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Zwierzęta niegroźne
Światowa Organizacja Zdrowia podała, iż nie znaleziono dowodów
na to, by psy i inne zwierzęta domowe mogły zarazić się koronawirusem. Nie są one również źródłem infekcji. Niestety, coraz częściej
słyszy się i czyta, że ktoś chce oddać do schroniska lub uśpić swojego
pupila właśnie ze względu na takie obawy. Zdarzają się nawet przypadki zabijania zwierząt domowych.
- Pamiętajmy również, że gdybyśmy zachorowali lub zostali objęci
kwarantanną, są hotele, które nieodpłatnie zaopiekują się naszym
zwierzęciem - mówi Halina Spieczyńska ze Stowarzyszenia Razem
dla Zwierząt. - Coraz częściej także prywatni ludzie oferują pomoc
przy wyprowadzeniu psa lub stworzeniu mu tzw. domu tymczasowego. Jeśli ktoś z mieszkańców Wałcza lub okolic znajdzie się w podobnej sytuacji, prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Rozmowa z Robertem Nowickim, który zbiera materiały do publikacji o katastrofach lotniczych na naszym terenie.
Katastrofy lotnicze to rzeczywiście temat na książkę?
Na terenie byłego i obecnego powiatu wałeckiego mieliśmy 3 lotniska wojskowe i jeden poligon, więc zdarzeń o charakterze lotniczym
było sporo. Mówię tu tylko o wypadkach, w których załoga doznała
urazu lub śmierci.
Skąd zainteresowanie tematem?
Od 20 lat interesuję się lotnictwem. Przez kilka lat współpracowałem
jako fotograf z 8 Eskadrą Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu. Wykonałem dziesiątki tysięcy zdjęć. A sam temat wypadków lotniczych
już od dawna mnie męczy, więc podjąłem się napisania książki dla
szerszego grona zainteresowanych.
Gdzie znajdywały się lotniska?
W Mirosławcu, Broczynie i Nadarzycach. Były też drogowe odcinki
lotniskowe w Iłowcu i Mirosławcu na drogach wojewódzkich 163 i
177. Mieliśmy pobliskie lotnisko w Pile, 4 polowe lotniska dla samolotów pożarniczych, dwa lotniska polowe dla samolotów cywilnych,
z których jednego właściwie nigdy nie skończono budować. Warto
dodać, że przez nasz powiat przebiega kilka korytarzy powietrznych
dla wojskowych i cywilnych statków powietrznych
Teraz został tylko Mirosławiec?
Tak. Poligon w Nadarzycach istnieje nadal, ale już bez czynnego lotniska. Broczyno jest też zamknięte.
Jaki okres Pan bada?
Od 1945 do 2008, do wypadku CASY włącznie. Później na terenie
ziemi wałeckiej nie wydarzył się żaden incydent, w którym zginąłby
pilot.
Ile było wypadków wojskowych i cywilnych?
Jestem w trakcie pisania i nie pamiętam dokładnie, a poza tym
wszystkiego zdradzić nie mogę. Powiem tylko, że było ich sporo.
Proszę pamiętać, że powiat wałecki po 1945 roku był jednym z większych w Polsce. Swoim zasięgiem na północy sięgał pod Czaplinek,
a na południu aż pod Piłę. W czasach PRL-u posiadaliśmy ponad 700
samolotów wojskowych, a teraz nie mamy nawet setki.
Nie miałam pojęcia, że byliśmy taką potęgą lotniczą. Gdzie znajdowały się cywilne lądowiska?
W Różewie, Przybkowie, Wałczu, Tucznie i Trzebieszkach.
Kiedy planuje Pan wydanie?
Książka ukaże się w styczniu 2012 w ramach cyklu Studia i materiały
do dziejów Ziemi Wałeckiej pod redakcją dr Przemysława Bartosika.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Chruścicka

Są obawy...

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
w kraju, zarządzeniem Komendanta Szpitala z dniem 17 marca
zostały wstrzymane wszystkie planowe świadczenia medyczne
udzielane w szpitalu, poradniach specjalistycznych i medycynie
pracy. Personel nie ukrywa, że żyje w strachu.
- Większość przechodzi chorobę łagodnie. A co, jeśli będę w tej
niewielkiej grupie, która nie da rady pokonać wirusa? To są pytania, z którymi kładę się spać i z którymi wstaję rano. Oby nikt
w Wałczu nie zachorował... - mówi pielęgniarka.

Opublikowana została lista placówek wytypowanych do leczenia
chorych na koronawirusa. Na liście 19 głównych nie ma naszego
szpitala. W zachodniopomorskim głównym szpitalem, do którego w
tej chwili trafiają chorzy, jest placówka na Arkońskiej w Szczecinie.
W chwili pisania tekstu (środa wieczór) przebywało w nim 8 zarażonych. W województwie zachodniopomorskim są jeszcze 2 szpitale,
które zajmą się procedurami związanymi z pandemią: w Koszalinie
i Wałczu.
Oficjalnie nie można się zbyt wiele dowiedzieć. Jest zarządzenie komendanta. Udało się potwierdzić, że na oddziale zakaźnym wykonano kilku osobom testy na obecność koronawirusa. We wszystkich
przypadkach wyniki były ujemne.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, osoby z pozytywnym wynikiem
mają być odsyłane na Arkońską do Szczecina. Sytuacja jest jednak
dynamiczna i należy liczyć się z tym, że Wałcz - jeśli liczba zakażeń
wzrośnie, co epidemiolodzy przewidują - też będzie zajmować się
leczeniem.
107 Szpital Wojskowy ma oddział zakaźny oraz oddział intensywnej
opieki medycznej. Na OIOM-ie jest sześć stanowisk, wyposażonych

w odpowiedni sprzęt, w tym w respiratory konieczne przy ostrym
przebiegu choroby.
***
Oddziały mające styczność z chorymi z zewnątrz otrzymały na stan
specjalne kombinezony. Różnią się od tych białych, przypominających malarskie, które oglądamy w telewizji. Są czerwone i wyglądają
lepiej. Do tego na wyposażeniu są „przyłbice” i maski z wymiennymi
pochłaniaczami, w których są filtry. Czy szpital dysponuje wystarczającą ilością takiego sprzętu? Nie wiadomo. Z tego, co mówili samorządowcy po spotkaniu z komendantem, może go brakować. Wiadomo, że Wałcz czeka na nową dostawę.
W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Chorzy przyjmowani są tylko w wyjątkowych przypadkach. Wykonywane są procedury medyczne ratujące życie, onkologiczne oraz oczywiście te
związane z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.
***
Na atmosferę pracy wpływają plotki o zmilitaryzowaniu szpitala,
zabezpieczeniu go przez żandarmerię czy skoszarowaniu pracowników. Niektórzy mają przygotowane w domach walizki z rzeczami, bo
obawiają się, że może dojść do sytuacji, że nie wrócą przez dłuższy
czas do domu.
- Czy jest strach? Jest - potwierdza nieoficjalnie jeden z pracowników. - Boimy się zarażenia, tego, że zawleczemy coś do domu i
zarazimy bliskich. Do tego niepewność, jak rozwinie się sytuacja,
jaka będzie skala zarażeń. Na co dzień mamy fartuchy, maseczki, są
płyny do odkażania. Ale to nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa.
- Fakt, mam przygotowaną walizkę - mówi inny pracownik. - Bo
szczerze mówiąc, idę do szpitala i nie wiem, kiedy z niego wyjdę.
Dlatego, w razie czego mąż czy dzieci podrzucą mi „na bramę” ubrania na zmianę. To jest psychicznie naprawdę trudne. Mogę mieć
kontakt z kimś, kto przyjdzie na izbę przyjęć po poradę. Wtedy automatycznie mam kwarantannę. Tylko... gdzie? Czy odeślą mnie do
domu? Do męża i dzieci, żebym ich zaraziła? Gdyby na siłę wysyłano
mnie do domu, mąż z dziećmi wiedzą, że mają się wyprowadzić do
dziadków. Jeśli zostanę w szpitalu, to z kolei jestem dwa tygodnie
poza domem. Gorzej, że jak pokazują przypadki z kraju, całe oddziały, całe załogi karetek czy całe laboratoria są poddawane kwarantannie, bo miały kontakt z osobami zarażonymi. I oczywiście dochodzi
do tego ta koszmarna niepewność. Większość przechodzi chorobę
łagodnie, ale co, jeśli będę w tej niewielkiej grupie, która nie da rady
pokonać wirusa? To są pytania, z którymi kładę się spać i z którymi
wstaję rano. Oby nikt w Wałczu nie zachorował...
Michał Gwdowski

Uczona siostra
nadają. Swoją pracę traktuję odpowiedzialnie, ale
i trochę z przymrużeniem oka. Do wszystkiego
trzeba mieć zdrowy dystans. Myślę, że w obecnych
czasach każda praca z drugim człowiekiem i dla
drugiego człowieka niesie duże wyzwanie.

