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35 złotych od osoby bez żadnych zniżek - tyle 
będą wałczanie płacić za śmieci. Nieliczni skorzy-
stają z dopłaty w wysokości 10 zł. Takie decyzje 
podjęli radni na nadzwyczajnej sesji 13 maja. 

Radni od lutego na kolejnych sesjach albo zdejmo-
wali, albo odrzucali uchwały wprowadzające nowe, 
niemal za każdym razem wyższe, stawki na śmieci. 
Domagali się uparcie zniżek, zwłaszcza dla rodzin 
wielodzietnych. Urząd z kolei uparcie tłumaczył, że 
ulg zastosować nie można. 
Na nadzwyczajną sesję znów przedłożono radnym 
uchwałę ustalającą stawkę na 35 złotych od osoby, 
bez żadnych ulg. Przygotowano jednak też drugą, o 
dofinansowaniu wywozu dla najuboższych. 
- Jeśli mamy płacić za wywożoną tonę, a o tym, ile 
jest zabieranych z Wałcza śmieci informuje firma 
je odbierająca, można zastanawiać się, czy są to 
wiarygodne dane - mówił radny Piotr Romanow-
ski. - Dla mnie proponowane stawki, zwłaszcza w 
tej sytuacji niepewności gospodarczej, są nie do 
przyjęcia.
- Nie można zrzucać kosztów swojej nieudolności 
na mieszkańców, a odpowiedzialności na radnych, 
którzy mają podnieść rękę za tak wysokimi podwyż-
kami. Uzasadnienie uchwały jest żenujące - mówiła 
wiceprzewodnicząca rady Anna Ogonowska. - Z ulg 
skorzystają  właściwie wyłącznie podopieczni MOPS-
-u i można podejrzewać, że wśród nich jest grupa 
niepłacących za śmieci. Samo dofinansowanie ma 
być przyznawane na wniosek. Trzeba złożyć podanie 
do MOPS-u, tam pracownik musi je przeanalizować, 
a potem wydać decyzję. Zupełnie niepotrzebna biu-
rokracja.
A. Ogonowska prosiła o odpowiedź na kilka pytań, 
między innymi: ile jest w Wałczu mieszkańców i jaka 
jest ściągalność opłat za śmieci. 
- Nie znamy liczby mieszkańców - przyznał wicebur-
mistrz Adam Biernacki. - Wiemy, ile osób jest zamel-
dowanych i jest to około 24 tysięcy. Z kolei deklara-
cje śmieciowe są złożone na około 19,5 tysiąca osób. 
Ściągalność jest na poziomie 93%.
- Mieszkańcy zapłacą realnie więcej niż 35 złotych, 
choćby za mycie pojemników, które na nich spadło - 
mówił Maciej Goszczyński. - Jeśli chodzi o ulgi, to jest 
to martwa uchwała. Przy kryterium 500 zł na osobę 
nie skorzysta z niej rodzina, w której choćby jedna 
osoba pracuje. 
Radny Zdzisław Ryder przywołał przykłady innych 
gmin, gdzie stawki są poniżej 20 zł za osobę. 
Maciej Goszczyński podsumował dyskusję: - W lu-
tym była proponowana stawka 20 zł, w kwietniu 
30, a teraz 35. My prosiliśmy tylko o uwzględnienie 
zniżek dla rodzin wielodzietnych i gdyby taki projekt 
uchwały był przygotowany, jestem przekonany, że 
już w lutym stawka 20 zł czy do niej zbliżona byłaby 
przyjęta. Dziś mamy propozycję uchwały przyznają-
cej ulgi i jest to dobry kierunek. Tylko, że to doku-
ment napisany na kolanie i nie oddający naszych 
intencji. Przyznaje ulgi osobom, które już korzystają 
z pomocy społecznej i obawiam się, że sporo z nich 
nie płaci za śmieci. 
Burmistrz Maciej Żebrowski tłumaczył, że miasto 
chciało uczestniczyć w konkursie, który pozwalał na 
dofinansowanie wywozu śmieci. Konkurs zawieszo-
no z powodu pandemii, ale jest szansa, że będzie 
wznowiony. - Wdrożenie takiego systemu pozwoliło-
by określić dokładnie, ile każdy z nas produkuje od-
padów. Rozważaliśmy też powołanie spółki na bazie 
ZGK lub powołanie związku międzygminnego. Wiele 
działań zostało zawieszonych z powodu pandemii. 
Projekt podwyżki śmieci i ten dotyczący ulg został 
przyjęty większością głosów. 
- Chcieliśmy pomagać ludziom, którzy znaleźli się 
w danym momencie w trudnej sytuacji - tłumaczył 
intencje wiceburmistrz A. Biernacki. - Bez rozgrani-
czenia czy to rodzina wielodzietna, senior, czy bez-
robotny. 
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Mega podwyżka

Stoczyłyśmy ostatnio bardzo trudną walkę, księżniczka i ja.
Początek był niewinny. Tylko tyle, że jedzenie zaczęło smakować jak tektura, więc 
nie było w zasadzie po co podchodzić do lodówki. Nic nie pachniało tak dobrze, jak 
wcześniej. Potem odrobinę wyraźniej, doszłyśmy do pełnych napięcia i nerwowości 
dotyków – przyciśnięcia serca do serca, przestraszonych spojrzeń, włosków uniesio-
nych przez napiętą z bólu skórę.
Potem trafiłyśmy do lekarza. Nie działo się w zasadzie nic, ale to nic, ujęte w ramy 
jej przestraszonego jak sarna na światłach spojrzenia, urosło do rangi największego 
problemu na świecie. Tak poważnego, że nic nie mogło się z nim mierzyć – ani moja 
praca, ani moje finanse, ani mój wewnętrzny spokój. Więc pobrano krew, podano 
leki, poinstruowano i odesłano do domu z niewinnym „zdzwonimy się dzisiaj, jak 
próbka wróci z laboratorium”.
Zdzwoniliśmy się. Lekki ton lekarki po drugiej stronie telefonu, po drugiej stronie 
mojej dzielnicy, nie brzmiał, jakbyśmy stawały właśnie w obliczu sytuacji z katego-
rii „waga życia i śmierci”. Jakiś stan zapalny, no trzeba by było pewnie jutro wrócić. 
Może jakaś kroplówka, leki.
Wróciłyśmy. Optymistycznej lekarki nie było, wpadłam za to na jej przełożoną – do-
sadną, ostrą, rzeczową. „Jesteśmy jedną nogą w grobie” - zabrzmiało jak wyrok. Taki, 
w który nie byłam gotowa uwierzyć. Po czym poznam, że leczenie działa? „Choćby 
po tym, że ona jeszcze żyje”. Zebrało mi się na wymioty, ale to nie był czas ani na to, 
ani na płakanie. Miałyśmy pracę do wykonania, księżniczka i ja.
Rozpoczęło się szarpanie z losem, który zacisnął na niej swoje wielkie, brudne łapy. 
Raz dziennie krążyłyśmy między dwoma adresami – domem i kliniką. Miły taksów-
karz rozpoznał gabinet po adresie i opowiedział historie dotyczące własnych nie-
szczęść, które zostały tam poprowadzone w stronę długiego, dobrego, sytego życia 

Śpij dobrze, 
księżniczko...

