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Już nerwowo drepczę w miejscu, wyglą-
dając przez okno. Czy to dzisiaj, czy to już? 
Czy mogę ściągnąć z pyska kaganiec i wy-
biec na ulicę, hasać jak sarenka, oddychać 
świeżym powietrzem? Czy mogę przestać 

krzywić się, kiedy przed wejściem do sklepu trzeba roz-
ciapać na dłoniach żel dezynfekujący?
Już prawie! I u fryzjera już byłam, i u kosmetyczki na pa-
znokciach, i z panem kurierem zbiłam sobie piątkę, kiedy 
przyniósł mi nową parę butów.
W tej niebieskiej, ze skórzanymi frędzlami, wyjdę na 
nabrzeżny deptak i będę cieszyć się wiatrem w świeżo 
pofarbowanych włosach, a obok mnie będzie ktoś, z kim 
lubię spędzać czas.
W tych czarnych z kamieniami wejdę do biura – świetnie 
pasują do spodni w kwiaty, czekających do tej pory na 
godny publiczny debiut.
Nowiutkie szpilki zabiorę do kawiarni, w której usiądę i 
bez wyrzutów sumienia, bezwstydnie wręcz, będę sku-
bać chleb z oliwą palcami – i nie zacznę się zastanawiać, 
czy ktoś, kto przy tym stoliku spoczął wcześniej, pamiętał 
o myciu rąk i kaszleniu w łokieć.
Już w ekscytacji drżę na myśl o nowym, lepszym życiu, 
które zaczyna się po pandemii – ale potem świat pocią-
ga za moje lejce, bo nie wszyscy w tę zmienioną rzeczy-
wistość wchodzimy z podobnym rozpędem. Na skraju 
mojego pola widzenia są znajomi, którzy dzięki koronce 
stracili pracę lub przynajmniej oszczędności i ci, którzy zo-
stali rozdzieleni z rodziną w najtrudniejszych, najbardziej 
bolesnych momentach. W stronę ich wszystkich posyłam 
najcieplejsze wibracje i nadzieję, że wszystko jakoś się 
ułoży. A jeśli jakoś mogę pomóc ze swojej uprzywilejowa-
nej przypadkiem pozycji, to należy dać mi znać – zrobię 
wszystko co potrafię, żeby nam ten start wyrównać.
Pomimo ekscytacji, pomimo nerwowego dreptania nale-
ży pamiętać, że koronny koszmar jeszcze się nie skończył. 
Każdego dnia portale informacyjne sypią w naszą stronę 
garść informacji, które przypominają, że o pandemii nie da 
się mówić wciąż w czasie przeszłym. I przy okazji kierowania 
do Państwa tych słów o nowych butach, zamaszystych pla-
nach, pomaganiu najbliższym zwracam się przede wszyst-
kim z pokornym apelem – dbajmy o siebie i zostańmy bez-
pieczni. Dopóki powiat wałecki pojedynczymi zakażeniami 
stoi, wszystko można z boku obserwować bez większego 
przejęcia. Ale nikt Państwu niestety obiecać nie może, że 
chorych na COVID-19 policzymy na palcach jednej ręki.
Dlatego dzisiaj, bez maseczki, tak samo jak wczoraj, w 
rękawiczkach i z zasłoniętymi ustami, uczyńmy samych 
siebie najwyższym priorytetem. Tylko zdrowi i w pełni sił 
możemy zadbać o wszystko inne.      Natalia Chruścicka

20 maja odbyło się oficjalne 
otwarcie Centrum Dietetyki 
Medycznej Zdrowia i Urody 
BALANS Patrycja Sankow-
ska. 
BALANS mieści się w Wałczu 
na al. Zdobywców Wału Po-
morskiego 2/1. Czeka tam 
na Państwa zespół specjali-
stów, tj. dietetyk medyczny 
Patrycja Sankowska, psy-
choterapeuta Mirosława Ro-
jek, trycholog Agata Kubiak 
oraz właścicielka salonu 
kosmetycznego Katarzyna 
Leszko.
Nowoczesne wnętrze, miła 
atmosfera i profesjonalna 
kadra! Warto odwiedzić to 
miejsce,  
aby zadbać o swojego du-
cha i ciało. Zapraszamy do 
umawiania się pod nr. Tel. 
535 513 446.