Wychodząc z domu do pracy zastanawiam się, jaki
będzie ten dyżur. Praca jest ciężka fizycznie i wyczerpująca psychicznie. Wiem: niektórzy się z tym
nie zgadzają. Często nas źle oceniają. Mówią, że
nic nie robimy, tylko pijemy kawę. Ale kto w takim
razie opiekuje się ich bliskimi? Kto ich myje, karmi, pociesza, że nie wspomnę o tzw. trzymaniu za
rękę? A z drugiej strony słyszymy, że wszystkich
tych czynności nie wykonywaliby za żadne pieniądze. Ale padają też takie słowa: pani za to płacą.
Fakt, dostajemy wynagrodzenie, ale pielęgniarka
to nie służąca, tylko osoba, która pomaga, pielęgnuje i wspiera. Moi pacjenci często pytają, jak
mają się do mnie zwracać - siostro czy pani pielęgniarko. Osobiście nie ma to dla mnie znaczenia i
jakoś słowo „siostro” mi nie przeszkadza.
Obecny czas, który wiąże się z epidemią koronowirusa jest szczególnie trudny dla wszystkich. Czy
ja jako pielęgniarka się boję? Oczywiście, że się
boję. Jestem przecież człowiekiem, żoną, matką.
Boję się też o moich bliskich. Zastanawiam się, czy
zachowam należytą ostrożność w pracy, aby moi
najbliżsi i znajomi czuli się bezpiecznie.

Potrzebny był koronawirus, abyśmy zaczęli doceniać pracę pielęgniarek. O swoim pięknym,
ale trudnym zawodzie opowiada Małgorzacie
Chruścickiej Joanna Lis z Ostrowca.
Skończyłam szkołę pielęgniarską w 2004 roku i od
tego czasu pracuję cały czas w zawodzie. Od 2006
roku na oddziale neurologii. Dla niektórych może
się to wydać dziwne, ale ja zawsze chciałam być
pielęgniarką. Kiedy miałam roczek i - zgodnie z
tradycją - ustawiono przede mną różne przedmioty, aby wywróżyć moją zawodową przyszłość, ja

sięgnęłam po książkę i różaniec. Mówiono: uczona siostra i coś w tym jest:) Ukończyłam Liceum
Medyczne, potem studia magisterskie, robiąc
jednoczenie specjalizacje w dwóch dziedzinach
pielęgniarstwa. Łatwo nie było. Praca, dom, dzieci,
studia. Ale była we mnie jakaś siła i ambicja. Pomogło mi też wsparcie najbliższych.
Czasy dla pielęgniarek są ciężkie. Średnia wieku w
naszym zawodzie wynosi 48-50 lat. Młode pokolenie niechętnie wiąże swoje plany z pielęgniarstwem, a prawda jest też taka, że nie wszyscy się

Koronawirus

- chrońmy pracowników służby zdrowia!
18 marca papież Franciszek modlił się sam i
zalecał modły w intencji pracowników służby
zdrowia. Prezydent Andrzej Duda przestrzegał: chrońmy pracowników służby zdrowia.
I nie chodzi o to, że
pracownicy medyczni,
jak żołnierze na wojnie, stoją w pierwszym szeregu walczących z koronawirusem, narażając swoje
zdrowie, czasem życie.
Zespół ratownictwa medycznego oraz pielęgniarki, które miały kontakt z pacjentką z podejrzeniem
koronawirusa, która trafiła do Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, są objęci kwarantanną. Dyrektor szpitala Bożena Sadowska apeluje gorąco:
pacjenci, mówcie nam, proszę, prawdę!!! Dopiero
podczas wywiadu, już po przewiezieniu do szpitala, wyszło na jaw, że kobieta może być zakażona.
A wystarczyło, jeśli były jakieś podejrzenia, zgłosić
je do inspekcji sanitarnej lub lekarza rodzinnego, a nawet na numer alarmowy 112, aby przyjechał specjalistyczny zespół przygotowany na
infekcję! Niepotrzebnie więc zespół ratowników i
pielęgniarki izby przyjęć zmuszone były pójść na
kwarantannę. Niepotrzebnie. Dlatego powtarzam
- mówi dyr. B. Sadowska - mówcie nam, proszę,
prawdę, jeśli jesteście w grupie ryzyka, jeżeli wróciliście z zagranicy albo mieliście kontakt z kimś,
kto wrócił i może być zakażony. Nie narażajcie nas
niepotrzebnie i nie uszczuplajcie naszych sił!
Jeszcze bardziej lekkomyślnie postąpił pacjent
z Krotoszyna, który nie dość, że będąc w grupie
ryzyka nie wykonał zgłoszenia telefonicznego, to
jeszcze zataił przez personelem izby przyjęć, że
syn, który wrócił z Belgii i z którym miał kontakt
w domu, leży na oddziale zakaźnym w Poznaniu
z podejrzeniem koronawirusa. Cały kilkunastoosobowy personel izby przyjęć szpitala w Krotoszynie

poszedł na kwarantannę. Jest to prawdziwy dramat placówki leczniczej, cierpiącej na niedobór
kadry. Winna znów nieodpowiedzialność pacjenta.
- Pacjenci, którzy się do nas zgłaszają nie mówią
nam całej prawdy, tym samym ratownicy medyczni narażeni są na zarażenie koronawirusem - mówi
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Poznaniu, Robert Judek. - Obecnie zupełnie niepotrzebnie jest ośmiu ratowników na kwarantannie. Co będzie dalej?
Jedna z osób zarażonych koronawirusem to żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z batalionu w
Śremie. Czuł się nienajlepiej, ale nie zgłosił tego,
gdzie trzeba i praktycznie „uziemiona” została cała
kompania, w której służył. Około 150 żołnierzy jest
na kwarantannie. Czy znowu nieodpowiedzialność? Bądźmy więc czujni, lepiej na zimne dmuchać i wobec wątpliwości odnośnie stanu zdrowia
zasięgnąć telefonicznej porady swojego lekarza
rodzinnego.
10 marca przyleciała samolotem z Londynu do
Poznania kobieta zakażona koronawirusem. Przez
kolejne dni Sanepid szukał kilku pacjentów, którzy nie wypełnili - podobnie jak marszałek Senatu
Grodzki - kart lokalizacyjnych. Przedstawiciele Sanepidu z ogromnym – niepotrzebnym! - trudem
odnaleźli pozostałych pacjentów i zostali oni objęci już kwarantanną. Znowu nieodpowiedzialność.
Polacy dali wspaniały przykład odpowiedzialności
i zrozumienia powagi pandemicznej sytuacji. Sam
na co dzień obserwuję to w swoim gabinecie w
Wałczu i w dużej przychodni w Pile, gdzie pracuję.
Postawę Polaków chwali rząd, ale to dopiero początek walki ze śmiercionośnym drobnoustrojem.
Apeluję więc, mimo wszystko, o zastanowienie się.
Jest w razie wątpliwości telefon czy mail. Chrońmy pracowników służby zdrowia i módlmy się, aby
byli zdrowi!
Lek. dent. Wojciech Kulesza
specjalista organizacji ochrony zdrowia

W szpitalu najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem są pielęgniarki pracujące na oddziale ratunkowym. To tam pacjenci jako piersi udają
się z objawami grypopochodnymi lub wskazującymi na zakażenie wirusem. Są to najczęściej chorzy
odsyłani przez lekarzy rodzinnych i sanepid.
W moim szpitalu wszystkie testy na koronawirusa były negatywne, więc żadna z pielęgniarek nie musiała przejść kwarantanny i nie miała
robionego testu. Każda z nich boi się kontaktu
z pacjentem zakażonym i nie chodzi tylko o koronawirusa. Na codzień spotykamy się z różnymi

zagrożeniami. U mnie na oddziale hospitalizowani są pacjenci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, z gronkowcem złocistym czy z chorobą
szalonych krów.
Czy mamy zabezpieczenia? Dobre pytanie. Różne
mogłyby tu paść odpowiedzi. Ale tak, jak na całym świecie, tak i u nas brakuje pewnych rzeczy.
Koleżanki na SOR-ze są zabezpieczone w kombinezony, przyłbice, gogle i maski. I wcale im nie
zazdroszczę pracy w takim „umundurowaniu”. Nie
wiem, czy ludzie w ogóle wiedzą, jak wygląda czas
pracy pielęgniarki w takim ubraniu przy pacjencie
zakażonym koronawirusem. Ubrane przez parę
godzin w kombinezon, gogle, przyłbice i maski nie
mogą jeść, pić ani wyjść do toalety. Obowiązują
ścisłe procedury, które w pewien sposób nas chronią. Trzeba w tym szczególnym okresie zachować
spokój i zdrowy rozsądek, przeanalizować wiele za
i przeciw, zanim podejmie się jakąś decyzję.
Czy jest ciężko na dyżurze? Dyżur dyżurowi nierówny. Duża rotacja pacjentów, przedział wiekowy
od 18 do 100 lat. Każdy pacjent inny, z innymi wymaganiami. Pomimo różnych niebezpieczeństw
i przeciwności wstaję rano i idę do pracy. Za każdym razem łudzę się, że dzisiaj na pewno będzie
lepiej. Swoje prywatne problemy staram się zostawiać przed oddziałem i nawet mi się to udaje:)
w drugą stronę jest trochę gorzej. Wracając do
domu zastanawiam się, czy wszystko zrobiłam,
czy o czymś nie zapomniałam. Często myśli krążą
wokół pacjentów. Że taki młody i ma guza mózgu.
Że starszych ludzi oddają do szpitala jak do jakiejś
przechowalni bagażu, bo się nie chcą nimi opiekować. Czasami zdarza mi się tak ponarzekać, ze
stresu, strachu, braku czasu i olbrzymiej odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka.
Często po dyżurze muszę się odstresować, pomaga mi w tym aktywność fizyczna.
Ale najgorsze, a może najlepsze w tym wszystkim
jest to, że gdybym miała jeszcze raz wybrać zawód,
byłoby to pielęgniarstwo.

