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Zjazd sprawozdawczo-bud¿etowy Pielêgniarek i Po³o¿nych
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
12 marca 2019 r. w Sali Warszawskiego Domu
Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odby³
siê doroczny sprawozdawczo-bud¿etowy Okrêgowy
Zjazd Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych.
Spotkanie rozpoczê³a pani Anna Dudziñska,
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady WOIPiP.
Po wprowadzeniu sztandaru Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych i powitaniu zebranych delegatów Przewodnicz¹ca odda³a g³os pani Zofii Ma³as, Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych, która przestawi³a aktualn¹ sytuacjê
pielêgniarstwa i po³o¿nictwa w aspekcie realizacji
„Strategii na rzecz rozwoju pielêgniarstwa i po³o¿nictwa w Polsce” oraz postulatów zawartych w porozumieniu z 9 lipca 2018 r., a w szczególnoœci poprawy
warunków pracy i p³acy oraz nowego sposobu ustalania zapotrzebowania na etaty pielêgniarskie w wiêkszoœci oddzia³ów szpitalnych (uregulowania koszykowe NFZ).
W dalszej czêœci wybrano przewodnicz¹c¹ Zjazdu, pani¹ Aleksandrê Wojtak, która poprowadzi³a dalsze
obrady.

Zgodnie z procedur¹ wybrano:
• Prezydium zjazdu:
° Olga Dembicka – Wiceprzewodnicz¹ca Zjazdu
° Jacek Wojciechowski – Sekretarz Zjazdu
° Wioletta Teresa Galuba – Cz³onek Prezydium
° Ewelina Tutro – Cz³onek Prezydium Zjazdu
• Komisjê Mandatow¹:
° El¿bieta DróŸdŸ-Kubicka – Przewodnicz¹ca
° Magdalena Osiak
° Agnieszka Karaœ
• Komisjê Uchwa³ i Wniosków:
° Ewa Œl¹zak – Przewodnicz¹ca
° Wies³awa Za³uska
° Iwona Nastkiewicz
° Krystyna Górecka
° Teresa Kosicka
° Bo¿ena Œciegliñska
° Anna Karlson
• Komisjê Skrutacyjn¹:
° Marcin Paprzycki – Przewodnicz¹cy
° Kamil Makos
° Gra¿yna Szymañska
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Przyst¹piono do czynnoœci okrêgowego Zjazdu:
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Pani E. DróŸdŸ-Kubicka, przewodnicz¹ca Komisji Mandatowej odczyta³a protokó³ komisji, w którym
ustalono, ¿e na ogóln¹ liczbê 349 delegatów, obecnych jest 252 delegatów, co stanowi 72,21% ogó³u,
a w zwi¹zku z tym, XXV Okrêgowy Zjazd WOIPiP by³ prawomocny i móg³ dokonywaæ wyborów oraz
podejmowaæ uchwa³y.

Po uzupe³nieniu zg³oszonych wniosków zatwierdzono porz¹dek obrad zjazdu, nastêpnie Przewodnicz¹ca
Okrêgowej Rady przedstawi³a wstêpne wyjaœnienia do sprawozdania z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady
WOIPiP w 2018 roku. Mówi³a przede wszystkim o wykonanych zadaniach po przejêciu przewodniczenia
w radzie, a jest tego niema³o. Miêdzy innymi zakupiliœmy now¹ siedzibê przy ul. ¯elaznej 59, objêliœmy
patronatem Komisjê Historyczn¹ Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego tworz¹c jednoczeœnie z pomoc¹
kole¿anek Muzeum Historii Pielêgniarstwa, które znalaz³o swoje miejsce w siedzibie WOIPiP.
Sprawozdanie zosta³o przyjête przez delegatów w g³osowaniu.

