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Od 16 kwietnia nigdzie nie ruszamy się bez masek. Do wyboru 
mamy jednorazowe i wielokrotnego użytku: jedno i wielokolo-
rowe, gładkie i we wzory, a nawet z logo DIORA! Każdy musi się 
chronić i każdy chce zarobić.

W Wałczu sensację i rozbawienie wywołał Robert Kraszczuk, który 
wybrał się w środę do pracy na rowerze  w stalowej masce. 
- Taki był plan, by wywołać trochę uśmiechu w tym trudnym dla wie-
lu czasie - mówi. - Zastanawiałem się, jaki hełm wybrać, bo w domu 
mamy sporą kolekcję - od antycznych po XVIII-wieczne repliki, w tym 
kilka zakrytych. Ostatecznie na głowie miałem replikę hełmu z XIII w. 
z Rusi, wykonaną przez płatnerza Michała Kopczyńskiego.
Spełnia wszystkie normy na koronawirusa? Ma atest?

- Hełm zakrywa usta i nos, a dodatkowo oczy, więc spełnia wszystkie 
wymagania. Jeśli chodzi o atest, to nieraz przeszedł w trakcie walk.
- Zdumiewające, że na Rusi już osiem wielkie temu przewidzieli za-
razę... Ciężka jest pana maseczka?
Waży około 3,5 kg. Hełmy garnczkowe z XI w. są cięższe, niektóre 
ważą po 5 kilo, przez to są bardzo mało mobilne i niewygodne. Po-
trzebny mi był taki model, w którym się obrócę i zobaczę na przy-
kład samochód. W tamtym mógłbym być zagrożeniem dla innych 
uczestników drogi. Śmigam po zakupy dla mamy, więc musimy 
kończyć rozmowę. 
Oczywiście w masce? 
- Tak, ale tym razem w zwykłej. Jadę po mąkę, cukier i inne drobia-
zgi, z czubem na pewno w coś bym się wbił...                                          emce

oblicza MaSek

W czasie pandemii lepiej nie chorować, a jeśli już, to na CO-
VID-19, bo to na walce z nim skoncentrowane są wysiłki rządu 
i służby zdrowia. Pozostałe choroby - w tym również te, charak-
teryzujące się o wiele wyższym poziomem śmiertelności - zeszły 
na dalszy plan. Na przykład rak.

Przypadek, o którym piszemy, jest tylko jednym z wielu.
Pani Elżbieta (imię zmienione) jest wałczanką. Ma niespełna 70 lat 
i nadal wielki apetyt na życie. To zrozumiałe i uzasadnione, bo sie-
demdziesiątka, zwłaszcza dla kobiety, to nie jest wiek, w którym po-
winno się myśleć o śmierci.
Tyle, że pani Elżbieta choruje na raka.
Zdiagnozowano ją ponad dwa lata temu. Guz na płucu był duży i 
lekarze nie radzili rodzinie pani Elżbiety robić sobie wielkich nadziei 
i patrzeć zbyt daleko w przyszłość. Mierzyć tę przyszłość kazali raczej 
w miesiącach, a nie w latach.
Córka pani Elżbiety przyjęła do wiadomości diagnozę, ale nie pogo-
dziła się z rokowaniem. Postanowiła zrobić wszystko, co można, by 
wydłużyć mamie życie. Tak jak mama, jest uparta i zdeterminowana. 
Czasem brakuje jej sił, ale na pewno się nie podda.
Zaczęła się trudna, mozolna walka z paskudztwem, toczącym orga-
nizm pani Elżbiety. Seria wyjazdów do szpitala w Szczecinie na na-
świetlania i chemię sprawiła, że rozwój choroby został zatrzymany. 
Na jak długo - nie wiadomo, ale jednak pojawił się cień nadziei. Nie 
cud, bo o nim można by mówić, gdyby guz zniknął, ale na pewno 
można mówić o sukcesie. Zwłaszcza w przypadku kogoś, kto miał 
przeżyć najwyżej kilka miesięcy.
Pani Elżbieta mieszka sama. Córka odwiedza ją przynajmniej raz 
dziennie. Choroba mocno osłabiła panią Elżbietę, ale ciągle jest ona 
w stanie samodzielnie funkcjonować. Wprawdzie rzadko wychodzi z 
domu i nigdy sama, bo szybko się męczy, ale w mieszkaniu porusza 
się o własnych siłach. Sama gotuje, sprząta, pierze, tylko zakupy robi 
jej córka. Tak płyną kolejne dni, tygodnie i miesiące.
Można powiedzieć, że sytuacja - przynajmniej w jakimś stopniu - 
została opanowana, ale przy takiej chorobie nigdy nie wiadomo, co 
przyniesie jutro.
Kilka dni temu jutro przyniosło kryzys: w odkrztuszanym przez panią 
Elżbietę śluzie pojawiła się krew. To nie jest objaw, który można zlek-
ceważyć, wizyty u specjalisty nie wolno odkładać. A więc telefon do 
Szczecina. I zaczyna się dramat, bo placówka okazuje się zamknięta z 
powodu wykrycia koronawirusa. - Niestety, w tej chwili nie jesteśmy 
w stanie pomóc, trzeba podać chorej lód do ssania i położyć go na 
klatce piersiowej. To może pomóc zatrzymać krwawienie. Nie jeste-
śmy w stanie określić terminu, kiedy będziemy mogli przyjąć chorą. 
Trzeba czekać.
Pretensji o zamknięcie szpitala oczywiście nie można mieć, ale już 
o to, że nikt nie pomyślał, co zrobić z pacjentami onkologicznymi, 
leczonymi w tej placówce - już tak. Zostali zostawieni sami sobie.

Rak 
nie mieści się w 
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Lekarz 2: Przykro mi, ale nic w tej sytuacji nie mogę zrobić. Zdu-
nowo jest zamknięte, w grę mogłaby wchodzić Bydgoszcz, ale też 
nie mam pewności, czy tam jeszcze przyjmują. Pacjenci cierpiący na 
przewlekłe choroby na zbyt wiele w tym czasie liczyć nie mogą.
Lekarz 3: To smutne, ale prawda jest taka, że pacjenci onkologiczni 
z naszego rejonu zostali zostawieni sami sobie. Muszą sobie radzić 
sami. Jak? To pytanie nie do mnie. Dosłownie kilka dni temu zetkną-
łem się z podobną sytuacją i nic nie dało się zrobić. Dla lekarza to 
najgorsze, co może się zdarzyć, ale przyznaję, że nie jestem w stanie 
pomóc.
Na szczęście w przypadku pani Elżbiety sytuacja się ustabilizowała, ale 
nie przyczyniła się do tego służba zdrowia, która jest teraz skoncentro-
wana na zupełnie innym problemie. System ich wypluł. Tymczasem pa-
cjenci onkologiczni nie mają czasu czekać, aż skończy się kwarantanna 
w ich szpitalu, bo dla nich każdy dzień zwłoki może być tym jednym za 
długo. A co z pacjentami, którzy mieli być poddani naświetlaniom lub 
przyjmować chemię? Poczekają? Zdaje się, że nie mają wielkiego wybo-
ru... W tym drugim przypadku chemia może być wprawdzie podawana 
w tabletkach, ale chorego i tak raz w tygodniu musi obejrzeć lekarz, a 
każda wyprawa do Szczecina (na jednej się nie kończy) oznacza koszt 
minimum 200 zł i po prostu nie każdego na to stać. Warto też pamiętać, 
że tej chorobie towarzyszy często nieludzki ból.
Zamknięcie szpitala i niezabezpieczenie alternatywnych możliwości 
leczenia dla pacjentów jest dla części z nich wyrokiem, od którego nie 
ma apelacji. To dobrze, że pod nadzorem kamer i mikrofonów, w blasku 
fleszy walczymy o zdrowie i życie każdego pacjenta zarażonego koro-
nawirusem. Taka jest potrzeba chwili. Ale nie wolno zapominać, że nie 
może się to dziać kosztem innych chorych, a umieralność pacjentów 
onkologicznych jest wyższa niż tych, którzy chorują na COVID-19. Kto 
weźmie na siebie odpowiedzialność za skazywanie tych pierwszych na 
śmierć? 

Waldemar Leszkiewicz

Przestraszona córka pani Elżbiety nie wiedziała, co ma w tej sytuacji 
robić. Poproszeni o radę lub pomoc wałeccy lekarze bezradnie roz-
kładali ręce.
Lekarz 1: Sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa. Krew może, ale nie 
musi świadczyć o przerzucie. Osobiście nie bardzo wierzę w teleme-
dycynę, a w tej sytuacji na pewno nie odważyłabym się postawić 
diagnozy przez telefon. Nie bardzo wiem, jak mogłabym w tej sy-
tuacji pomóc. Myślę, że pacjentkę powinien jak najszybciej zbadać 
specjalista onkolog, ale to raczej nie w Wałczu. Doraźnie radziłabym 
dzwonić na 112, chociaż nie ręczę, że zostanie przyjęta do szpitala 
w Wałczu.