Wirusowe zasady pracy

8 marca weszła w
życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych
nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Praca zdalna
W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca
może polecić wykonywanie pracy, określonej w
umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przepisy ustawy, mocno
lakoniczne, nie wskazują warunków mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika, jakie miałyby
być spełnione. Wydaje się, że w przypadku zgłoszenia braku możliwości, pracodawca powinien
wyznaczyć inne miejsce. Jeśli pracownik odmówi
wykonywania pracy zdalnej, może dostać upomnienie lub nagany, a w skrajnym przypadku stracić etat.
Ustawa nie określa formy polecenia pracy zdalnej.
Przyjąć trzeba, iż może zostać wydane w dowolnej
formie, w tym również ustnie. Oczywiście najlepiej pisemne, np. e-mailem, bowiem pozwoli to
na udokumentowania tego faktu na przyszłość.
Decyzja o tym, jak długo ma trwać praca zdalna,
należy do pracodawcy. Może to być czas oznaczony. Ten czas może zostać skrócony lub wydłużony,
ale nie może przekroczyć 180 dni, licząc od dnia
wejścia w życie ustawy.
Obowiązkowy urlop?
W związku z pandemiczną sytuacją, pracodawcy
mogą próbować kierować pracowników na urlopy
w razie przestoju firmy. Zmusić co do zasady nie
mogą, gdyż urlopu udziela się w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Zaistniała sytuacja powinna jednak wzbudzić refleksję u pracowników,

bo może, gdy przyjdzie czas zaplanowanego urlopu, to nie będzie już umowy o pracę.

Wynagrodzenie w czasie przestoju
W przypadku konieczności zamknięcia zakładu
pracy w związku z zagrożeniem koronawirusem
może powstać sytuacja, kiedy pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, ale nie może jej wykonywać. Jeżeli przestój powstał z przyczyn niezawinionych przez pracownika, przysługuje mu
wynagrodzenie (art. 81 § 1 kp):
- wynikające z jego osobistego zaszeregowania,
określonego stawką godzinową lub miesięczną
(dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w
stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie
- ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają
te stawki wynagrodzenia),
- jeżeli w.w. składnik wynagrodzenia nie został
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy
otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako stawka za
ilość wytworzonych produktów bądź określony
procent przychodu/dochodu/zysku).
Wynagrodzenie przestojowe dotyczy pracowników zatrudnionych tylko na umowy o pracę. Nie
może być ono niższe od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2.600 zł brutto. Pracodawca ma jednak pewne wyjście z tej sytuacji
- może na czas przestoju powierzyć pracownikowi
inną, odpowiednią pracę.
W trosce o bezpieczeństwo
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 k.p.).
A to oznacza, że powinien podjąć czynności, które
ograniczą ryzyko zakażeń, np. wstrzymać delegacje służbowe bądź ograniczyć je tylko do tych
pilnych i niezwiązanych z pobytem w miejscach
zwiększonego ryzyka zakażenia, wstrzymać organizowanie narad itp. Powinien też, w miarę możli-

wości, zapewnić w miejscu pracy środki ochrony
indywidualnej.
Wydaje się, że warto opracować procedurę postępowania w przypadku podejrzenia, że do zakładu
stawiła się osoba chora. Przepisy RODO utrudniają racjonalne zachowanie, np. uniemożliwiają
badanie temperatury ciała pracowników. Według
niektórych dopuszczalne jest pozyskiwanie przez
pracodawcę informacji o tym, czy zatrudniony nie
przebywał w miejscu, w którym rozprzestrzeniał
się koronawirus lub miał kontakt kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Bezpiecznym
rozwiązaniem zdaje się być skierowanie prośby do
pracowników o zgłaszanie takich przypadków.
Pracodawca może mieć problem z niedopuszczeniem pracownika do pracy w sytuacji, gdy podejrzewa, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na
prawidłowe świadczenie pracy, a ma on ważne
badania lekarskie. Z drugiej jednak strony ma
obowiązek ochrony zdrowia i życia zatrudnionych
osób. Niestety, brakuje precyzyjnej regulacji, więc
znów należy poszukiwać porozumienia z pracownikiem.
Wskazane jest, by w „podejrzanych” przypadkach
pracodawca lub pracownik BHP nawiązał kontakt
z najbliższym sanepidem i poprosił o instrukcję
postępowania.
Kiedy mogę powiedzieć „nie”?
Pojawia się zapewne też pytanie: czy pracownik
może odmówić świadczenia pracy, mając obawy
o zakażenie?
Sama obawa to za mało. Pracownik musi mieć uzasadniony powód. Na przykład, gdy pracodawca
wysyła go w podróż służbową w rejony zagrożone
koronawirusem lub poleca kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.
Najbardziej narażeni na kontakt z koronawirusem
są pielęgniarki, lekarze i ratownicy. Obowiązkiem
pracowniczym takich osób jest ratowanie zdrowia lub życia pacjentów. Dlatego też nie mają oni
prawa do korzystania z przysługującego innym
zatrudnionym uprawnienia do powstrzymania się

od wykonywania pracy niebezpiecznej (art. 210 §
5 w związku z art. 210 § 1 k.p. Sprawą onegdaj zajmował się nawet Sąd Najwyższy (por. wyrok z dnia
15 maja 2001 roku, sygn. akt II UKN 395/00).
Zakłady opieki zdrowotnej jako pracodawcy mają
oczywiście obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych,
mających na celu ochronę zdrowia personelu.
Oznacza to, że wykonywanie pracy w zagrożeniu
zakażeniem się może powodować odpowiedzialność pracodawcy w razie dojścia do takiego zakażenia (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13
kwietnia 2000 r., sygn. akt I PKN 584/99).
Także farmaceuci narażeni są na styczność z niebezpieczeństwami, związanymi z ochroną zdrowia. Ich sytuacja prawna jest zbliżona do sytuacji
personelu medycznego, bowiem zgodnie zasadami etyki, zadaniem farmaceuty jest współudział w
ochronie życia i zdrowia, zapobieganie chorobom,
niesienie ulgi w cierpieniu.
Adwokat Cezary Skrzypczak
Źródła: ustawa o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem c_ovid-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 374), kodeks pracy.

Zdalne nauczanie

Oo 12 marca szkoły są zamknięte. Co, jak się okazuje, nie oznacza, że uczniowie nie mają zajęć. Kiedy ministerstwo dopiero
przygotowuje zarządzenie o zdalnym nauczaniu, nasze szkoły
już tak działają.

W „Kaziku” w piątek zwołano w trybie pilnym radę pedagogiczną.
Dyrektor zobowiązał nauczycieli do kontaktu z uczniami oraz rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego.
- Do kontaktu z samymi uczniami wykorzystujemy dodatkowo następujące technologie IT: grupy na Facebooku, platformy edukacyjne zoom, clikmeeting.pl, learninApss, aplikacje Word Wall oraz maile
i skype - mówi Waldemar Rogulski. Dodaje, że niestety nie zawsze
jest możliwość wykonania połączenia ze względu na przeciążenie
niektórych platform, ograniczenia sprzętowe oraz zbyt wolny internet po stronie uczniów.
Uczniowie otrzymują materiały do opracowania w domu i odsyłają
gotowe prace. Mają też oczywiście możliwość kontaktu z nauczycielem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących nadesłanych zadań czy
tematów do przygotowania.
***
- Wszyscy nasi uczniowie i rodzice posiadają konto w dzienniku elektronicznym Synergia Librus - mówi dyrektor ZS 4 RCKU Leszek Molka. - Moduły wiadomości oraz ogłoszenia pozwalają nauczycielom
na kontakt z uczniami, wysyłanie uczniom zadań w postaci pisemnej oraz jako załącznik w dowolnej innej formie (np. plik video, plik
tekstowy, foto). Nauczyciel może wybrać całą klasę lub poszczególnych uczniów, do których kieruje zadanie. Monitoruje, kto odczytał
wiadomość. W dzienniku dostępne są również inne moduły bardzo
przydatne w pracy zdalnej: zadania domowe oraz e-tablica, które są
sukcesywnie wdrażane.
Dyrektor może sprawdzić, kiedy oraz ile razy logowali się nauczyciel,
uczeń czy rodzic. I robi to.
Zdaje egzamin tradycyjna poczta elektroniczna i Messenger, który
pozwala przesyłać pliki oraz zakładać grupy np. tematyczne czy klasowe.
- Mam potwierdzenie z obu stron, że od 12 marca nauczyciele są w
stałym kontakcie z uczniami i przesyłają im wiele różnych materiałów do nauki, korzystając z wyżej wymienionych narzędzi - zapewnia L. Molka. - Poleciłem, aby print screeny swojej pracy lub e-maile
przesyłali również do mnie lub wicedyrektorów. Dodam, że trwają
prace nad uruchomieniem dodatkowej platformy Microsoft Teams.
Jest to usługa internetowa, oparta na chmurze, a zawierająca zestaw
narzędzi i usług służących do pracy zespołowej.
***
Również w PCKZiU już 13 marca przekazano wszystkim nauczycielom instrukcje dyrektora. Szczególną opieką mieli zostać objęci
uczniowie, którzy przygotowują się do matury oraz egzaminu zawodowego.
- Zaleciłem wykorzystanie podręcznika tradycyjnego, strony epodręczniki.pl, różnorodnych zasobów internetowych w zależności od
specyfiki przedmiotu - mówi Piotr Filipiak. - Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców przez e-dziennik, że ich dzieciom
przekazywane zostały materiały.
W poniedziałek większość nauczycieli przystąpiła do pracy. Po południu pojawiły się problemy techniczne z dziennikiem elektronicznym, który prawdopodobnie nie był przygotowany na takie obciążenie. Problemy szybko usunięto.
Od 12 do 18 marca do godziny 10.00 uczniowie PCKZiU zalogowali
się do dziennika elektronicznego aż 28785 razy. Nie korzystały z niego tylko pojedyńcze osoby z miejscowości, gdzie jest problem z in-

