


WAŻNE INFORMACJE

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75– 611 Koszalin

www.oipip-koszalin.org

e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 

czynne:

codziennie 7.30 – 15.30 

poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SeKReTaRIaT

Bożena Pstrągowska 

tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PeKaO S.a. II/ O/ Koszalin

32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-

cji na temat realizacji zadań Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych codzien-

nie w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara Taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

Liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

Irena Renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/

położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

Małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie Izby 

w II i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30

PAŹDZIERNIK
16.10 – spotkanie w Urzędzie Marszał-

kowskim w Szczecinie w sprawie
podpisania listu intencyjnego w za-
kresie promocji zawodu.

19.10 – przewodnicząca ORPiP Bożena
Wojcikiewicz uczestniczyła w kon-
ferencji „Pacjent w ujęciu multidy-
scyplinarnym” w Kołobrzegu.

lIstoPAD
5.11 – spotkanie Komisji Położnych.
7.11 – Bożena Wojcikiewicz, przewod-

nicząca ORPiP w Koszalinie wzięła
udział w spotkaniu z Dyrektorem
Wydziału Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego w sprawie promocji
zawodu pielęgniarki i położnej.

12.11 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
14.11 – udział w jubileuszu 10-lecia

Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Koszalinie.

15.11 – Bożena Wojcikiewicz, przewod-
nicząca ORPiP wzięła udział w V
Forum Psychiatrycznym w Koszali-
nie.

21.11 – szkolenie „Pielęgnacja i obsługa
portów donaczyniowych” w siedzi-
bie Izby.

22.11 – udział przewodniczącej Bożeny
Wojcikiewicz w regionalnej konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej pt.

„Pacjent z NTM – Leczenie,
pielęgnacja i opieka – najnowocze-
śniejsze standardy”.

26.11 – przewodnicząca Bożena Wojci-
kiewicz i z-ca ORzOZ Danuta
Wojewska uczestniczyły w spotka-
niu z pielęgniarkami w Drawskim
Centrum Specjalistycznym.

29.11 – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej
przerwy w wykonywaniu zawodu.

gRuDZIEń
7.12 – posiedzenie ORPiP.
7.12 – szkolenie Okręgowego Rzecznika

Odpowiedzialności Zawodowej
Danuty Wojewskiej nt. „Po pierwsze
zapobiegać”.

8.12 – szkolenie „Promocja zawodu
pielęgniarki i położnej”.

8.12 – spotkanie Kadry Kierowniczej 
i Pełnomocnych Przedstawicieli
ORPiP.

10-12. – udział przewodniczącej Bożeny.
12 Wojcikiewicz w posiedzeniu NRPiP.
13.12 – udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-

wodniczącej ORPiP, w konkursie na
stanowisko dyrektora ds. medycz-
nych WSPL w Koszalinie.

17.12 – posiedzenie Prezydium ORPiP.
30.12 – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej

przerwy w wykonywaniu zawodu
30.12 – posiedzenie Okręgowej Komisji

Rewizyjnej.

K a l e n d a r i u m  O r P i P

Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Koszalinie 

składam serdeczne gratulacje 

Elżbiecie Kuziomko

z okazji wygrania konkursu na stanowisko

Położnej Oddziałowej 

Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: 

Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami:

Operacyjnymi Porodowo Operacyjnym 

oraz Pracownią USG

Szpitala Wojewódzkiego 

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

W związku z objęciem stanowiska, 

życzę pomyślności i sukcesów zarówno 

w pracy jak

i w życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP,

Bożena Wojcikiewicz
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P
rzed nami najpiękniejsze święta
w roku. Pomimo iż dla większo-
ści z Nas to czas intensywnych
przygotowań, zakupów, wypie-

ków i świątecznego zamieszania to chyba
najbardziej ulubione święta. Kończy się kolej-
ny rok, a także kończy się VII kadencja samo-
rządu. Jesteśmy w okresie wyborczym na VIII
kadencję, za nami wybory delegatów na
okręgowy sprawozdawczo-wyborczy zjazd
pielęgniarek i położnych. Dziękuję wszyst-
kim członkom Komisji Wyborczej za sprawne
przeprowadzenie wyborów w rejonach
wyborczych. 21 marca 2020 roku wybierze-
my władze samorządowe w okręgu, a 19-20
maja władze samorządowe w kraju. Przed
nami czas podsumowań i kontynuacji zadań,
których nie zdążyliśmy załatwić. 

W listopadzie odbyły się uroczystości
jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Od 2009
roku szkoła kształci pielęgniarki na potrzeby
lokalnego rynku pracy. Mamy deficyt
pielęgniarek, ale z perspektywy czasu trudno
sobie wyobrazić sytuację gdybyśmy nie mieli
szkoły w Koszalinie myślę, że mielibyśmy
sytuację katastrofalną. Gratulacje i podzięko-
wania na tychże uroczystościach miałam
przyjemność złożyć władzom uczelni i całej
społeczności akademickiej 

W kontekście braku pielęgniarek i po-
łożnych, 16 października, z inicjatywy Urzędu
Marszałkowskiego okręgowe izby i uczelnie
kształcące pielęgniarki i położne w woje-

wództwie podpisały list intencyjny na wspól-
ne działania w zakresie promocji zawodu.
Jest to jedno z ważniejszych zadań na nową
kadencję. Wydaje się, że zawód robi się
atrakcyjny ze względu na lepsze warunki
wynagrodzenia i pracy dla przyszłych kandy-
datów. 

W biuletynie m.in. artykuł naszej kole-
żanki pielęgniarki, poetki i pisarki, która „zmie-
rza ku marzeniom” realizując swoje pisarskie
pasje. Gratuluję. 

Zapraszam Was, także na bezpłatne
szkolenia specjalizacyjne, które będą realizo-

wane na terenie działania Izby. Są to specja-
lizacje finansowane przez MZ – informacje 
w biuletynie i stronie internetowej.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzę wspaniałych spotkań w rodzinnym
gronie, a w Nowym Roku 2020 przede
wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i realizacji marzeń. 

Z wyrazami szacunku 

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

Drogie Koleżanki i Koledzy 
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Serdeczne życzenia 
spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
radosnych chwil w gronie najbliższych osób, 
a także szczęślilwego Nowego Roku,
aby pozwolił zachować zdrowie, 
spełnił marzenia, 
przyniósł pomyślność w życiu osobistym 
oraz zawodowym
życzy w imieniu własnym
i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca ORPiP
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Pielęgniarstwo 
i położnictwo 

RekRutacja
na studia 
dRugiego
stopnia

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
zawody pielęgniarki i położnej są samo-
dzielnymi zawodami medycznymi. W związ-
ku z powyższym nie jest możliwe, aby
osoby, które ukończyły studia pierwszego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo kształ-
ciły się na studiach drugiego stopnia na
kierunku położnictwo i po ukończeniu stu-
diów drugiego stopnia na kierunku położ-
nictwo wystąpiły do okręgowej izby
pielęgniarek i położnych o wydanie prawa
wykonywania zawodu położnej. 

Ukończenie studiów drugiego stopnia
na kierunku położnictwo przez osoby,
które ukończyły studia pierwszego stopnia
na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia
tych osób do otrzymania prawa wykony-
wania zawodu położnej, ponieważ nie
ukończyły one pełnego cyklu kształcenia 
w zawodzie położnej, określonego w usta-
wie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej.

Pełna treść dostępna na stronie Mini-
sterstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie

Spotkanie poświęcone
e-receptom
od 1 stycznia 2020
roku, poza wskaza-
nymi w przepisach
wyjątkami, recepty
będą wystawiane 
w postaci elektro-
nicznej (e-recepty). 

W
związku z licz-
nymi wątpliwo-
ściami doty-

czącymi wystawiania przez
pielęgniarki i położne e-recept
przedstawiciele Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się 
z Januszem Cieszyńskim, podsekretarzem
stanu w MZ.

Podczas spotkania prezes Zofia Małas 
i wiceprezes Mariola Łodzińska przedstawiły
wiceministrowi problemy, jakie wpływają 
do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
związane z realizacją przez pielęgniarki, 
położne e-recept.

Poruszono następujące kwestie:
• zorganizowanie bezpłatnych szko-

leń dla pielęgniarek i położnych w zakresie
wystawiania recept w formie elektronicznej

• przygotowanie przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
filmu instruktażowego, z którego pielęgniar-
ka, położna dowie się jak przejść proces reali-

zacji e-recept, proces podłączenia do plat-
formy P1

• doposażenie stanowisk pracy
pielęgniarek i położnych

• możliwość dostępu przez
pielęgniarki i położne do bezpłatnego korzy-
stania z podpisu kwalifikacyjnego przy ordy-
nowaniu leków

• walidacja listy leków refundowa-
nych, w celu ułatwienia ordynowania przez
pielęgniarki i położne

Przypomnijmy, że korzystanie z elektro-
nicznej recepty zostało określone, jako jeden
z celów strategicznych Unii europejskiej
służących poprawie opieki zdrowotnej 
w europie.

MM

KOmuniKat ministerstwa ZdrOwia dO PersOnelu medycZnegO

Pomoc ofiarom przestępstw 
nie tylko medyczna
Komunikat przypomina, 
że osoba wykonująca zawód
medyczny, która podejrzewa, 
że jej pacjent może być ofiarą
przemocy seksualnej lub
przemocy w rodzinie, ma nie
tylko obowiązek udzielenia
pomocy medycznej, lecz także
podjęcia innych działań na
rzecz tego pacjenta.

W
przypadku podejrzenia, że
pacjent doświadczył przemocy
seksualnej (która jest prze-

stępstwem ściganym z urzędu), osoba wyko-
nująca zawód medyczny jest zobowiązana do
powiadomienia prokuratury lub policji. Bada-
jąc ofiarę gwałtu, personel medyczny powi-
nien nie tylko dołożyć wszelkich starań, 
by pomóc pacjentowi i nie pogłębić jego 
traumatycznych przeżyć, lecz także zadbać 
o zabezpieczenie śladów przestępstwa 

w sposób, który umożliwi pokrzywdzone-
mu dochodzenie sprawiedliwości, a orga-
nom ścigania – wykrycie sprawcy prze-
stępstwa.

W przypadku podejrzenia, że pacjent
(osoba dorosła lub dziecko) jest ofiarą prze-
mocy w rodzinie – lekarze, pielęgniarki, poło-
żne i ratownicy medyczni mają obowiązek
działać zgodnie z procedurą „Niebieskiej
Karty”.

Podejmowanie takich działań na rzecz
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pokrzywdzonych pacjentów pomaga chronić
ich zdrowie i życie.

W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego

(kk) dokonanej ustawą z dnia 13

czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks

postępowania karnego[1], uchylony

został art. 205 k.k. przewidujący

wnioskowy tryb ścigania przestępstw

Przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności. Powyższa zmiana

prawna spowodowała, iż stosowanie

przemocy seksualnej oraz gwałt jest

przestępstwem ściganym z urzędu.

Dlatego, gdy personel medyczny 
(w szczególności lekarze, pielęgniarki, poło-
żne) udzielając świadczeń medycznych
stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma
odczynienia z ofiarą przemocy seksualnej,
powinien przekazać powiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa do prokura-
tury lub powiadomić policję.

W sytuacji badania ofiary gwałtu 
w podmiocie leczniczym, personel medyczny
powinien podjąć współpracę z policją 
w procedurze zabezpieczenia śladów, przy
użyciu zestawu kryminalistycznego. Proce-

dura zabezpieczenia dowodów ma na celu
identyfikację sprawcy oraz dochodzenie spra-
wiedliwości na drodze sądowej.

Przypomnienia wymaga również stano-
wisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie
obowiązku zgłaszania przypadków przemocy
w rodzinie przez personel medyczny.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi,
iż osoby, które w związku z wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych lub zawo-
dowych powzięły podejrzenie o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu, z użyciem
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiada-
miają o tym Policję lub prokuratora.