Jak to się dzieje, że w naszym katolickim kraju, gdzie życie każdego 
wierzącego powinny kształtować całkiem fajne przykazania, gdzie 
mówi się o szacunku do bliźniego, nie ma za grosz ani owego sza-
cunku, ani tolerancji? Bo proponowana ustawa antyaborcyjna nie 
ma nic wspólnego z szacunkiem do kobiet. 
Projekt zabiera im prawo do decydowania nie o kolorze tipsów czy 
sukienki, ale decydowania o własnym życiu. Bo aborcja to w wielu 
przypadkach decyzja o życiu matki. To niepotrzebne ryzyko śmierci 
podczas porodu w sytuacji, kiedy dziecko i tak ma wątpliwe szanse 
na przeżycie. Ja wiem, że zaraz podniosą się oburzone głosy, przy-
taczające przykłady, że wszystko skończyło się szczęśliwie. I matka 
przeżyła, i dziecko okazało się zdrowe. Pewnie tak może być. Tyle, 
że to kobieta powinna rozważyć we własnym sumieniu, rozumie, 
wierze (niepotrzebne skreślić), jakie ryzyko jest w stanie podjąć. Bo 
ten sam problem będzie wyglądał inaczej u kobiety, która naście lat 
czeka na upragnione dziecko, a inaczej u samotnej matki trójki dzie-
ci, która może je osierocić podczas porodu. Inne kwestie rozważać 
będzie wierzący, a inne ateista. Tyle, że prawo nie powinno odnosić 
się do religii czy światopoglądu. Prawo nie zmusza nikogo do doko-
nywania aborcji. A nawet, gdyby pozwalało, to osoba która tego nie 
akceptuje, zwyczajnie tego nie zrobi. 
Osobiście zliberalizowałbym obecne prawo pod ściśle określonymi 
warunkami, dopuszczając aborcję na żądanie. Dlaczego? Bo taka 
aborcja istnieje, a jedynym kryterium dostępności do niej jest za-
sobność portfela. Podziemie aborcyjne, wycieczki do krajów, gdzie 
aborcja jest legalna, jak choćby Czechy czy Niemcy. Tyle, że znów 
w grę wchodzi kasa. Jeśli ją masz, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby się wyskrobać. Jeśli nie masz, to przeżywasz często niewyobra-
żalny dramat. Nikt nie rozmawia z dziewczyną czy kobietą, nie ma 
psychologa, seksuologa... Być może nawet księdza odpowiednio 
przeszkolonego. Kogoś, kto starałby się przekonać do tego, aby nie 
przerywała ciąży. Starałby się pokazać inne możliwości, podtrzymać 
na duchu. Pod takim właśnie warunkiem widzę potrzebę rozluźnie-
nia ustawy.
Powinien być uruchomiony system pomocy psychologicznej, du-
chowej i - co równie ważne - materialnej, bo często brak pieniędzy, 
mieszkania lub pracy pcha dziewczyny do aborcji. Można też zosta-

Boję się kraju, w którym żyję
wić wszystko tak, jak jest obecnie, udając, że problem aborcji na ży-
czenie nie istnieje czy że jest to margines. Nie jest...
Zakaz aborcji w przypadku zagrożenia życia matki, przy stwierdzo-
nym uszkodzeniu płodu, zakaz badań prenatalnych, nakaz rodzenia 
dzieci pochodzących z gwałtu jest czymś, co mogło powstać tylko 

w bardzo skażonym umyśle. Nie jestem w stanie ani tego skomen-
tować, ani się z tym pogodzić. Jest to coś niewyobrażalnego w swo-
jej podłości. Coś, co znamy z lektur opisujących dawne czasy, kiedy 
obowiązywała zasada ratowania dziecka nie matki... Bo dziecko było 
nie ochrzczone. Zaczynam powoli coraz bardziej bać się kraju, w któ-
rym żyję.                                                                                                           er-o

Jak łatwo było przewidzieć, wprowadzenie pod obrady Sejmu 
niezwykle rygorystycznego prawa antyaborcyjnego wywołało 
sprzeciw, który jedynie z powodu szalejącej pandemii ma dość 
ograniczoną formę i rozmiar. Tym razem o zdanie zapytaliśmy 
panów, bo wbrew pozorom problem dotyka również ich.

Piotr Kubiś: - W sensie dosłownym to średniowiecze. A bardziej 
ogólnie, to się zastanawiam, jakie świństwo nasi rządzący chcą od-
walić, skoro rzucają w tłum teraz, w sytuacji pandemii, te kwestie?
Jan Matuszewski: - Dużo bym powiedział, ale nie chcę używać 
brzydkich słów. Jest to temat delikatny, ważny, indywidualny i do-
tyczący głównie kobiet. To kobiety, te, które mogą być matkami, 
powinny decydować o sobie. Nie panie 80-letnie i nawiedzeni pa-
nowie, których to generalnie nie powinno już interesować. Kobieta 
powinna decydować o sobie, mając jako podstawę uzgodnione za-
sady prawne. Trzeba chronić najsłabszych, ale nie plując na kobiety 
demonicznymi słowami. Łatwo jest oceniać z daleka, trudniej, gdyby 
znalazło się w sytuacji kobiety w ciąży, pochodzącej z gwałtu doko-
nanego przez pijaka, bandziora czy psychopatę.  Najtrudniejszy jest 
kompromis pomiędzy stronami. Nie można nam, ludziom, narzucać 
niezrozumiałych, odgórnych dyrektyw. Na zakazie skorzysta podzie-
mie aborcyjne. I tu będzie dochodziło do ludzkich tragedii.
Piotr Wojtanek: - Ustawa aborcyjna w obecnym kształcie jest do-
brym rozwiązaniem i według mnie nie powinna być zmieniana. Po-
dobnie edukacja seksualna powinna zostać na takim poziomie, jaki 
jest obecnie w szkole. 
Paweł Suski: - Od pięciu lat jesteśmy świadkami systematycz-
nego, świadomego i planowego prowadzenia mentalnego i 
ustrojowego uwsteczniania społecznego Polski. Cofania  cywili-
zowanego, dużego kraju, w środku Europy, do czasów znanych 
nam z historycznych opisów. Dziś żyjemy w państwie Jarosława 
Kaczyńskiego i abp Jędraszewskiego, którzy urządzają Polakom 
życie. Nie rozumieją, że Polacy nie chcą żyć jak oni, w celibacie, 
czy całe życie z mamusią. Myślę jednak, że te obostrzenia na razie 
nie wejdą. Na czas przedwyborczy zamrożą to w komisjach. Teraz 
cały wysiłek idzie w przekaz: epidemia odchodzi, mniejsza liczba 
testów, odmrożenie gospodarki, a 10 maja wybory. A po wybo-
rach możemy się już bać... 
Piotr Pawlik: - Jestem za nieruszaniem tego tematu w ogóle, a dzi-
siaj, w sytuacji pandemii, szczególnie. 
Piotr Romanowski: - Jestem zdecydowanym przeciwnikiem za-
ostrzenia prawa. Kobiety powinny decydować o tym, co jest dla nich 
dobre. Żeby móc decydować, muszą mieć wybór. Nikt nie zmusza 
nikogo do dokonania aborcji i nikt nie powinien w ściśle uzasadnio-
nych przypadkach jej zabraniać.                                                              er-o