ternetem. Wychowawcy klas mieli do nich dzwonić lub kontaktować
się przez media społecznościowe.
Kierownictwo szkoły na bieżąco śledzi komunikaty przygotowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przekazuje informacje nauczycielom.
- Opracowywany jest wzór tabelarycznego sprawozdania, gdzie
wszyscy nauczyciele będą na bieżąco raportować działania dotyczące pracy z uczniami na odległość. Jest to dla nas nowa i niespodziewana sytuacja i sami się z dnia na dzień uczymy - mówi P. Filipiak.
***
- Są przesyłane zadania, są nawet omawiane lektury. Właśnie przerabiamy „Tajemniczy Ogród” - mówi zadowolona mama uczennicy SP
nr 4. - Wysyłamy z córką opracowane i otrzymujemy ocenę opisową,
co jest dobrze, a na co zwrócić uwagę.
Taka forma pracy, jak tłumaczy dyrektor Ewa Urbanowicz, jest możliwa dzięki temu, że producent udoskonalił e-dziennik.
- W klasach 1-3 są opracowane zadania do samodzielnego wykonania w domu. Część jest do sprawdzenia w szkole, kiedy rozpoczną
się normalne zajęcia. W starszych staramy się, aby nauczyciele kontaktowali się z uczniami w dniu i czasie, kiedy mieliby lekcję. I tak
przykładowo matematycy kontaktują się i przesyłają zadania 4 razy
w tygodniu, a poloniści 5. Kładziemy duży nacisk na uczniów 8 klas.

Jeśli terminy egzaminów nie zostaną przesunięte, a zgodnie z zapowiedziami szkoły będą nieczynne do świąt, to na powtórki do egzaminu zostanie mało czasu - mówi E. Urbanowicz.
***
- Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami głównie przez
Librusa lub messengera - mówi dyrektor SP 2 Andrzej Łojewski. - W
klasach 1-3 wysyłane są karty pracy plus komentarze do zadań dla
rodziców. W starszych komunikacja odbywa się głównie przez messengera. W klasach 8 główny nacisk kładziemy na polski, matematykę i język obcy, czyli to, co będzie na egzaminie. Nie ma problemów
z kontaktem z uczniami i rodzicami. Szkoła rozważała opcję wypożyczania szkolnych komputerów, ale okazało się to zbędne.
- Jest to na pewno nowa sytuacja i działamy momentami nieco na
wyczucie, ale myślę, że sobie radzimy - podsumowuje A. Łojewski.
***
Także w SP 1 w Wałczu i w szkole w Mirosławcu trwa nauka na odległość. Prawdopodobnie w innych placówkach też, ale nie ze wszystkimi udało nam się skontaktować. Jedynym problemem jest to, że
nie wszędzie internet działa na tyle dobrze, aby otworzyć e-dziennik.
Do takich uczniów nauczyciele będą starali się dotrzeć telefonicznie
lub mailowo. Wszyscy czekają na rozporządzenie Ministra Oświaty,
które być może da konkretne wytyczne.
er-o

Niewidoczny wróg

Można w jakimś sensie powiedzieć, że jako społeczeństwo przeżywamy wspólnie traumatyczne doświadczenie, tak jak w czasie wojny, z tym
że wróg jest niewidoczny, co zwiększa niepokój
- mówi psycholog Katarzyna Wierzbińska.

Bez względu na to, co robię, mam z tyłu głowy
strach. Nie paraliżuje, ale męczy. Panią też?
Z jednej strony dobrze, że odczuwamy strach, bo
on sprawia, że pozostajemy w domu i stosujemy
racjonalne zachowania, które pomogą nam zminimalizować ryzyko zarażenia się. Pamiętajmy o
tym, że jeżeli będziemy stosować się do zaleceń i
procedur powtarzanych nam przez specjalistów,
to zwiększamy prawdopodobieństwo, że pozostaniemy zdrowi. Zaakceptowanie i wprowadzenie
procedur w sytuacji zagrożenia zawsze zmniejsza
nasilenie negatywnych emocji.
A z tej drugiej strony?
Z drugiej strony, kiedy zewnętrzne zagrożenie nie
znika, tak jak teraz się dzieje, to jesteśmy poddawani długotrwałemu stresowi, który się nie kończy
i nie mamy pewności, kiedy koniec tego stresu nastąpi. Stres zwiększa fakt, że dociera do nas w tej
chwili mnóstwo negatywnych wiadomości oraz
to, że podlegamy licznym ograniczeniom i musimy
przystosować się do nowych warunków. Konfrontujemy się z emocjami, wynikającymi z poczucia
straty życia, jakie wcześniej prowadziliśmy: smutku, rozpaczy i złości. Im szybciej pogodzimy się ze
stratą, tym pod względem psychologicznym będzie to dla nas korzystniejsze.
Z czego ten strach się bierze? Z niewiedzy? Niepewności? Miłości do sobie i bliskich?
Jesteśmy też zmuszeni do podejmowania decyzji, których efektów i tak do końca nie jesteśmy w
stanie przewidzieć: zastanawiamy się iść do pracy
czy też nie, zrobić zakupy czy jeszcze poczekać,
spotkać się z kimś czy już nie, a jeśli tak, to jak się
zabezpieczyć. To wszystko powoduje, że odczuwamy mnóstwo negatywnych emocji, które w nas
ciągle trwają i same z siebie nie znikają, tak jak to

jest zazwyczaj, kiedy zagrożenie mija. Można w
jakimś sensie powiedzieć, że jako społeczeństwo
doświadczamy wspólnie traumatycznego doświadczenia, tak jak w czasie wojny, z tym że wróg
jest niewidoczny, co zwiększa niepokój. W tej sytuacji trudno o odczucie ulgi i odprężenia, a jesteśmy tak skonstruowani, że dopóki istnieje zagrożenie, to nasz organizm mobilizuje się. I obejmuje to
cały organizm, zarówno umysł, jak i ciało.
Co zrobić, aby odciążyć napięcie i dać sobie poczucie ulgi? Jesteśmy w stanie sami to zrobić,
bez pomocy psychologa?
Na pewno wskazane jest komunikowanie swoich
uczuć w kontakcie z drugą osobą. Z osobą nam
bliską, z którą przebywamy w domu, i bezpieczną dla nas w kontakcie osobistym. Możemy się
do niej przytulić, potrzymać za rękę, wypłakać się
jej. Oczywiście w wielu przypadkach nie będzie
to takie łatwe. Jednak nie mniej wartościowy jest
kontakt z innymi osobami przez media, rozmowa
telefoniczna czy przez Skype’a, w której wprost
wyrażamy swoje uczucia smutku, lęku czy złości,
mówimy, czego się boimy. Kiedy wypowiadamy i
wyrażamy na zewnątrz nasze uczucia, to zmniejsza
się ich siła działania w naszym wnętrzu. A to z kole
pozwala na jakiś czas obniżyć napięcie wewnętrzne i zregenerować się naszemu organizmowi.
Aktywność fizyczna pomaga?
Długotrwałe napięcie gromadzi się w naszych mięśniach: głowy, karku, szczęki, ramion, klatki piersiowej oraz kończyn, ale też mięśniach organów
wewnętrznych. Dlatego pomoże nam wszelka
forma ruchu. Na przykład bieganie czy chodzenie.
Wokół Wałcza jest mnóstwo przestrzeni, w której
można się odizolować. Nie wolno nam chodzić na
siłownię, ale w warunkach domowych możemy
korzystać z zajęć online, które są nam teraz proponowane, jak widziałam, przez niektóre wałeckie
siłownie. Możemy też wykonywać powszechnie
znane ćwiczenia. Pamiętajmy, że kiedyś nie było
siłowni i ludzie ćwiczyli po prostu w domu.
Bardzo wartościowe są też ćwiczenia relaksacyj-

WYJĄTKOWE
PIWNICE
W STAREJ WINIARNI
W WAŁCZU
DO WYNAJĘCIA
LUB NA SPRZEDAŻ,
CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ

Łączna powierzchnia 400 m kw. Możliwość wydzielenia części: tunelu (74,17 m2), piwnicy o wysokości 4,2 m ze stropem Kleina (79,42
m2), piwnicy narożnej z wyjściem na taras, z dobudowanym zapleczem sanitarnym (65 m2) oraz największej z klimatycznymi łukami.
Do każdej części jest dogodne, niezależne wejście z ulicy. Wszystkie
media na miejscu.