Ogół czynności podejmowanych i reali-
zowanych przez przedstawicieli ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podej-
rzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
określa procedura pod nazwą „Niebieskie
karty”. Została ona ustanowiona rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta”. Uzupełnianie „Niebieskich kart” jest
elementem udzielanego świadczenia, w trak-
cie którego lekarz bądź inny pracownik
medyczny może dostrzec objawy świadczące
o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania
przez Państwa działań w ramach procedury

„Niebieskie karty” oznacza utrzymanie się
zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzyw-
dzonych.

Dlatego zwracam się do wszystkich
pracowników ochrony zdrowia o postępo-
wanie zgodnie określonymi procedurami
zarówno w przypadku udzielania pomocy
medycznej ofiarom przemocy seksualnej jak 
i ofiarom doświadczającym przemocy w rodzi-
nie.

Do Państwa należy udzielanie niezbęd-
nych świadczeń medycznych ofiarom prze-
stępstwa oraz zgłoszenie podejrzenia o pope-
łnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Formularz niebieskiej karty dostępny jest
stronie Rządowego Centrum Legislacji pod
adresem

http://dziennikustaw.gov.pl/Du/rok/2
011/wydanie/209/pozycja/1245[1] 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.) uchyla się art. 205. „Ściganie
przestępstw określonych w art. 197 lub 199
§ 1 jak również w art. 198, jeżeli określony 
w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem
trwałych zaburzeń psychicznych, następuje
na wniosek pokrzywdzonego.”

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 

Zadania pielęgniarki i położnej PoZ 

Nowe 
wytyczNe 
2 grudnia 2019 r. wesZłO w życie rOZPOrZądZe-
nie ministra ZdrOwia w sPrawie ZaKresu Za-
dań leKarZa POdstawOwej OPieKi ZdrOwOtnej,
PielęgniarKi POdstawOwej OPieKi ZdrOwOtnej
i POłOżnej POdstawOwej OPieKi ZdrOwOtnej,
Które w nieZnacZny sPOsób Zmienia POPrZed-
nie rOZwiąZania.

R
ozporządzenie ma charakter
głównie porządkujący i dostoso-
wujący zakres pielęgniarki i poło-

żnej POZ do obowiązujących przepisów.
Co do zasady, zadania pielęgniarki i położ-
nej POZ się nie zmieniają; określone zosta-
ły w załączniku nr 2. 

Oprócz wymienionych we wcześniej-
szym rozporządzeniu zadań pielęgniarki 
i położnej POZ (wynikających z ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej), takich
jak: ordynowanie leków, wystawianie skiero-
wań na badania diagnostyczne, w nowym

rozporządzeniu uwzględniono, że pielęgniar-

ka, położna POZ może w ramach realizacji

zleceń lekarskich wystawiać recepty na leki

zawierające określone substancje czynne

oraz na wyroby medyczne. 

Dodatkowo w zadaniach położnej POZ

uwzględniono edukację przedporodową oraz
ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie
ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia
depresji poporodowej (zgodnie z rozpo-
rządzeniem MZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki
okołoporodowej).
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Dowiedz się więcej o e-zdrowiu
Departament Wdrożeń Systemu e-zdrowie CSIOZ kontynuuje serie spotkań dotyczących 
e-zdrowia w Polsce. 

D
zięki spotkaniom uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki
sposób rozpocząć proces wystawiania e-recept, e-skiero-
wań oraz jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta

(www.pacjent.gov.pl). Przypominamy, iż udostępniliśmy zbiór
najczęściej zadawanych pytań o e-recepcie, dzięki któremu od razu

uzyskasz na nie odpowiedź i sprawdzisz, które pytania w minionym
tygodniu padały w trakcie spotkań najczęściej.

W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie procesu wysta-
wiania e-recept z aplikacji dostępnej na www.gabinet.gov.pl, udostęp-
niliśmy filmy.

Sprzeciw wobec działań 
StoP NoP

Stanowisko Nr 30
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 października 2019 roku

w sPrawie wyrażenia sPrZeciwu w ZwiąZKu Z ZamiesZcZeniem na face-
bOOKu OgólnOPOlsKiegO stOwarZysZenia wiedZy O sZcZePieniach
stOP nOP, artyKułu sugerującegO stOsOwanie na OddZiałach inten-
sywnej teraPii nieuZasadniOnych medycZnie PrOcedur i leKów.

W
związku z zamieszczeniem na
facebooku Ogólnopolskiego
Stowarzyszen ia  Wiedzy

o Szczepieniach STOP NOP, artykułu suge-
rującego stosowanie na Oddziałach Inten-
sywnej Terapii nieuzasadnionych medycznie
procedur i leków, Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych uznaje powyższą
publikację za szkodliwą i wysoce naganną
zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak
również podważającą zaufanie i etyczną
postawę pielęgniarek i lekarzy realizujących
świadczenia zdrowotne w tym zakresie.

Zadaniem zawodów medycznych jest
niesienie pomocy pacjentom w zdrowiu 
i chorobie w oparciu o aktualną wiedzę
medyczną i kodeks etyki zawodowej. Suge-
rowanie, że przy okazji wykonywanych świad-
czeń medycznych dochodzi do celowego
doprowadzania do śmierci pacjentów zasłu-
guje na zdecydowaną dezaprobatę. Wysu-
wanie takich sugestii w stosunku do terapii
pacjentów będących w stanie zagrożenia
życia i ocierających się o śmierć uważamy za
szczególnie naganne.

Prezydium NRPiP apeluje o zaprzesta-

nie takich praktyk w trosce o bezpieczeństwo
pacjentów i szacunek ich bliskich oraz w celu
poszanowania ciężkiej pracy pielęgniarek
anestezjologicznych i lekarzy anestezjologów,
którzy koordynują terapię i opiekę nad chory-
mi oraz wspierają psychicznie ich rodziny
przez okres leczenia w Oddziałach Intensyw-
nej Terapii.

sekretarz nrPiP 
Joanna walewander, 

prezes nrPiP 
Zofia Małas
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ministerstwO 
ZdrOwia wyjaśnia 

Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu MZ, obecny był 11 września 
na posiedzeniu naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych, na którym
omawiano szereg zagadnień płacowych. w związku z kontrowersjami
wokół poruszanych zagadnień na tym posiedzeniu wiceminister
pospieszył z wyjaśnieniami, które przesłał na ręce Zofii Małas, prezes
naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych.

1. Problem nieprzekazywania pieniędzy,
które świadczeniodawcy otrzymali
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. u. z 2016 r. poz. 1146),
zwane dalej „rozporządzeniem oWu”,
na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez pielęgniarki i położne
na wynagrodzenia pielęgniarek w PoZ
(ze szczególnym uwzględnieniem Wiel-
kopolski). 

Ministerstwo Zdrowia jest zdetermino-
wane prowadzić działania zmierzające do
wyegzekwowania prawidłowej realizacji
przez podmioty lecznicze, przepisów
gwarantujących wypłatę podwyżek dla
pielęgniarek i położnych. Przedmiotowe
czynności zostały już podjęte w odniesieniu
do szpitali i zatrudnionego tam personelu. 
W przypadku podstawowej opieki zdrowot-
nej resort zamierza również wykonać analo-
giczne działania. Planuje się przeprowadze-
nie kilku kontroli w ww. jednostkach,
których wyniki i zalecenia będą przekazane
do Narodowego Funduszu Zdrowia, celem
weryfikacji realizacji zaleceń w odniesieniu
do wypłat wynagrodzeń. Wyniki przedmio-
towych kontroli będą stanowiły wytyczną
dla wszystkich jednostek POZ, w zakresie
prawidłowego przyznawania podwyżek.
Będą także jasnym sygnałem, iż zarówno
Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy
Fundusz Zdrowia zamierzają egzekwować
obowiązek dokonywania ww. wypłat, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Dodatko-
wo Ministerstwo Zdrowia, we współpracy 
z Centralą NFZ poinstruuje oddziały Fundu-
szu o konieczności bieżącego monitorowania
problematycznej kwestii oraz bezzwłocznym
działaniu w przypadku powzięcia informacji

o nadużyciach w zakresie wypłaty wyna-
grodzeń. 

2. Postulat, aby pielęgniarki zatrudnione
przez lekarzy PoZ (tzw. pielęgniarki
praktyki) były wskazane w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Uprzejmie informuję, że obecnie Mini-
sterstwo Zdrowia rozpoczyna prace legisla-
cyjne mające na celu wprowadzenie porady
pielęgniarskiej i porady położnej w POZ.
Podczas prac nad tą zmianą analizie poddana
zostanie również możliwość zmiany ww.
rozporządzenia we wskazanym zakresie. 

3. Kwestia przekazania środków na
wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek
zatrudnionych w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych, w związku ze
zgłoszeniem braku podwyżek w tych
stacjach w województwie lubelskim. 

Uprzejmie informuję, że Departament
Pielęgniarek i Położnych przy piśmie z dnia 
8 maja 2019 r. znak PPWa.024.23.2019.MF
przekazał Pani Prezes zebrane przez Mini-
sterstwo Zdrowia informacje o wysokości
środków przekazywanych na wzrost wyna-
grodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych w stacjach sanitarno-epidemiologicz-
nych w latach 2015-2018. Jednocześnie
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Dyrek-
tora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie o przekazanie
informacji dotyczących podwyżek wynagro-
dzeń dla pielęgniarek będących realizacją
Porozumienia.

4. Powiatowe stacje sanitarno-epide-
miologiczne nie otrzymują lub nie chcą
otrzymywać pieniędzy na podwyżki dla

zatrudnionych w stacjach pielęgniarek,
ponieważ nie chcą różnicować sytuacji
zatrudnionych w nich pracowników. 

Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca
2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych 
i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, 
a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia w § 1
pkt 13 wskazuje, że Minister Zdrowia zgod-
nie z dotychczasową praktyką zapewni
wzrost wynagrodzeń również dla pielęgnia-
rek zatrudnionych w wojewódzkich i powia-
towych stacjach sanitarno – epidemiologicz-
nych. Należy przypomnieć, że porozumienie
zawarte w dniu 23 września 2015 r. po-
między OZZPiP i NRPiP, a Prezesem NFZ 
i Ministrem Zdrowia dotyczy jedynie
pośrednio m.in. pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w jednostkach podległych 
i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-
-epidemiologiczne są jednostkami finanso-
wanymi z budżetu państwa i podlegają woje-
wodzie, dlatego też w 2015 roku Minister
Zdrowia informował wszystkich wojewodów,
jakie działania należy podjąć w celu urucho-
mienia dodatkowych środków finansowych
na podwyżki dla pielęgniarek pracujących 
w wojewódzkich i powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznych. W wyniku
powyższych działań wojewodowie przeka-
zali środki na podwyżki dla pielęgniarek
zatrudnionych w tych jednostkach. Jedno-
cześnie należy wskazać, że decyzja o przy-
znaniu podwyżek w powyższym zakresie nie
jest jednak obligatoryjna, a wynika z decyzji
dyrektora stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki
określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.). Zgodnie z art.
4 ww. ustawy za wykonywanie zawodu
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pielęgniarki uważa się również zatrudnienie
w organach administracji publicznej, których
zakres działania obejmuje nadzór nad ochro-
ną zdrowia, stąd też pielęgniarki zatrudnione
w wojewódzkich i powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, bez względu
na rodzaj zajmowanego stanowiska, mogą
zostać objęte podwyżkami. Jednakże, biorąc
pod uwagę zakres realizowanych przez
pielęgniarki zadań oraz ich charakter, osta-
teczna decyzja w przedmiotowej kwestii
powinna podlegać ocenie kierownika
jednostki, który odpowiada za prawidłową
organizację i realizację zadań, podobnie jak
ma to miejsce w podmiotach leczniczych.
Należy też nadmienić, że w ustawie budże-
towej na 2019 r. również zostały zabezpie-
czone środki pozwalające na zwiększenie
wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych 
w wojewódzkich i powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznych o kolejne 400
zł (IV transza). 

5. Postulat ujednolicenia postępowania
PIP w kierunku zgodnym z działaniem
izby świętokrzyskiej Państwowej
Inspekcji Pracy. 

Ministerstwo Zdrowia zobowiązuje się
do podjęcia rozmowy z Państwową Inspekcją
Pracy, w celu ujednolicenia stanowiska 
w sprawie prawidłowości wypłaty wynagro-
dzeń. Koniecznym wydaje się doprecyzowa-
nie zasad kontroli i nadzoru w powyższym
zakresie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia,
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
Państwową Inspekcją Pracy. 

