, co warto zrobić 
w mieszkaniu, żeby go sprze-
dać szybko i korzystnie
Majtki Bosmana” - spół-
dzielnia żeglarsko-mu-
zyczna
Wałeccy strażacy podsu-
mowali miniony rok
Pogodowe anomalie - czy 
już na pewno musimy do nich 
przywyknąć? 

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.

Żyjemy na pożyczanym czasie w świecie pożyczonych 
rzeczy. Poprzednie pokolenia dorastały w duchu „mieć, 
znaczy być”, więc jak smok na górze złota przez całe 
swoje życie gromadziły nieruchomości, pieniądze, sa-
mochody i drogie sprzęty. Pokolenie, w którym wycho-

wałam się ja, ma jednak zupełnie inne podejście do posiadania.
Godzimy się dzisiaj na to, by posiadać mniej, ale doświadczać więcej. 
Dowodem na to jest popularność serwisów streamingowych, które 
za niewielką opłatą udostępniają nam tysiące filmów, seriali, utwo-
rów muzycznych czy książek. Nie da się ich zawartości wziąć do ręki 
i postawić na półce, żeby cieszyły oko jako nasze. Po zakończeniu 
comiesięcznej subskrypcji znikną bezpowrotnie, ale są - i są wygod-
ne, bo dostępne z każdego miejsca na ziemi, w dowolnym czasie (no 
może poza przerwami technicznymi i awariami, których na szczęście 
nie udało mi się jeszcze doświadczyć). Nie można odmówić im dobrze 
zaprogramowanej inteligencji, która często bezbłędnie odgadnie, jaki 
film, piosenka czy podcast mogą nam się spodobać. W mojej bibliote-
ce Apple Music mam playlistę ulepioną z utworów, które podpowie-
działa mi aplikacja, a na które raczej nigdy inaczej bym nie wpadła.
Gry komputerowe? Jasne! 50 zł miesięcznie daje tysiące możliwości 
na spędzanie czasu przed konsolą czy PC. Wykupować można też 
dostęp do gazet online czy specjalistycznych serwisów informa-
cyjnych, które za stosunkowo niewielką opłatą codziennie dzielą 
się branżową wiedzą. Miesięczną opłatę proponuje Cinema City za 
nieograniczoną możliwość korzystania z seansów w ofercie. Sub-
skrybować możemy też rzeczy materialne - za opłatą wynoszącą 
mniej więcej sto złotych miesięcznie ktoś może skompletować 
pudełko drobnych przyjemności - niespodzianek z dostawą pod 
drzwi. Comiesięczna dostawa wina? Znajdzie się. Kraftowych piw? 
Oczywiście. Kawy, herbaty? Akcesoriów dla gamerów? Kosmetyków 
naturalnych? Nawet produktów do relaksującej kąpieli, do których 
dorzucana jest też książka.
Analitycy Deloitte oszacowali niedawno, że połowa dorosłych osób w 
krajach rozwiniętych posiada co najmniej dwie subskrypcje mediów 
online, a do końca 2020 r. liczba ta wzrośnie do czterech. Koszt tych 
subskrypcji miał w 2018 r. wynosić średnio nieco mniej niż 10 dolarów 
miesięcznie. Podpytałam o to moich znajomych - każdy z nich do swo-
jej karty płatniczej ma podpiętych średnio cztery czy pięć subskrypcji, 
bez których nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania.
Czy jest tu problem? Nie ma, dopóki kontrolujemy ilość znikających 
miesięcznie z konta pieniędzy. A raz kupiona subskrypcja uzależnia i 
trudno z niej zrezygnować, jak co miesiąc opłacany karnet na siłow-
nię czy serwis audiobooków, które przedłużamy, bo teraz to już na 
pewno będziemy korzystać. Po drugie, przy transakcjach zautoma-
tyzowanych łatwo zapomnieć, że coś się w ogóle zamawia. 
Subskrypcje są świetną drogą do korzystania z tego, co świat ma do 
zaoferowania. Warto jednak pamiętać, by czasem kontrolować, czy pła-
cimy za to, co jest nam faktycznie potrzebne.             Natalia Chruścicka

KliK i masz co chcesz

16-letnia wałczanka Izabela Krzyżanowska zajęła 3. miejsce 
podczas Ogólnopolskich zawodów Lekkoatletycznych w toru-
niu. Pobiła swój rekord życiowy na hali w konkurencji chodu na 
dystansie 3 kilometrów i osiągnęła trzeci wynik w kraju w te-
gorocznym sezonie halowym w kategorii U-18. Sukces jest tym 
większy, że Iza profesjonalnie trenuje dopiero od października 
ubiegłego roku. 

Mamę Izy, Annę Kszak-Krzyżanowską, wszyscy znają i prawie wszy-
scy widzą, jak codziennie biega, jeździ na rowerze i pływa.
- Mama mi imponuje - mówi Iza. - Podziwiam ją, że codziennie wy-
chodzi na trening, że chce się ruszać. 
A mama jest dumna z córki! 
Iza chodzi do liceum w Szczecinku i trenuje w STS Pomerania Szcze-
cinek. Wcześniej uprawiała biegi na dystansie 600 i 1000 m, a od 
niedawna chodziarstwo. - Byłam na obozie lekkoatletycznym - opo-
wiada. - Trener zastanawiał się, co ma ze mną zrobić, żebym mogła 
wystartować w jakichś zawodach. Pokazałam, że umiem chodzić. 
Nie sądziłam, że potraktuje to poważnie, a tak wyszło. 
W Krakowie, gdzie wcześniej Iza mieszkała, było dużo chodziarzy. 
Czasami za nimi, tak dla żartu, chodziła. Oglądała też zawody. To 
wystarczyło, aby opanować podstawy. - Trzeba iść od pięty, mieć 
doprost w kolanie. Nie można też mieć fazy lotu, to znaczy jedna 
stopa musi mieć cały czas kontakt z podłożem. Najbardziej pracują 
mięśnie dwugłowe uda, pośladkowe i biodra - mówi. 
Od października ubiegłego roku zaczęła profesjonalnie pracować z 
Agnieszką Woźniak,  trenerką kadry. - Rozpisuje mi treningi, a jak są 
obozy lub zawody, jeżdżę z nią. Moim trenerem klubowym w Szcze-

Chodziarka na medal

cinku jest Andrzej Juniewicz. 
W Toruniu stanęła na starcie z zamiarem pobicia rekordu życiowego: 
- Na drugim kilometrze miałam kryzys. Byłam zmęczona, bolało całe 
ciało, a zwłaszcza biodra. Trudno mi było utrzymać długi krok. Myśla-
łam wtedy: został jeszcze tylko kilometr, musisz dać radę. Na mecie 
czułam zmęczenie i ulgę, że to już koniec.
Zawody w Toruniu 
potwierdziły, że ten 
przypadkowy wybór 
dyscypliny był dobry: - 
Trenuję kilka miesięcy, 
a już jestem w czołów-
ce. W biegach była-
bym pewnie w poło-
wie lub pod koniec. 
W kwietniu Iza wy-
startuje w zawodach 
na ulicy w Zaniemy-
ślu na 5 km, a w czasie 
wakacji na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie 
Młodzieży na takim 
samym dystansie. - 
Dwa kilometry wię-
cej, to trzeba będzie 
powalczyć - mówi. 
Gratulujemy i życzymy 
powodzenia         emce



Co to jest Bitcoin, Ethereum, Litecoin? dlaczego pieniądz, które-
go nie ma, kosztuje majątek? Jak kupować i sprzedawać krypto-
waluty? Ile można zarobić, a ile stracić? 

Kiedy w 2009 roku pojawiła się pierwsza kryptowaluta bitcoin i po 
krótkim czasie za jednego bitcoina trzeba było zapłacić około 100 
złotych, wszystkim wydawało, że to wielkie oszustwo. Waluta, do 
której nie przyznaje się żadne państwo, wielokrotnie przebija funta, 
dolara i euro! Dziś za jednego bitcoina trzeba zapłacić około 38 ty-
sięcy złotych. A oprócz bitcoina mamy też ethernum, litecoin. To są 
najpopularniejsze kryptowaluty z kilkunastu już dostępnych. 

***
Czym jest kryptowaluta? Trudno to wytłumaczyć laikowi. 
- Zajmuję się kryptowalutami jako pewnego rodzaju hobby, mocno 
wierząc w ich zalety - mówi dr Tomasz Ordysiński z wałeckiej PWSZ. - 
Ja bym zaczął od podstaw, od technologii blockchain, czyli łańcucha 
bloków. Używana jest w kryptowalutach, ale za chwilę będzie mia-
ła lub już ma dużo większe zastosowanie: w bankowości, systemie 
obiegu dokumentów, rachunkowości i administracji. Sama krypto-
waluta to ciąg wygenerowanych znaków. To generowanie wymaga 
dużych mocy obliczeniowych, do czego służą specjalne komputery, 
zwane koparkami kryp- towalut. 
Jest to pieniądz wir- tualny, nie mający 
fizycznego odpo- wiednika. Podczas 
gdy tradycyjne monety kon-
trolowane są przez rządy, nad 
kryptowalutami pieczę sprawują 
wszyscy użyt- kownicy. Wyglą-
da to w ten spo- sób, że każdy 
użytkownik sieci może mieć wgląd 
do łańcucha blo- ków (blockchaina). 
A ponieważ Bitcoin znajduje się w rękach 
społeczności kryptowalu- towej, instytucje nie mogą 
sprawować nad nim władzy. Głównym powodem, dla którego ludzie 
decydują się na dokonywanie zakupów za pomocą kryptowalut jest 
chęć zachowania anonimowości. Ale czy faktycznie te transakcje są 
nienamierzalne?
- Nie do końca - tłumaczy dr T. Ordysiński. - Portfel może, ale nie musi 
być anonimowy. W dużej mierze decydują o tym użytkownicy. Jeśli 
od początku chcą zachować anonimowość, nie ma siły (specjalisty), 
który byłby w stanie wyśledzić przepływ pieniądza. 
Co za tym idzie, coraz częściej kryptowaluty są narzędziem przestęp-
ców. Kilka ostatnich masowych ataków hakerskich na komputery 
firm i użytkowników prywatnych wiązało się  z wypłaceniem „okupu” 
w wysokości 100 - 150 dolarów, ale w bitcoinach. 

