
Pewien znajomy miesz-
czuch zapyta³ mnie kie-
dyœ: „co ty takiego wi-
dzisz w tym w³óczeniu siê
po lesie? Ani nikt ci tam
nic dobrego do jedzenia
nie poda, ani nie wyœpisz
siê porz¹dnie, ani nie
umyjesz…” Moja odpo-
wiedŸ by³a krótka: naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ ka¿dego
wyjazdu jest dla mnie po-
wrót do domu. Dla tego¿
kolegi takie s³owa
brzmia³y zupe³nie absur-
dalnie – wyrazi³ wiêc tyl-
ko pow¹tpiewanie w stan
mojego umys³u i porzuci³
temat. Moja wypowiedŸ
nie by³a jednak tak do
koñca ¿artem, ani nie by-
³a te¿ pozbawiona sensu.
Naprawdê w³aœnie po-
wroty do domu najbar-
dziej sobie w moich wy-
prawach ceniê.
Kiedy zbyt d³ugo siedzê

na miejscu, zaczyna mnie
„nosiæ”. Chcê byæ ju¿ gdzieœ
daleko, zobaczyæ coœ nowe-
go, poznaæ nowych ludzi i
nowe miejsca. Nie potrafiê
spêdzaæ wolnego czasu, sie-
dz¹c bezczynnie godzinami
przed telewizorem. Jeœli do
tego jeszcze przyœwieci tro-
chê s³oñca – nie sposób mnie
zatrzymaæ w domu. 

Ka¿dy wyjazd mnie cie-
szy. Chêtnie zapuszczam siê
w nieznane mi tereny. Moje
podró¿e, to czêsto stupro-
centowy „spontan” – takie
lubiê najbardziej. Jednak na-
wet w najciekawszej przygo-

dzie przychodzi taki mo-
ment, kiedy zaczynam têsk-
niæ za domem. Najpiêkniej-
sze krajobrazy i najwspanial-
sze zabytki przestaj¹ mnie
wtedy cieszyæ. Coraz czêœciej
pojawia siê natrêtna myœl o
powrocie. To znak, by jak
najprêdzej zawróciæ.

Po powrocie, przez kilka
dni (zale¿nie od d³ugoœci
wypadu) cieszy mnie
wszystko. Nawet domowe
obowi¹zki sprawiaj¹ mi wte-
dy przyjemnoœæ. Kiedy ju¿
odeœpiê zaleg³oœci i z grub-
sza nacieszê siê domowymi
pieleszami, przychodzi czas
na porz¹dkowanie zdjêæ z
wyjazdu – i wspominanie te-
go co by³o. Czêsto wtedy
okazuje siê, ¿e „szkoda, ¿e
jeszcze nie skrêciliœmy do…”
W tym momencie pojawia
siê gdzieœ w g³êbi serca deli-
katne pikniêcie, szybko st³u-
mione, przez wszechogar-
niaj¹ce lenistwo. No i oczy-
wiœcie koniecznoœæ nadro-
bienia zaleg³oœci towarzy-
skich. Tu nastêpuje seria spo-
tkañ z kolejnymi znajomymi,
zaniedbanymi przez czas
wyprawy – oraz tymi, którzy
ewentualnie w wyprawie
brali udzia³. Znów ogl¹danie
zdjêæ, opowieœci, wymiana
spostrze¿eñ… A¿ wszystko
to siê skumuluje i pikniêcia
w duszy zamieni¹ siê ca³-
kiem g³oœny alarm. 

Zwykle wtedy zwykle
ktoœ rzuca has³o: „A mo¿e by
siê wybraæ…”

Arkadiusz Mróz

Wyruszamy za

Czas powrotu

Gdy w³óczêga trwa zbyt d³ugo, nawet najpiêkniejsze krajo-
brazy przestaj¹ byæ atrakcj¹.

Ka¿da droga mo¿e okazaæ siê t¹, która prowadzi na spotkanie
nowej przygody.
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Prezydent Koszalina pod-
j¹³ decyzjê o zmianie ter-
minu sk³adania wnio-
sków o przyznanie tzw.
stypendium unijnego na
rok szkolny 2008/09.
Mo¿na je sk³adaæ do 18
maja br. To ju¿ ostatnia
szansa na otrzymanie
wsparcia z Unii Europej-
skiej. 
Miasto planuje przyznaæ

560 jednorazowych stypen-
diów dla uczniów po 2000 z³
za naukê w obecnym roku
szkolnym. – Do 8 maja z³o¿o-
no mniej wniosków ni¿ pier-
wotnie planowano – infor-
muje Robert Grabowski z
Urzêdu Miejskiego. -– Sty-
pendia bêd¹ przyznane
przez Miasto Koszalin

uczniom zamieszka³ym na
obszarach wiejskich i ucz¹-
cym siê w szko³ach ponad-
gimnazjalnych publicznych i
niepublicznych. O stypen-
dium mog¹ siê ubiegaæ te¿
tegoroczni maturzyœci.