Uzupe³niaj¹c roczne sprawozdania z dzia³alnoœci organów g³os zabra³y:
• Dorota Ho³dyñska – Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,
• Urszula Królikowska – Przewodnicz¹ca Okrêgowego S¹du,
• El¿bieta Iwanicka – Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej.
Sprawozdania przewodnicz¹cych organów zatwierdzono stosownymi uchwa³ami.
Skarbnik WOIPiP przedstawi³a uzupe³nienie do z³o¿onego w materia³ach planu bud¿etu WOIPiP na
2019 rok i I kwarta³ 2020 roku. Do wype³nienia wszelkich koniecznych ruchów przed zatwierdzeniem planu niezbêdnym by³o zatwierdzenie 3 przygotowanych przez skarbnika WOIPiP odrêbnych inwestycji:
• Przystosowanie pomieszczeñ w siedzibie Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych przy
ul. ¯elaznej 59 w Warszawie na salê zjazdowo-konferencyjn¹,
• Zakup oprogramowania komputerowego odpowiadaj¹cego wymogom RODO,
• Zapewnienie obs³ugi prawnej i zastêpstwa procesowego uczestnikom kszta³cenia podyplomowego
organizowanego przez spó³kê Interrete sp. z o.o.
Wszystkie inwestycje zaakceptowano w g³osowaniu, po czym przeg³osowano równie¿ zatwierdzenie
ca³ego planu bud¿etu WOIPiP na rok 2019 i I kwarta³ 2020 roku.
Stosuj¹c nasze wewnêtrzne prawo, zmniejszono liczbê cz³onków Okrêgowej Rady WOIPiP do 28 osób.
W czasie kolejnych wyborów nie bêdzie ta zmiana mia³a jakichkolwiek skutków. Liczba cz³onków Okrêgowej Rady tak jak pozosta³ych organów zostanie przeg³osowana w odrêbnej uchwale.
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Pani Helena Falkowska, skarbnik Okrêgowej Rady, udzieli³a dodatkowych informacji do przedstawionego w materia³ach
na zjazd „Wykonania planu bud¿etu WOIPiP za 2018 rok i I kwarta³ 2019”. Kolejnymi uchwa³ami zatwierdzono zbiorowy
bilans i wynik finansowy WOIPIP za rok
2018 sk³adaj¹cego siê z jednostkowych bilansów zysków i strat Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
i WOIPiP „O-ES-HA” oraz sprawozdanie
finansowe z wykonania planu bud¿etu
WOIPIP za rok 2018.
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Delegaci odrzucili zaproponowane zmiany w regulaminie dofinansowania kszta³cenia podyplomowego
WOIPiP, polegaj¹ce na:
• zniesieniu warunku zgodnoœci zakresu kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego z udzielanymi lub maj¹cymi byæ udzielanymi œwiadczeniami zdrowotnymi oraz niezbêdnoœci¹ kursu specjalistycznego do przyst¹pienia do szkolenia specjalizacyjnego, a zatem wykreœla § 6 ust. 1 oraz §7 ust. 1,
• przekazywania w ca³oœci po zakoñczeniu kszta³cenia przyznanych œrodków uczestnikowi kszta³cenia
na rzecz organizatora kszta³cenia podyplomowego, a zatem § 9 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„sposób przyznawania dofinansowania: ca³oœæ przyznanych œrodków po zakoñczeniu kszta³cenia.”
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Delegaci na zjazd przyjêli w g³osowaniu do realizacji wnioski z³o¿one do Komisji Uchwa³ i Wniosków:
• zobowi¹zanie Okrêgowej Rady WOIPiP do wyst¹pienia do NRPiP o zmianê przepisów prawnych dotycz¹cych rejestrowania podmiotów prowadz¹cych kszta³cenia podyplomowe oraz uprawnieñ kontrolnych organu prowadz¹cego rejestr,
• podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dodanie „Socjologii” do dziedzin maj¹cych zastosowanie w ochronie
zdrowia i w konsekwencji uznanie w pielêgniarstwie tytu³u magister socjologii ze œcie¿k¹ pielêgniarstwo spo³eczne,
• nowelizacja prawa dotycz¹cego norm zatrudnienia pielêgniarek w medycynie szkolnej,
• podjêcie inicjatywy w zakresie wprowadzenia uzupe³nienia w rozporz¹dzeniu MZ w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dotyczy przestrzegania norm zatrudnienia
w przedmiocie opiniowania norm,
• podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie zmian w przepisach prawa w zakresie wprowadzenia urlopu zdrowotnego na poratowanie zdrowia fizycznego i psychicznego pielêgniarek i po³o¿nych
• podjêcie dzia³añ, w porozumieniu z innymi izbami z Mazowsza dotycz¹cych organizacji Domu Seniora
dla pielêgniarek i po³o¿nych na terenie województwa mazowieckiego,

