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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
Bank PEKAO S.A. II O/Koszalin
79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

■ Radca Prawny
Irena Renda – udziela porad w zakresie
prawa pracy oraz przepisów związanych
z wykonywaniem zawodu pielęgniar-
ki/położnej we wtorki od godz. 9.00 po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
(94 342 59 93)

■ 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

WYDAWCA
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie, 
tel. 94 3425993

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Grażyna Margas, Bożena Wojcikiewicz, 

Dorota Fenkanin
skład: Beso-Media

druk: drukarnia PANDA, Wrocław
nakład: 1000 egzemplarzy

Wydawca zastrzega możliwość redagowania 
nadesłanego materiału.

Serdecznie gratulujemy 
Pani Elżbiecie Orłowskiej,  

która w drodze konkursu została wybrana 
na stanowisko 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej

OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY 
W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest
systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

● gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szko-
leniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia;

● monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
● monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
● wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
● wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Infor-
matyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja
2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

● postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego,
specjalistycznego i dokształcającego,

● składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
● dostęp do Internetu,
● adres e-mail,
● zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
● przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto

NAGRODĘ ZA ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z BIULETYNU NR 1/2017 OTRZYMUJĄ:
Marta Wandycz i Irena Rek.
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Maj minął nam na obchodach świąt zawo-
dowych i przy tej okazji na sygnalizowaniu
problemów pielęgniarstwa, które szeroko
omawiam w przemówieniu skierowanym do
gości obecnych na uroczystościach Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położ-
nej. To także czas refleksji nad kondycją zawo-
du, bo biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację
nie wygląda ona zbyt optymistycznie.

Osłodą tych gorzkich refleksji są nasi
pacjenci, którzy nas doceniają biorąc udział 
w plebiscytach na najpopularniejszą
pielęgniarkę i położną. Uznanie i satysfakcja
ze strony pacjentów to dla nas olbrzymie
wyróżnienie. Gratuluję jeszcze raz z głębi serca
naszym Koleżankom i Kolegom, którzy zosta-
li laureatami w plebiscycie Hipokrates.

Informatyzacja opanowuje również ochro-
nę zdrowia – elektroniczna dokumentacja
medyczna wprowadzana jest do szpitali 
i innych placówek ochrony zdrowia. Zgodnie
z zasadą wprowadzania innowacji nieuchron-
ne będzie zaliczenie „dołka organizacyjnego”
i dopiero po czasie możemy spodziewać się
wzrostu efektywności Wprowadzając pielę-
gniarską dokumentację medyczną jestem
bogatsza w doświadczenie w tej kwestii 
i wierzcie mi, po roku wprowadzenia elektro-
nicznej dokumentacji, nikt nie wyobrażał
sobie powrotu to wersji papierowej.

Przed nami nowe wyzwanie w zakresie
systemu monitorowania kształcenia w formie
elektronicznej, który obowiązuje od 1 lipca.
Myślę, że damy radę i tym nowym zadaniom,
bo dla pielęgniarek i położnych  nie ma rzeczy
niemożliwych. 

Sejm 8 czerwca przyjął ustawę o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody
medyczne w podmiotach leczniczych. Pomi-
mo protestów ze strony samorządu, związków

zawodowych i alternatywnego projektu ze
strony Porozumienia Zawodów Medycznych,
ustawa została przegłosowana w Sejmie 
w wersji rządowej. Ćwierć miliona podpisów
pod nowy projektem nie ma znaczenia?
Zostawię to bez komentarza. Mam wrażenie,
że proponowane wskaźniki i podział 
w grupach zawodowych służą tylko skłóceniu
środowiska zawodowego.

Zaczynamy cykl artykułów z zakresu opie-
ki nad pacjentem onkologicznym – problem
statystycznie istotny w przekroju zachorowań
naszych pacjentów.

Naszą Koleżankę pielęgniarkę, a zarazem
poetkę, Krystynę poznałam osobiście ponad
rok temu. Jestem pod ogromnym wrażeniem
i uznaniem dla jej talentu i czerpania energii
z pasji, która dodaje skrzydeł. Dziękuję, że
zgodziła się podzielić swoimi przemyśleniami
i pasją z nami.

Zapraszam na stronę internetową Izby.
Piszcie, dzwońcie i zapraszam do Izby 
z każdym problemem, który Was nurtuje.
Postaram się w miarę możliwości zaradzić.

W związku ze zbliżającym się sezonem
urlopowym życzę udanego wypoczynku 
i niezapomnianych wrażeń. 

Pozdrawiam
Bożena Wojcikiewicz, 

Przewodnicząca ORPiP 

KALENDARIUM
OIPIP
KWIECIEŃ
3.04 – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
7.04 – udział przedstawicieli ORPiP w postępowaniu

konkursowym na pielęgniarkę Oddziałową Oddzia-
łu Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Kosza-
linie

10.04 – Prezydium ORPiP
11.04 – udział Przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz 

i pracownika biura OIPiP Liliany Kowalewskiej w szko-
leniu na temat Administratora bezpieczeństwa Infor-
macji oraz Inspektora Ochrony Danych 

12.04 – udział przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz 
i pracownika biura OIPiP Liliany Kowalewskiej w szko-
leniu na temat systemu Monitorowania Kształcenia

22.04 – udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodniczącej
ORPiP w uroczystym otwarciu Dziennego Oddziału
Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Koszalinie.

27.04 – w siedzibie Izby odbyło się szkolenie na temat:
Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych

28.04 – posiedzenie Komisji Socjalnej
28.04 – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji

kosztów kształcenia

MAJ
8.05 – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy 

w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.
9 i 16.05 – w siedzibie Izby gościliśmy studentów

pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo PWSzZ 
w Koszalinie. Tematem spotkania było przybliżenie
działalności samorządu zawodowego i szkolenie 
z odpowiedzialności zawodowej. Spotkanie popro-
wadziła Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie Bożena
Wojcikiewicz i z-ca ORzOZ Danuta Wojewska

11.05 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca ORPiP
uczestniczyła w uroczystości wręczenia wyróżnień
dla pielęgniarek i położnych, które zwyciężyły 
w plebiscycie „Hipokrates” w kategorii Najpopular-
niejsza Pielęgniarka i Położna zorganizowanym przez
„Głos Koszaliński”

12.05 – z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki Przewodnicząca Bożena Wojcikie-
wicz uczestniczyła w mszy św. w kaplicy w Szpitala
Wojewódzkiego, złożyła kwiaty pod tablicą upamię-
tniającą „Ofiarną służbę lekarzom, pielęgniarkom 
i sanitariuszkom XXVII Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej.
W kościele św. Kazimierza w Koszalinie odbyła się
msza św. z udziałem biskupa Krzysztofa Włodarczy-
ka w intencji pielęgniarek i położnych

13.05 – z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki – pielęgniarki i położne wraz 
z rodzinami uczestniczyły w Rajdzie rowerowym dla
pielęgniarek i położnych

20.05 – uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarki w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym w Koszalinie

23.05 – spotkanie Komisji ds. Indywidualnych Praktyk
Pielęgniarek i Położnych

24.05 – przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz
spotkała się pełnomocnymi przedstawicielami ORPiP.
Spotkanie odbyło się w siedzibie OIPiP

25.05 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca ORPiP 
w Koszalinie w siedzibie Izby spotkała się z pielęgniar-
ską kadrą kierowniczą podmiotów leczniczych

27.05 – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prze-
prowadził szkolenie dla pielęgniarek i położnych 
w Złocieńcu na temat Prawa pacjenta. Etyka zawo-
dowa. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki.
Zlecenia lekarskie

29.05 – udział przewodniczącej ORPiP Bożeny Wojci-
kiewicz w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki i Dniu
Położnej w OIPiP w Słupsku

29.05 – udział wiceprzewodniczącej ORPiP Justyny

Laska w szkolenie Pelargos nt. Mięśnie dna miedni-
cy – jak je prawidłowo ćwiczyć w czasie ciąży i po
porodzie. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego
niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym uwzględ-
nieniem napięcia mięśniowego

30.05 – w siedzibie Izby odbyło się szkolenie Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych 

CZERWIEC
1.06 – udział przewodniczącej ORPiP Bożeny Wojci-

kiewicz posiedzeniu Konwentu Przewodniczących
ORPiP w NIPiP w Warszawie

5-6.06 – udział dwóch członków Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w szkoleniu w Warszawie

6.06 – odbyło się posiedzenie ORPiP w Koszalinie
8.06 – konferencja „Pielęgniarstwo oparte na faktach 

– w kręgu cukrzycy” zorganizowana przez PTP, OIPiP,
PWSzZ w Koszalinie

10.06 – na zaproszenie Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Zdrowia
Publicznego, Bożena Wojcikiewicz przewodnicząca
ORPiP w Koszalinie uczestniczyła w spotkaniu z mini-
strem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz woje-
wodą zachodniopomorskim Krzysztofem Kozłow-
skim na temat sieci szpitali

19.06 – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
19.06 – czynny udział przewodniczące Bożeny Wojci-

kiewicz w obradach Rady Społecznej SP ZOZ MSW 
w Koszalinie.

21-22.06 – udział przewodniczącej ORPiP Bożeny
Wojcikiewicz posiedzenie NRPiP w Toruniu

23.06 – udział przedstawicieli ORPiP w Koszalinie 
w postępowaniu konkursowym w Szpitalu Powiato-
wym w Sławnie na stanowisko pielęgniarki oddzia-
łowej Oddziału Chirurgiczno-Ortopedycznego

27.06 – posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
29.06 – spotkanie przewodniczącej ORPiP Bożeny

Wojcikiewicz z pielęgniarkami Specjalistycznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

NA DOBRY POCZĄTEK

Bożena Wojcikiewicz 
przewodnicząca ORPiP w Koszalinie

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Czas refleksji, ale i działania
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Maj jest zawsze dla nas miesiącem
wyjątkowym, ponieważ 8 maja
obchodzimy Dzień Położnych, 
a 12 maja – Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarek. 
To czas, kiedy w szczególny
sposób warto dostrzec i docenić
codzienny wysiłek i starania
pielęgniarek i położnych. 

Zawód pielęgniarki, pielęgniarza, położnej
i położnego jest zawodem trudnym i odpo-
wiedzialnym. Powierza się nam najwyższe
dobro człowieka – jego zdrowie i życie . 

Towarzyszymy człowiekowi od chwili naro-
dzin, aż do śmierci. Jesteśmy z naszymi
pacjentami w najbardziej dramatycznych
momentach życia. Dzięki Nam ciężar choroby,
często przerastający siły pacjenta, jest nieco
łatwiejszy do udźwignięcia. Do tej roli nie
przygotowuje żadna uczelnia, tego uczymy
się każdego dnia w różnych miejscach pracy:
w szpitalach, domach chorego, szkole, przy-
chodniach, hospicjach, domach pomocy
społecznej i innych placówkach ochrony zdro-
wia. 

Współuczestniczymy w ratowaniu życia,
które traktujemy jako wartość najwyższą. 
W swoich działaniach odznaczamy się odpo-
wiedzialnością i ogromną dozą empatii.
Czujemy się rzecznikami pacjentów nie tylko
wobec członków zespołów terapeutycznych,
ale także wobec rodzin pacjentów. Współcze-
sną pielęgniarkę, pielęgniarza, położną i poło-
żnego oprócz kompleksowego wykształce-
nia, interdyscyplinarnej wiedzy i doświad-
czenia zawodowego wyróżnia wspomniana
empatia, troskliwość, opiekuńczość, a jedno-

cześnie odporność na stres, odwaga oraz
umiejętność pogodzenia wykonywania skom-
plikowanych procedur medycznych z ideą
humanitaryzmu.

Święta zawodowe są świętami radosnymi,
ale także pełnymi refleksji nad kondycją zawo-
du zarówno jego osiągnięciami jak i palącymi
problemami.