***
Wartość jednego bitcoina to dziś około 38 tysięcy złotych i ponad 
10 tysięcy dolarów. Jak w takim razie zapłacić okup w wysokości 150 
dolarów, czyli około 600 złotych? Bez problemu, bo ta waluta dzieli 
się na 100 000 000 części (sto milionów), zwanych satoshi. 
Czym różni się kryptowaluta od normalnego pieniądza? Szczerze 
mówiąc - niczym, poza tym, że jest ponadnarodowa, nikt nie spra-
wuje nad nią władzy, poza samymi uczestnikami sieci. Co ważne, jej 
podaż jest ograniczona. Określa się maksymalną ilość danej krypto-
waluty i nie może być jej ani o sztukę więcej. Nie może więc dojść 
do sytuacji, w której ktoś - na przykład rząd, jak w przypadku nor-
malnych walut - dodrukuje dodatkowe pieniądze. Bitcoina może być 
maksymalnie 21 milionów. 
- Dla mnie najważniejsza jest kompletna niezależność od rządów i 
szybkość działania - mówi T. Ordysiński. - Operacja na dowolną od-
ległość geograficzną trwa maksymalnie 15 minut i kosztuje bardzo 
mało. Ostatnio zanotowano transakcję w bitcoinach o wartości jed-
nego miliarda osiemnastu milionów dolarów. W banku byłaby raczej 
nie do wykonania, a jeśli już - trwałaby tygodniami i kosztowała mi-
liony USD.
Według prawodawstwa w większości krajów, w tym w Polsce, kryp-
towaluty są legalne. 
- Nie zmienia to faktu, że rządy na potęgę tępią je, bo to brak kon-
troli, podatków itp. - mówi T. Ordysiński. - Ale według mnie tej kuli 
śnieżnej się już nie da zatrzymać. Powstają duże instytucje finanso-
we, które oferują inwestycje w bitcoiny, np. bakkt. Także banki widzą 
już zagrożenie i chcą się dostosować.

***
Bitcoina można wpłacać, wypłacać lub zamieniać na złotówki w 
automacie zwanym bitomatem. W Polsce jest dziś około 40 takich 
urządzeń, najbliższe w Poznaniu i Szczecinie. Coraz więcej firm ak-
ceptuje płatności kryptowalutą. Możemy nią płacić w wielu restau-
racjach, hotelach i sklepach internetowych. Także za wizytę u każ-
dego z trzech tysięcy lekarzy, współpracujących z warszawską firmą 
Medicover. Po ulicach dużych miast jeżdżą Bitcoin Taxi, a na pyszne.
pl w ponad 5 tysiącach restauracji akceptują bitcoiny. Od niedawna 
możemy robić także płatności InPay w kryptowalucie. 

***
- Moim zdaniem warto inwestować w kryptowalutę - mówi T. Ordy-
siński. - W długim okresie czasu nie było lepszej inwestycji. Najlepiej 
kupować na giełdzie lub w kantorach. Uwaga! Trzeba wybierać tylko 
sprawdzone. Ryzyko jest jednak duże. Inwestujesz tyle, ile możesz 
stracić. Nie ufa się  żadnym „cudownym” portfelom typu Plus Token 
czy Cloudtoken, bo to piramidy. Najbezpieczniej grać na giełdzie sa-
modzielnie. Na przykład kupując Btc w styczniu 2020, do dziś mamy 
ponad 30% na plus.                                                                    R. Orlikowski

Pieniądz 
którego nie ma



zdajemy sobie spra-
wę z tego, że w cen-
trum nowoczesnej 
szkoły powinien 
znajdować się uczeń. 
to on musi być po-
czątkiem i końcem 
wszystkich dzia-
łań edukacyjnych 
- mówi wicestarosta 
Jolanta Wegner. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że świat i 
otaczająca nas rzeczywistość zmieniają się w bły-
skawicznym tempie. Rozwój cywilizacyjny i tech-
nologiczny oraz nowe zjawiska społeczne wymu-
szają na nas nowe spojrzenie i nowe podejście do 
funkcjonowania szkół. 
Szkoła powinna się zmieniać z myślą o przyszło-
ści dzieci i młodzieży. Pokolenie, które uczy się 
obecnie i które za moment przyjdzie do naszych 
szkół, jest zdecydowanie inne, niż młodzież sprzed 
dwudziestu, a nawet sprzed dziesięciu lat. A zatem 
nasze szkoły muszą sprostać wyzwaniom jutra. I 
czynią to systematyczne oraz skutecznie. 
Są doskonale wyposażone, posiadają bogatą ofer-
tą edukacyjną, odpowiadającą wyzwaniom rynku 
pracy, stają się miejscem, gdzie uczniowie mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wszyscy 
czynimy wysiłki, aby młodzi ludzie, którzy wybie-
rają wałeckie szkoły, czuli się w nich bezpiecznie 
i zdawali sobie sprawę z tego, że wiedza i kom-
petencje to niezwykle cenny towar w dzisiejszym 
świecie. A dobrze przygotowany do dorosłego 
życia absolwent, to świetny fachowiec, na którego 
czeka ciekawa praca i duże możliwości.

Narzędziem finansowym Powiatu Wałeckiego, któ-
re w znaczący sposób uatrakcyjnia ofertę i wspiera 
nasze szkoły, jest Kontrakt Samorządowy, realizo-
wany przez szkoły średnie od 2017 do 2023 roku. 
Dzięki Kontraktowi Samorządowemu modernizu-
jemy szkolnictwo zawodowe, uznając, że najbar-
dziej efektywne wyniki w nauczaniu przyniesie 
wiedza oparta na praktyce. Nigdy jeszcze w historii 
szkolnictwa ponadpodstawowego Powiat Wałecki 
nie mógł się pochwalić tak dużymi pieniędzmi, 
ukierunkowanymi na ucznia i jego rozwój. I tak, na 

Uczeń w centrum
rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół nr 4 RCKU 
pozyskaliśmy prawie jedenaście milionów złotych, 
z przeznaczeniem na systematyczne podnoszenie 
jakości kształcenia zawodowego i przygotowanie 
naszych absolwentów na potrzeby rynku pracy.

Co zatem dzieje się w naszych szkołach w ramach 
Kontraktu Samorządowego? Skupiamy się przede 
wszystkim na uczniach, na ich potrzebach i zain-
teresowaniach. Uczniowie mają możliwość uczest-
niczenia w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, 
na które przeznaczyliśmy prawie półtora miliona 
złotych. Są to zajęcia teoretyczne i praktyczne, 
podnoszące kompetencje uczniów, np. mechatro-
nika, programowanie obrabiarek CNC, informaty-
ka, elektronika w teorii i praktyce, projektowanie 
OZE, język angielski i niemiecki branżowy, przed-
siębiorczość, architektura krajobrazu, logistyka, 
spawanie, murarstwo w praktyce, obróbka ręczna, 
zajęcia z fryzjerstwa, hotelarstwa, warsztaty cu-
kiernicze, kulinarne i dietetyczne. Z zajęć pozalek-
cyjnych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nawet 
ci spoza Wałcza, ponieważ zapewniamy bezpłatny 
dowóz w określonych godzinach, po zakończeniu 
zajęć dodatkowych.

Oprócz zajęć pozalekcyjnych, uczniowie naszych 
szkół korzystają ze staży i praktyk u pracodawców, 
na które przeznaczyliśmy ponad milion dwieście 
tysięcy złotych. Dzięki tej formie zajęć uczniowie 
mają możliwość poznać swój zawód bezpośrednio 
w firmach, zakładach pracy, w których w przyszło-
ści będą pracować, a to jest nie do przecenienia. W 
Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego mamy klasę patronacką o profilu 
mechatronicznym. Absolwenci, którzy w ubiegłym 
roku ukończyli te klasę, natychmiast otrzymali pra-
cę z możliwością kontynuacji studiów wyższych w 
Szczecinie.