Znów aborcja

Nie lubię zabierać głosu w tematach, w których nie 
czuję się dobrze poinformowana i pewna tego, że 
moja opinia spoczywa na solidnych fundamentach. Z 
tego powodu nie przyłapiecie mnie nigdy na prowa-
dzeniu długich dyskusji politycznych, nie warknę też 

głośno na nikogo, kto mówi mi, że jest przeciwko szczepieniu dzieci. 
Uczono mnie zawsze - w mniej lub bardziej miły sposób - że jak się 
ktoś nie zna, to nie powinien się wypowiadać.
Trzymam się tej zasady konsekwentnie przez całe moje życie.
Mimo wszystko zgodziłam się napisać ten felieton, i zgodziłam się 
napisać go jako kobieta dla kobiet - chociaż z pewnymi oporami, 
bo nie dysponuję kompletem badań naukowych, które popierałyby 
argumenty jednej czy drugiej strony. Mimo wszystko głęboko wie-
rzę, że wybaczą mi Państwo niepełne przygotowanie merytoryczne 
do dzisiejszego zagadnienia i pozwolą mówić wyłącznie o własnych 
przekonaniach, pozostawiając na boku dyskusję opartą o ekonomię, 
medycynę czy psychologię.
A moje przekonania opierają się przede wszystkim na obserwacji.
Nie żyję może szczególnie długo na tym świecie, ale zobaczyć zdą-
żyłam całkiem sporo. Lubię myśleć o sobie jako o kimś, kto - dzięki 
wrodzonej empatii - łapie z powietrza trochę więcej, niż inni. Widzia-
łam więc w życiu kobiety, które zostały stworzone do bycia matka-
mi - miały w sobie ciepło, jakąś trudną do uchwycenia aurę, mięk-
kie iskierki w oczach i zdolność roztaczania wokół przekonania, że 
wszystko jest w porządku, kiedy są w pobliżu. Widziałam też takie, 
które absolutnie się do macierzyństwa nie nadawały, czasem z po-
wodu własnego trudnego wychowania, a czasem po prostu dlatego, 
że w puli genów nie wylosowały odpowiednich predyspozycji - i to 
też jest w porządku. W gronie najbliższych trafiła się jedna czy dwie 
nieplanowane ciąże, zniesione w różny sposób. Rozmawiałam z ko-

Za siebie wybierz, siebie wybierz
bietami, które przez lata wychowywały dzieci ciężko niepełnospraw-
ne. Niektóre były pro-choice, inne skrajnie antyaborcyjne.
Wszystkie te kobiety stanowią dla mnie fundament do powiedze-
nia dzisiaj - jestem za wyborem. Nie dlatego, że uważam, że któraś 
z nich powinna była z niego skorzystać. Za żadną z nich nie czuję 
się też upoważniona dzisiaj wypowiadać - bo każda kobieta, tak jak 
wszyscy inni, ma swoje własne poglądy, zbudowane w oparciu o 
doświadczenie i wiedzę. Ma też plany na przyszłość, głos dotyczą-
cy ciała, w którym żyje i psychiki, która tym ciałem steruje. Każda z 
tych kobiet potrafi samodzielnie ocenić, czy jest w stanie i ma ocho-
tę wziąć na siebie trudną pracę, jaką jest wychowanie małego czło-
wieka tak, żeby wyrósł na silną, samodzielną osobę. Wie, czy ciąża 
jej życie przekreśli (zdrowotnie, psychologicznie, ekonomicznie), czy 
pozwoli jej dokopać się do wewnętrznych pokładów siły.
Nie odważyłabym się powiedzieć ciężarnej siedemnastolatce, któ-
ra wie, że za kilka miesięcy może urodzić ciężko chore dziecko, że 
to dziecko urodzić musi. Nie mam sumienia pogrążonej w depresji 
trzydziestolatce świeżo po rozstaniu, bez wsparcia od rodziny po-
wiedzieć - zagryź zęby, stara, jakoś się to odchowa. Przeżyjesz.
Ja, jako człowiek, jako kobieta, chciałabym każdej z tych kobiet po-
wiedzieć - zastanów się, czy dasz radę. I wybierz. Za siebie wybierz, 
siebie wybierz, dopóki nie jest za późno. Ale znów - to tylko doświad-
czenie zebrane przez obserwację matek, które nigdy nie chciały lub 
nie powinny były zostać matkami.
Projekt ustawy Kai Godek nie został odrzucony w pierwszym czyta-
niu, został skierowany do pracy w komisjach - co w praktyce ozna-
cza, że zostaje na jakiś czas zamrożony i sparaliżowany. I ja osobiście 
marzę o tym, żeby z tej zamrażarki nigdy nie został wyciągnięty.
Ale to się jeszcze poobserwuje.

Natalia Chruścicka

Jak poglądy mogą wpłynąć na nasze życie i prawne oto-
czenie? 
Pewnego razu jeden drukarz z miasta Łodzi nie chciał 
wydrukować plakatu dla organizacji LGBT. Powołał się na 
swoje poglądy. Został ukarany przez sąd na podstawie 

przepisu art. 138 kodeksu wykroczeń. Stanowił on, że ten „kto, zajmując 
się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę 
wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny od-
mawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. 
W sprawę wtrącił się Minister Sprawiedliwości i jednocześnie Prokurator 
Generalny, znany wszem Zbigniew Ziobro. 
Spowodował złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego, w której 
podniósł, że niekonstytucyjne jest rozumienie tej regulacji w taki spo-
sób, że „zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy 
świadczenia usługi”. Dalej w swojej skardze argumentował, że władze 
państwowe nie mogą w sposób nadmierny i represyjny ingerować w 
sferę obywatelskich praw i wolności, zwłaszcza w sytuacji, gdy odmo-
wę usługi można zaskarżyć z powództwa cywilnego. Powołując się na 
orzecznictwo Trybunału, wskazał, że „na wolność sumienia i religii składa 
się nie tylko swoboda przyjmowania określonego światopoglądu i wy-
nikających z niego zasad, ale również postępowania zgodnie z tymi za-

Piekarniczy wirus
sadami”. Słowem uznał, że drukarz może zastosować klauzulę sumienia 
wobec swojego klienta, z którego poglądami się nie zgadza. 
Sprawę onegdaj rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. Sędzią spra-
wozdawcą był wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, znany również, 
Mariusz Muszyński. Stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że rozwiązania, 
które mają ograniczać wolność podmiotów prywatnych w zakresie za-
wierania umów i przewidują kary za odmowę świadczenia takich usług, 
naruszają zaufanie do państwa i prawa, ponieważ stanowią nadmierną 
ingerencję ustawodawcy w wolność jednostki. 
Dwaj sędziowie TK Leon Kieres i Wojciech Sych, też znani, złożyli zdania 
odrębne, stwierdzając m.in. że osłabienie ochrony osób dyskryminowa-
nych będzie dotyczyło w szczególności pokrzywdzonych, którzy są nie-
równo traktowani ze względu na inne czynniki niż płeć, rasa, pochodze-
nie etniczne, czy narodowość. Dodali, że zakwestionowany przepis nie 
miał zastosowania wyłącznie do spraw światopoglądowych. W sprawę 
wdał się Rzecznik Praw Obywatelskich twierdząc, że wolność działalno-
ści gospodarczej jest istotną wartością konstytucyjną, jednak zgodnie z 
prawem może podlegać ograniczeniom. Tym niemniej Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdził niekonstytucyjność tego przepisu i został on usunięty 
z kodeksu wykroczeń. 
Dlaczego ten felieton teraz w czasie zarazy? Otóż pewna piekarnia z 

Poznaniu zamieściła na szybie witryny kartkę z informacją, w której 
proszono, aby osoby podróżujące za granicę w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy, personel medyczny i osoby zainfekowane powstrzymały się 
od zakupów. Wzbudziło to słuszne oburzenie. Cóż w tej sytuacji może 
uczynić np. policja? Ano nic, bo nie ma przepisu. Pozostaje tylko dłu-
ga cywilnoprawna droga. Ten przykład pokazuje, że spolegliwość w 
orzecznictwie nie popłaca i to niezależnie od czasów. Wyrok wydany na 
tle sporów ideologicznych kształtuje całą rzeczywistość prawną, w któ-
rej żyjemy. Każdy sąd musi być niezależny i niezawisły od polityki, bo 
polityczne orzeczenia mają krótkie życie lub okazują się takim niewypa-
łem. Szczęściem, ani Trybunał Konstytucyjny, ani też Minister Sprawie-
dliwości i Prokurator Generalny w jednym, nie muszą zastanawiać się, 
co w tej sprawie uczynić, bo opinia publiczna w tym zbożnym dziele ich 
wyręczyła. Pod wpływem mediów i internautów piekarnia wycofała się 
z dyskryminującego pomysłu i przeprosiła. Nie wiem tylko, czy w naszej 
ukochanej skądinąd Polsce, jest więcej takich piekarń i czy jest więcej 
hejterów napadających, a przecież to działo się u nas, w Wałczu, na oso-
bę, na którą padł cień podejrzenia, że jest zarażona.
Zdrowia Czytelnikom życzę i cierpliwości.