6. Problemy związane z obchodzeniem
przez szpitale przepisów tzw. „rozpo-
rządzeń koszykowych” dotyczących
norm liczby pielęgniarek na poszcze-
gólnych oddziałach.

Uregulowania prawne w zakresie ilości
pielęgniarek na poszczególnych oddziałach
w obecnym brzmieniu są rozwiązaniem
nowym. Obecnie Ministerstwo Zdrowia przy-
gląda się realizacji przyjętych wytycznych.
Jednocześnie odnotowuje sygnały środowisk
pielęgniarskich o próbach obchodzenia prze-
pisów przez podmioty lecznicze, zwłaszcza
poprzez niewykazywanie realnej liczby łóżek
na oddziałach. Resort zamierza przeprowadzić
analizę zgłoszonych przypadków, w tym
również konsultacje ze związkami zawodo-
wymi pielęgniarek oraz Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, po których podejmie kroki 
w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie
uprzejmie informuję, iż Narodowy Funduszu
Zdrowia do tej pory przeprowadził już kilka
kontroli w zakresie dotyczącym sposobu usta-
lania minimalnych norm zatrudnia. Ponadto,
na podstawie sygnałów zgłaszanych przez
środowisko pielęgniarek i położnych, doty-
czących nieprawidłowości w zakresie spełnia-

nia norm wskaźnikowych przez świadczenio-
dawców, kontrole przeprowadzają również
konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniar-
stwa, działający na zlecenie Ministra 
Zdrowia. Przykładem może być kontrola 
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Ciechanowie przeprowadzona w marcu
2019 r. m.in. w zakresie ustalenia minimal-
nych norm pielęgniarek i położnych. 
W ramach przeprowadzonej kontroli zostały
wydane wnioski i zalecenia, zgodnie z który-
mi świadczeniodawca przy ustalaniu mini-
malnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w szpitalu powinien kierować się
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpital-
nego (Dz. U. 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.).
Dyrektor szpitala ma poinformować Ministra
Zdrowia o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych do dnia 28 września br. 

7. Problem pielęgniarek zatrudnionych 
w jednostkach systemu ratownictwa
medycznego u podwykonawcy – osoby
te otrzymują wzrost wynagrodzenia na
podstawie oWu jak ratownicy
(pielęgniarki systemu), a nie na zasa-
dach obejmujących wszystkie
pielęgniarki.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2018 poz. 1681) nie obejmuje
pielęgniarek wykonujących zawód u tzw.
podwykonawców, w tym również pielęgnia-
rek udzielających świadczeń opieki zdrowot-
nej w zespołach ratownictwa medycznego
będących podwykonawcami. Należy wyja-
śnić, że na mocy powyższego rozporządzenia
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1146, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz.
1628) wzrostem średniego wynagrodzenia
zostały objęte te pielęgniarki i położne, które
mogą wykazać tzw. bezpośrednie powiązanie
z umową o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej zawartej między świadczeniodawcą 
a Narodowym Funduszem Zdrowia – wyko-
nują zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 576, z późn. zm.) i realizują świadczenia
u tego świadczeniodawcy, a także pielęgniar-
ki i położne prowadzące działalność w formie
indywidualnej praktyki pielęgniarki, jak 

i specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położ-
nej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego. Dlatego pielęgniarki i położne
zatrudnione lub świadczące usługi w ramach
innych umów, nie są objęte wzrostem wyna-
grodzeń w ramach ww. przepisów przed-
miotowych rozporządzeń, gdyż wykonują
zawód i świadczą usługi na rzecz podmiotu,
który nie jest bezpośrednio powiązany finan-
sowaniem objętym w ramach zawartej
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Powyższe regulacje wynikają z realizacji
porozumień zawartych w dniu 23 września
2015 r. oraz z dnia 9 lipca 2018 r. między
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdro-
wia i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Natomiast pielęgniarki systemu wykonujące
zawód w zespołach ratownictwa medyczne-
go u podwykonawców w pozaszpitalnym
sektorze systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne, otrzymują podwyżki przyznane
na mocy porozumień zawartych w dniach 
18 lipca 2017 r. i 24 września 2018 r. po-
między Ministrem Zdrowia a Komitetem
Protestacyjnym Ratowników Medycznych
oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowe-
go i Ratownictwa Medycznego NSZZ Soli-
darność. Podwyżki te uregulowane są 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34). Zgodnie 
z § 3 przedmiotowego rozporządzenia świad-
czeniodawca oraz podwykonawca, są obo-
wiązani przeznaczyć środki otrzymane 
w ramach umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpi-
talne oraz ratownictwo medyczne, w taki
sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcz-
nego wynagrodzenia, w tym składki na ubez-
pieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz
Fundusz emerytur Pomostowych, dla osób 
o których mowa w § 2 ust. 1, w tym również
dla pielęgniarek systemu wykonujących
zawód w zespole ratownictwa medycznego
u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden
etat albo równoważnik etatu w wysokości
1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przedmiotowe
rozporządzenie zostało znowelizowane 
w zakresie przedłużenia do dnia 31 marca
2020 r. obowiązujących przepisów regulu-
jących tryb przekazywania przez świadcze-
niodawców informacji dotyczących liczby
osób objętych podwyżkami na podstawie
przedmiotowego rozporządzenia oraz obo-
wiązujących zasad wypłacania dodatkowych
środków na wzrost wynagrodzeń. Jednocze-
śnie uprzejmie wyjaśniam, iż w 2019 r. Depar-
tament Pielęgniarek i Położnych prowadził
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korespondencję z Zarządem Województwa
Pomorskiego w sprawie nierównego trakto-
wania pielęgniarek systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne wykonujących
zawód u podwykonawcy. Wniosek Zarządu
Województwa Pomorskiego o pilne doko-
nanie stosownych zmian w rozporządzeniu 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tak
by zachowana była zasada równości po-
między pracownikami bez względu na sposób
organizacji systemu ratownictwo medyczne
w danym województwie, będzie poddany
wnikliwej analizie pod kątem zasadności przez
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. 

8. Problem dotyczący norm pielęgniarek
określonych w rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień. 

Uprzejmie informuję, iż na skutek
głosów środowiska przedstawicieli świad-
czeniodawców realizujących świadczenia 
w warunkach dziennych leczenia uzależnień,
w dniu 25 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia
odbyło się spotkanie dotyczące kwestii norm
pielęgniarskich w oddziałach stacjonarnych 
i dziennych w palcówkach innych niż szpi-
talne, m.in. z udziałem przedstawicieli środo-
wiska zawodowego pielęgniarek i położnych,
na którym została podjęta decyzja o potrze-
bie przeprowadzenia dodatkowych analiz
celem wprowadzenia ewentualnych modyfi-
kacji przepisów ww. rozporządzenia. 
W przedmiotowym spotkaniu dotyczącym
zmiany norm pielęgniarskich w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychia-
trycznej i leczenia uzależnień, uczestniczyli
przedstawiciele NRPiP, OZZPiP oraz Ogól-
nopolskiego Związku Pracodawców Podmio-
tów Leczenia Uzależnień. Zarówno OZZPiP
jak i NIPiP zaakceptowały zmiany odnośnie
norm zatrudniania: – w dziennych ośrodkach
terapii uzależnienia od alkoholu i w dziennych
oddziałach leczenia uzależnień: skreślenie
obowiązku zatrudnienia pielęgniarek 
(w rozporządzeniu jest 4,5 etatu) – w cało-
dobowych i stacjonarnych oddziałach lecze-
nia uzależnień, oddziałach leczenia uzale-
żniania od alkoholu: wprowadzenie zapisu:
pielęgniarki – równoważnik jednego etatu
przeliczeniowego przy zapewnieniu całodo-
bowej opieki pielęgniarskiej. Uzgodnione
zmiany dotyczyły świadczeń gwarantowa-
nych w zakresie leczenia uzależnień w ośrod-
kach innych niż szpitale. Uprzejmie informu-
ję, że w Ministerstwie Zdrowia trwa obecnie
analiza przekazywanych od świadczenio-
dawców informacji, odnośnie braku możli-
wości spełnienia zawartych w rozporządze-
niu wszystkich norm.

Samorząd inwestuje 
w promocję zawodu

• Kształcenie na obecnym poziomie

gwarantuje ok.5 tys. absolwentów rocz-

nie by utrzymać wskaźnik 5,2 powinno

kończyć 8 tys. rocznie 

• W Zachodniopomorskiem w przelicze-

niu na tysiąc mieszkańców jest 4,2

pielęgniarki. W Polsce ten wskaźnik

wynosi 5,2, a w krajach UE średnia to

9,4. Dlatego też, zachodniopomorski

samorząd ma zamiar inwestować 

w promocję zawodu.

– Zawód pielęgniarki i położnej, to
zawód absolutnie szczególny i wymaga
szczególnych predyspozycji. Podobnie
zresztą jak zawód lekarza wymaga empatii,
dużej wytrwałości, odporności na wszelkie-
go rodzaju zdarzenia codzienne. Z najwyż-
szym szacunkiem odnosząc się do tej
profesji, chciałbym, by ci wszyscy którzy
mają takie predyspozycje i zastanawiają
się jaką ścieżkę kariery obrać, rozważyli
czy zawód pielęgniarki i pielęgniarza nie
jest tym, który chcieliby wykonywać 
w przyszłości – powiedział Olgierd Geble-
wicz, marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego. Mają w tym pomóc działania
promujące zawód pielęgniarki i położnej,
które przywrócą rangę tej profesji. Wraz 
z uczelniami wyższymi oraz samorządami
pielęgniarskimi, urząd marszałkowski planu-

je kampanie medialne, dni otwarte szkół
wyższych, konkursy tematyczne czy wpro-
wadzenie przygotowania zawodowego 
w szkołach podstawowych i liceach.

– Stephen King kiedyś napisał, że kto
uratował jedno ludzkie istnienie jest boha-
terem, a kto ocalił tysiące istnień jest
pielęgniarką. Musimy dotrzeć do młodych
osób w sposób nowoczesny, by przedstawić
to miejsce pracy jako atrakcyjne, ciekawe,
dynamiczne, rozwijające i takie, które będzie
satysfakcjonowało młodych na ich drodze 
– przekonywała dr Monika Pawłowska,
prorektor ds. nauczania i studentów 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koszalinie. 

Same pielęgniarki nie ukrywają, że to
ostatni dzwonek aby zapobiec wyrwie
pokoleniowej. Jest wiele aspektów, które
negatywnie wpływają na liczbę pielęgniarek
w Polsce. Poza zmianami demograficznymi,
wymienia się m.in. coraz większe potrzeby
społeczeństwa na usługi medyczne, spadek
aktywnie zawodowo pielęgniarek, migracje
zarobkowe czy rosnącą średnią wieku
pracujących położnych.

– Od lat wychodzimy do społeczeń-
stwa i młodzieży, by pozyskać jak najwięcej
chętnych. Działania promocyjne powinny
zacząć się już od przedszkoli, od szkół l
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Na początek samorząd województwa zachodniopomorskiego
przeznaczy 200 tys. zł na działania promujące zawód
pielęgniarki i położnej. Później nakłady mają wzrosnąć. 
Z obecnych analiz wynika, że do 2033 r. na emeryturę przejdzie
60 proc. dziś pracujących pielęgniarek i położnych. 
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podstawowych. Muszą one być wieloetapo-
we, wieloletnie, bo odejdzie bardzo duża 
liczba pielęgniarek – powiedział Gabriela
Hofman, przewodnicząca szczecińskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych. 