mimo wszystko. Poczułam nadzieję, a ona – chyba trochę mniejszą 
irytację.
W piątek usiadłam przy biurku naszej lekarki, spojrzałam jej głęboko 
w oczy i zaczęłam pytać o rzeczy ważne, a może najważniejsze – cze-
go się spodziewać, kiedy już w końcu opanujemy stan zapalny? Jak 
będzie wyglądało jej życie? Czy nastawiać się na leki do końca życia, 
gotowanie oddzielnych posiłków – jednego z myślą o niej, drugiego 
od niechcenia dla siebie? Czy to będzie bolesne dla niej? Czy kie-
dyś będzie normalnie? Omówiłyśmy wszystkie dostępne warianty, 
wybiegając w przyszłość, którą miałam dla niej zaplanowaną od 
trzech lat. Wspomniałam, że jest mi w życiu bardzo potrzebna, bo 
kiedy będę miała czterdzieści lat i ułożone życie, ktoś będzie musiał 
swoimi humorami przypominać mojemu potencjalnemu przyszłe-
mu mężowi, że nie jest dla mnie dość dobry. Tylko jedno stworzenie 
na całym świecie przecież jest. Ona, księżniczka.
W sobotę rano było już po wszystkim.
Dziś w miejscu, w którym znalazłabym ją zwiniętą w kłębek na stosie 
świeżego prania, nie ma nikogo. W środku nocy, kiedy patrzę w su-
fit, nikt nie zbliża się, żeby dotknąć swoim mokrym nosem mojego 
nosa. Nikt nie tłumaczy mi dobitnie, że chociaż śpiewać lubię, to nie 
umiem. Każda cząsteczka mojego ciała opowiada historię o tym, że 
można pokochać nad życie trzy i pół kilograma zwykłego, burego 
futra. I że miłość, chociaż pozostaje do końca, przechodzi czasem w 
niewyobrażalne cierpienie po utracie najlepszej przyjaciółki.
Śpij dobrze, księżniczko.                                               Natalia Chruścicka



Rozmowa z Magdaleną Suchorską, dyrektorem Muzeum Ziemi 
Wałeckiej 

Kiedy muzeum wznawia działalność?
- Muzeum nie wznawia działalności - dlatego, że jej nie zaprzesta-
ło. Zgodnie z obowiązującym prawem zamknęliśmy tylko podwoje 
dla zwiedzających. Od 19 maja dostępny będzie skansen GWC, od 2 
czerwca Muzeum Ziemi Wałeckiej.
Na jakich zasadach?
- Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przygotowu-
jemy nowy regulamin zwiedzania, wyposażamy obiekty i pracow-
ników w środki ochrony. Do odwołania nie obsługujemy grup zor-
ganizowanych, nie świadczymy usługi przewodnickiej, do obiektu 
na ulicy Pocztowej nie wpuszczamy więcej, niż 10 osób, zmieniamy 
godziny otwarcia skansenu GWC. Oczywiście pamiętamy o zacho-
waniu wymaganych odległości między zwiedzającymi (wyjątek sta-
nowią rodziny) oraz o odkażaniu rąk przy wejściu do obiektu.
Jakie wystawy zobaczymy w najbliższym czasie?
- Ze względu na obowiązujące przepisy musimy wyłączyć z działal-
ności muzealne piwnice. Dlatego ekspozycję sprzed epidemii „Jeźdź-
cy wojny trzydziestoletniej” przenosimy do sal na parterze. Niestety, 
na nowe wydarzenia trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać. Głównie 
ze względu na ograniczenia związane z epidemią oraz... przez dra-
styczny brak gotówki.
Jak muzeum i pracownicy wykorzystali czas, kiedy placówka 
była zamknięta dla zwiedzających?

Muzealne cięcia
- Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy czas i możliwości skupić się na 
pracy merytorycznej. Mnóstwo materiałów, informacji, tekstów zgro-
madzonych w magazynach i komputerach, po korekcie i uzupełnie-
niach udostępniliśmy na muzealnym FB i stronie https://mzw.com.pl/. 
Zapraszamy do wirtualnych spotkań. Trwa konserwacja „Jeźdźców...”, 
prace porządkowe w ogrodzie muzealnym i na terenie skansenu. Przy-
znam szczerze, stęskniłam się już bardzo za koleżankami i kolegami.
Czy znalazła już Pani te obligatoryjne 15% oszczędności?
- Niestety, nie całkiem. Przyznane w grudniu środki nie pokryły nawet 
tzw. kosztów stałych. Niemniej pochylając się nad projektem budże-
tu już wtedy zaplanowaliśmy pewne zmiany. Pozwoliliśmy odejść na 
zasłużoną emeryturę Oli Mosiejczuk, a jeden z pracowników skan-
senu zdecydował się pracować na pół etatu. Zrezygnowaliśmy ze 
świadczeń urlopowych. Zmniejszyliśmy także liczbę planowanych 
wydarzeń oraz wydłużyliśmy godziny dyżurów pracowników GWC, 
aby „zaoszczędzić” na ochronie. I liczymy, tak po cichu, na zlecenia 
prac archeologicznych.
Kogo Pani zwolniła lub chce zwolnić?
- Dzięki Bogu, nie musiałam nikogo zwolniać. W sierpniu pożegnamy 
następną osobę odchodzącą na zasłużoną emeryturę i mam nadzie-
ję, że to będzie koniec ruchów kadrowych. Zaufany zespół to pod-
stawa. Tylko w takim środowisku można twórczo, radośnie i przede 
wszystkim wydajnie pracować. Już teraz serdecznie zapraszam do 
muzeum i skansenu. 
Dziękuję za rozmowę. 

Malgorzata Chruścicka

Wiosną przyroda się budzi do życia, zwierzęta łączą się w pary, 
a i ludzie nie pozostają w tyle. Wiosna to doskonały okres na mi-
łość. A ona potrafi wiele namieszać. 

- Byłyśmy z Kaśką nierozłączne - opowiada Agata R. - Nasza przyjaźń 
zaczęła się w szkole podstawowej. Kiedy Kasia była w piątej klasie, 
zmarł jej ojciec. Wspólnie z nią płakałam. Spędzałyśmy wspólnie czas 
w szkole, po szkole razem odrabiałyśmy lekcje. Na przemian to ja 
spałam u niej, to ona u mnie. Szkoła średnia nic nie zmieniła między 
nami. Zwierzałyśmy się sobie ze wszystkich sekretów. Jedna akcep-
towała chłopaka tej drugiej. Często spędzałyśmy czas we czwórkę, 
czyli ja ze swoim chłopakiem, a Kaśka ze swoim. 
Były w drugiej klasie liceum, kiedy Agata wyczuła, że coś jest nie w 
porządku. Nie było żadnego powodu, nie pokłóciły się, nie miały 
najmniejszego nieporozumienia, a mimo to Agata coś wyczuwała w 