Adwokat Cezary Skrzypczak
Sygnatura akt: K 16/17



Czytelnicy „Super Pojezierza” wiedzą zapewne, że 
piszę cotygodniowe felietony, a od czasu do czasu, 
ostatnio dość długiego... publikowałem też zdję-
cia. Miałem nawet onegdaj okładkę festiwalową. 
Zapytany o to, czy nadal zajmuję się fotografią, 
oświadczyłem: Redakcjo, oczywiście! Obecnie re-
alizuję dość popularny projekt „365 zdjęć w roku”. 
Polega on na wykonaniu codziennie jednego uję-
cia i opublikowaniu go na Facebooku. 
Skąd się pomysł? Udało mi się skupić trochę sym-
patyków fotografii, prowadząc profil facebookowy 
„Fotograficzny Codziennik Wałecki” (zachęcam 
do udziału). Jedna z uczestniczek zapałała chęcią 
rozpoczęcia takiego projektu i zainicjowała go 
pod hashtagiem #365dnidlawałczaiokolic poprze-
dzonym znakiem # i numerem zdjęcia. Pisząc ten 
tekst, jestem już przy numerze 233. 
Dla sympatyków fotografii to fajna zabawa, bo 
zmusza do codziennego kontaktu z aparatem. 
Uczy też innego spojrzenia na otoczenie. Pozwa-
la dostrzec, że świat składa się z barw, linii, plam, 
światła i cieni, a tylko od fotografującego zależy 
interpretacja rzeczywistości. Trzeba zastanowić się 
nad kompozycją zdjęcia, by codzienność przed-
stawić za każdym razem inaczej. Większość z nich 
jest wykonana przecież w czasie drogi do pracy, w 
domu lub jego otoczeniu, a tylko niektóre w czasie 
wyjazdów poza miasto. Tak powstało kilkanaście 
zdjęć z Poznania, z Ostrowa Wielopolskiego, a na-
wet z Włoch. 
Zobowiązanie to uczy też wytrwałości. Dni, jak za-
pewne wiecie, nie zawsze nastrajają do robienia 
zdjęć. Kilka razy ledwo zdążyłem przed północą. 
Mam bogate archiwum i mógłbym ukradkiem 
do niego sięgnąć, ale przecież sam jestem swoim 
kontrolerem, więc nie ma jak. Z racji codzienności 
zdjęcia też są różne. Raz lepsze, raz gorsze. Fejsbu-
kowicze mi kibicują i te lepsze lajkują. Zapraszam. 
Przede mną jeszcze 132 dni zdjęciowe. Sam jestem 
ciekaw, czy wytrwam. Tym niemniej polecam in-
nym podjęcie takiej próby.

Cezary Skrzypczak

365 dni z apaRateM



Jak uczelnia radzi sobie w czasach pandemii?
W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem został 
powołany specjalny zespół ds. monitorowania sytuacji. Stosując się 
do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 
a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce o zdrowie 

i bezpieczeństwo studentów oraz całej 
społeczności akademickiej, podjęliśmy 
decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć 
dydaktycznych do odwołania. Nadal pra-
cują działy administracyjne uczelni. Aby 
ograniczyć ryzyko epidemiczne, zaleca-
my załatwianie bieżących spraw za po-
średnictwem komunikacji telefonicznej 
i mailowej.

Czy prowadzone jest nauczanie zdalne?
Tak, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW uczelnie są do tego zobo-
wiązane. PWSZ w Wałczu cały czas funkcjonuje i zapewnia studen-
tom możliwość zachowania ciągłości kształcenia on-line przy pomo-
cy aplikacji Microsoft Teams.
Czy studenci odbywają teraz praktyki zawodowe i staże?
Także w przypadku praktyk zawodowych PWSZ w Wałczu ściśle sto-

Student on-line
Rozmowa z dr Dariuszem Skalskim, rektorem PWSZ w Wałczu

suje się do rekomendacji MNiSW, które mówią, że można skrócić 
czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty ucze-
nia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub labo-
ratoriów (np. symulacji) metodą zdalną. Można też, jeżeli w ramach 
zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni że efekty uczenia 
się zostały osiągnięte, uznać ją za zaliczoną.
Co ze studentami, którzy byli w Wałczu w ramach Erasmusa? 
Wrócili do siebie?
Aktualnie mamy 8 studentów Erasmusa z trzech tureckich uniwer-
sytetów. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się i odwo-
łaniem lotów międzynarodowych nie mają oni możliwości powrotu 
do kraju. Dlatego uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
im kształcenie on-line na takich samych zasadach, jak naszym stu-
dentom.
Niektórzy studenci w związku z utratą pracy lub obniżeniem za-
robków znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Na jaką po-
moc mogą liczyć ze strony uczelni?
Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, 
może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczegól-
ności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez 
studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu w związku z 

pandemią. Ponadto decyzją rektora został obniżony o 70% czynsz 
za akademik dla studentów, którzy z uwagi na pandemię w chwili 
obecnej z niego nie korzystają. Rozważamy również możliwość za-
wieszenia pobierania opłat za studia niestacjonarne. Należy pod-
kreślić, że wprowadzenie tych regulacji nie wyklucza możliwości 
ubiegania się studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, o pomoc z funduszu stypendialnego. Każda sprawa będzie 
rozpatrywana indywidualnie przez powołaną komisję socjalną, w 
skład której wchodzą również studenci.
Jak przebiega rekrutacja na semestr letni? Czu udało się otwo-
rzyć planowane nowe kierunki?
Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na semestr letni, ale udało nam się 
złożyć wnioski do Ministerstwa aż o trzy nowe kierunki. Są to stu-
dia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku Informatyka, studia 
drugiego stopnia magisterskie na kierunku Pedagogika, a także po 
raz pierwszy w Wałczu studia licencjackie na kierunku Bezpieczeń-
stwo. Mamy nadzieję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii, będziemy 
mogli ruszyć z nowymi kierunkami już od października 2020 r. Termi-
ny rekrutacji na studia uwzględniają późniejsze terminy egzaminów 
maturalnych. Zaczniemy nabór niezwłocznie po otrzymaniu wyni-
ków tegorocznej matury.
Przed pandemią uczelnia prowadziła wiele inwestycji. 
Pandemia nie wpłynęła w żaden sposób na opóźnienie w realizacji 
inwestycji, tj. modernizacji budynku dydaktycznego nr 3 wraz z wy-
posażeniem laboratoriów dydaktycznych. Prace trwają nieprzerwa-
nie i wszystko wskazuje na, że obiekt uda się oddać do użytkowania 
wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021.
PWSZ w Wałczu włączyła się do akcji produkcji przyłbic.
Tak. Zawiązała się ośmioosobowa grupa studentów I i III roku ZiIP 
oraz absolwentów PWSZ, która regularnie uczestniczyła w przy-
gotowaniu projektów i realizacji druku 3D przyłbic dla wałeckiego 
szpitala. Warto w tym miejscu podkreślić, że część studentów to pra-
cownicy firm powiatu wałeckiego, którzy po skończonej pracy przy-
chodzą na uczelnię i drukują maski. Projekt jest realizowany z wyko-
rzystaniem działającego przy naszej uczelni Regionalnego Centrum 
Badawczo-Rozwojowego i pod nadzorem jego dyrektora.
Dziękuję za rozmowę.



1. Nie rozumiem powodów, dla których wpro-
wadzane są niektóre ograniczenia, mające po-
móc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się 
pandemii koronawirusa.
2. Nie rozumiem powodów, dla których uchyla-
ne są niektóre ograniczenia, mające pomóc w 
powstrzymaniu rozprzestrzeniania się pande-
mii koronawirusa.
Coraz głupszy się robię od rozmyślania nad 
sensem powyższych działań, podejmowanych 
przez niezbyt miłościwie mną - i Wami, drodzy 
Czytelnicy też - rządzącą Radę Ministrów, ze 
szczególnym uwzględnieniem Premiera oraz 
Ministra Zdrowia.