Zadbaj o BALANS
RADOŚCI!
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Półtora roku... tyle wytrzymałem z nieszastaniem wnioskami, doty-
czącymi specjalnego traktowania niektórych środowisk przez bur-
mistrza Macieja Żebrowskiego. Teraz wprawdzie też nimi szastać nie 
zamierzam, ale podzielić się refleksjami, które nasunęły mi się po 
wtorkowo/środowej Sesji Rady Miasta Wałcz już nie omieszkam.
Najpierw kilka słów ogólnych, dotyczących zasad, występujących w 
polityce różnego szczebla – w tym samorządowego – ale także w ży-
ciu. Tym zwyczajnym, niezwiązanym ze zdobywaniem i utrzymywa-
niem władzy. I w życiu, i w polityce za wszystko trzeba płacić: prędzej 
czy później, w taki czy inny sposób. Jeśli ktoś daje i niczego w zamian 
nie chce to znaczy tylko tyle, że o należność upomni się później. Czy 
to się komuś podoba, czy nie – tak to już jest i wprawdzie można 
się łudzić, że będzie inaczej, ale czy warto żyć złudzeniami? Dużo 
rozsądniej jest przyjąć do wiadomości, że wszystko ma swoją cenę 
i przygotować się, że dzień zapłaty nadejdzie.
Co do polityki, to osiągnięcie eksponowanego stanowiska w apara-
cie władzy przez człowieka znikąd jest zjawiskiem unikalnym. Skup-
my się teraz na stanowisku burmistrza Wałcza. Od kiedy głowa mia-
sta wybierana jest nie przez Radę, tylko przez ogół mieszkańców, ani 
razu nie zdarzyło się, by za zwycięskim kandydatem nie stała żadna 
formacja polityczna. Zdzisław Tuderek i Bogusława Towalewska byli 
popierani przez formacje lewicowe, natomiast Macieja Żebrowskie-
go formalnie jako kandydata na burmistrza zgłosili Paweł Suski (PO) 
i Roman Wiśniewski (naonczas Nowoczesna.pl). Bardzo ważne, a kto 
wie, czy nawet nie najważniejsze było jednak praktyczne wsparcie, 
udzielone kandydatowi przez ludzi skupionych wokół formacji Mło-
dzi Wałcza, a także przez środowisko żeglarskie.
Zdaniem wielu mądrzejszych ode mnie obserwatorów i uczestni-
ków wałeckiej sceny politycznej, zwycięstwo Macieja Żebrowskiego 
w drugiej turze wyborów było efektem głosowania przez elektorat 
na niepisowca. Co do mnie, to o ile w zasadzie zgadzam się z tą opi-
nią, o tyle nie jestem skłonny lekceważyć zasług naturalnych śro-
dowisk, popierających młodego kandydata, czyli Młodych Wałcza i 
żeglarzy. Generalnie jednak trzeba powiedzieć, że Maciej Żebrowski 
jawił się jako kandydat niezanadto upolityczniony (choć wtedy nie 
unikał skojarzeń z P. Suskim), obiecujący za to lepiej od swojej po-
przedniczki wykorzystać potencjał, tkwiący w mieszkańcach Wałcza. 
Z biegiem czasu coraz wyraźniej jednak widać, które grupy miesz-
kańców szczególnie miał na myśli nowy burmistrz.
Ale najpierw z innej beczki – M. Żebrowski na pewno nie miał na 
myśli Pawła Suskiego i jego drużyny – może niedużej, ale za to z du-
żym potencjałem. Niemal natychmiast po wyborach, kiedy P. Suski 
przestał być nowemu burmistrzowi potrzebny, a jego polityczne 
zaplecze słaniało się już na nogach, co nie rokowało sukcesu w wy-
borach parlamentarnych – aktualny jeszcze wtedy poseł poszedł w 
odstawkę. Przybierało to chwilami demonstracyjną, a nawet nieele-
gancką formę. M. Żebrowski gotów był zrobić naprawdę dużo, byle 
nie być kojarzony ze swoim niedawnym protektorem i w tym aku-
rat przypadku nie można mu zarzucić ani braku konsekwencji, ani 
skuteczności. Takie schładzanie zażyłych wcześniej relacji, zwłaszcza 
po nieudanych dla PO i Pawła Suskiego wyborach parlamentarnych, 
nie dotyczyło zresztą tylko Macieja Żebrowskiego. Dziś Paweł Suski 
wiedzie żywot politycznego emeryta, a jego ciągle duży potencjał, 
w tym nawiązane przez lata pracy w Sejmie koneksje – pozostaje 
niewykorzystany. Czy warto dodawać, że ze szkodą dla miasta?
Dobieranie sobie współpracowników jest niezbywalnym prawem 
burmistrza i nikt nie powinien tego kwestionować. Co do mnie, to 
nie napisałem nawet jednego złego słowa o tym, że burmistrz do-
brał sobie według swojego uznania zastępców. Na ocenie pracy 
Adama Biernackiego cieniem kładzie się wprawdzie skandaliczna 
wypowiedź, dotycząca poziomu intelektualnego pracownika firmy 
wywożącej z miasta odpady, ale powiedzmy, że był to po prostu nie-
fortunny incydent. Za taką klasyfikacją przemawia zresztą fakt, że 
burmistrz udzielił swojemu zastępcy „ustnej reprymendy”, a innych 
konsekwencji nie było.
Nie kwestionuję też prawa M. Żebrowskiego do zmiany na stano-
wiskach Sekretarza Miasta ani Skarbnika Miasta, choć uważam, że 
zarówno L. Kabs-Małecka i R. Fischer z wypełnianiem swoich obo-
wiązków radzili sobie doskonale.
Sporo kontrowersji wywoływały natomiast zmiany na innych, niż-
szych stanowiskach. Niedomówienia dotyczyły przede wszystkim 
naborów. Pisałem już, że nigdy nie obchodziło mnie to, czym ktoś 
zajmuje się w wolnym czasie – byle ze swoich obowiązków wywiązy-
wał się jak należy. Zdania nie zmieniam, ale jeśli w iluś przypadkach 
okazuje się, że nowi pracownicy Urzędu Miasta lubią żeglować, to 
nie sposób uniknąć wątpliwości, czy to hobby nie jest aby jednym z 
kryteriów – oczywiście nieformalnym – prowadzenia naboru na róż-
ne stanowiska. Nie potrafię arbitralnie rozstrzygnąć czy tak jest, czy 
nie jest, bo to kwestia bardzo trudna do uchwycenia, ale że coś może 
być na rzeczy – to widać gołym okiem.
Widać również gołym okiem ukłony burmistrza pod adresem Mło-
dych Wałcza oraz innych osób, które wspierały kampanię Macieja Że-
browskiego. Temat wypłynął właśnie w czasie ostatniej sesji, a powo-
dem była specjalna bonifikata, udzielona właścicielowi sezonowego 
lokalu RestArt, położonego przy promenadzie nad jeziorem Raduń-
skim. Burmistrz przyznał, że taka bonifikata rzeczywiście została 
przyznana, ale celem jej udzielenia było zachęcenie innych osób 
do uruchomienia podobnych przybytków, zwłaszcza takich, które 
oprócz serwowania piwa czy drinków chcą się zajmować prowadze-
niem działalności kulturalnej: organizowaniem koncertów, wystaw, 
itp. Wyjaśnił również, że podobne bonifikaty zostały natychmiast 
przyznane wszystkim osobom, prowadzącym podobną działalność. 

Ręka rękę myje
Kupiłbym to tłumaczenie w ciemno, gdyby nie drobiazg: nie zgadza 
mi się kolejność. Wszystko byłoby w jak najlepszym porządku, gdyby 
burmistrz NAJPIERW wprowadził tę bonifikatę dla wszystkich osób, 
prowadzących podobną działalność, a POTEM zastosował ją wobec 
właściciela RestArt-u. Teraz wygląda to tak, że najpierw zastosował 
wyjątek od zasady, którą ustalił później.
Przy okazji: tak się złożyło, że w ubiegłym roku nie udało mi się zajrzeć 
do RestArt-u i ten lokal (to chyba nie jest najlepsze określenie...) znam 
tylko z zewnątrz. Przechodziłem tam jednak wiele razy i nigdy nie użył-
bym wobec tego miejsca określenia „speluna”, na co pozwolił sobie 
radny Zdzisław Ryder. Nie kwestionuję tego, że w pobliżu dochodziło 
być może do przypadków zakłócania porządku; może nawet wielu. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązkiem właściciela jest 
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w samym lokalu, a w czasie 
sesji mowa była o butelkach, które fruwały na sąsiednich podwórkach. 
Moim zdaniem, reagowanie na takie wydarzenia leży w kompetencjach 
wyłącznie Policji i Straży Miejskiej, a nie właściciela lokalu.
Nie zmienia to jednak faktu, że udzielenie specjalnej bonifikaty wo-
bec człowieka, który była zaangażowany w kampanię wyborczą bur-
mistrza wygląda słabo. Kolejny, podobny przypadek zauważyłem 
dzień później na facebookowym profilu Urzędu Miasta. Pojawił się 
tam wpis reklamujący program treningowy, organizowany przez je-
den z wałeckich klubów fitness. Do programu się nie odnoszę, bo 
może jest fajny, nie wiem, nie znam się na tym i w ogóle nie o to tu 
chodzi. Wpis został wprawdzie tak sprytnie zredagowany, że nie po-