W ubiegłym roku obchodząc jubileusz 
25 lat samorządu zawodowego podkreślaliś-
my długą drogę do osiągnięć, z których jeste-
śmy dumni. Powodem do dumy jest uzyska-
nie samodzielności zawodowej, ogromne
kompetencje i profesjonalizm, kwalifikacje
adekwatne do obowiązujących w UE, a co
najważniejsze wzmocniliśmy zaufanie społecz-

ne do nas, co udaje się rzadko której grupie
zawodowej. 

Od kilku lat samorząd zawodowy przed-
stawia sytuację w zakresie zabezpieczenia
społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniar-
ską i położniczą. W maju 2015 roku NRPiP
wydała raport w tej sprawie. Dane były alar-
mujące. Dzisiaj dane te dotykają już rzeczy-
wistości i zawód pielęgniarki i położnej staje
się zawodem poszukiwanym i pożądanym na
rynku pracy.

W różnych regionów kraju z powodu defi-
cytu pielęgniarek i położnych nie otwiera się
nowych oddziałów, a zamykaniu ulegają już
istniejące. Od dwóch lat sytuacja nie ulega
poprawie pomimo alarmujących monitów ze
strony samorządu. Niedobór pielęgniarek 
i położnych wynika z faktu, że więcej odcho-
dzi na emeryturę niż podejmuje pracę 
w zawodzie. W systemie ochrony zdrowia, 
w wieku powyżej 61 lat jest 20 proc. pielęgnia-
rek i położnych, a w wieku do 30 lat – 5 proc.
Średnia wieku pielęgniarek wynosi 51 lat, 
a położnych 50 lat. Około 40 tysięcy pielęgnia-
rek obecnie pracujących ma już uprawnienia
emerytalne i w każdej chwili może odejść na
emeryturę. Kolejne 40 tysięcy nabędzie prawa
emerytalne w ciągu najbliższych lat. W sumie
stanowi to jedną czwartą obecnie pracujących. 

Należy zwrócić uwagę na liczbę absol-
wentów szkół wyższych, którzy kończąc
wydziały pielęgniarstwa i położnictwa 
w niewielkim procencie podejmują pracę 
w zawodzie. W roku 2016 średnio na 5 tysięcy
absolwentów w okręgowych izbach pielęgnia-
rek i położnych zarejestrowało się 3836 osób,

Szanowni Posłowie, Panie Prezydencie,
Szanowni Konsultanci, Drodzy Goście,
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
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a pracę w zawodzie podjęło 1157 osób. Takie
zjawisko występuje także w naszym woje-
wództwie, gdzie podejmuje pracę zaledwie
30 proc. absolwentów.

Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: dlaczego
absolwenci nie podejmują pracy w zawodzie? 

Otóż dlatego, że zawód dla młodego
pokolenia nie jest atrakcyjny. 

Powodem, który zniechęca absolwentów
do pracy w wyuczonym zawodzie są niskie
płace, nadmiar trudnych obowiązków zawo-
dowych w stosunku do liczby pielęgniarek 
i położnych na dyżurze, brak wytyczonej 
ścieżki kariery zawodowej i finansowej, zbyt
duże obciążenie pracy czynnościami nieme-
dycznymi, bardzo duża odpowiedzialność
zawodowa.

W latach 2011-2015 liczba pielęgniarek
które odeszły na emeryturę wynosiła jedynie
ponad 16 tys. o tyle w następnych okresach
pięcioletnich ulegnie ona drastycznemu
zwiększeniu.

Najwyższy wzrost nastąpi w latach 2016-
2020, kiedy to wiek emerytalny osiągnie ponad
41 tys. pielęgniarek. Różnica pomiędzy liczbą
pielęgniarek podejmujących pracę zawodo-
wą, a odchodzących na emeryturę wskazuje, że
w latach 2016-2020 niedobór pielęgniarek na
rynku pracy osiągnie ponad 34 tys., co stano-
wi 15 proc. obecnie zatrudnionych.

Deficyt położnych w najbliższych 4 latach
będzie wynosił ponad 3 tysiące, przy założe-
niu że 500 absolwentów studiów położni-
czych podejmie pracę. Obserwujemy dzisiaj
zjawisko wieloetatowości w zawodzie, ok. 25
proc. pielęgniarek i położnych podejmuję
dodatkowe zatrudnienie ponad obowiązujący
wymiar czasu pracy. Gdyby nie to zjawisko
deficyt pielęgniarek i położnych już dzisiaj
byłby znacznie większy.

Problemów pielęgniarstwa nie można
ignorować, prędzej czy później przełożą się na
poważny problem całego społeczeństwa. Brak
wykwalifikowanej kadry przy łóżku chorego
oznacza bezpośrednie zagrożenie dla bezpie-
czeństwa pacjentów. Pilne zmiany są niezbęd-
ne, aby nie doszło do katastrofy w systemie
ochrony zdrowia.

W lutym bieżącego roku na stanowisko
Sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
została powołana pielęgniarka – pani Józefa
Szczurek-Żelazko. Z faktem tym wiążemy
duże nadzieje na konstruktywną współpracę
i dialog w sprawach pielęgniarek i położnych. 

Z powodu dynamiki niekorzystnych
zjawisk, zachodzących w strukturze zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych, w kontekście
przewidywanych potrzeb zdrowotnych społe-
czeństwa polskiego samorząd postulował
opracowanie strategii dla pielęgniarstwa 
i wdrożenia skutecznych mechanizmów legi-
slacyjnych, finansowych i organizacyjnych
mających na celu zahamowanie narastające-
go niedoboru kadry pielęgniarskiej.

W kwietniu bieżącego roku Minister Zdro-
wia powołał zespół ds. opracowania strategii
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce, którego zadaniem jest wypracowa-
nie strategii działań niezbędnych dla poprawy
sytuacji. 

Samorząd zawodowy, zdając sobie sprawę
z wagi problemów, wielokrotnie zwracał
uwagę i upominał się o najważniejsze racje
środowiska. Cele i nasze oczekiwania są
bardzo precyzyjne.

Warto, aby wybrzmiały także dziś, również
jako strategia i zobowiązanie na najbliższy czas.

Proponujemy kilka kierunków działań:

System kształcenia pielęgniarek 
i położnych

Obrona obecnego systemu kształcenia na
poziomie dwustopniowych studiów zajęła
samorządowi prawie cały rok. W myśl zasady
co dobre nie zmieniajmy – system został
utrzymany.

Kształcenie na studiach wyższych daje
solidne podstawy zarówno do realizacji funk-
cji zawodowych jak i dalszych możliwości
rozwoju.

Proponujemy zwiększenie ilości miejsc na
studiach pielęgniarskich i położniczych gdyż
ostatnim roku akademickim w różnych rejo-
nach kraju na uniwersytetach odnotowaliśmy
zwiększony popyt na studia pielęgniarskie 
– 2-3 osoby na miejsce.

Optymalnym rozwiązaniem strategicznym
podjętym przez państwo byłoby subsydiowa-

nie studiów pielęgniarskich. Młodzież mając
dofinansowane studia chętniej podjęłaby
kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej
a dodatkowo stworzone mechanizmy 
i perspektywy rozwoju zawodowego spowo-
dowałyby chęć zatrudnienia się w wyuczo-
nym zawodzie i pozostanie w kraju. 

Zapewnienie zatrudnienia 
absolwentów 

Według danych centralnego rejestru 
w ciągu 10 lat z polski wyemigrowało 20 tysię-
cy pielęgniarek. Jedną z przyczyn narasta-
jącego deficytu pielęgniarek na rynku pracy
jest problem braku mechanizmów finanso-
wo-organizacyjnych, które spowodowałyby
wejście do systemu ochrony zdrowia odpo-
wiedniej ilości absolwentów. 

Jednym z rozwiązań zachęcających absol-
wentów do podjęcia pracy a pracodawców
do zatrudnienia byłoby finansowanie przez
państwo chociaż pierwszego roku pracy
zawodowej.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie przez rząd miejsc rezydenckich na czas
uzyskania specjalizacji przez pielęgniarki 
i położne. Takie rozwiązanie funkcjonuje 
w grupie zawodowej lekarzy i przynosi
wymierne efekty.

Zagwarantowanie motywującego
poziomu wynagrodzeń 

Pauperyzacja zawodów pielęgniarki i poło-
żnej jest jedną z głównych przyczyn wpływa-
jących na obecny kryzys w pielęgniarstwie.
Według danych GUS przeciętne wynagro-
dzenie brutto dla pielęgniarki wynosi 3 400, 
a położnej 3370 zł. Taki poziom wynagrodze-
nia nie sprzyja podejmowaniu studiów
pielęgniarskich a po ich ukończeniu podej-
mowania pracy w zawodzie, tym bardziej, że
absolwenci zarabiają o wiele mniej.

Równolegle z wysokimi kwalifikacjami, tak
cenionymi przez zagranicznych pracodaw-
ców, pojawia się u pielęgniarek wzrost ocze-
kiwań zawodowych, opartych nie tylko na
szacunku i uznaniu, ale także na satysfakcjo-
nującym wynagrodzeniu. 

Porozumienie w kwestii wzrostu wynagro-
dzenia z 2015 roku „4 razy 400” jest rozwią-
zaniem doraźnym, niepewne są losy rozpo-
rządzenia po 2019 roku. W tym zakresie
powinny być podjęte decyzje strategiczne na
poziomie kraju, gwarantujące wzrost wyna-
grodzeń obecnie zatrudnionych, a także okre-
ślające wynagrodzenie dla absolwentów.

Analogicznie jak w innych krajach europej-
skich, aby zahamować emigrację zarobkową
wynagrodzenie powinno kształtować się 
w zależności od kwalifikacji w granicach od 1,5
do 2 średnich krajowych. Skutki braku takich
decyzji będą bardziej odczuwalne
społecznie, niż ich nie podjęcie w odpo-
wiednim czasie. Ustalenie harmono-
gramu wzrostu płac mogłoby
przyczynić się w sposób
wymierny do opanowania
kryzysu w pielęgniarstwie.
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”Powodem, który
zniechęca
absolwentów do pracy
w wyuczonym
zawodzie są niskie
płace, nadmiar
trudnych obowiązków
zawodowych 
w stosunku do liczby
pielęgniarek 
i położnych 
na dyżurze, brak
wytyczonej ścieżki
kariery zawodowej 
i finansowej, zbyt duże
obciążenie pracy
czynnościami
niemedycznymi,
bardzo duża
odpowiedzialność
zawodowa.
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Poprawienie warunków pracy 

Poprawienie szeroko rozumianych warun-
ków pracy pielęgniarek i położnych jest
jednym z głównych gwarantów pozyskania
nowej kadry i utrzymania, a nawet wzrostu
poziomu zatrudnienia. 

Zapewnienie odpowiednich warunków
pracy to przede wszystkim zapewnienie opty-
malnych norm zatrudnienia. 

Normy zatrudnienia powinny zawierać
jasno określone wytyczne co do liczby pacjen-
tów, którzy mogą być pod opieką pielęgniar-
ki w danych oddziałach szpitalnych lub reali-
zacji określonych procedur medycznych we
wszystkich podmiotach leczniczych bez
względu na formę prawną działalności w przy-
padku udzielania świadczeń ze środków
publicznych.

W sytuacji braku pielęgniarek jednym 
z niezbędnych rozwiązań jest maksymalne
odciążenie ich od wykonywania zadań i czyn-
ności, które nie wymagają tak szerokich
kompetencji zawodowych. 

Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do
systemu zawodu pomocniczego co znacznie
usprawniłoby pracę i zracjonalizowało wyko-
rzystanie wykwalifikowanej kadry pielęgniar-
skiej. 

Już dzisiaj sprawdzają się w opiece nad
pacjentami opiekunowie medyczni należałby
zintensyfiować ich kształcenie.

Zwiększenie finansowania sektora
zdrowia 

Bez zwiększenia nakładów finansowych na
sektor ochrony zdrowia nie odniosą zamie-
rzonych efektów, żadne zmiany systemowe 
i nie poprawi się sytuacja pracowników
medycznych. 