– Z badań wynika że dzisiaj absolwen-
ci liceów oceniają atrakcyjność wybierane-
go zawodu po pierwsze po wysokości
wynagrodzenia, następnie po warunkach
pracy i po trzecie po kierunku wykonywa-
nej pracy. Myślę że biorąc pod uwagę
powyższe czynniki zawód pielęgniarki staje
się atrakcyjny .Wywalczyliśmy wzrost płacy
zasadniczej , które wynoszą dziś od 3 do 4
tys. zł brutto. Następuje poprawa warun-
ków pracy. Z racji deficytu dostępność
pracy będzie się utrzymywać przez najbliż-
sze lata. Dużym atutem pracy pielęgniarki
jest różnorodność miejsc pracy począwszy
od łóżka chorego po asystowanie przy
zabiegach operacyjnych. Myślę, że każdy
swoje miejsce w systemie ochrony zdro-
wia może znaleźć – dlatego zachęcamy
młodzież do studiowania pielęgniarstwa
mówiła Bożena Wojcikiewicz, przewodni-

cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie.

– Każdego roku odchodzą absolwenci,
doświadczony personel, często wyjeżdżają
za granicę. Borykamy się ze sporymi proble-
mami. Co roku wypuszczamy nowe roczniki
osób dobrze przygotowanych do zawodu
pielęgniarki i położnej. To zawód stabilny,
dobrze płatny i przynoszący olbrzymią satys-
fakcję. Bez działań systemowych, trudno
będzie utrzymać poziom kadry na poziomie
bezpiecznym dla mieszkańców regionu 
– mówił dr hab. n. med. Bogusław Micha-
liński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. 

Tylko w placówkach służby zdrowia
podległych Marszałkowi Województwa
Zachodniopomorskiego w 2018 r. było
zatrudnionych 2856 pielęgniarek, a ponad 
40 proc. z nich (1322 osoby) to specjalistki
anestezjologii, internie, kardiologii czy
psychiatrii. Zauważalnym problemem jest
struktura wiekowa, gdyż 1005 osób osiągnęło
już 50 rok życia. W wielu jednostkach zauwa-
żalny jest także problem znalezienia chętnych

do pracy. Świadczy o tym liczba 180 wakatów
na stanowisku pielęgniarki, wskazywana przez
marszałkowskie zakłady opieki zdrowotnej.

– Nie ma systemu ochrony zdrowia bez
pielęgniarek. Musimy o ten zawód dbać,
mamy taki obowiązek i to robimy. Zaczynamy
małym kroczkiem, ale od czegoś trzeba
zacząć. Szukajmy wszyscy rozwiązań. Samo-
rządy pielęgniarskie znają warunki, powinny
podpowiedzieć jak wypracować zmiany 
w zasadach pracy. Dziękuję uczelniom. 
Z Panem marszałkiem będziemy dalej słuchać
podpowiedzi, jak zwiększyć ilość pielęgniarek
– powiedziała Maria Ilnicka-Mądry, prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego.

List intencyjny podpisany przez Marszał-
ka Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicz, a także rektorów
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie i Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koszalinie oraz samorządy
pielęgniarskie ze Szczecina i Koszalina jest
deklaracją wieloletniej współpracy, na
początek do 2022 r.

PaństwOwa wyżsZa sZKOła ZawOdOwa w KOsZalinie 

Jubileusz 10-lecia
14 listopada, w siedzi-
bie Filharmonii Kosza-
lińskiej, obchodzono
jubileuszu 10-lecia
PWsZ w Koszalinie. 
W uroczystościach
udział wzięli zaprosze-
ni goście, władze sa-
morządowe, pracow-
nicy, studenci 
i absolwenci uczelni. 

P
odczas uroczystości wysłuchano
wystąpienia Rektora PWSZ 
w Koszalinie dr. Jana Kuriaty, który

podsumował 10 lat funkcjonowania uczelni.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród Rektora oraz jubileuszowych medali
dla przyjaciół uczelni i zasłużonych pracow-
ników. Występ uświetnił koncert Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej. 
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15
października, w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Koszalinie,
odbyło się spotkanie przed-

stawicieli Zawodów Zaufania Publicznego. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie, Środkowopomorskiej Izby apte-
karskiej w Koszalinie, Izby Komorniczej 
w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Koszalinie, Izby Notariuszy w Szcze-
cinie. Podczas spotkania omawiano aktualną
sytuację w samorządach. Od nowego roku
prezydencję Forum przejmuje Izba Komorni-
cza w Szczecinie. Proponowany termin
spotkania kwiecień 2020.

Pielęgniarka.
Oto postać ze wszech miar godna podziwu.
Pielęgniarka.
Zastępująca raz lekarza, raz Boga!
Pielęgniarka.
Człowiek mający odwagę być człowiekiem
Bez strachu najgorszego – przed samym sobą.
Człowiek wyjątkowy, bezinteresowny
w swej dobroci i obiektywny w działaniu.
Uśmiech – ten może być czasem sztuczny,
ale serce jest zawsze prawdziwe.

M
oje zamiłowanie do pielęgniar-
stwa sięga chyba dziecięcych
czasów. To już wtedy wszystkie

moje pluszowe misie i lalki były opatrywane
bandażami i różnymi kremami, które służyły
jako cudowne maści.

Kiedy odwiedzał nas mój wujek lekarz, na
jego ubraniach czuć było szpitalny zapach.
Był to zapach lizolu, bo tylko takich środków
używało się w tamtych czasach. Uwielbiałam
ten zapach. Kiedy odwiedzałam wraz z rodzi-
cami lub z moją przybraną babcią kogoś
bliskiego w szpitalu, obserwowałam
pielęgniarki. Miały takie wykrochmalone,
długie za kolano fartuchy i czepki na głowach,
a na nogach buty zdrowotne, sznurowane.
Też tak chciałam… chciałam być panią
pielęgniarką.

Kiedy przyszedł czas wyboru szkoły 
i zawodu, jako 15-latka, miałam różne pomy-
sły na swoją przyszłość. Do liceum medycz-
nego obowiązywał egzamin i punktacja
zdobyta na egzaminie. Byłam pewna, że nie
zdam tych egzaminów. Liceum medyczne to
była dla mnie twierdza nie do zdobycia. 
W tamtych czasach ta szkoła miała dobrą
renomę, bo oprócz przedmiotów ogólnych,
było dużo przedmiotów zawodowych i prak-
tyk. Dlatego stwierdziłam, że praca w sklepie
też jest fajna, a na dodatek do zasadniczej
szkoły handlowej nie ma egzaminów.

Na szczęście po roku nauki w tej szkole
odżyły moje dziecięce zamiłowania do
pielęgniarstwa. Złożyłam dokumenty do
liceum medycznego i postanowiłam zostać
pielęgniarką. Mój wujek zawsze powtarzał,
że wybije mi to młotkiem gumowym z głowy.
Do dzisiaj nie wiem dlaczego nie widział mnie
w czepku na głowie jako pielęgniarki. Nie
posłuchałam wujka i poszłam na egzamin,
zdałam i tak rozpoczęła się moja droga do
pielęgniarstwa.

Liceum medyczne, była to jedna z najbar-
dziej charakterystycznych szkół w Koszali-
nie. Przez 5 lat uczyłyśmy się pielęgniarstwa,
kształtowano w nas właściwą osobowość 
– była dyscyplina, szare mundurki z płótna

Koszalińskie 
Forum 
Samorządów 
Zawodów 
Zaufania 
Publicznego
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zaProgramowaNa 
Na PielęgNiarStwo!!!
harcerskiego, białe kołnierze i mankiety
wykrochmalone na „blachę”. Biały bawet
także wykrochmalony, niesiony na wieszaku
i w worku foliowym na zajęcia praktyczne.

Po dwóch latach nauki nadszedł czas na
czepkowanie i pierwszy czepek pielęgniarski.
Najpierw biały, czysty a później, co roku,
dochodził jeden czarny pasek pionowy.

Dyscyplina w szkole była wyjątkowa, jak
w żadnej innej szkole średniej. Krótko obcięte
paznokcie, bez lakieru, żadnego makijażu,
spięte włosy, jeśli były długie i zawsze wypra-
sowany, czysty strój.

ale mimo tej dyscypliny nie byłyśmy
takie kryształowe, o nie! Czasami rozrabiały-
śmy nawet bardzo mocno, miałyśmy nie
zawsze mądre pomysły no i wagarowałyśmy
od czasu do czasu. 

W IV klasie zdawałyśmy maturę, ale nie
była ona obowiązkowa, bez niej też można
było przystąpić do egzaminu dyplomowego 
w V klasie.

Moją pierwszą pracę rozpoczęłam zaraz
po otrzymaniu dyplomu, nie korzystając
nawet z wakacji.

Był to oddział Patologii Noworodka 
i Wcześniaka w nowo wybudowanym pawi-
lonie dziecięcym. Zawsze kochałam te małe
istotki i bardzo chciałam tam pracować. Po
kilku dniach pracy zostałyśmy jako młode
pielęgniarki od razu rzucone na głęboką wodę
i bez okresu adaptacji rozpoczęłyśmy dyżury.
Pracowałam wtedy z moją koleżanką, też
Danusią, z którą razem śpiewałyśmy w zespo-
le wokalno-instrumentalnym. Na dyżurach
nocnych kiedy brałyśmy te nasze maluszki
do karmienia, śpiewałyśmy im nasze piosen-
ki, a wiernym słuchaczem był również nie
żyjący już pan Kłos z Izby Przyjęć Dziecięcej.

Z oddziałem tym wiążą się też moje
osobiste wspomnienia. W 1980 roku urodził
się mój syn, maleńki wcześniaczek i przez
parę tygodni przebywał w inkubatorze pod
troskliwą opieką mojego zespołu, z którym
pracowałam.

Wróciłam do pracy, ale już do Izby Przy-
jęć Dziecięcej, a potem nadszedł stan wojen-
ny i rozpoczęłam pracę w Pogotowiu Ratun-
kowym. Pracowałam tam w ambulatorium
chirurgicznym, w dyspozytorni i w karetce
wyjazdowej „R”. Z tamtych czasów pamiętam
wojsko na rogatkach miasta, legitymowanie,
śnieg i puste ulice. Po 5 latach sytuacja rodzin-
na zmusiła mnie do rezygnacji z pracy 
w Pogotowiu i podjęłam jednozmianową

prace w Izbie Przyjęć Ogólnej. Nie było wtedy
SOR-u ani OIOM-u. Była tylko IPO, która
załatwiała wszystko. Przeszłam tam praw-
dziwą szkołę życia.

W 1992 roku rozpoczęłam pracę 
w oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycz-
nej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.
Tu nastąpił mój rozwój i kontynuacja ścieżki
zawodowej. Przez wiele lat pracowałam 
jako pielęgniarka dyżurna, następnie jako
pielęgniarka opatrunkowa, a obecnie pracuję
na stanowisku pielęgniarki oddziałowej.
Druga połowa lat 90. to czas kiedy powsta-
wały standardy w opiece pielęgniarskiej, 
w szpitalu powstał Komitet Jakości, który
budowały i tworzyły Julita Wacław i Monika
Zaremba. Powstawały też zespoły proble-

TajemniCa ZawOdU
i znów ktoś z bólu Cię woła,
Ktoś potrzebuje pomocy,
Słabnie – pot spływa mu z czoła...
nie wie, czy przetrwa tej nocy.

Ty śpieszysz na to wezwanie,
Podajesz choremu swą dłoń.
a potem nocne czuwanie
Przywraca sercu miarowy ton.

Ty wybudziłaś z chwili zwątpienia.
już nic nie boli i łza nie płynie,
Bo osłoniłaś od trwogi cierpienia
i dałaś wsparcie rodzinie.

Upięłaś czepek za młodu,
Choć wiedziałaś, że trud czeka.
Bo tajemnicą Twego zawodu
jest – troska o ciało i godność człowieka.

Lidia Sierpińska
Naczelna Pielęgniarka 

I Szpitala Wojskowego w Lublinie



mowe, które pracowały w oparciu o nowe
standardy.

Jednym z takich zespołów był zespół ds.
leczenia odleżyn, którego przewodniczącą
jestem do dzisiaj. To Julita i Monika zmoty-
wowały mnie do zdobywania wiedzy i podno-
szenia swoich kwalifikacji, one miały tyle
pomysłów i chęci do zrobienia czegoś fajne-
go w pielęgniarstwie. Na początku były też 
i słowa krytyki ze strony personelu, było to
dla nas coś nowego i niepotrzebnego zara-
zem.