• obni¿enie sk³adek na izby pielêgniarskie do wartoœci kwotowej bez wzglêdu na formê zatrudnienia,
• obni¿enie sk³adki na rzecz okrêgowej izby do wartoœci 0,5% w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego, gdyby poprzedni apel zosta³ przez delegatów na Krajowy zjazd odrzucony,
• uwzglêdnienie w przysz³ym bud¿ecie œrodków finansowych na wykonanie ekspertyzy dotycz¹cej
pozyskania energii odnawialnej do budynku O-ES-HA,
• udostêpnienie delegatom WOIPiP na zjazd krajowy materia³ów informacyjnych minimum 30 dni
przed dat¹ Krajowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych,
• powo³anie przy NRPiP zespo³u ds. uaktualnienia strategii rozwoju pielêgniarstwa i po³o¿nictwa,
• z³o¿enie do Premiera R.P. wniosku o podpisanie i wdro¿enie „Strategii na rzecz rozwoju pielêgniarstwa”.
Po wyczerpaniu wszystkich wniosków zmienionych procedur¹ na uchwa³y, b¹dŸ apele Anna Dudziñska,
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady poprosi³a o wyprowadzenie Sztandaru WOIPiP, nastêpnie Przewodnicz¹ca XXV Okrêgowego Zjazdu Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych Aleksandra
Wojtak zakoñczy³a obrady.
Dziêkujemy wszystkim Delegatom za merytoryczne obrady XXV Okrêgowego Zjazdu Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Agresja, jak sobie z ni¹ radziæ?
Pielêgniarka, która stanie siê ofiar¹ agresywnego zachowania pacjenta, mo¿e dochodziæ swoich
praw zarówno na drodze karnej jak i cywilnej.
Agresja werbalna mo¿e skutkowaæ znies³awieniem, pomówieniem lub zniewa¿eniem pielêgniarki, a w skrajnych przypadkach mo¿e przyj¹æ tak¿e
formê gróŸb karalnych, zagro¿onych wiêkszymi
sankcjami. Co wa¿ne, do agresji werbalnej mo¿e
dojœæ nie tylko w gabinecie, ale tak¿e poprzez
œrodki masowego przekazu.
Ka¿dy rodzaj agresji mo¿e mieæ negatywne skutki nie tylko dla pielêgniarki, ale tak¿e dla innych
pacjentów. Pielêgniarka, która ma podejmowaæ
wa¿ne decyzje o charakterze medycznym, wypro-

wadzona z równowagi szybciej pope³ni b³¹d.
W modelowych systemach pielêgniarki nie s¹
pierwszym ogniwem w sytuacjach stresowych, tam
odpowiedzialnoœæ za uspokojenie pacjenta bior¹
na siebie w³aœciwie przygotowane do tego osoby
jak rejestratorzy medyczni i s³u¿by porz¹dkowe.
Gdy dojdzie do agresji fizycznej ze strony pacjenta, najczêœciej mamy ju¿ do czynienia z zarzutami
karalnymi. W przypadku naruszenia nietykalnoœci
fizycznej pielêgniarkom przys³uguje prawo do
oskar¿enia prywatnego. Jeœli dojdzie do powa¿niejszych sytuacji, jak pobicie i spowodowanie powa¿nego uszczerbku na zdrowiu, sprawa mo¿e byæ wszczêta równie¿ z urzêdu. Dodatkowo, w przypadku
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opracowa³a: Wis³awa Ostrêga
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skazania agresora, pielêgniarka mo¿e ubiegaæ siê
o odszkodowanie w powództwie cywilnym.
Warto pamiêtaæ, ¿e agresja, zarówno werbalna
jak i fizyczna, mo¿e byæ podstaw¹ do odst¹pienia
od udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, o ile nie wystêpuje przypadek, gdy zw³oka w ich udzieleniu
mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia pacjenta oraz w innych przypadkach
niecierpi¹cych zw³oki. W przypadku odst¹pienia,
niezbêdne jest odpowiednie uzasadnienie, odnotowywane w dokumentacji medycznej oraz powiadomienie lekarza oraz prze³o¿onych.