Według raportu Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod
względem odsetka PKB przeznaczonego na
opiekę zdrowotną Polska plasuje się na 36
miejscu wśród 44 krajów. Podniesienie nakła-
dów na ochronę zdrowia jest konieczne. Bez
tego zarządzający podmiotami leczniczymi
nie poradzą sobie z narastającymi problema-
mi w zakresie zapewnienia niezbędnych zaso-
bów, w tym kadry pielęgniarskiej .

Potencjał tkwiący w pielęgniarkach i położ-
nych należy docenić i stworzyć mechanizmy
do jego wykorzystania. Tym bardziej, że zapo-
trzebowanie na opiekę pielęgniarską będzie
wzrastało w tempie zmian demograficznych 
i epidemiologicznych oraz czynników ekono-
miczno-kulturowych, czy zmian legislacyjnych
dotyczących systemu ochrony zdrowia. 

Problem narastającego deficytu kadry
pielęgniarskiej jest mocno akcentowany na
niwie międzynarodowej i staje się priorytetem
działań rządów wielu krajów. 

Wykonujemy zawody zaufania publiczne-
go i to społeczeństwo, oceniając nas,

powoduje, że od wielu lat jesteśmy na
czołowych miejscach rankingów

zawodów. 
To daje nam dodatko-

we prawo, aby od osób

decydujących w naszym kraju oczekiwać
podjęcia wspólnie z reprezentantami naszego
środowiska realnych działań, które przełożą
się na uporządkowanie obszaru ochrony zdro-
wia a przede wszystkim pozwolą odpowie-
dzieć na potrzeby społeczne w zakresie opie-
ki pielęgniarskiej i położniczej.

Apelujemy dzisiaj – wobec problemów
pielęgniarstwa – o dalsze wspólne działania ze
wszystkimi organizacjami zrzeszającymi nasze
koleżanki i kolegów tj. związkami zawodowy-
mi, towarzystwami naukowymi i wszystkimi,
którym leży na sercu dobro zawodu, a tym
samym dobro pacjentów. 

Bardzo ważne jest także wsparcie samo-
rządów zawodowych oraz wsparcie parla-
mentarzystów i przedstawicieli samorządów
terytorialnych. Za wsparcie w działaniach na
rzecz polskiego pielęgniarstwa i położnictwa
już dzisiaj dziękuje. 

Koleżankom i kolegom pracującym 
z pacjentami życzę, aby było jak najmniej
problemów wynikających z niedoskonałego
systemu ochrony zdrowia. 

Wybaczcie Państwo sygnalizację proble-
mów zawodowych przy dzisiejszych świętach,
ale pamiętajmy, że to co zrobimy dzisiaj,
będzie procentowało lub ciążyło nam w przy-
szłości. 

Na koniec pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia z okazji święta naszych zawodów.

Wykonujemy jeden z najtrudniejszych najbardziej 
odpowiedzialnych, ale również jeden z najpiękniejszych
zawodów. Zawód ten wymaga odwagi, pogody ducha 
i umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Życzę wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom 
i położnym wielu pomyślnych dni, 

szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, determinacji 
i entuzjazmu w dokonywaniu pozytywnych zmian 

oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki i położnej 
w Polsce i w Europie.

Dziękuję Wam za profesjonalizm, wrażliwość 
i zrozumienie dzięki którym nasi pacjenci mogą mieć

poczucie że w systemie ochrony zdrowia, 
to oni są najważniejsi.

Dziękuję

”Problemów
pielęgniarstwa nie
można ignorować,
prędzej czy później
przełożą się na
poważny problem
całego społeczeństwa.
Brak wykwalifikowanej
kadry przy łóżku
chorego oznacza
bezpośrednie
zagrożenie dla
bezpieczeństwa
pacjentów. Pilne
zmiany są niezbędne,
aby nie doszło do
katastrofy w systemie
ochrony zdrowia.
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Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Dzień Położnej 
w Koszalinie

Obchody Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
odbyły się 20 maja 2017 r. w Bał-
tyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie. Przybyli zaproszeni
goście, m.in. parlamentarzyści
przedstawiciele środowisk me-
dycznych oraz pielęgniarska kadra
kierownicza – naczelne pielęgniar-
ki i przełożone szpitali, sanator-
iów, kierownicy NZOZ-ów i zakła-
dów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
pielęgniarki i położne aktywne
zawodowo, a także i te będące już
na emeryturze.

Uroczystość poprowadził Wojciech
Rogowski, aktor Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego w Koszalinie. Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie Bożena Wojcikiewicz serdecznie
powitała wszystkich uczestników uroczystości,
a potem przybliżyła aktualną sytuację 
w pielęgniarstwie, problemy oraz możliwe
rozwiązania proponowane przez samorząd
zawodowy. Na zakończenie swojego prze-
mówienia złożyła wszystkim pielęgniarkom,
pielęgniarzom i położnym najserdeczniejsze
życzenia z okazji świąt zawodowych. 

Po wystąpieniu przewodniczącej głos zabra-
li zaproszeni goście, którzy wraz z pięknymi
kwiatami przekazali słowa uznania dla naszego
zawodu, życzyli zdrowia, optymizmu i wytrwa-
łości w podejmowaniu inicjatyw służących
dalszemu rozwojowi zawodowemu. Wielo-
krotnie podkreślili rolę i znaczenie pielęgniarek
i położnych w procesie opieki zdrowotnej.

Tradycja zawodu pielęgniarki i położnej
jest bardzo długa. Dlatego też mamy nadzie-

ję, że przyszłość tej profesji będzie równie
pomyślna, byśmy mogły spoglądać w nią nie
tylko z nadzieją, ale też dużą satysfakcją.

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Dnia Położnej były okazją 
do wyróżnienia osób szczególnie zaangażo-
wanych w pracę na rzecz samorządu zawo-
dowego oraz ochrony zdrowia. Uchwałą
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie z 9 maja 2017 r. 
– wyróżnienia otrzymały:

Janina Aleszczyk, Renata Ataman, Edyta
Dorszyńska, Dorota Głodek, Renata Jaku-
bik, Agnieszka Janiszewska, Irena Jankow-
ska, Barbara Jurecka, Nina Jurewicz, Barba-
ra Lejkowska, Irena Maciąg, Irena
Michałko, Izabela Pawlak, Barbara Ponur-
ko, Irena Rek, Jolanta Sanicka, Helena
Stępniak, Anetta Turbiarz, Elżbieta
Wegner, Joanna Wilk, Zofia Wiśniewska,
Jolanta Zagowałko, Joanna Zielińska,
Gabriela Hołub, Maria Kmiecińska.

„CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO,
CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO, KIM JEST; 
NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ PRZEZ TO,
CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI.”

JAN PAWEŁ II
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W przerwie wszyscy uczestnicy uroczysto-
ści zostali zaproszeni na poczęstunek, była to
również doskonała okazja na spotkanie 
i rozmowę z koleżankami i kolegami.

Uroczystość zakończył spektakl komedio-
wy Kena Ludwiga „Księżyc nad Buffalo”.
Zaskakująca farsa z doborową obsadą akto-
rów BTD: Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonow-
skiej, Żanety Kamili Kurcewiczównej, Domini-
ki Mrozowskiej, Małgorzaty Wiercioch,
Wojciecha Rogowskiego, Artura Paczesnego,
Jacka Zdrojewskiego i Zdzisława Derebeckie-
go. Jest to opowieść o ludziach sceny; zabaw-
na, dowcipna z nieskomplikowaną fabułą,
przedstawiająca humorystyczną i zabawną
esencję jednego dnia z prowincjalnego teatru
z wielkimi ambicjami i jeszcze większymi
nadziejami na odmianę losu. Kolejna świetna
sztuka, która podbiła nasze serca. Wartka
akcja, niebanalne dialogi zaskakujący finał, 
w którym nie brakuje komizmu i humoru
wprowadził wszystkich uczestników we wspa-
niałą atmosferę i dobry nastrój.

Grażyna Margas 

ZAPROSZENI GOŚCIE OBECNI NA UROCZYSTOŚCI:
Czesław Hoc – europoseł, Paweł Szefernaker – sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera poseł
RP, Marek Hok – poseł RP, Stefan Romecki – poseł RP, Elżbieta Gumińska-Wasiak
– dyrektor biura senator Anny Sztark, Tomasz Sobieraj – marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, Piotr Jedliński – prezydent Miasta Koszalina, Dorota Pawłowska – dyrek-
tor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Koszalinie, Maria Smalec
– konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Maria Matusiak – konsultant wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Jolanta Tuszyńska-Stasiak – konsultant wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Justyna Laska – przewodnicząca V i VI
kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, Wiesława Miller – były konsul-
tant w dziedzinie pielęgniarstwa, współzałożyciel samorządu zawodowego, była Naczelna
Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Bogumiła Reszko-Szydłowska – prze-
wodnicząca Regionu Zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie, Wiesław Kowalewski – przewodniczący Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Koszalinie, Julita Wacław – przedstawiciel Zachod-
niopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecnie Kierownik Delegatury NFZ 
w Koszalinie, Joanna Rudecka – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Małgorzata Lesińska-Sawicka – kierownik Zakła-
du Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Elżbieta Czeszewska
– dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, Hele-
na Krysztopanis – prezes Zarządu „Patronka” sp. z o.o. w Szczecinku, Magdalena Luska
– prezes Zarządu „Przyjazny Szpital” w Połczynie Zdroju sp. z o.o., Stanisław Dorosz – prezes
Zarządu Medison sp. z o.o. w Koszalinie, Marina Łopuszańska – przedstawiciel dyrektora Środ-
kowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON sp. z o.o. w Koszalinie, Robert
Szank – dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, Tomasz
Szymański – dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Bernard Krupski – prezes
Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie, Antoni Burzyński – przewodniczący Rady Komba-
tantów i Osób Represjonowanych w Koszalinie, Teresa Stanisławska – dyrektor Towarzystwa
Ubezpieczeniowego Inter Polska przedstawicielstwa Centralnego w Koszalinie.
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DOBRA PRAKTYKA

Najpierw szok i niedowierzanie,
potem rozpacz, złość, żal, smutek
i przygnębienie. Osoba, u której
rozpoznano chorobę nowotworo-
wą nie potrafi się z tym pogodzić.
Nie może zrozumieć, dlaczego to
przytrafiło się właśnie jej. Zasta-
nawia się jak dalej żyć, czy będzie
mogła zrealizować swoje plany,
marzenia. Całe dotychczasowe
życie wywraca się do góry nogami.
Taka sytuacja wyzwala u chorych
wiele różnych emocji i zachowań.

Poważna choroba jest zawsze trudnym
doświadczeniem – dla samego chorego, ale 
i również dla jego rodziny. Ale trudności
zmuszają do tego, aby zdobywać wiedzę jak
się zaadaptować do nowej sytuacji. 

Jedną z kilku metod leczenia nowotwo-
rów jest między innymi chemioterapia 
– metoda leczenia za pomocą leków cytotok-
sycznych. 

Przewlekłe dożylne podawanie „chemii”
niekorzystnie wpływa na stan żył. Stają się
one „kruche”, obkurczone, „uciekające”,
pozrastane, a czasami wręcz niemożliwe do
nakłucia. Kolejna próba założenia wkłucia
obwodowego, typu venflon kończy się niepo-
wodzeniem dla pielęgniarki, a dla pacjenta
bólem i łzami. 

PORT NACZYNIOWY

Niezwykle wygodnym i odciążającym żyły
rozwiązaniem jest port naczyniowy. Port

jest stałym i długoterminowym
dostępem dożylnym. Składa się 

z komory, czyli zbiorniczka
wyposażonego w samousz-
czelniającą się membranę

oraz połączonego z nią cewnika, umieszczo-
nego w żyle głównej górnej. 

Aby umieścić cewnik w żyle głównej górnej
konieczne jest wprowadzenie go do żyły szyj-
nej wewnętrznej lub żyły podobojczykowej.
Po uzyskaniu dostępu do wybranej żyły,
wprowadza się do niej cewnik portu. Następ-
nie w okolicy podobojczykowej wykonuje się
kieszeń między skórą a mięśniami i umieszcza
w niej komorę portu. Ostatnim etapem jest
przeprowadzenie cewnika pod skórą od miej-
sca wprowadzenia do żyły do miejsca wszcze-
pienia komory portu oraz połączenie układu
w jedną całość. Zakłada się pięć szwów, które
usuwa po 10-14 dniach. Zwykle zabieg
wszczepienia portu trwa w granicach 30-45
min. i wykonuje się w znieczuleniu miejsco-
wym u dorosłych a u dzieci w znieczuleniu
ogólnym. 