Początek roku 2000 to czas kiedy powo-
li następowało zainteresowanie pielęgniarek
podnoszeniem kwalifikacji. Ja również
poszłam z duchem czasu i skończyłam 3-letni
licencjat z pielęgniarstwa w Pomorskiej
akademii Pedagogicznej w Słupsku. Dyżuro-
wałam wtedy również w ambulatorium
Chirurgicznym na dodatkowych dyżurach. 
To był trudny czas, praca na dwóch etatach 
i studia płatne.

Bywałam na konferencjach i kongre-
sach, jeździłam na szkolenia i seminaria 
z zakresu leczenia ran, a zdobytą wiedzę
przekazywałam koleżankom sama prowa-
dząc szkolenia. Ukończyłam również specja-
lizację z pielęgniarstwa chirurgicznego. Od
wielu lat jestem członkiem samorządu 
i aktywnie pracuję na rzecz środowiska
pielęgniarskiego. Jestem współorganizator-
ką wielu szkoleń i konferencji na terenie
naszej OIPiP. Byłam kierownikiem dwóch
edycji kursu leczenia ran, obecnie jestem
kierownikiem specjalizacji z pielęgniarstwa

chirurgicznego. Popołudniami znajduję
również czas i chęć pracy w opiece długoter-
minowej domowej. Nadal się uczę i podnoszę
swoje kwalifikacje. Po tylu latach wciąż lubię
być pielęgniarką, praca daje mi dużo satys-
fakcji i poczucie spełnienia zawodowego. 

Jak każdy zawód pielęgniarstwo ma

swoje blaski i cienie, ale dzisiaj śmiało mogę
powiedzieć, że gdybym miała jeszcze raz
wybierać, to zostałabym znowu pielęgniar-
ką.

danuta Bralewska
szpital wojewódzki

w Koszalinie

PRoMocjA ZAWoDu DobRA PRAKtyKA
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Psychologiczne aspekty
choroby nowotworowej 
żyjemy w cZasach, 
w Których ceni się
PrZede wsZystKim
młOdOść, suKces,
sPrawnOść. OsOby 
POZbawiOne tych
cech PrZestają się 
licZyć w sPOłecZnej
Ocenie, cO gOrsZe,
nieKiedy w Ocenie
własnej. 

U
mieranie, choroba nieuleczalna są
zjawiskami nieakceptowanymi
społecznie, wywołujące stan

niepewności i dyskomfort, naruszają poczucie
bezpieczeństwa, są kłopotliwe i niepożądane.
Takie sygnały z otaczającego świata odbiera
chory, jak również jego najbliższe otoczenie.
Samo podejrzenie rozpoznania choroby
powoduje silny stres, wprowadza chaos 
w życie, burzy plany, wywołuje poczucie
zagrożenia, niepewność dalszego losu.
Potwierdzenie niepomyślnej diagnozy łączy
się przeważnie z silną depresją.

Chociaż badania potwierdzają, iż w wielu
przypadkach nowotwór jest w pełni wyle-
czalny, to słowo rak zawsze kojarzy się 
z bólem i śmiercią. Rozpoznanie choroby
nowotworowej w oczywisty sposób powo-
duje obniżenie poczucia dobrostanu i obniża
drastycznie ocenę jakości życia. Zjawiskiem,
którego doświadcza znaczna większość
chorych jest stres emocjonalny, przejawia się
on lękiem, gniewem, stanami depresyjnymi.
Ponadto, odczuwają oni objawy fizyczne
będące następstwem choroby, zmieniają im
się wzorce zachowań dotyczące codziennej
aktywności, pojawiają się obawy związane 
z postępem choroby i śmiercią. Chorzy różnią
się między sobą sposobami radzenia sobie 
w zaistniałej sytuacji, sposobem zaangażo-
wania, postrzeganiem własnego stanu. Przy-
czyną różnic mogą być strategie wykorzysty-
wane przez chorego w radzeniu sobie ze
stresem wywołanym zaistniałą chorobą.
Mimo indywidualnych różnic dostrzega się
podobne wzorce w reakcjach i zachowaniach
związanych z występowaniem choroby
nowotworowej. Na etapie podejrzenia choro-
by, osoby mogą być zarówno pewne potwier-

dzenia rozpoznania, jak również mogą igno-
rować obawy, szukając bardziej dogodniej-
szych wyjaśnień. Dominuje u nich poczucie
zagrożenia. Niektórzy dążą do jak najszyb-
szego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, inni
wolą obserwować objawy, nie wyjawiając
swoich podejrzeń nawet osobom bliskim. 
W czasie diagnostyki ludziom towarzyszy
bardzo silny stres związany z niepewnością
sytuacji. Wykluczenie choroby przynosi
natychmiastową ulgę, rozładowanie napięcia,
ale potwierdzenie rozpoznawania prowadzi
do konfrontacji z rzeczywistością. U więk-
szości pacjentów po potwierdzeniu diagnozy
występuje fazowo charakterystyczne reak-
cje emocjonalne. Opisała je lekarka e. Kuber-
Ross.

Opisując fazy oswajania się z niepomyśl-
ną diagnozą wyróżniła:

– zaprzeczenia i izolację („to pomyłka”,
„to niemożliwe”), połączone z unikaniem
okoliczności mogących potwierdzić diagnozę, 

– gniew (wrogość manifestowana
najczęściej wobec otoczenia, osób bliskich),

– negocjacje (zawieranie układów 
z losem, Bogiem, mające przywrócić zdrowie
lub przedłużyć życie, targowanie się),

– depresję (spadek nastroju związany 
z udaremnieniem planów oraz ze świadomo-
ścią zbliżającej się śmierci),

– akceptację (pogodzenie się, wycisze-
nie, osiągnięcie spokoju).

Podkreślić należy, że opisane fazy obra-
zują oswajanie się z faktem zaistniałej choro-
by oraz mają u poszczególnych pacjentów

różny przebieg. Poza tym rozpoznanie choro-
by nowotworowej nie jest równoznaczne za
śmiercią, a chorzy leczeni z dobrymi skutka-
mi zaczynają doświadczać pozytywnych
emocji. Na etapie diagnostyki leczeni pacjen-
ci uruchamiają różnorodne mechanizmy
obronne, poprawiające jakość życia. Teoria
psychoanalizy definiuje je jako metody mające
chronić pacjenta przed przeżywaniem cier-
pienia, lęku. Mechanizmy te z jednej strony
pełnią role przystosowawcze, ponieważ redu-
kują strach, z drugiej strony mogą zniekszta-
łcać rzeczywistość lub jej zaprzeczać. 

Wśród mechanizmów obronnych
wyróżnia się:

– wprowadza wyparcie – usunięcie ze
świadomości lub utrzymanie poza świado-
mością faktów, myśli, bolesnych wydarzeń
lub budzących lęk,

– rekcja upozorowana – wyrażanie
uczuć lub zachowań przeciwnych niż 
w rzeczywistości odczuwane, aby prawdziwe
zostały wyparte np. maskowanie śmiechem,
często w sposób przesadny,

– intelektualizowanie – odcięcie się od
konfliktowych myśli, uczuć czy też doznań
somatycznych przez prace intelektualne,

– racjonalizację – użycie samooszuku-
jących się usprawiedliwień i wytłumaczeń dla
nieakceptowanych zachowań lub niepowo-
dzeń,

– zaprzeczenie – udawanie, ze sytuacja
naprawdę zagrażająca nie ma miejsca,

– selektywne przetwarzanie informacji
– eliminowanie informacji niekorzystnych,
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pozwalających budować pozytywny obraz
sytuacji zachowania magiczne – zdobywanie
specyfików mających magiczną moc, poszu-
kiwanie alternatywnych, paramedycznych
metod,

– ucieczka w marzenia – fantazjowanie
na temat czasów po uzyskaniu poprawy

– magiczne – zdobywanie specyfików
mających magiczną moc, poszukiwanie alter-
natywnych, paramedycznych metod.

Wymienione mechanizmy na krótki
okres poprawiają jakość życia chorych, jednak
wcześniej czy później większość pacjentów
„zderza się” z rzeczywistości i musi zmienić
swoje nastawienie. Brak akceptacji zaistnia-
łego faktu jakim jest niepomyślne rozpozna-
nie, przeważnie nigdy nie poprawi poczucia
dobrostanu. Dopiero przyjęcie do świado-
mości myśli, że jest się chorym może zmobi-
lizować pacjentów do walki z chorobą 
i uruchamia mechanizmy, które mogą pomóc
w poprawie jakości życia.

Jakość życia jest zawsze wartością
subiektywną. Podkreślić należy, że opisane
fazy obrazują oswajanie się z faktem zaist-
niałej choroby oraz mają u poszczególnych
pacjentów różny przebieg. Poza tym rozpo-
znanie choroby nowotworowej nie jest
równoznaczne za śmiercią, a chorzy leczeni 
z dobrymi skutkami zaczynają doświadczać
pozytywnych emocji. Na etapie diagnostyki
leczeni pacjenci uruchamiają różnorodne
mechanizmy obronne, poprawiające dobro-
stan.

Teoria psychoanalizy definiuje je jako
metody mające chronić pacjenta przed prze-
żywaniem cierpienia, lęku. Mechanizmy te 
z jednej strony pełnią role przystosowawcze,
ponieważ redukują strach, z drugiej strony
mogą zniekształcać rzeczywistość lub jej
zaprzeczać. W dużym stopniu zależy od stanu
psychicznego człowieka, jego systemu warto-
ści, upodobań, cech osobowości. Jako podsta-

wowe obszary jakości życia wymienia się:
wymiar fizyczny, społeczny, psychiczny,
sprawność ruchową.

Wystąpienie choroby zaburza szczęście
człowieka, uniemożliwia zaspokajanie wielu
ważnych dla niego potrzeb. Właściwa reakcja
polega na poszukiwaniu przez niego wszela-
kich sposobów przywrócenia sobie szczęścia.
Najprościej można to osiągnąć usuwając prze-
szkodę. Jednak w przypadku choroby niele-
czonej takie możliwości nie istnieją. Należy
wówczas dokonać zmian w zakresie sposo-
bów reagowania na zaistniałą sytuację.

Niektórzy pragną sobie przywrócić dobre
samopoczucie i podświadomie uruchamiają
mechanizmy obronne, wypierając myśli 
o chorobie, zaprzeczają, zniekształcają jej
obraz czyniąc go mniej groźnym. Inni wypra-
cowują postawę optymizmu, szukając 
w nowej sytuacji pozytywnych wartości, 
z czasem dochodząc do jej zaakceptowania.

Bardzo częstym sposobem uzyskania
dobrostanu jest nadzieja. Zmniejsza ona
radykalnie następstwa uczuć negatywnych.
Określa się ją jako stan oczekiwania czegoś
dobrego od przyszłości, łączy się ją z pozy-
tywnym uczuciem zadowolenia, radości.
Nadzieja leży u podstaw optymistycznego
stosunku do życia, mobilizuje do działania,
ułatwia znoszenie trudności, dlatego też jest
istotnym elementem dobrej jakości życia.
Wśród osób ciężko chorych nadzieja jest
zjawiskiem absolutnie powszechnym, nieza-
leżnie od stopnia beznadziejności realnie
istniejącej sytuacji. W przypadku osób ciężko
chorych nadzieja pełni życiodajną rolę, doda-
je sił do działania. Powoduje że chory skupia
się na życiu i przyszłości. Im bardziej pacjent
chce przeżyć tę przyszłość, tym bardziej
wydaje się mu to prawdopodobne. Nadzieja
uruchamia siły do walki z chorobą: wiarę że
się uda. Wiara w lepszą przyszłość uaktywnia
energię życiową potrzebną do pokonania

choroby. Bezdyskusyjna jest przecież uzdra-
wiająca moc nadziei związana ze stosowa-
niem nowego lekarstwa, sięga ona aż po
efekt placebo, którym jedynym leczącym
składnikiem jest głęboka wiara w jego
skuteczność. Nadzieja jest przeciwwagą
zwątpienia, lęku, zniechęcania, poczucia
beznadziejności. Z tego powodu może ona
przyczynić się do dobrej oceny jakości życia,
niezależnie od realnego stanu zdrowia osoby
chorej. 

