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Największe wydawnictwo w powiecie 7500 egz.

SUPER

Bo po nocy...

Lucjola Runiewicz #pink-
punkphoto jest zawodo-
wym fotografem. Jak ma 
czas i pieniądze podróżu-
je. Teraz, podobnie jak my 
wszyscy, jest uwięziona w 
czterech ścianach. Popro-
siliśmy ją, aby podesłała 
nam zdjęcia wybrane we-
dług klucza: świat będzie 
jeszcze normalny, a lu-
dzie szczęśliwi.
Bo tak będzie!                                                                                       

                                   Wisława Szymborska 

Nic dwa Razy
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

SUPER 
ONLiNE

„Super 
Pojezierze”  

TYLKO w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl



Szczegółowych informacji udziela syndyk, tel. 608-354-202 lub mailowo: zsza864@
poczta.onet.pl

Syndyk Masy Upadłości

sprzeda z wolnej ręki

działkę o pow. 620 m2 zabudowaną domem jednorodzinnym o pow. 283 m2, położo-
nym w Człopie przy ul. Gospodarskiej 30, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi 
księgę wieczystą nr KO1W/00011492/9. 

Cena wywoławcza wynosi 260.000,00 zł.

Oferty z ceną należy składać na adres biura syndyka: Syndyk Sławomir Czarnecki, ul. 
Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek, lub mailowo na adres: zsza864@poczta.onet.pl
do dnia 03.04.2020 r. wraz z wpłatą wadium w kwocie 26.000,00 zł na rachunek 
masy upadłości Andrzeja Adamowicza nr 23 1240 3679 1111 0010 9434 3240

Regulamin sprzedaży dostępny u Syndyka.

Duże poruszenie wywołało zdjęcie z pobliskiej Piły, gdzie do wej-
ścia do zakładu Philips ustawiła się potężna kolejka pracowników. 
Oczywiście o wymaganym półtorametrowym odstępie pomiędzy 
nimi nie było mowy. Zator powstał, bowiem przy wejściu do zakładu 
mierzono temperaturę.
Podobna kolejka pojawiła się w Wałczu przed wejściem na teren 
dawnej jednostki łączności. Tu najprawdopodobniej również cho-
dziło o mierzenie temperatury, tyle że oficjalnie nie udało się tego 
potwierdzić. Rzecznik 100 Batalionu Łączności nie może się wypo-
wiadać na temat koronawirusa i zabezpieczeń jednostki w tym za-
kresie. 
Jak wygląda w innych wałeckich firmach? Udało się jedynie uzyskać 
informacje o zabezpieczeniu w Fabryce Grzejników Rettig oraz Alba-
tros Aluminium. 
W Rettigu, jak poinformował dyrektor, pracownicy przed rozpoczę-
ciem pracy mają mierzoną temperaturę. Odpowiedzialni są za to kie-
rownicy działów, dzięki czemu odbywa się to płynnie. Dodatkowo 
dostępne są środki odkażające. W przerwach pomiędzy zmianami 
gruntownie odkażane są wszelkie newralgiczne elementy, takie jak 
klamki, poręcze, uchwyty. Dla kierowców z zewnątrz są przygotowa-
ne osobne toalety. Jeśli nie ma konieczności, nie wychodzą z kabiny 
ciężarówek.  
W Albatros Aluminium pomiar odbywa się przed wejściem do zakła-
du - płynnie i bez kolejek. Oprócz tego są dostępne środki odkaża-
jące. Przecierane są na bieżąco wszelkie uchwyty, klamki. Odkażane 
są szafki i pomieszczenia socjalne.                                                           er-o

Gorączka firmowa
Koronawirus atakuje nie tylko nasze ciała, ale i gospo-
darkę. Podczas gdy niektóre gałęzie biznesu kwitną, 
znaczna ich część cierpi z uwagi na nieplanowany 
przestój czy utrudniony dostęp do klientów. Pojawiła 
się też konieczność przestawienia się na pracę zdalną. 

Co wolno przedsiębiorcom, a czego nie w tych dziwnych czasach? 
Przegląd niektórych rozwiązań przedstawiamy poniżej.
co ze składkami zUS?
Państwo na trzy miesiące przejmie od Ciebie obowiązek opłacania 
składek na ZUS, jeśli prowadzisz mikrofirmę, czyli zatrudniasz do 
dziewięciu pracowników. Pomoc dotyczy firm zarejestrowanych 
przed 1 lutego 2020 r. Brzmi dobrze? Propozycja dotyczy również 
osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców, jeżeli prowadzili 
swoją działalność jeszcze przed 1 lutego i w lutym uzyskali przychód 
nie wyższy, niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Żeby skorzystać z tych możliwości, trzeba najpierw złożyć do ZUS 
stosowny wniosek na nowym, uproszczonym formularzu.
Trudno utrzymać pracowników? Państwo dorzuci
W związku z pojawiającym się spadkiem obrotów gospodarczych 
powiązanym z pandemią, pracownikowi objętemu przestojem eko-
nomicznym pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na ten cel otrzyma 
od państwa dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju.
w jakiej wysokości?
Ma to być 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na 
ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych 
świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Jeśli przedsiębiorca potrzebuje obniżyć wymiar czasu pracy w 
związku ze spadkiem obrotów gospodarczych spowodowanym 
pandemią, może to zrobić o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z za-
strzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe, niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
Pracodawca może też obniżyć o 20 proc. wynagrodzenie i czas pracy 
pracownikowi, jednak nie mniej, niż do pół etatu. Natomiast pań-
stwo i pracodawca biorą na siebie po połowie koszty obniżonego 
wynagrodzenia, jednakże ze strony państwa - nie więcej, niż 40 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia.
a zaległości podatkowe?

Przedsiębiorco, nie daj się pandemii!
Niektóre mogą być umorzone - uznaniowo. Warto spróbować i złożyć 
wniosek! Oznacza to, że urząd indywidualnie oceni każdy wniosek i 
zdecyduje, czy - nawet mimo spełnienia wszystkich warunków - takie 
umorzenie przyzna. Uwzględniając ważny interes podatnika lub waż-
ny interes publiczny może umorzyć zaległości podatkowe (w całości 
lub w części), odsetki za zwłokę (w całości lub w części) a także opłatę 
prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty 
lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.
Jeśli otrzymasz umorzenie całej zaległości, odsetki także zostaną umo-
rzone. Częściowe umorzenie umarza odsetki w odpowiedniej proporcji.
Pracownicy
Mój pracownik boi się przychodzić do pracy. Czy może odmówić jej 
wykonywania ze względu na pandemię?
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik może powstrzymać się od wy-
konywania pracy tylko wtedy, kiedy warunki pracy nie odpowiadają 
przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub 
życia pracownika, albo gdy wykonywana przez pracownika praca gro-
zi takim niebezpieczeństwem innym osobom, a pracownik niezwłocz-
nie zawiadomił przełożonego o skorzystaniu z prawa powstrzymania 
się do pracy. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie!
Bardzo często realne ryzyko zarażenia koronawirusem pozwala pra-
cownikowi skorzystać z tego uprawnienia. Ważne, żeby pamiętać, że 
pracownik nie może z tego tytułu ponieść konsekwencji i zachowuje 
w tej sytuacji prawo do wynagrodzenia.
A czy mogę wysłać pracownika na przymusowy urlop?
Nie, wysłanie pracownika na przymusowy urlop nie jest możliwe - 
chyba że w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje zaległy urlop 
z poprzedniego roku. Ale również w tej sytuacji najlepiej uzyskać 
zgodę pracownika na termin urlopu.
Państwo proponuje również tak zwane wakacje kredytowe – oznacza 
to, że w zależności od oferty konkretnego banku, można opóźnić spła-
canie kredytu od trzech do nawet sześciu miesięcy. Dodatkowo przed-
siębiorcy skorzystają z łatwych i stosunkowo tanich mikropożyczek.
Kiedy można spodziewać się zmian?
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi, wejdą one w życie 1 
kwietnia, ale w momencie oddawania tego teksu do druku ledwie 
opublikowano projekt zmian                                                 N. chruścicka
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej, a jedynie wskazuje moż-
liwe rozwiązania.

