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Szanowni Pañstwo,

Cz³onkowie Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych,

mija kolejny rok, który szczególnie dla nas obfitowa³ w wiele wydarzeñ. I choæ nie wszystkie
by³y dobre, mamy te¿ osi¹gniêcia. Od 17 grudnia 2018 roku przyjmujemy wszystkich
cz³onków naszej organizacji samorz¹dowej w nowej siedzibie. Wybrane przez nas miejsce
jest usytuowane w centrum Warszawy, z dobr¹ komunikacj¹, z wind¹, która podwiezie nas
na siódme piêtro. 

Chcia³abym poinformowaæ wszystkich pesymistów, ¿e zakup, choæ du¿y w ¿aden sposób
nie wp³ynie na nasz¹ codzienn¹ dzia³alnoœæ. Dalej bêdziemy dofinansowywaæ uczestnictwo
w konferencjach, zjazdach i sympozjach, bêdziemy równie¿ partycypowaæ w kosztach
uczestnictwa w szkoleniach i kursach. Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ Okrêgowa Rada
podpisa³a umowê i objê³a patronatem dzia³alnoœæ Komisji Historycznej Polskiego
Towarzystwa Pielêgniarskiego. W nowej siedzibie bêdziemy mieli swego rodzaju muzeum
poœwiêcone pielêgniarkom i po³o¿nym, które bêdzie zawieraæ szereg archiwalnych
dokumentów i sprzêtów u¿ywanych w „dawnych” czasach przez nasze starsze kole¿anki. 

Jestem przekonana, ¿e to miejsce przyniesie nam ju¿ w niedalekiej przysz³oœci wiele
satysfakcji. Musimy dbaæ o historiê. Powiem za marsza³kiem J. Pi³sudskim „Naród, który nie
szanuje swej przesz³oœci, nie zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci i nie ma prawa do
przysz³oœci”.

Przysz³oœæ, któr¹ niesie dla nas los, zapewne przysporzy nam jeszcze wiele problemów,
które przyjdzie nam rozwi¹zywaæ, dla dobra nas wszystkich. Jedno jest pewne. Jeœli
bêdziemy to robiæ razem, jeœli bêdziemy zintegrowan¹ i zmotywowan¹ grup¹, to nie bojê
siê takiej przysz³oœci. 

Z nadziej¹ na przysz³oœæ, z okazji Œwiat Bo¿ego Narodzenia i nadchodz¹cego Nowego
2019 Roku, w imieniu w³asnym i Okrêgowej Rady WOIPiP ¿yczê Pañstwu prawdziwie
œwi¹tecznych Œwi¹t, ciep³ych w sercu, zimowych na zewn¹trz, jaœniej¹cych pierwsz¹
gwiazdk¹, która daje nadziejê na przysz³y rok!

Wszelkiej pomyœlnoœci i spe³nienia...

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady WOIPiP
Anna Dudziñska 
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19 paŸdziernika 2018 r. podpisano akt notarialny na zakup nowej siedziby Warszawskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Od 17 grudnia 2018 roku 
Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych 

posiada now¹ w³asna siedzibê. 

Adres WOiPIP: 
ul ¯elazna 59, 05-077 Warszawa, VII piêtro.
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Œcis³e okreœlenie czasu powstania liturgicznego
œwiêta narodzin Chrystusa, podobnie jak i powód
umieszczenia go w kalendarzu liturgicznym w dniu
25 grudnia, jest kwesti¹ nadal dyskutowan¹ przez
uczonych. Wed³ug dostêpnych Ÿróde³ œwiêto wpro-
wadzono najpierw w Rzymie w IV lub pod koniec
III wieku. 

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to najbardziej ro-
dzinny czas, czekamy na nie co roku, lubimy stro-
iæ dom i szykowaæ ozdoby
na choinkê. Dla najm³od-
szych wygl¹danie pierw-
szej gwiazdki i rozpakowy-
wanie prezentów to chwile
pe³ne szczêœcia. Ma³o któ-
ry naród wypracowa³ sobie
tyle piêknych tradycji
œwi¹tecznych, jak Polska.
Dlatego nasi rodacy s³yn¹
z tego na œwiecie, ¿e gdzie-
kolwiek wyjad¹, zabieraj¹
ze sob¹ nasze polskie zwy-
czaje bo¿onarodzeniowe.
Podobno nie ma to jak
polskie œwiêta! Do pol-
skich zwyczajów nale¿y po-
dawanie 12 dañ na stó³, ³a-
manie siê op³atkiem, wk³a-
danie sianka pod obrus,
œpiewanie kolêd i wygl¹da-
nie pierwszej gwiazdki na
niebie jako znaku, ¿e mo¿na ju¿ zasi¹œæ przy sto-
le. Wiêkszoœæ symboli Bo¿ego Narodzenia ma
swoje Ÿród³o w wierzeniach pogañskich. Choinka
od wieków by³a podczas przeró¿nych œwi¹t obwie-
szana œwiecide³kami. Ostrokrzew s³u¿y³ Celtom
do ob³askawiania chochlików, a jemio³a do prak-
tyk okultystycznych. Równie¿ wyznawcy Mitry
i osoby obchodz¹ce rzymskie Saturnalia obdaro-
wywa³y siê prezentami. 

Inne narody te¿ maj¹ swoje charakterystyczne
obyczaje zwi¹zane z obchodami œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia. Wiêkszoœæ tradycji zwi¹zanych ze œwiê-
tami rozwinê³o siê bardzo dawno. Jednak s¹ te¿
nowoczesne zwyczaje, które sta³y siê lokalnymi
tradycjami œwi¹tecznymi sprawiaj¹cymi, ¿e œwiêta
w ró¿nych zak¹tkach œwiata s¹ jeszcze bardziej
magiczne.

Bo¿e Narodzenie w ró¿nych kulturach

Wielka Brytania

W³aœnie z tego kraju wzi¹³ siê zwyczaj wysy³ania
kartek z ¿yczeniami. W 1846 roku Jon Horsley za-
projektowa³ pierwsz¹ œwi¹teczn¹ kartkê z napi-
sem „Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”. Wie-
czorem w wigiliê dzieci wieszaj¹ specjalne poñ-

czochy na prezenty na ko-
minkach i nastêpnego dnia
rano otwieraj¹ znalezione
prezenty. Poza tym zwy-
czajem, dzieñ 24 grudnia
jest normalnym dniem
pracy. Œwi¹teczny posi³ek
spo¿ywa siê w Bo¿e Naro-
dzenie oko³o po³udnia
w œcis³ym gronie rodzin-
nym. Jego bohaterami s¹
pieczony indyk i „p³on¹cy
pudding”, przygotowywa-
ny ze zwierzêcego ³oju i su-
szonych owoców, przy ser-
wowaniu polewa siê go ru-
mem i... podpala. Cieka-
wym zwyczajem s¹ te¿
„Christmas Crackers” – s¹
to du¿e, papierowe cukier-
ki, które dwie osoby ci¹gn¹
w przeciwnym kierunku

i rozrywaj¹. Ze œrodka wypada jakiœ œmieszny
i oryginalny drobiazg, nie ma jednak w nich nicze-
go s³odkiego.

W³ochy

Tutaj, tak jak w naszym kraju, œwiêta s¹ wyda-
rzeniem religijnym. Obchodzi siê je podobnie jak
w Polsce, ale wystêpuje kilka ró¿nic. Na przyk³ad
choinki ubiera siê ju¿ 8 grudnia, a rozbiera 6 stycz-
nia. W³osi tak¿e spo¿ywaj¹ rodzinn¹ wigiliê, na
której króluje 13 dañ, g³ównie na bazie rybnej i do-
datkami makaronowymi. Podczas œwi¹t nigdy nie
braknie s³odyczy, dostêpnych w bardzo wielu ro-
dzajach. O pó³nocy wszyscy id¹ na Pasterkê.
W ka¿dym domu obecne s¹ nie tylko ozdoby, wy-
strojona choinka, ale przede wszystkim szopka,
której tradycjê wi¹¿e siê ze œw. Franciszkiem

BO¯E NARODZENIE
Monika Szyd³owska
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z Asy¿u. Do w³oskich dzieci, oprócz Babbo Natale
(odpowiednik œw. Miko³aja), przychodzi (a raczej
przylatuje) te¿ Befana w œwiêto Trzech Króli. Be-
fana to rodzaj wiedŸmy-czarownicy, przynosz¹cej
dzieciom prezenty.

Szwecja

Przygotowania do œwi¹t zaczynaj¹ siê ju¿ 4 tygo-
dnie przed nimi, w pierwsz¹ niedzielê Adwentu.
Zapala siê wtedy pierwsz¹ adwentow¹ œwieczkê na
przewa¿nie w³asnorêcznie wykonanych œwieczni-
kach, uczestniczy w nabo¿eñstwie oraz piecze
z dzieæmi ciasteczka. Dekoruje siê ju¿ domy i okna.
Zanim nadejd¹ œwiêta, po dro-
dze jest jeszcze 13 grudnia, czy-
li œwiêto Œwiêtej £ucji, obcho-
dzone tutaj bardzo uroczyœcie,
zw³aszcza w przedszkolach
i szko³ach. Tego dnia odbywaj¹
siê pochody dzieci w bia³ych
szatach, z g³ówn¹ bohaterk¹ na
przedzie przybran¹ we wianek
z p³on¹cymi œwiecami. Kiedyœ
ta data uznawana by³a za po-
cz¹tek Adwentu.

Tradycyjnie œwiêtowanie roz-
poczyna siê ju¿ uroczystym œnia-
daniem w wigiliê, w œrodku dnia
wszyscy zasiadaj¹ do obejrzenia
Kaczora Donalda w telewizji,
gdy¿ od „niepamiêtnych” cza-
sów jest on wyœwietlany tego
dnia o tej samej porze. Dopiero
po tym seansie Szwedzi spo¿y-
waj¹ wieczerzê. Pod koniec wie-
czornego posi³ku do dzieci przy-
chodzi Jultome z prezentami.
Na szwedzkiej wigilii nie brakuje potraw rybnych,
kie³basek domowej roboty, zapiekanek i pasztetów
oraz trunków na bazie grzanego wina.

Australia

Podczas, gdy w Polsce wszyscy marz¹ o „bia³ych
œwiêtach”, w Australii jest dok³adnie œrodek lata
i panuj¹ bardzo wysokie temperatury. Dlatego Au-
stralijczycy nie maj¹ zwyczaju d³ugiego czasu spê-
dzaæ w kuchni przy przygotowywaniu œwi¹tecznych
potraw. Najwiêcej imprez odbywa siê na œwie¿ym
powietrzu, modne jest rodzinne ¿eglowanie, surfo-
wanie i grillowanie. Wieczorami t³umy spotykaj¹
siê w miastach na wspólnym kolêdowaniu przy mi-
lionie piêknych œwiate³ek, ten zwyczaj nazywa siê

„Carols by Candlelight”. Tutaj tak¿e œwiêtuje siê
tylko 25 grudnia, a g³ówny œwi¹teczny posi³ek spo-
¿ywa siê oko³o po³udnia, za to wczeœnie rano odpa-
kowuje siê prezenty. Wszelkie akcenty religijne s¹
g³êboko ukryte w domach i w koœcio³ach.