Więcej informacji na telefon:

604 513 197

ne, regulujące oddychanie i odprężające mięśnie.
Ja w swojej pracy psychologicznej stosuję je bardzo często, ale - przy odrobinie wysiłku - każdy
może zrobić to samodzielnie. Na serwisie YouTube
mamy pomoc zarówno pod postacią muzyki relaksacyjnej, która sama w sobie odpręża, jak i muzyki
z podkładem słownym, gdzie krok po kroku - poprzez wypowiadaną instrukcję - rozluźniamy swoje mięśnie.
Inne podpowiedzi...
Wysilajmy się, aby zmieniać nasz sposób myślenia.
Zamiast myśleć o tym, że pozostanie w domu jest
więzieniem, myślmy, że jest to nasz wybór, który
zapewni nam zdrowie i że robimy to nie tylko dla
nas samych, ale dla innych osób. Nasz sposób myślenia wpływa na to, co odczuwamy. Jeśli cały czas
będziemy skupiać się na zagrożeniu, to zwiększamy nasz lęk. Możemy powiedzieć do siebie: „robię wszystko co mogę by być bezpiecznym”, „w
tej chwili jestem bezpieczny”, „stosuję wszystkie
zalecenia i zmniejszam ryzyko do minimum”. To
pomoże choć na jakiś czas zmniejszyć stres. Kiedy
jego poziom wzrasta, możemy też odwracać naszą

uwagę od zagrożenia, np. rozmawiając z kimś albo
podejmując jakiekolwiek działania samodzielnie
lub wspólnie. Ludzie dzielą się swoimi pomysłami
w internecie. Kiedy zajmujemy się czymś, co wymaga ode mnie skupienia i wysiłku intelektualnego,
zmieniamy kierunek myślenia. Dla kogoś to będą
gry planszowe, dla innych krzyżówki, rozwiązywanie rebusów, szycie, kolorowanki relaksacyjne dla
dorosłych. Ja na przykład zapominam o wszystkim
przy grze Mahjong na serwisie kurnik.pl. Każdy
może znaleźć swój sposób, ale dobrze jest ustrukturyzować sobie dzień: zaplanować, zrobię to i to
dzisiaj. Dzięki temu negatywnym emocjom pozostawimy jak najmniej czasu. Wielu osobom pomaga angażowanie się w działania pomagające innym. Traktują to, co robią jako misję do spełnienia,
ponieważ ich działań nie da się zastąpić. Wszyscy
słusznie jesteśmy wdzięczni służbie zdrowia, ale
to też policjanci, strażacy, sprzedawcy w sklepach,
ludzie pracujący w firmach zajmujących się odpadami są na pierwszym froncie. Wyobraźmy sobie,
co by było, gdyby ich zabrakło.
Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcie, które odmieniło
dwa życia

Dominik W. nie pochodzi z Wałcza, choć od roku
tu mieszka. Jego życie zmieniło jedno zdjęcie z
koncertu na Zakończenie Lata w Wałczu. Jako
fan Sztywnego Pala Azji śledził ich koncerty.
Kiedy oglądałem zdjęcia zamieszczone na fejsie w pewnym momencie poczułem się jakbym
zobaczył ducha. Kogoś, kto nie miał prawa żyć...

- Cofnijmy się 10 lat wstecz – proponuje Karol W.
- Mam wówczas 27 lat, mieszkam we Wrocławiu.
Agata ma 25 lat. Jesteśmy parą od 10 lat, a znamy
się od podstawówki. Pochodzimy z dwóch różnych światów. Rodzice Agaty to nowobogaccy
biznesmeni. Ojciec kręci jakieś dziwne interesy.
Matka ma butik, choć bywa w nim głównie po
kasę z utargu. Ma pracownice, ona woli spędzać
czas na siłowniach, kosmetyczkach i plotach z koleżankami. Mają super samochody, piękny dom, a
ich jedyny temat do rozmowy to pieniądze. Moi
rodzice są ich totalnym przeciwieństwem. Ojciec
jest szanowanym nauczycielem historii w jednym
z wrocławskich liceów. Mama pracuje w laboratorium, jest farmaceutką. W domu na niczego nie
brakuje, choć kokosów nie ma. Ojciec miał kilkuletnią Fabię. Sytuacja była taka, że o ile moi rodzice
lubili Agatę, to za jej rodzicami nie przepadali. Z
kolei Agaty rodzice nie przepadali ani za mną, ani
za moimi rodzicami.
Agata i Dominik nie przejmowali się tym specjalnie. Mieli swój świat, bardzo wąskie grono znajomych. Postanowili, że się pobiorą niezależnie od
tego, co myślą rodzice. Oni musieli to zaakceptować. Dominik skończył elektronikę na politechnice, a Agata prawo, bo tak chciał jej ojciec. Wymyślił
sobie, że kancelaria córki będzie czuwała nad jego
interesami. Dominik miał mały biznes, ale kumpel
załatwił mu kapitalną pracę w Anglii. To miały być
trzy, może cztery miesiące. Miał zarobić na ślub, a
Agata miała spędzić wakacje z rodzicami i czekać
na narzeczonego. Zanim Dominik wyjechał na Wyspy, odbyły się uroczyste zaręczyny. Ojciec Agaty wynajął super lokal, grał kwartet smyczkowy,
panowie w smokingach podawali owoce morza.
Podczas rozmowy co chwilę dawał do zrozumienia, że Agatka jest przyzwyczajona do takich standardów, a on obawia się, czy ja zdołam jej takie
zapewnić. Jego małżonka uspokajała jednak, że
przecież Agatka ma kochających rodziców, którzy
o nią zadbają, bo przecież na teściów młodzi też
raczej nie będą mogli liczyć. Rodzice Dominika po
prostu milczeli.
***
Dominik wrócił z Anglii po 4,5 miesiącach. Niepokoiło go to, że Agata od 3 miesięcy nie kontaktowała się z nim. Miała co prawda pojechać do Azji,
żeby zwiedzać Chiny, Wietnam i Tajlandię, ale nawet mail milczał.
- Z lotniska pojechałem prosto do moich rodziców
– opowiada Dominik. - Chciałem tylko zostawić
rzeczy i jechać do swojej dziewczyny. Przekazałem im wspaniałe wiadomości: zarobiłem więcej,
niż przypuszczaliśmy, ale rodzice byli jacyś dziwni.
Wyczułem to od wejścia. Kiedy powiedziałem, że
jadę do Agaty, ojciec kazał mi usiąść. Nie wierzyłem w to, co usłyszałem. Świat zaczął mi się walić.
Ojciec powiedział, że Agata nie żyje. Byli w Tajlandii, płynęli małym stateczkiem po jakiejś rzece z rodzicami. To był luksusowy rejs, a jednak doszło do
wypadku. Statek się wywrócił. Nie odnaleziono ciał
ani Agaty, ani jej rodziców. Byłem w szoku: dlaczego mi nie powiedzieli o tym wcześniej? Ojciec tłumaczył, że nie wiedzieli jak mają to zrobić. Bali się,
że wyrządzę sobie jakąś krzywdę. Poza tym... nic
by to przecież nie zmieniło. Nie było ciał, nie było
pogrzebu. Odwiedził ich wujek Agaty, który doglądał sprzedaży domu i likwidacji firm. Mówił, że
może postawi jakiś symboliczny grób, ale z drugiej
strony... dla kogo? Nie mieli tu rodziny. Wypadłem
z domu i pojechałem do domy Agaty. Mieszkali w
nim już inni ludzie. Wracałem piechotą, a łzy same
mi płynęły po policzkach. Wróciłem do domu, zamknąłem się w pokoju. Piłem piwo, słuchałem muzyki, naszych z Agatą ulubionych kapel i patrzyłem
na nasze zdjęcia na kompie. Potem piłem wódkę,
whisky, dla zabicia czasu grałem w sieciowe gry,
jakieś Settlersy i inne strategie. Potem poszedłem

do pracy. Wychodziłem z niej, szedłem do domu,
piłem i grałem. Żyłem na pizzy i chińszczyźnie. Nie
spotykałem się z nikim. U rodziców bywałem sporadycznie. Przegapiłem chorobę ojca. Jego śmierć
na moment mnie otrzeźwiła, bo musiałem zająć
się mamą. Potem wróciłem do starych nawyków.
Liczyłem, że czas zagoi rany, ale po pięciu latach
nie zmieniło się nic. Ciągle byłem sam.
Po kolejnych pięciu latach zmieniło się to, że Dominik wyszedł trochę do ludzi, nawet zaczął się
spotykać z kobietami. Bywało, że został u jakiejś
na noc. Do siebie raczej ich jednak nie przyprowadzał, bo nie chciało się mu sprzątać. Tak było do
września 2017 roku. Agata i Dominik byli fanami
Szywnego Pala Azji, a utwór „Nieprzemakalni” był
ich prywatnym hymnem. Dominik śledził stronę
zespołu, wiedział, gdzie koncertują. Nie miał konta
na Fejsie, bo razem z Agatą postanowili kiedyś, że
nigdy go nie założą, bo to dla nich obciach i ograniczenie zarówno prywatności jak i wolności, ale
przeglądał zdjęcia i trafił na jakąś relację z kilkuset
fotkami. Oglądał je patrząc z zazdrością na bawiących się ludzi. Przewinął stronę, ale coś go tknęło.
Cofnął i poczuł, że podnoszą mu się włosy na rękach i głowie. Pod sceną stała Agata. Nie mógł się
pomylić. Troszkę się zmieniła, przybyło jej lat, ale
to była Agata.
***
- Byłem jak w amoku – opowiada Damian. - Zgrałem zdjęcia na kompa. Zacząłem je przeglądać,
powiększać i szukać na nich Agaty. Wynalazłem
inne fotki, szukałem na profilach mieszkańców
Wałczan. W końcu wyselekcjonowałem 6 zdjęć.
Byłem gotów przysiąc, że jest na nich Agata. Wziąłem wolne w pracy i za chwilę siedziałem już w
starej Skodzie po ojcu i jechałem do Wałcza. Byłem
tu pierwszy raz. Jak znaleźć Agatę? Miałem tylko
jej powiększone zdjęcie. Poszedłem po pubach, i
pizzeriach. Pytałem o nią barmanów, ale nic to nie
dało. Chodziłem po ulicach, kręciłem się po targowisku, też bez skutku. W końcu zamieściłem pod
relacją z koncertu wpis ze zdjęciem Agaty, prosząc o kontakt osoby, które ją poznają. Wszystko