Niewątpliwą atrakcją, finansowaną z Kontraktu 
Samorządowego, są także zajęcia wyjazdowe i wy-
cieczki uczniów razem z nauczycielami zawodu do 
firm, zakładów pracy i instytucji w kraju i za granicą. 
W ramach całego projektu będzie to sześćdziesiąt 
takich wyjazdów, na łączną kwotę ponad dwustu 
tysięcy złotych. W tym roku uczniowie odwiedzą 

między innymi firmy w Szczecinie, Pile, Jastrowiu, 
Solcu Kujawskim, zgodnie z profilami kształcenia. 
Będą uczestniczyć w Międzynarodowych Targach 
Budowlanych i Architektonicznych BUDMA w Po-
znaniu, Targach Fryzjerskich w Poznaniu, Targach 
Turystycznych ITB w Berlinie, Targach Motoryza-
cyjnych w Poznaniu, Targach Modern Log. Zwie-
dzą lotnisko Ławica w Poznaniu, wyjadą na Tropi-
cal Island Krausnick niedaleko Berlina. Wszystko w 
ramach podnoszenia wiedzy i kompetencji zawo-
dowych, wszystko bezpłatnie.

Kolejną formą edukacji zawodowej naszych 
uczniów są bezpłatne kursy i szkolenia, dzięki któ-
rym młodzież uzyska umiejętności i wiedzę oraz 
certyfikaty i zaświadczenia, przydatne w przyszłej 
pracy zawodowej. Są to kursy i szkolenia wynikają-
ce z potrzeb uczniów i profili kształcenia w naszych 
szkołach. Na przykład: kurs spawalniczy z certyfi-
katem TIG, obrabiarek CNC i konwencjonalnych, 
kurs nadający uprawnienia energetyczne, kurs 
prawa jazdy kat. B, kierowcy wózka widłowego, 
operatora suwnic, operatora maszyn i urządzeń 
roboczych, budowlanych i drogowych (koparko-
-ładowarki), kurs florystyczny, obsługi kas fiskal-
nych, kurs barmański, profesjonalnego baristy, 
animatora czasu wolnego, kurs uprawniający do 
prac na wysokości, rezydentów biur podróży, pi-
lotów wycieczek, cukierników, kurs wizażu, wspi-
naczkowy, czy specjalistyczny kurs informatyczny. 
Na kursy i szkolenia młodzieży przeznaczyliśmy 
prawie dwa miliony złotych. Koszt takich kursów 
na wolnym rynku to kwota od pięciuset do sied-
miu tysięcy złotych. A nasi uczniowie otrzymują je 
w ramach Kontraktu Samorządowego za darmo. 
Proszę wskazać mi inne szkoły, które tyle robią dla 
ucznia w ramach dodatkowych zajęć!

A to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze profesjo-
nalne doradztwo zawodowe, które służy naszej 
młodzieży w niełatwych czasem wyborach dal-
szej ścieżki zawodowej lub kształceniu w szkołach 
wyższych. Na tego typu zajęcia przeznaczyliśmy 
ponad siedemset tysięcy złotych.

W ramach Kontraktu Samorządowego wyposaży-
liśmy także nasze szkoły w nowoczesne pomoce 
edukacyjne, pracownie do nauki zawodu, języko-

we i informatyczne. Na ten cel przeznaczyliśmy 
prawie dwa i pół miliona złotych.

Aby nauczyciele mogli bez przeszkód podnosić 
swoje kompetencje, w ramach projektu realizu-
jemy także doskonalenie zawodowe, w szczegól-
ności dla nauczycieli zawodu. Na studia pody-
plomowe i kursy doskonalące przeznaczyliśmy w 
ramach Kontraktu Samorządowego nieco ponad 
czterysta tysięcy złotych. Wychodzimy z założenia, 
że dobry nauczyciel, to dobra szkoła. Szkoła, która 
musi mieć swoją tożsamość, autonomię i przede 
wszystkim cieszyć się wysokim prestiżem społecz-
nym. Kontrakt Samorządowy, który wspiera finan-
sowo nasze szkoły pozwolił na wzbogacenie bazy, 
ale przede wszystkim rozwinął i nadal rozwija ofer-
tę edukacyjną i pozalekcyjną dla uczniów.

A zatem wszyscy ci, którzy w nieuprawniony spo-
sób powtarzają obiegowe, niesprawdzone i bar-
dzo niesprawiedliwe dla naszych szkół informacje, 
że w naszych szkołach nic się nie dzieje, że nie 
ma zajęć pozalekcyjnych i wszędzie wkoło jest le-
piej niż w Wałczu, nie mają racji. Powiem więcej, 
szkodzą wizerunkowi naszych szkół. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że jednym z krytykantów jest 
radny powiatowy, pan Janusz Różański, którego 
wypowiedź na konferencji sprzed tygodnia wywo-
łała oburzenie uczestników i sprzeciw środowiska 
oświatowego wobec takiego traktowania. Kon-
ferencja dotyczyła preferencji wyborów uczniów 
szkół podstawowych dalszej ścieżki kształcenia i 
na ten temat mieliśmy rozmawiać. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że w centrum nowoczesnej szkoły 
powinien znajdować się uczeń. To on musi być 
początkiem i końcem wszystkich działań edu-
kacyjnych. Ankiety były bardzo ważnym głosem 
uczniów szkół podstawowych, którzy wypowie-
dzieli się na nurtujący nas problem i pomogli do-
rosłym wyciągnąć wnioski i zmobilizować działa-
nia, dotyczące promocji wałeckich szkół. Niestety, 
nie każdy z dyskutantów naszej konferencji - w 
mojej ocenie - zaprezentował odpowiedni poziom 
i przygotowanie. Chcę wierzyć, że wystąpienie 
pana radnego było ostatnim w takim tonie i tak 
niesprawiedliwe w stosunku do naszych szkół.
Wicestarosta Jolanta Wegner
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z gitarzystą Waldemarem zielińskim rozmawia 
Małgorzata Chruścicka 

Chłopak z gitarą?
Tak mówią. O innych instrumentach mam jakieś 
pojęcie, jednak nie nazwałbym tego umiejętno-
ścią gry na nich. 
Gitara to był świadomy wybór czy przypadek?
Sam nie wiem. Spodobała mi się gitara Krisa Kri-
stoffersona w filmie „Narodziny gwiazdy” (film z 
1976 roku, nie mylić z nowszym remakem) i ma-
rzyłem o takiej. To był Fender Stratocaster. Wów-
czas w Polsce kosztował tyle, co dobry samochód 
lub mieszkanie, więc oczywiście był poza moim 
zasięgiem. Jednak dzięki temu zacząłem uczyć się 
grać.
Masz w domu tę pierwszą swoją? 
Nie mam, jednak ją pamiętam, tak jak każdą kolej-
ną, a było ich ze… 30.
Na jakiej teraz grasz? 

Żyję z marzeń
Mam kilka. Każda jest inna i do innych zadań. 
Marzenie z dzieciństwa również spełniłem, bo w 
moim „arsenale” są dwa Stratocastery.
Ile kosztuje porządny instrument? 
Cena zaczyna się od 10 tysięcy złotych bez wzglę-
du na to, czy to gitara elektryczna, czy akustyczna.
Przypomnij, gdzie i z kim grałeś? 
Lista jest dość długa, więc wymienię tylko kilka 
ważniejszych wydarzeń scenicznych. Z L.O. 27 (ze-
spół z lat 90., wówczas dość popularny), Nadmiar 
(z którym współpracuję blisko ćwierć wieku i za-
grałem m.in. na Festiwalu Rawa Blues), Klakson (z 
którym nagrałem płytę i zagrałem kilkakrotnie w 
Mrągowie), Najlepszy Przekaz w Mieście (nieist-
niejąca już formacja, z którą miałem przyjemność 
grać na Eska Music Awards, Lato RMF Maxx i Polsat 
Super Hit Festiwal w Sopocie).
Nagrałem też kilka płyt: z zespołem Jerry’s Hole 
Band (2008 rok, płyta zgłoszona do nagrody Fry-
deryki), z zespołem Czo bit Orchestra (2016 rok - 

folk rockowy, zespół czerpiący inspiracje z muzyki 
ukraińskiej). Aktualnie współpracuję jako muzyk 
ze szczecińskimi teatrami: Współczesnym, gdzie 
gram w jednym z 10 najczęściej wystawianych 
spektakli w Polsce w 2019 roku „Być jak Beata”, oraz 
Polskim, gdzie gram w spektaklu „Dymny”, reżyse-
rowanym przez Krzysztofa Maternę.
dokończ zdanie: kiedy wychodzę na scenę...
Zazwyczaj czuję radość. To moja pasja, więc radość 
i poczucie, że to jest to, co chcę robić.
Najważniejszy koncert? 
Chyba jeszcze nie zagrałem.
Muzyk, z którym uwielbiasz grać? 
Grywam z wieloma i od każdego czegoś się uczę.
twój gitarzysta idol? 
Jest ich kilku i wciąż odkrywam nowych.
Czy w twoim odczuciu zrobiłeś karierę? 
Trudno powiedzieć. Dla każdego zrobienie kariery 
znaczy co innego. Ja tylko realizuję swoje marze-
nie.
Czy był moment, który przegapiłeś? 
Jeśli był, to go przegapiłem.
O czym marzysz jako muzyk? 
Żeby grać dobre koncerty w ciekawych miejscach 
z ciekawymi ludźmi.
Żyjesz z grania, czy wykonujesz dodatkowo 
inny zawód? 
Żyję z grania. Jednak mam też kilka wyuczonych 
zawodów, więc w razie niepowodzenia jest plan B, 
a nawet C. 
Czy gitara Ciebie określa? Gdyby nie gitara, 
miałbyś kitkę? 
Fakt, że bywam blisko tzw. „szołbiznesu” i sceny w 
żaden sposób nie wpływa na mój sposób bycia. 
Nie mam kitki, bo nie ma z czego jej zrobić. Nie 
wyróżniam się z tłumu. Nie staram się w żaden 
sposób manifestować swojej przynależności do 
„muzycznej braci”. Spełniam swoje marzenie, po 
prostu gram, a jeśli przy okazji komuś przyjemnie 
się tego słucha, to tym bardziej się cieszę. 
dziękuję za rozmowę.