szał wiosennych uczuć
zachowaniu przyjaciółki. Coś, czego nie była w stanie nazwać. Pytała 
nawet co się dzieje, ale Kaśka nie mówiła nic. 
- To był szok - opowiada Agata. - Któregoś dnia wróciłam do domu 
i zastałam płaczącą mamę. Szlochając mówiła, że tata nas zostawił. 
Wyprowadził się do innej kobiety i chce rozwodu. Nie byłam w sta-
nie tego zrozumieć. Płakałam razem z mamą. Pytałam co to za kobie-
ta, ale mama nie wiedziała. 
Agata opowiada, że dopiero kiedy przyjechała siostra i przywiozła 
jakieś tabletki, mamę udało się jakoś uspokoić. Agata natychmiast 
pobiegła do swojej przyjaciółki. Chciała się jej wypłakać, poradzić, co 
robić dalej. Kaśka otworzyła drzwi.
- Była jakaś zmieniona na twarzy i czułam, że nie chce mnie wpuścić 
- opowiada Agata. - W końcu się odsunęła. Weszłam do środka i sta-
nęłam jak wryta. W korytarzu stały jakieś torby, a w kuchni siedział... 
mój ojciec i matka Kaśki! Rzuciłam się na niego z pięściami. Zaczęłam 

wyzywać ojca, matkę Kaśki i samą Kaśkę, bo byłam pewna, że coś 
wiedziała i nic mi nie powiedziała. Uciekłam od niej z płaczem. Nie 
chciałam rozmawiać, nie chciałam słuchać żadnych tłumaczeń.
Przez tydzień Agata nie chodziła do szkoły. Nie odbierała telefonów 
ani od ojca, ani przyjaciółki. Powoli wszystko jednak wychodziło na 
jaw. Ojciec często odwoził Agatę do przyjaciółki i odbierał ją od niej. 
Czekał, aż córka się spakuje czy skończy odrabiać lekcje. Najpierw 
była kawa z matką Kaśki, rozmowa w oczekiwaniu na Agatę. Potem 
gdzieś się spotkali przypadkiem, a w końcu zaczęli się spotykać już 
regularnie. 
- Przez dwa lata nie odzywałam się do przyjaciółki - opowiada Aga-
ta. - Nie potrafiłam tam iść i patrzeć, jak stanowi część szczęśliwej 
rodziny z moim ojcem. Nie umiałam iść do nich na wigilię, żeby prze-
łamać się opłatkiem, na imieniny czy urodziny. Czułam się tak, jakby 
najlepsza przyjaciółka odebrała mi ojca. Dopiero po dwóch latach 
odważyłam się z nią porozmawiać. Płacząc przysięgała, że długo nic 
nie wiedziała o romansie. Kiedy zaczęła się domyślać, nie wiedziała, 
jak ma mi to powiedzieć. Powoli jej wybaczyłam, ale ojcu do dziś nie. 
Bo mógł to zrobić z każdą, ale nie z matką najlepszej przyjaciółki!

***
- Byłem wtedy na I roku studiów magisterskich - opowiada Paweł. 
- Przyjechałem do Wałcza na któryś weekend. Zakuwałem do sesji 
i chciałem sobie zrobić przerwę. Było ciepło, więc skoczyłem na Ta-
wernę popływać i poleżeć na trawce. Potem przyszli kumple, jakieś 
piwko i pojawiła się Marta. Piękna dziewczyna, która od początku 
wpadła mi w oko. Widać było, że ja też się jej podobałem. Przegadali-
śmy cały wieczór, a właściwie pół nocy. Następnego dnia zadzwoniła 
i znów się spotkaliśmy. Po tygodniu byłem śmiertelnie zakochany. 
Po miesiącu musiałem wrócić na uczelnię. Przyjeżdżałem, jak tylko 
miałem trochę wolnego, oczywiście żeby spotkać się z Martą.
Dziewczyna miała problemy z pracą. Paweł załatwił jej etat w firmie 
swojego ojca. Była szczęśliwa, bo wreszcie - jak mówiła - ktoś nor-
malnie ją traktował. Praca przede wszystkim nie była fizyczna. Była 
kimś w rodzaju asystentki. Zajmowała się przygotowaniem spotkań, 
załatwiała zakupy, a na miejscu zajmowała się papierkową robotą. 
- Była mi bardzo wdzięczna - opowiada Paweł. - Moi rodzice oczywi-
ście wiedzieli, że jestem w niej zakochany, dlatego była inaczej trak-
towana i zarabiała trochę inaczej. Ojciec nawet zaczął ją po jakimś 
czasie chwalić. Mówił, że jest ładna, potrafi rozmawiać i nieźle jej 
idzie z klientami, których potrafi namówić do współpracy. Kilka razy 
nawet gdzieś pojechali w delegację. 
Po około roku Marta oznajmiła Pawłowi, że jest w ciąży. Pokazała za-
świadczenie od lekarza. Paweł był szczęśliwy, oczywiście od razu za-
proponował, żeby przyspieszyć termin ślubu. Kiedy jednak wrócił do 
Poznania zaczął się zastanawiać. Na zaświadczeniu lekarz wyraźnie 
napisał, w którym Marta jest tygodniu i nijak to nie pasowało do ich 
spotkań. Akurat wtedy przez dwa miesiące ze sobą nie sypiali. Ale 
na wszelki wypadek porozmawiał z kolegą lekarzem, a ten rozwiał 
wszystkie wątpliwości: jeśli na zaświadczeniu jest prawdziwy wiek 
płodu, to Paweł nie mógł być ojcem, skoro wtedy nie spał z Agatą.
- Zdzwoniłem i prosto z mostu powiedziałem o swoich podejrze-
niach - opowiada Paweł. - Nie tłumaczyła się, tylko się rozłączyła. Po 
dwóch dniach zadzwoniła mama z informacją, że ojciec się wypro-
wadził i będzie miał z Martą dziecko. Pewne było w każdym razie to, 
że mieli romans, że mój ojciec spał - chociaż raczej powinienem to 
nazwać zupełnie inaczej - z moją dziewczyną. Potem tłumaczył się 
matce, że to ona go uwiodła. Z matką się pogodził po roku i wrócił 
do domu, ale ja nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Okazało się, że 
dziecko też nie było jego. A czyje? Tego nie wiem i nie chcę wiedzieć.