jawia się w nim nazwa tego klubu, ale za to pod spodem jest link, po 
kliknięciu którego wszystko staje się jasne: co, gdzie, kto, itd. Jednym 
słowem – czysta reklama jednego z podmiotów, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, ostro konkurującego z innym podmiotem, pro-
wadzącym podobną działalność. Dlaczego więc reklamowany jest 
tylko jeden podmiot? Nie wiem – mogę się tylko domyślać. Może 
dlatego, że szef reklamowanego klubu jest członkiem Rady Sportu, 
utworzonej przez burmistrza Macieja Żebrowskiego? Może dlatego, 
że przewodniczący Rady Miasta, startujący w wyborach z listy Mło-
dych Wałcza, jest – a przynajmniej był – instruktorem w reklamowa-
nym przez Urząd Miasta klubie? A może to jednak tylko przypadek, 
przedziwny, niefortunny zbieg okoliczności?
Jak najbardziej jestem zwolennikiem aktywnego spędzania wolne-
go czasu i uważam, że ludzi powinno się do tego przekonywać na 
różne sposoby, ale jestem też zwolennikiem zasady równego trak-
towania przez samorząd WSZYSTKICH podmiotów, prowadzących 
działalność gospodarczą, zwłaszcza tych działających w warunkach 
ostrej konkurencji. Samorząd nie powinien faworyzować żadnej ta-
kiej firmy w trosce o to, by nie narazić się np. na zarzut – sprawiedli-
wy albo nie – że spłaca jakieś polityczne zobowiązania.
Powoli, ale systematycznie zmierzając do finału: przez to, co napisa-
łem w tym tekście nie chcę powiedzieć, że Wałcz negatywnie wyróż-
nia się pod tym względem od reszty kraju. Swoi dbają o swoich pod 
każdą długością i szerokością geograficznym. Mam jednak wrażenie, 
że inni robią to jakoś sprytniej od naszych.                Tomasz Chruścicki



Kocham cór-
kę, bo jest. Nie 
kocham jej za 
coś. Jest częścią 
mnie. Życzę jej 
otwartości na 
świat i wytrwa-
łości w realizacji 
pomysłów.

Cezary 
Skrzypczak

KOChAnE DZIECIAKI...
czyli rodzice życzą pociechom

Synu kochany! 
Rodzice życzą Ci spełnienia wszystkich marzeń, 
zwłaszcza tych najskrytszych, dalszych sukcesów 
w tańcu i zdobycia najwyższej, międzynarodowej 
klasy „S”, szczęścia oraz życzliwych ludzi wokół.

Danuta i Krzysztof Antosz

Nasze dzieci - Marta i Tomek.
Nasze niebywałe szczęście i duma! Tak, z pewnością jesteśmy z Was dumni. Z tego, jakimi jesteście ludź-
mi, pełnymi empatii dla otoczenia i innych ludzi. 
Życzymy Wam, abyście dalej realizowali swoje plany i spełniali marzenia, a los żeby Wam w tym sprzyjał. 
Życzymy miłości najbliższej osoby oraz radości z Waszych cudownych pociech. Dzisiaj za Waszą sprawą 
mamy jeszcze dwoje dzieci. Dorotka i Paweł, tworzycie wspaniałe rodziny, w których czuje się miłość i 
ciepło. Kochamy Was wszystkich mocno! 

Teresa i Roman Lizoń

Wszystkiego najlepszego, 
Skarbie mój największy! 
Wyfrunęłaś z Wałcza zawojować świat, ale pamię-
taj, że masz gdzie wracać, po chwilę odpoczynku 
i spokoju, po kawałek przyrody i coś pysznego do 
jedzenia. Kocham mocno!             Janek Sindrewicz

Kochany Synku! 
Życzę Ci, byś zawsze był szczęśliwy i radosny, wierzył w siebie, spełniał swoje marzenia i czynił dobro. Byś 
miał blisko siebie życzliwych ludzi i każdego dnia budził się i zasypiał z uśmiechem na twarzy.

Joanna Albrecht

Za co kocham moja Ninę? 
Za to, że uczy mnie cierpliwości, wywołuje 
uśmiech na twarzy. Pozwala się oderwać od na-
tłoku różnych spraw. Dzięki niej każdy nowy dzień 
to kolejna niezapomniana przygoda. Dobrze mieć 
kogoś, kto jest dla ciebie całym światem. Życzę jej, 
aby zawsze miała wokół siebie tyle miłości, ile tyl-
ko potrzebuje.

Patrycja Sankowska

Kochane dzieci, Dominiko i Damianie!
Każdy kolejny dzień z Wami jest dla nas ogromną radością i szczęściem, że jesteście z nami. Dziękujemy 
za wsparcie i pomoc, jaką nas obdarzacie. Życzymy Wam, aby droga i plany, jakie chcecie realizować, 
przyniosły Wam ogromną satysfakcję i zadowolenie w życiu. Jednak słowa nie oddadzą uczucia miłości, 
które kierujemy w Waszą stronę każdego dnia. Kochamy Was.                                       Dorota i Sławek Ptak

W dniu dziecka życzymy Wam samych wspania-
łych chwil. Niech poznawanie świata będzie dla 
Was przyjemnością. Energia, jaką macie dziś, niech 
ciągle będzie taka wielka. Samych sukcesów i 
uśmiechu. Żebyście nigdy nie byli zbyt dorośli na 
radość z małych rzeczy! Kochamy Was aż do ko-
smosu.              Rodzice Angelika i Emil Marciniak



Zamiast „na markety” możemy się wybrać rodzinnie na łąkę, na 
przykład w okolice Czechynia. Najlepiej naturalną, czyli taką 
niekoszoną. Produkty, które tam znajdziemy, są zdrowe i za dar-
mo. O tym, gdzie i co zbierać mówi Natalia Jędrzejczak z grupy z 
Kasztelania Ostrowska. 

Proste zasady początkującego zielarza
•	 Zbieramy to, co znamy. 
•	 Dbamy o zasoby danego gatunku, czyli zbierając zostawiamy 

minumum 50% populacji. 
•	 Dbamy też o miejsca, w których zbieramy. 
•	 Warto szukać ziół z dala od drogi, bo metale ciężkie dostają się 

głównie przez korzeń. Umyć możemy liście, ale nie kwiatostany. 

Bylica

Etnobotanicznie to bardzo ciekawa roślina. Dawniej wierzono, że 
odstrasza diabły i inne złe duchy z domu. W Noc Świętojańską prze-
pasano się nią, a po powrocie do domu wieszano nad drzwiami lub 
oknem. Czasami wkładano też do dziurek od klucza, żeby czorty nie 
dostały się do środka.
Spotkamy dwa gatunki: polną i pospolitą. Polna ma szpilkowate li-
ście, pospolita jest szara. Obie mają aromatyczne kwiaty. W kuchni 
stosujemy tylko młode liście i pączki kwiatowe. Przyprawiamy nimi 
zupy ciężkostrawne: ziemniaczane, fasolowe czy grochowe, bo by-
lica jest świetnym preparatem na regulację trawienia. Zawiera sub-
stancje goryczkowe, które wzmagają wydzielanie soków żołądko-
wych. 

Komosa biała

Inaczej lebioda biała. Ma mięsiste, słodkawe liście z białym nalotem. 
Nie jemy łodyg, tylko liście i kwiaty. Słowianie jedli dużo komosy, ze 
względu na dobre źródło białka. Roślina rozmnaża się bardzo szyb-
ko. 
Podobno dobrze smakuje chleb z masłem i liśćmi komosy. 