Średni czas korzystania z portu wynosi 
2–3 lata, ale jeżeli nie wystąpią żadne powi-
kłania, a obecność cewnika w naczyniu jest
dobrze tolerowana to ten okres może ulec
wydłużeniu.

Przeciwwskazania do zastosowania portów
naczyniowych są takie same, jak w przypadku
zastosowania konwencjonalnych dostępów
centralnych: 

● zespół rozsianego wykrzepiania śród-
naczyniowego, 

● bakteriemia, 
● uogólnione infekcje (także posocznica 

i zapalenie otrzewnej), 
● guzy lub wcześniejsze zabiegi opera-

cyjne w pobliżu miejsca wkłucia. 
Względne przeciwwskazanie to otyłość,

krańcowe wyniszczenie oraz zniekształcenia
anatomiczne w obrębie szyi i klatki piersiowej. 

Chorzy z założonym portem naczyniowym
powinni zrezygnować ze wzmożonego wysił-
ku fizycznego angażującego górne partie
ciała, w szczególności ramiona i obręcz barko-

wą. Istnieją przeciwwskazania do podnoszenia
ciężarów, uprawiania kulturystyki, gry w golfa
lub tenisa, ponieważ uprawianie tych dyscy-
plin może wiązać się z większym ryzykiem
uszkodzenia cewnika naczyniowego. Przy
nadmiernej ruchomości kończyny górnej, pod
dużym obciążeniem, może dojść do upośle-
dza jego funkcjonalności i wywołać przed-
wczesne uszkodzenie. Nie ma natomiast prze-
ciwwskazań do pływania w charakterze
rekreacyjnym. 

Ponieważ skóra nad komorą portu nara-
żona bywa na częsty kontakt ze środkami
dezynfekcyjnymi oraz powtarzane nakłucia,
należy dbać o nią w szczególny sposób 
– unikać napięcia, stosować kremy natłusz-
czające i odżywcze. Ze względu na ryzyko
przerwania cewnika, powinno się zwracać
uwagę, aby miejsca, w którym cewnik prze-
chodzi nad obojczykiem, nie uciskać paskiem
od torby lub plecaka, pasami bezpieczeństwa
czy ramiączkiem od biustonosza. 

Jeżeli nie używa się portu naczyniowego
do podawania leków przez dłuższy czas, 
w celu utrzymania drożności wymaga on
regularnego przepłukiwania roztworem hepa-
ryny. Zaleca się wykonywanie tej procedury
raz na 4-6 tygodnie. 

Powikłania wszczepienia portu naczynio-
wego można podzielić na 2 grupy, tj. wczesne
i późne, w zależności od czasu ich pojawienia
się od implantacji.

Do powikłań wczesnych należą: 
● odma opłucnowa, 
● przebicie naczynia, 
● nakłucie tętnicy
● przedłużające się krwawienie i krwiak 

w miejscu wszczepienia portu.

Do powikłań późnych należą: 
● zakażenie, bakteriemia, posocznica, 
● zakrzepica, 
● jałowa martwica skóry nad portem, 
● przemieszczenie komory portu lub/i

cewnika, 

W codziennej praktyce znaczące powikła-
nia związane z portami są stosunkowo rzad-
kie, a najczęściej występujące dotyczą uszko-
dzenia któregoś z elementów systemu lub
zakażenia cewnika. Powoduje to niemożność
dalszego korzystania z zestawu i utratę
dostępu do żyły. W takich sytuacjach koniecz-
ne jest jak najszybsze chirurgiczne usunięcie
portu. 

Port naczyniowy stanowi dobre rozwiąza-
nie problemu z uzyskaniem dostępu do żył 
u chorych wymagających wielokrotnego
leczenia tą drogą. Łatwość uzyskania wkłucia
daje komfort choremu, eliminuje ból i stres
związany z wielokrotnym nakłuwaniem żył
obwodowych, tym samym pomniejsza
dyskomfort związany z kolejnym przyjęciem
do szpitala. Utrzymanie stałego dostępu do
żyły umożliwia ponadto prowadzenie leczenia
dożylnego w warunkach domowych.

Renata Stec
Oddział Onkologii i Chemioterapii

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Diagnoza 
– RAK



Definicja odpadów medycznych zawarta
w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia
2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987
i z 2017 r. poz. 785) uniemożliwia zakwalifi-
kowanie odpadów, o których mowa w pierw-
szym akapicie pisma jako odpadów medycz-
nych. Definicja odpadów medycznych brzmi
bowiem następująco: przez odpady medycz-
ne rozumie się odpady powstające 
w związku z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych oraz prowadzeniem badań 
i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny.

Zaś odpady powstające w domu u pacjen-
ta (z wyłączeniem zakaźnych odpadów
medycznych i zakaźnych odpadów weteryna-
ryjnych powstających w wyniku świadczenia
usług na wezwanie – wówczas wytwórca
takich odpadów jest obowiązany do

bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych
odpadów do przystosowanych do tego celu
pomieszczeń spełniających wymagania 
w zakresie magazynowania takich odpadów)
należy zakwalifikować jako odpady komunal-
ne.

W myśl definicji odpadów komunalnych
zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
12 grudnia 2014 r. o odpadach są to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpa-
dów powstających w gospodarstwach domo-
wych. W związku z powyższym, odpady
powstające w gospodarstwach domowych, 
w tym np. strzykawki, igły wytworzone

podczas iniekcji domowych lub podobne
należy traktować jako odpady komunalne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250, z późn. zm.), za odebranie i właściwe
zagospodarowanie odpadów komunalnych
odpowiedzialne są gminy, natomiast właści-
ciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c
ustawy, są obowiązani ponosić na rzecz
gminy, na terenie której położone są ich
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Z kolei w zamian za
pobraną opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi gmina zapewnia właścicie-
lom nieruchomości możliwość pozbywania
się wszystkich rodzajów odpadów komunal-
nych, przy czym rozumie się przez to odbie-
ranie odpadów z terenu nieruchomości, 
o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ww. usta-
wy, przyjmowanie odpadów przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych oraz zapewnianie przyjmowania tych
odpadów przez gminę w inny sposób. 

Odpady typu igły, strzykawki lub podobne,
powstające w gospodarstwach domowych
powinny być klasyfikowane w grupie 20; 
w celu ich prawidłowego zaklasyfikowania
należałoby zastosować kod ex 20 01 99 – np.
odpady wytworzone podczas iniekcji domo-
wych (zużyte igły, strzykawki), zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014T. poz. 1923). Zasad-
niczo więc zapewnienie mieszkańcom możli-
wości pozbywania się tych odpadów, 
w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, należy do gminy.

Oznacza to, że gmina powinna wskazać
miejsce gdzie można oddać tego typu odpa-
dy – może to być np. punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Reasumując, w obecnym stanie prawnym
nie jest możliwa inna klasyfikacja odpadów
powstających w domu w wyniku przeprowa-
dzania badań stężenia cukru we krwi, odpa-
dów igieł do penów czy też odpadów ampu-
łko-strzykawek. Ewentualne zmiany w tym
zakresie wymagają wprowadzenia zmian na
poziomie ustawowym. Jednocześnie infor-
muję, że ewentualne propozycje zmian 
w zakresie klasyfikacji odpadów, o których
mowa w niniejszym piśmie czy też w konte-
kście definicji odpadów medycznych zostaną
poddane analizie na etapie kolejnej noweli-
zacji ustawy z dnia 12 grudnia 2014 r. o odpa-
dach.

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora

Departament
Gospodarki Odpadami

DOBRA PRAKTYKA

#STRONA 10

CUKRZYCA – problem z utylizacją
domowych odpadów medycznych

Co ma zrobić cukrzyk z testami paskowymi do określania poziomu cukru we
krwi, igłami do penów lub ampułko-strzykawkami, które pozostają w jego
domu?! Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia. 
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KONFERENCJA MEDYCZNA

Z okazji 60-lecia powstania Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koszalinie, Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie i Okrę-
gowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Koszalinie zorganizowali
konferencję naukową – „Pielę-
gniarstwo oparte na faktach 
– w kręgu cukrzycy”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał
Rektor PWSZ w Koszalinie dr Jan Kuriata. 
Z inauguracyjnym referatem „Cukrzyca 
– epidemiologia” wystąpił dr Wiesław Kowa-
lewski, wykładowca PWSZ w Koszalinie i orga-
nizator konferencji.

Głównym celem i inspiracją dla konferen-
cji jest refleksja nad problematyką ludzkiego
zdrowia w aspekcie cukrzycy jako choroby
cywilizacyjnej, opisanie i interpretacja możli-
wie bogatego spektrum działań medycznych
i terapeutycznych. 

W Polsce żyje około dwa miliony osób 
z rozpoznaną cukrzycą i bliżej nieokreślona
liczba z chorobą nierozpoznaną. Często
zdarza się, że pozostając długo nie rozpo-
znaną, cukrzyca jest przyczyną wielu ciężkich
powikłań, które skutecznie obniżają poziom
jakości życia. Najczęściej powikłania dotyczą

występowania zaburzeń w funkcjonowaniu
nerek, narządu wzroku, układu sercowo-
naczyniowego oraz stopy cukrzycowej. Coraz
częściej rozpoznawana jest również wśród
kobiet ciężarnych, gdzie stanowi zagrożenie
rozwoju wielu powikłań w okresie ciąży i poro-
du. 

Zaproszeni eksperci omówili zagadnienia,
których znajomość pozwoli udoskonalić
warsztat pracy, pogłębić posiadane kwalifi-
kacje w zakresie wspierania pacjentów 
w codziennym radzeniu sobie z cukrzycą.
Kształcenie personelu stanowi kluczowe cele
współczesnego modelu opieki diabetologicz-
nej i interdyscyplinarnych działań zespołu
terapeutycznego. W ramach wykładów poru-
szono tak ważne zagadnienia jak różnicowa-
nie oraz nowoczesne metody leczenia cukrzy-

cy typu pierwszego i drugiego. Przedstawio-
ny został problem cukrzycy ciężarnych.
Zwrócono uwagę na tak ważny element opie-
ki nad chorym z cukrzycą jakim jest edukacja
pacjenta pod kontem samo opieki i samo
pielęgnacji. Przedstawione zostały zasady
prawidłowego żywienia. W ciekawy sposób
omówione zostały zasady pielęgnowania
skóry u pacjentów z cukrzycą oraz zasady
stóp. Bardzo cennym przykładem możliwości
pracy pielęgniarskiej był wykład pokazujący
możliwości rozwiązywania problemów w miej-
scowym leczeniu owrzodzeń w przebiegu
zespołu stopy cukrzycowej, którego zwie-
ńczeniem była prezentacja ukazująca plan
opieki nad chorym z trudno gojącą się raną w
przebiegu cukrzycy w perspektywie własnych
doświadczeń z praktyki pielęgniarskiej Szpi-
tala Wojewódzkiego w Koszalinie. Wydarzenie
to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem,
w którym udział wzięło blisko 130 osób.
Opinie uczestników wyraźnie wskazują na
potrzebę dalszych spotkań i prowadzenia
dyskusji, które mają uwrażliwić nas na potrze-
by zdrowotne pacjentów. 

Zapraszam do wzięcia udziału w kolej-
nym spotkaniu „Jesienny Koszaliński
Dzień Onkologiczny”. Konferencja
odbędzie się w listopadzie.

Dr Wiesław 
Kowalewski

Pielęgniarstwo oparte na faktach
– W KRĘGU CUKRZYCY

”W Polsce żyje około
dwa miliony osób 
z rozpoznaną cukrzycą
i bliżej nieokreślona
liczba z chorobą
nierozpoznaną.