Wałczanin Natan Frąckiewicz, zawodnik klubu Po-
merania Szczecinek, został Mistrzem Polski U20 w 
biegu na 60 m przez plotki. Bonusem jest popra-
wiony o 0,09 s rekord życiowy, który obecnie wy-
nosi 7,84 s. 
- Biegało się ciężko. Kilka dni wcześniej zachoro-
wałem i gorączka mi nie przeszła. Dlatego tym 
bardziej cieszę się z wygranej - mówi Natan. - Nie 
świętuję zwycięstwa. Muszę brać się do roboty, bo 
już za tydzień lecę do Białorusi do Mińska na mecz 
międzynarodowy. Będą to zawody drużynowe z 
udziałem reprezentacji 14 krajów.
Natan chce w Mińsku powalczyć o rekord Polski 
(7,69 s). Trenerem wałczanina jest Jakub Juniewicz. 
Trenują razem sześć dni w tygodniu po 2 godziny.

Natan mistrz



Wiatr wył w koronach drzew jak opętany i nawiewał ludziom 
ciężkie płaty mokrego śniegu prosto w twarze. zalepiał usta i 
topił się na szkłach okularów. Spływająca po policzkach żałob-
ników wilgoć czasem mieszała się z łzami.
Monika stała za rodzinami dzieci i zastanawiała się, dlaczego 
nie chce jej się płakać. Przecież gdyby wszystko ułożyło się tak, 
jak powinno, świętowaliby w tym roku trzydziestą piątą roczni-
cę ślubu. Może wybraliby się z tej okazji w egzotyczną podróż, 
może dostałaby od niego jakiś fajny prezent? ale wszystko po-
toczyło się zupełnie inaczej.

Stali obok siebie przed wywieszoną na drzwiach wydziału listą nowo 
przyjętych studentów. Monika przyszła po potwierdzenie oczywi-
stego faktu, że egzamin wstępny poszedł jej jak z płatka, Robert ra-
czej po dowód na to, że cuda jednak się zdarzają, a jego szczęście 
nie opuszcza. Ona znalazła swoje nazwisko zaraz na początku listy 
wśród tych, którzy mieli najlepsze wyniki, jego nazwisko było przed-
ostatnie.
- Ja p...ę - zamruczał do nikogo i pokręcił z niedowierzaniem głową.
- Co, nie udało ci się? - spytała współczująco, patrząc na jego zasko-
czoną twarz.
- No właśnie wprost przeciwnie – odpowiedział. - To się nie miało 
prawa zdarzyć, ale wygląda na to, że jednak się zdarzyło... Jednak 
mnie przyjęli.
- Ale to chyba nie jest dla ciebie powód do zmartwienia? - roześmiała 
się. - Bo sporo ludzi, którzy tu teraz są, chętnie by się z tobą zamie-
niło.
Ona miała rację, a on świadomość, że dla większości z tych, którzy 
odchodzili od list ze smutkiem albo nawet łzami w oczach, to, że 
się na nich nie znaleźli, było życiową katastrofą, która w najlepszym 
wypadku odkładała w czasie realizację ich życiowych planów, a w 
najgorszym – wywracała je do góry nogami. Na tych, którzy się nie 
dostali, ostrzyli już sobie bowiem zęby panowie z Wojskowych Ko-
mend Uzupełnień. Jemu to nie groziło. Lekarz, dobry znajomy jego 
rodziców, zrobił Robertowi taką dokumentację choroby, której nie 
była w stanie podważyć nawet wojskowa komisja lekarska. On sam 
bardziej niż na studia chciał iść do pracy, zarobić na wycieczkę do 
Niemiec i zostać tam jako uchodźca. Papiery na anglistykę złożył dla 
świętego spokoju, uginając się pod presją rodziców i dziewczyny.
- A ty się cieszysz? - zainteresował się. Podobały mu się jej błyszczące, 
piwne oczy i długie nogi w bardzo krótkiej i mocno dopasowanej 
spódniczce. - Dostałaś się?
- Dostałam się, ale cieszę się tak raczej średnio – roześmiała się. - Za 
dobra jestem, żeby mnie nie przyjęli. Większość życia spędziłam z 
rodzicami na placówce w Anglii.
- Czyli gruba ryba... - skwitował nie bez podziwu.
- Gruba? Ryba? - oburzyła się.
- No nie... - zmieszał się Robert. - Tak tylko powiedziałem. Jak już, to 
raczej syrena.
Poszli na kawę na Długi Targ i niedługo zamieszkali razem w akade-
miku.

Kiedy urodziła im się Marta, ona wzięła dziekankę, a on po zajęciach 
biegł do stoczni malować kadłuby. Był dumny i hardy. Nie chciał po-
mocy od jej rodziców, bo czuł, że za nim nie przepadają. Ich zda-
niem, wiążąc się z nim, gołodupcem, ich Monisia popełniła meza-
lians. Jej, wychuchanej jedynaczce spod Warszawy, nie brakowało 
w domu niczego, on, chłopak z zaszytej w wałeckich lasach wioski, 
syn leśniczego, do wszystkiego w życiu musiał dojść sam. Uparł się, 
że może potrwa to dłużej, ale za nic nikomu nie będzie musiał być 
wdzięczny. Monika traktowała to jako jego dziwactwo i potajemnie 
przyjmowała wciskane jej przez mamę czy tatę pieniądze. Kiedy raz 
to zauważył, gwałtownie wybuchnął. Nie odzywali się później do 
siebie przez tydzień. Ale ani jej, ani jego niczego to nie nauczyło: on 
nadal miał zasady, a ona pieniądze.
Potem urodzili im się bliźniacy Staś i Jurek. Monika przerwała studia, 
Robert je dokończył i dzięki kolegom znalazł dobrze płatną pracę w 
prywatnej firmie, założonej w Tczewie przez Polonusa z Anglii. Kie-
dy dzieciaki trochę podrosły, Monika też dokończyła studia i zaczęła 
uczyć angielskiego w jednym z najlepszych liceów w Trójmieście. 
Nie musiała, bo Robert szybko awansował i zarabiał coraz lepiej, ale 
bardzo chciała wyjść do ludzi, a on starał się ją zrozumieć. Z jednej 
strony chciał, żeby była szczęśliwa, a z drugiej trochę miał dość jej 
narzekania, że zrobił z niej kurę domową.

Powodziło im się coraz lepiej. Już nie mieszkali w wynajętych miesz-
kaniach, tylko w kupionym za gotówkę szeregowcu w Oliwie. Żyli 
na poziomie, o którym większość ich kolegów z uczelni mogła tylko 
pomarzyć. Na wakacje jeździli w góry albo nad morze, a po zmia-
nie ustroju również coraz częściej za granicę. Tyle, że coraz częściej 
osobno. Dzieci chowały się prawie bezproblemowo i szybko – tak na 
dobrą sprawę nawet nie zauważyli, kiedy zaczęły i skończyły dora-
stać. Najpierw z domu wyniosła się Marta, a za dwa lata Staś i Jurek. 
Zostali sami w nagle za dużym domu, w którym zapanowała cisza.
Żadne z nich nie zauważyło, kiedy zaczęli żyć nie ze sobą, tylko obok 
siebie. Że coraz mniej mają sobie do powiedzenia, że mają różne za-
interesowania i potrzeby. Robert po powrocie z pracy zamykał się 
w pokoju sam na sam z komputerem i siedział przed nim do póź-
nej nocy, Monika zapisała się na kurs tańca i mocno ją to wciągnęło. 
Jemu to nie tylko przeszkadzało, ale nawet cieszył się, że nikt w realu 
nie zawraca mu głowy, kiedy przebywał w swoim coraz bardziej pry-
watnym, wirtualnym świecie. Tu miał znajomych, a nawet przyjaciół, 
miał z kim pogadać, tu kogoś obchodził. Poza pracą, której pilnował 

Jakoś tak...
- miał z niej dobry chleb - jego życie przeniosło się do internetu.

Któregoś dnia przejeżdżając koło Akademii Tańca zobaczył Monikę. 
Szła w grupie roześmianych ludzi, oczy jej błyszczały jak przed laty 
przed uczelnią, kiedy się poznali. Z jakiegoś powodu poczuł niepo-
kój.
- Widziałem cię dzisiaj w mieście z kolegami – zaczął, kiedy wróciła 
do domu. - Poszłaś gdzieś jeszcze z nimi po tych twoich tańcach? Bo 
to było dwie godziny temu.
- A dlaczego tak cię to nagle zaczęło obchodzić? - Monika sprawiała 
wrażenie trochę zaskoczonej i trochę poirytowanej. - Zaczniesz mnie 
teraz kontrolować?
- Zobaczyłem cię przypadkiem – Robert powiedział to głośniej, niż 
chciał. - Czyli twoim zdaniem nie mam prawa wiedzieć, jak i z kim 
spędza czas moja żona?
- O czym ty mówisz, człowieku? - roześmiała mu się w twarz. - Jaka 
żona? Przecież od lat my tylko ze sobą mieszkamy. Od kiedy dzieci 
się wyprowadziły, nie łączy nas nic więcej. Ty masz swoje życie, a ja 
mam swoje.
- Ja przynajmniej nie spędzam czasu poza domem – Robert powoli 
przestawał panować nad emocjami. - A ty? Czy ja wiem, co to są za 
ludzie, ci z tych tańców? I co robicie, kiedy z nich wychodzicie? Bo 
do domów od razu nie wracacie, to już wiem. A przynajmniej nie ty.
- Ja, tak samo zresztą jak ty, robię tylko to, co lubię! - słowa Moniki 
ociekały wściekłością. - I nie zamierzam się przed tobą z niczego tłu-
maczyć! Zapamiętaj to sobie, bo nie będę tego drugi raz powtarzać. 
A jak ci się coś nie podoba, to zabieraj się i idź w jasną cholerę.
Robert zacisnął dłonie w pięści, walnął w stół, a potem trzasnął 
drzwiami.