Brazylia

W tym rejonie œwiata brakuje prawdziwych œwier-
ków wiêc ludzie, niezale¿nie od wyznania, dekoruj¹
w domach sztuczne choinki. W Rio de Janeiro na je-
ziorze Rodrigo de Freitas od kilkunastu lat ustawia-
na jest najwiêksza na œwiecie p³ywaj¹ca choinka. Bu-
dynki i ulice ubiera siê w miliony œwiate³ek, miasta

wygl¹daj¹ o tej porze roku prze-
cudnie. W Brazylii wytworzy³a siê
ciekawa tradycja zwi¹zana z dzie-
wiêciodniow¹ nowenn¹ czyli ro-
dzinn¹ modlitw¹ przed Bo¿ym
Narodzeniem, podczas której sil-
nie akcentowana jest potrzeba
dzielenia siê z najubo¿szymi, dla-
tego ostatnie spotkanie odbywa
siê w koœciele, do którego ka¿dy
przynosi jakiœ dar dla biednych.
Najwa¿niejszym momentem œwi¹t
jest Missa da Galo, czyli Msza œw.
Koguta – sprawuje siê j¹ w wigiliê
miêdzy godzin¹ 20.00 a 22.00. Na-
wi¹zuje ona do opowieœci jakoby
w noc narodzenia Jezusa g³oœno
zapia³ kogut. G³ównymi daniami
œwi¹tecznymi s¹: pieczony indyk,
suszone owoce i pieczone kaszta-
ny. Po kolacji krewni wymieniaj¹
siê prezentami. Na po³udniu Bra-
zylii, w Kurytybie, kultywowana
jest tradycja oryginalnego Koncer-

tu Bo¿onarodzeniowego. Na Palácio Avenida sto
czterdzieœci dzieci, stoj¹cych po jednym w ka¿dym
oknie budynku tworzy chór, który œpiewa kolêdy
i pieœni o narodzeniu Chrystusa. Ca³y budynek przy-
strojony jest tysi¹cami œwiate³ek. Brazylijskie prawo
pracy pociesza przed œwiêtami ka¿dego pracownika
dodatkow¹, trzynast¹ pensj¹ w grudniu. 

Francja

Francuskim zwyczajem jest, aby rozpocz¹æ Bo¿e
Narodzenie od szampana – to aperitif, który pobu-
dza apetyt. Nastêpnie zajadamy siê pasztetem
strasburskim (Foie Gras) i ostrygami – opowiada
Elodie Mura z Education First we Francji. Pod-
czas deseru na francuskich sto³ach nie mo¿e za-
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brakn¹æ tak¿e bo¿ona-
rodzeniowego polana
(Bûche de Noël), czyli
popularnej, francuskiej
rolady œwi¹tecznej, która
przypomina pieñ drze-
wa. Jest to biszkoptowa
rolada oblana czekola-
dowym kremem.

Meksyk

Kiedy zbli¿aj¹ siê
œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia g³ówna uwaga skupia
siê na imprezie Posadas. Wspólnie z s¹siadami,
przyjació³mi i rodzinami zbieramy siê i œwiêtuje-
my – mówi Daniel Molina z Education First
w Meksyku. Meksykanie przez dwanaœcie dni po-
przedzaj¹cych œwiêta œwiêtuj¹, tañcz¹, jedz¹
i œpiewaj¹. Najbardziej charakterystyczna dla tego
wydarzenia jest pinata, czyli zabawa polegaj¹ca na
str¹ceniu specjalnie przygotowanej kuli wype³nio-
nej przewa¿nie s³odyczami, których uczestnicy
staraj¹ siê zebraæ jak najwiêcej.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych podczas odpakowy-
wania prezentów nale¿y byæ ubranym w pi¿amê
ze œwi¹tecznymi wzorkami. Za oceanem dzieci
o poranku szukaj¹ prezentów œwi¹tecznych pod
choink¹.

Niemcy

Do nowoczesnej niemieckiej œwi¹tecznej tradycji
nale¿y wspólne ogl¹danie dramatów kostiumowych
z trylogii z lat 50-tych na temat austriackiej cesa-
rzowej El¿biety „Sissi”.

Hiszpania

W Hiszpanii dwa dni przed Bo¿ym Narodze-
niem Hiszpanie zbieraj¹ siê z dziesi¹tkami kupo-
nów do najwiêkszej w roku loterii „EL Gordo”.
Wszyscy wspólnie ogl¹daj¹ przebieg loterii i sceny
szczêœliwych zwyciêzców, które pokazywane s¹
w programach telewizyjnych w ci¹gu dnia.

Rosja

W Rosji nowoczesnym zwyczajem œwi¹tecznym
jest ogl¹danie filmów z czasów sowieckich „The
Irony of Fate” („Ironia losu”) oraz „Moscow do-
esn’t believe in tears” („Moskwa nie wierzy ³zom”).

Japonia

Chocia¿ w Japonii Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
nie s¹ specjalnie obchodzone, to w okresie œwi¹-
tecznym Japoñczycy tradycyjnie udaj¹ siê na posi-
³ek do... KFC. Ten zwyczaj wywodzi siê od kampa-
nii marketingowej tej sieci fastfoodów z 1974 roku:
„Kurisumasu ni wa kentakkii”, czyli „Kentucky na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia”.

Jacek Malczewski: Wigilia

Wiersze o Bo¿ym Narodzeniu

Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask œwieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata p³ynie
kolêda na okarynie:
Lulaj¿e, Jezuniu... 

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Podzieliæ siê op³atkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze ¿yczyæ innym
I wszystko im przebaczyæ.
Przy wigilijnym stole 
niech obcy goœæ zasiêdzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy op³atku, kolêdzie.

Mieczys³awa Buczkówna, „Przy Wigilii”
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Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
przy wzejœciu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie.
Ten bia³y kruchy op³atek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemiê w noc wtulon¹, Bóg schodzi jak przed
wiekami.
Braæmi siê znowu poczyñmy, przebaczmy krzywdy,
gdy trzeba.
Podzielmy siê op³atkiem, chlebem pokoju i nieba.

Cyprian Kamil Norwid, „Op³atek”

Bo¿ego Narodzenia
ta noc jest dla nas œwiêta.
Niech id¹ w zapomnienia
niewoli gnuœne pêta.
Daj nam poczucie si³y
i Polskê daj nam ¿yw¹,
by s³owa siê spe³ni³y
nad ziemi¹ t¹ szczêœliw¹.

Stanis³aw Wyspiañski, „Modlitwa Konrada”
(fragment) z dramatu „Wyzwolenie”

Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y choæ grudniowy;
dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym gasn¹ wszelkie spory. 
Jest taki dzieñ, w którym radoœæ wita wszystkich,
dzieñ, który ju¿ ka¿dy z nas zna od ko³yski. 
Niebo – ziemi, niebu – ziemia, 
wszyscy – wszystkim œl¹ ¿yczenia, 
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom, 
mgnienie wiatru – p³atkom œniegu. 
Jest taki dzieñ, tylko jeden raz do roku.
Dzieñ, zwyk³y dzieñ, który liczy siê od zmroku. 
Jest taki dzieñ, gdy jesteœmy wszyscy razem. 
Dzieñ, piêkny dzieñ dziœ nam rok go sk³ada
w darze. 
Niebo – ziemi, niebu – ziemia, 
wszyscy – wszystkim œl¹ ¿yczenia, 
a gdy wszyscy usn¹ wreszcie, 
moc igliwia zapach niesie.

Seweryn Krajewski 

Sprostowanie

W poprzednim numerze wkrad³y siê b³êdy w notkach biograficznych:
1. Maria Epstein 1875- 1969, a w tekœcie: zmar³a w 1947 r.
2. Maria Hadera 1894-1991, w tekœcie: urodzona 1901 r.

Wigilia to jeden, szczególny wieczór w roku,
w którym w wyj¹tkowy sposób ulegamy tradycji.
Zgodnie z przekonaniami w tym dniu niczego nie
mo¿na po¿yczaæ ani k³óciæ siê, bo wszystko co wyda-
rzy siê w wigiliê bêdzie mia³o wp³yw na to jaki bêdzie
kolejny rok. Kichniêcie w dzieñ wigilijny oznacza³o
w przesz³oœci zdrowie przez ca³y rok. Dawniej wie-
rzono, ¿e jeœli tego dnia przyjdzie pierwszy do domu
mê¿czyzna bêdziemy mieli szczêœcie, jeœli pierwsza
przyjdzie kobieta zwiastowa³o to niepowodzenie. 

Wiele osób uwa¿a, ¿e w Wigiliê potrawy smaku-
j¹ inaczej.

Potrawy wigilijne w przesz³oœci przygotowywano
z dodatkiem rzepy wierz¹c, ¿e to uchroni przed bó-
lem. Przed wieczerz¹ spo¿ywano jab³ka, które
uchroni³y przed chorobami gard³a oraz czosnek,

który zapobiega³ dolegliwoœciom bólowym zêbów.
Kolacja wigilijna zwana by³a „postnikiem”, „poœni-
kiem”, „kolend¹”, „Pañsk¹ Wieczerz¹”. Z czasem
przyjê³a siê nazwa „wigilia” od s³owa ³aæ. „vigiliare”
– czuwaæ. Sk³ada³a siê dawniej tylko z postnych po-
traw. Iloœæ przygotowywanych potraw wigilijnych na
przestrzeni lat by³a ró¿na. Nieparzysta liczba po-
traw mia³a zapewniaæ urodzaj i dobr¹ pracê w kolej-
nym roku. Wskazane by³o skosztowanie ka¿dej
z potraw, aby nie zabrak³o którejœ z nich podczas
nastêpnej wieczerzy. 

Wiele pañ domu na t¹ œwi¹teczn¹ kolacjê przy-
gotowuje bia³y obrus a pod nim sianko – symbol
miejsca narodzenia Chrystusa i siana w ¿³óbku
oraz 12 potraw œwi¹tecznych – symbolizuj¹cych
12 aposto³ów. 

MAGIA WIGILIJNEGO WIECZORU
Bo¿ena Paw³owska
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W przesz³oœci w domach magnatów podawano
13 potraw, w dworach szlacheckich 11 dañ.
U mieszczan na wigilijnym stole królowa³o 9 przy-
smaków wigilijnych na czeœæ 9 chórów anielskich,
w domach ch³opskich przygotowywano 7 potraw,
co symbolizowa³o 7 dni tygodnia. 

Na stole wigilijnym nie mog³o zabrakn¹æ przede
wszystkim op³atka, symbolu wybaczania innym, po-
jednania i ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci.

Dzielenie siê nim jest najwa¿niejszym momen-
tem wieczerzy. Dawniej na Kresach Lwowskich
i Podhalu op³atek smarowano miodem.

Wiktua³y podawane dawniej na stó³ wigilijny
uwzglêdnia³y p³ody rolne pochodz¹ce z pól, lasów
oraz rzek i jezior: 

– z lasu pochodzi³y – grzyby, miód, 
– z pola, sadu i ogrodu – kasze, zbo¿a, jarzyny,

owoce, olej,
– z rzek i jezior – ryby. 
Na stole tego wieczora pojawia siê taka ró¿no-

rodnoœæ dañ, m.in.: 
– zupy: barszcz czerwony z uszkami (barszcz to

ulubiona polewka Polaków nazwany jest tak¿e
polsk¹ zup¹ narodow¹), grzybowa czy migda-
³owa, 

– ryby: karp w galarecie i sma¿ony, w sosie sza-
rym z karmelu, ¿ó³tym z dodatkiem szafranu,
bia³ym z dodatkiem chrzanu, œledŸ w oleju, 

– pierogi z kapust¹ i grzybami, kapusta z grzyba-
mi i z grochem, 

– kluski z makiem, kompot z suszu, kasza jagla-
na, piernik, jab³ka i orzechy, œliwki suszone. 