na nic. Spędziłem w Wałczu tydzień. Każdego dnia
od 6.00 do 23.00 chodziłem po mieście i szukałem
swojej dawnej dziewczyny. Cały czas nie dawało
mi spokoju pytanie: a co jeśli ona przyjechała na
koncert skądś? Może z Piły, może ze Szczecina, czy
choćby z jakiejś wioski pod Wałczem? Po tygodniu
wróciłem do Wrocławia, nie napotykając choćby
na okruch śladu dziewczyny.
We Wrocławiu Damian chodził jak śnięty. Wracał
z pracy i szukał nowych zdjęć. Przeglądał fotki z
innych lokalnych imprez w Wałczu i okolicy. Przyglądał się wyłącznie publiczności, szukając Agaty,
ale poza tym jednym Pożegnaniem Lata nie było
jej nigdzie. Po kilku tygodniach znów pojechał
do Wałcza, ale ponownie wrócił z niczym. Trzeci
raz wybrał się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Liczył, że postoi koło wałeckich marketów, bo
przecież jeśli mieszkała w pobliżu, to musiała w
którymś robić przedświąteczne zakupy. Znów jednak nie było po niej śladu.
Ale kiedy tracił już nadzieję, stał się cud.
- Zobaczyłem na ulicy dziecko idące z jakimś mężczyzną – opowiada. - Pamiętałem zdjęcia Agaty
z dzieciństwa. Oglądaliśmy je razem setki razy i
idące naprzeciw mnie dziecko było jej klonem. Poszedłem za nimi. Zniknęli w jednym z bloków na
Dolnym Mieście. Czekałem z godzinę kiedy z klatki
wyszła kobieta. To była Agata. Wysiadłem z samochodu. Spojrzała na mnie i skamieniała. Uklękła na
chodniku i łzy leciały jej po policzkach jak grochy.
Powtarzała tylko, że to niemożliwe, przecież ty nie
żyjesz. Padliśmy sobie w ramiona płacząc i powtarzając już razem, że to niemożliwe.
Potem było milion pytań, które wprowadzały coraz większy zamęt. Oboje równocześnie powtarzali: przecież nie żyjesz...
- Agata mówiła, że od moich rodziców dowiedziała się, że zginąłem w Anglii – mówi Damian, który nawet teraz nie potrafi ukryć wzruszenia. - Powiedzieli jej, że spadłem samochodem do jakiejś
morskiej zatoki i nie wyłowiono nawet mojego
ciała. Ja zrewanżowałem się jej informacją, że od
moich rodziców dowiedziałem się, że ona zginęła

w Tajlandii razem z rodzicami. Wyszło więc, że całą
intrygę wymyślili moi rodzice. Musiałem to wyjaśnić. Obiecałem Agacie, że wrócę i pojechałem do
matki dowiedzieć się, o co w tym chodzi.
Mama bardzo płakała, ale w końcu zaczęła opowiadać o tym, co działo się, kiedy Damian pojechał
do Anglii. Pojawili się u nich rodzice Agaty. Kategorycznie oznajmili, że do ślubu nie dopuszczą. Robią takie interesy i z takimi ludźmi, że jeśli Dominik
nie odczepi się od ich córki, to nie będą dłużej się
wahać i ktoś wywiezie go do lasu i tam go zakopie
albo żywcem, albo z przestrzeloną głową. To oni
zmusili do tej całej szopki moich rodziców, którzy
najpierw powiedzieli Agacie, że Damian nie żyje, a
potem Damianowi o śmierci narzeczonej i jej rodziców.
***
Damian załamany wrócił do Wałcza.
- Opowiedziałem Agacie o wszystkim – mówi Damian. - Od niej dowiedziałem się, że zaraz po informacji o mojej śmierci ona i rodzice wyjechali na kilka miesięcy do Chin, gdzie ojciec Agaty załatwiał
jakieś interesy. Potem przenieśli się do Poznania.
Niestety, jej ojca oszukali nieuczciwi wspólnicy.
Stracił właściwie wszystko. Zginęli z żoną w wypadku samochodowym, choć Agata podejrzewa,
że nie był to wypadek. Ona została właściwie bez
środków do życia i z długami. Nie przejęła spadku
i zaczęła od zera. Poznała Pawła, który ściągnął ją
do Wałcza. Pracowała w jednej z pilskich kancelarii
prawnych. Paweł był jej partnerem, choć ślubu nie
mieli. Zdecydowała się na dziecko bo uznała, że to
dla niej ostatni moment. Paweł zgodził się zostać
ojcem, ale pod warunkiem, że w razie rozstania
nie będzie ponosił jakichkolwiek konsekwencji.
Okazał się porządnym facetem. Zrozumiał, w jakiej
byliśmy sytuacji i co sprawiło, że się rozstaliśmy
oraz jakim szczęśliwym trafem ponownie jesteśmy
razem. Sam zaproponował, że się wyprowadzi. Ja
Agatę odnalazłem w Wałczu i to miasto okazało
się dla nas szczęśliwe. Tu postanowiliśmy zostać.
Mieszkamy razem od blisko roku. Wreszcie jesteśmy szczęśliwi...
R. Orlikowski

HOROSKOP

Baran: Podejmij wyzwanie i zobacz, co
się stanie. Przestraszony? Niepotrzebnie!
Gwiazdy obiecują, że w tym tygodniu
czeka Cię naprawdę miłe zaskoczenie.
Uda Ci się nawet odłożyć trochę pieniędzy na czarną godzinę.
Byk: Przed Bykami prawdziwy uczuciowy
zawrót głowy. Samotni mogą spodziewać
się nowej znajomości, bezpieczniej on-line:) Ci w związkach - odświeżenia relacji.
Nie ma żadnych przeszkód, by oddać się
miłości bez reszty.
Bliźnięta: Czeka Cię niespodziewana
wiadomość od kogoś, o kim nie myślałeś
już od dawna. To idealny sygnał, by zmobilizować się i zadbać o stare znajomości.
Będziesz zaskoczony, ile satysfakcji może
Ci to przynieść.
Rak: Chociaż może Ci się wydawać, że los
stawia przed Tobą zbyt wielkie wyzwania
i na pewno sobie nie poradzisz, daj sobie
szansę. Przy odrobinie szczęścia dobre
chęci wystarczą w tym tygodniu, by stanąć samodzielnie na nogi.
Lew: Zapomnij o rozrywkach - ten tydzień w całości poświęcisz rozwojowi
osobistemu. Praca pochłonie teraz większość Twojego czasu, dlatego pamiętaj,
by każdego dnia wygospodarować chociaż pięć minut na odpoczynek.
Panna: Uważaj na zdrowie! Teraz jesteś
szczególnie narażony na choroby, a już
wkrótce będą Ci potrzebne siły do podjęcia nowego wyzwania. Czas spędzony
z rodziną przyniesie Ci podwójnie dużo
radości.
Waga: Najbliższe dni upłyną pod znakiem złych wiadomości. Strzeż się kryzysu
w finansach i życiu osobistym. Na duchu
podniesie Cię rodzina - pamiętaj jednak,
że radzić musisz sobie przede wszystkim
sam.
Skorpion: Czekają Cię trudne dni w pracy i prawdziwe wyzwanie w życiu rodzinnym. Być może wieści, które otrzymasz,
nie zachwycą Cię na początku, ale z biegiem czasu na pewno docenisz, jak sprawy ułożyły się w tym tygodniu.
Strzelec: Znajdziesz się w samym sercu
konfliktu. Zdaj się na intuicję, jak zachować się w tak trudnej sytuacji. W tym
tygodniu postaraj się oszczędniej gospodarować pieniędzmi, bo wkrótce będą Ci
potrzebne.
Koziorożec: Uważaj! W Twoim otoczeniu
znalazła się osoba, która nie życzy Ci dobrze. Uzbrój się w cierpliwość i uważnie
obserwuj, a być może unikniesz nieprzyjemności. Pod koniec tygodnia ktoś przekaże Ci dobre wiadomości.
Wodnik: Przed Tobą okres, w którym wiele będzie się od Ciebie wymagać. Jeśli boisz się, że nie podołasz, poproś o pomoc
kogoś z najbliższych - na pewno nie odmówią! Przyszły tydzień wynagrodzi Twój
wysiłek.
Ryby: Zmęczony? Najwyższy czas, by
przed świętami ukraść dzień czy dwa dla
siebie. Wypoczęty będziesz lepszym pracownikiem i towarzyszem, dlatego nie
traktuj tego jak czasu zmarnowanego.
Wróżka Anastazja