Aby mieæ przyznane tzw.
stypendium unijne, dochód
na osobê w rodzinie w 2007
r. nie mo¿e przekraczaæ 504
z³ lub 583 z³, gdy w rodzinie
jest dziecko niepe³nospraw-
ne. W przypadku du¿ej licz-
by osób spe³niaj¹cych to kry-
terium, stypendia mog¹ zo-
staæ przyznane osobom o
najni¿szych dochodach.
Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Edukacji Urzêdu Miejskiego,
tel. 094 348 87 19.        (wrm)

Ma³o wniosków

Stypendia unijne
Jutro w godz.10–14, w
Centralnym Oœrodku Szko-
lenia Stra¿y Granicznej
przy ul. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego przebiegnie
Dzieñ Otwartej Szko³y.
Atrakcji bêdzie niema³o!
Zainteresowani mog¹

zwiedziæ: Salê Tradycji Pol-
skich Formacji Granicznych
COS SG, bazê dydaktyczn¹, a
tak¿e obejrzeæ sprzêt na wypo-
sa¿eniu Stra¿y Granicznej: ka-
mery termowizyjne, odbiorni-
ki GPS, radiotelefony, vide-
oendoskop, endoskop, Sabre
4000, rêczny detektor metali,
symulator tachografu cyfro-
wego, fantomy, lupy, lampy
UV, walizka kryminalistyczna
czy przyk³adowe dokumenty.

Natomiast w bibliotece naj-
m³odsi mog¹ us³yszeæ bajki w
ramach akcji „Ca³a Polska czy-
ta dzieciom”.

Na placu apelowym bêdzie
prezentacja œrodków transpor-
tu pograniczników (samocho-
dy oznakowane: Polaris, Re-
nault Traffic, Jeep, Fiat Panda,
Ford Connect, motocykl Hon-
da), jak równie¿ pokaz tresury
psa s³u¿bowego. W hali spor-
towej zaplanowano trening
strzelecki (trena¿er). Zwiedziæ
mo¿na te¿ strzelnicê kryt¹ i
zobaczyæ broñ na wyposa¿e-
niu SG.

Na koniec w sto³ówce go-
spodarze zaprosz¹ na poczê-
stunek grochówk¹.        

(wrm)

Dzieñ Otwarty u pograniczników

Sprzêt, bajki 
i grochówka

Dobrych warunków pracy i
godziwego wynagrodzenia
– tego najczêœciej ¿yczyli
goœcie  pielêgniarkom i po-
³o¿nym. Wczoraj, z okazji
ich œwiêta, pracownice
s³u¿by zdrowia zgromadzi-
³y siê w Ba³tyckim Teatrze
Dramatycznym. Spotkanie
by³o nie tylko okazj¹ do
z³o¿enia ¿yczeñ, ale rów-
nie¿ rozmowy o tym, co
trzeba zmieniæ.
– Czêœæ z nas nie wytrzy-

muje presji i rezygnuje z za-
wodu, albo wyje¿d¿a do pracy
za granicê – mówi³a Justyna
Laska, przewodnicz¹ca Okrê-
gowej Izby Pielêgniarek i Po-
³o¿nych w Koszalinie. – Z na-
szych danych wynika, ¿e do
2015 roku wiek emerytalny
osi¹gnie a¿ 500 z 3 tys. zareje-
strowanych w naszej izbie pie-
lêgniarek. 

Sytuacja nie jest ³atwa, bo
w Koszalinie nie ma szko³y,
która kszta³ci³aby kandydatki
na pielêgniarki. Wprawdzie
obecny na gali Jan Kuriata, po-
se³ i pe³nomocnik marsza³ka
ds. uruchomienia Wy¿szej
Szko³y Zawodowej, która mia-
³aby w ofercie kierunki me-
dyczne zapewni³, ¿e s¹ szanse
na to, ¿e placówka zacznie
funkcjonowaæ jeszcze w tym
roku, ale o sprawie mówi³ bar-
dzo oglêdnie. – Nie ujawniê

szczegó³ów, bo nie chcê zape-
szaæ – zastrzeg³.

Pozostali obecni na uroczy-
stoœci goœcie mówili przede
wszystkim o... zastrzykach. Te-
mat wyszed³ od pos³a PIS Cze-
s³awa Hoca, który przyzna³, ¿e
pamiêta pielêgniarkê, która ro-

bi³a mu w domu zastrzyki.
Natomiast Marek Hok, wice-
marsza³ek województwa ds.
zdrowia wyjawi³ zebranym, ¿e
zastrzyków unika, bo siê ich
boi.

Jednak pielêgniarki i po³o¿-
ne najwiêkszymi brawami na-

grodzi³y Sebastiana Irzykow-
skiego, przewodnicz¹cy Okrê-
gowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych w S³upsku, który zwraca-
j¹c siê do obecnych na uroczy-
stoœci parlamentarzystów, wy-
razi³ nadziejê, ¿e ich obietnice
szybko siê spe³ni¹. (amb)

Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarek i Po³o¿nych

Fakty, nie obietnice

Sylwia Wojciechowska i Dorota Wo³owiec ze Specjalistycznego Zespo³u GruŸlicy i Chorób P³uc w Ko-
szalinie zamiast œwiêtowaæ dogl¹da³y pacjentów. 
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