Pokrzywa 

Nie musimy jej opisywać, bo każdy ją zna. Przypomnimy tylko prze-
pis na placuszki z dodatkiem pokrzywy.  
Do drobno posiekanych liści młodej pokrzywy dodajemy mąkę 
owsianą lub inną, żurawinę (słonecznik, rodzynki lub inne ulubione 
bakalie), wodę, jajko, sól. Mieszamy i smażymy na oleju jak placki 
ziemniaczane. 
Dobrze smakują z sosem ze zblendowanych śliwek i miodu z dodat-
kiem kardamonu.

ZIOłObRAnIE
Zamiast pokrzywy można dodać komosę (inaczej lebiodę) lub po-
dagrycznik. 

Barszcz

Od tej rośliny, a nie od buraków, wzięła się nazwa popularnej u nas 
zupy. Znali ją i stosowali w kuchni już Słowianie.
Barszcz ma owłosione liście. Listki pierwszego rzędu podzielone są 
na dwa odcinki, a kolejne na trzy. Barszcz możemy dodawać do zupy 
jako jarzynkę. Można też kisić. W tej wersji jest przepyszny. Kisimy 
tak, jak ogórki. Na kilogram liści dajemy łyżkę soli, czosnek, pieprz, 
listek laurowy i całość zalewamy niewielką ilością wody. Kiszony 
barszcz świetnie smakuje jako samodzielna przekąska, zawinięty w 
kozi serek lub jako dodatek do zupy. 

Podagrycznik pospolity

To leśny chwast, ale bardzo smaczny. Przepięknie pachnie, jak seler i 
pietruszka. Świetny dodatek do wielu potraw.  

Oxalis, czyli szczawik żółty 

Pyszna roślina o kwiatach i liściach jadalnych. Ma smak kwaśny, ale 
delikatniejszy od szczawiu. Sprawdza się głównie jako dodatek do 
zup. 

Gwiazdnica pospolita 

Delikatna, szczypiorkowa roślina. Możemy jeść na surowo, ale zro-
bimy też z niej pyszny szpinak i ukręcimy pesto. Dodajemy cytrynę, 
słonecznik i czosnek, w potem wszystko blendujemy. 

Mięta polna

Bardzo aromatyczna, podbije smak lemoniady  

Wierzba rozmarynowa

Liście wyglądają jak typowy rozmaryn i mają podobne właściwości 
oraz zastosowanie. 

Krwiściąg lekarski 

Ma brązowe kwiatostany, ostre listki. Rzadka roślina, która już ginie. 
Był stosowany jako preparat krwiotwórczy oraz przeciwzakrzepowy. 
Do dzisiaj mamy preparaty w Herbapolu oparte na krwiściągu. Ale 
pamiętajmy, że w kupowanych ziołach zawartość surowca zielar-
skiego jest bardzo mała. 

Kminek 

Zbieramy dopiero wtedy, jak będzie mieć owoce. Przepyszny. 

Roślin, które możemy zabrać do domu, jest znacznie więcej. Na 
szczęście w naszym pasie wielkopolskim i zachodniopomorskim 
tych trujących występuje niewiele. 
Zbieramy liście, kwiaty, łodygi i kłącza jadalne. Jeśli mamy zamiar 
jeść na surowo, zawracamy uwagę, aby liście nie miały żadnych wło-
sków czy kolców. 
Warto podjadać liście drzew. Bezpiecznym drzewami są brzoza i 
głóg. Z liści głogu można też zrobić herbatkę. 

Spisała M. Chruścicka



Marta Tamm ma wielkie serce i talent do foto-
grafowania dzikich zwierząt w ich naturalnym 
środowisku. Jak udaje jej się zobaczyć to, co dla 
innych jest niewidoczne?

Gdzie wypatrzyłaś lisią rodzinę?
Dokładnej lokalizacji, ze względu na bezpieczeń-
stwo zwierzaków, nie zdradzę. Powiem tylko, że 
jest to w miejscu, w którym ludzie nie kręcą się 
tłumami. W tamtej okolicy jest wiele nor, ale nie 
wszystkie są czynne. Po sąsiedzku z lisami miesz-
kają też borsuki i jenoty.
Jak trafiłaś na lisi ślad?
Przy lisich norach, jeśli są zamieszkane, zazwyczaj 
trudno o porządek. Dookoła można zobaczyć od-
chody, resztki jedzenia, pióra, kości... tak też było 
w tym wypadku. Kolejny krok to ustalić godziny, w 
których młode opuszczają norę.

Lis jest dziki
Co zrobić, żeby ich nie spłoszyć?
Małe liski łatwo jest podejść, a ciut starsze uciekają 
szybko, jak tylko wyczują lub zobaczą człowieka. 
Najlepiej zachować spory dystans. Nie wolno ich 
straszyć, łapać i kręcić się zbyt blisko nor. Lisy i je-
noty są wyjątkowo wrażliwe na obecność człowie-
ka. Czasem nawet taka jednorazowa obserwacja 
może spowodować, że matka przeniesie młode 
do innej kryjówki, która niekoniecznie będzie tak 
bezpieczna jak poprzednia.
Zdradź swój przepis na udane zdjęcie dzikiej 
przyrody.
Sama chciałabym go poznać (śmiech). A tak na 
poważnie, myślę, że kluczowy jest strój, kamuflaż, 
żadnych perfum i najlepiej czołgać się pod wiatr.
Dziękuję za rozmowę.

Justyna Chruścicka



Julita nie cierpiała Maćka. Syn sąsiadów działał na nią od zawsze 
jak płachta na byka. Nie przypuszczała, że w ciągu jednej chwi-
li jest w stanie zmienić zdanie o sąsiedzie. To wydarzyło się w 
ubiegłoroczną Wielkanoc. W tę odbyły się zaręczyny.

Julita nie pamięta swoich rodziców. Mama zmarła krótko po jej po-
rodzie. Kiedy była starsza dowiedziała się prawdy o ojcu. Nie mógł 
się pogodzić ze stratą, zaczął pić. Pił dużo. Jego organizm wytrzymał 
dwa lata. Już kiedy pił, Julitą zajmowała się babcia oraz mieszkająca z 
nią ciotka Jadwiga, młodsza siostra babci. Po śmierci ojca babcia sta-
ła się prawną opiekunką dziewczynki. Kiedy Julita miała 14 lat zmar-
ła również babcia. Została z ciotką Jadwigą, która przejęła prawną 
opiekę nad dziewczyną.
- Jadwiga to wspaniała chociaż bardzo oschła osoba – opowiada 
Julita. - Nigdy nie opowiedziała mi o swoim życiu. Wiem, że miała 
męża, wiem, że on zmarł. Podobno był bardzo bogaty i fakt, że ciotka 
ma pieniądze. Po śmierci męża, a było to na kilka lat przed moim uro-
dzeniem, wróciła pod Wałcz i zamieszkała ze swoją siostrą. Podob-
no była piękna i kręciło się wokół niej wielu facetów, ale wszystkich 
goniła. Chyba bardzo kochała męża. W każdym razie Jadwiga mnie 
wychowywała. To niezwykle oczytana i inteligentna osoba. To ona 
goniła mnie do nauki. Nieraz płakałam przez nią, kiedy nie pozwa-
lała mi iść gdzieś z koleżankami czy później na zabawę, bo miałam 
się uczyć. Ale teraz nie żałuję. Skończyłam Kazika, potem studia. To 
ciocia finansowała moją naukę. Nie musiałam pracować, martwić się 
o stypendium czy akademik. Miałam opłacone mieszkanie i kieszon-
kowe na własne wydatki. Nie jakieś kokosy, ale w zupełności star-
czało. Zostałam w Poznaniu, gdzie znalazłam dobrą pracę. Do cioci 
oczywiście przyjeżdżałam, ale niezbyt często.