naruszenie dóbr osobistych, a tak¿e stanowiæ podstawê odmowy leczenia agresora (po spe³nieniu
warunków ustawowych). Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e w niektórych przypadkach agresja zwi¹zana jest bezpoœrednio z chorob¹ pacjenta (np.
schizofreni¹ czy innymi schorzeniami, w których
wystêpuje).
W 2016 roku w Systemie Monitorowania Agresji
w Ochronie Zdrowia (MAWOZ) dokonano
41 zg³oszeñ – to prawie dwa razy wiêcej ni¿ w roku
2015 (21). W 2018 roku do 4 wrzeœnia zg³oszono 17
przypadków agresji s³ownej, zniewa¿enia, gróŸb,
szanta¿u, pomawiania, a tak¿e agresji fizycznej

Jeœli nie zagrozi to ¿yciu ani zdrowiu pacjenta
to zgodnie z ustaw¹ o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej mo¿e ona odst¹piæ od udzielania œwiadczeñ
i nakazaæ pacjentowi wybór innej pielêgniarki.
Jest to jednak skomplikowane. W podmiotach
funkcjonuj¹cych w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ nie przewiduje
mo¿liwoœci wypisania agresywnego pacjenta z listy
podopiecznych.
Agresji wobec personelu medycznego nie da siê
wyeliminowaæ zupe³nie, lecz mo¿na j¹ ograniczyæ
poprzez odpowiedni¹ postawê, a tak¿e przez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych
(m.in. monitoring, ochrona) oraz procedur. Lekarze i pielêgniarki powinni byæ œwiadomi tego, ¿e
agresja wobec nich mo¿e stanowiæ przestêpstwo,

i wandalizmu. Przyczyn¹ wskazan¹ przez zg³aszaj¹cych by³o zbyt d³ugie oczekiwanie, niezadowolenie
z udzielonego œwiadczenia i odmowa spe³nienia
niezasadnych ¿¹dañ.
Kodeks karny w art. 212, 216, 217, 156, 157 opisuje jakie zachowania s¹ przestêpstwem œciganym
z oskar¿enia prywatnego. Mieszcz¹ siê w tym wykazie takie zachowania jak:
• pomówienia (bezpoœrednie lub za pomoc¹
œrodków masowej komunikacji) mog¹ce spowodowaæ utratê zaufania do zawodu
• zniewa¿anie,
• naruszanie nietykalnoœci cielesnej w tym uderzanie
• spowodowanie naruszenia czynnoœci cia³a lub
rozstroju zdrowia poni¿ej 7 dni

W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej okreœla w art. 11 ust. 2. Pielêgniarki i po³o¿ne podczas i w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci polegaj¹cych na udzielaniu
œwiadczeñ zdrowotnych, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1–5 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9, korzystaj¹
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1137, ze zm.):
Art. 222
§ 1. Kto narusza nietykalnoœæ cielesn¹ funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu
przybranej podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem
obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 3.
§ 2. Je¿eli czyn okreœlony w§1 wywo³a³o niew³aœciwe zachowanie siê funkcjonariusza lub osoby do
pomocy mu przybranej, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od
jej wymierzenia.
Art. 223
§ 1. Kto, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu
z inn¹ osob¹ lub u¿ywaj¹c broni palnej, no¿a lub
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo œrodka obezw³adniaj¹cego, dopuszcza siê
czynnej napaœci na funkcjonariusza publicznego
lub osobê do pomocy mu przybran¹ podczas lub
w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do
lat 10.

§ 2. Je¿eli w wyniku czynnej napaœci nast¹pi³
skutek w postaci ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy
mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od lat 2 do 12.
Art. 226
§ 1. Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego
lub osobê do pomocy mu przybran¹, podczas
i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.
Art. 231
a. Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych funkcjonariusz
publiczny korzysta równie¿ wtedy, je¿eli bezprawny
zamach na jego osobê zosta³ podjêty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego
stanowiska.
b. § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione
prawem, chroni¹c bezpieczeñstwo lub porz¹dek
publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siê, je¿eli czyn
sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpieraj¹cej zamach godzi wy³¹cznie w czeœæ lub godnoœæ tej osoby.
Opracowano na podstawie:
http://www.medexpress.pl/kazdemu-przejawowiagresji-nalezy-dac-odpor/68049