Od czasu, kiedy się wyprowadził z domu do wynajętego mieszkania 
w Sopocie, minęło kilka lat. Przestali utrzymywać ze sobą kontakt. 
Dzieci unikały zajmowania jasnego stanowiska, kontaktowały się to 
z Moniką, to z Robertem. Przez pierwsze miesiące każde z nich uczy-
ło się życia w nowych realiach, ale nie odczuwali potrzeby, by choć-
by do siebie zadzwonić i zapytać o zdrowie. To, czego dowiadywali 
się od dzieci, zaspokajało ich ciekawość aż nadto. Potem było już tak, 
jakby się nigdy nie znali.
- Wiesz tato, że mama się z kimś spotyka? - zapytała któregoś dnia 
Marta.
- A powinno mnie to jakoś obchodzić? - uśmiechnął się do córki. - 
Myślę, że nie powinno, więc nie obchodzi.
- Ale przecież macie nas, byliście ze sobą tak długo... – Marta nie od-
puszczała. - Jak właściwie do tego doszło?
- Użycie czasu przeszłego dokonanego jest w tym przypadku bar-
dzo uzasadnione – głos Roberta stwardniał. - A jak do tego doszło? 
Myślę, że nie ma już do czego wracać. I wiesz, co jeszcze myślę? Że 
w sumie dobrze się stało, bo dłużej się tak żyć nie dało. Zapamiętaj 
to sobie: o związek trzeba dbać, bo kiedy się tego nie robi, to on się 
prędzej czy później musi skończyć rozstaniem. Związek to nie plaża 
nudystów, każdy w nim powinien mieć trochę miejsca na prywat-
ność, ale powinno jej być tyle, żeby nie ranić drugiej osoby.
- A ty nie chcesz się już z nikim związać? - dociekała córka.
- A kto tak powiedział? - roześmiał się Robert. - I kto powiedział, że 
już się z kimś nie spotykam? Jestem takim samym człowiekiem, jak 
inni, też potrzebuję mieć kogoś ważnego i być dla kogoś ważnym. 
Każde z was, naszych dzieci, ma swoje życie i ja też chcę mieć jeszcze 
swoje.
- To powiedz, z kim się spotykasz? - Marta puściła do ojca oko.
- Jeśli okaże się, że jest o czym mówić, to będziesz pierwszą osobą, 

która się o tym dowie.

Pół roku później wiatr wył w koronach drzew jak opętany i nawiewał 
ludziom ciężkie płaty mokrego śniegu prosto w twarze. Zalepiał usta 
i topił się na szkłach okularów. Spływająca po policzkach żałobników 
wilgoć czasem mieszała się z łzami.
Monika stała za rodzinami dzieci i zastanawiała się, dlaczego nie 
chce jej się płakać. Przecież gdyby wszystko ułożyło się tak, jak po-
winno, świętowaliby w tym roku trzydziestą piątą rocznicę ślubu. 
Może wybraliby się z tej okazji w egzotyczną podróż, może dostała-
by od niego jakiś fajny prezent? Ale wszystko potoczyło się zupełnie 
inaczej. Robert od niej odszedł, bo ona sama tego chciała, i on chyba 
też. Teraz, kiedy Robert zginął, nie miało już żadnego znaczenia, kto 
bardziej zawinił. Związała się później z żonatym mężczyzną. Myślała, 
że będzie chciał ułożyć sobie życie z nią, ale postanowił zostać jed-
nak z żoną. Zabolało ją to bardziej, niż odejście męża. Chciała nawet 
zadzwonić do Roberta, spotkać się, porozmawiać, ale Marta powie-
działa jej, że ojciec z kimś jest. Czuła się samotna. Po ciężkiej kontuzji 
już nie chodziła na tańce, znajomości stamtąd szybko się urwały, a 
nowe nie trwały długo.
Rozejrzała się uważnie, szukając wzrokiem twarzy nowej kobiety 
swojego męża. Była pewna, że tu jest. Zobaczyła stojącą zupełnie z 
boku, samotnie, o wiele od niej młodszą, bardzo ładną kobietę. Jej 
makijaż zupełnie się rozpłynął, nie tylko od mokrego śniegu. Pod-
świadomość podyktowała Monice, że to musi być właśnie ona. Mar-
ta chyba też to wiedziała, bo podeszła do tamtej, przytuliła ją, wzięła 
delikatnie za łokieć i poprowadziła do ciemnej dziury w ziemi, do 
której grabarze właśnie opuszczali trumnę. Dopiero wtedy Monika 
się rozpłakała i utykając poszła w stronę bramy.

Waldemar Leszkiewicz



Walki o deutsch Krone (cz. iV)
dowódca wałeckiego garnizonu już 8 lutego wydał 
rozkaz dowodzącemu 94 EGB mjr. Naske, aby jego 
jednostka dotychczas broniąca nieatakowanego 
odcinka „Pommernstellung” nad jeziorem Raduń, 
opuściła swoje pozycje. zgodnie z wydanym rozka-
zem jednostka mjr. Naske miała przejść na północ w 
rejon Jabłonowa, aby od północy osłaniać odwrót 
pułku „deutsch Krone”. 

Jednostce nie udało się jednak wykonać tego manew-
ru, bowiem w nocy po dotarciu do Pilow otrzymała 
rozkaz ze sztabu Grupy Armii „Wisła”, nakazujący po-
wrót wszystkich cofających się oddziałów na opusz-
czone pozycje i dalszą obronę Wałcza za wszelką cenę. 
Tym sposobem po całonocnej eskapadzie, żołnierze 
94 zapasowego batalionu grenadierów rankiem 9 lu-
tego ponownie zajęli opuszczone wcześniej pozycje 
nad jeziorem Raduń. Szczęśliwie dla nich Rosjanie ze 
132 DP rozlokowani na przeciwnym brzegu jeziora nie 
spostrzegli, iż pozycje w nocy nie były dłuższy czas ob-
sadzone i nie wykorzystali tego faktu. Inaczej zapewne 
przeprawiliby się przez jezioro i zajęli niemieckie pozy-
cje bez walki. 9 lutego dowództwo garnizonu Wałcza, 
pomimo zagrożenia okrążeniem w wyniku odgórnego 
rozkazu ze sztabu Grupy Armii „Wisła”, zostało zmuszo-
ne do trwania na pozycjach obronnych ochraniających 
miasto. Co więcej, konieczne stało się wydzielenie czę-
ści sił do wsparcia walczących z Polakami pod Karsibo-
rem podchorążych z 4 FjR. Mimo to, jeszcze tego dnia 
Polacy z 12 pp zajęli Kłębowiec, niebezpiecznie zbliża-
jąc się do ostatniej trasy komunikacyjnej obrońców, 
czyli drogi łączącej Wałcz z Mirosławcem. Siły broniące 
drogi tymczasem poważnie zeszczuplały. Dowodzone 
przez mjr. Alig pododdziały broniące okolicy Omulna 
miały w swoich kompaniach zaledwie po 50 żołnierzy, 
czyli niewiele więcej, niż w plutonach. Dodatkowo 
kończyła się amunicja i zapasy. Wspierającej ich baterii 
haubic 149 mm skończyła się amunicja, brakowało też 
środków do holowania broni, co wymusiło ich znisz-
czenie przez własne załogi w związku z koniecznością 
wycofania się. 9 lutego po południu siły niemieckie zo-
stały zmuszone do cofnięcia się na linię drogi z Wałcza 
do Mirosławca. Część sił 2 batalionu z 4 pułku podcho-
rążych (II/ FjR 4) wycofała się w kierunku Lubna i zajęła 
pozycje wzdłuż drogi, w tym czasie pozostałości artyle-
rii z II/ALR 1 wycofały się w rejon Piecnika. Ostatnia linia 
komunikacyjna łącząca Wałcz z innymi niemieckimi si-
łami została poważnie zagrożona przez Wojsko Polskie 
i jej utrata była tylko kwestią czasu. W dniu 10 lutego 
Wałcz był już okrążony od trzech stron. Rankiem tego 
dnia pozycje walczących stron przebiegały wzdłuż na-
stępujących punktów: Jabłonowo, północny skraj je-
ziora Lubno Duże, Piława, rzeka Piławka, brzeg jeziora 
Łubianka, jeziora Karasie, jezior Chmiel Mały i Duży, je-
zioro Zamkowe, jezioro Raduń, jezioro Debrzno, połu-
dniowe obrzeża jeziora Zielno, jeziora Smolno, jeziora 
Sumile, aż do wspomnianego wcześniej jeziora Bytyń. 
Siły rosyjskie blokujące Wałcz od wschodu i południa 
wyczekiwały wciąż na oskrzydlenie miasta. Równocze-
śnie wymuszały zatrzymanie znacznych sił obrońców 
na tych pozycjach i blokowały możliwość przebicia się 
w rejon Wałcza niemieckich sił z okrążonej już jakiś czas 
temu Piły. Jedyna droga ewakuacji dla jego garnizonu 
przebiegała więc przez położony na zachód od miasta 
tzw. „Las Miejski”, a następnie przez jezioro Bytyń. W tej 
sytuacji dowódca garnizonu Wałcza płk Lehmann po-