To pytanie zadaje sobie wiele osób, zwłaszcza po wprowadze-
niu nowego zarządzenia, które zaostrza zasady wychodzenia z 
domu. Można z niego wyjść, aby dojść do pracy, po zakupy, w 
przypadku działalności wolontariackiej oraz z ważnych powo-
dów życiowych. czy spacer, bieganie, jazda na rowerze po lesie 
to ważne powody życiowe? 

- Las nie jest zamknięty - mówi Marian Kuś, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Wałcz. - Moim zdaniem, można do lasu wejść na spacer, ale z 
zachowaniem odstępów i limitów ilościowych osób. Między innymi 
dlatego udostępniliśmy dotychczas zamknięte drogi, aby można 
było wjechać, znaleźć kawałek dla siebie i w samotności pospace-
rować. Bo wcześniej były skupiska samochodów koło Morzycówki.
Podobne stanowisko prezentuje nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica 
Paweł Kałużyński: - Nasze lasy mają nieco inną specyfikę, niż te koło 

Czy można chodzić do lasu?
dużych miast. Tu jest tyle możliwości znalezienia kawałka wyłącznie 
dla siebie, że nie powinno to stanowić problemu. Faktem jest, że za-
rządzenie mówi o ważnych potrzebach społecznych, ale takim jest 
choćy spacer z psem, pod warunkiem oczywiście, że po lesie będzie 
chodził na smyczy. 
Wicestarosta Jolanta Wegner przyznaje, że ogranicza swoją dotych-
czasową aktywność i rezygnuje ze spacerów. Nie ma bowiem pew-
ności, czy „kijkowanie” może zaliczyć do niezbędnych codziennych 
potrzeb. Wieczorem jednak udostępniła na swoim profilu wykładnię 
przepisów, z której wynika, że można wychodzić na spacer do lasu, 
ale z zachowaniem limitu maksymalnie dwóch osób (nie dotyczy to 
rodzin). 
Oznacza to, że po lesie możemy samotnie spacerować, biegać lub 
jeździć na rowerze.

er-o



Pandemia uwięziła nas w domach na dobre i na złe. Po momencie 
zachłyśnięcia się ponadstandardową ilością wolnego czasu wielu z 
nas staje przed pytaniem: co z tym czasem właściwie zrobić? Zwłasz-
cza, że rząd po raz kolejny zaostrzył rygory, dotyczące wychodzenia 
z domów, a ileż można odkurzać czy myć podłogę?
Domowa izolacja to świetna okazja do nadrobienia zaległości kul-
turalnych. Najprościej jest oczywiście włączyć telewizor lub odpalić 
Netflixa, gdzie zawsze można znaleźć fajny film lub serial. Zostawiam 
jednak to poletko do uprawiania wałeckiemu filmoznawcy Piotrowi 
Wojtankowi, ja zamierzam namówić Czytelników Pojezierza Super 
do sięgnięcia po książkę. Ba, tylko skąd ją wziąć, skoro to, co stoi na 
naszych półkach, już dawno zostało przeczytane - czasem wielokrot-
nie – biblioteki są pozamykane w czasach zarazy na cztery spusty, 
a księgarni w Wałczu zostało jak na lekarstwo? Hmmm... czasem na 
książki można znaleźć w marketach, są też na pocztach - tyle że w 
dość ograniczonym i... specyficznym wyborze. Zawsze jednak moż-
na zamówić interesujące nas tytuły w księgarni internetowej w for-
mie klasycznej (papierowej) lub audiobooka. Można też ściągnąć 
sobie z sieci e-booka. Ja osobiście najbardziej lubię poprzewracać 
sobie strony z papieru, ale jeśli ktoś woli na ekranie lub prosto do 
ucha, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Byle czytać.
Tylko co czytać? Nie zamierzam nikogo namawiać, aby rzucił się od 
razu na którekolwiek z dzieł znakomitego polskiego filozofa Włady-
sława Tatarkiewicza (na wszystko przyjdzie czas ;-), jednak dobra be-
letrystyka jest zawsze w cenie. Co do mnie, zawsze chętnie wracam 
do powieści dwóch dziś trochę już zapomnianych - a szkoda! - nie-

W świecie moich marzeń
mieckich autorów: Hansa Hellmuta Kirsta i Ericha Marii Remarque’a.
Pierwszy z nich, nota bene urodzony w Ostródzie, opisywał okru-
cieństwa wojny, widzianej z perspektywy żołnierza Wehrmachtu. 
W jego bogatym dorobku literackim najważniejszy wydaje się być 
cykl pięciu powieści, połączonych postacią głównego bohatera i 
wspólnym członem tytułu „08/15”. Są to: „W partii”, „W koszarach”, „Na 
wojnie”, „Walczy do końca” i „Dzisiaj”. Seria, podobnie jak większość 
utworów Kirsta, dotyczy czasów III Rzeszy i II wojny światowej. Utwo-
ry przesycone są świadomością moralnego upadku narodu niemiec-
kiego. Autor przedstawił w nich w krzywym zwierciadle megaloma-
nię ideologów III Rzeszy. Brzmi to może niepokojąco poważnie, ale 
zapewniam, że czyta się jednym tchem, bo Kirst jest prawdziwym 
mistrzem narracji. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby cały cykl udało 
się komuś pochłonąć w pięć dób (uwaga korekta!). Ale nawet jeśli 
nie, to po zaliczeniu cyklu namawiam do sięgnięcia po „Noc gene-
rałów”, „Afery generałów”, „Fabrykę oficerów” i inne powieści Kirsta. 
Zważywszy na to, jak obfitą spuściznę pozostawił po sobie autor - 
niewykluczone, że z jego książkami w ręku uda nam się przetrwać 
dużą część domowej izolacji.
Równie wciągające, a literacko chyba nawet o niebo lepsze, są powie-
ści Ericha Marii Remarque’a. Niektórzy biografowie twierdzą zresztą, 
że Kirst był fanem Remarque’a i wręcz się na nim wzorował. Cóż, jeśli 
nawet, to szło mu to bardzo dobrze. Wróćmy jednak do tego drugie-
go – choć chronologicznie pierwszego, gdyż Remarque był od Kirsta 
sporo starszy. Przełomowym momentem w jego życiu był udział w 
I wojnie światowej, na którą został wysłany jako 18-latek. Większość 
z jego najsłynniejszych książek – oprócz „Na Zachodzie bez zmian” 
nie opisuje pola bitwy, jednak wiele z nich dotyczy tego, jak wojna 
oddziaływuje na życie zwykłych ludzi. Bohater Remarque’a to często 
tułacz, uciekinier, szukający namiastki wolności i... miłości, jednak 
kiedy ją znajduje - zaczyna przed nią uciekać. 
„Na Zachodzie bez zmian” Remarque napisał w zaledwie 6 tygodni 
w 1927 roku. Trzy lata później książka doczekała się ekranizacji, a w 
1931 roku Remarque został kandydatem do otrzymania pokojowej 
Nagrody Nobla. Zwalczany przez władze nazistowskich Niemiec 
przeniósł się do Szwajcarii. Nienawidzony i dotknięty zakazem wy-
dawania i rozpowszechniania swoich dzieł, w 1939 roku popłynął 
do USA i przyjął amerykańskie obywatelstwo. Do Szwajcarii wrócił 
dopiero po wojnie.
Oprócz wspomnianej „Na Zachodzie bez zmian”, do najsłynniejszych 
powieści Remarque’a należą bez wątpienia „Łuk triumfalny”, „Czas 
życia i czas śmierci”, „Noc w Lizbonie” czy „Nim nadejdzie lato”. Moją 
ulubioną pozycją nie jest jednak żadna z wymienionych, tylko „Trzej 

wyniki ostatnich badań wskazują, że witamina c może mieć zba-
wienny wpływ na nasz układ immunologiczny i wspomóc nas w 
walce z chorobą.