Czy nocne marki s¹ grubsze?
Dla prawid³owego rozwoju dziecka istotna jest
dostateczna iloœæ i jakoœæ snu. Dobowe zapotrzebowanie na sen jest cech¹ indywidualn¹ i zmienia
siê wraz z wiekiem. W tabeli przedstawiono rekomendowan¹ dobow¹ liczbê godzin snu dla poszczególnych grup wiekowych wed³ug publikowanych w 2015 roku badañ wykonanych przez amerykañsk¹ National Sleep Foundation.
Miêdzynarodowe badanie COSI zosta³o przeprowadzone w ramach WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative i sfinansowane
z Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

W Polsce koordynatorem badania w roku
2016/2017 by³ Instytut Matki i Dziecka. By³o
to pierwsze badanie populacyjne oœmiolatków
w Polsce, a obecnie jest realizowana kolejna edycja (2018/2019). Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ, potwierdzono, ¿e dzieci w wieku 8 lat, które spa³y mniej ni¿ 8 godzin na dobê
by³y czêœciej dotkniête nadwag¹ i oty³oœci¹ oraz
czêœciej stwierdzano u nich podwy¿szone ciœnienie têtnicze krwi.
Coraz wiêcej badañ uznanych za wiarygodne
potwierdza uznanie niedoboru iloœci i jakoœci snu

IMPULS

Wis³awa Ostrêga
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Tabela. Rekomendowany czas snu w ci¹gu doby
dla poszczególnych grup wiekowych
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wg National Sleep Foundation
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za czynnik ryzyka wyst¹pienia chorób metabolicznych (w tym nadwagi i oty³oœci), uk³adu kr¹¿enia,
a nawet nowotworowych. Osoby, które œpi¹ zbyt
krótko s¹ nara¿one na oty³oœæ oraz cukrzycê typu
drugiego o wiele bardziej ni¿ inni.
Badania dowodz¹, ¿e zbyt ma³o snu i póŸne zasypianie mo¿e byæ czynnikiem, który prowadzi do
nadwagi, a nawet oty³oœci. Osoby, które ma³o œpi¹,
czêsto wa¿¹ za du¿o nie tylko dlatego, ¿e maj¹ wiêcej czasu na jedzenie. To tak¿e wina zaburzeñ metabolicznych, do jakich u tych osób dochodzi. Im
mniej snu, tym bardziej zwalnia nasza przemiana
materii. Organizm, który nie mia³ szansy odpowiednio wypocz¹æ, kolejnego dnia po zarwanej nocy, zamiast spalaæ kalorie, zaczyna je gromadziæ,
a to prowadzi do tycia.
Jak wynika z badañ, wiêkszoœæ doros³ych potrzebuje 7-8 godzin snu, aby dobrze funkcjonowaæ.
Przewlek³y brak snu, wp³ywa niekorzystnie na organizm. Wed³ug naukowców z uniwersytetu medycznego w Pittsburghu (USA) z powodu niedostatecznej iloœci snu zaczynaj¹ niedomagaæ: serce,
p³uca i nerki. Pogarsza siê apetyt, zwalnia przemiana materii, gorzej pracuje uk³ad odpornoœciowy,
zmienia siê wra¿liwoœæ na ból, opóŸnia czas reakcji,
pogarsza nastrój i praca mózgu.
Jaki jest zwi¹zek masy cia³a z nawykami zasypiania? Okaza³o siê, ¿e im póŸniej badani zasypiali, tym wiêcej wa¿yli. Np. osoba, która k³ad³a
siê spaæ o 2.00 w nocy i spa³a 8 godzin, czyli budzi³a siê o godz. 10, mia³a wiêksze ryzyko oty³oœci
ni¿ osoba równie¿ przesypiaj¹ca 8 godzin, ale zasypiaj¹ca wczeœniej. Dlaczego? Mo¿liwe, ¿e spanie i jedzenie w nietypowych porach dnia zak³óca
przemiany glukozy i insuliny. Wiadomo bowiem,

¿e osoby, które k³ad¹ siê spaæ póŸniej, czêœciej
póŸno jedz¹.
Dzieci przewlekle niedosypiaj¹ce by³y jednoczeœnie oty³e! Rodzice pytani o porê, kiedy
dziecko k³adzie siê spaæ, mówili, ¿e razem z doros³ymi! Tymczasem u dzieci jakoœæ i d³ugoœæ snu
s¹ œciœle zwi¹zane z procesami przemiany materii. Tak¿e z zachowaniem jego delikatnej równowagi. Sta³e jej zaburzenie prowadzi do przyrostu
masy cia³a.
Naukowcy stwierdzili u badanych osób, po nieprzespanej nocy, podwy¿szon¹ iloœæ glikozy w tkance miêœniowej, co oznacza, ¿e komórki spala³y proteiny z miêœni, zamiast wytwarzaæ energiê z glukozy. W zwi¹zku z tym, ¿e we krwi badanych stwierdzono równie¿ podwy¿szony poziom kortyzolu,
eksperci uznali, ¿e zapewne to brak snu spowodowa³ wyrzut glikokortykoidów z nadnerczy.

