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Już od najmłodszych lat przejawiałam zainteresowa-
nie zawodem pielęgniarki. Pluszowe misie i szmaciane 
laleczki były obiektemi, na których uczyłam się robić 
pierwsze zastrzyki.

Kiedy przyszedł moment wyboru zawodu, a byłam jeszcze 
nastolatką, nie miałam z tym większego problemu. Mimo że 
rodzina i znajomi odradzali mi i przekonywali, że to bardzo 
trudny zawód, postawiłam na swoim. I tak wykonuję tę pracę 
już 41 lat i nie wyobrażam sobie innej.
Po ukończeniu Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Kosza-
linie rozpoczęłam pracę w tamtejszym Szpitalu Wojewódz-
kim, na Oddziale Kardiologicznym. Tu zdobywałam pierwsze 
doświadczenia, które dawały mi wiele satysfakcji. Pamiętam: 
strach, ból, łzy, ale i radość i nadzieję. Stykałam się z ciężkimi, 
trudnymi przypadkami, niejednokrotnie ze śmiercią.
Praca na dyżurach szpitalnych, u boku chorego wiele mnie 
nauczyła. Nagrodą często był uśmiech na twarzy pacjenta. 
Niekiedy bywały chwile słabości, ale wiadomo – tak młody 
człowiek, jak ja wtedy, szybko się resetuje i podnosi. 
Następnym moim miejscem pracy był 105. Wojewódzki Szpi-
tal Garnizonowy w Żarach (województwo zielonogórskie). 
Praca zmianowa, zwłaszcza w godzinach nocnych, była bar-
dzo wyczerpująca. Sytuacja rodzinna oraz marzenia o za-
mieszkaniu w najpiękniejszym mieście, jakim jest Gdynia, 
ziściło się w 1989 r. Wtedy to zatrudniłam się w przychodni 
Euromedicus przy ul. Czechosłowackiej. Wiadomo, że pielę-
gniarka musi cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego 
podczas pracy w przychodni ukończyłam wiele kursów oraz 
zrobiłam specjalizację. W latach 2001–2003 zdobyłam ty-
tuł pielęgniarki specjalistki w ochronie zdrowia pracujących. 
Moim priorytetem był zawsze człowiek i jego zdrowie.
W czerwcu 2008 r. podjęłam pracę w CTW-Klimawent – 
obecnym Klimawencie. Nie wiem, kiedy minęło 9 lat. Praca 
w tutejszym ambulatorium była w miarę spokojna. Polegała 
na wykonywaniu badań profilaktycznych: wstępnych, okre-
sowych i kontrolnych, prowadzeniu dokumentacji w formie 
papierowej i elektronicznej, udzielaniu pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach, wykonywaniu iniekcji, pomiarów ciśnie-
nia tętniczego, glukozy we krwi, wykonywaniu opatrunków 
i promocji zdrowia. 
Cieszę się, że mogłam swoją obecnością przyczynić się do tego, 
że pracownicy mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie pracować. 
Byłam świadkiem powstania wielu nowoczesnych, przydat-
nych urządzeń wentylacyjnych, znanych nie tylko w kraju, ale
i na całym świecie. Widziałam, jak firma prężnie się rozwija. 
Poznałam wielu ludzi, których podziwiam za ich trud i wkład 
pracy. Dziękuję wszystkim za to, że mogłam być z Wami.
Teraz przyszedł czas, aby odpocząć na zasłużonej emeryturze. 
Myślę, że zdołam jeszcze odwiedzić miejsca, których do tej pory 
nie zdążyłam zobaczyć. Poza tym mam nadzieję, że w końcu 
znajdę czas na nadrobienie zaległości. Lubię chodzić do teatru, 
czytać książki. Chcę zapisać się na uniwersytet trzeciego wieku. 
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1. Japoński statek pływa po Oceanie Indyjskim. Kapitan postanowił wziąć prysznic, a przed wejściem do łazienki zostawił w swojej kajucie 
złoty zegarek. Kiedy wrócił, zegarka nie było.

Kapitan wezwał więc członków 5-osobowej załogi i zapytał, co robili przez ostatnie 15 minut. Oto ich odpowiedzi:

Kucharz: „Byłem w kuchni i przygotowywałem mięso na obiad''.

Inżynier: „Sprawdzałem stan silników''.

Marynarz 1: „Wszedłem na maszt, żeby poprawić flagę, bo była powieszona odwrotnie''.

Marynarz 2: „Nadawałem wiadomość, że dopłyniemy do portu w piątek''.

Marynarz 3: „Byłem bardzo zmęczony, więc się zdrzemnąłem ''.

Kto jest odpowiedzialny za zniknięcie zegarka?

Odpowiedź ......................................................

2. W mieście jest 100 budynków ponumerowanych od 1 do 100.

Ile cyfr 6 zawierają w sobie wszystkie te numery?

Odpowiedź ......................................................

3. W ogrodzie rośnie kilka kwiatków. Nad nimi lata kilka pszczół.

Jeśli każda z pszczół będzie chciała usiąść na osobnym kwiatku, dla jednej z nich go zabraknie.

Jeśli na każdym kwiatku usiądą po dwie, jeden kwiatek zostanie bez pszczoły.

Ile jest kwiatów i ile pszczół?

Odpowiedź ......................................................

4. W sali konferencyjnej siedzi pięciu pracowników Klimawentu (siedzą w linii obok siebie, patrzymy na nich tak, jakbyśmy stali przed nimi) 
każdy z nich ma inny zawód. Każdy przychodzi do pracy na inną godzinę, każdy pije inny napój, a także nosi koszulę w innym kolorze oraz 
inny rodzaj butów.

• Osoba pijąca sok przychodzi do pracy o 8 i ma białą koszulę.
• Osoba siedząca pośrodku to magazynier.
• Osoba pijąca wodę przychodzi do pracy o 9.
• Konstruktor pijący kawę siedzi po lewej stronie osoby w białej koszuli.
• Po prawej stronie osoby w niebieskiej koszuli siedzi osoba w mokasynach.
• Osoba pijąca lemoniadę nosi trampki.
• Obok osoby ubranej w czerwoną koszulę siedzi ochroniarz.
• Osoba nosząca kalosze przychodzi do pracy na 7.
• Osoba pijąca herbatę przychodzi do pracy o 5 i siedzi na prawo od osoby noszącej mokasyny.
• Handlowiec nosi półbuty.
• Obok osoby przychodzącej na 5 siedzi księgowy.
• Ostatnia osoba ma szarą koszulę.
• Magazynier zaczyna pracę o 6.
• Osoba siedząca w szarej koszuli siedzi obok osoby w czerwonej koszuli.
• Osoba nosząca półbuty przychodzi do pracy o 8. 

Pytania: Kto nosi adidasy? Kto nosi czarną koszulę?

Odpowiedź ......................................................



Znajdź 10 różnic między fotografiami.

Odpowiedź ......................................................
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