Na początku nawet niespecjalnie mi cała ta izo-
lacja przeszkadzała. Żyłem sobie tak raczej zwy-
czajnie, w niezbyt ekspresowym tempie. Delekto-
wałem się nagle wolniej niż zwykle upływającym 
czasem. Kolejne konferencje prasowe, na których 
informowano mnie czego nie będzie mi wolno, a 
co będę musiał robić - nie wywierały na mnie ja-
kiegoś piorunującego wrażenia. Prawdę mówiąc, 
nie wywierały na mnie nawet żadnego wrażenia, 
gdyż dotyczyły czegoś, czym zajmowałem się 
rzadko, a czasem nawet wcale. Bo jaka to dla mnie, 
powiedzmy, była różnica, czy odzieżowe sklepy 
były zamknięte czy otwarte? No umówmy się, że 
niewielka, chociaż oczywiście współczułem wła-
ścicielom takich sklepów, że nie zarabiają, nie bo-
gacą się. Nawiasem mówiąc, ja ciągle nie nauczy-
łem się martwić tym, że ktoś się bogaci. Co więcej: 
cieszę się z tego, bo nieustająco nie tracę nadziei, 

Tyciu mówię: nie!
że jeśli ludziom i firmom będzie dobrze, to mnie 
też będzie dobrze. Może nie od razu, może będę 
musiał trochę na to poczekać, ale jednak kiedyś 
będzie. No i okej... poczekam. Ja mam czas, mnie 
się nigdzie nie śpieszy.
Antypandemiczne restrykcje zaczęły mnie obcho-
dzić dopiero wtedy, kiedy premier zabronił mi się 
gromadzić. Na początku marca rozmawialiśmy 
jeszcze z prezesem oldbojów wałeckiej Bukowiny 
Mariuszem Muchą o kolejnym Memoriale Henry-
ka Zimniewicza. Impreza teoretycznie mogła się 
odbyć, bo miało wziąć w niej udział mniej niż 100 
osób, ale w przeddzień dostałem sms-a, że grania 
jednak nie będzie. Nie było także meczu Lech-Le-
gia, na który wybieraliśmy się z Jasiem M. i kilkoma 
innymi kolegami. Wszystkie ligi w Polsce i Europie 
oraz prawie wszystkie w świecie zostały zawieszo-
ne i zaczął się okres wielkiej posuchy sportowo-
-rozrywkowej. To był dla mnie pierwszy naprawdę 
poważny cios, po którym zostałem zamroczony, a 
chwieję się na nogach do tej pory.
Moja kibicowska pasja została więc brutalnie 
zdeptana nie przez premiera wprawdzie, ale przez 
koronawirusa. To on nie wpuszcza mnie na trybu-
ny i wygonił mnie sprzed telewizora, bo nie będę 
przecież po raz 46 oglądał powtórki meczu Anglia 
- Polska na Wembley z października 1973 roku. 
Po co miałbym kolejny raz przekonywać się że w 
meczu, który uchodzi za przełomowy w historii 
polskiej piłki nożnej, nasza reprezentacja prze-
prowadziła trzy akcje ofensywne, strzeliła bardzo 
fartowną bramkę, a pozostałe 89 minut heroicznie, 
ale też i szczęśliwie, broniła się przed porażką? Ja 

to już wiem i lepiej po obejrzeniu powtórki wie-
dzieć nie będę. Dobrze jednak, że w TVP pokazują 
takie rzeczy, bo ma to jednak jakiś związek ze spor-
tem. Na pewno większy, niż telewizyjna szkoła.
Na głowę dostaję i tak, ale bardziej od tego, że pre-
mier MM, działając wspólnie i w porozumieniu z mi-
nistrem ŁSz, zabronili mi grać w tenisa. Że zabronili 
również grać w piłkę, to już trudno, bo i tak dawno 
na to nie chodziłem, ale tenisa im nie daruję. Co im 
przeszkadzało dać mi się wyhasać na korcie? Jak im 
przeszkadzała gra podwójna - bo może deblowy 
partner rzeczywiście był czasem obok mnie bliżej, niż 
o dwa metry - to bym jeszcze jakoś zrozumiał i zniósł. 
Ale singiel!? Przecież jak ja zapomnę okularów, to ry-
wala z drugiej strony siatki z twarzy nie rozpoznaję, 
bo jest za daleko, więc o jakim zarażaniu i o jakim ry-
zyku może być mowa? Ale nie, premier kazał, więc 
Bukowina nieczynna, hala na MOSiR-ze też, szkoły 
pozamykane... choćbym się skichał, to nie pogram. 
Paranoja, ale nic się nie da z tym zrobić!
Albo zakaz wstępu do lasu. Kolejny absurd! Kto to 
wymyślił? I po co? Czy im się wydaje, że jeśli w War-
szawie jest Lasek Bielański, Las Kabacki i niewiele 
więcej, i tam rzeczywiście gromadzą się tłumy 
spacerowiczów którzy mogą na siebie kichać - to 
tak jest w całej Polsce? Czy ci, którzy podjęli taką 
decyzję wiedzą, że ok. 60 proc. powierzchni nasze-
go powiatu zajmują lasy i prędzej spotykam tam 
sarnę lub dzika, niż drugiego człowieka? A kiedy 
już go spotkam, to w trosce o jego i swoje bezpie-
czeństwo ominę go szerokim łukiem? Dzika zresz-
tą też, ale to już z powodów pozapandemicznych.
W efekcie z rosnącym niepokojem patrzę w lu-

stro, w którym moje odbicie zajmuje coraz więk-
szą powierzchnię, a nie na żarty wystraszyłem się 
oglądając fotografię mojego ojca, kiedy był mniej 
więcej w moim wieku. Ten to musiał mieć długą 
kwarantannę! Natychmiast zaordynowałem sobie 
omijanie lodówki w odległości min. 2 metrów, ale 
na razie idzie mi słabo.
Cała nadzieja w tym, że od najbliższego ponie-
działku mają nas podobno zacząć wpuszczać do 
lasu. O tenisie nic nie mówią, ale jak się nie ma, co 
się lubi, to się lubi, co się ma, więc się cieszę. Ale 
tak swoją drogą, to tego też nie rozumiem. Komu-
nikaty o liczbie osób zarażonych, zmarłych i wyle-
czonych śledzę uważnie i jakoś za nic nie potrafię 
doszukać się w nich tendencji wskazującej na to, 
że niebezpieczeństwo maleje. Moim zdaniem, jest 
wprost przeciwnie, a tu rząd znienacka zaczyna 
luzować rygory. Czyżby pomówienia dotyczące 
zbliżających się wyborów prezydenckich, że rząd 
przed nimi odpuści, nie były tylko pomówieniami? 
Albo że jednak to ludzie twierdzący, iż zamykanie 
wstępu do lasów było o ile nawet nie głupie, to 
przynajmniej zbyt pochopne i rząd uznał, że bę-
dzie lepiej się z tego wycofać? Zgadywanie, która 
z tych odpowiedzi jest bliższa prawdy jest równie 
uprawnione, co określanie terminu wygaśnięcia 
pandemii i nie wiem jak inni, ale ja się tego nie po-
dejmę na pewno.
Ale na rower do lasu wybiorę się tak czy owak i le-
piej, żeby nikt nie próbował mnie powstrzymywać, 
gdyż mogę zareagować w sposób zanadto impul-
sywny. Dosyć tego tycia...

Tomasz Chruścicki

Obejrzałam i ja. Dobrze wyszło, prawdziwie...
Zobaczyłam informację na fanpage’u programu telewizyjnego „Two-
ja twarz brzmi znajomo”. Produkcja zorganizowała wyzwanie dla in-
ternautów. Każdy mógł wcielić się w wybranego przez siebie piosen-
karza/piosenkarkę i spróbować jak najlepiej odzwierciedlić postać. 
To była bardzo fajny pomysł na spędzenia wolnego czasu podczas 
domowej kwarantanny. Z natury lubię robić różne kreatywne i spon-
taniczne rzeczy, więc spróbowałam i tym razem. 

mów mi Jackson
Ola Andriukajtis wcieliła się w postać Michaela Jacksona i podbiła serca internautów. Ostateczna decyzja należy do jurorów konkursu 