PLEBISCYT HIPOKRATES

#STRONA 12

11 maja odbyła się uroczystość wręczenia
statuetek, nagród i wyróżnień laureatom
ósmej edycji plebiscytu HIPOKRATES na tytuł
najpopularniejszy lekarz, najpopularniejsza
pielęgniarka/położna, przychodnia przyjazna
pacjentom, najpopularniejszy gabinet stoma-
tologiczny, najpopularniejszy dietetyk oraz
najpopularniejsze uzdrowisko/sanatorium 
w województwie zachodniopomorskim.

Plebiscyt organizuje „Głos Koszaliński” pod
patronatem m.in. OIPiP w Koszalinie. Idea
plebiscytu to przede wszystkim zebranie
głosów wdzięcznych pacjentów i wyrazów
uznania dla pielęgniarek, położnych i lekarzy.
A to chyba największe wyróżnienie i sukces
jaki można osiągnąć – uznanie i dobra opinia
pacjentów. 

Laureatom dziękujemy jeszcze raz i życzy-
my dalszych sukcesów w pracy z pacjentami.

PLEBISCYT HIPOKRATES NA NAJPOPULARNIEJSZĄ
PIELĘGNIARKĘ I POŁOŻNĄ

Znamy nazwiska laureatek



PLEBISCYT HIPOKRATES

Oto Lista laureatów 
– pielęgniarki i położne 
z poszczególnych
powiatów:

Hipokrates – Koszalin i powiat 
koszaliński (Najpopularniejsza 
Pielęgniarka/Położna)

1 Anna Pawlik Koszalin
2 Urszula Klamczyńska Koszalin
3 Barbara Hope Koszalin

Hipokrates – Powiat białogardzki 
(Najpopularniejsza Pielęgniarka/
Położna)

1 Mariusz Drobek Białogard
2 Magdalena Wyszołmierska Białogard
3 Danuta Bysyngier Białogard

Hipokrates – Powiat drawski 
(Najpopularniejsza Pielęgniarka/
Położna)

1 Miroslawa Bas Drawsko Pomorskie
2 Danuta Bysyngier Drawsko Pomorskie
3 Marzanna Zuba Drawsko Pomorskie

Hipokrates – Powiat kołobrzeski 
(Najpopularniejsza Pielęgniarka/
Położna)

1 Katarzyna Wyszkowska Kołobrzeg
2 Kazimiera Piątek Kołobrzeg
3 Grażyna Michalska Ustronie Morskie

Hipokrates – Powiat sławieński 
(Najpopularniejsza Pielęgniarka/
Położna)

1 Jolanta Firuta Darłowo
2 Jolanta Bronisz Sławno
3 Leokadia Łozińska Sławno

Hipokrates – Powiat szczecinecki 
(Najpopularniejsza Pielęgniarka/
Położna)

1 Beata Strzedzińska Szczecinek
2 Krystyna Hendrysiak Szczecinek
3 Grażyne Woś Barwice

FOT. RADOSŁAW BRZOSTEK/GŁOS KOSZALIŃSKI 
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WAŻNE SPRAWY

#STRONA 14

Batalia NIPiP o nasze wynagrodzenia
W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, prezen-
tujemy informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.
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WAŻNE SPRAWY



WAŻNE SPRAWY
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WAŻNE SPRAWY

#STRONA 18

Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywa-
nej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne

wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu
zawód medyczny w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób okre-
ślony w art. 3 albo art. 7;

2) podmiot leczniczy – podmiot leczniczy, o którym mowa w art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

3) pracownik wykonujący zawód medyczny:
a) osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie lecz-
niczym,
b) osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie
leczniczym, która bierze bezpośredni udział w wykonywaniu zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających na sprawowaniu zapo-
biegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu dzia-
łalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska
oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Art. 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonujące-
go zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn
współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce naro-
dowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż naj-
niższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących
warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają,
w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie lecz-
niczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, zwanego
dalej „porozumieniem”;

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organiza-
cja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez
pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja;
4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określo-

nym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego usta-
la, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia,
zwanego dalej „zarządzeniem”:

a) kierownik podmiotu leczniczego,
b) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przy-
padku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek
budżetowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
5) ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób

podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny
dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia, przy
czym:

a) na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika
wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10%

kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,
b) na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika
wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,
c) na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika
wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,
d) na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika
wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,
e) na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika
wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny w niepełnym
wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosun-
ku pracy.

3. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwy-
ższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko
pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagro-
dzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie prze-
pisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.[1])).

4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowni-
ka wykonującego zawód medyczny nie może być niższe niż najniższe
wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na
dzień 31 grudnia 2021 r.

Art. 4. Kontrolę wykonywania przepisów art. 3 przeprowadza:
1) podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach okre-
ślonych w tej ustawie;

2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 786 i 962).

Art. 5. W porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasa-
dy podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosun-
ku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medyczne-
go, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Przepisy art. 4
stosuje się odpowiednio.

Art. 6. 1. W latach 2017–2027 maksymalny limit wydatków z budże-
tu państwa będących skutkiem finansowym ustawy z tytułu wzrostu
kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomo-
wych lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 5 028 159 tys. zł, przy czym 
w kolejnych latach wyniesie maksymalnie w:

1) 2017 r. – 0 zł;
2) 2018 r. – 64 086 tys. zł;
3) 2019 r. – 102 457 tys. zł;

USTAWA
Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R.

O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH 

W PODMIOTACH LECZNICZYCH
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Rozmowy z NFZ
14 czerwca roku na wniosek
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych odbyło się spotkanie
przedstawicieli NRPiP z Prezesem
Narodowego Funduszu Zdrowia
Andrzejem Jacyną

W trakcie spotkania poruszono problemy
dotyczące:

● kontraktowanie świadczeń w pielę-
gniarskiej opiece długoterminowej
domowej na rok 2017 i lata następne 

w szczególności kryteriów oceny ofert
oraz ujednolicenie finansowania świad-
czeń zgodnie z taryfikacją tj. 30,08 zł,

● świadczeń koordynowanej opieki nad
kobietą ciężarną i opieki położnej POZ 
w opiece nad kobietą w ciąży fizjolo-
gicznej i problemami z tym związanymi,

● braku wyceny świadczenia zdrowotne-
go w zakresie ordynowania i kontynu-
acji leczenia przez pielęgniarki i poło-
żne POZ oraz możliwości kierowania
uczniów przez pielęgniarki środowiska
nauczania i wychowania do lekarza
okulisty i ortopedy.

Przedstawiciele NRPiP przedstawili NFZ
propozycje:

● świadczenia pielęgniarki POZ dodat-
kowo finansowanego przez NFZ „Pora-
da profilaktyczna – profilaktyka ADR 
w Polipragmazji”,

● włączenie – do dokumentacji medycz-
nej w formie załącznika „Informacja do
lekarza POZ / lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego o realizacji świadczeń 
w zakresie pielęgniarki POZ, położnej
POZ, pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania”.

4) 2020 r. – 195 666 tys. zł;
5) 2021 r. – 302 924 tys. zł;
6) 2022 r. – 727 171 tys. zł;
7) 2023 r. – 727 171 tys. zł;
8) 2024 r. – 727 171 tys. zł;
9) 2025 r. – 727 171 tys. zł;

10) 2026 r. – 727 171 tys. zł;
11) 2027 r. – 727 171 tys. zł.

2. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy denty-
stów w poszczególnych dziedzinach medycyny w trybie rezydentury
ustala się na dany rok, uwzględniając limit wydatków określony w ust.
1 pomniejszony o wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
sfinansowanie kosztów związanych z realizacją obowiązkowych staży
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu
wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu kory-
gującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw zdro-
wia.

Art. 7. Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załącz-
niku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

Art. 8. W 2017 r. porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński

ZAŁĄCZNIK DO USTAWY Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R.

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY

źródło: strona internetowa sejmu
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Wspólnie z grupą miłośniczek
Hiszpanii zaplanowałyśmy wyjazd
do Andaluzji. Celem naszej
podróży było ważne wydarzenie
w kulturze zwyczajów andaluzyj-
skich – coroczne święto Feria de
Abril, co w dosłownym tłumacze-
niu oznacza „kwietniowe targi”.
Pierwotnie były to targi bydła, 
w których uczestniczyły tysiące
handlarzy, które przekształciło się
w barwny festiwal folkloru i na
stałe zagościło w andaluzyjskim
kalendarzu imprez. W tym roku
święto odbyło się od 2 do 7 maja.

Dwa tygodnie po zakończeniu Semana
Santa (Wielki Tydzień przed Świętami Wiel-
kanocnymi) do Sevilli zjeżdżają się pielgrzymi
i reporterzy, aby zobaczyć odświętne procesje,
gdzie wierni odtwarzają sceny z Drogi Krzy-
żowej. Te malownicze sceny pełne powagi 
i majestatu zasłynęły w całym świecie. Wierni
wynoszą na ulicę obraz Madonny Virgen, ulice
wypełniają się kwiatami i zapachem kadzideł.
Hiszpanki na ten czas ubierają się w czarne
suknie, koronkowe welony, a w rękach trzy-
mają ozdobne czarne wachlarze i różańce. 

Część Sevilli na czas Feria de Abril jest
przeznaczona tylko do obchodów. Mężczyźni
przebierają się w tradycyjne andaluzyjskie
stroje ludowe, a kobiety i dziewczynki 
w suknie do tańca flamenco, które zachwyca-
ją kolorami fasonami i falbanami. Obszar
zwany Real de la Feria znajduje się naprze-
ciwko parku Marii Luizy (swoiste zielone płuca
miasta) gdzie ustawione są namioty zwane
‘casetas’ – czyli płócienne pawilony różnej
wielkości, gdzie można napić się dobrego
wina lub innego trunku i zjeść dobry obiad lub
słynne przystawki np. tapas.

Wielką atrakcją było zrobienie pamiątko-

wej fotografii z uczestnikami fiesty, którzy są
bardzo mili dla turystów jednak casetas są
często prywatne i można do nich wejść jedy-
nie na zaproszenie rodziny lub znajomych
właściciela. Są również namioty dla turystów,
gdzie organizatorzy zachęcają do wspólnej
zabawy.

Magią tej imprezy jest zadziwiający 
i zmysłowy taniec. Jedną z odmian tego tańca
jest Las Sevillanas, który składa się z prostego
układu kroków i łączy się ze stylem La Mancha
i jest niezwykle spontaniczny. Aby go zata-
ńczyć trzeba znać chociażby podstawowe
kroki Sewiliany (jest jedną z odmian flamen-
co).W każdym z namiotów odbywają się tańce
i śpiewy od godziny 21, aż do samego rana. 

W południe każdego dnia odbywała się
procesja oraz parada konna zwana Peseo de
Cabalos. Urodziwe dziewczyny z Sevilli (wiele

z nich bierze też udział w wyborach miss Hisz-
panii) były wożone w powozach konnych.
Każdy woźnica miał na sobie tradycyjny,
odświętny strój, zaś konie również były odpo-
wiednio przystrojone.

Wielkie wrażenie zrobił na nas widok stat-
ku, na którym odbywała się kolejna zabawa
przy akompaniamencie gitar i cajonu, gdzie
setki młodych dziewcząt ubranych w trady-
cyjne suknie ustawiło przed wejściem na
pokład w długim korowodzie. Miałyśmy
okazję podziwiać ich oryginalną urodę,
niespotykane dla nas zwyczaje oraz zabawy
andaluzyjskiej młodzieży. Wejście na statek
było za okazaniem biletu, turyści raczej w nim
nie uczestniczyli.

Równocześnie na arenie do walk byków, na
Plaza de Torros de Maestranza, odbywała się
korrida, która zawsze przyciąga tłumy widzów.
Korrida nazywana „Los Torros” to kwintesen-
cja hiszpańskiej kultury oraz obyczajów 
z Półwyspu Iberyjskiego. Obecnie korrida
wygląda mniej więcej taj samo jak w roku
1726, kiedy to Francisco Romero z miasta
Ronda wprowadził „estoque”, czyli miecz 
i „muleta” – czerwoną płachtę.