Marcin Orlicki



Jak się okazuje, krytykowana skarga nadzwyczaj-
na do Sądu Najwyższego czasem, choć zbyt rzadko, 
daje efekty. Prokurator Generalny wniósł taką skargę 
w sprawie umowy pożyczki zawartej onegdaj przez 
pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą, będącym osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Umowa dotyczyła kwoty 4.455 zł z terminem jej spłaty do 24 sierpnia 
2006 r. i odsetkami umownymi w wysokości 84,64 zł. W umowie obie 
strony zapisały, że w przypadku niespłacenia pożyczki wraz z od-
setkami w ustalonym terminie pożyczkobiorca obowiązany będzie 
do zapłaty odsetek karnych w wysokości 30% za każdy rozpoczęty 
miesiąc zwłoki. Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki. Pożyczkodawca 
skierował więc pozew do sądu rejonowego, a ten nakazem zapłaty 
w postępowaniu upominawczym orzekł, że pożyczkobiorca w cią-
gu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty powinien zapłacić 
powodowi kwotę 12.536,67 zł wraz z umownymi odsetkami w wyso-
kości 30% w skali miesiąca od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia zapłaty. 
Nakaz zapłaty uprawomocnił się 17 kwietnia 2007 r. Instytucja skargi 
nadzwyczajnej umożliwiła poszukiwanie obrony przed takim orze-
czeniem pomimo tego, iż pożyczkobiorca nie podjął akcji obronnej 
i nie złożył sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jednakże narastające od 
kilku lat odsetki zapewne skłoniły go do złożenia prośby do Proku-
ratora Generalnego o złożenie skargi nadzwyczajnej do Sądu Naj-
wyższego.
Sąd Najwyższy podzielił argumentację skarżącego uznając, że dys-
proporcja pomiędzy oznaczoną w umowie kwotą pożyczki, a wyni-
kającą z nakazu kwotą do zapłaty wskazuje, że określone w umo-
wie oprocentowanie jest sprzeczne z przepisem art. 359 § 2(1) k.c., 
bowiem maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności 
prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności 
wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Uznał też, 
że jest to sprzeczne z celem umowy pożyczki, którym nie może być 
nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy i faktyczne 
doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek 
możliwości spłaty zadłużenia. Stwierdził też, że sąd rejonowy wyda-
jąc nakaz zapłaty nie zastosował możliwości zawartych w art. 359 § 
2(1) k.c. i 359 § 2(2) k.c., co doprowadziło do poważnego uszczerbku 
w sferze prawnej pożyczkobiorcy, powodując obciążenie go zobo-
wiązaniem aktualnie przewyższającym pierwotny dług kilkadziesiąt 
razy, naruszając w ten sposób zasadę zaufania obywatela do pań-
stwa i godząc w bezpieczeństwo prawne pozwanego. 
Warto dodać, że podane przepisy normują wysokość odsetek mak-
symalnych, które nie mogą przekroczyć dwukrotności odsetek usta-
wowych w stosunku rocznym (obecnie jest to 8%), a jeżeli wysokość 
odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość od-
setek maksymalnych, należą się tylko odsetki maksymalne.
Orzeczeniem tym należy się kierować przy ocenie pożyczek zacią-
gniętych w podobnych sytuacjach. Pożyczkodawcy egzekwujący 
nadmierne odsetki powinni się liczyć z możliwością kontrakcji zapę-
dzonych w kozi róg pożyczkobiorców. Przeszkodą jednakże jest ter-
min do wniesienia skargi nadzwyczajnej w przypadku spraw sprzed 
3 kwietnia 2018 r., albowiem taka możliwość istnieje tylko w ciągu 3 
lat, tj. do 3 kwietnia 2021 r. W przypadku spraw po tej dacie mamy na 
to 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia sądowego.

Adwokat Cezary Skrzypczak 
Sygn. akt SN I NSNc 28/19

stop banksterom?

Podobno 8 czerwca mają się zacząć matury. Podobno, bo do 
końca nikt tego nie wie. Nie wiadomo, jak egzaminy mają wyglą-
dać od strony technicznej. Nie wiadomo, kiedy mogą być ewen-
tualne poprawki. Nie wiadomo, jak ma przebiegać rekrutacja na 
studia, bo wiele uczelni brało pod uwagę egzaminy ustne, a tych 
nie ma w tym roku. I to, jak mówią tegoroczni maturzyści, jedy-
ny plus pandemii. Brak egzaminów ustnych większość przyjęła 
bardzo pozytywnie. 

Teoretycznie egzaminy mają się zacząć 8 czerwca. Teoretycznie, bo 
nie ma do tej pory wiążących wytycznych. Są natomiast wątpliwości 
związane choćby z ostatnią falą zachorowań na Śląsku. Mówi się o 
zamknięciu województwa czy zastosowaniu tam drastycznego reżi-
mu sanitarnego. Nauczyciele i maturzyści zastanawiają się, czy jeśli 
tak się stanie, a matury odbywają się przecież zawsze tego samego 
dnia i o tej samej godzinie w całym kraju, nie spowoduje to kolejne-
go przesunięcia terminu.
- Nie wiemy, jakie mają być grupy, jakie odstępy między stolikami, 
jak wpuszczać na salę - mówi dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak. - Nor-
malnie wyczytywało się nazwisko, uczeń losował numer stolika i 
szedł na miejsce. Teraz trzeba zachować odległości. Proszę sobie wy-
obrazić, że nie wiemy, co zrobić z uczniami, którym w zeszłym roku 
powinęła się noga na ustnych egzaminach i chcieliby poprawiać, bo 
w tym roku ustnych nie ma. Jest to arcytrudna sytuacja.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, do której z tym problemem 
zwrócił się dyrektor ZS 4 RCKU Leszek Molka, odpowiedziała, że na 
ten moment sama nie wie...
- Jeśli uczniowie mają zdawać w mniejszych grupach, grup będzie 
więcej, czyli komisji egzaminacyjnych także - mówi dyrektor „Rolni-
ka”. - Mamy nadzieję, że jeśli będzie trzeba zwiększyć ilość komisji, 
to OKE pozwoli, aby były mniej liczne. Bo w każdej komisji musi być 
nauczyciel z innej szkoły i to mamy opracowane, wymiana pomię-
dzy szkołami działa sprawnie. Ale jest różnica, kiedy mamy szukać w 

Matura w czasie pandemii
innych szkołach 5 nauczycieli do komisji, a kiedy - dajmy na to - 15.

***
O nadchodzących egzaminach rozmawialiśmy z kilkoma tegorocz-
nymi maturzystami. 
Julia Czyżewska: - Przede wszystkim obawiamy się, że będziemy mu-
sieli mieć maseczki i rękawiczki. A szczerze mówiąc, pisania rozsze-
rzonej matury przez 3 godziny w masce i rękawiczkach gumowych 
jakoś sobie nie wyobrażam. W rozmowach z kolegami martwi nas 
też, że ma być mierzona temperatura przed wejściem. Matura rodzi 
stres, a stres może spowodować podwyższenie temperatury. I może 
się okazać, że ktoś nie będzie dopuszczony do egzaminu tylko dlate-
go, że się zdenerwował...
Katarzyna Bronowicka: - Też się boję, czy nie wprowadzą obowiązku 
zdawania w maseczkach, a niestety głośno się o tym mówi. Dla mnie 
- i podejrzewam, że dla większości osób noszących okulary - będzie 
to niezwykle uciążliwe, bo szkła parują. 
Maturzyści uważają, że miesiąc opóźnienia niezwykle skomplikował 
im życie. Wiele osób miało zaplanowane wyjazdy do pracy wakacyj-
nej za granicą lub turystyczne. Wszyscy musieli odwołać lub prze-
sunąć terminy. Podkreślają, że mają stały kontakt z nauczycielami, 
którzy nie zostawili ich samym sobie. 
Krzysztof Bronowicki: - Niby jest do dodatkowy miesiąc na naukę. Z 
drugiej jednak strony, ta cała sytuacja działa niezwykle demotywu-
jąco.
Julia Czyżewska: - Nie ma nas w szkole od 2 miesięcy. Fakt, nauczy-
ciele robią z nami powtórki, uczymy się w domu, ale to nie to samo, 
co praca w szkole. 
Większość ma już wybrane uczelnie i będzie od razu składać na nie 
papiery, o ile szkoła rozpocznie rekrutację. Niestety, nie na wszyst-

kich uczelniach znane są już zasady przyjęć. W niektórych brano pod 
uwagę wyniki egzaminów ustnych, a ich w tym roku nie ma.
Julia Czyżewska: - Nie wiadomo też do końca, co z ewentualnymi 
poprawkami. Mówi się, że mogą być w sierpniu albo we wrześniu. 
Maturzyści mają - jak widać - wiele wątpliwości. Do końca nie wiedzą 
nawet, czy matury zaczną się 8 czerwca. Jedno, z czego cieszą, to 
brak egzaminów ustnych.                                                                         er-o