Gdzie szukać witaminy C? Opcji jest wiele, warto jednak rozważyć 
włączenie do codziennej diety produktów pochodzenia naturalnego, 
np. korzenia imbiru czy owocu dzikiej róży. Charakteryzują się one 
wysoką zawartością witaminy C oraz innych substancji i składników 
mineralnych. Według ogólnodostępnych źródeł wykazują też właści-
wości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, chronią-
ce przed przeziębieniami i wzmacniające układ odpornościowy. Jeśli 
dopadnie nas choroba - pomogą szybciej wrócić do pełni sił. 

***
Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które powstały na bazie 
tych naturalnych antybiotyków - między innymi ekologiczne soki na-
turalne Berries Polska - 100% bio sok z dzikiej róży i 95% bio sok z im-
biru. Soki te są poddawane jedynie procesowi delikatnej pasteryzacji, 
która przedłuża ich trwałość. Bardzo prawdopodobnym jest, że dzięki 
metodzie produkcji na zimno, gotowy sok zachowuje większość wła-
ściwości świeżego owocu.

***
Soki Berries Polska są tłoczone bezpośrednio z owoców pochodzą-
cych z certyfikowanych ekologicznych upraw. Nie mają też dodatku 
cukru - zawierają jedynie naturalnie występujące w owocach cukry. 
Można pić je samodzielnie, rozcieńczać z wodą lub przygotowywać 
na ich bazie rozgrzewające napary i chłodzące napoje.

***
BIO bok z dzikiej róży i z korzenia imbiru, a także inne smaki ekologicz-
nych soków naturalnych do kupienia na stronie www.sokinaturalne.
com oraz allegro.pl/uzytkownik/BerriesPolska z bezpieczną opcją do-
stawy do paczkomatu lub kurierem pod same drzwi.
Na odporność i zdrowie!

Odporność naturalnie

towarzysze”, w niezwykły – przynajmniej jak dla mnie - sposób łączą-
ca w sobie najważniejsze elementy pisarstwa Remarque’a: przyjaźń, 
głęboką, ale nie do końca szczęśliwą miłość, ucieczkę i tułaczkę. To 
nie jest książka, która nastraja Czytelnika zbyt optymistycznie. Może 
dlatego, że jest w niespotykanym wymiarze prawdziwa, ale... kilka 
lat temu któraś z moich córek pożyczyła ją komuś, kto jej nie oddał. 
Gdyby nie to, prawdopodobnie znałbym ją już na pamięć, gdyż za-
czynałem za nią tęsknić jeszcze zanim skończyłem ją czytać i często 
zaczynałem od początku, delektując się nią i chłonąc każde słowo 
jak pijak poranny alkohol. Za każdym razem prowadziła mnie po 
bezdrożach emocji: od euforycznej radości aż do łez. 
Kiedy minie zaraza, znajdę ją jeszcze w jakiejś maleńkiej księgarence, 
jednej z tych, w których najbardziej lubię kupować książki. Zapłacę 
tyle, ile ode mnie zażądają, zamknę się w pokoju z dobrym światłem 
oraz termosem kawy i na półtorej doby wywieszę na drzwiach kart-
kę z napisem: „Marzę. Nie przeszkadzać”.
Dajcie się namówić.

Tomasz chruścicki

- Jeśli masz ciekawość świata, wystarczy 10 zł na koncie, aby wy-
ruszyć w podróż życia - przekonuje Lucjola Runiewicz, autorka 
naszego okładkowego fotoreportażu.

z jakim budżetem wybrałaś się na podbój świata z obiektywem?
Świat, który podbiłam, to niestety jedynie mała część Europy, Tur-
cji i Izraela. Zaliczam siebie do niskobudżetowych turystek. Podczas 
18-dniowej podróży autostopem w 2013 roku wydałam 850 zł, czyli 
połowę mojej ówczesnej wypłaty. W dzień wyjazdu na koncie banko-
wym miałam 10 zł :).
zwiedzałaś samotnie?
Nie. W pierwszą podróż autostopem wybrałyśmy się aż w piątkę! Raz 
zdarzyło się, że towarzyszkę podróży znalazłam przez internet - osobi-
ście poznałyśmy się dopiero na lotnisku, w dzień wyjazdu.
ile państw odwiedziłaś?
W sumie 16. Pierwsza podróż przez 9 państw: Słowację, Węgry, Serbię, 
Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Włochy, Słowenię, Austrię i Czechy 
- trwała 18 dni. Data powrotu była z góry określona - ja miałam dwu-
tygodniowy urlop, a jedna z koleżanek, z którymi wyjechałam, migro-
wała do Chin zaraz po powrocie. Pozostałe były niestety krótsze.
wyruszając, masz plan? 
Przeważnie nie. Każdą podróż postrzegałam raczej jako chęć doświad-
czania podróży w głąb siebie. Były założenia, na przykład dotarcie na 
Guca Trumpet Festival w Serbii. Potem wybierałam już tylko dany kraj 
lub miasto, bez konkretów. Po kilku europejskich wypadach zrodziła 
się chęć poznawania innych kultur. Stąd Turcja oraz Izrael.
Jak się przemieszczałaś, co jadłaś, gdzie spałaś?
Samolotem, autostopem. Autostop wciąga, dzięki uprzejmości kie-
rowców przejechałam ponad 11 tys. km. Do Izraela poleciałam samo-
lotem za 65 zł. W przypadku autostopu jedzenie najczęściej pocho-
dziło z plecaka, ale objadałyśmy się również lokalnymi smakołykami. 
Spanie głównie pod namiotem, w hostelach czy ramach couchsurfin-
gu. W sytuacji patowej zdarzyło nam się spędzić noc na dworcu oraz 
na włoskiej stacji benzynowej. Ooo, i na plaży w śpiworach, pod chor-
wackim, gwieździstym niebem. To była jedna z piękniejszych nocy w 
moim życiu.
ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś podróżować?
Miałam 29 lat.
Które z miejsc, których ludzi pamiętasz do dzisiaj i dlaczego?
Długo by wymieniać. Ludzie to najwspanialsza część podróży. Z miejsc 
na pewno Guca, ze względu na wyjątkowość festiwalu oraz niesamo-
wity klimat. Na każdej ulicy było pełno ludzi grających na instrumen-
tach dętych. Dzień i noc, przez cały tydzień muzyka i biesiada - i rakija! 
W Jerozolimie Ściana Płaczu. Często wspominam kierowców, którzy 
nas podwozili i historie z nimi związane. Jedna z nich dotyczy dwóch 
Syryjczyków, którzy zabrali nas swoim bmw z przyciemnianymi szyba-