Głównymi bohaterami korridy są czołowi
torreadorzy Hiszpanii. Torreadorzy to młodzi,
wysportowani chłopcy i mężczyźni, w dawniej-
szych czasach pochodzący z zamożnych
domów, ponieważ strój do korridy był bardzo
kosztowny. Obecnie są to znani celebryci, na
których polują paparazzi, a ich partnerki
często pojawiają się w hiszpańskiej prasie i na
plotkarskich portalach. Z opowiadań prze-
wodnika dowiedziałyśmy się, iż najbardziej

NASZE PODRÓŻE

MAGICZNA ANDALUZJA
hiszpański region pełen gorącego słońca, flamenco, 
korridy i fiesty.
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wymagające i pasjonujące są korridy, 
w których biorą udział matadorzy na koniach
czyli „rejoneadors”.

Jest to najstarsza forma walk z bykami,
która rozwinęła się w Andaluzji w XVII wieku.
Ciekawostką jest to, iż kobiety w Hiszpanii
również uczestniczą w korridzie. Najsław-
niejsza z nich to Cristina Sanchez, która
osiągnęła duży sukces w tej trudnej i ryzy-
kownej konkurencji. Przeszła na emeryturę 
w 1999 roku. 

Bilety na korridę są trudne do zdobycia.
Trzeba je rezerwować na kilka lat do przodu.
Ja osobiście niekoniecznie będę o nie zabie-
gała. Tygodniową, kolorową fiestę Feria de
Abril zakończył efektowny pokaz sztucznych
ogni .

Sevilla słynie również z pięknego tańca
flamenco. Jest to miasto gdzie znajduje naj-
większa ilość szkół tańca i tablo flamenco,
które poza festiwalami i pięknymi zabytkami,
przyciągają turystów z całego świata. Cieka-
wostką jest to, iż Japończycy okazali się wiel-
kimi miłośnikami tego magicznego tańca 
i kultury hiszpańskiej. W Japonii obecnie jest
ponad 600 szkół tańca. W Polsce taniec
flamenco również ma swoich wielbicieli i już

powstało wiele profesjonalnych szkół flamen-
co.

Nasza znajoma artystka z Kazachstanu
Maria, która mieszka na stałe Polsce studio-
wała taniec hiszpański i obecnie prowadzi

swoja szkołę w Warszawie (tańczyła m.in. 
w programie „Taniec z Gwiazdami” wraz ze
swoim zespołem) poleciła nam swoją kole-
żankę Elizę – Polkę, która mieszka na stałe 
w Sevilli. Będąc na miejscu odwiedziłyśmy jej
szkołę tańca.

Szkoła ta znajduje się na starówce przy
Calle Jesus, niedaleko słynnej katedry Naj-
świętszej Panny Marii,uznanej za największą 
i jedną z najpiękniejszych w świecie. Było to
bardzo miłe spotkanie. Miałyśmy okazję
poznać szczegóły tego nietypowego tańca,
oraz podziwiać mistrzów w tańcu, będąc 
w słynnym Tablas Taberna Flamenco Pepe
Lopez w Torremolino.

Podróż po Andaluzji była pełna wrażeń.
Na wielkich obszarach doliny Gwadalkiwir
widać młode byczki pasące się na zielonych
łąkach, nazywanych denesami. Ulubionym ich
przysmakiem są żołędzie dębu korkowego.

Byki, które widziałyśmy, to zwierzęta prze-
znaczone do walk na arenach korridy należące
do rasy Toro Bravo. Zwierzęta, które giną 
w walkach na korridzie mają dużą wartość,
ponieważ z ich mięsa wyrabiane są tradycyj-
ne przysmaki kuchni hiszpańskiej. Wytwarza-
na w tych rejonach dojrzewająca szynka to
najbardziej aromatyczna odmiana popular-
nej „Jamónserrano”, czyli szynki górskiej.

W andaluzyjskich restauracjach króluje
mięso z byka, a także tuńczyk i owoce morza.
Każdy region szczyci się swoją regionalną
potrawą i trunkiem. W okolicach Rondy
można zjeść słynne w tamtych rejonach danie
„Rabo de Toro” czyli bycze ogony. Jest to
wyrazisty gulasz z duszonymi warzywami 
i suszonymi śliwkami oraz ziołami podawany
z białym winem. 

Wyjazd do Andaluzji i spotkanie z odmien-
ną kulturą, zwyczajami, pyszną kuchnią, trady-
cyjnym tańcem oraz pięknymi krajobrazami
urzekło nas tak mocno, że z pewnością
będziemy chciały pojechać tam ponow-
nie i poznać Hiszpanię jeszcze lepiej.

Krystyna Szczerbińska
SP ZOZ MSW 
w Koszalinie



MOJE PASJE

Nie lubię stagnacji, gdybym mogła 
– wydłużyłabym dobę, nie mam telewizora,
szkoda mi czasu na sen – poddaję się tylko,
gdy organizm upomina się o swoje… Nauczy-
łam się prawdziwie odpoczywać robiąc to, co
lubię i przebywając w miejscach, które
kocham, w miejscach, gdzie ładuję energię.
Znajomym z dalszych zakątków Polski mówię,
że urlop mam przez okrągły rok, bo przecież
morze, jeziora, piękne lasy, urocze okolice
mam na wyciągnięcie ręki. Do tego jestem
dodatkową szczęściarą – zakochałam się 
w mieście, w którym mieszkam już prawie
dziewięć lat (jak ten czas leci…) i z uśmiechem
patrzę jak prężnie się rozwija. Moim „skrzy-
wieniem” jest wpatrywanie się w niebo 
o każdej porze dnia i nocy. Z uporem mania-
ka obserwuję chmury, ich kolorystykę, kształty,
zjawiskowość. Kocham wschody i zachody
słońca. Nie przejdę obojętnie i bez uśmiechu
obok zwykłego pąka na drzewie, podświetlo-
nej słońcem gałęzi, najmniejszego kwiatka… 

MIAŁO BYĆ O PASJI. 
TAK SIĘ ZASTANAWIAM 
OD CZEGO ZACZĄĆ…

Od najmłodszych lat cechowała mnie
niezwykła wyobraźnia i wrażliwość. Wrażliwo-
ść, która czasami przeszkadzała i nadal tak jest
w specyficznych sytuacjach. Jednak nie chcę
tego w sobie zmieniać. W ludziach 

i wokół siebie dostrzegałam i dostrzegam
nadal to, na co inni nie zwracają uwagi. Wycho-
wałam się w lubuskiej wsi. Pamiętam zabawy
na powietrzu do późnych godzin wieczornych,
guzikowe rodziny nazywane po imieniu, kasz-
tany, żołędzie, kamyczki, szkiełka, patyczki,
które zastępowały kupowane zabawki. Były
zaspy śnieżne, długie spacery po polach,
łąkach, lasach, parkach. Był most zakochanych,
był dąb olbrzymi, którego średnicę mierzyło się
stopami. Były całe połacie fiołków, zawilców 
w lasach. Był kanał – wąska rzeczka, która
oferowała swoją rześkość w upalne dni. Były
wyprawy na ryby, grzyby wraz ze wschodem
słońca w towarzystwie taty, który śpiewem 
i pogwizdywaniem sygnalizował swoją blisko-
ść, a co za tym idzie dawał poczucie bezpie-
czeństwa. Był dom, gdzie emanowała matczy-
na troska. Były dziecięce, młodzieńcze pasje:

rysunek, fotografia, szydełko, druty, projekto-
wanie ubrań (m.in. dla koleżanek z ekonomika),
było szycie na maszynie do późnych godzin
nocnych – miałam zostać krawcową. Były biegi
na długie dystanse, piłka nożna – jedyna dziew-
czyna na boisku pośród kolegów. Potem przy-
szła dorosłość, wiele innych zainteresowań,
praca zawodowa, własna rodzina.

W roku 2004 zadziało się coś, czego do
końca nie potrafię wytłumaczyć. Zaczęłam bawić
się słowem pisanym. W przeciągu pierwszych
miesięcy wiersze wyrastały spod mojego pióra
niczym przysłowiowe grzyby po deszczu. 
W grudniu 2004 napisałam 14 baśni i kilkadzie-
siąt krótkich wierszowanych bajeczek dla dzie-
ci. Rok 2005, to nieco większe wyzwanie. Urodzi-
ła się pierwsza powieść, którą uparcie
doskonaliłam i z determinacją kilkakrotnie prze-
pisywałam w 160-stronicowych brulionach B5 
– początkowo w kratkę, później z szeroką linią 
– więcej miejsca na poprawki (zeszyty zacho-
wałam do dziś). Tu dodam, że wówczas jeszcze
nie byłam „komputerowa”. Obok wierszy, rodzi-
ły się krótkie formy prozy – opowiadania,
powstawały teksty piosenek. Potem kolejna
powieść – także w zeszycie i zarys czterech
następnych. Pierwszą powieść próbowałam
wysłać na konkurs o którym zasygnalizowała
mi moja koleżanka z Bogatyni. Pamiętam te
emocje wówczas. Czasu było mało, aby zdążyć.
Niemniej próbowałam. Brulion został podarty na
części i osiem osób przepisywało mój rękopis
wklepując tekst do komputera. Obciążona presją
czasu, przepisane fragmenty próbowałam łączyć
w sensowną całość. Wszystko wówczas działo
się tak szybko. Nie uwierzycie – zabrakło niespe-
łna 20 minut, aby zdążyć. Przekonana o znajo-
mości godzin pracy lokalnej poczty goniłam 
w wiadomym kierunku. Niestety, rozczarowana

NIE NUDZĘ SIĘ SAMA Z SOBĄ…
Słonecznik jest moim znakiem

 Plaża w Sarbinowie, kwiecień 2017 FOT. NATALIA HORODKO

Wschód słońca w Mielnie FOT. ALICJA STANKIEWICZ
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pocałowałam klamkę. Nie udało się. Szybko
wytłumaczyłam sobie, że widocznie tak miało
być i pogodzona wróciłam do codzienności.
Wena jednak nie odpuszczała. Nadal pisałam,
dużo pisałam. Po jakim czasie spróbowałam
wysłać powieść do dwóch wydawnictw, konkret-
nie wydawnictwa „Znak” z Poznania i wydaw-
nictwa „Czarne” we Wrocławiu. Odpowiedź
przyszła i brzmiała: „Nie jesteśmy zainteresowani
wydaniem”. Czas płynął. W międzyczasie
własnym sumptem wydałam pierwsze autor-
skie zbiory wierszy, zbiór fraszek. Obecnie jest
tego więcej, ale nie o tym chcę pisać.

W roku 2011 przyszło olśnienie. Mieszkając
już w Koszalinie, stwierdziłam, że skoro inne
wydawnictwa nie chcą mi wydać książki, to
założę własne wydawnictwo i będę sama sobie
wydawać swoje książki. We wrześniu bieżące-
go roku moja oficyna o nazwie KryWaj będzie
obchodzić szóstą rocznicę działalności – nawet
w najśmielszych snach nie przyśnił mi się taki
scenariusz… Oprócz swoich książek wydaję
książki innych autorów, antologie – prace
zbiorcze wielu internetowych grup poetyckich.
Statystycznie powoli zbliżam się do liczby 200

ogółem wydanych książek. Poza składem,
opracowaniem graficznym pozycji książkowych
promuję autorów organizując spotkania autor-
skie i inne imprezy mające na celu promocję
słowa pisanego i integrację twórców. Tu
wspomnę dwuletni projekt – Koszalińską Scenę
Literacką, nad którą w pierwszym roku działal-
ności patronat objęło Polskie Radio Koszalin.
Obecnie promocyjne spotkania odbywają się
pod nazwą Literackie Odsłony KryWaj. Przy
wydawnictwie działa utworzona przeze mnie
grupa literacka „Literomograf”. W lipca
bieżącego roku odbędzie się Druga Nocna
Odsłona KryWaj i Ogólnopolska Szuflada Lite-
racka, gdzie po części poetyckiej dodatkowo
będzie miała miejsce integracja tańcem do
godz. 2:00 w nocy. Wstęp wolny, więc korzy-
stając z okazji zapraszam serdecznie

Zapraszam do też do pobuszowania 
w internetowym sklepie Krywaj na:
www.krywaj.pl/sklep, oraz do polubienia
profilu an fb.: https://www.facebook.com/
Firma-KryWaj-508747619187511/

A moja powieść… – doczekała się swojego
czasu i tym razem nie wydam jej sama.
Właśnie podpisałam umowę i w przeciągu
sześciu miesięcy zostanie wydana przez
gdyńskie wydawnictwo „Novae Res” i będzie
ją można znaleźć między innymi na regałach
w sieci księgarni Empik. Jest to jeden z dowo-
dów na to, że warto mieć marzenia i dążyć do
ich realizacji. A pasja, to co robię poza godzi-
nami pracy jest moim wytchnieniem, czymś,
co daje ogromną satysfakcję i dodatkowo
niesie z sobą dużo radości, pozwala poznawać
wielu niesamowitych ludzi.