W terapii z chorymi bardzo istotne jest
rozpoznanie źródeł nadziei i dopasowanie
metody pracy do indywidualnego pacjenta.
Należy bowiem znaleźć rytuał wyobrażenio-
wy, który jest kluczem u danej osoby urucha-
miającym nadzieję. „Klucza” tego należy
szukać we wszystkich wymiarach: fizycznym,
psychicznym, duchowym, umysłowym. Prze-
ważnie w jednym z tych wymiarów znajduje
się źródło nadziei. 

Nadzieję w chorym można obudzić
poprzez: 

– obraz,
– słowo,
– gest,
– przeczucia, emocje,
– wiarę w Boga i jego pomoc,
– działanie innych ludzi (terapeuta, rodzi-

na, personel medyczny, przyjaciele),
– doświadczenia,
– modlitwę, medytację,
– czynniki losowe,
– przykłady osób chorych, które poko-

nały chorobę.
Do każdego pacjenta można dotrzeć inną

drogą, często bardzo osobliwą i nierzadko
zdumiewającą dla terapeuty. Istotne jest też,
by choremu nie dawać „fałszywej nadziei”.
Należy rozróżnić nadzieję od myślenia życze-
niowego. Same przekonanie „na pewno
wyzdrowieję” nie jest bowiem nadzieją, ale
„mogę wyzdrowieć, niezależnie od tego jak
jestem chory” jest wyrazem nadziei. Nadzie-
ja nie może być zakłamaniem, twierdzeniem
wbrew faktom, że jest dobrze i będzie lepiej.
Nadzieja jest uznaniem tego, co nie jest dobre
i równoczesnym zdecydowaniem o dążeniu
do poprawy sytuacji. Pomylenie nadziei ze
złudnymi iluzjami może skutkować ucieczką
pacjenta przed życiem, snuciem przez niego
nierealnej wizji, wycofaniem się. Nadzieja
zawsze musi opierać się na prawdzie.

Mgr Małgorzata Jarząbek 

LITeRaTURa:

OPIeKa PaLIaTYWNa – KRYSTYNa De WaLDeN

GaŁUSZKO

PSYCHOONKOLOGIa – KRYSTYNa De WaLDeN

GaŁUSZKO

PSYCHOLOGIa SZCZĘŚCIa– JaNUSZ CZaPIŃSKI

JaKOŚĆ ŻYCIa W CHOROBIe NOWOTWOROWeJ 

– MIKOŁaJ MaJKOWICZ, KRYSTYNa De WaLDeN

GaŁUSZKO
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Szczęściem jest robić to, co się lubi 

zmierzać ku marzeniom

O
d 2011 roku obok pracy zawo-
dowej prowadziłam i nadal
prowadzę działalność gospodar-

czą. Zatem wciąż jestem czynna zawodowo.
Różnica jest taka, że wcześniej mój czas musia-
łam odpowiednio dzielić, obecnie skupiam się
na rozwoju firmy. Mam też więcej czasu na
realizację marzeń. I tak – dużo więcej czytam,
dużo więcej piszę, o tym jednak za moment.
Dużo więcej też podróżuję. Po zakończeniu
pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Podod-
działem Onkologicznym Szpitala Wojewódz-
kiego w Koszalinie – pozdrawiam koleżanki 
i kolegów, czyli na przestrzeni trzech ostatnich
kwartałów odwiedziłam wiele malowniczych

miejsc: Dolny Śląsk (Karpacz i okolice) – kwie-
cień 2019, Mazury (Szczecinowo) – maj 2019,
Grecję (Kreta – agia Marina) – czerwiec 2019,
austrię (Hipping) 
– lipiec 2019, Kaszu-
by (Kartuzy i okolice)
– sierpień 2019,
Dolina Charlotty 
– sierpień 2019,
Wrocław – paździer-
nik 2019. Można
powiedzieć, że w taki
sposób uczciłam 
tą istotną zmianę 
w moim życiu. 

Wspomniałam, że dużo piszę i tak jest 
w istocie. Z poezji przerzuciłam się na prozę.
Wiersze nadal powstają, ale już nie w takich
ilościach jak to było wcześniej. Odnalazłam
się w prozie i dobrze się z tym czuję. 
W poprzednim artykule napomknęłam, że
podpisałam umowę z wydawnictwem „Novae
Res” z Gdyni na wydanie mojej debiutanckiej
powieści pt. „Zawirowania”. Książka ukazała
się dokładnie na początku grudnia 2017 roku
i jest dostępna zarówno w dystrybucji ogól-
nopolskiej, jak i w ofercie internetowego skle-
pu mojego wydawnictwa.

W grudniu
2018 roku tym
razem już w swoim
w y d a w n i c t w i e
wydałam kolejną
powieść pt. „cena
z a u r o c z e n i a ” .
Z m o t y w o w a n a
opiniami czytelników
napisałam trzecią. 
I tak w październiku
2019 roku ukazała
się książka zatytuło-
wana „chcę znowu
się śmiać”. Powstała
trylogia, która
opowiada o miłości,
cudzie macierzyń-
stwa, rodzinnym
szczęściu, rodzin-
nych dramatach. Jest
też wątek kryminal-
ny. Szczególne miej-
sce w treści tych
trzech powieści zajmuje siła przyjaźni oraz
rodzinne więzy. Książki zaliczane są do gatun-
ku literatury pięknej, kobiecej, obyczajowej,
panom jednak także polecam. Niełatwo jest

Minęło dwa lata od chwili, kiedy mogliście poczytać o mnie
i moich pasjach na stronach naszego biuletynu. Poprzedni
artykuł zatytułowałam „NIE NUDZĘ SIĘ SAMA Z SOBĄ…
Słonecznik jest moim znakiem”. W tej kwestii nic się nie
zmieniło. Nadal się nie nudzę i nadal kocham słoneczniki
podobnie jak słońce i wszystko inne, co mieni się tymi 
odcieniami. I choć dokładnie 28 marca bieżącego roku 
zakończyłam swoją karierę zawodową, to nadal nie narze-
kam na nadmiar czasu. Od tego dnia na pewno jest inaczej.
Robię wszystko bez presji czasu. Dzień układam 
po swojemu. Kładę się spać o której chcę i podobnie budzę
się rano. Sarbinowo 2017 Fot. Natalia Horodko

Stoisko KryWaj wystawione przy okazji III Koszalińskich Targach Sztuki i Dizajnu, City
Box 16-17.12.2017 r. Fot. Natalia Horodko
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zrozumieć kobiety, ale na pewno warto
spróbować. 

Obecnie piszę kolejne dwie, zupełnie
odrębne powieści. Pierwsza z nich pt. 
„W świetle absurdu” ukaże się w dwóch
częściach. Główną bohaterką książki jest
Luiza – świeżo upieczona pani magister,
absolwentka jednej z gdańskich uczelni,
mieszkanka Gdańska. Kolejną powieścią,
która powstaje jest książka pt. „coś umarło”.
Tak zaczyna się jej akcja: Jest sobota. Stani-
sław – główny bohater i zarazem narrator
powieści leniwie rozpoczyna swój dzień.
Zaskoczeniem jest kurier, który swoim przy-
jściem zakłóca rytuał picia porannej ulubionej
kawy. Kurier wręcza list zaadresowany do
niego. Nadawcą jest kobieta ze Szczecina.
Nazwisko nic mu nie mówi. Wewnątrz jest

druga koperta na której rozpoznaje charakter
pisma. Jego serce przyśpiesza. Otwiera, czyta,
po jego policzkach płyną łzy…

Tyle o mojej prozie. W przeciągu ostat-
nich lat w swojej twórczości nie zapomniałam
też o najmłodszych czytelnikach. Obok baśni
„Kraina Wodospadów” wydanej w 2013 roku
i baśni „Margaretkolandia, która ukazała się 
w bieżącym roku (obydwie książki dostępne
są zarówno w miękkiej jak i w twardej opra-
wie), w grudniu ubiegłego roku wydałam zbiór
baśni pt. „Opowieści spod Złocistej Tęczy”
(tom I i tom II – w każdym po siedem cieka-
wych historii). 

Dzieje się dużo. Jednak w mojej codzien-
ności nie skupiam się tylko i wyłącznie na
pisaniu. Nadal wydaję książki innych auto-
rów. Od chwili powstania firmy do dnia

dzisiejszego w mojej firmie ukazało się 300
pozycji książkowych. Nadal organizuję wszel-
kiego rodzaju wydarzenia mające na celu
promocję słowa pisanego, promocję auto-
rów, a także integrację różnych środowisk.
W organizacji podobnych imprez współpra-
cuję z różnymi jednostkami społecznymi 
z Koszalina. Przykładem są: Stowarzyszeniem
VivaMY Koszalin, Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Centrum Kultury 105 w Koszalinie,
koszaliński Zespół Pracy Twórczej Plastyki,
Związek Plastyków artystów Rzeczpospolitej
Polskiej Oddział w Koszalinie. Ze swoimi dzia-
łaniami wychodzę także poza granice nasze-
go miasta. Współpracuję z: Centrum Kultury
i Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Sianów,
Miejską Biblioteką Publiczną im. agnieszki
Osieckiej w Darłowie, Biblioteką Publiczną
Gminy Mielno. 

To, co robię nie pozwala na nudę. Nadal
jestem pośród ludzi. Nadal angażuję się 
w różne projekty, które innym niosą radość 
i nowe doświadczenia, a mnie ogrom satys-
fakcji. Wciąż poznaję nowe osoby. Każdy
człowiek to historia. Realizując się nie myślę
tylko i wyłącznie o sobie. Mam na względzie
drugiego człowieka. I to jest to piękno, które
nie ma ceny. Piękno, które można odnaleźć 
w treści moich książek. Książek, które znaj-
dziecie między innymi na: www.krywaj.pl 

Szczegóły znajdziecie także na: 
https://www.facebook.com/krystyna.wajda-
horodko 
https://www.facebook.com/Firma-KryWaj-
K r y s t y n a - W a j d a - K o s z a l i n -
508747619187511/

Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapra-
szam do lektury moich książek.

Krystyna waJda

Spotkanie z grupą 3-latków w Przedszkolu nr 22 w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 6
Fot. Sylwia ŚwiderSka, 8.03.2018 r.

7.05.2019 r. – na spotkaniu z Amazonkami w siedzibie Stowarzyszenia – Koszaliński Klub „Amazonka".
Fot. z obiektywu Służbowego aParatu StowarzySzeNia
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O
d samego początku nie mieliśmy
mężem z góry określonego
kierunku wczasów – warunek

był jeden – ma być ciepło! Walizki spakowa-
łam na „dobrą pogodę” i jedyne co trzeba
było zrobić, to podjąć decyzję dokąd poleci-
my. Biuro turystyczne, które wybrałam ofero-
wało wiele podróży. Odpaliłam przeglądarkę
ofert, opcja last minute i moim oczom ukaza-
ła się oferta Tunezji – hotel 5*, all inclusive, 
7 dni. Hotel zlokalizowany w pobliżu malow-
niczego portu jachtowego el Kantaoui i miasta
Sousse będącego stolicą wschodniego regio-
nu. Decyzja zapadła – lecimy do Tunezji.

Ciepłe lata oraz zimy, w których tempe-
ratura jest dosyć przyjemna, sprawiają, że kraj
ten można odwiedzać praktycznie przez cały
rok. To jedna z cech, które zachęcają do
odwiedzania Tunezji. Najlepszym okresem do
wyjazdu jest czas od maja do października, 
w zależności jaką temperaturę się preferuje.

Tunezja oferuje wiele pięknych miejsc

wartych zobaczenia. Wszystko zależy od
tego, co kogo bardziej interesuje. Na półno-
cy kraju można zwiedzać liczne kurorty

nadmorskie oraz przechadzać się po górach.
Do miast najczęściej odwiedzanych należą:
Hammamet, sousse, tunis. Natomiast na
południu kraju, gdzie panuje klimat bardzo
suchy, wartymi zobaczenia są miasto Tozeur,
określane mianem oazy pośród pustyni oraz
Douz, nazywane wrotami Sahary.

Podróż do Tunezji – trzygodzinny lot 
– minęła szybko i bez problemów. Co ważne
– turystów z europy nie obowiązują wizy, ale
posiadanie paszportu jest konieczne. Potem
transfer do hotelu i można było oddawać się
błogiemu lenistwu.