Podróż za jeden uśmiech

mi i drzwiami pozbawionych klamek od środka. Te trzy godziny z nimi 
w aucie mogłyby posłużyć Tarantino do napisania dobrego scenariu-
sza. Choć w jego wykonaniu na pewno skończyłoby się rzeką krwi, na 
szczęście nasza opowieść miała szczęśliwy finał - wysadzili nas w wy-
branym przez nas miejscu i odjechali. To tylko jedna z wielu przygód 
- trudno byłoby wszystkie wymienić.
co było dla ciebie największym zaskoczeniem?
20 euro, które podarował nam kierowca. Wyszło po 4 euro na głowę - 
na cheeseburgera i shake’a dla każdej wystarczyło:)
dokończ zdanie: żeby podróżować, trzeba mieć...
Ogromną ciekawość świata oraz upór w dążeniu do celu.
czy planujesz kolejną wyprawę?
Planuję, chciałabym odwiedzić Maroko.
co ci się marzy?
Żeby mnie sklonowano! (śmiech). Wtedy równolegle mogłabym reali-
zować różne życiowe scenariusze albo podróżować jednocześnie w 
różne miejsca na Ziemi.
dziękuję za rozmowę.



czy można rzucić (prawie) wszystko, przepro-
wadzić się z Gwatemali do wałcza i nie żało-
wać? Pytamy donovana, który kilka lat temu 
zmienił swoje życie o 180 stopni.

znamy się już od ponad dwóch lat, a ja wiem 
tylko, że masz na imię donovan, jesteś Gwate-
malczykiem i nauczycielem hiszpańskiego. ale 
to chyba zaledwie część prawdy?
Pozwól zatem, że się przedstawię. Wszyscy mówią 
na mnie Donovan, ale w rzeczywistości nazywam 
się Walter Donovan Joj Chumil i pochodzę z Gwa-
temali. To małe państwo w Ameryce Środkowej, 
położone obok Meksyku, które w przeszłości za-
mieszkiwała cywilizacja Majów. Moje rodzinne 
miasto - Panajachel - jest niewielką, turystyczną 
miejscowością nad jeziorem Atitlan, otoczoną 
przez trzy wulkany. Zdaniem niektórych zobaczyć 
zachód Słońca z tego miejsca to najpiękniejsze, co 
może przydarzyć się w życiu. 
czym zajmowałeś się w Gwatemali?
Z wykształcenia jestem psychologiem i nauczy-
cielem. Żeby opłacić studia, dawałem lekcje hisz-
pańskiego. Później pracowałem jako psycholog w 
szpitalu, a tuż przed wyjazdem pomagałem moje-
mu tacie, który prowadzi mały biznes, związany z 
nurkowaniem. Z tych wszystkich zajęć uczenie in-
nych dawało mi chyba najwięcej frajdy.
Jak zatem trafiłeś do Polski?
Za pierwszym razem - przypadkiem. Był 2010 r. 
Przyleciałem na stypendium do Barcelony. Nie 
mogłem usiedzieć w miejscu, dlatego pojecha-
łem do Pragi, a z Pragi - na program Euroweek w 
Polsce. Spędziłem w Długopolu Zdrój miesiąc, pra-
cując jako wolontariusz z dziećmi i nastolatkami. 
Później wróciłem do Gwatemali, ale w dalszym 
ciągu utrzymywałem kontakt z organizatorami 
programu. Kiedy kilka lat później zapytali mnie, 
czy nie chciałbym znów zostać wolontariuszem, 
zgodziłem się i tak trafiłem do Polski po raz drugi. 
To wystarczyło, żeby rzucić Gwatemalę i prze-
prowadzić się na drugi koniec świata na stałe?
Oferta z Euroweek przyszła akurat w momencie, 
w którym chciałem zmienić coś w swoim życiu. 
Skorzystałem z okazji i zostawiłem wszystko, żeby 
zacząć od nowa. Po jakimś czasie poznałem Anielę 
- moją narzeczoną. Czasami myślę, że życie w Pol-
sce było mi pisane. A może to po prostu magiczne 
działanie wszechświata i chaosu?
dlaczego wybrałeś akurat wałcz? 
Aniela mieszkała i pracowała tutaj, to było najroz-
sądniejsze, co mogliśmy zrobić.  Do Wałcza prze-
niosłem się w październiku 2016 r. Po tych kilku 
latach czuję się tutaj jak w domu. Będąc nauczycie-
lem angielskiego i hiszpańskiego, miałem okazję 
poznać wielu wspaniałych ludzi, których uważam 
dziś za dobrych przyjaciół, za rodzinę.
Twój ciemniejszy kolor skóry nie budził nigdy 
niezdrowego zainteresowania?
Ludzie w Wałczu są mili. Nawet jeśli zdarzały się 
dziwne sytuacje, w których czułem się nieswojo, 
mogę policzyć je na palcach jednej ręki. I nie chcę 
o nich pamiętać.
Jak bardzo różni się życie w Polsce od życia w 
Gwatemali? 
Przede wszystkim - porządkiem. Dbacie o to, żeby 
się nie spóźniać i szanować czas innych zdecy-
dowanie bardziej, niż Gwatemalczycy. Po drugie 
- bezpośredniością Nie owijacie w bawełnę i mó-
wicie prosto z mostu, co myślicie. W Gwatemali za-
wsze staramy się być uprzejmi i nikogo nie urazić, 
dlatego polska szczerość bywa dla mnie sporym 
szokiem kulturowym.
A co z polskimi zimami? Podobno, kiedy robi się 
zimno, wkładasz dwie czapki i dwie pary skarpet, 
żeby nie zamarznąć. 
O tak, pogoda to wyzwanie! Nie jestem przyzwy-
czajony do niskich temperatur - myślę, że dlate-
go odczuwam zimno dwa razy mocniej niż inni. 
(śmiech) Co prawda widziałem w telewizji, że zima 
potrafi wyglądać pięknie. Może i tak, ale prawdo-
podobnie tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Szkoda, 
że w ostatnich latach tak rzadko się to zdarza. 
Jesteś moim nauczycielem hiszpańskiego, dla-
tego muszę o to zapytać: jak dobrze mówisz po 
polsku? 
Nie nazwałbym tego „mówieniem”. Nauczyłem się 
tylko podstaw, które są mi potrzebne w codzien-
nych sytuacjach - np. w miejscach, w których spę-
dzam czas z moim synem. Myślę, że polski może 

Świat według Donovana
być trudnym językiem, ale nigdy nie poświęciłem 
na naukę tyle czasu, żeby się o tym przekonać. Za-
wsze są jakieś wymówki...
w jakim języku rozmawiacie w takim razie w 
domu? 
Nasz dom to prawdziwa Wieża Babel. Wytłumaczę 
to w ten sposób:
Kondek (syn Anieli) przychodzi do mnie i mówi po 
polsku, że Donek (2-letni syn mój i Anieli), rozrabia 
w jego pokoju. 
Odpowiadam Kondziowi po angielsku, że za chwi-
lę się tym zajmę.
Idę do Donka i mówię do niego po hiszpańsku, że 
nie podoba mi się jego zachowanie i proszę go, 
żeby przestał. 
Donek idzie do Anieli i tłumaczy jej w swoim dzie-
cięcym języku, co się właśnie wydarzyło.
Aniela przychodzi do mnie i pyta mnie po angiel-
sku, o czym mówi do niej Donek...
Odpowiadając na twoje pytanie: rozmawiamy ze 
sobą po angielsku, hiszpańsku i po polsku. I tak na 
okrągło! 
wiem, że znasz się na gotowaniu. co myślisz o 
polskiej kuchni? 