W ró¿nych rejonach Polski kolacjê wigilijn¹
przygotowuje siê nieco inaczej. Wed³ug tradycji
w ró¿nych regionach podawano na wieczerzê inne
miejscowe przysmaki:

• na Mazowszu – placki pszenne i kaszê jaglan¹
z olejem,

• w Wielkopolskim – siemieniotkê czyli zupê
z konopi z dodatkiem cebuli i kaszy jaglanej,
kluski z sokiem z kapusty kiszonej, kluski z fa-
ryn¹ (z ciemnym cukrem lub miodem),

• na Podlasiu – potrawy z olejem lnianym, kisiel
z m¹ki owsianej, kapuœniak z suszonymi œliw-
kami, 

• w Zamojskiem – go³¹bki z kasz¹ gryczan¹,
• na Podhalu – kluski z ziemniaków polane

miodem, kapusta z ziemniakami, bób, groch
i ko³acze z m¹ki razowej,

• w Ma³opolsce – zupa wodzianka przyrz¹dzana
na czosnku i wodzie z dodatkiem mas³a i bu³-
ki lub barszcz œliwkowy z ziemniakami,

• na Œl¹sku przygotowuje siê 15 potraw m. in.
moczkê tj. piernik zamoczony w wodzie z do-

datkiem migda³ów, orzechów, rodzynek, po-
dawany na zimno lub ciep³o, oraz makówki
czyli mak zalany gotuj¹cym mlekiem z dodat-
kiem mas³a cukru, w którym moczy siê bu³kê,

• we Wschodniej Polsce – bliny z ryb¹ lub na
s³odko z cukrem i ze œmietan¹, i kutiê. Zawar-
ta w kutii pszenica symbolizuje ¿ycie, miód
oznacza czystoœæ i walkê ze z³ymi mocami,
a mak uspokojenie. 

Inaczej wieczerzê wigilijn¹ przygotowywano
na Warmii i Mazurach – tu nie przestrzegano po-
stu, podawano gêœ pieczon¹ i kie³basê.

W Polsce zniesiono obowi¹zek postu wigilijnego
w 2003 roku. 

W innych krajach nie przestrzega siê na ogó³ po-
stnego przygotowania specja³ów wigilijnych:

• w Niemczech podaje siê w tym dniu kie³baski,
sa³atkê ziemniaczan¹,

• w Austrii w zale¿noœci od regionu w Wiedniu
podaje siê karpia, ale w Karyntii pieczon¹
kaczkê, 

• w Danii – ry¿ z owocami i przyprawami.
Obecnie wieczerza wigilijna ma odmienny cha-

rakter ni¿ jeszcze kilkanaœcie lat temu. Na naszych
sto³ach pojawiaj¹ siê owoce morza, ³osoœ, owoce
po³udniowe. 

Przepisy na 2 wigilijne specja³y:

£osoœ Marynowany 
Sk³adniki: 1 kg ³ososia, 3 szklanki wina bia³ego,

3 cytryny, 3 cebule, 3 marchewki, pó³ selera, 3 list-
ki laurowe, po 3 ziarenka pieprzu i ziela angielskie-
go, 3 ³y¿ki oliwy lub oleju, do smaku estragon i roz-
maryn.

Sposób wykonania:
Marynata: w ma³ej iloœci wody zagotowaæ seler,

marchew, pozosta³oœci z ryby – nastêpnie przecedziæ.
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Ugotowane warzywa pokroiæ w plastry, zalaæ wi-
nem, sokiem z cytryny, dodaæ przyprawy, pokrojo-
n¹ w plasterki cebulê i zio³a oraz przecedzony wy-
war z ryby. Gotowaæ a¿ cebula zmiêknie. Marynatê
przestudziæ.

£ososia oczyœciæ ze skóry i oœci, umyæ pokroiæ
w plastry i nasoliæ. Nasolonego ³ososia przesma-
¿yæ na oleju ostro¿nie i deli-
katnie aby siê nie rozpad³.
Usma¿on¹ rybê u³o¿yæ w na-
czyniu i zalaæ przestudzon¹
marynat¹. Przykryæ gaz¹
i przechowywaæ w lodówce
ok. 48 godzin. Obracaæ co 12
godzin. Podawaæ ³ososia przy-
ozdobionego cebulk¹, mary-
nowanymi warzywami, natk¹
pietruszki lub koperkiem.
Mo¿na podaæ ³ososia z sosem
musztardowym. 

Jak wykonaæ taki sos? Nale¿y
wzi¹æ 100 ml musztardy o s³od-
kim smaku, 2 ³y¿ki sto³owe cu-
kru, 1 ³y¿eczkê soli, 2 ³y¿ki sto-
³owe octu lub soku z cytryny, 2-
3 szczypty zmielonego bia³ego
pieprzu, 100 ml oleju s³oneczni-
kowego ale nie z oliwek! oraz
posiekany œwie¿y koperek. Wy-
mieszaæ sk³adniki sosu oprócz
koperku i oleju. Ca³y czas mieszaj¹c wlewaæ ostro¿-
nie i powoli olej. Na koñcu dodaæ koperek.

Wigilijny kisiel migda³owy 
Sk³adniki: 200 g migda³ów, 1 ³y¿eczka soku po-

marañczowego, 200 g cukru, 2 ³y¿ki m¹ki ziemnia-
czanej.

Sposób wykonania:
Migda³y sparzyæ wrz¹tkiem, obraæ ze skórki

i ut³uc skrapiaj¹c sokiem z pomarañczy. Po ut³u-
czeniu zalaæ 2 szklankami wrz¹-
cej wody dok³adnie wymieszaæ
i przecisn¹æ przez p³ótno. Pozo-
sta³¹ masê ut³uc, zalaæ 1 szklan-
k¹. wody i jeszcze raz przecisn¹æ
przez sito. 2 szklanki powsta³ej
zawiesiny zagotowaæ z cukrem.
Pozosta³y ostudzony p³yn roz-
prowadziæ m¹k¹ ziemniaczan¹
i wlaæ na gotuj¹cy, os³odzony
p³yn migda³owy stale mieszaj¹c.
Wylaæ kisiel do salaterek.

Czasem przywo³ujemy wspo-
mnienia z dzieciñstwa jak to na-
sze babcie, mamy czy ciocie
przygotowywa³y wiktua³y wigi-
lijne. Niejednokrotnie smak
i rodzaj tych potraw rozpamiê-
tujemy jako legendê rodzinn¹.
Chocia¿ czasy nadal zmieniaj¹
siê w wielu domach wed³ug tra-
dycji w Wigiliê zjadamy orzechy
jako symbol m¹droœci oraz po-

zostawiamy w portfelu ³uskê wigilijnego karpia na
znak pomyœlnoœci materialnej.

Sylwester (t³usta wigilia) – wigilia Nowego Roku,
dzieñ poprzedzaj¹cy Nowy Rok – 31 grudnia (imie-
niny Sylwestra; w Koœciele katolickim, jako wspo-
mnienie liturgiczne papie¿a Sylwestra I), kiedy to
œwiêtuje siê koniec starego roku i pocz¹tek nowe-
go, stanowi¹ca okres hucznych zabaw i bali, toa-
stów, sztucznych ogni, petard.

Tañce, szampan, fajerwerki, muzyka i ca³onocna
szalona zabawa, z tym wiêkszoœci z nas kojarzy siê
sylwestrowa noc, w czasie której ¿egnamy stary
i witamy nowy rok. Ale czy zastanawialiœmy siê,
dlaczego w³aœnie tak hucznie witamy nadejœcie No-
wego Roku? Okazuje siê, ¿e historia sylwestra siê-
ga staro¿ytnoœci, choæ mia³y nieco inny charakter.

Samo œwiêto po¿egnania starego i powitania
nowego roku narodzi³o siê dopiero na prze³omie

XIX i XX wieku. Pocz¹tkowo obchodzono je tyl-
ko w bogatszych warstwach spo³eczeñstwa, stop-
niowo zwyczaj przedostawa³ siê do ¿ycia ubo¿-
szych ludzi. Na pocz¹tku XX wieku pojawi³y siê
lokalne zwyczaje prze¿ywania nocy sylwestro-
wych. Na przyk³ad w Danii zeskakiwano z krzes³a
o pó³nocy, a w Hiszpanii od 1909 wraz z ka¿dym
uderzeniem zegara zjada siê jedno winogrono.
W wielu pañstwach tradycyjnym trunkiem jest
wtedy szampan. 

S³owo „sylwester” wywodzi siê z jêzyka ³aciñ-
skiego, w którym to imiê Silvestris, oznacza cz³o-
wieka dzikiego, ¿yj¹cego w lesie. Historia tego
œwiêta siêga czasów staro¿ytnych. Czêsto porównu-
je siê je do greckich Dionizji – obchodów ku czci
Dionizosa, boga winnej latoroœli.

SYLWESTER
Bo¿ena Paw³owska
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Z pewnoœci¹ wielu z was zna powiedzenie „Idzie
nasz nowy roczek, stary w cieñ uchodzi”. Oko³o
600 r. p.n.e. Grecy personifikowali nowy rok jako
ma³e dzieciê – symbol pocz¹tku. To w³aœnie podczas
hucznych procesji na czeœæ Dionizosa, paradowano
z dzieæmi w koszyku, œwiêtuj¹c odrodzenie siê ducha
p³odnoœci. Równie¿ mieszkañcy Egiptu uto¿samiali
pocz¹tek z niemowlêciem. Pocz¹tkowo chrzeœcijanie
odrzucali ow¹ symbolikê. Z czasem jednak zaakcep-
towano j¹ równie¿ w tej religii. Do dziœ zachowa³o siê
stare przys³owie „Jaki Nowy Rok, taki ca³y rok”.

Wed³ug innych wierzeñ, sylwester ma pochodzenie
mitologiczne. Jak g³osi legenda, grecka wró¿ka Sybil-
la przepowiedzia³a, ¿e w roku 1000 nast¹pi koniec
œwiata. Zag³ady dokonaæ mia³ uwiêziony w lochach
Watykanu smok Lewiatan. Wœród ludnoœci kr¹¿y³a
historia o tym, jak w 317 roku papie¿ Sylwester
I uwiêzi³ bestiê w lochach Watykanu. Sybilla twierdzi-
³a, ¿e potwór wybudzi siê z wielowiekowego snu
i w nocy z 999 na 1000 rok zniszczy istniej¹c¹ cywili-
zacjê. Gdy zbli¿a³ siê przepowiadany czas spe³nienia
wró¿by, w Watykanie urzêdowa³ papie¿ Sylwester II.
Nie tylko ludnoœæ Rzymu, ale ca³a Europa w napiê-
ciu, strachu i przera¿eniu oczekiwa³a nadejœcia pa-
miêtnej nocy. W spo³eczeñstwie zrodzi³o siê logiczne
skojarzenie, ¿e skoro Sylwester I uwiêzi³ smoka, to
Sylwester II bêdzie tym, który go uwolni. Zatrwo¿eni
ludzie oczekiwali na zag³adê. Niektórzy chowali siê
w domach, inni modlili siê, a jeszcze inni odprawiali
religijne pokuty. Wybi³a pó³noc, lecz Lewiatan siê nie
pojawi³, a œwiat nadal istnia³. Szczêœliwi i uradowani
ludzie wybiegli na ulice miast, by œwiêtowaæ kolejny
Nowy Rok. Rozpacz zamieni³a siê w bezgraniczn¹ eu-
foriê, której towarzyszy³y œpiewy i tañce, la³y siê stru-
mienie wina. Wówczas po raz pierwszy papie¿ Sylwe-
ster udzieli³ b³ogos³awieñstwa „Urbi et Orbi – Miastu
i Œwiatu”. Odt¹d nazwy wszystkich zabaw i balów od-
bywaj¹cych siê na prze³omie grudnia i stycznia, po-
chodz¹ od imienia tego papie¿a.