***
Jak wspomina Julita, po śmierci babci w domu były we dwie. Dom 
zaś wymagał od czasu jakichś napraw. To klamka się obluzowała, to 
bramkę trzeba było naprawić. Syn sąsiadów, Maciek był o dwa lata 
starszy od Julity. Chłopak od małego miał dryg do wszelkich napraw. 
Wychowany na wsi nie odmawiał jakiejkolwiek pracy. Pod warun-
kiem jednak, że mógł na tym zarobić.
- Ciotka Jadzia miała jakąś słabość do niego – opowiada Julita. - Naj-
mowała go do wszelkich robót. To półkę przybić, to okna odmalo-
wać. Za wszystko mu płaciła. Nie lubiłam go, bo był cwany. Jak ciotka 
na początku płaciła mu na godzinę, to z drobiazgiem babrał się dwa 
dni. I inkasował oczywiście za wszystkie przestane czy przeleżane 
godziny. Jak zaczęła płacić mu od roboty, to samo robił w kilkana-
ście minut. Nie odzywał się, nie rozmawiał. Robił, brał pieniądze i 
wychodził. Czasem coś zjadł. Fakt, że w domu mu im nie przelewało. 
Widziałam, że u innych ciężko pracował w polu, w lesie czy na budo-
wach. Był tam, gdzie można było zarobić.
Julita nie trawiła młodego sąsiada i wielokrotnie mówiła ciotce, żeby 
najmowała kogoś innego. Ta jednak nie wiedzieć czemu zawsze wo-
łała Maćka. 
- Skończyłam studia w 2013 roku – opowiada Julita. - Zaczęłam pra-
cę. W domu bywałam bardzo rzadko. Oczywiście na zeszłoroczne 
święta wielkanocne przyjechałam. Przez okres studiów praktycznie 
nie widywałam Maćka. Dlatego byłam zaskoczona, kiedy w pierwszy 
dzień świąt po południu pojawił się u cioci. Przyszedł z życzeniami. 
Muszę przyznać, że wyglądał nieźle. Chociaż dnadal go nie lubiłam, 
to w duszy przyznałam, że jest diablo przystojny. Do tego całkiem 
przyzwoicie ubrany. Gdzie się taki na tej wsi uchował? Nie miałam 
pojęcia. W sumie nigdy z ciotką na jego temat nie rozmawiałam. 
Ciotka zaprosiła go do stołu. Zaczęli rozmawiać, a ja siedziałam z 
kwaśną miną. Przysłuchiwałam się jednak i stwierdziłam, że o dzi-
wo, mówi z sensem, a do tego na tematy, których bym po nim się 

SAREnKA
nie spodziewała. Obgadali bieżącą politykę, jakieś książki. W końcu 
podniósł się mówiąc, że musi wracać do domu. Odprowadziłam go 
do drzwi i wtedy uciekła Rita.

***
Rita, lekko skundlony labrador, była ukochanym psem ciotki Jadwigi. 
Suczka miała około 5 lat. Ile faktycznie miała - tego nikt nie wiedział, 
bo ktoś ze wsi znalazł ją przywiązaną przy drodze. Była młodziutka, 
kiedy ktoś ją wyrzucił. Ciotka Jadwiga się nią zaopiekowała.
- Rita oczywiście pognała ścieżką w kierunku lasu – opowiada Julita. 
- Poszłam za nią, a ponieważ było już szaro Maciek mi towarzyszył. 
Rita stała ze dwieście metrów od nas i szczekała. Wołaliśmy ją, ale nie 
reagowała. Podeszliśmy i zobaczyliśmy malutką sarenkę, zaplątaną 
w jakiś drut. To nie były wnyki, ale poplątany drut, w który zwierząt-
ko wpadło i mocno się poraniło. I wówczas stało się coś, czego się nie 
spodziewałam. Maciek natychmiast podszedł do sarenki. Zaczął do 
niej spokojnie mówić, a mnie dał znak, żebym uciszyła psa, bo saren-
ka się boi. Powoli wyplątał ją z drutu. Ściągnął kurtkę, ułożył na niej 
sarenkę i podniósł. Kazał mi iść ze sobą. Doszliśmy do jego domu. 
Przed bramą stał niezły samochód, z niego wyciągnął jakąś torbę. 
Poszliśmy do stodoły, gdzie położył sarenkę na sianie i zaczął opa-
trywać. Miał w torbie lekarstwa, narzędzia. Kiedy spostrzegł moje 
spojrzenie powiedział: spokojnie, ja jestem weterynarzem. Byłam w 
szoku.
Maciek opatrując sarenkę zaczął rozmawiać z Julitą. Opowiadał jej 
o swojej pasji, o tym, że od dziecka chciał leczyć zwierzęta. Wyznał, 
że pracował i odkładał każdy grosz, żeby móc się uczyć. Wyznał, że 
bardzo pomogła mu w pewnym momencie ciocia Jadzia. 

- Patrzyłam na niego już zupełnie inaczej – opowiada Julita. - Zajmu-
jąc się tą sarenką wydał mi się uosobieniem troskliwości, czułości i 
dobroci. To, jak się nią zajmował, jak do niej mówił, zrobiło na mnie 
wrażenie. Byłam w jednej chwili zauroczona i zakochana. Oczywiście 
wieczór spędziliśmy wspólnie, doglądając sarenkę. Kiedy ta usnęła, 
poszliśmy do ciotki Jadzi i przegadaliśmy wiele godzin. Po świętach 
razem wróciliśmy do Poznania, a po pół roku zamieszkaliśmy razem. 
W te święta odbyły się uroczyste zaręczyny. A co z sarenką? Biega u 
cioci Jadzi po podwórku razem z Ritą i nie chce wrócić do lasu...