O rety, ale pytanie! Lubię potrawy, które przyrzą-
dza mama Anieli i Aniela (w szczególności mięsa) 
i tradycyjne wigilijne dania. Bardzo smakują mi 
również wypieki Anieli taty.
Kiedy sam zabieram się za gotowanie, zawsze sta-
ram się przygotować coś, co będzie kombinacją 
jedzenia, które lubię, z tym, które mogę kupić w 
sklepie. Polska kuchnia jest w porządku, chociaż 
osobiście wolę potrawy, które łatwiej można stra-
wić.
Największe przysmaki gwatemalskiej kuchni, 
których każdy musi spróbować, to...
Tostadas, czyli tortilla smażona na oleju, z guaca-
mole i fasolą. Empanadas, czyli smażone pierogi 
nadziane mięsnym farszem z warzywami lub se-
rem. Tamales, czyli kukurydziane gołąbki. I owoce 
- świeże, soczyste, naturalne... Nie wydaje mi się, 
żeby papaja czy mango dostępne w polskich skle-
pach były w ogóle jadalne. (śmiech)
czego ci jeszcze w Polsce brakuje?
Oprócz jedzenia? Mojej rodziny, pogody i innych 
rzeczy, które w Gwatemali kochałem. Ale za daw-
nym życiem już nie tęsknię.
Już?

Początki w Polsce do najłatwiejszych nie należały. 
Była ciemna, przygnębiająca zima. Nieustannie 
szukałem powodów, żeby wrócić do domu, do 
Gwatemali. Czasami marzyłem też o autobusie, 
który w jakiś magiczny sposób zabrałby mnie na 
niedzielny lunch do rodziców. Ale dzięki Anieli, 
pracy nauczyciela i... wiośnie wyszedłem na pro-
stą, spojrzałem na świat z innej perspektywy.
co dziś widzisz?
Przywykłem do życia w Wałczu. Nawet kiedy od-
wiedzam Gwatemalę, a zdarza mi się to mniej 
więcej raz w roku, nie mogę się w niej odnaleźć. To 
pewnie dlatego, że kiedyś zdecydowałem, że chcę 
być obywatelem świata. Wiesz, nawet gdybym 
mógł cofnąć czas, chciałbym przejść przez moje 
życie dokładnie tą samą ścieżką, ze wszystkimi jej 
smutkami i radościami. Polska jest bezwzględnie 
moją ścieżką.
wyobrażasz sobie, że mógłbyś wrócić do Gwa-
temali na stałe, z całą swoją rodziną?
W tym momencie - nie. Ale kto wie, może kiedyś, 
na starość... 
dziękuję za rozmowę.

Justyna chruścicka



Od 25 marca szkoły mają obowiązek zdalnego nauczania. 
Sprawdziliśmy, jak to wychodzi uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom. i czy sprzęt daje radę:)
zdalnie mają być też przeprowadzone próbne egzaminy ósmo-
klasistów. Te „prawdziwe”, podobnie jak maturalne, odbędą się 
w formie tradycyjnej, ale najprawdopodobniej w późniejszych 
terminach.

Leszek Molka (informatyk, dyrektor zS 4 RcKU): - Zdalne naucza-
nie to jedyne wyjście w tym momencie. Fakt, wczoraj (25 marca) 
systemy elektroniczne, a przede wszystkim Librus, czyli dziennik 
elektroniczny, zaczęły padać i były duże przestoje. Akurat Librusa 
używamy jako głównej platformy do komunikowania się z uczniami. 
Przesyłamy uczniom zadania, mają opracować pewne zagadnienia, 
a potem sprawdzamy poprawność wykonania. Na pewno nie zastą-
pi to normalnych lekcji, ale lepsze takie nauczanie, niż żadne.
anna zasada-wyrzykowska (informatyk, dyrektor SP Strączno): 
- Nauczam informatyki w klasach 1-3. Szczerze mówiąc, to dla dziecia-
ków zupełnie nowa sytuacja, gdzie wszystko odbywa się przez inter-
net. Logują się na portalach, pobierają zadania, rozwiązują je online 
i odsyłają gotowe prace. Czyli z informatyki już po tych kilku dniach 
znacznie wyprzedzili program. Nie zamęczam swoich uczniów do-
datkowymi zadaniami także z tego powodu, aby nie okazało się, że 
przez zdalne poświęcają na naukę więcej czasu, niż zaleca WHO (Świa-
towa Organizacja Zdrowia). Taka forma nauczania to również ogrom-
ne wyzwanie dla nauczycieli, bo muszą przygotować konspekt, czyli 
co dziecko powinno umieć po lekcji, a potem przeprowadzić zajęcia 
i sprawdzić prace. Pracy w efekcie jest trzy razy więcej niż w szkole. 
Natomiast żadna lekcja online nie zastąpi normalnej. 
Marcin Tarajkowski (matematyk): - Zasada zdalnego nauczania 
nie jest najgorsza. Na pewno pobudza do aktywności. Wydaje mi 
się, że niektórzy nauczyciele troszkę za bardzo wczuwają się w rolę 
i wręcz zawalają uczniów zadaniami. Trzeba zachować umiar, żeby 
nie okazało się, że dzieciaki zdalnie muszą zrobić znacznie więcej, 
niż zrobiłyby w szkole.
Stefania Olechnowicz (dyrektor SP Karsibór): - Proszę mnie nie 
pytać, jaki to ma sens. Ministerstwo i kuratorium wymagają, więc 
realizujemy to najlepiej jak umiemy. Jaki widzę plus? Nawiązują się 
kapitalne relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. To, 
co chcę podkreślić, to rola rodziców. Zwłaszcza w młodszych klasach 
spadło na nich wiele obowiązków związanych z nauką. I jestem za-
chwycona postawą rodziców, którzy wykazują wiele zrozumienia i 
doskonale współpracują. 
Piotr Filipiak (PcKziU): - W naszej szkole 60-70 procent uczniów 
jest dojeżdżających. W małych miejscowościach nie ma internetu, są 
uczniowie, którzy nie mają komputerów. Dlatego są uczniowie, którzy 
nawet raz nie zalogowali się do dziennika elektronicznego. Nauczycie-
le starają się z nimi kontaktować telefonicznie. Co tydzień nauczyciele 
muszą przesłać mi konspekt jakie zajęcia i co robili zdalnie z konkretną 
klasą. Mamy wgląd w to ilu uczniów odbiera zadania i tu bywa różnie, 
zwłaszcza z powodu dostępu do internetu. Do tego chciałbym zwró-
cić uwagę na pewien szczegół. Ministerstwo wydało rozporządzenie o 
zdalnym nauczaniu. Więc nauczyciele robią to na swoim prywatnym 
sprzęcie, używają do tego opłacanego przez siebie internetu, dzwonią 
z prywatnych telefonów komórkowych. Coś tu jest nie tak.
Julita Niemyńska-Klimont (anglistka, LO i): - Nauczam zdalnie od 
ponad tygodnia. Byłam przygotowana, już wcześniej udzielałam pry-
watnych lekcji w ten sposób oraz przeszłam odpowiednie szkolenia 
(też online). Zaczęłam od lekcji synchronicznych, czyli takich, że w rze-
czywistym czasie łączymy się z uczniami przez platformę taką, jak do 
telekonferencji. Niestety, w miarę jak coraz więcej nauczycieli i firm na 
całym świecie przechodzi na online, narzędzia te pracują gorzej, zaci-
nają się, uczniowie nie mogą dołączyć, itp. Wobec tego zaczęłam wy-
syłać uczniom lekcje do pracy indywidualnej. Jest to jeden kompletny 
dokument, zawierający nagranie czy obraz z moimi objaśnieniami, 
albo inne materiały audio, wideo, teksty oraz ćwiczenia do wykonania. 
Uczeń po przerobionej lekcji klika „wyślij” i całość trafia do mnie, do 
sprawdzenia. Mam nadzieję, ze programy do spotkań online opanują 
sytuację i będziemy też mogli porozmawiać z uczniami bez większych 
problemów. Od dzisiaj mamy realizować lekcje i podstawę programo-
wą w pełnym wymiarze, jak również możemy zacząć stawiać oceny. W 
razie spotkań online trzymamy się godzin planu lekcji.
anita Grabowska (uczennica 2 klasy LO): - Z nauczycielami jest 
niezły kontakt, tylko różnie to się odbywa. Jedni są na Librusie, inni 
na Messengerze, a jeszcze inni kierują nas na jakąś platformę. W su-
mie trzeba długo siedzieć przed kompem. Problem, że komputer 
mam na spółkę z bratem, który jest w podstawówce i który też musi 
z niego korzystać. Jak wyglądają lekcje? Dostaję link, na przykład 
na portal matematyczny, i muszę rozwiązać zadania. Albo zadania 
dostaję elektronicznie i muszę je odesłać. Są linki do filmów czy tek-
stów i trzeba to opracować. Szczerze mówiąc, czasami jest więcej 
pracy, niż w normalnej szkole. 
Hania Rogacz (1 klasa technikum): - Generalnie jestem zdania, że 
to całe nauczanie zdalne jest nawet dobre. Mogę rozłożyć sobie po-
szczególny materiał na konkretne dni i popracować w ten sposób 
nad systematycznością i organizacją czasu. Czasami jest to uciążliwe. 
Zwłaszcza wtedy, gdy mam parę prac na ten sam dzień, ale jakoś 
daję radę. Jeśli czegoś nie wiem, zawsze mogę napisać do danego 
nauczyciela i poprosić o radę. Także decydowanie jestem na tak i zu-
pełnie mi to nie przeszkadza. 