W Polsce obrzêdy sylwestrowe pojawi³y siê dopie-
ro w XIX wieku. Przyby³y one do nas z Europy Za-
chodniej. Pocz¹tkowo Sylwestra œwiêtowa³y jedynie
bogatsze warstwy spo³eczeñstwa. Arystokracja wita³a

nowy rok toastem Tokaja – bia³ego, deserowego wi-
na pochodz¹cego z Wêgier. Aby przegoniæ Stary Rok
strzelano z bicza. Ziemianie natomiast polowali,
strzelali z batów na szczêœcie, sk³adali ¿yczenia
i ucztowali w gronie rodziny. Z sylwestrem zwi¹zane
s¹ liczne ludowe tradycje, np.: wypiekanie „boch-
niaczków i szczodraków” (chlebów i bu³eczek). Przy-
nosz¹cym zdrowie, szczêœcie i pomyœlnoœæ pieczy-
wem obdarowywano domowników. Gospodarz nie
móg³ zapomnieæ o ¿adnym z goœci, dlatego specjalnie
dla nich wypieka³ tzw. „goœciñce”. Nowy Rok starano
siê obchodziæ w radosny sposób – dzieci robi³y s¹sia-
dom psikusy i uczestniczy³y w urz¹dzanych po obie-
dzie kuligach. W ziemiañskich dworach kultywowa-
no tak¿e ludowe zwyczaje wed³ug jednego z nich, na-
wi¹zuj¹cego do Wigilii Bo¿ego Narodzenia, w Nowy
Rok nale¿a³o wystrzegaæ siê ró¿nych czynnoœci, któ-
re uznawano za nieprzyjemne. Obawa przed wyko-
nywaniem ich w najbli¿szej przysz³oœci by³a zwi¹zana
z popularnoœci¹ porzekad³a: „Jaki Nowy Rok, taki
ca³y rok”. Zwyczaj witania Nowego Roku szampa-
nem pojawi³ siê w Polsce dopiero w okresie powojen-
nym. W tamtych czasach z noc¹ sylwestrow¹ zwi¹za-
nych by³o wiele ró¿nych przes¹dów, na przyk³ad do-
tycz¹cych pierwszego goœcia, jaki w Nowym Roku
wejdzie do domu. M³ode dziewczêta la³y wtedy wosk,
aby dowiedzieæ siê, co przyniesie im nadchodz¹cy
rok. Tradycje siê zmieni³y i dziœ ju¿ ma³o kto wie, jak
obchodzono sylwester w dawnych czasach. Wró¿by
i polowania zast¹piono kolorowymi fajerwerkami,
a zamiast Tokaja pijemy szampana. Jednak bez
wzglêdu na up³yw czasu, sylwester wci¹¿ kojarzy siê
i bêdzie siê nam kojarzy³ z radoœci¹, tañcami, muzy-
k¹, balem, szaleñstwem i zabaw¹ do bia³ego rana.

Na Nowy Rok 
S³yszycie! Pó³noc ju¿ bije,
Rok stary w mg³y siê rozwiewa,
Jak sen przepada...
Krzyczmy: Rok nowy niech ¿yje!
I rwijmy z przysz³oœci drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada...
Uderzmy w kielichy z winem
I bratnie podajmy d³onie,
Wszak¿e ju¿ czas!
Choæ ró¿ni twarz¹ lub czynem,
Niech nas duch jeden owionie,
Niech zadr¿y mi³oœci¹ w ³onie
I z³¹czy nas!....

Adam Asnyk (fragmenty)

�ród³o: http://niepoprawni.pl/blog/477/
poeci-polscy-na-nowy-rok 



Minê³y ju¿ czasy, kiedy tylko, raz w roku, na
œwi¹tecznym stole pojawia³y siê smakowite raryta-
sy. Wówczas trudno by³o nie objadaæ siê nimi
w nadmiarze. Obecnie wszystkie produkty s¹ do-
stêpne w sklepach na co dzieñ. Ale przecie¿ tylko
w œwiêta, niektóre potrawy smakuj¹ szczególnie
np.: karp czy pierogi.

W czasie œwi¹t niczego nie nale¿y sobie odma-
wiaæ, wystarczy tylko wprowadziæ w ¿ycie kilka roz-
s¹dnych wskazówek, które sprawi¹, ¿e bêdziemy
czuli siê zdrowo i dobrze.

• Rano w dniu Wigilii zjedzmy lekk¹ przek¹skê,
któr¹ popijemy zio³ow¹ herbatk¹. 

• Na œwi¹teczne spotkanie nie wychodŸmy
g³odni.

• Tucz¹ce sk³adniki œwi¹tecznych potraw za-
st¹pmy lekkimi sk³adnikami np.: barszczyk
przygotujmy nie na rosole tylko na wywarze
warzywnym, zupê rybn¹ czy grzybow¹ podaj-
my czyst¹ bez zaprawiania lub zaprawion¹ jo-
gurtem, œledzie schowajmy pod pierzynkê nie
œmietanow¹ tylko jogurtow¹.

• Do sa³atek lepiej dodaæ jogurt ni¿ œmietanê
lub majonez.

• Lepiej piec, gotowaæ ni¿ sma¿yæ. Ryby zamiast
sma¿enia w g³êbokim t³uszczu mo¿emy podaæ
w postaci gotowanej, pieczonej czy grillowanej.

• U¿ywajmy du¿o przypraw zio³owych np.: ma-
jeranku, cynamonu b¹dŸ chrzanu bowiem one
przyspieszaj¹ przemianê materii. 

• Do ciast i deserów dodawajmy jogurt czy owo-
ce zamiast œmietany, s³odkich powide³ czy po-
lew czekoladowych.

• Nie przesadzajmy z ³akociami (t³uszcz w po³¹-
czeniu z cukrem szybciej siê odk³ada).

• Pamiêtajmy, ¿e s³odycze zjadane na pusty ¿o-
³¹dek zwiêkszaj¹ apetyt.

• Zamiast s³odyczy do przegryzki postawmy na
stole orzechy czy owoce.

• Deseru nie zjadajmy bezpoœrednio po obie-
dzie (dajmy czas na strawienie dwudaniowego
obiadu).

• Unikajmy ca³odziennego przesiadywana przy
suto zastawionym stole.

• Roz³ó¿my degustacjê na kilka godzin (nie mu-
simy skosztowaæ wszystkiego na raz).

• Nak³adajmy na talerz niewielkie iloœci potraw

(jedzmy raczej czêœciej, w ma³ych iloœciach,
ni¿ rzadziej i za du¿o).

• Nie dosalajmy potraw.
• Pijmy co najmniej 1,5 – 2 litrów p³ynów dzien-

nie.
• Wybierzmy siê na rodzinny spacer co najmniej

30 minutowy. Ruch sprawi, ¿e dotlenimy siê,
poczujemy siê lepiej i pozbêdziemy siê zbêd-
nych kalorii.

Przeciêtne dzienne zapotrzebowanie kaloryczne
dla doros³ej osoby wykonuj¹cej umiarkowan¹ pra-
cê wynosi:

• dla kobiet – 2400 – 2800 kcal, 
• dla mê¿czyzn – 2800 – 3200 kcal,
Przy pracy lekkiej: 
• dla kobiet – 2100 – 2300 kcal,
• dla mê¿czyzn – 2400 – 2600 kcal.
Przyk³adowe zestawienia kaloryczne œwi¹tecz-

nych potraw: 
• Zupa grzybowa talerz 200 ml, zabielana –

100 kcal, czysta – 30 kcal,
• Barszcz z uszkami – talerz 200 ml – 100kcal,
• Kapusta z grochem porcja 100 g – (3 ³y¿ki) –

200 kcal,
• Kapusta z grzybami porcja 100 g (3 ³y¿ki) –

80 kcal,
• Bigos porcja 100 g (3 ³y¿ki) – 112 kcal,
• ŒledŸ w œmietanie porcja 50 g – 90 kcal,
• ŒledŸ w oleju porcja 50 g – 208 kcal,
• Karp gotowany na parze porcja 100 g –

130 kcal,
• Karp sma¿ony porcja 100 g – 180 kcal,
• Karp w galarecie porcja 100 g – 55 kcal,
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ŒWIÊTA JAK JEŒÆ, BY NIE PRZEJEŒÆ SIÊ 
I NIE PRZYTYÆ
Bo¿ena Paw³owska 



• Ryba po grecku porcja 100 g – 80 kcal,
• Schab pieczony porcja 50 g (1 plaster) –

145 kcal,
• Pasztet pieczony 1 plaster – 30 g – 108 kcal,
• Ziemniak 1 szt. œredniej wielkoœci – 65 kcal,
• Chleb pszenny kromka – 75 kcal,
• Kompot z suszu 100 ml – 200 kcal,
• Kluski z makiem porcja 100 g (3 ³y¿ki) – 300 kcal,
• Kutia 100 g – 250 kcal,
• Makowiec 1 ma³y kawa³ek 50 g – 170 kcal,

• Sernik 1 ma³y kawa³ek 50 g – 165 kcal,
• Piernik z bakaliami 1 ma³y kawa³ek 50 g –

170 kcal,
• Czerwone wino wytrawne 1 kieliszek 100 ml –

68 kcal,
• Bia³e wino pó³wytrawne 1 kieliszek 100 ml –

81 kcal,
• Szampan kieliszek 100 ml – 76 kcal,
• Wódka kieliszek 40 ml – 90 kcal,
• Wino s³odkie kieliszek 100 ml – 155 kcal. 
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Kiedy w 2006 roku Bea Johnson z Kalifornii
postanowi³a drastycznie ograniczyæ iloœæ produ-
kowanych przez jej czteroosobow¹ rodzinê odpa-
dów, nikt jeszcze nie s³ysza³ o Zero Waste, czyli
¿yciu bez œmieci. Styl ¿ycia pañstwa Johnson uwa-
¿ano za pionierski, a tymczasem oni sami uwa¿a-
j¹, ¿e nie robi¹ nic nowatorskiego, tylko wracaj¹
do stylu ¿ycia sprzed kilku pokoleñ. Nasi dziadko-
wie zdecydowanie mniej konsumowali – kupowali
mniej ubrañ, mniej sprzêtów, mniej jedzenia.
W konsekwencji produkowali mniej odpadów.
Œwietnie te¿ radzili sobie bez plastików, które s¹
zmor¹ naszych czasów, i z powodzeniem u¿ywali
wielorazowych opakowañ. Produkcja odpadów to
nie tylko proste codzienne wyrzucanie œmieci do
kosza, to tak¿e kupowanie w nadmiarze rzeczy,
które kiedyœ s³u¿y³y „a¿ do zdarcia”, a teraz co
najwy¿ej dwa sezony, bo potem zmienia siê moda.
W konsekwencji du¿o czêœciej wyrzucamy ubrania
i buty, ale tak¿e ró¿ne akcesoria, których u¿ywa-
my w domu. 

Nie chcemy zarastaæ niepotrzebnymi przedmio-
tami – mówi Bea Johnson w wywiadzie dla Gazety
Wyborczej – Je¿eli kupujê kolejn¹ parê butów, to
po to, ¿eby zast¹piæ poprzedni¹. Coœ, co ju¿ nie
mo¿e zostaæ naprawione, zostaje oddane do recy-
klingu. Wiêkszoœæ moich ubrañ pochodzi z lum-
peksu. Dziêki temu nie zwiêkszam zbytecznie za-
potrzebowania na produkcjê kolejnych rzeczy.
Zdecydowaliœmy siê na ten krok w 2006 roku i po
dwóch latach nasze ¿ycie kompletnie siê odmieni-
³o. Sta³o siê zupe³nie bezœmieciowe.

Zapewne nie ka¿dy jest gotowy na to, ¿eby gene-
rowaæ rocznie jedynie s³oik œmieci, jak w przypad-
ku rodziny Johnsonów, jednak na pewno warto po-
myœleæ o bardziej œwiadomym podejœciu do kwestii
produkowania odpadów. Zw³aszcza ¿e nasza pla-

neta mierzy siê teraz z coraz powa¿niejszymi kon-
sekwencjami produkcji ogromnej iloœci plastiku. 