Agnieszka Brosz, nauczycielka SP 5 w Wałczu, mama 3 dzie-
ci: Fotografowanie to pasja, która towarzyszy mi od paru lat. 
Towarzyszy mi w biegu, bo wszystkie zdjęcia robione są „przy 
okazji”. Uwieczniam to, co mnie otacza i zachwyca. A zachwyca 
mnie wszystko - inni ludzie, natura, architektura, czasem dro-
biazgi. Ulubione zdjęcia publikuję. Praca z fotografią sprawia 
mi ogromną przyjemność i pozwala oderwać się na chwilę od 
obowiązków. Ciekawość świata sprawia, że spostrzegam go 
nieco uważniej, a robienie zdjęć to sposób na wyrażenie wraż-
liwości, którą mam w sobie.

codzienny zachwyt światem



Rok 2020 ogłoszony został Światowym Rokiem Pszczół, aby zwró-
cić uwagę statystycznego Kowalskiego, że świat bez tych owa-
dów nie ma przyszłości. Dlaczego? - mówi o tym Winfried Krion.

Czy rzeczywiście świat bez pszczół nie ma przyszłości?
„Jeśli znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną jeszcze cztery lata ży-
cia” - to słowa Alberta Einsteina. W Chinach już wiedzą, jak wygląda 
świat bez pszczół. W powiecie Hanyuan w Syczuanie, gdy grusze po-
krywają się kwiatami, rolnicy chwytają za pędzle, by ręcznie zapylać 
drzewa. Dawniej robiły to pszczoły, ale od lat ich tam nie ma. Ekolodzy 
ostrzegają, że podobny scenariusz grozi całemu światu. Jeśli nie bę-
dzie pszczół, nie będziemy mieli zbóż i owoców. Trudno sobie rów-
nież wyobrazić uprawę lucerny i koniczyny, podstawowych roślin pa-
stewnych dla bydła, owiec, kóz. A więc zabraknie mleka, sera, masła, 
jogurtu, a mięso stanie się drogim rarytasem. Niezwykle ważną rolę 
odgrywają pszczoły też w leśnictwie. Ich praca służy zwiększeniu ilości 
zdrowych i płodnych nasion, potrzebnych do odnowienia lasu, wyży-
wienia ptactwa oraz zwiększenia urodzaju owoców leśnych. Dlatego 
w wielu krajach utrzymuje się pasieki wyłącznie w celu zapewnienia 
odpowiedniego zapylenia upraw.
Nie dla miodu? Wielu z nas pszczoły kojarzą się przede wszystkim 
z tym słodkim nektarem. 
Miód jest bardzo cennym, ale dodatkowym „owocem” pracy. Pszczoły 
wytwarzają miód w ten sam sposób od 150 milionów lat. Dla wypro-
dukowania 1 kg muszą zebrać około 3 kg nektaru (60.000 napełnień 
wola) i przy średniej długości lotu 800 m muszą pokonać trasę 40.000 
km (jedno okrążenie kuli ziemskiej).
Ile mamy pszczół na świecie?
Trudno oszacować. Istnieje około 20 000 gatunków. Większość z nich 
nie została jeszcze opisana, a więc liczba ta może być dużo większa. 
Najmniejsze miodne to pszczoły karłowate (wschodnioazjatyckie), 
mają do 0,2 mm. Największe to Megachile Pluto, które rosną do 40 
mm. Poza miodnymi są także gatunki wolno żyjące, takie jak trzmie-

królowa Świata
le, murarki, lepiarki, pszczolinki czy obrostki. Zapylają rośliny z często 
większą efektywnością niż miodne, ale nie są chronione i dokarmiane, 
jak ich hodowlane siostry. Dlatego spadek ich liczebności to problem, 
który dotyka nas wszystkich.
Ile ich ginie? 
Z roku na rok ta liczba rośnie. W Polsce nieco mniej niż w krajach wy-
sokorozwiniętych, ale i tak na około 470 gatunków niemal połowa jest 
zagrożonych wyginięciem. 
Dlaczego pszczoły giną?
Obecnie, w okresie coraz silniejszego rozwoju techniki, pszczoły w 
atmosferze są najczulszym wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, podobnie jak raki w wodzie. Poza zanie-
czyszczeniem środowiska jest oczywiście wiele innych powodów: 
ocieplenie klimatu, środki chemiczne używane do spryskiwania pól, 
pasożyty, złe praktyki pszczelarskie, polegające na karmieniu pszczół 
w okresie zimowym tylko syropem cukrowym, co skutkuje ich niedo-
żywieniem. Ponadto pszczoły nie zapylają różnorodnych roślin, a tyl-
ko jeden rodzaj uprawiany na dużych monokulturach. Konsekwencją 
niezbilansowanej diety jest osłabienie i śmierć. Brak miedz i poboczy 
naturalnie zamieszkiwanych przez pszczoły dziko żyjące, wypalanie 
traw oraz suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin. Rozwój te-
lefonii komórkowej zakłóca z kolei zdolności pszczół do orientacji w 
terenie.
Czy państwa, miasta lub nawet zwykły Kowalski mogą temu prze-
ciwdziałać?
Polska nie lekceważy problemu. W miastach na dachach biurowców 
powstają pasieki, którymi zajmują się pszczelarze amatorzy. Każdy z 
nas może stworzyć na swoim balkonie czy w ogrodzie miejsce, które 
będzie przyjazne tym owadom, sadząc np. miętę, kosmosy, truskawki 
czy macierzankę. Pomóc pszczołom można też w ten sposób, że nie 
będziemy ich zabijać. Wiele osób boi się tych owadów, a nawet myli z 
osami. Warto więc choćby nauczyć się je odróżniać.
Słyszał Pan o programie Gmina Przyjazna Pszczołom?
Tak, ale chyba żadna z naszych okolicznych gmin nie przystąpiła do 
tego programu. Celem jest edukacja przyrodnicza oraz zachęcanie 
mieszkańców do podejmowania długofalowych działań na rzecz po-
prawy warunków życia pszczół w Polsce, m.in. poprzez sadzenie kwia-
tów bogatych w nektar i pyłek.
Od ilu lat interesuje się Pan pszczołami?
Pszczołami zainteresowałem się kilkanaście lat temu, gdy osiedliłem 
się w Tucznie Drugim. Przejąłem pasiekę i ule po moich zmarłych 
sąsiadach. Uczyłem się pszczelarstwa od sąsiadki i sam ze starych 
książek po jej ojcu. Rozwijam działalność bartniczą. Miód z terenów 
leśnych w Tucznie Drugim jest produktem tradycyjnym, wpisanym na 
listę w Ministerstwie Rolnictwa. Złożyłem taki wniosek, wszczęto całą 
procedurę i otrzymałem certyfikat.
Świat pszczół jest podobno świetnie zorganizowany.
To, co wyróżnia pszczoły, to bardzo krótkie życie. Jeśli dodamy do 
tego, że w tym czasie tylko pracują, to naprawdę nie ma im czego 
zazdrościć. Królowa może żyć do 5 lat, robotnice od 30 do 60 dni, a 
te, które wylegną się jesienią, do 6 miesięcy. Pszczoły żyją w rodzi-
nach składających się z owadów trzech kategorii: królowa, robotnice 
i trutnie (samce). Najważniejsza jest oczywiście królowa, która jest je-
dyną samicą składającą jaja (około 2000 dziennie, między kwietniem 
i czerwcem). Królowa nie sprawuje bezpośrednio władzy w ulu, wy-
dziela natomiast hormony, które kontrolują pracę robotnic. Robotni-