aleksandra Piasecka (mama wiktorii z 7 klasy): - Córka radzi sobie 
sama bez mojej pomocy, ale skarży się, że materiału jest więcej niż 
przerobiliby w szkole. Twierdzi też, że jest trochę zamętu, niektórzy 
nauczyciele gubią się, kto co wysyła. Wszystkie przedmioty są raczej 
równo traktowane. Nie podoba nam się to, że wymagają instalowa-
nia jakichś komunikatorów, programów. Nie wszyscy sobie radzą z 
takimi rzeczami i nie wszyscy mają dostęp do komputerów i inter-
netu. Moja córka na przykład ma stary komputer i też nie wszystko 
można na nim zainstalować.
Monika Modrow-Rogacz (mama antka, pierwszoklasisty): - Do 
tej pory były głównie powtórki, ale od wczoraj lecimy z nowymi rze-
czami. Wprowadziliśmy nową liczbę, więc program idzie do przodu. 
Jeśli chodzi o Antosia, to rzeczywiście siedzę z nim przy zadaniach. 
Bardziej jednak chodzi o sprawdzenie, czy dobrze czyta, czy prawi-
dłowo oblicza. Matematyka i polski idą równo i jest tego najwięcej. 
Dostaliśmy też zadania z informatyki, religii, angielskiego, a nawet z 
plastyki. Taka nauka na pewno coś daje. Dzieciaki realizują program, 
pani sprawdza prace domowe i wystawia oceny.

Mat

Librus upadł, ale wstał



Nie tak dawno zostały wprowadzone zaostrzone za-
sady bezpieczeństwa, związane pandemią korona-
wirusa. Zdecydowano ograniczyć imprezy masowe 
i działalność galerii handlowych, zawieszono zajęcia 
w szkołach oraz zamknięto granice. Jednakże postę-

pujący rozwój epidemii w Polsce i w Europie spowodował podjęcie 
nowych decyzji.
Od 25 marca do 11 kwietnia (włącznie) nie będzie można przemiesz-
czać się swobodnie poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodo-
wymi. 
Zatem, jeżeli jesteś pracownikiem, prowadzisz własną firmę, czy też 
gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz 
również możliwość udania się po zakup towarów i usług związanych 
z działalnością. Również wolontariusze, działający na rzecz walki z 
koronawirusem, mogą się przemieszczać w ramach tej szlachetnej 
akcji. 
Zakaz nie obejmuje też załatwiania spraw niezbędnych do życia co-
dziennego. Można więc iść po zakupy, do apteki po lekarstwa, udać 
się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ale tylko w 
grupie do dwóch osób i to przy zachowaniu odstępu od siebie ok. 
1,5 m. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin, bo członkowie rodzin i tak 
przebywają ze sobą. Zgodnie ze znajdującą się na stronie rządowej 
interpretacją, dopuszczalne są spacery przy zachowaniu powyż-
szych zasad oraz tej samej odległości od innych osób. Wprowadzo-
no ograniczenia w środkach transportu publicznego. W autobusie, 
tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być za-
jęta.
Nowe uregulowania zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań. Wyłączone są spod nich spotykania z rodziną, ale 
te raczej należy ograniczyć do niezbędnych.
W mszy lub innym obrzędzie religijnym, także uroczystościach po-
grzebowych nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 
5 osób, poza osobami sprawującymi posługę. Wskazane jest korzy-
stanie w tym zakresie z transmisji radiowych, telewizyjnych i inter-
netowych.
Z ograniczeń dotyczących liczby osób wyłączone są zakłady pracy. 
Trzeba jednak stosować w nich szczególnie zalecenia Głównego In-
spektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowni-
ków i środków dezynfekcji.
Nadal pozostają w mocy ograniczenie w działalności galerii han-
dlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Obowiązuje 
14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

***
Trudno w przypadku tych przepisów doszukiwać się woli, tak ulu-
bionego przez felietonistę, „racjonalnego ustawodawcy”. Ogranicze-
nia te zostały bowiem wprowadzone kolejnym rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia. Pierwsze, obowiązujące od 25 marca do 11 kwietnia 

Jak żyć panie P... w czasach zarazy
2020 r., dotyczyło zakazu przemieszczania się osób przebywających 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzysta-
nia z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko 
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym pań-
stwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i 
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolno-
ści i praw. Rzecznicy tych zmian powiedzą: czepia się w takim czasie, 
przecież wystarcza art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Stanowi on że, jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia wystę-
puje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje w drodze roz-
porządzenia minister właściwy do spraw zdrowia. Może on wprowa-
dzić czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania 
się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych 
przedmiotów lub produktów spożywczych, czasowe ograniczenie 
funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz 
organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, itd. Jednak-
że ta sytuacja prawna wydaje się być pewną prawną protezą, w tym 
jakże trudnym czasie. Te przepisy nie wydają się bowiem być podsta-
wą do wprowadzania de facto ograniczenia swobód obywatelskich 
na podstawie aktu niższego rzędu niż ustawa, która, jak Konstytucja 
przywiduje, jest jedynym możliwym sposobem wprowadzenia ta-
kich ograniczeń na terenie całego kraju. 
Podstawy natomiast wprowadzenia pomocy dla obywateli, w tych 
samych warunkach, upatrują rządzący w ustawie. Tu zaś nie ma 
ograniczenia swobód obywatelskich, a ich rozszerzenie. Faktycznie 
żyjemy w czasie zarazy w stanie wyjątkowym, wprowadzonym poza 
normami konstytucyjnymi. To Konstytucja w Rozdziale XII Stany 
Nadzwyczajne przewiduje zasady wprowadzania na obszarze kraju 
takich unormowań. Chcę wierzyć, że działania rządu są transparent-
ne i zmierzają do ochrony nas, obywateli, dlatego gorąco nama-
wiam do przestrzegania tych obostrzeń, jednakże nie mogę pozbyć 
się wątpliwości, czy tylko nasze dobro mają na względzie rządzący. 
Zwłaszcza po pewnym wywiadzie.
Zdrowia życzę wszystkim.