Po kliku dniach kąpieli słonecznych 
i morskich zdecydowaliśmy się na wycieczką
do gorącego serca Tunezji – na pustynię
Sahara. Wycieczka ta pozwoliła nam poznać
choć trochę tajemnice afrykańskiego konty-
nentu i oddać się w ręce profesjonalnego
przewodnika, który studiował w Polsce 
i dzięki temu całkiem dobrze mówił po polsku. 

Wycieczka zaczęła się od wizyty 
w mieście el Jem, w którym największą atrak-
cją jest amfiteatr wybudowany w czasach

P A Ź D Z I E R N I K  

W  T U N E Z J I

od dawna wiadomo, że wybierając wczasy powinno się
to robić albo z dużym wyprzedzeniem 

albo na ostatnią chwilę – w ten sposób można złapać
prawdziwe perełki.

Mieszkanie Berberów

Oaza Tamerza

Na planie „Gwiezdnych Wojen”
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rzymskich. Odbywały się tam igrzyska, ale
był on też niezdobytą twierdzą. Do dziś jest
bardzo dobrze zachowany i na niektórych
robi większe wrażenie niż rzymskie Koloseum.
To tam kręcono film „Gladiator”.

*
Niezapomniane wrażenia wywołał w nas

surowy krajobraz gór Dżebel Matmata, które
od blisko 4000 lat zamieszkują rdzenne
plemiona berberów. Ich domostwa wydrążo-
ne w miękkich piaszczysto-glinianych skałach
to zachwycające miejsce i aż trudno uwie-
rzyć, że przetrwały one do XXI wieku. Jednak
coraz więcej mieszkańców przenosi się do
„nowocześniejszej” Matmaty, porzucając
swoje skalne domy. Historia zamieniała ich
życie w fascynujący mit.

Potem jeszcze przejażdżka wielbłądami
na skraju pustyni i cudowny zachód słońca
nad saharyjskim pustynnym krajobrazem.

*
Nocleg zorganizowany był w miasteczku

Douz – jednym z ostatnich miejsc, gdzie
można odpocząć przed wkroczeniem na
pustynię i poczuć się jak na granicy światów.
Miejsce słynie z największej ilości oaz i gajów
daktylowych oraz wyschniętego słonego
jeziora zwanego Szott el-Dżerid.

Wyprawę na pustynię zaczynamy od
wschodu słońca na pustyni solnej Wielki
szott. To niezapomniane przeżycie dla tury-
stów. Kolejna cześć wyprawy to wizyta 
w dwóch saharyjskich oazach górskich. Oaza
Szabika (Chabika) to miejsce, do którego
dotrzeć można tylko samochodem tereno-
wym. Obecnie oaza jest niezamieszkała, ale
ruiny domów i murów wciąż przyciągają tury-
stów. Na skałach usytuowany jest pomnik
kozicy, niegdyś rdzennego mieszkańca
górskich zboczy. oaza tamerza (Tamagzha)
jest największą i najpiękniejszą w Tunezji.
Obecnie dzieli się na dwie części. Jedna to

ruiny budynków z suszonej gliny 
i surowej cegły, miasto – widmo, którym inte-
resują się tylko turyści, druga to luksusowy

hotel, centrum turystyczne usytuowane na
brzegu rzeki. Główną atrakcję Tamerzy
stanowią wypływające prosto ze skał strużki
wody, które z biegiem tworzą większe oczka
wodne i wodospady. Piękne widoki stwo-
rzyły wymarzony plan filmowy do wielu
produkcji, między innymi tutaj kręcono drugą
wersję filmu „W pustyni i w puszczy”.

*
Kolejna atrakcja to przejazd pustynią do

znajdującej się nieopodal góry o charaktery-
stycznym wyglądzie, zwanej „górą wielbłąda”.
Następnie pokonując górskie rynny, piasz-
czyste wydmy i strome podjazdy, przejecha-
liśmy odcinkiem trasy rajdu Paryż – Dakar,
aby dotrzeć do fikcyjnego, pustynnego
miasteczka. Powstało ono, jako plan filmowy
dla „Gwiezdnych wojen”. Tymczasowe obiek-
ty zbudowane w charakterze dekoracji do
filmu, stoją tam już ponad czterdzieści lat 
i cały czas budzą zainteresowanie wyciecz-
kowiczów i fanów filmu.

*
Ostatni punkt wycieczki to czwarte

święte miasto islamu – Kairuan. Największym
zabytkiem Kairuanu jest wielki meczet, który
podobnie jak meczet w Medynie wpisany jest
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego UNeSCO.

W ciągu zaledwie dwóch dni zobaczyli-
śmy najważniejsze atrakcje egzotycznego
południa i środkowej Tunezji. Dotknęliśmy
piasku pustyni, jeździliśmy na wielbłądzie,
byliśmy świadkami rzadko spotykanego zjawi-
ska atmosferycznego, jakim jest deszcz na
pustyni. Obejrzeliśmy kultowe dekoracje do
„Gwiezdnych Wojen”, odwiedziliśmy dom
położony w całości pod ziemią, zobaczyliśmy
jezioro po horyzont pokryte solą i przejecha-
liśmy się trasą rajdu Paryż-Dakar. Oprócz tego
odwiedziliśmy wpisane na listę zabytków
UNeSCO największy w afryce amfiteatr oraz
meczet w Kairuanie.

Justyna LasKa

Meczet w Kairuanie

Po takich wojażach zasłużony odpoczynek
w basenie przyhotelowym.

Przejażdżka wielbłądami 



P
o czym poznaję, że skończyła
się jesień? Po tym, że nagle
zdaję sobie sprawę, że muszę
wymienić kocyk na cieplejszy

a książki, które czytam zaczynają robić się
coraz grubsze.

Pora zimowa to nie tylko święta. To
również ferie, długie wieczory i czas na
czytanie. Każdy z nas jest zupełnie inny,
jedni będą woleli czytać kryminały, drudzy
będą mieli ochotę na romanse, a jeszcze
inni na książki historyczne. Ja czytam
wszystko.

Zima to świetny czas na długie
wieczorne czytanie. Koc, herbata i książ-
ka, to sztandarowy zestaw książkoholika
na zimowe poczytanki. Dzisiaj mam dla
Was kilka książek, które mogą wpisać się
w klimatyczny wieczór.

Chociaż stale żyjemy na pełnych
obrotach próbując oszukać naturę i jej
ciągle zmieniający się cykl, nasze organi-
zmy spowalniają. Niższe temperatury
sprzyjają spędzaniu czasu w domu, wcze-
śnie zapadający zmrok potęguje uczucie
zmęczenia i sprawia, że nasz organizm
domaga się większej ilości snu. Do tego
dochodzi wybór nieco spokojniejszej
muzyki czy melancholijnej literatury
czytanej pod grubym kocem wełnianym.
To wszystko jest naturalnym procesem 

i nie powinniśmy aż tak się nim przejmo-
wać. Wręcz przeciwnie, czasem (nie mylić
z zawsze! ;)) możemy pozwolić sobie na
odrobinę lenistwa.

*
Pierwsza moja

propozycja to
„Źródło” Ayna
Ranida

Nie ma na świe-

cie nic prostszego 

niż sprzedać duszę.

Wszyscy to robią 

w każdej godzinie

swego życia. Gdybym

cię poprosił, żebyś zachował duszę — czy

zrozumiałbyś, dlaczego to o wiele trudniej-

sze?

Od czasu do czasu znajdę taką
książkę, że dziwię się , że wcześniej się na
nią nie natknęłam. Tak właśnie było ze
„Źródłem” ayn Rand, która niechcący
wpadła w moje ręce, przeszła przez oczy,
zahaczyła o zwoje i wyryła w sercu bole-
sny znak, który nie chce mi się zabliźnić.
I teraz wielki mam dylemat, jak wiele
mogę o niej napisać, by nie wyjść na igno-
ranta, ale i nie zdradzić zbyt wiele.

Nieżyjąca od trzydziestu siedmiu lat
ayn Rand dysponowała niejednym obli-

czem. Była emigrantką pochodzącą 
z rodziny rosyjskich Żydów, ale też jedną
z najbardziej wpływowych pisarek i filo-
zofek powojennych Stanów Zjednoczo-
nych, twórczynią filozofii obiektywistycz-
nej. Była ikoną kochaną, ale i niena-
widzoną przez tłumy. Była czułą żoną 
i pozbawioną skrupułów kochanką. Miała
manię wielkości, a jednocześnie chyba
sporo kompleksów. Do dziś jej książki
czytają setki tysięcy amerykanów (podob-
no plasują się na drugim miejscu po Biblii),
a niektórzy senatorowie w ramach kampa-
nii rozdają je wyborcom. Do dziś Rand
jest również jednym z najczęściej kryty-
kowanych amerykańskich twórców kultu-
ry. Co więcej, zarzuty, jakie się jej stawia
uważam za… uzasadnione. Co zupełnie
nie przeszkadza mi zachwycać się literac-
ką i fabularną warstwą „Źródła”, które
Rand wydała w 1943 roku.

Jedna z dwóch najbardziej znanych
powieści Rand (drugą jest „atlas zbunto-
wany”) to opowieść o genialnym archi-
tekcie, rudowłosym Howardzie Roarku,
który woli przymierać głodem i pracować
w kamieniołomie niż sprzedać siebie 
i własne idee odsunąć w kąt. Jeśli chodzi
o pracę (i miłość), jest bezkompromisowy.
Jeśli projektuje budynek, nie pozwala na
dokonywanie w nich żadnych zmian. Jest

NAsZE PoDRÓŻE Klub DobREj KsIĄŻKI
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„Zawsze gdy znalazłam się w promieniu stu metrów od księgarni, czułam, 
jak w moich żyłach krąży zwiększona dawka adrenaliny 

Uwielbiałam książki. (…) Uwielbiałam je dotykać. Kochałam ich zapach. 
Księgarnia była dla mnie jaskinią Alladyna. Za tą lśniącą okładką można znaleźć

inne światy, historie życia wielu ludzi. Wystarczy tylko zajrzeć”
– M. Keyes „Arbuz” – 



wizjonerem i szaleńcem, który nie idzie 
z duchem czasu, ale wyprzedza go o przy-
najmniej dwa kroki. On i jego budynki są
celem samym w sobie, ale poza sferę
projektową wychodzą tylko wtedy, gdy
inny wizjoner-szaleniec odważy się ich
budowę sfinansować. Na drugiej szali tej
samej wagi stoi Peter Keating, kolega
Roarka z uczelni – architekt praktyczny,
pozbawiony polotu i poczucia własnej
wartości, człowiek, który zatańczy, jak mu
zagrają, jeśli za tym będą szły dolary. Jest
jeszcze ellsworth Toohey, przebiegły
publicysta i założyciel dziesiątków komi-
tetów, klubów i rad, który piękno dostrzec
potrafi, ale go nie znosi i poświęca życie,
by w kolektywnej świadomości brzydotę
uczynić sztuką. Do tej podstawowej trój-
ki, dołącza jeszcze Dominique, jedna 
z najbardziej zagadkowych postaci kobie-
cych, jakie znam z literatury i równie
zagadkowy Gail Wynand, potentat praso-
wy i właściciel między innymi najpopu-
larniejszego w mieście brukowca, „Sztan-
daru”.

Kiedy odłożyłam tę wielką (jakościo-
wo i objętościowo) powieść, poczułam
jakbym znalazła się w próżni. Wiem, że
nie umiem odnieść się do „Źródła” obiek-
tywnie, głównie przez wrażenie, że mam
do czynienia z arcydziełem.