ce nie mają w pełni wykształconych narządów płciowych. Celem ich 
życia jest praca. Młode pszczółki najpierw zdobywają doświadczenie, 
zajmując się ulem: czyszczą go, opiekują się larwami, budują komór-
ki, gromadzą zapasy. Dopiero, gdy są starsze, pracują poza „domem”, 
czyli zbierają nektar i pyłki. Z kolei trutnie nie potrafią samodzielnie 
zdobywać pożywienia, a ich celem jest zapłodnienie królowej. Tylko 
najsilniejszym to się udaje. Potem taki osobnik  umiera. Pozostali są 
wydaleni z ula i muszą wędrować, dopóki nie zostaną przyjęci do in-
nego. Poza tym, jeśli w zimie sytuacja w ulu staje się trudna, trutnie 
muszą odejść, co, mówiąc w skrócie, oznacza, że są skazane na śmierć. 
Ta metoda organizacji jest uczciwa. 
Czego my możemy nauczyć się od pszczół?
Rodziny pszczele są doskonale zorganizowanymi strukturami społecz-
nymi, w których każda jednostka wykonuje inne zadanie, a wszystkie 
zadania są ze sobą zsynchronizowane. Pszczoły to małe owady o nie-
samowitych mózgach. Zawsze potrafią odnaleźć drogę powrotną do 
ula, ponieważ ustalają i zapamiętują punkty odniesienia. Możliwe, 
że mają lepszą pamięć niż większość ludzi, ponieważ my musimy 
wszystko zapisywać, a one zapamiętują. Naukowcy odkryli również, 
że pszczoły posiadają podstawowe umiejętności .
Czego Pan się od nich nauczył, a czego im zazdrości?
Ul jest jak kochająca się rodzina i wzorowy zakład pracy. Od pszczół 
nauczyłem się pracowitości i odpowiedzialności, a zazdroszczę im or-
ganizacji pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Chruścicka 
Współpraca przy redakcji odpowiedzi Margot Frygier



Od 19 maja w stołówce przy ulicy Dąbrowskiego 6 śniadania, 
obiady oraz domowe ciasto i kawę serwować będzie Dariusz 
Zych. Lokal nie tylko zmienił właściciela, ale też nazwę na Gastro-
nomik 2.

Z niekłamanym podziwem obserwujemy dynamiczny rozwój wałec-
kiego przedsiębiorcy branży gastronomicznej pana Dariusza Zycha.
Firma Gastronomik, który mieści się w budynku Starostwa B (po byłym 
szpitalu powiatowym) obsługuje obecnie szkoły, przedszkola, zakła-
dy pracy i organizuje imprezy okolicznościowe. Natomiast otwierany 
właśnie przy ulicy Dąbrowskiego 6 Gastronomik 2 serwować będzie 
śniadania, obiady abonamentowe i posiłki z listy dań. Nowością będą 
też domowe wyroby cukiernicze. W obu siedzibach będzie istniała 
możliwość organizowania imprez okolicznościowych.

Śniadania
Śniadania to kompletna nowość w ofercie Gastronomika. 
- Z obserwacji rynku wynika, że istnieje zapotrzebowanie na ten ro-
dzaj posiłku - mówi Urszula Laskowska, wieloletni pracownik Firmy 
Gastronomik. - Nie każdy z nas zawsze zdąży zjeść śniadanie przed 
wyjściem do pracy. Stąd nasza propozycja.
Zamówić będzie można typowy zestaw śniadaniowy. Załoga Gastro-
nomika zaprasza na śniadania codziennie od poniedziałku do soboty 
w godzinach 9:00 do 11:00

Obiady
Sytuacja związana z pandemią nie uśpiła działalności pana Darka 
Zycha. Do swojej oferty wprowadził obiady, które osobiście dowozi 
klientom. Dzięki temu wiele osób nie musi wychodzić z domu i nara-
żać się na ryzyko zakażenia.
Już w maju 2020 r. w Gastronomiku 2 w ramach abonamentu będzie 
można wykupić dwa pełne zestawy obiadowe (danie główne i zupę). 
- Poza zestawami abonamentowymi w naszej ofercie będziemy posia-
dali codziennie aktualizowaną listę dań - mówi pani Ula.
- Do czasu obowiązywania ograniczeń związanych z pandemią obia-
dy będą wydawane wyłącznie na wynos. 
Obiad można zamówić telefonicznie z bezpłatnym dowozem na tere-
nie Wałcza. Istnieje możliwość, by za niewielką dopłatą obiad dowieźć 
również poza miasto. Smaczne obiady, przygotowane jak zawsze 
przez sprawdzoną załogę Gastronomika, można także kupić i odebrać 
osobiście, zachowując odpowiednie procedury. 
- Wchodząc przez salę główną, będziecie mieli Państwo okazję zoba-
czyć, jak zmienił się wystrój i aranżacja Gastronomika - dodaje pani Ula.
Obiady w Gastronomiku 2 będą wydawane od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 12.00 do 17.00, w soboty od 12.00 do 14.00. Zamó-
wienia na niedzielne obiady z dostawą do domu przyjmowane są od 
s?rody do soboty. Propozycja menu jest umieszczana na profilu Fa-
cebook. Istnieje też możliwość skomponowania własnego zestawu 
obiadowego.
Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod następującymi nume-
rami telefonów: 724 888 014 lub 601 808 726.

Imprezy okolicznościowe
Kompletnie odnowiona została ponad 90-metrowa sala, mieszcząca 
się przy ulicy Dąbrowskiego 6. Teraz jest tam jasno, estetycznie i przy-
jaźnie. 
- Zdecydowaliśmy się na neutralny wystrój, tak aby w zależności od 
charakteru imprezy, którą klient u nas zamówi, można było odpo-
wiednio zaaranżować wnętrze - mówi pani Ula. Sala jest przystosowa-
na do organizacji imprez dla około 60 osób.

Gastronomik przejął obiadek

Dariusz Zych wraz z załogą serdecznie zaprasza na sprawdzone i smaczne posiłki, a gdy już skończą się 
obostrzenia związane z pandemią - na konsumpcję na miejscu oraz do organizacji imprez okolicznościowych.
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Czytelniku, do pióra!

 w czasie zarazy (8)
Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięć-
dziesiąt mieszkań i pięćdziesiąt pozornie 
obcych sobie ludzi. Obcych...? Kwaran-
tanna w czasie zarazy może to zmienić... 
... I jak się okazało - zmieniła. Pandemia 
odpuszcza, Wałcz wraca powoli do nor-
malnego życia. A blok nie jest już taki 
sam.