stanowił dłużej nie zwlekać i przystąpił do ewakuacji 
swoich żołnierzy. Dalsza obrona Wałcza i utrzymywa-
nie chroniących go umocnień „Pommernstellung” mu-
siały się skończyć ich okrążeniem i zniszczeniem pozo-
stawionych tam obrońców. Garnizon Wałcza nie mógł 
liczyć na żadne realne kontruderzenie własnych wojsk, 
które mogłoby odblokować okrążone miasto. Już nocą 
z 9 na 10 lutego niemieccy saperzy wykonali z drew-
nianych belek pokrytych deskami przeprawę po oblo-
dzonym jeziorze Bytyń. Ulokowano ją w najwęższym, 
300-metrowym odcinku jeziora, w okolicy na południe 
od Drzewoszewa. Od rana 10 lutego przez przeprawę 
zaczęły wycofywać się oddziały garnizonu Wałcza, któ-
rym udało się tu dotrzeć. Ich trasa wiodła poprzez tzw. 
„Las Miejski”, a następnie na przeprawę po jeziorze By-
tyń. Przeprawa na jeziorze znajdowała się w odległości 
ok. 12 km od Wałcza, tak więc wycofujący się musieli tę 
odległość pokonać leśnymi, ośnieżonymi drogami. Las 
wprawdzie maskował ich przemarsz, jednak utrudniał 
orientację i spowalniał go.

Po dotarciu do jeziora, wycofujących się czekała nieła-
twa przeprawa. Zmęczenie, stres, trudne warunki po-
godowe i terenowe dawały się uciekającym we znaki. 
Podczas przeprawy kilka pojazdów utonęło w wyniku 
załamania się lodu. Oto jak wspominał ją jeden z nie-
mieckich żołnierzy: „Po belkowym moście, ułożonym 
na lodzie, poruszały się samochody, ciągniki z woza-
mi uchodźców, lekka artyleria. Jechaliśmy prawie na 
końcu kolumny. Nikt nie rozmawiał. Zmarzniętą ciszę 
zakłócał miarowy stukot kół o deski. Gdy byliśmy już 
u kresu przeprawy przez jezioro, usłyszałem trzaski. 
Obejrzałem się. Pod dwoma ostatnimi wozami z ran-
nymi załamał się lód. Nie usłyszeliśmy żadnego krzy-
ku, wołania o pomoc. Trwało to może kilka sekund. W 
miejscu ułożonego przez nas belkowego przejścia była 
potężna dziura, wypełniona czarną wodą”.

W ciągu dnia sytuacja obrońców pogorszyła się jesz-
cze, bowiem na południe od miasta Rosjanie przedo-
stali się w okolicy Strączna do „Lasu Miejskiego”, a na 
północy poniżej Kłębowca przekroczyli rzekę Dobrzy-
cę. Dowódca pułku „Deutsch Krone” płk Janos wydał 
swojej jednostce rozkaz odwrotu w stronę przeprawy. 
Resztki 94 EGB zdołały dotrzeć do niej już rankiem 10 
lutego, natomiast 26/44 batalion volkssturmu i 368 
EGB, otrzymały rozkaz odwrotu odpowiednio o go-
dzinie 18.00 i 19.00 wieczorem tego samego dnia. Tak 
więc większość sił garnizonu (około 1000 żołnierzy) 
w nocy z 10 na 11 lutego przemieszczało się leśny-
mi bezdrożami i ścieżkami w kierunku przeprawy na 
jeziorze Bytyń. Trudne zimowe warunki, ciemność i 
brak dobrej drogi sprawiły, iż siły niemieckie zostały 
zdezorganizowane i rozproszone w „Lesie Miejskim”. 
Dowódcy garnizonu i pułku stracili łączność z oddzia-
łami, a sam płk Janos zaginął. Ostatecznie tej samej 
nocy Wałcz został całkowicie odcięty i okrążony przez 
rosyjskie jednostki z 129 KA, co uniemożliwiło dalszą 
ewakuację. 

Rankiem 11 lutego 1945 r. w okrążonym Wałczu pozo-
stawały tylko resztki garnizonu, którym nie udało się 
wycofać, w sile około 500 żołnierzy, głównie z 23 od-
działu szkolnego marynarki i 368 EGB. Żołnierze ci nie 
stawiali już dużego oporu  i  tego samego dnia rano 
poddali się wkraczającym do miasta Rosjanom z pod-
oddziałów 47 Armii gen. Pierchorowicza. Tymczasem w 

„Lesie Miejskim” pomiędzy Wałczem a jeziorem Bytyń 
wciąż znajdowały się liczne grupy wycofanych z Wałcza 
żołnierzy jego garnizonu, którzy przez cały dzień starali 
się przebić na zachód. Jednak i one straciły na to szanse, 
bowiem w nocy 12 lutego na południe od Mirosławca 
doszło do spotkania jednostek 47 Armii i 1 AWP. Tym 
samym zamknięty został pierścień okrążenia całego re-
jonu Wałcza, do którego zmierzano w sztabie 1 Frontu 
Białoruskiego już jakiś czas. W tej sytuacji dalsza prze-
prawa niemieckich jednostek na zachodni brzeg jeziora 
Bytyń nie miała żadnego sensu, bowiem napotkałyby 
tam już siły rosyjskie lub polskie. W związku z tym pozo-
stające w „Lesie Miejskim” jednostki niemieckie próbo-
wały bezskutecznie wydostać się w innych kierunkach, 
były jednak stopniowo rozbijane lub zmuszane do ka-
pitulacji. Polacy z 4 DP stacjonującej między Piecnikiem 
i Lubnem rozbijali ostatnie grupy niedobitków jeszcze 
do 17 lutego.

Ostatecznie 11 lutego 1945 r. wraz z kapitulacją Wałcza 
nastąpił upadek środkowego, najlepiej ufortyfikowa-
nego odcinka „Pommernstellung” o długości około 60 
km. Biorąc pod uwagę, iż wcześniej zajęte lub oskrzy-
dlone zostały również inne, mniej istotne odcinki tego 
pasa umocnień, można przyjąć, że stracił on praktycz-
nie swoje znaczenie. Broniące Wałcza i jego okolic jed-
nostki niemieckie straciły ok. 2000 zabitych żołnierzy, a 
600 żołnierzy dostało się do niewoli. Jako datę zajęcia 
Wałcza przez Rosjan najczęściej podaje się niedzielę 11 
lutego 1945 r., czyli dzień kapitulacji resztek obrońców, 
jednak niekiedy można spotkać się z informacjami, iż 
nastąpiło to w nocy z 11 na 12 lutego, lub rano ok. 
godz. 6.00 w dniu 12 lutego. Rozbieżność ta może mieć 
wiele rozmaitych powodów. Zależy bowiem, jakie zda-
rzenie przyjmie się za precyzyjną datę zajęcia, moment 
kapitulacji całości obrońców czy ostatniej ich placów-
ki, moment wkroczenia pierwszej grupy zdobywców 
do miasta, czy też całkowitego jego opanowania, a 
może datę oficjalnego podpisania kapitulacji przez do-
wódców. Jak widać, możliwości jest sporo. Konkretem 
jest natomiast fakt, że 11 lutego skapitulowali obrońcy, 
a w następnym dniu miasto było już w rękach zdobyw-
ców z 47 Armii.  

W zajętym Wałczu zorganizowano zgodnie z przepisa-
mi Rosyjską Komendanturę Wojskową, która stanowiła 

tymczasowy organ władzy lokalnej. 20 lutego 1945 r. 
okupujący Wałcz Rosjanie przystąpili do organizowania 
kilkuosobowych grup operacyjnych, które miały stać 
się zaczątkiem nowej administracji na terenie powiatu 
wałeckiego. Rozpoczął się nowy etap w historii Wałcza.

Bezpośrednie walki o Wałcz nie miały szczególnie 
spektakularnego charakteru, nie obfitowały w zacięte 
i dramatyczne zmagania. Dość silne umocnienia, choć 
już nie nowoczesne, w połączeniu z twardą postawą 
obsadzających je obrońców, których wartość bojo-
wa jak i liczebność również pozostawiały wiele do 
życzenia, skutecznie zniechęciły atakujących Rosjan. 
Przeprowadzili oni kilka ataków z różnych kierunków, 
z użyciem relatywnie niewielkich jak na swoje moż-
liwości sił. Wydaje się, że miały one na celu raczej 
wysondowanie, czy obrońcy nadal mają wolę walki, 
a także związanie ich sił na tych pozycjach. Ostatecz-
nie Rosjanie zdecydowali się na oskrzydlenie Wałcza 
z zamiarem jego okrążenia. Możliwość taka pojawiła 
się dzięki przełamaniu, w wyniku zaciętych walk, pasa 
umocnień na północ od Wałcza przez 1 AWP (jezio-
ro Smolno - jezioro Busino Duże), jak i na zachód 
od Wałcza przez Rosjan z 47 Armii (Strzaliny-Jezioro 
Nakielno). Było to całkiem logiczne i zgodne z zasa-
dami taktyki działanie. Taki rozwój wypadków zmusił 
obrońców do porzucenia niezdobytych umocnień 
i wycofania się, wobec groźby okrążenia i odcięcia 
od sił głównych. Dalsze pozostawanie na pozycjach 
i obrona w izolacji, bez szansy na pomoc były skaza-
ne na klęskę i znacznie większe straty. Obrona taka 
byłaby tym trudniejsza, że pas umocnień „Pommern-
stellung” nie zapewniał miastu obrony okrężnej, osła-
niając je tylko od wschodu i południa.