Marcin Orlicki
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W pewnym ośrodku pomocy społecznej toczyło się postępowa-
nie w sprawie dodatku mieszkaniowego. Dyrektor uchylił decyzję 
o jego przyznaniu. Decyzję wysłano stronie postępowania, ta zaś 
przesyłki nie odebrała, powodując uprawomocnienie decyzji. 
Podjęła próbę zmiany tej sytuacji, składając wniosek o przywróce-

nie terminu do złożenia odwołania i jednocześnie odwołanie. Wskazała jako przy-
czynę uchybienia terminowi fakt nieobecności w czasie, gdy próbowano doręczyć 
jej decyzję. Powołała się również na to, iż była w urzędzie, prosząc o informację, 
kiedy będzie wydana decyzja i takiej informacji od urzędniczki nie otrzymała. O 
wydaniu decyzji dowiedziała się dopiero po jej uprawomocnieniu się. 
Termin do wniesienia odwołania upłynął 20 czerwca 2017 r. Tymczasem zostało 
ono złożone dopiero pismem z 14 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do organu dwa 
dni później wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Odmówiono tej osobie 
przywrócenia terminu przyjmując, iż wiedziała o toczącym się postępowaniu. De-
cyzję tę utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze. Wskutek skargi 
strony sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Strona podała, 
iż przebywała na urlopie podczas podjętej próby doręczenia decyzji. Zdaniem WSA 
uznanie, czy dana okoliczność uzasadnia przywrócenie terminu zależy od szcze-
gółowych okoliczności konkretnego przypadku, ponieważ decydujące znaczenie 
ma uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu. Strona określiła przy-
czynę nieobecności pod wskazanym organowi administracji adresem dopiero na 
etapie wniesienia skargi. Oznacza to, że w dacie orzekania organ administracji nie 
miał tej informacji. Tym samym strona nie uprawdopodobniła, że niezachowanie 

Trudno przywrócić termin
terminu nie było przez nią zawinione. Zatem organ nie mógł uwzględnić złożone-
go wniosku. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
NSA rozpatrując skargę kasacyjną wskazał, że przywrócenie terminu w postępo-
waniu administracyjnym jest możliwe po spełnieniu łącznie przesłanek wskaza-
nych w art. 58 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (kpa). Strona 
złożyła wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem i dopełniła czynności, 
dla której określony był termin. Następną przesłanką do przywrócenia terminu 
jest uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu. NSA podkreślił, że 
warunek ten można uznać za spełniony wówczas, gdy strona działała z najwyższą 
starannością, ale dopełnienie czynności w terminie stało się obiektywnie niemoż-
liwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody i było od niej niezależne 
(np. przerwa w komunikacji, powódź, pożar). Samo dłuższe przebywanie poza 
miejscem zamieszkania, w tym przypadku w związku z urlopem, nie uzasadnia 
przywrócenia uchybionego terminu. Wyjazd taki zależy od woli strony i nie jest 
przeszkodą obiektywną. Strona winna zadbać o swoje interesy i wskazać organowi 
inny adres do korespondencji lub ustanowić pełnomocnika. Z kolei niepodjęcie 
takich działań świadczyło o niedbalstwie. Sąd stwierdził, iż o braku winy nie może 
też świadczyć osobiste stawienie się strony w siedzibie organu przed wyjazdem i 
nieudzielenie jej informacji o planowanym terminie wydania decyzji. NSA oddalił 
skargę.
Sprawa, jakich wiele toczy się przed sądami w sprawie przywrócenia terminu. Od 
23 maja ruszyły zawieszone jedną ze sławetnych „Tarcz” terminy sądowe. Jeszcze 
nie zaczęły biec na nowo, a już pojawiło się kilka interpretacji, od kiedy należy li-

czyć bieg tych terminów. Nie wchodząc 
w szczegóły zawiłości interpretacyjnych 
zalecam uważnemu Czytelnikowi od-
bieranie urzędowych i sądowych prze-
syłek w terminie, gdyż uprawdopodob-
nienie braku zawinienia w ich odbiorze 
jest co do zasady trudne, a przykładem 
jest wyżej opisana sprawa. 
Wnioski z niej płynące przekładają się też 
na inne postępowania sądowe. Co zro-
bić, by zapewnić odbiór korespondencji: 
trzeba ustanowić pełnomocnika poczto-
wego lub wskazać organowi czy sądowi 
adres, pod którym będziemy przebywać. 
Jest to kłopotliwe, ale by zapewnić sobie 
udział w postępowaniu nas dotyczącym, 
warto się zabezpieczyć.

Adwokat Cezary Skrzypczak 

Wyrok NSA z 30 kwietnia 2020 r., sygn. akt 
I OSK 11/19

Obrońcy przyrody mogą być spokojni: nie proponuję łapania małych kur-
czaczków i rzucania ich w paszcze drapieżnym szczupakom. Kurczakiem 
nazywane są sztuczne muchy do łowienia szczupaków. Są skuteczne, nawet 
bardzo skuteczne, a można nimi łowić zarówno przy pomocy muchówki, jak 
i spinningu. 

Mam świadomość, że dla wielu osób określenie sztuczna mucha kojarzy się wy-
łącznie z imitacjami owadów w różnych stadiach rozwoju. Ale muchy używane na 
pstrągi (choć nie tylko) udają różne organizmy wodne lub czasowo znajdujące się 
w wodzie: rybki, czerwone robaki, pijawki, żaby czy raki. 
Co imitują muchy szczupakowe? Z założenia rybę i to wcale nie najmniejszą, bo 
niektóre kurczaki mają ponad 20 cm. Przynęta wykonana jest z różnego rodzaju 
sierści (naturalnych i syntetycznych), błyszczących flashy (np. podobne do aniel-
skiego włosa na choince) i piór. Robi się ją na dużych hakach, do 6/0 na tandemach 
haków, na kombinacjach much tubowych z dołożonymi hakami czy na drucianych 
przedłużkach („shankach”) z doczepionym hakiem. Nie stosuje się właściwie ko-
twic (jest to nieetyczne), a haki pozbawiane są zadziora, o ile od razu nie są bez-
zadziorowymi. 

Skąd wziąć muchy na szczupaka? 
Można poszukać w sklepach, zamówić na forach wędkarskich lub poprosić kole-
gę, zajmującego się robieniem much. Można też poczytać i zacząć wiązać same-
mu. Ma to kilka zalet. Robimy dowolne wzory, do tego taniej, a przede wszystkim 
mamy zajęcie zimą czy w okresie brzydkiej pogody. W sklepie wydamy na muchę 
od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. 

Czym łowić? 
Oczywiście muchówką, co wiąże się z zakupem specjalistycznego sprzętu. Wiele 
informacji jest na ten temat w necie, ale z własnego doświadczenia podpowiem, 
że optymalna jest wędka 9 stóp (2,75 m) w klasie AFTMA # 9. Do tego kołowrotek, 
który pomieści tej klasy linkę plus minimum 50 metrów podkładu. Na koniec lin-
ka. Są specjalne linki do łowienia szczupaków i takie polecam. Sznury muchowe, 
przystosowane do łowienia szczupaków charakteryzują się skróconą głowicą, co 
pozwala lepiej rzucać dużymi i stawiającymi duży opór w powietrzu muchami. 
Skompletowanie sprzętu w wersji budżetowej to około 1000 zł. 
Jeśli jednak mamy spinning, możemy śmiało spróbować łowić muchą. Dlaczego 
muchą? Jest to chyba najbardziej agresywna przynęta przy wolnym i bardzo wol-
nym prowadzeniu. Nie wiedzieć czemu szczupaki reagują na nią doskonale. 
W tym roku pływając ze spinningiem na jednym z jezior w Dolinie Rurzycy miałem 
przez ponad dwie godziny jednego krótkiego szczupaka. Wracając te same miej-

Kurczaki na szczupaki

sca obłowiłem muchówką. Efekt – w niecałą godzinę trzy wyjęte ryby (bez szału, 
ale miarowe) oraz dwie spięte, w tym jedna naprawdę niezła. Muchy nie są chyba 
przynętami tak opatrzonymi szczupakom i dlatego łatwiej dają się oszukać.