Kiedy Piotr przyszedł z nocki w pogotowiu, 
Agata jeszcze spała. 
- W poniedziałek, jak wrócisz z pracy, po-
rywam cię - mówił ze śmiechem, całując 
dziewczynę. 
- Dokąd? - spytała, sądząc, że to jakiś żart.
- Jak to dokąd? Na kolację. Wreszcie otwie-
rają restauracje i puby. Możesz wybrać 
miejsce - odparł. 
Było im ze sobą dobrze. Agata czuła, że ma 
wreszcie kogoś, na kim może polegać. Piotr 
usłyszał, jak kolejny raz dzwoni do niej Mi-
chał. Domagał się pieniędzy i zwrotu pre-
zentów, które rzekomo od niego dostała. 
Na migi pokazał jej, żeby kazała mu przyjść 
do domu. Piotr zadzwonił do pracy i zała-
twił sobie zastępstwo. Poczekał na byłego 
partnera Agaty. Ten wszedł dość bojowo 
nastawiony, ale kiedy zobaczył Piotra, lek-
ko się zdziwił. Rozmowa była krótka. Agata 
nie słyszała, co Piotr mówił jej byłemu chło-
pakowi. W każdym razie ten zawinął się na 
pięcie i wyszedł. Piotr uspokoił dziewczynę 
i zapewnił, że Michał więcej tu nie przyjdzie. 
W sobotę przyjechała właścicielka mieszka-
nia. Lubiła Agatę, dlatego mówiła wprost: 
wyjeżdża na stałe za granicę i musi sprze-
dać mieszkanie. Zaproponowała, że pocze-
ka, aż Agata załatwi sobie kredyt. Piotr, któ-
ry był przy tej rozmowie, powiedział, że ma 
trochę oszczędności i wprawdzie na całość 
nie wystarczy, ale na pewno ponad połowę 
mogą zapłacić od razu. Postarają się o kre-
dyt, a jeśli go nie dostaną, spłacą w ratach. 
Właścicielka zapewniła, że się dogadają. 
- Chcesz się ze mną wiązać tak na poważ-
nie? - spytała Agata, kiedy właścicielka 
wyszła. 
- Tak, i jestem pewny, że wiem, co robię 
- odparł Piotr. - Nie masz wyjścia, nic tak 
trwale nie łączy, jak wspólny kredyt - dodał 
ze śmiechem.

A w myślach planował już zaręczyny... I tak dzięki pande-
mii mieszkanie zdobyło nowych właścicieli i nowych lo-
katorów.

***
Karol z Renatą pili poranną kawę na balkonie. Pogoda była 
piękna, słońce świeciło, a oni cieszyli się z każdej wspólnej 
chwili. W pokoju włączony był telewizor na jakimś progra-
mie informacyjnym. Dziennikarz właśnie podawał nowe 
dane na temat pandemii. Mówił, że od 18 maja możemy 
iść do fryzjera czy kosmetyczki. Rusza gastronomia. 
- Może to zabrzmi dziwnie, ale jestem wdzięczny za tę 
pandemię - stwierdził Karol.
- Dlaczego? Przecież to tyle cierpienia...
- Gdyby nie pandemia, nie byłoby kwarantanny - zaczął 
wyliczać. - Dzięki kwarantannie moja siostra nie mogła się 
mną zajmować. Przez to, że nie mogła się mną zajmować, 
szukałem pomocy. Tak spotkałem ciebie. I jestem naj-
szczęśliwszym człowiekiem na świecie.
- To może zacznij od dziękowania temu, kto tak ułożył 
kostkę chodnikową, że się o nią potknąłeś i złamałeś 
nogę. Gdyby nie to złamanie, nie potrzebowałbyś pomo-
cy - odparła ze śmiechem Renata. 
- W sumie masz rację. Połączył nas wirus i krzywy chodnik 
- stwierdził. - We wszystkim można znaleźć plusy. 
I kolejne mieszkanie zyskało nową lokatorkę, bo Renata 
przeprowadziła się do Karola. Ustalili, że jej mieszkanie 
wynajmą, a pieniądze przeznaczą na podróże: Francja 
i Włochy pójdą na pierwszy ogień. A jak noga będzie 
zdrowsza, to może Chiny? To było ich wspólne marzenie, 
które na pewno zrealizują.  

***
Anna miała dosyć afery z Piotrem i jego żoną. Nie przy-
puszczała, że jej związek z żonatym bądź co bądź męż-
czyzną przysporzy jej tylu problemów. Zniszczony samo-
chód, pośmiewisko w bloku. Problemy Piotra z prawem, 
ciągłe odwiedziny policji. Do tego Piotr stracił pracę z 
dnia na dzień i w perspektywie miała jego utrzymywanie. 
O ile nie pójdzie do więzienia, a tego by nie zniosła. Nie 
wyobrażała sobie siebie jeżdżącej do zakładu karnego z 
paczkami.
Kiedy Piotr pojawił się w domu po kolejnym przesłucha-
niu, zobaczył spakowane swoje torby stojące na środku 
pokoju. 
- Co to ma być? - spytał. 
- Mam tego dość - odparła Anna. - Masz się stąd wynosić 
i to zaraz. 
- Teraz mnie wyrzucasz?! - wściekł się mężczyzna. - Przez 
ciebie mam problemy! To wszystko zemsta za to, że się z 
tobą związałem.
- Ja ci kazałam kraść? - ostro zareagowała kobieta. - To nie 
moja wina, tylko twoja. Gdybyś nie kradł, nie byłoby tego 

syfu. Nie chcę cię znać. 
To mówiąc wystawiła torby na korytarz. Piotr chcąc nie chcąc 
zebrał rzeczy i poszedł do swojego starego domu. Liczył, że 
żona go przyjmie, ale niestety się przeliczył. Rozmawiała z 
nim przez szparę w drzwiach. Powiedziała, że nie wpuści go 
do domu i nie obchodzi jej, gdzie pójdzie. Właśnie złożyła 
papiery rozwodowe. 
I tak blok w czasie pandemii stracił jednego lokatora. Piotr 
zamieszkał u rodziców...

***
Monika okazała się niezwykle operatywną osobą. Dzięki jej 
kilku akcjom i nawiązaniu kontaktów z fundacjami udało 
się zebrać prawie całą kwotę na operację Michałka. Mimo, 
że zbiórka jeszcze trwała, już była umówiona wizyta w za-
granicznej klinice na konsultacje. Najpierw wysłane zostały 
wyniki badań i wszystko wskazywało na to, że operacja jest 
możliwa. 
- Nie wiem, jak ci się odwdzięczę za to wszystko, co zrobiłaś 
- mówiła Dorota ze łzami w oczach. - Bałam się, że nigdy nas 
nie będzie stać na operację.
- Musimy sobie pomagać - odparła Monika. - Cieszę się, że 
mogę pomóc, a jeszcze bardziej będę się cieszyła, kiedy pój-
dę z Michałem pograć w piłkę. 
Po odblokowaniu granic Michał miał jechać na badania. I 
tak w czasie pandemii w jednym z mieszkań bloku zagościło 
szczęście. Nie było to zresztą jedyne takie mieszkanie. 

***
Dorota była po operacji. Dostała profilaktycznie chemię, któ-
rą znosiła nadspodziewanie dobrze. Kiedy siedziała w domu, 
zadzwonił telefon. 
- Pani Doroto -  mówił lekarz, który ją operował. - Przyszły 
wyniki. I muszę pani powiedzieć, że chyba nastąpiła pomył-

ka w pierwszym badaniu. Może był zbyt 
mały wycinek, a może stał się jakiś cud. 
W każdym razie nie ma żadnych wąt-
pliwości, że to, co wycięliśmy nie było 
złośliwe. Myślę, że możemy nawet od-
stąpić od kolejnych chemii, bo szkoda 
obciążać organizm. 
Dorota słuchała, a łzy szczęścia płynęły 
jej po policzkach. Marek, jej mąż, był 
przestraszony, ale kiedy się rozłączyła i 
powiedziała, co mówił lekarz, płakali już 
we dwoje. 