Są książki, które są dobre, wciągające
i trzymające w napięciu. Są książki bardzo
dobre, które zostawiają w nas uczucie
niedosytu, o których myślimy jeszcze
wiele dni i które polecamy przyjaciołom.
ale czasem, pośród morza stron ktore
czytamy, przydarza się taka perełka, po
której przeczytaniu nie jesteśmy już taki-
mi samymi osobami. Która zmienia nas
wewnętrznie. Taką książką jest dla mnie
„Źródło”. Fenomenalna książka! Gorąco
polecam każdemu czytelnikowi :)

*
Fajnie czytało się: „Sagę nad-

morską” Magdaleny Majcher.
Obcy powiew wiatru czyli pierwszy

tom sagi wciąga od pierwszej strony i do
samego końca trzyma w napięciu. Magda-
lena Majcher naładowała tę historię ferią
emocji, które czuć na każdym kroku,
tudzież kartce. akcja jest barwna, dyna-
miczna… i pełna zwrotów. Daleko jej do
cukierkowych momentów, dużo za to
prozy życia. Ówczesnego życia. Tego
chwilę przed wojną, w jej czasie i po…
wszak autorka zmieściła dziesięć lat na
czterystu stronach i wycisnęła z tego
czasu wszystko to, co najistotniejsze,
choć czasem bardzo bolesne. 

Bohaterowie wykreowani przez
Magdalenę Majcher są niezwykle natural-
ni. autorce udało się ukazać piękno

prostych ludzi ze
wsi i tych „miasto-
wych”. a także
brutalność żołnie-
rzy, z jaką przyszło
mierzyć się głównej
bohaterce i jej
najbliższym.

„Obcy powiew
wiatru” to lektura,
która przypadnie do
gustu nie tylko
miłośnikom powie-
ści osadzonych 
w realiach II wojny
światowej, ale także
dobrze skrojonych
o b y c z a j ó w e k .
Magdalena Majcher
stworzyła powieść o
życiu, które ani
teraz, ani w czasie,
kiedy rozgrywa się
akcja powieści, nie
było łatwe. To
historia o stracie 
i  p o s z u k i w a n i u
własnego miejsca
na ziemi, dosłownie
i  w  p r z e n o ś n i ,  
a także o tym, że to nie dana nacja jest
zła, bo źli ludzie „zdarzają się” wszędzie.

Wielopokoleniowa, pasjonująca saga
o rodzinie, która po wojennej zawierusze
odnalazła swoje miejsce na ziemi w Ustro-
niu Morskim.

Marcjanna Zielczyńska żyje beztro-
sko – spędza czas z przyjaciółkami, marzy
o wielkiej miłości, planuje swoją przy-
szłość. Kiedy zaczyna się wojna, wszystko
się zmienia.

Świat, który znała i kochała, przesta-
je istnieć. Dziewczyna musi opuścić swoje
rodzinne strony i wyruszyć w podróż 
w nieznane, aby odnaleźć nowy dom.

Wzruszająca opowieść inspirowana
losami tysięcy Kresowiaków, którzy z dnia
na dzień utracili coś o wiele cenniejszego
niż majątek – spokój i miejsce do życia.

Mieszkańcy Kresów Wschodnich
wiodą normalne życie, pełne planów,
ludzkich wartości i drobnych podziałów.
Marcjanna Zielczyńska, przedstawicielka
młodego pokolenia, zdała właśnie egza-
min dojrzałości i wyjeżdża do swoich
dziadków, by pomóc w gospodarstwie 
i spotkać się z rodziną. Gdzieś w tle docie-
rają do ludzi pogłoski o zagrożeniach
wybuchem wojny, ale nikt nie bierze ich
sobie na poważnie. a wojna przychodzi,
okrutna, bestialska, nieobliczalna i krwa-
wa. Zbierając ludziom majątki, życia,
bliskich, pozbawiając ich własnego miej-
sca. Czy w nowych okolicznościach, nie

mając zupełnie nic oprócz wsparcia
drugiego człowieka, będą potrafili się
odnaleźć?

Nadmorska Saga, którą rozpoczyna
historia Marcjanny, rozgrywana w latach
1939-1949 jest oczywiście literacką
fikcją, choć bazującą na solidnym zaple-
czu, na autentycznych wydarzeniach
dotyczących bardzo istotnego i tragicz-
nego rozdziału zarówno Polski, jak i całej
europy. Wojna, najazd Niemców i Sowie-
tów, przesiedlenia. Pogłoski o Katyniu,
ukrywający się Żydzi, konfiskata mająt-
ków i pozbywanie się polskiej inteligencji.
autorka nie przytłacza opisami, ale przy-
tacza niektóre z wątków nadając książce
niezbędnego tonu wiarygodności, a lekcja
historii wzmocniona konkretnymi posta-
ciami mierzącymi się z jakże brutalnym
okresem w dziejach, staje się jeszcze
bardziej wyrazista, wstrząsająca i pozo-
stająca w pamięci.

Z pełną odpowiedzialnością mogę
powiedzieć, że Magdalena Majcher 
w klimatach powieści wojenno-obyczajo-
wej odnajduje się tak doskonale, jak stary
wyga tego gatunku – Joanna Jax. Gdybym
miała wychwycić jakąś różnicę, byłaby nią
głównie ilość bohaterów. U pani Magdy
na czele stoi jedna główna postać, u pani
Joanny jest ich na pierwszym planie całe
mnóstwo. Poruszająca, wiarygodna,
emocjonująca historia, skomponowana ze
składników niezbędnych do utworzenia
chwytliwej powieści. Przerażający obraz
wojny, bohaterowie, którzy wiedli dotąd
normalne życie, a u których tak wiele się
zmieniło. Polecam wszystkie trzy tomy.

*
„ W o j n a  

i miłość” jolan-
ta Maria Kaleta

K a t a r z y n a
Pawłówna Rawecka
z  M i e c h o w a ,  
18-letnia dziewczy-
n a  w c h o d z ą c a  
w dorosłe życie,
żyjąca jak dotąd bez
żadnych problemów
w kochającej się
rodzinie.

I g o r  K a l e d i n
r o s y j s k i  o f i c e r ,
rotmistrz kawalerii
był też hrabią 
choć w czasach 
w których przyszło
mu żyć tytuł ten
stanowił okoliczność obciążającą. Miał 26
lat, przystojny odważny. Z Katarzyną
poznali się na balu zorganizowanym przez
burmistrza Miechowa z okazji imienin

Klub DobREj KsIĄŻKI INFoRMAcjE
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carowej aleksandry.
Dla młodziutkiej
Katarzyny był to
pierwszy wielki bal
wprowadzający ją 
w dorosłe życie. 

„Cały mój świat

to ty. Dopóki się nie

pojawiłeś nie było

słońca ni gwiazd na

niebie”.

Katarzyna i Igor pokochali się od
pierwszego wejrzenia. Ich rodzice byli
przeciwni ich związkowi. Nadchodzi ciężki
czas dla europy Wielka Wojna. Miłość
Igora i Kasi zostaje wystawiona na wielką
próbę. Czy przeżyją i odnajdą się 
w wojennej zawierusze?

Powieść piękna i zarazem przeraża-
jąca. Obraz wojny, którą ukazała autorka
pokazuje nam jak człowiek w tamtych
czasach musiał walczyć o wszystko o prze-
trwanie, wolność i o miłość. W tej powie-
ści główni bohaterowie poddani zostali
wielkiej próbie, w której musieli zmierzyć
się z ogromnie przytłaczającymi wydarze-
niami, ja czytając tą historię momentami
musiałam odkładać książkę bo ciężko było
mi czytać o tych tragicznych wydarzeniach
Wielkiej Wojny. Przeżywałam wszystko
tak jak bohaterowie. Pięknie ukazana odra-
dzającej się Polski, która wcześniej nie
widniała na mapach. autorce tej powieści
należy się ogromny szacunek i podziw ile
włożyła pracy w to, aby powstało napraw-
dę dobre dzieło. Mnóstwo historycznych
wydarzeń, szczegółowe opisy walki nacji,
opisy ich cierpienia oddawały zupełny
realizm tej powieści. Osobiście lubię
powieści historyczne z wątkiem miłosnym
w tle i ta powieść taka była choć przy-
znam, że odrobinę zabrakło mi większego
skupienia uwagi na główną bohaterkę
Katarzynę tak jakoś było jej mało, ale ogól-
nie jest super, powieść napisana przystęp-
nym językiem więc czyta się płynnie no 
i oczywiście trzeba zwrócić uwagę na pięk-
nie wydane egzemplarze. Polecam z całe-
go serca. To trzeba przeczytać. cieszę się,
że udało mi się skończyć czytać tą książkę
właśnie dziś w tak ważnym dla Polski dniu.

Znów trzy tomy. Bardzo mi się chcia-
ło takiej powieści. Historycznej, o miłości,
pisanej z rozmachem i tak zwaną epicką
rozlewnością. Wojna i miłość Jolanty Marii
Kalety idealnie spełniła moje oczekiwania.

Polecam z pełną odpowiedzialnością!!!
Pozdrawiam

dorota FenKanin
onkologia i Chemioterapia

szpitala wojewódzkiego 
w Koszalinie

e-mail: dofen69@gmail.com
662 355 883
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ośrodek Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o.

z siedzibą w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu 

informuje, że
prowadzi nabór uzupełniający na bEZPŁAtNE

szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

s Pielęgniarstwo chirurgiczne 

dla pielęgniarek 

s Pielęgniarstwo onkologiczne 

dla pielęgniarek

s Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 

opieki dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia – KosZAlIN

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 24.01.2020 r.

za pomocą systemu SMK.

Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego udzielane są 

w Ośrodku pod numerem telefonu /15/ 823 28 80

lub OIPiP w Koszalinie pod numerem telefonu: /94/ 341 11 02

ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o.

z siedzibą w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu 

prowadzi nabór na bEZPŁAtNE 

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:

s Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Miejsce szkolenia – KosZAlIN

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 18.12.2019 r.

za pomocą systemu SMK

Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego udzielane są 

w Ośrodku pod numerem telefonu /15/ 823 28 80

lub OIPiP w Koszalinie pod numerem telefonu: /94/ 341 11 02



INFoRMAcjE INFoRMAcjE

#strona  28

harmOnOgram realiZacji 
KsZtałcenia POdyPlOmOwegO

w i półroczu 2020 roku przez OiPiP w KOsZalinie
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osoby zainteresowane szkoleniem (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne) prosimy 
o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez system Monitowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl
W przypadku szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu 
„Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych 

składamy papierową kartę zgłoszenia 
(dostępna na stronie internetowej oIPiP w Koszalinie)

Rozpoczęcie kursów w planowanych terminach uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie: www.ckppip.edu.pl

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(94) 341 11 02
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„umarłych wieczność dotąd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci

Chwiejna waluta. Nie ma dnia 
by ktoś wieczności swej nie stracił”

Pani Bożenie Wojcikiewicz
Przewodniczącej 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
Składają

członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz pracownicy OIPiP w Koszalinie

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
Lecz tych, co wśród żywych pozostają”

Głębokie wyrazy współczucia
Koleżance

Aleksandrze Michalskiej
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

pielęgniarki i położne
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Wyrazy współczucia
Koleżance

Danucie Łukomskiej 
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

pielęgniarki i położne SP ZOZ MSWia 
w Koszalinie

Jeśli życie jest Dobrem, to Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

„Są pożegnania, na które
nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morze łez
i są takie osoby na myśl,
o których zawsze  zasypie
nas lawina wspomnień.”

Ze smutkiem informujemy, że 8 grudnia 2019 r. odszedł

śp. TADEUSZ GRZELAK 
pielęgniarz

aktywny członek samorządu pielęgniarek i położnych 
wieloletni pracownik Szpitala w Białogardzie, 

a ostatnio Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, 
pozostanie w naszej pamięci jako człowiek szlachetny, 

wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

Żonie zmarłego, rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

składa

Przewodnicząca ORPiP
Bożena Wojcikiewicz

Nasze Drogiej Koleżance 

Tosi 
Krawcewicz

Składamy najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY 
pielęgniarki oddziału chorób wewnętrznych 

w Szczecinku

Serdeczne wyrazy współczucia

RODZINIE
z powodu śmierci Męża, Ojca, Dziadka

TADEUSZA GRZELAKA
składają 

pracownicy
Wielosalowego Zespołu Operacyjnego
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

„Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło się skończyć 
zanim wydamy ostatnie tchnienie” E. M. REMaRquE

Wielosalowy Zespół Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie

z ogromnym smutkiem żegna
Koordynatora

TADEUSZA GRZELAKA
który odszedł 8 grudnia 2019 roku w wieku 61 lat
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