Jak zabrać się do łowienia spinningiem? 
Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że mucha sama nic nie waży. 
Co za tym idzie, nie mamy szans rzucić nią na zadowalającą nas odległość. Dlatego 
musimy zastosować dodatkowe obciążenie. Polecam dwa rozwiązania. Pierwsze 
to zaciśnięcie lub dowiązanie dodatkowego ciężarka na żyłce. Można zbudować 
zestaw zbliżony do tego, jaki używa się w metodzie na tzw. „boczny trok”, czyli za-
cisnąć oliwkę na żyłce. Obciążenie wiążemy minimum metr od muchy. Czym dalej 
i czym mniejsze obciążenie, tym przynęta zachowuje się naturalniej. 
Drugą metodą jest zakupienie „leadcoru”. To linka grubości 1-2 mm, w której jest 
ołów w otulinie igielitowej lub plecionce syntetycznej.  Taka ołowiana linka jest 
miękka. Można na jej końcach wykonać oczka i wiązać do zestawu. Można założyć 
na nią łączniki, jak do sznura muchowego. Dowiązuje się taki odcinek do żyłki, a z 
drugiej do leadcoru krótszy kawałek linki, przypon stalowy (przeciw zębom szczu-
paka) i do przyponu stalowego zaczepia się muchę. Dobrze mieć odcinki leadcoru 
różnej długości, czyli też różnej wagi, co pozwoli nam dopasować się do sytuacji 
na łowisku. Osobiście, jeśli nie łowię z jakichś względów muchówką (bardzo silny 
wiatr), używam spinningu z leadcorem. 

Jak łowić? 
Zasada jest jedna. Ściągając muchę jednostajnie, tak jak np. błystkę obrotową, bę-
dziemy ciągnęli w wodzie zlepiony, wąski pasek sierści i piór. Na pewno nie zain-
teresuje to żadnej ryby. Wystarczy jednak poprowadzić muchę krótkimi skokami, 
a zacznie się ona puszyć, falować, błyskać fleshami i mamić kolorami. Mało który 
szczupak się temu oprze...                                                                                         Thymalus

Według prowadzonych przez Policję analiz bezpieczeństwa, najczęstszym powo-
dem wypadków w Polsce (ponad 20%) jest nieustąpienie pierwszeństwa, ale naj-
większe żniwo zbiera nadmierna prędkość. Co trzecia ofiara śmiertelna wypadków 
na polskich drogach ginie przez zbyt szybką jazdę. Co trzeci wypadek powodowa-
ny przez kierowców w wieku od 18 do 24 lat to wynik zbyt szybkiej jazdy. W efekcie 
co drugi wypadek spowodowany przez jadącego zbyt szybko młodego kierowcę 
kończy się śmiercią - jego, pasażera  lub przypadkowej osoby. 
W ostatnich dniach policjanci z jednostki w Wałczu wzywani byli do dwóch poważnych 
zdarzeń drogowych. Koło godziny 23.00 dziewiętnastoletni mieszkaniec Piły, jadąc ul. 
Nowomiejską w kierunku Chrząstkowa, jak wstępnie ustalili policjanci, w wyniku nie-
dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze (śliska nawierzchnia), 
po pokonaniu łuku drogi na prostym odcinku wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, uderzył w latarnię i barierę energochłonną. Samochód przetoczył się na 
drogę dla rowerów. Jeden z dwóch młodych pasażerów BMW jest w ciężkim stanie.
Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce na ul. Andersa około godz. 01.50. Dzie-
więtnastolatek kierujący samochodem marki Peugeot najechał autem na latarnię. 
Mieszkaniec Wałcza odpowie za prowadzenie pojazdu po alkoholu oraz spowo-
dowanie kolizji drogowej, a 19-letni kierowca BMW za spowodowanie wypadku 
drogowego.

Uwaga na drodze



Krystyna Kalwasińska całe zawodowe życie, 
czyli prawie 36 lat, związała z jedną firmą. Przy-
padek sprawił, że była to biblioteka.

Dlaczego biblioteka? Z miłości do książek?
Myślę, że muszę zacząć od początku. Urodziłam 
się i wychowywałam w Mirosławcu. Po szkole pod-
stawowej zaczęłam naukę w „Kaziku”. Gdy miałam 
16 lat zmarł mój tata, a dwa lata później mama. 
Zostałam właściwie sama. Byłam najmłodsza z 
rodzeństwa.  Starsza siostra, która się mną opie-
kowała, zaraz po maturze kazała mi szukać pracy. 
Dowiedziałam się, że w bibliotece w Wałczu kogoś 
szukają i pojechałam na rozmowę. 
Kto był wówczas dyrektorem?
Dyrektorem był Jan Matuszewski. Dla mnie był to 
człowiek wzór, ideał dyrektora. Człowiek sprawie-
dliwy, ludzki i zwyczajnie dobry. Porozmawiałam 
z nim o tym, czy mam szansę na pracę. Troszkę o 
mnie wiedział, bo jego żona uczyła mnie w liceum 
rosyjskiego. Kazał złożyć papiery. I tak w wieku 19 
lat dostałam pracę. Zaczęłam ją 8 czerwca 1984 
roku na stanowisku magazynier bibliotekarz. I za-
raz zaczęły się kolejne problemy.
Co się stało?
Miałam po rodzicach mieszkanie komunalne, w 
którym - po ich śmierci - zostałam sama. Chciano 
odebrać mi je ze względu na tak zwany nadme-
traż. W zamian proponowano jeden pokój w blo-
ku. Nie chciałam się na to zgodzić. Zapytałam, czy 
jeśli wyjdę za mąż będę mogła zostać. Spotykałam 
się wtedy z moim obecnym mężem, ale o ślubie 
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Daria Puszka testuje w swoim ogrodzie uprawę ziemniaków w workach i zachęca do tego innych. 
- Póki co, to najpopularniejsza metoda w Wielkiej Brytanii i we Francji. W Polsce większość ludzi podcho-
dzi do tego sceptycznie, a przecież taka uprawa to same zalety... Worek można postawić naprawdę wszę-
dzie, nawet na balkonie, mamy możliwość zapobiegania rozwoju zarazy ziemniaczanej. Mamy wreszcie 
lepszy, większy i zdrowszy plon 
Są jacyś chętni?