– Co roku KA¯DY mieszkaniec Europy i Ameryki
Pó³nocnej wytwarza œrednio oko³o 100 kg plastiko-
wych œmieci, a wszyscy na œwiecie wytwarzamy ich
ponad 340 mln ton – donosi portal Crazy Nauka.
Nie lepiej jest z marnowaniem jedzenia. Badania
pokazuj¹, ¿e oko³o jednej trzeciej ¿ywnoœci produ-
kowanej na œwiecie nie jest zjadana, ale trafia do

œmieci. Jedzenie wyrzucaj¹ nie tylko sklepy czy dys-
trybutorzy, ale tak¿e my. Za du¿o kupujemy, Ÿle
przechowujemy, za du¿o nak³adamy sobie na talerze
i w konsekwencji ka¿dy Polak wyrzuca rocznie œred-
nio 52 kg ¿ywnoœci wartej oko³o 900 z³. 

Co zrobiæ, ¿eby mniej œmieciæ?

Mamy du¿o ³atwiej ni¿ Bea Johnson, która sama
powoli dochodzi³a do tego, jak ograniczaæ produkcjê
niepotrzebnych œmieci. Teraz jest wiele poradników
pozwalaj¹cych zredukowaæ iloœæ odpadów, tak¿e
w jêzyku polskim. Jeœli nie chcemy kupowaæ ksi¹¿ek,
¿eby nie zu¿ywaæ niepotrzebnie papieru, Internet

ZERO WASTE – CZY MO¯LIWE JEST ¯YCIE BEZ ŒMIECI?
Martyna Bójko
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jest równie¿ kopalni¹ wiedzy na temat Zero Waste.
Na przyk³ad na stronie Polskiego Stowarzyszenia
Zero Waste poza wieloma praktycznymi radami,
jak ¿yæ bezœmieciowo, jest te¿ krótka lista podsta-
wowych zasad, od których powinniœmy zacz¹æ:

Bezœmieciowe ¿ycie sprowadza siê w praktyce do
konsekwentnego stosowania kilku zasad, tak zwa-
nych piêciu eRek (5R).

1. Refuse (odmawiaj) – nie gódŸ siê na zbêdne
zanieczyszczenia, odmawiaj ulotek reklamo-
wych, jednorazowych opakowañ, a tak¿e
wszelkich produktów wyprodukowanych ze
szkod¹ dla œrodowiska, generuj¹cych odpady
i zanieczyszczenia.

2. Reduce (ograniczaj) – redukuj liczbê przed-
miotów, prowadŸ mo¿liwie minimalistyczne
¿ycie, otaczaj siê tylko tym, czego faktycznie
u¿ywasz i co jest ci niezbêdne do ¿ycia.

3. Reuse (u¿ywaj ponownie) – nie stosuj rozwi¹-
zañ jednorazowych. U¿ywaj wielorazowych
opakowañ (na przyk³ad s³oika po ogórkach
konserwowych u¿ywaj do robienia przetwo-
rów lub kupowania i przechowywania ry¿u),
termosów, naczyñ, a nawet artyku³ów higie-
nicznych (golarki na ¿yletki, kubeczka men-
struacyjnego, pasty cukrowej do depilacji).
U¿ywaj ponownie tak¿e tego, co na pierwszy
rzut oka jest ju¿ œmieciem (na przyk³ad za-
sadŸ kwiatki w dziurawym garnku, zamiast
kupowaæ now¹ doniczkê albo szklan¹ butelkê
po oleju dok³adnie umyj, wyparz i zlej do niej
domow¹ nalewkê).

4. Recycle (segreguj i przetwarzaj) – zadbaj
o to, ¿eby zbêdne rzeczy zosta³y przerobione
na coœ po¿ytecznego. Segreguj œmieci (papier
mo¿na przetwarzaæ 6-krotnie) i zanoœ do sto-
sownych punktów, przerabiaj co siê da, nawet
w domu (na przyk³ad ze starego przeœcierad³a
uszyj materia³ow¹ torbê na zakupy).

5. Rot (kompostuj) – kompostuj odpadki orga-
niczne, otrzymuj¹c z nich energiê lub natu-
ralny nawóz. U¿ywaj przedmiotów, które po
zu¿yciu mog¹ trafiæ na kompost (na przyk³ad
drewnianej szczoteczki do zêbów czy konop-
nej myjki do naczyñ).

Jak i gdzie kupowaæ?

Oczywiœcie pozostaje pytanie, czy mo¿na zreali-
zowaæ powy¿sze zalecenia, robi¹c zakupy np. w su-
permarkecie. Nawet jeœli zabieramy ze sob¹ do
sklepu w³asn¹ torbê na zakupy, to przecie¿ wiêk-
szoœæ rzeczy na sklepowych pó³kach jest zapakowa-
na przez producenta. Warto w tej sytuacji szukaæ

produktów, które s¹ na przyk³ad w papierowej tor-
bie, nie zawsze mamy oczywiœcie tak¹ alternatywê,
ale zawsze warto sprawdziæ, bo zwykle obok ry¿u
w foliowej torebce stoi taki w papierowej torbie.
Kupuj¹c warzywa, nie musimy wk³adaæ ich do jed-
norazowych torebek, które zaraz po przyniesieniu
marchewki czy jab³ek do domu wyl¹duj¹ w koszu
na œmieci. Po zwa¿eniu mo¿na przecie¿ wrzuciæ je
razem do p³óciennej torby, i na ni¹ nakleiæ wszyst-
kie naklejki z cen¹. 

Dla entuzjastów ¿ycia bez œmieci powstaj¹ te¿
sklepy, w których praktycznie wszystko zostanie za-
pakowane do wielorazowego pojemnika, który ze
sob¹ przyniesiesz. Sklepy te oferuj¹ równie¿ pro-
dukty wielorazowego u¿ytku, które zawsze kojarzy-
³y nam siê z jednorazowoœci¹, np. wielorazowe
p³atki higieniczne. 

Co z jedzeniem?

Wyrzucanie jedzenia czêsto nie kojarzy nam siê
tak bezpoœrednio z zaœmiecaniem naszej planety,
poniewa¿ jest przecie¿ biodegradowalne i nie bê-
dzie le¿a³o w ziemi prawie 400 lat jak plastikowa
torba. Owszem, jednak pamiêtajmy o tym, ¿e czê-
sto wyrzucamy na przyk³ad przeterminowane albo
zepsute jedzenie razem z opakowaniem, poniewa¿
nie mamy ochoty wyci¹gaæ spleœnia³ego serka z pu-
de³ka, które spêdzi³o miesi¹c w ciemnym zakamar-
ku lodówki. Poza tym kupowanie zbyt du¿ej iloœci
jedzenia, a kupujemy na pewno za du¿o, skoro je
wyrzucamy, powoduje jego wiêksz¹ produkcjê.
A wiêksza produkcja to wiêksze zanieczyszczenie
œrodowiska. Dlatego i w tej dziedzinie warto zmie-
niæ nawyki i zacz¹æ na przyk³ad od kupowania
mniejszej iloœci jedzenia. Pomo¿e w tym zrobienie
listy zakupów i niechodzenie do sklepu z pustym
¿o³¹dkiem, bo wtedy mamy tendencjê do kupowa-
nia wiêkszej iloœci produktów. Warto zadbaæ rów-
nie¿ o w³aœciwe przechowywanie po¿ywienia, wê-
dlina szczelnie owiniêta foli¹ na pewno krócej bê-
dzie œwie¿a ni¿ trzymana w pojemniku. Jeœli wiemy,
¿e czegoœ na pewno nie zd¹¿ymy zjeœæ, to warto to
zamroziæ. Nie nale¿y równie¿ kurczowo trzymaæ siê
terminów przydatnoœci do spo¿ycia. Kilka dni prze-
terminowany jogurt na pewno nam nie zaszkodzi,
a przynajmniej warto sprawdziæ, czy jest jeszcze do-
bry, nim go wyrzucimy. 

Segregujemy

Oczywiœcie nie zawsze nam siê uda kupiæ ry¿
w papierowej torbie, trudno te¿ kupiæ œmietanê czy
mleko w innym opakowaniu ni¿ plastikowe. Dlatego



warto przewidzieæ w kuchni czy spi¿arni miejsce,
w którym bêdziemy segregowaæ œmieci, wrzucaj¹c
osobno plastik, papier, szk³o i metal. Wiele osób
decyduje siê równie¿ na wyrzucanie osobno œmie-
ci biodegradowalnych, resztek jedzenia itd. Do
tego jednak warto mieæ kompostownik, do które-
go bêdziemy mogli to wrzucaæ. O ile w miastach
s¹ ju¿ dostêpne kosze do segregowania œmieci, to
stosunkowo rzadko mo¿na spotkaæ kosze na od-
pady organiczne. 

Czy warto?

Czy rzeczywiœcie warto wk³adaæ tyle wysi³ku
w segregacjê œmieci? Czy to, ¿e my ograniczamy ich
produkcjê, ma jakiekolwiek znaczenie dla naszej
planety, skoro inni tego nie robi¹? Na pewno war-
to. Pamiêtajmy, ¿e wszystkie zmiany zaczynaj¹ siê
od niewielkiej grupy ludzi, aby w nastêpnym poko-
leniu znacz¹co zwiêkszyæ swój zasiêg. Zanieczysz-
czenie œrodowiska jest realnym problemem, które-
go nie mo¿emy ignorowaæ, dla naszych dzieci se-
gregacja œmieci i ich ograniczanie bêdzie ju¿ czymœ
naturalnym. A poza tym to siê op³aca. Jak napisa³a
Anna Stanis³awska z Crazy nauka:

Nawet, jeœli wydaje siê Wam, ¿e skutek jest niezau-
wa¿alny (a uwierzcie mi, w 99 proc. przypadków nie

jest), to chocia¿ pomyœlcie o tym, ¿e ma on prze³o¿e-
nie na Wasze oszczêdnoœci finansowe (!), no i pokazu-
jecie w ten sposób swoim dzieciom czy s¹siadom,
¿e istnieje inna droga ni¿ marnowanie mnóstwa je-
dzenia i p³awienie siê w plastiku. A to zaprocentuje
w przysz³oœci.

�ród³a:
http://weekend.gazeta.pl/week-

end/1,152121,18284522,Swiat_bez_smieci__Poznaj-
cie_filozofie_zerowaste_i.html

https://www.crazynauka.pl/jak-przestac-marnowa-
c-jedzenie-i-surowce-wtorne-krotki-poradnik-dla-

kazdego-z-nas/
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Nosi³y ró¿owe sukienki, bia³e fartuchy i czepki,
wszystko lœni¹ce czystoœci¹. Kiedy przemierza³y
szare ulice warszawskiego getta, wygl¹da³y jak eg-
zotyczne kwiaty.

W zesz³ym roku minê³a 75 rocznica wybuchu po-
wstania w getcie warszawskim. Wspominamy hero-
iczn¹ postawê powstañców, Korczaka id¹cego na
œmieræ z dzieæmi, Szpilmana graj¹cego w kawiarni
Sztuka. Jednak ma³o kto pamiêta o bohaterkach dru-
giego planu – pielêgniarkach, które w tym strasznym
czasie ratowa³y ¿ycie, a kiedy ju¿ nie mog³y ratowaæ,
pomaga³y godnie umieraæ. Czêsto by³y to kilkunasto-
letnie dziewczyny, uczennice szko³y pielêgniarstwa,
jedynej placówki edukacyjnej na terenie getta. 

¯ydowska Szko³a Pielêgniarstwa mieœci³a siê
w „najpiêkniejszym gmachu w getcie” w budynku
ubezpieczalni spo³ecznej na rogu Mariañskiej 1
i Pañskiej 34. Pod koniec 1940 roku przeniesiono
j¹ tam ze Szpitala Starozakonnych na Czystem,
który znalaz³ siê poza murami zamkniêtej dzielni-
cy. Szko³a przy szpitalu powsta³a w 1923 roku,
a od sierpnia 1939 roku kierowa³a ni¹ Luba Blum-
-Bielicka, instruktorka pielêgniarstwa, ¿ona dzia-
³acza Bundu i powstañca w getcie warszawskim,
Abraszy Bluma. 