adwokat cezary Skrzypczak 

https://search.norton.com/?hp=2&year=2015&installstatus=updated&schemaver=
1.0.0.0&os=windows&geo=us&schemacat=sbu_w&ssdcat=321&dsp=2&3in1=0&sh
owuninstallsurvey=1&locale=pl_us&machinelocation=194&version=22.16.2.22&te
mplatecat=sbu_w_1000_5039_nsbu_esd_3&sw=0&vendortesteligible=no&tb=2&
osvers=10.0&vendor=iac&vendorsrc=ie&olpchannel=sesd&installsource=client&so
urce=client&o=APN12175&prt=ngc&ver=3.11.3.7&tpr=111&chn=1000&guid=979f
2397-949a-4940-8526-96e476d9961e&doi=2018-11-19
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf
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HOROSKOP
Baran: W najbliższym tygodniu możesz 
spodziewać się kłopotów w relacjach z 
najbliższymi. Nie będzie układać się życie 
rodzinne, towarzyskie ani miłosne i to nie 
ze względu na koronawirusa:). Nie zadrę-
czaj sie, kryzysy zdarzają się w każdym 
związku. 
Byk: Duża szansa na nawiązanie pozy-
tywnych i trwałych relacji biznesowych. 
Zaczniesz też lepiej dogadywać się z sze-
fem i współpracownikami. Zadbaj o po-
stawienie czystych granic między życiem 
osobistym i zawodowym.
Bliźnięta: Przed Tobą okres spokojny - za-
równo finansowo, jak i rodzinnie. Czas od-
osobnienia pozwoli Ci pozbierać myśli i 
nadrobić zaległości w domowych rozryw-
kach, które zawsze odkładałeś na później.
Rak: Chociaż będziesz bardzo rozczaro-
wany zmieniającymi się planami, wkrótce 
przekonasz się, że wyszło Ci to na dobre. 
W okresie większej podatności na prze-
ziębienia zadbaj w szczególności o pro-
filaktykę, by uniknąć zwiększonych ner-
wów.
Lew: Najbliższy tydzień będzie idealną 
okazją do poukładania spraw zawodo-
wych. Pamiętaj, by nie odkładać niczego 
na później. Dzięki temu uda Ci się zaim-
ponować właściwym osobom. Nie wyda-
waj niepotrzebnie pieniędzy.
Panna: Ten tydzień przyniesie zdecydo-
wane ochłodzenie w relacjach z najbliż-
szymi. Najbliższych kilka dni upłynie Ci 
też pod znakiem dużych wydatków - i nie 
chodzi tylko o zakupy spożywcze. Śledź 
uważnie stan swojego konta!
waga: Pierwszych kilka dni wzmożonej 
izolacji nie przyniesie niespodzianek, ale 
już wkrótce poczujesz prawdziwe poiry-
towanie i zmęczenie nową sytuacją. Się-
gnij po książkę, wróć do starego hobby i 
poruszaj się trochę. 
Skorpion: Z braku relacji bezpośrednich 
przeniesiesz swoje życie do internetu. 
Odbudujesz dawne znajomości, tylko 
uważaj, aby nie wymknęło się to spod 
Twojej kontroli. Twoje prawdziwe życie 
jest tu, a nie on-line. 
Strzelec: Pamiętaj, by nie dać się wyko-
rzystać zarówno w domu, jak i w pracy. 
Nie bój się powiedzieć „nie”, jeśli czujesz, 
że ktoś przekracza granice. Otrzymasz 
wiadomość, która poprawi Ci humor.
Koziorożec: Niespodziewany telefon czy 
wiadomość obudzą w Tobie dawne emo-
cje. Pamiętaj, by kierować się teraz jednak 
przede wszystkim własnym dobrem i 
zdrowym rozsądkiem. Pragmatyzm przy-
niesie najlepsze rezultaty.
wodnik: Nuda Ci nie grozi! Będziesz miał 
sto pomysłów na minutę, a każdy wart 
realizacji. Nie krępuj się podzielić nimi z 
szefem, współpracownikami czy rodziną 
- wszyscy bardzo docenią Twoje zaanga-
żowanie.
Ryby: Pora odebrać dawne długi. Jest 
ktoś, kto ciągle próbuje Cię zwodzić i nie 
chce spłacić swoich zobowiązań. Słuchaj 
rad przyjaciół. Mentalnie odczujesz lekkie 
znużenie. Staraj się wysypiać, to na pew-
no pomoże.

Wróżka Anastazja

Jeden z bloków w wałczu. dokładnie pięćdziesiąt miesz-
kań i pięćdziesięciu pozornie obcych sobie ludzi. Obcych...? 
Kwarantanna w czasie zarazy może to zmienić...

Pod szóstką mieszka młode małżeństwo. Agata i Michał od nie-
dawno wynajmują mieszkanie, bo chcą spróbować, jak to jest 
na swoim. Ona ma 23 lata, on o 2 więcej. Poza swoją dziewczyną 
nie widzi świata. Pracuje na trzy zmiany i wirus mu w tym nie 
przeszkadza. Agata ma etat w pilskiej galerii i siłą rzeczy jest na 
przymusowym wolnym. Siedzi w domu i pod nieobecność chło-
paka się nudzi. 
Na trzecim piętrze w środkowej klatce pod numerem 27 miesz-
ka razem z synem Teresa, emerytowana nauczycielka. Trzydzie-
stolatek niedawno się rozwiódł i wyniósł do matki. Jego męska 
duma cierpi, bo żona doprawiła mu rogi - nie dość, że wielkie, 
to jeszcze z jego kumplem. Jak uważa, brzydszym, głupszym i 
zaburzonym emocjonalnie. A jednak to ona jest teraz z nim, a 
ich 3-letnia córka lubi wujka. 
Kamil pracuje zdalnie i czas kwarantanny spędza w domu. Jego 
jedyną rozrywką jest wychodzenie przed dom z psem. Lubi 
zresztą małego kundelka, przygarniętego przez matkę cztery 
lata temu. Figo jest cholernie mądry i naładowany pozytywną 
energią. Nie ma człowieka, który nie uśmiechnąłby się na jego 
widok. 

***
Kamil od dłuższego czasu obserwuje Agatę. Młoda dziewczyna 
bardzo mu się podoba. A może chciałby ją zdobyć, aby podbu-
dować swoje męskie ego? Zadaje sobie to pytanie, ale szybko 
ucieka z odpowiedzią. 
Agata wychodzi tylko do pobliskiego sklepiku. Kamil na to czeka 
i wychodzi z psem. Kręci się przed domem, czekając na jej po-
wrót i szukając okazji, aby jakoś zagadać. 
- Nie zaczepiaj pani - karci Figo, kiedy ten na zbyt długiej smyczy 
próbuje wywąchać, co sąsiadka niesie w torbach na zakupy. - 
Przepraszam, ale to jest tak ciekawski stwór i łakomczuch, że nie 
sposób go powstrzymać.
Agata się uśmiecha i głaszcze psiaka, a ten merda ogonem jak 
wirnik śmigłowca. Zaczynają rozmawiać z Kamilem. Temat jest 
oczywiście jeden: koronawirus. Analizują ostatnie doniesienia i 
głośno zastanawiają się, kiedy wrócą do normalnego życia. Już 
wiedzą, że nie przed świętami. 
- Szału można w domu dostać - przyznaje Agata. - Mój chłopak 
po nocce w pracy śpi, a potem tłucze w jakieś gry na „x-boksie”. 
W sumie to tylko się kłócimy.
- Bo może jeszcze nie dorósł do związku? - Kamil wsadza nogę w 
uchylone drzwi. - Teraz faceci późno dojrzewają. Zabawa, kum-
ple, gry i luz... to się liczy, a nie stały związek z jedną kobietą.