***
W czasie pandemii zamarło w Wałczu 
życie. Wydawało się, że nic się nie dzie-
je. Ale to tylko pozory. Takich domów w 
Wałczu jest wiele i życie w nich toczy się 
niezależnie od wszystkiego. Ten dom, z 
pandemii wyjdzie zmieniony i zmienie-
ni wyjdą ludzie...

er-o

Na prośbę Czytelników przygotowałem mini poradnik, jak samo-
dzielnie zrobić wobler. Podpowiem, od czego zacząć i jakich błędów 
nie popełniać. Potem już tylko praktyka...

Aby rozpocząć przygodę z robieniem woblerów musimy zacząć od zgro-
madzenia narzędzi i materiałów. Przede wszystkim potrzebny jest mate-
riał na korpusy, czyli drewno. W grę wchodzi tylko lipa i balsa. Lipę mo-
żemy zdobyć choćby podczas przycinek gałęzi. Można też kupić gotowe 
listewki. Balsa jest łatwiejsza w obróbce, ale bardziej miękka i... droższa. 
Oprócz drewna potrzebujemy drut nierdzewny w przedziale 0,6 - 0,8 mm 
na oczka. Drut dobieramy grubością do wielkości woblera. Nie musi być 
zbyt twardy i sprężysty. Kolejny materiał to tworzywo na stery. Może-
my kupić na portalach aukcyjnych gotowe stery wycinane CNC z płytki 
poliwęglanu, albo możemy kupić takie płytki i samemu wycinać stery. 
Dobrym materiałem są pudełka po musztardzie Cymes - odporne na zła-
mania i łatwo dostępne. Potrzebny będzie ołów do obciążeń, albo śruci-
ny, albo taśma ołowiana. Na koniec klej do wklejania stelażu lub oczek. 
Osobiście polecam wszelkie dwuskładnikowe żywice, najlepiej Epidian 
5, ale może być i Distal. Przydać się może też szpachla samochodowa z 
utwardzaczem (śmierdzi jak diabli) oraz szybkie kleje typu cyjanopan czy 
super glue. 
Narzędzia to ostry nożyk, piłka do metalu, papier ścierny różnych grubo-
ści, szczypce z okrągłymi czubkami i kombinerki. Do tego szczypce do 
obcinania drutu (dobrze jest zainwestować w porządne). Przyda się na 
pewno imadło, mała wiertarka typu dremel, wiertła z obsadką modelar-
ską, śrubokręty zegarmistrzowskie. 
Jeśli chodzi o wykończenie woblerów to potrzebna będzie farba pod-
kład. Polecam nitro, mimo że mocno śmierdzi. Jeśli mamy sprężarkę i 
aerograf do malowania, to farby akrylowe, nitro, samochodowe, itd. Jeśli 
nie, to farby samochodowe w sprayu, farby akrylowe czy nitro do malo-
wania pędzelkiem. Warto znaleźć starą firankę, która ułożona na boku 
woblera, kiedy tryśnie się na nią farbą, da fajny wzór łuski. Można kupić 
sztuczne oczy. Na koniec lakier wykończeniowy. Tu polecam twarde jed-
noskładnikowe lakiery do podłóg (obowiązkowo połysk!)  Domalux lub 
Hartzlack. 
Tydzień powinien wystarczyć na skompletowanie wszystkich materia-
łów. W kolejnym wydaniu - zgodnie z zapowiedzią - podpowiem, jak zro-
bić wobler. 

Thymalus

Jak zrobić wobler? (1)



Czy słońce i woda to za mało, aby nasze rośliny 
balkonowe pięknie rosły i kwitły? Niestety tak. 

Dlaczego?
Rosnąc w pojemnikach rośliny mają do dyspozycji 

niewielką ilość podłoża, z którego dość szybko pobierają większość 
dostępnych substancji odżywczych.
Czym?
Dostępnych jest wiele mieszanek nawozowych w postaci płynnej, 
żelowej, krystalicznej, granulowanej, pylistej lub w formie pałeczek i 
tabletek. Jak się w tym połapać? 
Najszybciej działają nawozy płynne, ale - niestety - najłatwiej też je 
przedawkować i najszybciej wypłukują się z podłoża. Stosujemy je 
średnio raz na 1-2 tygodnie i dokładnie według zaleceń producenta. 
Podobnie postępujemy z nawozami sypkimi i granulowanymi.
Nawozy w formie pałeczek działają nawet do 2 miesięcy. Dłużej, bo 
aż do pół roku,  Substral Osmocote. Składniki pokarmowe uwalniają 
się stopniowo, dlatego ryzyko przenawożenia roślin jest minimalne. 
Zaletą jest też to, że jak raz nawieziemy, to potem przez cały sezon 
mamy spokój. Wadą jest dość wysoka cena.
Nawozy mineralne  
Wśród nawozów sztucznych najpopularniejsze są uniwersalne, sku-
teczniejsze te dedykowane dla konkretnej grupy roślin. I tak mamy 
między innymi nawozy dla roślin kwitnących (więcej potasu i fosfo-
ru), dla roślin zielonych (więcej azotu), dla iglaków (utrzymują niski 
odczyn podłoża). 
Dostępne są też nawozy specjalistyczne, przeznaczone są do za-
silania konkretnych gatunków roślin, jak np. dla lawendy, datury, 
cytrusów, róż, ziół czy warzyw. 
Nawozy naturalne 
Zawierają najczęściej produkty pochodzące z hodowli dżdżownicy 
kalifornijskiej. Są bezpieczne dla roślin i wygodne dla nas, bo nie mu-
simy precyzyjnie odmierzać ilości. Biohumusy poprawiają też jakość 
podłoża i sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów oraz 
flory bakteryjnej. Kochają je owoce, warzywa i zioła w doniczkach.
Moja rada? 
Wybór nawozów jest ogromny i nawet doświadczonemu ogrodni-
kowi trudno się połapać. Jeśli hodowanie roślin nie jest naszą pasją, 
ale ładnym dodatkiem do życia, postawmy na nawozy uniwersalne. 
Jeśli mamy ambicje mieć najpiękniejszy balkon lub taras w okolicy, 
sięgnijmy po specjalistyczne i dedykowane. Wszystkim Państwu 
chętnie pomożemy w wyborze. 

Agnieszka Bednarek 
właścicielka firmy BEDNAR

sztuka nawożenia

Paweł Pucyk zawodowo wykonuje tatuaże, a z doskoku murale. Wil-
kołak namalowany sprayem  na folii strecz to jego pierwsza tego typu 
praca, ale chyba nie ostatnia. 
- Pomysł gdzieś na internecie wypatrzyłem i pomyślałem, że spróbuję 
- mówi.
Wilkołaka możemy spotkać na ścieżce zdrowia niedaleko Cmentarza 
Wojskowego. Reakcje mieszkańców są różne: - Jak w życiu. Jedni po-
chwałą, drudzy skrytykują. 
Nam się podoba!

wiłkołak