Mimo bardzo trudnych warunków, braku wody,
pr¹du, ¿ywnoœci, lekarstw i szerz¹cej siê epidemii
tyfusu szko³a nie zawiesi³a dzia³alnoœci i ju¿

NADLUDZKA MEDYCYNA – O PIELÊGNIARKACH
W GETCIE WARSZAWSKIM
Martyna Bójko

Ju¿ by³o wiadomo, ¿e coraz mniej jesteœmy zdolni do ratowania ¿ycia, a coraz bardziej stajemy siê
dawcami cichej œmierci 

dr Adina Blady-Szwajger
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1 kwietnia 1940 roku przyjêto 11 nowych uczen-
nic. W „Pamiêtniku z getta warszawskiego” Hen-
ryk Makower napisa³: Szko³a pielêgniarska w dal-
szym ci¹gu dzia³a³a w getcie pod kierunkiem siostry
Bielickiej, koszt nauki i utrzymania – 150 z³ mie-
siêcznie1. Szko³a cieszy³a siê ogromnym zaintere-
sowaniem i do kolejnego naboru zg³osi³o siê a¿
400 chêtnych, niestety warunki lokalowe
pozwoli³y przyj¹æ jedynie 32 osoby.
Uczennice, które mia³y przeciêtnie po
13-14 lat, zamiast dyplomów otrzymywa-
³y œwiadectwa szkolne. Te m³ode dziew-
czyny od razu musia³y zmierzyæ siê ze
straszn¹ rzeczywistoœci¹ chorych w get-
cie, odbywaj¹c praktyki w szpitalu dla
dzieci im. Bersohnów i Baumanów na
Siennej czy w zakaŸnym przy ul. Stawki,
a praktyki z pielêgniarstwa spo³ecznego
w Stacji Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem
przy ul. Œliskiej, gdzie leczono dzieci
z chorob¹ g³odow¹, oraz w tzw. „punk-
tach dla uchodŸców”. Pracê tam wspomi-
na doktor Adina Blady-Szwajger: Dzieñ
pracy coraz d³u¿szy, coraz wiêksze zmêcze-
nie pielêgniarek, które same s³aniaj¹c siê
na nogach, przemywa³y odle¿yny, uk³ada³y obrzêk-
niête cia³ka na boku, „podawa³y leki”2.

Jedn¹ z uczennic szko³y by³a Alina Margolis,
póŸniejsza ¿ona Marka Edelmana, która tak wspo-
mina to miejsce:

W korytarzu, na honorowym miejscu, wyraŸnie
widoczny, wisia³ portret Florence Nightingale, Wiel-
kiej Pielêgniarki, która mia³a byæ odt¹d naszym ide-
a³em. ¯eby wejœæ do szko³y, trzeba by³o zadzwoniæ,
otwiera³a dy¿urna. Drzwi zas³oniête by³y grub¹ kota-
r¹ i kiedy wchodzi³o siê za ni¹ do œrodka, mia³o siê
uczucie, ¿e ca³y œwiat na zewn¹trz to inny œwiat,

a my jesteœmy od niego oddzielone t¹
kotar¹, t¹ cisz¹ na korytarzu, tym
idealnym porz¹dkiem. Nawet g³ód
by³ innym g³odem. (...) Dyrektorka
zaprowadzi³a od razu ¿elazny rygor,
zupe³nie taki sam, jaki panowa³
w Szkole od pocz¹tku jej istnienia.
Po prostu nie przyjê³a do wiadomo-
œci, ¿e Szko³a znajdowa³a siê teraz
w getcie3.

Szko³a pielêgniarska to rzeczywi-
œcie by³ inny œwiat. Jej dyrektorka
pilnowa³a, ¿eby uczennice nosi³y
czyste i schludne stroje, a szko³a
pracowa³a niezmiennym rytmem.
Wystarczy³o jednak przekroczyæ
próg szpitala, w którym dziewczêta

mia³y praktyki, by zobaczyæ, z jakimi wyzwaniami
te nastolatki musia³y siê zmierzyæ. W pierwszych
miesi¹cach funkcjonowania getta szpitale pracowa-
³y jeszcze w miarê normalnym trybem, choæ brako-
wa³o lekarstw, to pacjenci trafiali do szpitalna z po-
wodu „normalnych” chorób, jak pisze w swojej
ksi¹¿ce pediatra, Adina Blady Szwajger:

11 marca 1940 roku to by³ normalny, prawdziwy
oddzia³. Z salami przeszklonymi, ¿eby pielêgniarka
mog³a widzieæ, co siê dzieje, z bia³ymi ³ó¿eczkami
przy bia³ych œcianach i prawie normalnymi dzieæmi
ze zwyk³ymi chorobami. To by³o przecie¿ jeszcze
przed zamkniêciem getta i te dzieci chorowa³y na
zwykle dzieciêce choroby. Tylko mo¿e zagêszczenie
by³o trochê wiêksze, ni¿ trzeba, i by³o trochê trudniej
z jedzeniem4.

Potem by³o coraz gorzej, coraz wiêcej pacjentów
mia³o chorobê g³odow¹, personel medyczny te¿ by³
skrajnie niedo¿ywiony. Wœród salowych poruszaj¹cych

Uczennice z gettowej szko³y pielêgniarskiej



siê z trudem na obrzêkniêtych nogach – wspomina
Blady-Szwajger – wœród pielêgniarek pracuj¹cych bez
ogl¹dania siê na rozk³ad po 10-12 godzin, poruszali-
œmy siê my, lekarze, w których rêkach znalaz³y siê tyl-
ko nêdzne leki wstrzykiwane do¿ylnie w obrzêkniête
rêce, ale i równie nêdzne przydzia³y Jointu: 1/2 jajka
w proszku, 1 dkg margaryny – skarby, których nie
mo¿na by³o powierzyæ konaj¹cym z g³odu salowym
nie dlatego, ¿e nie by³y dostatecznie uczciwe, lecz dla-
tego, ¿e nie mo¿na ich by³o nara¿aæ na mêki pokusy5. 

Wielka akcja

Latem 1942 roku rozpoczê³a siê wielka akcja
wysiedleñcza. Niemcy wywozili mieszkañców war-
szawskiego getta do obozu zag³ady. W tym czasie
szpital Starozakonnych zosta³ przeniesiony do za-
budowañ przy ul. Stawki, tu¿ przy Umschlagplat-
zu, placu prze³adunkowym,
sk¹d wywo¿ono ¯ydów do
Treblinki. Niemcy pozwoli-
li na otwarcie ma³ego przy-
szpitalnego ambulatorium,
pracowa³y w nim uczennice
Szko³y Pielêgniarskiej, na-
ra¿aj¹c ¿ycie dla ratowania
przeznaczonych na œmieræ,
zw³aszcza dzieci, a czasem
nios¹c po prostu ulgê
umieraj¹cym. 

To, co siê dzieje na
Umschlagu teraz, gdy ratun-
ku ju¿ nie ma ¿adnego i zni-
k¹d, nie daje siê uj¹æ w naj-
mocniejsze ludzkie s³owa.
Sprowadzeni ju¿ wczeœniej
chorzy, doroœli i dzieci ze
szpitalika, le¿¹ opuszczeni
w zimnych salach. Robi¹ pod
siebie i pozostaj¹ ju¿ tak
w cuchn¹cej mazi moczu
i ka³u. Pielêgniarki wyszuku-
j¹ w tym t³umie swoich ojców
i matki i z dzikim jakimœ b³y-
skiem w oczach wstrzykuj¹ im dobr¹ œmieræ daj¹c
morfinê. Czyjaœ litoœciwa, lekarska rêka wlewa po ko-
lei w rozpalone buzie obcych, chorych dzieci wodê
z rozpuszczonym cyjankiem. Nale¿y jej siê czeœæ – od-
daje swój cyjanek. Bo cyjanek – to teraz skarb naj-
dro¿szy, nieodkupiony. Cyjanek oznacza cich¹ œmieræ,
ratuje przed wagonami.6

Pielêgniarki nie tylko pomagaj¹ cierpi¹cym na
Umschlagplatzu, ale tak¿e staraj¹ siê ratowaæ
przed wywózk¹:

Moi rodzice, tak jak wiêkszoœæ wtedy w getcie,
myœleli przede wszystkim o ratowaniu swoich dzieci
– wspomina Olek Askanas. – ZnaleŸli pielêgniar-
kê, która mia³a przepustkê na wyjœcie z Umschlag-
platzu. Takich przepustek by³o bardzo ma³o. Rodzi-
ce j¹ uprosili, ¿eby mnie wziê³a ze sob¹. Ojciec wy-
prowadzi³ mnie ze szpitala i postawi³ na wysokiej,
wielkiej i pustej lorze ci¹gnionej przez dwa konie.
Tym pojazdem, razem z ow¹ pielêgniark¹, mia³em
wyjechaæ z piek³a Umschlagplatzu do przedpiekla
getta.7

Numerki ¿ycia

Kiedy rozpoczê³a siê wywózka do Treblinki,
Niemcy przekazali Gminie ¯ydowskiej tak zwane
numerki ¿ycia, które pozwala³y unikn¹æ wywózki.
Pewna pula trafi³a równie¿ do szpitala dzieciêce-

go na Siennej, i jego
dyrektorka, Anna
Braude Hellerowa,
by³a zmuszona rozda-
waæ je personelowi,
decyduj¹c, kto ma
prze¿yæ, a kto pójœæ na
Umschlagplatz. Do-
sta³a numerek prze³o-
¿ona pielêgniarek, Te-
nenbaumowa – wspo-
mina Marek Edelman,
jeden z przywódców
powstania w getcie
warszawskim – Mia³a
córkê Dedê, której dy-
rektorka nie da³a nu-
merka. Tenenbaumo-
wa da³a Dedzie swój
numerek, powiedzia³a:
„Potrzymaj chwilê, ja
zaraz wrócê...”, posz³a
na górê i po³knê³a fiol-
kê luminalu.8

Uczennice szko³y
pielêgniarskiej rów-

nie¿ znalaz³y siê na Umschlagplatzu razem z dy-
rektork¹ szko³y, Lub¹, i jej dzieæmi. Dziêki legity-
macji o zatrudnieniu czêœci z nich uda³o siê urato-
waæ, a szko³a zosta³a przeniesiona na ul. Gêsi¹ 33.
Wywózka do Treblinki wiêkszoœci mieszkañców
warszawskiego getta przypieczêtowa³a los szpita-
la na Stawkach, który we wrzeœniu 1942 roku zo-
sta³ zlikwidowany, w jego miejsce powsta³ szpital
dla ¿ydowskich robotników, pracuj¹cych w nie-
mieckich zak³adach produkcyjnych, tzw. shopach.
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Tak¿e i w tym szpitalu pracowa³y uczennice Szko-
³y Pielêgniarskiej.

Niebawem, 18 stycznia 1943 roku, na teren szpi-
tala wtargnêli SS-mani i bestialsko wymordowali
chorych i rannych. Pozosta³ych przy ¿yciu pracow-
ników szpitala wywieziono.

Podczas powstania w getcie warszawskim,
w koñcu kwietnia 1943 roku resztki szpitala ¿y-
dowskiego zosta³y spalone. Szko³a pielêgniarska,
po dwudziestu latach dzia³alnoœci, definitywnie
przesta³a istnieæ, dziel¹c los warszawskich ¯ydów.
Zbyt póŸno rozpoczêto akcjê ratowania pielêgnia-
rek i wiêkszoœci z nich nie uda³o siê przedostaæ na
stronê aryjsk¹.