„Twoja twarz brzmi znajomo”, ale my możemy im pomoc podjąć najlepszą :)
Dlaczego Jackson? 
Akurat z Jacksonem jest pewna historia. Jakiś czas temu chciałam 
spróbować naśladować różnych artystów i między innymi był to 
Michael Jackson. Wtedy od razu poczułam, że to jest to!  Dla mnie 
Michael jest wybitną i szczególną postacią, niesamowitą inspiracją, 
ikoną muzyki pop. Nie mogło być inaczej.
Ile razy obejrzałaś teledysk przed nagraniem?
Nie przygotowywałam się szczególnie długo, chciałam zaśpiewać 
prosto z serca, przeżyć tę piosenkę, właśnie jak Michael. Niewiele 
wcześniej wzięłam udział w muzycznym projekcie „Moja i Twoja Na-
dzieja”, gdzie wspólnie ze szczecińskimi artystami nagraliśmy inter-
netowo „Earth Song” dla personelu medycznego w podziękowaniu 
za ich ciężką pracę i walkę z pandemią. Ten utwór  jest bardzo ważny, 
ponadczasowy z głębokim i refleksyjnym przekazem, tak bardzo ak-
tualnym w tym trudnym czasie. Wprawił mnie w refleksję nad tym 
co się dzieje na świecie, a więc wybór zadział się samoistnie, natu-
ralnie...  Co do „technicznego” przygotowania, to oczywiście musia-
łam zmienić lekko technikę śpiewania, by rzeczywiście zbliżyć się do 
jego barwy Michaela. Na co dzień śpiewam zupełnie inaczej, więc to 
było dla mnie ciekawe wyzwanie! 
Co było najtrudniejsze? 
Najtrudniejszą rzeczą dla mnie była artykulacja, sposób w jaki Jack-
son wymawiał i śpiewał tekst. Musiałam się wsłuchać w jego głos. 
Kto zrobił Ci makijaż? Wybrał ubranie? 
Makijaż zrobiłam sobie sama. Interesuję się wizażem, a więc próba 
stworzenia pędzelkiem takich samych rysów twarzy była dla mnie 
świetną zabawą. Fryzurę trzema magicznymi ruchami ucharaktery-
zowała mi mama, a koszulę i garnitur pożyczyłam od taty. I w taki oto 
sposób powstał Michael Jackson.
Kto stał za kamerą? 
Filmik został nagrany w domu przez moją cudowną „prawą rączkę”, 
czyli siostrę Alicję, która była również odpowiedzialna za stworzenie 
scenografii, inspirowanej teledyskiem Michaela.
Czyli produkcja rodzinna. Jesteś zadowolona z efektu? 
Tak, choć wiadomo, że diabeł lubi tkwić w szczegółach  Ale jestem 
bardzo zadowolona z tego, że spróbowałam! Chciałam ukazać 
przede wszystkim emocje oraz siłę przekazu tego utworu.
Twój występ został świetnie przyjęty przez internautów. Masz 
szanse na zwycięstwo?
Ogromnie się cieszę i dziękuję bardzo! Reakcja odbiorców jest waż-
na, lecz wszystko zależy od decyzji i opinii jurorów. 
Co możemy zrobić, żeby Ci pomoc wygrać? 
Wystarczy wejść na oficjalną stronę facebookow’ą „Twoja twarz 
brzmi znajomo” i polubić nagranie z moim udziałem. Zachęcam rów-
nież do udostępnień. 
Czy wiążesz z tym konkursem nadzieje na zawodową, estrado-
wą przyszłość? 
Cały czas obracam się wokół muzyki, a udział w tym wydarzeniu 
traktuję jako ważny element rozwoju muzycznego. Bardzo motywu-
ją mnie takie momenty.
Co teraz robisz? 

Studiuję w Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku edukacja mu-
zyczna w dwóch specjalizacjach: wokalistyka jazzowa i estradowa 
oraz dyrygentura chóralna. Studia wymagają ode mnie dużo po-
święcenia, ale kocham to, co się robię. Muzyka to moja przyszłość 
i życie. Dokształcam się również w dziedzinie wizażu, to takie pra-
gnienia jeszcze z czasów dawnej, małej Oli.
Dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Chruścicka
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Od 1 kwietnia pracodawca może ubezpieczyć pracowników 
od konsekwencji zachorowania na koronawirusa. - Taka polisa 
działa jak ubezpieczenie na zdrowie - tłumaczy Aleksandra Nur-
czyk z biura Viviamo. -  Warunek:  zakażenie musi być zdiagno-
zowane na terenie Polski. 

Ubezpieczenie pokrywa między innymi koszty hospitalizacji w na-
stępstwie Covid-19, pobytu na OIOM, wizyt domowych lekarza, 
transportu medycznego, opieki nad dziećmi, osobami starszymi i 
zwierzętami w związku z pobytem chorych w szpitalu lub w kwaran-
tannie, a także koszty konsultacji telefonicznej lub video z psycholo-
giem, jeśli zakażona osoba źle znosi przymusową izolację. Za każdy 
dzień pobytu w szpitalu ubezpieczony dostanie 1% całkowitej sumy 
ubezpieczenia. 
- Umowa jest zawierana w formie bezimiennej na rok - mówi pani 
Aleksandra. - Obejmuje wszystkich pracowników do 70 roku życia, 
w tym także nowo zatrudnionych. 
Podobnie jak w innych polisach, wysokość składki zależy od sumy 
ubezpieczenia.

ubezpieczenie 
od koronawirusa

Niestety ilość osób z terenu naszego powiatu, u których po-
twierdzono koronawirusa, wzrosła do 3. Nowi zakażeni to 
dwaj mężczyźni, mieszkańcy Wałcza. Jeden z nich przebywa 
w szpitalu w Szczecinie.

Wraz z informacją o nowych chorych pojawiły się plotki o objęciu 
kwarantanną jednej z wałeckich jednostek wojskowych. Redakcja 
odebrała wiele sygnałów od osób zaniepokojonych tą sytuacją. 
Udało nam się ustalić, że jeden z chorych jest istotnie pracowni-
kiem wałeckiej jednostki wojskowej. Dlatego nie można wyklu-
czyć, że część mających z nim kontakt żołnierzy jest  poddana 
kwarantannie. Mówi się nawet o kilkudziesięciu osobach. Nieste-
ty oficjalnie nie udało się tego potwierdzić. Rzecznik jednostki 
nie ma prawa udzielać informacji. Prosił, aby skontaktować się z 
rzecznikiem Brygady zaznaczając, że ten również raczej nie nic 
nie powie, tylko przekieruje pytanie dalej.                                   er-o

więcej 
zachorowań Co prawda obowiązuje jeszcze zakaz chodzenia na ryby, ale 1 

maja i rozpoczęcie sezonu na szczupaki już za dwa tygodnie. 
Raczej żadne zakazy nie utrzymają wędkarzy w domach i należy 
spodziewać się ich złagodzenia.

Dziś na większości wód królują przeróżne przynęty gumowe. Twi-
stery, rippery, kopyta czy wormy mają dwie niezaprzeczalne zalety 
- są relatywnie tanie i proste w obsłudze. Polski model spinningisty 
to 3-calowe kopyto, 7-gramowa główka na haku 4/0 i nieśmiertelny 
opad. Łowienie z opadu jest chyba najpopularniejszym sposobem. 
Jest to metoda dobra, tyle że nie zawsze i nie na każdej wodzie. 
Dużo więcej możliwości dają woblery. I tej przynęcie poświęcę nieco 
czasu. Myślę, że mam na ten temat coś do powiedzenia. Przez moje ręce 
przeszło na pewno grubo ponad 100 tysięcy woblerów na różnych eta-
pach produkcji. Z kilkudziesięciu zaprojektowanych przeze mnie 30 lat 
temu wzorów, spora część robiona jest z niewielkimi zmianami lub bez 
zmian do dziś. Na wielu z nich widzę też swoje kalkomanie...

***
Nie ma znaczenia, z czego jest wobler, o ile jest on dobrze zrobiony. 
Osobiście najmniejsze przekonanie mam do tych z wtrysku, choć i 
wśród takich produktów, ściąganych za grosze z różnych chińskich 
portali aukcyjnych, można znaleźć prawdziwe perełki. Powszechnie 
stosowana jest piana poliuretanowa i jest to doskonały materiał. 
Trwały, mocny, a jednocześnie pozwalający dobrać szeroki zakres 
wyporności. Oczywiście dalej stosuje się też drewno, choć głównie 
w rzemieślniczej produkcji. Z dużych firm woblery z drewna balsy 
produkuje fińska Rapala. 

***
Jak podzielić woblery? Główny podział to tonące i pływające. 
Woblery tonące po wrzuceniu opadają na pożądaną głębokość.  Pły-
wające - utrzymują się na powierzchni, a dopiero wprawione w ruch 
dzięki sterowi schodzą pod wodę. Tu można znów wydzielić dwie, a 
nawet trzy grupy. 
Smużaki to maleńkie, 1,5 - 3 cm woblerki imitujące różne owady 
wodne, żuki, gąsienice, itp. Smużą podczas ściągania lub zagłębiają 
się na kilka centymetrów pod powierzchnię. 
Woblery płytkochodzące i głębokochodzące różnią się ustawieniem 
steru. W tych pierwszych ster jest blisko oczka, do którego mocuje się 
żyłkę niemal na płasko. W drugich - jest przesunięty bliżej oczka pierw-
szej kotwicy i ustawiony niemal prostopadle do osi podłużnej woblera. 
Woblery boleniowe, które wymagają szybkiego prowadzenia tuż 
pod powierzchnią, mają wręcz pomniejszony ster, ustawiony prosto-
padle do korpusu, a dodatkowo drgania są stłumione poprzez prze-
ciążenie przynęty ciężarkiem umieszczonym wewnątrz korpusu.
Osobną grupą są woblery bezsterowe, z których obecnie najpow-
szechniej stosowane są tzw jerki. 