 W czasie zarazy

- Może masz rację? - Agata bezwiednie przechodzi na ty. - Jak tak 
dalej będzie, to faktycznie może lepiej się rozstać? 
- Wiesz, fajnie się gada. Może jak twój chłopak pójdzie do pracy, 
spotkamy się na kawie? - proponuje Kamil. - I tak nie ma co robić. 
Może troszkę zazdrosny się zrobi i zacznie ciebie zauważać? 
Wymieniają się telefonami. Agata zapewnia, że zadzwoni choć-
by po to, żeby zabić nudę.

***
Na ostatnim piętrze pod numerem 50 mieszka Karol. Jest 
wdowcem od kilku lat i wiedzie spokojne życie. Przed emery-
turą pracował jako zawodowy żołnierz, a potem dorabiał jako 
ochroniarz. 
Miesiąc przed wybuchem epidemii złamał sobie fatalnie nogę. 
Pomagała mu siostra. Niestety, do Wałcza wrócił z Anglii jej syn 
i cała rodzina znalazła się na przymusowej kwarantannie. Karol 
został właściwie sam. Zejście o kulach po schodach i pójście do 
sklepu jest dla niego dużym wyzwaniem. 
Karol jest jednym ze starszych lokatorów i kojarzy wielu sąsia-
dów. Między innymi Renatę spod 12. Ta samotna kobieta, koło 
pięćdziesiątki, jest skłócona z połową lokatorów przez to, że do-
karmia koty i wpuszcza je do piwnicy. 
Kiedy widzi ją z balkonu, wola i zaprasza na górę. Renata nie bar-
dzo wie, o co chodzi, ale idzie. Zna Karola od dawna, co prawda 
na zasadzie dzień dobry, ale wie, że to normalny i spokojny męż-
czyzna. Nawet się zastanawiała, że dawno go nie widziała. 
- Co się panu stało?! - pyta, kiedy ten otwiera drzwi.
- Miałem mały wypadek i jestem uwięziony w mieszkaniu - 
opowiada. - Pomagała mi siostra, ale jest na kwarantannie i nie 
może wychodzić. Takich jak ona kontrolują i taki spacer może ją 
30 tysięcy kosztować. Dlatego poprosiłem panią. Czy mogłaby 

pani co kilka dni robić mi małe zakupy? Ja 
oczywiście zapłacę za fatygę...
- Pan mnie obraża - oburza się Renata. - 
Oczywiście, że pomogę, tylko mowy nie 
ma o żadnych pieniądzach. Trzeba sobie 
pomagać. Pan zadzwoni do mnie i powie, 
co mam kupić i panu przyniosę. Wtedy 
rozliczymy się tylko za zakupy. 
Piją herbatę i rozmawiają. Renata wycho-
dzi z listą zakupów na następny dzień.

er-o

co będzie dalej? Jak potoczy się znajo-
mość Renaty i Karola? czy agata i Ka-
mil się spotkają i co z tego wyniknie? 
Piszcie dalszy ciąg. Poza tym macie do 
dyspozycji jeszcze 46 mieszkań. Kto w 
nich mieszka i jakie rzeczy dzieją się w 
bloku w czasie zarazy? Popuśćcie wo-
dzy fantazji... 

Epidemia i zamknięte siłownie wyzwalają we 
mnie nieznane dotąd pokłady kulinarnej kre-
atywności. zainspirowana hasłami #zostańwdo-
mu, #wspierampolskiemarki i #zerowaste posta-
nowiłam wdrożyć je wszystkie w mojej kuchni. 
z tej mieszanki wyszedł eksperymentalny kre-
mowy sernik z serków wiejskich i Philadelphia, 
którym nieubłaganie kończył się termin przydat-
ności. Serki kupiłam jeszcze w pierwszym szale 
„koronazakupów”, jajka miałam od lokalnego 
producenta, a resztę składników znalazłam w do-
mowych zapasach.
Efektami dzielę się na zdjęciu powyżej, a przepi-
sem  w tekście poniżej. Może akurat komuś w cze-
luściach lodówki zalegają podobne produkty?

Piekarnik nagrzałam do 180 stopni (góra-dół). Blasz-
kę o średnicy 24 cm (można mniejszą lub większą - 
wtedy sernik będzie wyższy lub niższy) wyłożyłam 
papierem do pieczenia. Na spód:
200 g ciastek owsianych, 3 łyżki masła
Masło rozpuściłam na patelni i dodałam do ciastek 

Sernik kryzysowy

owsianych. Całość zblendowałam, aż do powsta-
nia masy o konsystencji mokrego piasku. Masę 
przełożyłam na blaszkę wyłożoną papierem do 
pieczenia i docisnęłam łyżką tak, żeby pokryła cały 
spód. Wstawiłam do lodówki na czas przygotowy-
wania masy serowej.

Na masę serową:
500 g serków wiejskich (bardziej wodniste serki trze-
ba odsączyć, do masy serowej potrzebna jest jedynie 
„stała” część),
300 g serka Philadelphia (pewnie sprawdzi się też 
zwykły twaróg, mascarpone czy ricotta, chociaż ser-
nik może mieć finalnie inną konsystencję), 
3 jajka (średniej wielkości).
125 g cukru,
1 opakowanie budyniu waniliowego bez cukru.
Zblendowałam serki z cukrem do powstania gład-
kiej, bezgrudkowej masy. Stale blendując, dodawa-
łam po jednym jajku. Następnie wsypałam opako-
wanie budyniu i znów zmiksowałam do całkowitego 
połączenia się składników.

Gotową masę przelałam na przygotowany wcześniej spód. 
Przykryłam folią aluminiową (tak, żeby nie dotykała masy sero-
wej), wstawiłam do nagrzanego piekarnika i piekłam przez ok. 
70 minut - aż do uzyskania białego, sprężystego środka sernika.

Na polewę czekoladową:
350 g mlecznej czekolady
350 g gorzkiej czekolady
70 ml śmietanki kremówki (miałam 30%)
płatki migdałowe.
Śmietankę podgrzałam w rondelku. Ściągnęłam ją z ognia, 
zanim zaczęła wrzeć. Dodałam posiekaną czekoladę i bez 
mieszania odstawiłam na dwie minuty. Po tym czasie wy-
mieszałam energicznie zawartość rondelka aż do powstania 
gładkiego, czekoladowego sosu. Zostawiłam do ostygnięcia 
i zgęstnienia. Przelałam na wystudzone ciasto i udekorowa-
łam płatkami migdałowymi.

Sernik wstawiłam do lodówki na całą noc, a rano przetestowa-
łam. Kroi się świetnie, jest kremowy, nie za słodki, nie czuć w nim 
soli z serków wiejskich i Philadelphii. I najważniejsze - składniki, z 
których powstał, zamiast do śmietnika pójdą w boczki.   Justyna

Czytelniku, do pióra!