Obie strony zrobiły to, co w danej sytuacji było najlepsze. 
Rosjanie nie chcąc rozbijać sobie głów w tym wypadku 
nie o przysłowiowy, lecz prawdziwy beton, wybrali wa-
riant oskrzydlenia i obejścia umocnień od tyłu. Niemcy 
zamiast ginąć w bezcelowej obronie oskrzydlonych już 
pozycji, postanowili uratować z kotła jak najwięcej swo-
ich żołnierzy. Ze względu zresztą na brak zdecydowania 
co do terminu rozpoczęcia wycofania wśród niemiec-
kich dowódców, odwrót przebiegł z większymi stratami.

Przemysław Bartosik

Budynek nastawni kolejowej na stacji Wałcz - Raduń. W oddali polscy żołnierze (fot. Józef Rybicki).

Polski żołnierz przy porzuconej w Wałczu niemieckiej haubicy 105mm le.F.H 18M (fot. Józef Rybicki)



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
Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców
21 lutego, godz. 17:00-20:00, Gastronomik
Spektakl Monogram Teatru Brama „Moja Gra”
21 lutego, godz. 18:00-20:00, WCK
Koncert Carnage + support II Wałcz
22 lutego, godz. 20:00, Thestylacja
Weekend Sparingowy w Wałczu
27 lutego - 1 marca, COS OPO Wałcz

Kino „tęcza”
Doktor Dolittle
21-23 lutego, godz. 16:00, USA, b/o, bilety 13 zł
Dr Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą 
zwierząt,  zdobyć lekarstwo na chorobę królowej 
Anglii.
The Gentlemen
21-27, godz. 17:45, USA, od 15 lat, bilety 16 zł
Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkoty-
kowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z 
półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło 
mu się wydawać.
365 dni
21-27 lutego, godz. 20:00, od 15 lat, bilety 16  zł
Laura, aby ratować rozpadający się związek, wyjeżdża 
na Sycylię, gdzie poznaje Massimo. Niebezpieczny 
mężczyzna, szef rodziny mafijnej, porywa ją i daje 365 
dni na pokochanie go.

Baran: Los w końcu się do Ciebie uśmiech-
nie i odpuści Ci na jakiś czas najgorsze 
przeciwności. Podziel się dobrą passą z bli-
skimi, by poczuć się jeszcze lepiej.
Byk: W końcu uda się wyprowadzić finan-
se na prostą. Podziękuj osobom, które Cię 
w tym wsparły. W pracy czekają na Ciebie 
nowe wyzwania, które na początku wyda-
dzą się niezwykle przerażające.
Bliźnięta: Korzystny układ planet usunie 
z Twojej drogi wszelkie problemy, a nawet 
pokrzyżuje plany wrogom. Dzięki temu 
przedsięwzięcie, nad którym pracujesz już 
od dawna, wreszcie okaże się wielkim suk-
cesem.
Rak: Uporasz się z trudnymi emocjami 
i skoncentrujesz na nowościach. Dzięki 
temu znów zaczniesz odczuwać radość z 
życia. Korzystaj z dobrego czasu!
Lew: Czekają Cię spokojniejsze, prawie le-
niwe dni. Dzięki temu zaczniesz bez stresu, 
za to z nadzieją myśleć o przyszłości. Po-
stawiony przed trudną decyzją, poszukaj 
oparcia w osobie, która sama zaoferuje Ci 
pomoc.
Panna: Zaskoczy Cię to, że sprawy, które 
wydawały się nigdy nie dobiec do końca, 
układają się teraz dokładnie tak, jakbyś 
sobie tego zażyczył. Także w sferze finan-
sowej!
Waga: Nie obiecuj ludziom zbyt wiele, a 
unikniesz nerwowych sytuacji. Zamiast 
tego daj sobie więcej czasu na zregenerowa-
nie nadwątlonych sił. Cierpliwość do same-
go siebie bardzo się opłaci.
Skorpion: Bądź towarzyski! Przyjęcie kilku 
propozycji od ludzi, których lubisz, pozwoli 
Ci odkryć nowe, niesamowite możliwości. 
Uważaj jednak na to, by niepotrzebnie nie 
pogorszyć przy tym swojej sytuacji finan-
sowej.
Strzelec: Przestań się spieszyć - zwolnij i 
złap głęboki oddech, by z właściwej per-
spektywy spojrzeć na swoje życie. Zaskoczy 
Cię trafna porada pochodząca od niespo-
dziewanego przyjaciela. Pozwól innym 
zbliżyć się do siebie - tym razem nie zaboli.
Koziorożec: Sprawy zdrowotne ułożą się 
wręcz idealnie, ale ten tydzień oznacza też 
niemałe kłopoty w miłości. Decyzja podję-
ta pod wpływem stresu przyniesie poważne 
straty, których szybko nie uda się nadrobić.
Wodnik: Dotrzymasz słowa, weźmiesz się 
za trudne sprawy i zasłużysz na nagrodę. 
Będziesz współpracować z ważnymi oso-
bami, bo dzięki temu zyskasz oparcie i po-
moc. Podchodź do życia spokojnie.
Ryby: Pora zrealizować ambitne plany, 
na jakie od dawna masz ochotę. Tydzień 
sprzyja mądrym decyzjom, tak miłosnym, 
jak i zawodowym. Nie daj się tylko sprowo-
kować do ostrej wymiany zdań - tym mo-
żesz sobie tylko zaszkodzić.

Wróżka Anastazja

Po pięciu latach od ustalenia alimentów na 
dziecko po 700 zł miesięcznie matka zdecy-
dowała się wystąpić o ich podwyższenie. Ar-
gumentowała, że w tym czasie wzrosły koszty 
utrzymania niezależne od niej w postaci opłat 

mieszkaniowych i tzw. mediów. Wzrosły też potrzeby dziecka 
w zakresie ubrania i wyżywienia, wynikające z jego natural-
nego rozwoju. Powstały też nowe, związane z zajęciami po-
zalekcyjnymi. Sąd uznał, że są to usprawiedliwione potrzeby 
dziecka i - stosownie do możliwości zarobkowych ojca - za-
sądził alimenty w kwocie po 1.500 zł miesięcznie, przyjmując 
że koszty utrzymania dziecka wynoszą ok. 3.000 zł miesięcz-
nie. W dodatku to matka, sprawując codzienną opiekę, i tak 
w większym stopniu przyczynia się do zaspokajania potrzeb 
dziecka. Wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgo-
wy w Olsztynie. Przyjął on za zasadne żądanie matki, argu-
mentując iż w tym przypadku dodatkowym argumentem jest 
zachowanie równej stopy życiowej dziecka i jego rodziców. 
Rodzice są bowiem dobrze sytuowani. 

Orzeczenia obu instancji oparły się o art. 138 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż w razie zmia-
ny stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy 
dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Owa zmiana stosun-
ków to porównanie stanu usprawiedliwionych potrzeb dziec-
ka i możliwości zarobkowych rodziców z daty ustalenia ali-
mentów z obecnym ich stanem. Naturalne jest to, iż potrzeby 
dzieci rosną wraz z wiekiem. Wzrastają potrzeby żywieniowe. 
Ubrać po kilku latach trzeba nastolatka, a nie przedszkolaka. 
Dziewczęta zamiast po lalki częściej sięgają po kosmetyki. Na-
uka i rozwój zainteresowań wymagają coraz większych nakła-
dów, itd. To powoduje, że z czasem trzeba zrewidować koszty 
utrzymania dziecka, co z kolei uprawnia do żądania od dru-
giego rodzica podniesienia alimentów do realnej wysokości. 

Często też jest tak, że rodzic sprawujący bezpośrednią pie-
czę nie musi w równym stopniu z rodzicem ograniczającym 
się tylko do alimentów i weekendowych kontaktów pokry-

zmiana stosunków
wać kosztów utrzymania dziecka. Na nim bowiem spoczywa 
gro obowiązków wychowawczych. Równa stopa życiowa ty-
czy się zaś tych rodziców, którzy są dobrze sytuowani. Skoro 
ojciec czy matka chodzą w markowych ubraniach, to nie spo-
sób przyjąć, by dziecko odziewać w chińszczyznę. Do tego 
trzeba mieć na względzie, iż każdego z rodziców, nie tylko 
alimentujących, obciąża prymat wydatków na dzieci przed 
wydatkami na zaspokajanie innych potrzeb. Nie można też 
zarzucać rodzicowi wychowującemu dziecko, że organizuje 
mu dodatkowe zajęcia sportowe, korepetycje czy zgadza się 
na spędzanie czasu w kinie czy na basenie. W skali miesiąca 
powstają czasem poważne koszty z tego tytułu, które nale-
ży ocenić przez pryzmat możliwości zarobkowych rodziców. 
Jeżeli zatem rodziców stać na to, aby dziecku sfinansować 
aktywność, która jest realnie i faktycznie wykorzystywana 
przez niego, to w zasadzie nie ma kontrargumentu przeciw-
ko ponoszeniu tych wydatków. Zawsze do oceny sądu należy 
ustalenie, czy dany wydatek wskazywany przez rodzica jest 
wydatkiem usprawiedliwionym dla dziecka. Stwierdzić zaś 
należy, że jeśli wydatki te nie są sztucznie kreowane, to są 
one zasadne i trudno jest rodzicowi alimentującemu się im 
przeciwstawić. 