***
Od czego zależy praca woblera? Od zgrania ze sobą kilku elemen-
tów: kształtu przynęty, ustawienia wewnątrz korpusu obciążenia 
oraz kształtu, wielkości i ustawienia steru. I tak na przykład pękaty 
woblerek, gdzie jest duża różnica grubości korpusu na wysokości 
pierwszej kotwiczki w stosunku do grubości na ogonku, będzie 
pracował agresywnie, Mocno zamiatał ogonkiem, a praca będzie 
odczuwalna na wędzisku. Z kolei stosunkowo płaski woblerek uklej-
kopodobny będzie miał pracę drobną, lusterkującą. Woblery płaskie 
ciężej wykonać w wersji głębokoschodzącej. Osiągnięcie 1,5 - 2,5 
mera głębokości to szczyt możliwości. Ciężej, to nie znaczy, że jest 
to niewykonalne. Jeśli posłużymy się nienaturalnie dużym sterem 
(czasem długości niemal samego woblera), do tego przesuniemy 

wobler spersonalizowany
mocowanie żyłki z korpusu na ster, wówczas  osiągniemy przynętę 
mogącą nurkować z powierzchni do 6, a w niektórych modelach do 
około 10 metrów. 

***
Jak możemy samemu regulować pracę? Oczywiście jest to regulacja 
w ograniczonym zakresie. Jeśli naszym zdaniem woblerek pracuje za 
mało agresywnie, przeginamy uszko, do którego mocujemy przynętę 
w dół. Im niżej jest ustawiony punkt zaczepienia, tym wobler pracuje 
agresywniej. Analogicznie, jeśli chodzi zbyt agresywnie, uszko podgi-
namy do góry, aby stłumić pracę. Jeśli mamy wobler pływający, a chce-
my mieć tonący i poprowadzić go głębiej, stosujemy dwa rozwiązania. 
Pierwsze to ciężarek umieszczony na żyłce około 50-100 cm przed 
przynętą. To rozwiązanie ma niestety dwie wady. Tłumi pracę przy-
nęty i lubi się plątać podczas rzutu, bo ciężarek wyprzedza przynętę. 
Drugi sposób to nawinięcie drutu ołowianego lub taśmy na przednią 
kotwiczkę. Tu musimy się również liczyć z lekkim stłumieniem pracy. 
Często po kupnie wobler podczas ściągania wykłada się na jedną 
stronę. Szybciej ściągamy, a przynęta zamiast zagłębiać się niżej, 
wypływa z lewej lub prawej strony. To można również wyregulować 
oczkiem. Jeśli wobler wynosi w lewo, przeginamy uszko w prawo. 
Jeśli w prawo,  przeginamy w lewo. Jeśli nie pomaga taka regulacja, 
konieczna jest korekta steru. Tu postępujemy odwrotnie. Jeśli wo-
bler wynosi na lewo, podpiłowujemy ster z lewej strony. Robimy to 
bardzo delikatnie, sprawdzając co kilka ruchów pilnika lub papieru 
ściernego. Jeśli bowiem za mocno spiłujemy ster, przynętę uratuje 
już tylko wymiana steru. 

***
To, że wobler wynosi na jedną ze stron nie musi być jednak wadą. 
Mam sporo przynęt, które tak nieregularnie pracują. Przy szybszym 
ściąganiu kładą się na bok i zaczynają wypływać do powierzchni. 
Po zwolnieniu  prowadzenia znów nurkują normalnie. Można dzięki 
temu doskonale przyimitować chorą rybkę i skusić drapieżnika do 
ataku. Na rzece dobrze, kiedy przynęta odchodzi od brzegu. Tu znów 
można posłużyć się woblerkiem wynoszącym się na jedną ze stron. 
Ściągamy wobler wzdłuż brzegu, na którym stoimy i ustawiamy 
przynętę, aby wynosiło ją w kierunku nurtu. To działa nieźle choćby 
na pstrągi. 
Jest coś takiego, co nazywa się „mykiem”. To największy kunszt wy-
konania przynęty lub dopracowania jej. Na czym polega ów „myk”? 
Ustawiony w prądzie wobler pracuje i co jakiś czas przerywa pracę, 
odskakuje o kilka, kilkanaście centymetrów w lewo lub prawo i po 
chwili znów wraca na swoje miejsce. Jeśli przyjrzymy się dokładnie, 
tak właśnie zachowują się rybki w nurcie. Nie stoją nieruchomo w 
miejscu, ale odskakują na boki. „Mykający” wobler uważany jest za 
megaskuteczny. Jak to zrobić z dowolnym posiadanym woblerem? 
Od razu zaznaczam, że ciężko jest ten efekt osiągnąć przy woblerach 
agresywnych. Tu można pokombinować z obciążeniem zaciśniętym 
na oczku mocującym przednią kotwiczkę. Zaciskamy ołów niesyme-
trycznie tak, aby z jednej strony było go wyraźnie więcej, niż z dru-
giej. Niestety nie zawsze to działa. W woblerach uklejopodobnych 
nagrzewamy śrubę z półokrągłym łebkiem i wyciskamy wgłębienie 
na sterze. To powinno wystarczyć.
Na koniec pewna ogólna uwaga. Woblerów nie wiążemy bezpośred-
nio do żyłki, chyba, że zależy nam na stłumieniu ich pracy. Stosujemy 
albo agrafkę albo kółko łącznikowe.                                          Thymalus

PS. Jeśli znajdą się osoby zainteresowane, to mogę przygotować 
kurs, jak w prosty sposób rozpocząć produkcję woblerów. Proszę o 
info na profilu Pojezierza.
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HOROSKOP
Baran: Chciałbyś wcielić w życie wielkie 
przedsięwzięcie? Nie porywaj się z moty-
ka na księżyc. Zapytaj najpierw o opinię 
zaufane osoby, niekoniecznie z rodziny. 
Będziesz potrzebować ich wsparcia, nie 
tylko psychicznego.
Byk: Jeśli czujesz się znudzony własnym 
życiem, przyszedł idealny moment by... 
pogodzić się ze zwyczajnością. Czasami 
najlepszym lekarstwem na rozczarowanie 
jest obniżenie własnych oczekiwań. Do-
ceń to, co już jest wokół Ciebie!
Bliźnięta: Spróbuj odwdzięczyć się przy-
jaciołom za to, jakie dają Ci w życiu wspar-
cie. Potrzebują tego bardziej, niż mogłoby 
Ci się wydawać. Może jakiś miły gest lub 
drobny upominek to dobry pomysł? 
Rak: Z nudów wymyślisz coś, co obróci 
Twoje życie minimum o 90 stopni. Idź za 
marzeniami, lepszej okazji i lepszego cza-
su już nie będzie. Przygotuj się już dziś na 
ciężką pracę i świętowanie sukcesu.
Lew: Zacznij nawiązywać nowe kontakty 
zawodowe i osobiste. Zobaczysz jak dobrze 
wpłynie to na Twoje samopoczucie. Uwie-
rzysz w siebie i znów złapiesz wiatr w żagle. 
Panna: To będzie niesamowicie intensyw-
ny tydzień - pod każdym względem. Być 
może jeśli postanowisz z czegoś zrezy-
gnować, zrobisz sobie teraz wielką przy-
sługę. Przede wszystkim zaufaj sobie i nie 
bój się odważnych decyzji!
Waga: Uważaj, bo ktoś powoli zakrada się 
do Twojego serca! Pozwól sobie na odro-
binę szaleństwa i odkrywaj nowe ścieżki 
w relacjach, ale miej też oko na sprawy 
zawodowe i finansowe. Tam szykują się 
kłopoty.
Skorpion: To Twój tydzień! Poczujesz w 
sobie spokój i zdecydowanie, dzięki któ-
rym podejmiesz teraz wiele dobrych de-
cyzji. Nie bój się zaszaleć – to świetny czas 
na wielkie przedsięwzięcia. Może chodziła 
Ci po głowie przeprowadzka?
Strzelec: Chociaż może Ci się wydawać, 
że jesteś teraz na fali wznoszącej, miej 
się stale na baczności. Ktoś z Twojego 
bliskiego otoczenia bardzo źle Ci życzy... 
Tylko na wszelki wypadek spróbuj być dla 
wszystkich miły.
Koziorożec: Podkręć swoje życie: zmień 
pracę, przemaluj mieszkanie albo wy-
mień kompletnie garderobę. Niesamo-
wicie przyda Ci się teraz odmiana! Dzięki 
temu przełamiesz złą passę i zawalczyć o 
sukces.
Wodnik: Balansowanie między czasem, 
który chcesz poświęcić dla siebie, a tym, 
który musisz poświęcić innym, stanie się 
w tym tygodniu Twoim największym wy-
zwaniem. Jeśli masz wątpliwości, postaw 
na bycie szczęśliwym egoistą.
Ryby: Nie uprzedzaj biegu wydarzeń! Być 
może już wkrótce wszelkie Twoje pytania 
znajdą wreszcie odpowiedzi, i to bez wy-
ciągania ich na siłę. Zaufaj samemu sobie 
pod względem zawodowym. Wszystko 
niedługo ułoży się wręcz idealnie.