A zawód pielęgniarki… nie jest już tym
samym zawodem i trudno jest obecnie 
o satysfakcję z pracy, gdy przeraża tempo
jakie w dzisiejszych czasach dyktuje terapia,
gdzie szczególny nacisk kładzie się na doku-
mentację, komputer (tam wszystko musi
się zgadzać), a pacjent…? Pytanie pozo-
stawiam otwarte…

Krystyna Wajda
Chirurgia Ogólna

Szpital Wojewódzki 
w Koszalinie

III rocznica KryWaj – uroczystość w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
FOT. AGNIESZKA MARKIEWICZ

Jubileusz I rocznicy Koszalińskiej Sceny Literackiej FOT. KOSZALIN.PRO

Spotkanie autorskie w Sianowie
FOT. LIDIA NOWOSAD

Roboczy tytuł i roboczy projekt
okładki. Obraz wykorzystany 
do projektu – Jacek Juriewicz 
za Szczecinka
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„Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje
się o wiele grubsza, niż była? (...)
Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami:
uczucie, myśli, odgłosy, zapachy...
A gdy po latach zaczynamy ją kartkować, odnajdujemy 
w niej nas samych, młodszych, innych...
Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat;
odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie...”

CORNELIA FUNKE

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Nastało piękne lato. Pakujemy bagaże 
i wyruszamy w różne strony świata. Po ciężko
przepracowanym roku potrzebujemy odpo-
czynku i wytchnienia, relaksu i trochę nudy.

Ale musimy zabrać coś ciekawego do prze-
czytania.

Joannę Jax znamy z sagi „Dziedzictwo
von Becków”.

Tym razem pozycja składająca się z sześciu
tomów. Bardzo ciekawa, z tych które zosta-
wiają w sercu trwały ślad. Nie można jej pomi-
nąć.

Płomienna miłość, namiętność,
zazdrość, żądza zemsty, nienawiść,
frustracja, wreszcie okrucieństwo
wojny, które skłania do decyzji podej-
mowanych pod wpływem emocji,
determinacji, a także zagrożenia życia 
– to główne motywy, które znajdziecie
w nowej, nasyconej skrajnymi emocja-
mi sadze Joanny Jax, „Narodziny gnie-
wu”, która jest pierwszą częścią
sześciotomowego cyklu „Zemsta 
i przebaczenie”.

„Narodziny gniewu” stanowią pami-
ętną wędrówkę przez Polskę od okre-
su zaborów poprzez dwudziestolecie
międzywojenne, aż po czasy drugiej
wojny światowej.

Obrazują transformację nie tylko 
w prowincjonalnych osadach, ale także
w większych miastach, w międzyczasie wypra-
wiając wnikliwych odbiorców także do innych
krajów. Ukazanie losów bohaterów w czasie
kilkudziesięciu lat, w rozmaitych miejscach,
jednocześnie uwikłanie ich w wielkie świato-
we przemiany, sprawia, że powieść nabiera
wielowymiarowej perspektywy, w której
różnorodność wykreowanych sylwetek stano-
wi o jej ekspresyjnym, szalenie plastycznym

formacie.
Wśród mnogości bohaterów na
pierwszy plan wysuwają się

postacie kluczowe: Julian
Chełmicki, Emil Lewin,
Hanka Lewinówna oraz

Alicja Rosińska. To wokół nich rozgrywa się
misternie skonstruowana fabuła, obnaża-
jąca wielobarwność ich osobowości, skom-
plikowaną drogę, która poprzez dotkliwe
doświadczenia, a także chciwość i upór odci-
ska głębokie piętno, często prowadząc do
zmian egzystencjalnych, a także do podej-
mowania ryzykownych, nie zawsze korzyst-
nych decyzji.

Niebłahy konflikt między przyrodnimi
braćmi jest istotnym, dotkliwym czynnikiem,
wpływającym na losy kolejnych pokoleń.

Ta powieść to także wielka miłość, ukaza-
na w subtelny, ale i pełen namiętności sposób,
mająca zarówno wymiar ponadczasowy, jak 
i złudny, nacechowany goryczą i niespełnio-
nymi nadziejami. Autorka na kartach kreśli
wyrafinowaną historię, która doskonale obra-
zuje zarówno negatywne, niedoskonałe cechy
ludzkiej psychiki, jak i te pozytywne, nasyco-
ne niezłomnością i heroizmem.

Pisarka funduje odbiorcy porywającą,
pełną kontrastów i uniesień opowieść, która
od pierwszych do ostatnich stron intryguje,
wzrusza, zaskakuje, a także niepokoi.

Ta książka spowodowała, że na kilka
godzin oddaliłam się od teraźniejszego świa-

ta, intensywnie śledząc losy bohaterów. Po
przeczytaniu ostatniej strony poczułam żal,
niedosyt i wielkie pragnienie, aby natychmiast
sięgnąć po kolejną część .

Joanna Jax zabiera czytelnika w epicką
podróż po meandrach ludzkiego losu, nasy-
coną głęboką, chwilami iluzoryczną miłością,
przewrotną namiętnością, a także nienawi-
ścią i pragnieniem zemsty. To początek nieza-
pomnianej sagi, w której dzieje bohaterów
na przestrzeni lat ewoluują w zaskakujący
sposób, gdzie system wartości zostaje wysta-

wiony na ciężką próbę, a demony wojny nie
dają wytchnienia, zmuszając do skrajnych
zachowań.

Autorka zaserwowała czytelnikom dosko-
nałą mieszankę, w której fikcja literacka prze-
plata się z ważnymi wydarzeniami historycz-
nymi, ukazując różnorodność i nieprze-
widywalność ludzkich charakterów.

Obok tej książki nie sposób przejść obojęt-
nie… Gorąco polecam!

Eva Weaver to niemiecka pisarka, tera-
peutka i artystka, która w swojej pracy często
powraca do zagadnień tożsamości, przynale-
żności i historii. Zmaga się z dziedzictwem

#STRONA 26



KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

drugiej wojny światowej, analizuje wydarzenia
związane z Holokaustem.

Takim sposobem powstały „Lalki z getta”.
Choć jest to powieść fikcyjna, została uzupe-
łniona faktami z czasów okupacji Warszawy
oraz autentycznymi bohaterami.

Przejmujący opis wojny widzianej oczami
dziecka i jego prześladowcy. Porywające
studium ludzkiej odwagi i siły oraz przeba-
czenia. 

Żydowski chłopiec imieniem Mika na
początku wojny dziedziczy po dziadku
płaszcz, a wraz z nim kolekcję pacynek ukry-
tą w jego licznych kieszeniach.

Lalki pozwalają mu choć przez chwilę
zapomnieć o potwornościach wojny i pomóc
zapomnieć innym. Talent Miki zostaje odkry-
ty przez niemieckiego żołnierza, który zmusza
go do rozpoczęcia podwójnego życia, walki 
o życie i honor. Chłopcu udaje się jednak
znaleźć nowe zastosowanie dla lalkarskiego
talentu i sekretnych kieszeni płaszcza.

Powieść opisuje też drugie oblicze wojny
widzianej oczami niemieckiego żołnierza,
Maxa, który później trafia do syberyjskiego
gułagu. Łącznikiem między postaciami
żydowskiego chłopca i hitlerowca staje się
jedna z pacynek, która przekazywana z poko-
lenia na pokolenie symbolizuje trudne dzie-
dzictwo wojny.

Książka „Lalki z getta” mimo, że jest fikcją
literacką dotyka najbardziej wrażliwych strun
ludzkiej duszy. Wzrusza, daje do myślenia,
zasmuca i zdumiewa. Powieść podzielona jest
na trzy części. Pierwsza z nich omawia czasy
współczesne, kolejna opowiedziana jest 
z perspektywy 15-letniego, żydowskiego
chłopca imieniem Mika, natomiast trzecia
pochyla się nad losami niemieckiego żołnie-
rza warszawskiego getta, który po zakończe-
niu wojny, zostaje zesłany na Syberię i decy-
duje się na ryzykowną ucieczkę. Wszystkie
postaci są ze sobą powiązane, nie tylko
poprzez wydarzenia ale i... lalki.

„Lalki z getta” pokazują nam, jak ważne 
w życiu są drobiazgi, z pozoru nieważne
rzeczy lub gesty. Pokazuje jak ważne może
być słońce, śpiew ptaków, uśmiech ukochanej
osoby, jej rytmiczne bicie serca, miły gest
bliźniego. Jak istotny jest dar przekazywania
innym radości życia, nawet w najtragiczniej-

szych życiowych sytuacjach. Książka robi
wrażenie i jestem pewna, że będę do niej
wracać. Świetna i warta uwagi pozycja.

To piękna powieść o życiu i śmierci, 
o winie i karze ale też przesłanie aby 
w ludziach szukać dobra. Czasami wbrew
wszystkiemu.

Powieść Luca di Fulvio, autora świato-
wych bestsellerów, które sprzedały się 
w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy. Tym
razem autor przenosi nas na początek XV
wieku do nieistniejącej krainy – księstwa
Saxii.

Książę Marcus II był jeszcze dzieckiem, gdy
na dziedzińcu rodzin-
nego zamku stał się
świadkiem masakry
swoich bliskich, zabi-
tych z rozkazu Ojster-
niga – władcy sąsied-
niego księstwa.
Chłopiec przeżył tę
krwawą rzeź dzięki
pomocy wiejskiej
akuszerki Agnete i jej
córki Eloisy. Przyjęty do
ich domu uczy się żyć 
w rzeczywistości dale-
kiej od bogactw, które
otaczały go do tej pory.
Z czasem staje się
potężnym wojowni-
kiem, nigdy nie zapo-
minając, kim jest i co
mu się należy jako prawowitemu dziedzicowi
ziemi Raühnvahl we Wschodnich Alpach.
Akcja rozgrywa się w nieistniejącej krainie na
początku XV wieku i zachęca czytelnika do
podróży w nieznane.

„Di Fulvio jest utalentowanym gawędzia-
rzem, z niesamowita zdolnością pisania best-
sellerów, jeden po drugim. Genialne!” Frank-
furter Stadtkurier

Wszystkich, którzy szukają dobrej książki,
zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję.
Gwarantuje ona długie godziny niesamowicie
wciągającej rozrywki.

Ogromna dawka zemsty i przebaczenia,
nienawiści i nieśmiertelnej mocy miłości. 
– Koloryt pełen pasji i nadziei.

Szkoda by było nie przeczytać!

Następna powieść godna pole-
cenia, to „Spacer Aleją Róż” Edyty
Swiętek.

Jest rok 1949.
W małopolskiej wsi Pawlice zamieszkują

zamożni gospodarze, którzy od dawna byli
solą w oku najpierw okolicznego ziemiaństwa
– Pawłowskich, a po II wojnie światowej
przedstawicieli nowej władzy.

Pomiędzy głową rodzinySzymczaków,
Bronisławem, a Bartłomiejem Marczykiem,
bratem wysoko postawionego funkcjonariu-
sza UB, dochodzi do konfliktu.