Pamiętać też trzeba, iż przy sądowej ocenie roszczeń ali-
mentacyjnych sąd ocenia możliwości zarobkowe osoby zo-
bowiązanej do alimentów, a nie tylko jej wykazywane docho-
dy. Często zdarza się, że rodzic taki unika płacenia wyższych 
alimentów, starając się ukryć dochody. Wówczas sąd może 
np. porównać zarobki do zarobków uzyskiwanych przez in-
nych pracowników z podobnymi kwalifikacjami. 

Do tego, o czym była mowa wcześniej rodzic, który nie 
sprawuje codziennej opieki, powinien mieć świadomość, że 
rodzic sprawujący codzienną opiekę alimentuje dziecko oso-
bistymi staraniami. Często więc się zdarza, że alimenty w sen-
sie finansowym nie są równe dla każdego z rodziców. Wynika 
to z art. 135 par. 2 k.r.o., który stanowi, iż wykonanie obowiąz-
ku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze 

w stanie utrzymać się samodzielnie 
albo wobec osoby niepełnosprawnej, 
może polegać w całości lub w części na 
osobistych staraniach o utrzymanie lub 
o wychowanie uprawnionego. W takim 
wypadku świadczenie alimentacyjne 
pozostałych zobowiązanych polega 
na pokrywaniu w całości lub w części 
kosztów utrzymania lub wychowania 
uprawnionego. Warto też pamiętać, że 
na zakres świadczeń alimentacyjnych 
nie wpływają świadczenia z pomocy 
społecznej, osławione 500 +, itp.

Zdaje się, że starożytni słusznie ma-
wiali, że alimenta cum vita finintur czyli, 
że obowiązek alimentacyjny wygasa 
wraz ze śmiercią. Co prawda może on 
się też odwrócić i alimentujący rodzic 
może z czasem zwrócić się do dzieci o 
realimentację, ale to już temat na inny 
felieton.

adwokat Cezary Skrzypczak 
Wyrok Sądu Okręgowego w Olszty-

nie z dnia 23 października 2019 r., VI RCa 
143/19, za portalem prawo.pl

WYJĄTKOWE PIWNICE 
W STAREJ WINIARNI W WAŁCZU

DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ, 
CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ Więcej informacji na telefon:

604 513 197



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

Poszukuję pracowników sektora ogrodniczego, w szklarniach i 
na polach, w sortowniach warzyw, praca przy kwiatach i inne.
Stawka ok. 10-12 euro/godz. – wyjazdy przez 
cały rok, specjalna oferta wakacyjna dla młodzieży
Rekrutacja i informacje: biuro w Wałczu, 
Kościuszki 12a, tel. 67 258 41 08, 603 122 111, 
aktualne oferty: 
www.posrednictwoholandia.pl /Lic. 4933/ 

PRaCa W HOLaNdII

Jolanta Wegner: Już starożytni wiedzieli, że każda choroba czai się 
w jelitach. Hipokrates mawiał, że śmierć zaczyna się w jelitach. A za-
tem to, co zjadamy, determinuje jakość naszego życia. Jesteś tym, co 
jesz! To stara prawda.

Patrycja Sankowska: Mamy do czynienia z olbrzymim wzrostem 
chorób dietozależnych, czyli schorzeń, na rozwój których duży 
wpływ wywiera nieodpowiednia dieta i jakość spożywanych pro-
duktów. Zalicza się do nich między innymi otyłość, cukrzycę czy cho-
roby układu krążenia. To, co jemy, ma też ogromny wpływ na stan 
naszego umysłu. 
Większość osób uważa, że „zdrowa dieta” musi być droga, niesmacz-
na i nudna. Moi pacjenci często dziwą się, że proponowane w jadło-
spisach posiłki są smaczne i stosunkowo niedrogie. Można w nich 
spotkać wszelakie pełnoziarniste produkty, w tym płatki, chleby, ma-
karony, kasze, chude mięso, półtłusty nabiał, sezonowe owoce i wa-
rzywa. A jeśli ktoś uważa, że zdrowa dieta jest droga, to niech zada 
sobie pytanie, ile pieniędzy wydaje w skali miesiąca na fast foody, 
chipsy, słodycze, słodkie napoje, itp. 
Im większy stopień przetworzenia żywności i dłuższy termin przy-
datności do spożycia, tym gorzej dla naszego zdrowia. Cukier i sól 
można określić mianem „białej śmierci”. Nadmierne spożycie tych 

Śmierć zaczyna się w jelitach
Czy warto inwestować w zdrową, ekologiczną żywność? 

substancji powoduje problemy trawienne, rozwój nadwagi i otyłości 
oraz nadciśnienie. Naukowcy uważają, że poziom cukru wpływa na 
kluczowy obszar mózgu, powodując przyspieszenie tętna i podwyż-
szenie ciśnienia. Do żywności w dużej mierze dodawany jest syrop 
glukozowo-fruktozowy, który jest czterdzieści rady słodszy niż zwy-
kły cukier. Kolejny dodatek, którego powinniśmy unikać, to glutami-
nian sodu  (E 621). Ta wzmacniająca smak substancja, spożywana w 
dużych ilościach powoduje sztywność pleców, palpitacje serca, nad-
mierną potliwość, uczucie niepokoju, bóle głowy, wysypkę na skó-
rze, skurcze oskrzeli u osób chorych na astmę. Takich substancji do-
dawanych do żywności, które nam szkodzą, jest oczywiście więcej.
Podam kilka sprawdzonych rad, jak czytać etykiety. Składniki pro-
duktu podawane są w kolejności malejącej wagi, im krótsza lista 
składników tym lepiej! Unikaj produktów składem przypominają-
cym lekcje chemii. Jeśli cukier znajduje się na jednym z 3 pierwszych 
miejsc - nie kupuj!
W moim domu króluje zdrowa żywność, która zresztą mi smakuje. 
Prawidłowe nawyki przekazuję również mojej dwuletniej córeczce. 
Myślę, że „zaraziłam” już swoim sposobem żywienia niejedną osobę.

Monika Izbicka: Zdrowe odżywianie to nie „dieta”. W jadłospisie 
mojej rodziny najważniejsze są warzywa w każdej postaci: gotowa-
ne, duszone, itp. Z racji tego, że moje dzieci mają alergię na białko, 
musimy je zastąpić soją lub mlekiem migdałowym. A na deser nikt 
nie pogardzi pyszną „bombą” owocową. Zrezygnowaliśmy z potraw 
tłustych, smażonych na głębokim oleju. Pieczywo? Owszem! Ale wo-
limy upiec swoje - zdrowe, smaczne, ekologiczne. Mieszkamy za gra-
nicą i jest tu mnóstwo sklepów ze zdrową żywnością.

Bożena terefenko: Miałam przyjemność być na obiedzie w gospo-
darstwie ekologicznym i smak zwykłej, zielonej sałaty dosłownie 

mnie powalił. Przypomniał mi smak sałaty z dzieciństwa, zupełnie 
inny od smaku kupowanej dzisiaj w sklepach.

Ewa Wysocka: Jestem fanką zdrowej, nieprzetworzonej żywności. 
W praktyce wygląda to tak, że wszystko przygotowuję sama. Nie jem 
żadnych torebkowych, gotowych dań, napojów, itp. Jeśli słodycze, 
to też tylko te, które zrobię sama. Dlaczego? Już kilka dni chemicz-
nego jedzenia odbija się niekorzystnie na naszej cerze. Cały tydzień 
staram się pilnować. Przygotowuję na obiad często pieczone bataty, 
buraki, rybę, sałatkę z rukoli z oliwą. Oczywiście zdarzają się grzeszki, 
czasami w weekend...

Marta Skrzypczak-Wojtanek: Jeśli dbam, o to co jem, mniej cho-
ruję, mam większą odporność. Widać to najlepiej w sezonie jesien-
no-zimowym. W mojej rodzinie przede wszystkim unikamy mocno 
przetworzonego jedzenia, chipsów, gotowych posiłków do odgrza-
nia itp. Staramy się też ograniczać słodycze, choć z tym bywa róż-
nie... Jeśli przekąski, to najczęściej marchewka, żurawina, migdały 
czy chociażby chipsy jabłkowe. Do tego ruch i świeże powietrze. Od 
kilku lat tak jemy i zauważyłam, że nasze dzieciaki zdecydowanie 
mniej chorują.

agnieszka Obiegałko-Januszewska: Mam ogródek i sad, więc 
mam swoje warzywa i owoce. Wszystkie przetwory robię sama, 
sama też wędzę ryby i wędliny. Nie używamy cukru, tylko miodu z 
własnej pasieki. Dzięki temu wiem, co jem.