Wróżka Anastazja

Czytelniku, do pióra!

 w czasie zarazy (4)
Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięćdziesiąt miesz-
kań i pięćdziesiąt pozornie obcych sobie ludzi. Obcych...? 
Kwarantanna w czasie zarazy może to zmienić... 
Święta, święta i... po świętach.

W Lany Poniedziałek niemal wszyscy mieszkańcy bloku 
przykleili twarze do okien, słysząc dochodzący gdzieś z dołu 
wrzask.
- Co ty, mściwa idiotko, zrobiłaś! - pomstowała Anna K., stojąc 
przy swoim samochodzie. Wymuskany Renault Captur ory-
ginalnie był w dwóch kolorach: kawa z mlekiem na dole, a 
dach ciemnobrązowy. Teraz dodatkowo przednia szyba była 
czerwona. Czerwone zacieki pojawiły się też na masce i błot-
nikach. Boczne szyby były zielone i granatowe. Tylna nie była 
chlaśnięta farbą,  za to miała czerwony napis powszechnie 
uznawany za wulgarny, stosowany do określenia kobiety lek-
kich obyczajów. 
Szybko koło swojej kochanki, a od kilku dni oficjalnej partner-
ki, pojawił się Piotr. W rękach trzymał jakieś ścierki, licząc że 
zetrze farbę. Ale olejna farba doskonale już zastygła. 
- Dzwonię na policję, nie daruję tej kretynce! - krzyczała Anna 
K. - Dlaczego na samochodzie się mściła? Mogła mnie albo 
ciebie oblać farbą! 
Mówiąc te słowa nie zauważyła stojącej w otwartych 
drzwiach klatki żony Piotra. 
- Proszę bardzo! - krzyknęła kobieta. W rękach miała dwie 
puszki farby i, zanim ktokolwiek się zorientował, zarówno 
Piotr, jak i Anna ociekali farbą. Anna krzyczała, że farba 
wpadła jej do oka i nic nie widzi. Piotr nie wiedział, czy po-
magać kochance, czy gonić za żoną, żeby ją zatrzymać. W 
efekcie skoczył do Anny, a żona zniknęła w klatce. Wytarli 
się szmatami i zadzwonili na policję.  Sąsiedzi długo ko-
mentowali, że tak hucznego Lanego Poniedziałku jeszcze 
nie widzieli. 

***
We wtorek po świętach do Karola przyjechała wreszcie sio-
stra, której skończyła się kwarantanna. Uprzedziła o wizycie, 
dlatego Renata poszła do siebie. Od pamiętnych przygoto-
wań do świąt całe dnie i noce spędzała u Karola. Wyszła, bo 
trochę się krępowała. Ustalili, że Karol przygotuje siostrę, 
uprzedzi, że kogoś poznał. 
- Widzę, że niczego ci nie brakuje - zauważyła siostra, lustru-
jąc mieszkanie. Patera z owocami, lodówka pełna, plus na 
balkonie miski z jedzeniem. - Sam to zrobiłeś? 
- Nie, przecież wiesz, że mam problem z nogą - odpowiadał 
Karol, a siostra od razu wyczuła, że coś jest nie tak. - Wiesz, 
sąsiadka mi bardzo pomaga. Jak byłaś na kwarantannie to i 
zakupy robiła, i gotowała mi, a potem zrobiliśmy święta.
- Zrobiliśmy? - spytała siostra ze śmiechem, bo widziała, że ta 
sąsiadka to jednak jest ktoś więcej. 
- Dorosły jestem i nie będę kłamał - mężnie odparł Karol. - 
Najpierw mi pomagała, a potem jakoś tak wyszło, że się spo-
tykamy. Zakochałem się chyba i jest mi cudownie.
- Wreszcie - odparła siostra i ucałowała Karola. - Cieszę się, że 
kogoś sobie znalazłeś i nie będziesz sam. Nie jesteś jeszcze 
taki stary. 
Potem Karol zadzwonił po Renatę. Panie się poznały i widać, 

że od pierwszej chwili przypadły sobie do gustu. Karol był 
szczęśliwy. Wcześniej bał się reakcji siostry, teraz pomyślał: a 
może jeszcze się oświadczę...?

***
Agata przez całe święta nie wychodziła z domu. Zaciągnęła 
żaluzje i nie odbierała telefonów. Liczyła, że Michał przyjdzie 
lub zadzwoni. Chciała z nim usiąść i porozmawiać. Kiedy 
odszedł, zdała sobie sprawę, jak bardzo go kocha. Ale nie 
odezwał się. Za to we wtorek zapukała Marta, jej najlepsza 
przyjaciółka. 
- Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć - zaczęła. 
- Najlepiej wprost - odparła Agata. 
- Michał całe święta spędził z naszą rodziną - zaczęła. - Do-
kładniej z moją siostrą. Oznajmili nam, że są parą i co do 
tego nie mam wątpliwości. Słyszałam doskonale, co robili u 
młodej w pokoju. Przykro mi. Chcę żebyś wiedziała, że nie 
miałam z tym nic wspólnego i tego nie akceptuję. Rozma-
wiałam z młodą, ale do niej nic nie dociera. Twierdzi, że jest 
zakochana i tyle. 
Agacie w jednej chwili zawalił się świat. Jej ukochany Mi-
chał, tak po prostu sobie poszedł i od razu pocieszył się 
nową dziewczyną. Oczywiście znała młodą, która wbrew 
przezwisku nie była aż taka młoda, bo starsza od Aga-
ty. Marta nie dawała rady uspokoić przyjaciółki. Kiedy w 
końcu wyszła, Agata sięgnęła do barku. Opróżniła bu-
telkę wina, potem resztkę whisky. Wieczorem doszła do 
wniosku, że bez alkoholu sobie nie poradzi. Ubrała się do 
sklepu i kupiła litrowego Grantsa oraz butelkę coli, żeby 
rozcieńczyć trunek. Wracając zobaczyła wysiadającego 
z samochodu Piotra, tego ratownika, który powiadomił 
ją o stanie zdrowia Kamila. Powiedzieli sobie: cześć, po-
tem chwilę pogadali. Potem Agata uznała, że byłoby le-
piej, gdyby sama nie piła i zaprosiła ratownika na drinka. 
Piotr skoczył do domu, wziąć szybki prysznic i przebrać 
się. Zgarnął z barku też jakąś flaszkę i pojawił się u Agaty. 
Pili i rozmawiali. Potem pili i słuchali muzyki i rozmawiali. 
Potem pili i tańczyli. A potem wylądowali w łóżku. Rano 
Agata nie miała żadnych wyrzutów sumienia, miała za to 
koszmarnego kaca. 

***
W pierwszej klatce na parterze mieszkała Dorota z mężem 
i dwójką dzieci. To nie były dla niej udane święta. Niby się 
starała i nikt niczego nie zauważył. Bo i nikt nie mógł przy-
puszczać, co ją gryzie. Chciała porozmawiać z mężem, ale nie 
wiedziała jak. W końcu wieczorem w świąteczny poniedzia-
łek zaparzyła im kawę i nalała wina. 
- Nie mówiłam wcześniej, bo chciałam, żeby to były normal-
ne święta - zaczęła. - Jestem chora i nie jest to ani katar, ani 
nawet koronawirus. Mam raka i kiepskie rokowania. I boję 
się, co będzie...
- Co ty mówisz! - krzyknął Marek. Objął żonę, która zaczęła 
płakać. Opowiadała, że robiła badania i ma potwierdzenie z 
biopsji. Ma nowotwór piersi i to mocno zaawansowany. Są 
przerzuty na węzły chłonne. 
- Boję się, że umrę - łkała. - Nie to, że mnie nie będzie, ale to, 
że stracę dzieci i ciebie. Nie umiem sobie z tym poradzić. 
- To będziesz musiała - odparł twardo i spokojnie Marek. - 

Rak nie wyrok i byle skorupiak nie bę-
dzie nam niszczył życia. Razem przez to 
przejdziemy, a ty jesteś dużą i dzielną 
dziewczyną. Nie ma mowy o poddaniu 
czy choćby zawieszeniu broni. Będzie-
my się napieprzać z tym raczydłem i 
wygramy.
Właśnie tego było Dorocie potrzeba. W 
jednej chwili poczuła, że nie jest sama i 
zyskała motywację do walki.

cdn
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