Ziemniaki z worka

nie było mowy. Kiedy powiedzieli, że tak, zdecydo-
waliśmy się pobrać. Poszłam do dyrektora i powie-
działam, że mi głupio, bo pracuję ledwie tydzień, 
a za dwa tygodnie biorę ślub. Na co on, że wie i 
nie ma nic przeciw temu. W 1986 roku urodziła się 
córka.
Czyli miała Pani przerwę w pracy?
Tak. Chciałam iść na rok na wychowawczy, ale dy-
rektor powiedział, że zna życie i mam pisać podanie 
na 3 lata. Miał rację. Do pracy wróciłam po trzech 
latach. Miałam ciągle tylko ogólniak i trochę mi to 
ciążyło. Akurat pojawiła się możliwość skończenia 
studium bibliotekarskiego w Koszalinie. W sumie 
był to wymóg. Dyrektor uczciwie powiedział, że 
nie jest mi w stanie pomóc i studium muszę robić 
na własny koszt. I zdecydowałam się. Po dwóch la-
tach, w dniu egzaminu końcowego, przytrafiło mi 
się kolejne nieszczęście. Zmarła mi teściowa i nie 
mogłam jechać na egzamin. Na szczęście zgodzili 
się, abym podeszła do egzaminu kolejnego dnia. 
Zdałam i pracowałam sobie spokojnie do czasu 
połączenia.
Jakiego połączenia?
Nie powiedziałam na wstępie, że Miejska Biblio-
teka Publiczna była niezależną instytucją. W 1991 
roku połączono bibliotekę z Wałeckim Ośrodkiem 
Kultury i utworzono Wałeckie Centrum Kultury. Jan 
Matuszewski stracił wówczas pracę, a dyrektorem 
WCK i biblioteki, która weszła w skład Centrum 
Kultury, został  Tadeusz Szostek. Po nim, o ile pa-
miętam, dyrektorem była pani Kądziela, a potem 
Iza Albrecht. Izabela Albrecht była dyrektorem bu-

dzącym respekt, ale też bardzo konkretnym i sza-
nowanym. Wezwała mnie do siebie i mówi: pani 
Krysiu, pora zrobić studia.
I poszła Pani na studia?
Miałam pewne obiekcje, ale na Uniwersytecie 
Warszawskim pojawiła się możliwość zrobienia 
studiów licencjackich. Zaliczono mi studium z Ko-
szalina i po rocznym kursie doszkalającym miałam 
kolejny rok intensywnych studiów licencjackich. 
Potem, również na Uniwersytecie Warszawskim, na 
Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa, skończyłam studia magisterskie. Wszystko to 
robiłam w trakcie pracy i na własny koszt. Dyrekcja 
wspierała mnie, przyznając urlopy szkoleniowe czy 
to na zjazdy, czy na pisanie pracy magisterskiej.
Jak doszło do tego, że została Pani dyrektorem 
Wałeckiego Centrum Kultury?
Dyrektorem byłam dwa razy. Pierwszy raz po 
odwołaniu dyrektora Bogdana Dankowskiego 
zadzwoniono, że mam natychmiast przyjść do 
Urzędu Miasta. Spotkałam się z ówczesnym bur-
mistrzem Zdzisławem Tuderkiem, który mi zako-
munikował, że od jutra jestem pełniącą obowiązki 
dyrektora. Mało to być powołanie tylko na 3 mie-
siące, więc zgodziłam się bez dyskusji, choć wcale 
nie pchałam się na stanowisko. Generalnie miałam 
świadomość, że dyrektor takiej instytucji to nie jest 
wdzięczna fucha. Kiedy po trzech miesiącach roz-
pisano konkurs, burmistrz namawiał mnie, abym 
złożyła papiery, bo mam duże szanse, ale nie zde-
cydowałam się. O ile pamiętam, konkurs nie był 
rozstrzygnięty, a burmistrz powołał na stanowisko 
dyrektora Małgosię Laskowską-Iwanowicz.
Po niej objęła Pani drugi raz fotel dyrektora?
Tak, po odwołaniu Małgosi burmistrz Bogusła-
wa Towalewska zaproponowała mi p.o. dyrekto-
ra. Zgodziłam się, potem również na stanowisko 
dyrektora, traktując to w kategoriach wyzwania, 
sprawdzenia się, a także rozwoju. Myślę, że dałam 
sobie radę. Po wyborach zrezygnowałam, mimo że 
miałam kontrakt, aby ustąpić miejsca obecnemu 
dyrektorowi. Wróciłam do biblioteki, którą zdecy-
dowanie wolałam.
Jak zmieniała się biblioteka na przestrzeni lat?
Bezwzględnie pierwsze lata były najlepsze. Proszę 

sobie wyobrazić, że wtedy w bibliotece pracowało 
17 osób. Placówka była czynna od 8.00 do 20.00 i 
pracowało się na dwie zmiany. Do tego były dwie 
filie: na Dolnym Mieście i Zatorzu. Sama przez 
pewien czasu pracowałam na Zatorzu. Były tam 
stoliki, przychodzili ludzie, traktując to miejsce 
jak świetlicę. Były to wspaniałe lata. W bibliotece 
w WCK była czytelnia, była prasa, na co dzisiaj tyl-
ko nieliczne biblioteki mogą sobie pozwolić. Mało 
tego, były gramofony ze słuchawkami. Z płyt wi-
nylowych słuchać można było muzyki czy uczyć 
się języków obcych. Można było porozmawiać z 
czytelnikami.
Ale to były niestety czasy przedinternetowe. 
Dokładnie tak. Dziś lektury czy książki można so-
bie ściągnąć. Nie było gier, nie było tylu progra-
mów w telewizji. Jedyną rozrywką były książki i 
trzeba było po nie fizycznie przyjść do biblioteki. 
Zmieniły się czasy, ale też ciągle szuka się oszczęd-
ności. To ze względów finansowych zlikwidowano 
filie, były stałe cięcia w kosztach. 
Jak dziś wygląda czytelnictwo?
Bezsprzecznie jest mniej osób czytających, niż kie-
dy zaczynałam pracę. Ale i tak codziennie przewija 
się minimum 60-80 osób, a bywa, że i ponad 100. 
Jest czytelnia, jest część dziecięca. Najwięcej z bi-
blioteki korzystają emeryci i młodzież, która szuka 
głównie lektur.
Nigdy nie myślała Pani o tym, aby zmienić 
pracę?
Był taki jeden krótki moment po urlopie macie-
rzyńskim, żeby może poszukać czegoś na miejscu 
w Mirosławcu. Ale znałam środowisko, lubiłam 
kontakty z czytelnikami i przyzwyczaiłam się do 
dojazdów. Dobrze się pracowało.
30 kwietnia została Pani zwolniona. Co dalej?
Namawiają mnie, abym odwołała się do sądu pra-
cy i pewnie tak się skończy. Wiele więc  pewnie bę-
dzie zależeć od rozstrzygnięcia. Szczerze mówiąc, 
nie wyobrażam sobie życia poza biblioteką. To był 
cały mój świat. Prowadziłam dziecko do przed-
szkola i jechałam do pracy. Potem wracałam czę-
sto po 21.00. Poświęciłam kawał życia dla tej pracy 
i nie widzę siebie gdzieś indziej.
Dziękuję za rozmowę.