Szko³ê Pielêgniarstwa przy Szpitalu Staroza-
konnych w Warszawie ukoñczy³o 350 uczennic.
Wojnê prze¿y³y 42, które wyjecha³y poza granice
Generalnej Guberni, zw³aszcza do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego.

Dyrektorce szko³y – Lubie Blum – uda³o siê
uratowaæ wraz z dzieæmi dziêki kryjówce w piwni-
cy. Ukry³a siê po aryjskiej stronie, gdzie doczeka³a
koñca wojny. Jej m¹¿, Abrasza Blum, czo³owy

dzia³acz Bundu, zgin¹³ ju¿ po upadku powstania
w getcie. Po wojnie Luba Blum pracowa³a jako dy-
rektorka ¿ydowskiego domu sierot, a nastêpnie
kierowa³a Szko³¹ Pielêgniarstwa nr 3. By³a wielo-
krotnie nagradzana za pe³n¹ poœwiêcenia pracê,
m.in. w 1965 roku otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê
przyznawan¹ przez Miêdzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy¿a – The Florence Nightingale
Medal.

Przypisy:
1 Henryk Makower „Pamiêtnik z getta warszawskiego.

PaŸdziernik 1940 – styczeñ 1943
2 Adina Blady-Szwajger, I wiêcej nic nie pamiêtam,

Warszawa 2010, s. 67
3 Alina Margolis-Edelman, „Ala z Elementarza”, Londyn 1994
4 Adina Blady-Szwajger, I wiêcej nic nie pamiêtam,

Warszawa 2010, s. 38
5 Tam¿e, s. 56
6 M. Edelman, Getto walczy , Warszawa 1945, s. 42 
7 http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab9.php?s=

myionas_13.php
8 Hanna Krall, Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem, Kraków 1997,

s. 45

NAWI¥ZANIE WSPÓ£PRACY 
Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PIELÊGNIARSKIM
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W siedzibie Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w dniu 25 paŸ-
dziernika 2018 roku podpi-
sane zosta³o porozumienia
z Polskim Towarzystwem
Pielêgniarskim (PTP) doty-
cz¹ce przekazania do siedzi-
by Izby archiwalnych zbio-
rów Komisji Historycznej
PTP. Na podstawie porozu-
mienia WOIPiP bêdzie mo-
g³a korzystaæ ze zgromadzo-
nych w archiwum zbiorów,
organizowaæ wystawy i publi-
kowaæ w biuletynie.
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CO SIÊ WYDARZY£O?

W siedzibie Izby odby³ siê szereg spotkañ z kandydatami na prezydenta m. st. Warszawy, na których
zadawano kandydatom pytania o ich plany w odniesieniu do sytemu ochrony zdrowia ze szczególnym
uwzglêdnieniem sytuacji pielêgniarek i po³o¿nych.
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Podczas spotkañ wszystkim kandydatom zadawano te same pytania:

1. Czy widzi Pan zagro¿enia dla prawid³owej opieki nad mieszkañcami stolicy wynikaj¹ce z braku
pielêgniarek, w takich zakresach jak:
• lecznictwo zamkniête,
• medycyna szkolna,
• szeroko pojêta podstawowa opieka zdrowotna.

2. Jak¹ rolê w zadaniach miasta zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia mo¿e i powinien Pana zdaniem
odgrywaæ samorz¹d zawodowy?

3. W jakim zakresie i w oparciu o co zamierza Pan wspó³pracowaæ z WOIPiP?

4. Jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ w celu uatrakcyjnienia zawodu pielêgniarki i po³o¿nej
w zak³adach, dla których miasto jest organem za³o¿ycielskim?
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Z okazji rocznicy odzyskania niepodleg³oœci pielêgniarki i po³o¿ne bra³y udzia³ w koncercie na PGN
Narodowy.
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Poczet sztandarowy WOIPiP z³o¿y³ wieniec pod Grobem Nieznanego ¯o³nierza podczas uroczystej
zmiany warty.
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Poczet uczestniczy³ te¿ w paradzie, która odby³a siê po z³o¿eniu wieñców.

POLECANE LEKTURY 
W ho³dzie Hannie Chrzanowskiej. Hanna Paszko, Tadeusz Wadas. 

Pozycja jest biografi¹ Hanny Chrzanowskiej, która zosta³a b³ogos³awion¹
28 kwietnia 2018 r. Ksi¹¿ka przybli¿a ¿ycie pielêgniarki bêd¹cej pionierk¹ domowej
opieki nad pacjentami oraz „pielêgniarstwa parafialnego”, które stworzy³a wraz
ówczesnym kardyna³em Karolem Wojty³¹. Dzie³o jest zapisem postawy Chrzanow-
skiej, jej filozofii oraz œwiadectwem jej dokonañ.

„Dzieje pielêgniarstwa w Krakowie” pod redakcj¹ Kazimiery Zahradniczek

Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e Kraków jest kolebk¹ polskiego pielêgniarstwa tak
wiêc dzieje pielêgniarstwa w Krakowie s¹ dziejami naszego polskiego pielêgniarstwa.
Czy warto czytaæ o historii zawodu i znaæ swoje korzenie? OdpowiedŸ mo¿e byæ tylko
jedna. Ksi¹¿ka dostêpna na stronie krakowskiej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych. 

„Ró¿norodnoœæ kulturowa w opiece pielêgniarskiej. Wybrane zagadnienia” redakcja
naukowa: Joanna Zalewska-Pucha³a, Anna Majda.

Ksi¹¿ka podejmuje bardzo aktualny problem, coraz czêstszych kontaktów
personelu pielêgniarskiego z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo odmiennych
od naszej. Ksi¹¿ka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym mo¿e z niej
skorzystaæ nie tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana zgodnie z tytu³em, ale
ka¿dy, który poszukuje informacji niezbêdnych do w³aœciwego komunikowania siê
z innymi osobami o odmiennych kulturowo korzeniach. Oddzielnie uwzglêdniono
problemy w opiece medycznej i spo³ecznej wybranych grup uchodŸców.



Pani Gra¿ynie Dawidziuk w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania

za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹ wraz z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej

pomyœlnoœci, sk³adaj¹: Zastêpca Dyrektora
ds. Pielêgniarstwa wraz z pielêgniarkami

i po³o¿nymi Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie

Pani Marii Kawczyñskiej w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, ¿yczymy nowego piêknego ¿ycia,
czasu spêdzonego na samych przyjemnoœciach,
odpoczynku, spe³nienia marzeñ oraz dobrego

zdrowia. Dyrektor ds. Pielêgniarstwa 
oraz Kole¿anki z MCLCHPiG w Otwocku

Pani Barbarze Stefanów, w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za wieloletni¹ pracê, profesjonalizm,
odpowiedzialnoœæ, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci

i radoœci z ¿ycia sk³adaj¹: Dyrektor ds. Pielêgniarstwa
oraz Kole¿anki z Oddzia³u VI Mazowieckiego

Centrum Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy
w Otwocku

Pani Zofii Pyrze w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania za wieloletni¹

prace zawodow¹, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ,
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, radoœci oraz

wszelkiej pomyœlnoœci sk³ada Zastêpca Dyrektora
ds. Pielêgniarstwa, Kole¿anki i Koledzy

z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób P³uc
i GruŸlicy w Otwocku

Kole¿ankom Pielêgniarkom: Janinie Dêbiñskiej,
Bo¿enie Niemirowskiej, Danucie ¯ochowskiej

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê dziêkujemy
za wieloletnia pracê zawodow¹, profesjonalizm,

¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ, wspólnie przepracowane
lata, oddanie pacjentom, wraz z najlepszymi

¿yczeniami zdrowia, pogody ducha, pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym, na dalsze lata sk³ada Dyrekcja

oraz Kole¿anki Pielêgniarki i Po³o¿ne z SPZZOZ
w Pruszkowie

Pani Lucynie Tomkiewicz Pielêgniarce Naczelnej
serdeczne podziêkowania za wspólnie

przepracowane d³ugie lata za ¿yczliwoœæ,
wyrozumia³oœæ i wspó³tworzenie dobrej atmosfery
w pracy wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,

pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pielêgniarki Oddzia³owe wraz z Zespo³ami

Pielêgniarskimi Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc
w Warszawie

Pani Krystynie Wójtowicz, Pielêgniarce ze Stacji
Dializ w WIM w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata,

wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci i radoœci, w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:

Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³ Pielêgniarek Stacji
Dializ, WIM ul. Szaserów 128

Drogim Kole¿ankom: Miros³awie Maækowiak,
Krystynie Kowalczyk i Hannie Ko³odziejskiej

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za wieloletni¹ pracê,

Podziêkowania
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Ksi¹¿ka przeznaczona przede wszystkim dla tych wszystkim, którzy z racji wykonywanych czynnoœci
zawodowych staj¹ wobec koniecznoœci kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

Spis treœci: Ró¿nice kulturowe w postrzeganiu cz³owieka, Ró¿nice kulturowe w komunikowaniu siê
ludzi, Cudzoziemcy w Polsce – prawo polskie wobec imigrantów i uchodŸców, Konsekwencje imigracji
i uchodŸstwa, Problemy w opiece nad imigrantami i uchodŸcami (Czeczeni, Bia³orusini, Afgañczycy,
Wietnamczycy, Ukraiñcy i Rosjanie, Hindusi).

O historii pierwszej warszawskiej szko³y dla pielêgniarek i losach absolwentek
mo¿emy przeczytaæ w dwutomowym wydaniu „Pochylone nad cz³owiekiem”. Ksi¹¿ce
napisanej przez absolwentki – ksi¹¿ka powsta³a bowiem z ich wspomnieñ oraz
zachowanych ksi¹g szkolnych, dzienników, programów nauczania. To bogata historia
powstania, funkcjonowania i znaczenia Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa dla
rozwoju pielêgniarstwa jako zawodu w Polsce. Byæ mo¿e jest szansa na nabycie
ksi¹¿ki w Polskim Towarzystwie Pielêgniarskim.



zaanga¿owanie, profesjonalizm oraz za ¿yczliwoœæ
i kole¿eñskoœæ, wraz z ¿yczeniami zdrowia,

pomyœlnoœci oraz spe³nienia marzeñ sk³adaj¹:
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz z ca³ym

Zespo³em Pielêgniarskim Miêdzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego w Warszawie

Kole¿ance Hani Korga w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹

pracê zawodow¹ wraz z najlepszym ¿yczeniami
dalszych wspania³ych lat i pomyœlnoœci w ¿yciu

osobistym sk³adaj¹: Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz
Kole¿anki Pielêgniarki Mazowieckiego Centrum

Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku

Pani Pielêgniarce Krystynie Czok z Oddzia³u XII
Chorób Wewnêtrznych Klatki Piersiowej

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób P³uc
i GruŸlicy w Otwocku, w zwi¹zku z przejœciem na

emeryturê, serdeczne podziêkowania za pe³n¹
zaanga¿owania pracê zawodow¹, za wspólnie

przepracowane lata, wraz z najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym

sk³adaj¹: Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz ca³y
Zespó³ Oddzia³u XII

Kole¿ance Po³o¿nej Teresie Hil z okazji przejœcia
na emeryturê, sk³adamy serdeczne podziêkowania

za wieloletni¹ wspó³pracê, profesjonalizm
i ¿yczliwoœæ w stosunku do pacjentek

i wspó³pracowników. ¯yczymy zdrowia i wszelkiego
dobra. Pielêgniarka Naczelna wraz z Po³o¿n¹

Koordynuj¹c¹ i Zespo³em Pielêgniarek i Po³o¿nych
ze Szpitala SOLEC Sp. z o.o.