Społecznie odpowiedzialna pandemia

Może półtora tygodnia temu, a może dwa pamiętam, jak jeszcze w łóżku przemknęło mi
przed oczami powiadomienie z Onetu, dotyczące pierwszych przypadków koronawirusa
w Europie. Parsknęłam sobie radośnie pod nosem z siania niepotrzebnej paniki, a potem - tylko przez ułamek sekundy - pomyślałam sobie: pewnie wszyscy się śmiali
z tego, że zaraz będzie II Wojna Światowa albo epidemia dżumy.
Szybkie przewinięcie do dnia dzisiejszego: jest środa, piszę
ten tekst z domu, z jednym kotem zwiniętym na kolanach i
drugim obrażonym, że od poniedziałku uprawiam tak zwany
home office. One się przyzwyczaiły do innego trybu działania, w którym do 17:30 mają ode mnie święty spokój, w czasie
którego mogą spać albo rozsypywać żwirek po domu, niekoniecznie w tej kolejności. Ostatni kontakt twarzą w twarz z
człowiekiem miałam w piątek.
Już nie uśmiecham się z pobłażaniem na myśl o grypie „kung-flu” - trochę dlatego, że znam osoby, których bliscy na wirusa
umarli. Trochę przez to, że moje życie zmieniło się o 180 stopni, a i tak jestem w szalenie komfortowej sytuacji.
Przyjaciółka i jej mąż radzą sobie głównie dlatego, że małżonek ma umowę o pracę. Ona ma odrobinę mniej szczęścia,
bo umowa na zlecenie w zamkniętej z powodu wirusa restauracji w niczym jej nie pomaga. Znajomy z Krakowa od
swojego pracodawcy, właściciela baru, usłyszał najpierw „no
co ty, bez pieniędzy cię nie zostawię”. A dwa dni potem: „lepiej będzie, jak poszukasz sobie czegoś tymczasowego”. To
nic osobistego.

odwołane lekcje angielskiego, które odbędziemy na Skype, a nie na żywo, też
będą czynić cuda. Zamówmy pizzę na
dowóz z lokalnej restauracji.
Ale przy okazji bycia społecznie odpowiedzialnymi, dbajmy o siebie. Trudno
przystosować się do nowej rzeczywistości, zachować zdrowie i jeszcze nie
oszaleć, ale... Wierzę w nas!
Natalia Chruścicka

Znajomi przedsiębiorcy trochę z ulgą, a trochę ze śmiechem przez łzy przyjęli wiadomość o możliwości odroczenia
płatności ZUS na najbliższe trzy miesiące. Fajnie, naprawdę
fajnie, że nie trzeba będzie opłacać tego teraz, kiedy branża transportowa i turystyczna generują odsetek zwykłego
zysku, a najwięksi gracze giełdowi ostrzegają inwestorów:
stracimy, to nie nasza wina. A co będzie w maju czy czerwcu,
kiedy trzeba będzie zapłacić ZUS? Będzie problem. Duży.
W tych trudnych czasach, w których siedzimy (a bardzo
proszę, naprawdę siedźmy!) w domach, sami czy z bliskimi,
spójrzmy nieco dalej niż czubek własnego nosa. Zakupy w
osiedlowym sklepie pomogą trochę bardziej sąsiadom, a
nie wielkim korporacjom. Legalny zakup gry przez internet,
zamiast jej ściągnięcia, wesprze ulubionego developera. Nie-

Zdalny znaczy zdolny

Z pracą zdalną jest jak ze związkiem na odległość. Ten z
pozoru szalony pomysł ma rację bytu pod warunkiem,
że… jest to relacja oparta na Z - jak zaufaniu oraz Z - jak
zdrowym rozsądku.

Przez 7 lat funkcjonowałam z moim chłopakiem - obecnie
narzeczonym - w związku w trybie weekendowym. Obowiązywały jasne zasady - raz ja przyjeżdżam do Ciebie, raz Ty
przyjeżdżasz do mnie. To, co działo się w tygodniu, zależało
wyłącznie od nas - przy założeniu, że pilnowaliśmy dwóch
zasad - Z jak zaufania oraz Z - jak zdrowego rozsądku.
Gdyby któreś z nas próbowało te reguły nagiąć, pojawiłyby
się... Z - jak zgrzyty.
Los chciał, że po 7 latach zmieniłam zdalny związek na...
zdalną pracę. Mijają właśnie 2,5 roku odkąd pracuję w trybie
home office i wiem, że tajemnica sukcesu pracy zdalnej - tak
jak funkcjonowania związku na odległość - tkwi w dwóch
zasadach. Pewnie już domyślacie się, że chodzi o...
…Z - jak zaufanie
Zaufanie - dwukierunkowe, na linii szef-pracownik. Szef ufa
Ci, że pracując z domu, zrobisz swoją robotę przynajmniej
tak samo dobrze, efektywnie i sprawnie, jak zrobiłbyś ją w
pracy. I nie wykorzystasz okazji, żeby w tzw. międzyczasie
wyskoczyć na szybki shopping albo ugotować 3-daniowy
obiad dla rodziny.
Z kolei Ty ufasz szefowi, że nie będzie pomijał cię przy awansach, podwyżkach, rozdzielaniu ciekawych projektów i nie
wykluczy cię z bieżącego funkcjonowania zespołu. Słowem:
nie zacznie cię traktować jak pracownika gorszego sortu tylko dlatego, że nie spędzasz w biurze 8 godzin przez 5 dni w
tygodniu.
…oraz Z - jak zdrowy rozsądek
Czyli coś, czym powinien kierować się każdy pracownik,
który z home office decyduje się skorzystać. Oczywiście są
dni, w których bez problemu możesz pracować w pidżamie,
z maseczką na włosach i twarzy oraz w grubych wełnianych
skarpetach, bo twój plan zadań zawiera wyłącznie research

działań konkurencji w internecie. Z doświadczenia wiem
jednak, że po jakimś czasie praca w takim trybie może zacząć zlewać się z życiem prywatnym.
Co zrobić, żeby tego uniknąć?
Ja każdego dnia na home office szykuję się tak, jakbym szła
do normalnej pracy. Wstaję, myję się, ubieram w normalne
ubrania, maluję i wychodzę do „mini biura”, czyli przestrzeni
w domu, którą wyznaczyłam sobie do pracy. Pilnuję godzin
- standardowo włączam laptopa o 9:00 i zamykam go po 8
godzinach. Przez ten czas staram się skupić wyłącznie na zadaniach, które mam tego dnia do wykonania. Oznacza to, że
nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie gotuję obiadu,
nie plotkuję przez telefon z koleżankami ani nie ucinam sobie krótkiej drzemki na kanapie. ? Dzięki takiemu „rygorowi”
jestem tak samo efektywna, jakbym pracowała w „normalnym” trybie.
Są takie dni...
Z drugiej strony są też dni, kiedy zwyczajnie nie wypada nie
pokazać się w „normalnym” biurze. Mam na myśli spotkania
z ważnymi klientami, kick-offy projektów i inne sytuacje,
w których fizyczna obecność jest niemal „obowiązkowa”. Z
doświadczenia wiem, że warto wpaść do biura, nawet jeśli
nie mamy zaplanowanych niezwykle ważnych meetingów.
Chociażby po to, żeby podtrzymać relację z ludźmi i najzwyczajniej w świecie wyczuć klimat i nastroje, jakie obecnie
pracują w firmie.
Z perspektywy szefa
Czym objawia się zdrowy rozsądek z perspektywy szefa?
Tym, że nie przydziela ci do wykonania zadań niemożliwych do spełnienia. Jasne jest, że pracując zdalnie nie
dopilnujesz, czy krzesła w sali szkoleniowej są ustawione
idealnie równo albo czy rzutnik prawidłowo wyświetla
prezentację. Przykłady może banalne, ale chodzi oczywiście o zasadę.
Gdy zabraknie Z i Z

STAŻYSTA

Jak myślicie, co dzieje się, kiedy w relacji
„szef - pracownik”
zabraknie zaufania
albo zdrowego rozsądku? No właśnie...
pojawiają się Z jak
zgrzyty. Całe szczęście nie miałam tej
przyjemności, żeby
takiej sytuacji doświadczyć, ale warto o tym pamiętać.
Bo o ile zdrowy rozsądek zwykle przychodzi z czasem, o
tyle na zaufanie pracujemy latami.
W sytuacji, która nas
zastała, oprócz zdrowego rozsądku i zaufania, życzę Państwu jeszcze Z - jak
zdrowia.
Zdalna

PS. Przestraszonym przedsiębiorcom
obiecuję przewodnik po najnowszych
rozwiązaniach prawnych, które rząd
proponuje w związku z pojawieniem się
pandemii. Tekst już za tydzień!

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną, letniskową pow
970 m2. Rybakowo 15 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Tel. 0031 644 570 711, 0031 647 313
106, +48 506 444 580
20.03.
Sprzedam komplet elementów drewnianych
domku letniskowego. tel. 0031 644 570 711,
+48 506 444 580
20.03.