Marczyk poprzysięga zemstę. Na skutek
reformy rolnej Szymczakowie tracą gospo-
darstwo będące owocem pracy kilku poko-
leń. We wsi zostaje utworzona spółdzielnia
rolnicza, której zarząd obejmuje Bartek.
Mężczyzna zaprowadza własne porządki,
uprzykrzając życie ograbionej z majątku
rodzinie. Z braku perspektyw Bronek posta-
nawia szukać szczęścia w świecie. Porzuca
dotychczasowe życie rolnika i podejmuje
pracę przy budowie Nowej Huty. Po
pewnym czasie dołącza do niego młodsza
siostra Julia, uciekająca przed nienawiścią
Marczyka.

Cóż to jest za powieść! Poznajcie zupełnie
nowe, zaskakujące wcielenie Edyty Świętek.

„Cień burzowych chmur” to mocne
rozpoczęcie sagi Spacer Aleją Róż, a że apetyt
rośnie w miarę jedzenia… ja już czekam na
drugi tom!

„Cień burzowych chmur” to powieść, która
nie tylko fascynuje ciekawą intrygą i świetnie
nakreślonymi postaciami bohaterów, ale 
i przeraża realizmem opisów życia w powo-
jennej Polsce. Autorka zręcznie wkompono-
wała dzieje rodziny Szymczaków w obraz
zachodzących przemian, obnażając absurdy 
i niegodziwości wczesnego PRL-u. Smaczku
dodaje rodzinna waśń, zrodzona z zawiści 
i zbrodni, a wiodąca ku krwawej zemście.

Dorota Fenkanin
Onkologia i Chemioterapia

Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie

mail: dofen69@gmail.com
tel. 662 355 883
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RAJD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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Od pięciu lat wspólnie ze Stowarzysze-
niem rowerowym „Roweria” w maju szyku-
jemy się do Rajdu Pielęgniarek i Położnych.
Jak zwykle chętnych nie brakowało, choć 
w tym roku maj nie rozpieszczał nas ładną
pogodą. Nad nami jednak opatrzność
najwyraźniej czuwała, bo aura sprzyjała
rowerowym wycieczkom! Słońce, delikat-
ny wiatr – wymarzone warunki na rajd
rowerowy, którego celem w tym roku było
Mielno. 

Rozpoczęliśmy tradycyjnie zbiórką pod
koszalińskim amfiteatrem. Następnie 
w sześciu grupach, z zachowanie względów
bezpieczeństwa, niespiesznym tempem,
obserwując wspaniałe „okoliczności przyro-
dy” dotarliśmy do Mielna. 

Celem było szkolne boisko, gdzie dzięki
uprzejmości pani Burmistrz świeżo upieczo-
nego miasta, mieliśmy do swojej dyspozycji
miejsce na ognisko, stoły, ławy gdzie mogli-
śmy odpocząć, porozmawiać, pośmiać się 

i zjeść poczęstunek, uzupełniając kalorie i siły
na powrotną drogę. 

Na płycie boiska z zieloną trawą odbyło się
kilka konkurencji sprawnościowych, indywi-
dualnych i zespołowych. Na zwycięzców
czekały nagrody ufundowane przez OIPiP 
w Koszalinie, które wręczyła Przewodnicząca
ORPiP Bożena Wojcikiewicz.

Po zakończonych konkurencjach, przy
których nie brakowało rywalizacji i śmiechu,
ruszyliśmy w drogę powrotną. Część wróciłą
tą samą drogą do Koszalina, a ci bardziej
zdeterminowani (była ich większość) do
Koszalina wrócili przez Osieki i Łabusz – poko-
nując w sumie około 50 km. 

Kolejny udany rajd, doskonały relaks po
ciężkiej pracy i możliwość spotkań z koleżan-
kami i spędzenia czasu z rodziną! 

Pozostaje tylko powiedzieć: Do zobaczenia
za rok!

Przemysław Kański (Roweria), 
Krystyna Morawska (sekretarz ORPiP)

POŁĄCZENI PASJĄ 
13 maja wyruszyliśmy w doroczną trasę rajdu pielęgniarek i położnych. W tym roku 
była to już piąta edycja tej integracyjnej imprezy. Na starcie stanęło kilkadziesiąt osób.
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MSZA ŚWIĘTA

Koleżance Pielęgniarce

Małgorzacie Podlas
wyrazy szczerego współczucia i żalu

w trudnych chwilach po śmierci

TATY
składają

wszyscy współpracownicy
z Oddziału Urologii z Blokiem Operacyjnym 

i Pracownią USG
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

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

Najszczersze wyrazy współczucia

Koleżance

Aleksandrze Michalskiej
Z powodu śmierci

TATY
składają

pielęgniarki i położne
SP ZOZ MSW w Koszalinie

12 maja, w kościele pw. św. Kazi-
mierza w Koszalinie, odbyła się po
raz 6. msza św. w intencji Pielę-
gniarek i Położnych w z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej. Uroczystość
celebrował JE ks. biskup Krzysz-
tof Włodarczyk, a towarzyszył mu,
jak co roku, kapelan szpitalny ks.
Piotr Subocz.

W homilii ks. biskup wspomniał rys histo-
ryczny naszego zawodu oraz współczesne,
zasłużone pielęgniarki i położne, między inny-
mi Stanisławę Leszczyńską Życzył nam,
abyśmy nie traciły nadziei na lepsze jutro
naszego zawodu w Polsce.

Podobnie jak w latach ubiegłych uroczy-
stość uświetniła Wojskowa Orkiestra Sił
Powietrznych pod dowództwem kpt. Krzysz-
tofa Więcha, orkiestrę prowadził st. chor. szt.
Tomasz Zajączkowski.

Po mszy orkiestra odegrała hymn
pielęgniarski i zaprezentowała swój kunszt
muzyczny i choreograficzny. Usłyszeliśmy

znane szlagiery m. in. „Do zakochania jeden
krok”, „Oto Chopin” i grupy Village People
„YMCA” oraz kilka utworów z repertuaru Elvi-
sa Presleya.

Serdecznie dziękujemy orkiestrze i kapła-
nom oraz wszystkim uczestnikom naszej
wspólnej modlitwy. Zapraszamy za rok.

Irena Rek



związane z uszczerbkiem na zdrowiu
dla rodziny w przypadku Twojej śmierci
w przypadku śmierci najbliższych
związane z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu
w przypadku rozpoznania poważnej choroby

aby przystąpić do ubezpieczenia skontaktuj się z agentem INTER 
lub Biurem Obsługi Klienta INTER – Życie 
wypełnij Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia oraz skróconą 
Ankietę Medyczną
twoja ochrona zacznie działać już od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym została opłacona składka
przystępując do ubezpieczenia INTER Medyk Life stajesz się członkiem 
Południowego Stowarzyszenia Ubezpieczonych

ubezpieczeniem możesz objąć partnera życiowego i dorosłe dzieci
możesz rozszerzyć ochronę o pakiet ryzyk obejmujący najczęstsze choroby zawodowe
po wystąpieniu z ubezpieczenia grupowego lub po ukończeniu 65 roku życia, możesz kontynuować 
ubezpieczenie na zasadach indywidualnych
uznajemy staż u poprzedniego Ubezpieczyciela i gwarantujemy utrzymanie ciągłości ubezpieczenia 
grupowego, jeżeli było ono opłacane nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy

INTER Medyk Life zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek 
choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. To gwarancja, że gdy 
nie będziesz mógł wykonywać pracy zawodowej, Ty i Twoja rodzina 
nie pozostaniecie bez środków do życia. 

Zadbaj o bezpieczeństwo fi nansowe 
swoje i swoich najbliższych. 

W ramach ubezpieczenia otrzymasz 
świadczenia pieniężne:

INTER Medyk Life to minimum formalności:

Ochrona dostosowana do Twoich indywidualnych wymagań:

INTER Medyk Life

Południowe Stowarzyszenie Ubezpieczonych
ul. Kasprowicza 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842 96 99
biuro@psusigma.pl
www.interpolska.psusigma.pl

W wariancie premium suma 
ubezpieczenia wynosi 

1 000 000 zł



Towarzystwo Ubezpieczeń INTER - Życie Polska S.A.
Przedstawicielstwo Centralne w Koszalinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 7
75-820 Koszalin
tel. +48 94 343 53 40

Cztery warianty ubezpieczenia różniące się wysokością świadczeń

                               WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

WARIANT WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
PREMIUM

OKRESY 
KARENCJI

Śmierć ubezpieczonego NW komunikacyjnego przy pracy 80000 zł 100000 zł 130000 zł 1000000 zł brak

Śmierć ubezpieczonego NW przy pracy 60000 zł 80000 zł 110000 zł 700000 zł brak

Śmierć ubezpieczonego NW komunikacyjnego 60000 zł 80000 zł 110000 zł 700000 zł brak

Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50000 zł 70000 zł 90000 zł 200000 zł 6 miesięcy

Śmierć ubezpieczonego NW 50000 zł 70000 zł 90000 zł 400000 zł brak

Śmierć ubezpieczonego 25000 zł 35000 zł 45000 zł 150000 zł 6 miesięcy

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego NW (za 1% uszczerbku) 300 zł 400 zł 500 zł 1000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału (za 1% uszczerbku) 300 zł 400 zł 500 zł brak 3 miesiące

Poważne zachorowania ubezpieczonego 4000 zł 5000 zł 7000 zł 20000 zł 90 dni

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (stawka dzienna - płatne do 14 dni) 100 zł 120 zł 150 zł 300 zł brak

za kolejne dni: 50 zł 60 zł 75 zł 150 zł brak

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby (stawka dzienna - płatne do 14 dni) 50 zł 60 zł 75 zł 150 zł 30 dni

za kolejne dni: 25 zł 30 zł 38 zł 75 zł 30 dni

Pobyt ubezpieczonego na OIOM (powyżej 48 godzin) 500 zł 600 zł 750 zł 1500 zł 30 dni

Śmierć współmałżonka 10000 zł 12000 zł 14000 zł brak 6 miesięcy

Śmierć współmałżonka NW 15000 zł 18000 zł 21000 zł brak brak

Śmierć dziecka 5000 zł 6000 zł 7000 zł brak 6 miesięcy

Śmierć dziecka NW 10000 zł 12000 zł 14000 zł brak brak

Urodzenie dziecka 800 zł 1200 zł 1500 zł brak 9 miesięcy

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną 2000 zł 3000 zł 4000 zł brak 9 miesięcy

Urodzenie martwego dziecka 2000 zł 3000 zł 4000 zł brak 3 miesiące

Osierocenie dziecka 3500 zł 4500 zł 5500 zł brak 6 miesięcy

Śmierć rodzica lub teścia 1000 zł 1200 zł 1500 zł brak 6 miesięcy

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego 2000 zł 3000 zł 5000 zł brak 180 dni

Składka 47 zł 67 zł 87 zł 149 zł

PAKIET RYZYK MEDYCZNYCH DO KAŻDEGO WARIANTU SUMA UBEZPIECZENIA OKRESY KARENCJI

Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy 5000 zł brak 

Choroba kręgosłupa u ubezpieczonego będąca następstwem wykonywania pracy 5000 zł brak 

Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją ubezpieczonego na leki, płyny sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywania pracy 5000 zł 60 dni 

Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowanego ekspozycją ubezpieczonego na ultradźwięki podczas wykonywania pracy 5000 zł 60 dni 

Poważne zachorowanie personelu medycznego (zarażenie wirusem HIV, zapalenie wątroby wirusem typu C) 5000 zł 90 dni 

Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u ubezpieczonego „zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy 5000  zł 60 dni 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku agresji osób trzecich (za 1% uszczerbku) 500 zł brak 

Składka 7 zł  

Grupowe ubezpieczenie na życie 
dla pielęgniarek i położnych

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia dostępne są w siedzibie TU INTER-Życie Polska S.A. lub na stronie www.interpolska.pl

INTER - Życie Polska S.A.
w Koszalinie

ej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ogólne Warunki 
NTER-Życie Polska S.A. lub na stronie www.interpolska.pl
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Zawodowy punkt 
widzenia!
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