Pani Zofii Lubieñskiej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania
za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹ wraz z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci sk³adaj¹: Zastêpca Dyrektora
ds. Pielêgniarstwa wraz z pielêgniarkami

i po³o¿nymi Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Sk³odowskiej – Curie w Warszawie

Naszym mi³ym Kole¿ankom: Jolancie Kramarz,
Gra¿ynie Siewierskiej – Pielêgniarkom z Przychodni

Lekarskiej ul. Kolegiacka 3 oraz Ma³gorzacie
Rozmuszyñskiej – Po³o¿nej z Przychodni Lekarskiej

ul. Kolegiacka 3, w zwi¹zku z nabyciem praw
emerytalnych, sk³adamy serdeczne podziêkowania

za wieloletni¹ pracê zawodow¹, pe³n¹
zaanga¿owania i godnoœci. ¯yczymy realizacji

marzeñ kiedyœ odk³adanych oraz zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci. Z-ca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa

i Œredniego Personelu Medycznego oraz Pielêgniarki
i Po³o¿ne SZPZLO Warszawa – Mokotów

Pani Anecie Michalskiej Pielêgniarce
Koordynuj¹cej Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej

i Transplantacyjnej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania 

za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
profesjonalizm, za oddanie, za godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, 

za wspólnie przepracowane lata, wraz z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu

osobistym, sk³adaj¹: Pielêgniarka Naczelna 
oraz Pielêgniarka Oddzia³owa 

i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki SPCSK WUM 
ul. Banacha 1a w Warszawie

Dla Pani Aliny Wieczorek
najlepsze ¿yczenia to marzeñ spe³nienia, 

bo có¿ piêkniejszego, ni¿ w³aœnie marzenia? 
Wiek emerytalny po to jest nam dany, 

by realizowaæ niespe³nione plany.
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdecznie

dziêkujemy za profesjonaln¹, pe³n¹ zaanga¿owania,
d³ugoletni¹ pracê zawodow¹, fachowoœæ

i poœwiêcenie. Jednoczeœnie sk³adamy najgorêtsze
¿yczenia, s³owa uznania i szacunku za rzetelnoœæ

i wzorow¹ pracê. Za to wszystko pragniemy
podziêkowaæ dzisiaj sk³adaj¹c 

najlepsze ¿yczenia na dalsze lata. 
Kole¿anki i Koledzy z Oddzia³u Intensywnej Terapii

i Anestezjologii Szpitala Bielañskiego, Kole¿anki
Po³o¿ne z Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego

i Pe³nomocnik Dyrektora ds. Pielêgniarek

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê Pañ
Pielêgniarek: Ma³gorzaty Zygert oraz Romualdy
Za³ogi, serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹,

pe³n¹ zaanga¿owania prace zawodow¹, ¿yczliwoœæ
i kole¿eñskoœæ z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,

realizacji marzeñ oraz pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym sk³adaj¹: Koordynator ds. Pielêgniarstwa

z Zespo³em oraz Pielêgniarki i Po³o¿ne 
CSK MSWiA w Warszawie

Pani Po³o¿nej Miros³awie Ostasz, w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, najserdeczniejsze

podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania,
d³ugoletni¹ pracê zawodow¹, wraz z najlepszymi

¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹: Naczelna Pielêgniarka wraz
z Pielêgniarkami i Po³o¿nymi Szpitala
Specjalistycznego im. Œwiêtej Rodziny

Pani Danucie Kropielnickiej Pielêgniarce Kliniki
Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie, IIMM
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za godne reprezentowanie zawodu pielêgniarki,
za wspólnie przepracowane lata, 

wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹:

Pielêgniarka Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki SPCSK WUM

ul. Banacha 1a w Warszawie

Paniom: Bo¿enie Sobczak, Krystynie
Bia³obrzewskiej, Ewie Cyngot, El¿biecie

Fercowicz oraz Pani Gra¿ynie Boruckiej w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne

podziêkowania za wieloletni¹ pracê, profesjonalizm
i zaanga¿owanie, za wspólnie przepracowane lata

wraz z ¿yczeniami zdrowia, szczêœcia oraz
powodzenia w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: 

Dyrekcja SPZOZ Warszawa Wola-Œródmieœcie, 
oraz ca³y zespó³ Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Kole¿anki: Maria Derela, 
Wies³awa Szaszkiewicz, Danuta Konieczna, 

Jadwiga Gardner, Hanna Kowalska. 
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne

podziêkowania za wzorow¹ pracê, ¿yczliwoœæ,
kole¿eñskoœæ, wraz z ¿yczeniami zdrowia,

pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹:
Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa, Dyrekcja

oraz Pielêgniarki i Po³o¿ne SZPZZO 
Warszawa Ochota

Pani Ma³gorzacie Bia³ej – Starszej Pielêgniarce
Oddzia³u Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, 

Pani Ewie Czy¿ – Starszej Pielêgniarce 
Przychodni Specjalistycznej, w zwi¹zku 
z przejœciem na emeryturê sk³adamy

najserdeczniejsze podziêkowania za wspólnie
przepracowane d³ugie lata w Szpitalu

Grochowskim, za profesjonalizm, kreatywnoœæ,
odpowiedzialnoœæ, wra¿liwoœæ, ¿yczliwoœæ, za

dok³adnoœæ i entuzjazm. ¯yczymy du¿o zdrowia
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. 

Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz Pielêgniarki
i Pielêgniarze ze Szpitala Grochowskiego 

im. dr. med. Rafa³a Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie

Pani Urszuli Bernackiej Pielêgniarce Kliniki
Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie, za godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, za wspólnie
przepracowane lata, wraz z najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym,
sk³adaj¹: Pielêgniarka Naczelna oraz Pielêgniarka
Oddzia³owa i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki SPCSK

WUM ul. Banacha 1a w Warszawie

Paniom Pielêgniarkom: Halinie Choderskiej, 
Aurelii Krawczyk i Barbarze Syta, serdeczne

podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie spêdzone lata,

z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci, sk³adaj¹: Kole¿anki i Koledzy

ze Szpitala Wolskiego

Pani Joannie Andrysiewicz Pielêgniarce Kliniki
Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych,

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie, 
za godne reprezentowanie zawodu pielêgniarki,

za wspólnie przepracowane lata, 
wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,

pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹:
Pielêgniarka Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa

i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki SPCSK WUM
ul. Banacha 1a w Warszawie

Pani Mariannie Czmoch – Pielêgniarce
Prze³o¿onej w Przychodni Lekarskiej przy
ul. Che³mskiej 13/17 oraz Aleksandrze

Czajkowskiej – Pielêgniarce z Przychodni Lekarskiej
przy ul. JadŸwingów 9, w zwi¹zku z decyzj¹

przejœcia na emeryturê, serdeczne podziêkowania
za wieloletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata,
profesjonalizm, ¿yczliwoœæ, za trud i oddanie, 
wraz z ¿yczeniami zdrowia, spe³nienia marzeñ 
oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹: 

Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa 
i Œredniego Personelu Medycznego 

oraz Kole¿anki Pielêgniarki i Po³o¿ne 
SZPZLO Warszawa Mokotów

Pani Rozalii Czerwiñskiej, Po³o¿nej,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹,
wspólnie przepracowane lata, profesjonalizm,

kole¿eñskoœæ, ¿yczliwoœæ, poczucie humoru, wraz
z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci 

w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Po³o¿ne i Pielêgniarki Szpitala Specjalistycznego

„INFLANCKA”

Pani Hannie Wróblewskiej Pielêgniarce
Epidemiologicznej SP CSK WUM ul. Banacha 1a,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê

zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci

i radoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹: 
Pielêgniarka Naczelna oraz Zespó³ Pielêgniarek 

SPCSK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie



Pani Marii Kostyrze Pielêgniarce II Zak³adu
Radiologii Klinicznej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania za pe³n¹

zaanga¿owania pracê zawodow¹, profesjonalizm,
za oddanie, za godne reprezentowanie zawodu

pielêgniarki, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci

i radoœci w ¿yciu osobistym, sk³adaj¹: 
Pielêgniarka Naczelna 

oraz Zespó³ Zak³adu Radiologii Klinicznej SPCSK
WUM ul. Banacha 1a w Warszawie

Pani Krystynie Kurowskiej Pielêgniarce Kliniki
Neurologii w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê

serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie,

za godne reprezentowanie zawodu pielêgniarki,
za wspólnie przepracowane lata, wraz z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu

osobistym, sk³adaj¹: Pielêgniarka Naczelna oraz
Pielêgniarka Oddzia³owa 

i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki Neurologii 
SPCSK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie
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Z wielkim ¿alem i smutkiem ¿egnamy 

nasz¹ kole¿ankê Œ.p. Ma³gorzatê Damentkê
Odesz³a za wczeœnie. Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci jako wspania³a kole¿anka, 
oddana pacjentkom i ich dzieciom, cierpliwa, wyrozumia³a, uœmiechniêta i ¿yczliwa. 

Przez prawie 40 lat godnie reprezentowa³a zawód pielêgniarki.
Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy wspó³czucia.

Pielêgniarki i Po³o¿ne Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA”

Z wielkim smutkiem i ¿alem ¿egnamy zmar³¹ w dniu 17 paŸdziernika 2018 r. 

nasz¹ Kole¿ankê Œ.p. Krystynê Pecurê
Odesz³a za wczeœnie. Pozostanie w naszej pamiêci jako wybitna Osobowoœæ, otwarta dla ludzi,

serdeczna, ¿yczliwa i skromna. Przez ca³e swoje ¿ycie zawodowe oddana naszemu Szpitalowi.
D³ugoletnia Pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Nefrologiczno – Hematologicznego i Oddzia³u

Rehabilitacji. W latach 2007 – 2012 Pielêgniarka Naczelna. 
By³a osob¹ niezwykle uczynn¹, pomocn¹, pogodn¹, zabiegaj¹c¹ o sprawy swojej grupy zawodowej. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci!
Rodzinie sk³adamy g³êbokie wyrazy wspó³czucia.

Dyrekcja, kole¿anki i koledzy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leœnym 
z g³êbokim smutkiem i poczuciem straty ¿egnamy zmar³¹ 28 sierpnia 2018, 

nasz¹ Kole¿ankê Œ.p. Ewê Bogusz
Przez ponad 40 lat godnie reprezentowa³a zawód pielêgniarki. 

Pielêgniarki i Po³o¿ne SPZOZ Garwolin

Z ogromnym ¿alem ¿egnamy nasze Kole¿anki Pielêgniarki

Œ.p. Barbarê Twardowsk¹
i

Œ.p. Ma³gorzatê Balcerzak
Odesz³y za wczeœnie. Bêdziemy je wspomina³y jako ciep³e, serdeczne i ¿yczliwe kole¿anki.

Kole¿anki Pielêgniarki i Po³o¿ne z SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie

Po¿egnania
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...przy wigilijnym stole, 
£ami¹c op³atek œwiêty, 
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty

(Przy wigilijnym stole, Jan Kasprowicz)

Bo¿e Narodzenie zawsze w historii Polski by³o czasem
szczególnym. Œwiêta poza wymiarem duchowym to
równie¿ spotkania w gronie rodzinnym. Zasiadamy
przy suto zastawionych sto³ach wigilijnych, ch³on¹c
œwi¹teczne smaki, zapachy i uczucie wspólnoty. Œwiêta
to te¿ okres koñcz¹cy stary i rozpoczynaj¹cy nowy rok.
To czas podsumowañ, czas zadumy nad tym co by³o i nad
tym co bêdzie.

W atmosferze radosnego oczekiwania na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia oraz Nowy 2019 Rok przyjmijcie,
proszê, p³yn¹ce z g³êbi serca ¿yczenia magicznych,
pe³nych wzruszeñ, ciep³a i nadziei Œwi¹t, odpoczynku
w gronie Najbli¿szych, a w Nowym Roku dobrych
wydarzeñ, szczêœcia w ¿yciu osobistym i spe³nienia
najskrytszych marzeñ. 

W imieniu Komitetu Redakcyjnego, Wis³awa Ostrêga