ORTOPEDA
www.sulinski.pl
CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...
tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
tel. 67

349 46 44
505 345 558

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Na Końcu Języka

Gabinet Logopedyczny

mgr Małgorzata Białosz

tel. 668

212 359

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

TANIE PRANIE,

SPRZĄTANIE TAPICERKI
samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

15 lat

pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia
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www.furman24.pl
nieruchomosci@r-man.pl
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Praca i pasja

- Moją największą pasją jest gotowanie i tak się
szczęśliwie od kilku lat składa, że praca i pasja idą
w parze - mówi Sylwia Marcinkiewicz.
Pani Sylwia prowadzi Pierogarnię „Ola”. Od prawie
dwóch miesięcy - za namową córki Oli - jest weganką, co jej się bardzo podoba. - Moje ulubione
potrawy to zupy krem, słoneczne carry z warzywami i serem tofu oraz desery wegańskie - mówi.
- Warto pamiętać, że na czerpanie przyjemność z
jedzenia wpływ ma nie tylko smak potrawy, ale też
sposób podania, a nawet kolor zastawy.
Gotowanie wciągnęło panią Sylwię tak mocno,
że zaczyna poważnie myśleć o swojej kulinarnej
stronie. Dziś dzieli się z nami swoimi ulubionymi i
sprawdzonymi przepisami.
Zupa krem z papryki
Składniki: 800 g papryki, 600 g ziemniaków, 2 marchewki, 2 pietruszki, 2 cebulę, 2 l wody, 2 łyżki oliwy, 2 listki laurowe, sól, pieprz.
Cebulę obieram i kroję w ćwiartki, podsmażam mocno na patelni z oliwą. Paprykę, ziemniaki marchew
i pietruszkę kroję w kostkę. Do garnka wkładam
wszystkie składniki, dolewam wodę i doprawiam do
smaku. Gotuję 45 min, a potem wszystko blenduję.
Słoneczne curry z warzywami
i serem tofu
Składniki: 2 papryki kolorowe, 30 dkg fasolki szparagowej, 60 dkg tofu, 1 cebula, 2 cebulki dymki ze
szczypiorkiem, ryż jaśminowy, 1 kostka rosołku
warzywnego, 1 łyżka oliwy, 2 łyżki carry, 400 ml
mleczka kokosowego.
Wszystkie warzywa kroję w pióra i podsmażam
na patelni. Tofu smażę osobno pokrojone w kostkę. Do warzyw dodaję kostkę warzywną, mleczko
kokosowe i pastę curry. Na koniec dodaję tofu i
wszystko gotuję około 3 min. Ryż podaje osobno,
posypany szczypiorkiem.
Jabłka pieczone z owocami
Składniki: 2 duże jabłka, dowolne owoce, 2 łyżki
syropu klonowego, wiórki migdałowe.
Jabłka wydrążyć z gniazd nasiennych, włożyć owoce, polać syropem i wiórkami. Piec do miękkości.

Top 5 filmów

Was do zapoznania się z twórczością rosyjskiego
reżysera Andrieja Zwiagincewa, a w szczególności
do „Niemiłości”. Obraz jest dziełem, i próbą sportretowania nie tylko rosyjskiej klasy średniej, ale
ogólnie tej warstwy społecznej, która w pogoni
za materialnym szczęściem po drodze coś traci.
Ale oprócz uniwersalnego obrazu tej części społeczeństwa zobaczymy w nim pewne elementy
krytyki współczesnej Rosji. Podobnie jak w jego

Wybór Piotra Wojtanka
Polecam do obejrzenia film, może już niemłody,
bo z 2010 roku, ale nic nie tracący na świeżości i
oryginalności. „Boy” - bo o ten film mi chodzi - jest
to obrazem reżysera głośnego obecnie filmu „Jojo
Rabbit” - Taiki Waititiego. Uważam, że jest to genialne dzieło o relacjach syna i ojca, podlane historycznym sosem - film przedstawia Maorysów
zamieszkujących Nową Zelandię oraz dzieje się
w latach 80-tych, gdzie świat podbijają piosenki

innym filmie „Lewiatan”, czy „Helena”. Polecam
ten ciężki film, także dlatego, że w nim jest scena,
która według mnie jest jedną z ważniejszych we
współczesnym kinie europejskim.
Następnym filmem, który chciałbym polecić, to
obraz z Kraju Kwitnącej Wiśni - „Grobowiec świetlików” w reżyserii Isoa Takahaty z legendarnego
Studia Ghibli. Niech Wam nie zmyli oczu to, że jest
to film animowany (specjalnie nie używam słowa
bajka), że będzie to dzieło dla dzieci. Wręcz przeciwnie. Jest to bardzo poważny film, opowiadający
o losach dwójki rodzeństwa, które musi się zmierzyć z wyzwaniami, które stawia przed nimi czas
wojny. I to tej najbardziej okrutnej, czyli II wojny
Michaela Jacksona z jego najsłynniejszym teledyskiem „Thriller” na czele. A to wszystko podane w
specyficzny, dość surrealistyczny miejscami sposób. Jeśli ktoś chce oderwać się w świat rodem z
Antypodów, to polecam. Perełką tego filmu jest
połączenie maoryskiego tańca Haka z tańcem
wspomnianego Jacksona.
Kolejna pozycja to film z odległego Azerbejdżanu,
ale stworzony przy współudziale filmowców z Niemiec. „Staniczek” w reżyserii Veita Helmera jest to
film nietypowy pod każdym względem. Po pierwsze nie pada tutaj żadne słowo, więc wymaga to
od oglądającego pełnego skupienia na obrazie i
muzyce, ale także na odczytywaniu wszystkiego z
mimiki. Podoba mi się ten efekt z tego względu,
że trochę to przypomina filmy z początku ery kina
- czyli filmy nieme. Po drugie możemy podglądać
światowej. Często tak bywa, że o sprawach fundamentalnych wybitni twórcy mówią prosto, albo
nawet przedstawiają to ciszą. Tutaj jest podobnie.
Polecam gorąco.
W tych propozycjach nie mogło zabraknąć filmu,
który zrobił na mnie ostatnio ogromne wrażenie.
Chodzi o obsypany Oskarami na tegorocznej gali
obraz „Parasite” w reżyserii Joon-ho Bonga. Ten
południowokoreański film jest uniwersalną, ale
nie unikającą dobrego humoru opowieścią o próbie spełnienia marzeń i wyrwania się ze świata,
który przypomina życie tytułowych karaluchów.
Jeśli lubicie nagłe zwroty akcji, dobry, inteligentny
dowcip, zaplątaną intrygę, a do tego lubicie klimat
azjatyckiego kina, to ten film jest po prostu dla Was.

pewne zwyczaje i zachowania ludzi z tej części
świata, do której bardzo rzadko zaglądamy. A po
trzecie wszystko to przypomina klimatem dzieła
reżysera Emira Kusturicy (jeden z moich ulubionych twórców), ale ma swój niepowtarzalny klimat. Jeśli macie możliwość, to zobaczcie.
Trzecią moją propozycją jest pozycja ciężkiego
kalibru. Ciężkiego, dlatego, że po zakończonej
projekcji film stawia bardzo ważne pytania, a odpowiedzi nie są łatwe i potrafią zaboleć. Zachęcam

Na czas wojny

poleca Aldona Piaskowska: „Cisza białego miasta”, „Rytuały wody”, „Władcy czasu” - cała seria jest
świetna na długie, wolne dni i wieczory. Seryjny
morderca, dbający o każdy szczegół makabrycznych zbrodni i profiler, który potrafi dotrzeć do
najmroczniejszych zakamarków ludzkiego umysłu. Fascynująca przygoda.
Teraz czytam książkę Nele Neuhaus ,,Zły wilk”. Pewnego gorącego, czerwcowego dnia zostaje wyłowione ciało szesnastolatki. Dziewczyna została
wykorzystana i zamordowana. Nikt nie potrafi jej
zidentyfikować, nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Mimo
wielu tygodni pracy policja nie jest w stanie ustalić
jej tożsamości. Śledztwo doprowadza funkcjonariuszy do dziennikarki telewizyjnej, która przygotowując swoje reportaże, naraziła się wpływowym
osobom. Śledczy idą jej tropem i sięgają jeszcze
głębiej, by obnażyć brutalność i bestialstwo ukryte
za fasadą przyzwoitości… Nie można się oderwać.
Zresztą każda książka tej autorki jest świetna.
Lubię też powieści Charlotty Link, np. ,,Poszukiwanie”. Mroczne, ciągnące się niemal w nieskończoność wrzosowiska w północnej Anglii stają się
tłem wydarzeń. Śledztwo krąży wokół zaginięć
nastoletnich dziewczynek, wkrótce jedna z nich
zostaje znaleziona martwa. Niestety, policja wciąż
drepcze w miejscu, nie mając niemal żadnego
punktu zaczepienia, do tego znika następna nastolatka… To trzeba przeczytać.

Ktokolwiek wie

Robert Nowicki zauważył, że nad jeziorem Raduńskim na trasie Wałcz - Bukowina (od strony Wieży)
pojawił się nowy krzyż. Temat tajemniczego miejsca
pochówku od lat intryguje wałczan. Jest wiele różnych hipotez, niestety żadna nie poparta dowodami.
- Archiwa wojskowe nie zawierają informacji na
ten temat, więc wnioskować można, że albo to był
wypadek radzieckiego lub niemieckiego samolotu, albo wypadek polskiego, ale przed 45 rokiem,
albo rozbił się samolot cywilny... Spekulacji sporo.
Ktoś jednak postawił nowy krzyż, więc pomyślałem, że może temat się ruszył chociaż trochę.
Czy ruszył? Czy ktoś z Czytelników wie, kto postawił nowy krzyż?
Przy okazji rozmowy na temat krzyża okazało się,
że pan Robert pisze książkę o katastrofach lotniczych na naszym terenie. Wywiad publikujemy
na 1. stronie