Tymczasem w tkance t³uszczowej dochodzi³o do
aktywizacji enzymów glikolizy. Komórki t³uszczowe musia³y zmagazynowaæ nadmiar glukozy we
krwi, wiêc tworzy³y nowe zapasy t³uszczu. W d³u¿szej perspektywie efektem tych procesów mo¿e byæ
oty³oœæ oraz cukrzyca typu drugiego.
Naukowcy obliczyli, ¿e aby prawid³owo funkcjonowaæ, doros³a osoba powinna przesypiaæ od siedmiu do dziewiêciu godzin na dobê. Na pewno nie
mo¿e byæ to mniej ni¿ szeœæ godzin na dobê. Warto
przy tym pamiêtaæ, ¿e zbyt du¿a iloœæ snu te¿ nie
jest zdrowa – nie warto przekraczaæ dziewiêciu godzin snu na dobê.
Piœmiennictwo u autora

Jak w Polsce obchodzi siê Wielkanoc
i jakie zwyczaje s¹ z ni¹ zwi¹zane?
Opracowa³a: Monika Szyd³owska

Karnawa³ i ostatki – od dawna ludzie miêdzy
œwiêtem Trzech Króli a Œrod¹ Popielcow¹ bawili
siê, jedli i tañczyli – póŸniej, w okresie Wielkiego
Postu, nie by³o o tym mowy! Post by³ bardzo surowo przestrzegany. Dlatego podczas ostatków popularny by³ zwyczaj wnoszenia miêdzy bawi¹cych siê
szkieletu œledzia – mia³o to oznaczaæ zakoñczenie
zabawy i przypomnieæ o nadchodz¹cych dniach,
kiedy jedzono doœæ biednie. Niektóre zabawy odwiedza³ te¿ dziad zapustny, który o pó³nocy wygania³ bawi¹cych siê do domu.
Œroda popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do œwi¹t. Posypanie g³owy popio³em przypomina, ¿e jesteœmy œmiertelni i odwiedzamy ten œwiat tylko „na chwilê”.
Niedziela Palmowa – upamiêtnia wjazd Jezusa
do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych
roœlin, które ros³y nad rzek¹ – bo p³yn¹ca w nich
woda dawa³a roœlinom zieleñ i ¿ycie, te roœliny odradza³y siê po zimie najszybciej. By³a to m.in.
wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne.

Wiosenne porz¹dki
Dawniej pocz¹tek wiosny by³ idealn¹ okazj¹ do
wielkich porz¹dków. Sprz¹ta³o siê mieszkania, malowa³o domy, robi³o siê œwi¹teczne dekoracje
i przyozdabia³o nimi pomieszczenia. Nadal panuje
zwyczaj sprz¹tania domu tu¿ przed Wielkanoc¹.
Wedle starego zwyczaju, wszyscy domownicy musz¹ przy³o¿yæ siê do porz¹dków.

Wielki Tydzieñ
Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê wraz z Niedziel¹
Palmow¹. Dawniej zwana „Kwietn¹” lub „Wierzbow¹”, stanowi bardzo wa¿ny dzieñ w religii
chrzeœcijañskiej. Symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielê Palmow¹ nale¿y udaæ siê
do koœcio³a w celu poœwiêcenia tzw. palemki. S¹
one wykonane z ga³¹zek wierzby, ozdobionych
bukszpanem i kwiatami. Kiedyœ poœwiêcon¹ palemk¹ uderza³o siê lekko ka¿dego z domowników.
Nastêpnie umieszcza³o siê j¹ za obrazem lub nad
drzwiami. Mia³o to chroniæ przed burz¹ oraz
ogniem. Tradycj¹ w niektórych regionach by³o
tak¿e „Topienie Judasza”. W Wielk¹ Œrodê brano
s³omian¹ kuk³ê symbolizuj¹c¹ Judasza i wleczono
przez ca³¹ wieœ. Mieszkañcy obrzucali j¹ kamieniami, wrzucali do wody, a na koñcu topili.

Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek zaczyna siê Triduum Paschalne. Z o³tarza znikaj¹ wszelkie przedmioty,
a dzwony milkn¹ a¿ do czasu zmartwychwstania.
Nastêpnie w Wielki Pi¹tek odbywaj¹ siê Drogi
Krzy¿owe, podczas których sk³ada siê cia³o Chrystusa do grobu. Tego dnia obowi¹zuje œcis³y post.
Jedn¹ z dawnych tradycji by³o zakopywanie ¿uru
i œledzia, które by³y typowo postnymi potrawami.
Istnia³ równie¿ zwyczaj przybijania œledzi do drzewa.Za dawnych czasów w Wielk¹ Sobotê spryskiwano dom wod¹ na znak pomyœlnoœci. Palono leszczynê, a jej popió³ rozrzucano przy pierwszej orce,
na znak dobrobytu. Obecnie w Wielk¹ Sobotê
œwiêcone s¹ nie tylko œwi¹teczne pokarmy, ale
i woda, ogieñ oraz cierñ. Ozdobione bukszpanem
koszyki powinny zawieraæ:
• baranka – symbol zmartwychwsta³ego Chrystusa,
• jajka – symbol rodz¹cego siê ¿ycia,
• chrzan – symbol si³y,
• wêdlina – symbol p³odnoœci i dostatku,
• ser – symbol zdrowia dla zwierz¹t hodowlanych,
• sól – symbol oczyszczenia domostwa od z³ego
oraz istota prawdy,
• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych
umiejêtnoœci.

IMPULS

Œwiêta wielkanocne to wyj¹tkowy czas, w którym
symboliczne obrzêdy religijne, tradycja ludowa
i œwiat przyrody splataj¹ siê w jedno. Chrzeœcijanie
œwiêtuj¹ zwyciêstwo Jezusa nad œmierci¹, przyroda
budzi siê do ¿ycia po zimie, zaœ tradycje ludowe zarówno upamiêtniaj¹ wydarzenia sprzed ponad 2000
lat, jak i podkreœlaj¹ naturalne przemiany w przyrodzie. Wiosna rozpoczyna nowy cykl ¿ycia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia siê nimi. Warto
wraz z dzieæmi obserwowaæ te przemiany, poznawaæ
tradycje i zwyczaje, a rozmawiaj¹c o ich znaczeniu
zwróciæ uwagê na ten naturalny rytm ¿ycia, któremu
wszyscy podlegamy, i który odzwierciedlaj¹ i podkreœlaj¹ niektóre z naszych zwyczajów i tradycji.
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Wszelkie prace domowe, takie jak sprz¹tanie czy
gotowanie potraw wielkanocnych, powinno zostaæ
zakoñczone przed poœwiêceniem koszyczka. Zgodnie z tradycj¹ œwiêconka powinna zostaæ przygotowana ju¿ w Wielki Pi¹tek. Naturalnie barwiono jeden z wa¿niejszych symboli œwi¹t Wielkiej Nocy –
jajka. Ten symbol rodz¹cego siê ¿ycia odnosi siê
tak¿e do Jezusa, który pokona³ œmieræ. Dawniej
wierzono, ¿e pisanki maj¹ magiczn¹ moc, np. mog¹
uzdrawiaæ chorych. Nigdy ich nie lekcewa¿ono.
Dziœ o ich mocy przypominamy sobie w³aœnie podczas Wielkanocy – to przecie¿ jajka s¹ pierwsz¹ potraw¹ spo¿ywan¹ w Niedzielê Wielkanocn¹. Sk³adamy sobie ¿yczenia i dzielimy jajkiem. Ka¿dy region naszego kraju ma swój charakterystyczny sposób ozdabiania jaj. S¹ one symbolem pomyœlnoœci
oraz rodz¹cego siê ¿ycia. Stanowi¹ bardzo wa¿ny
element Wielkanocy.

Niedziela Wielkanocna
W Wielk¹ Niedzielê nie mo¿e zabrakn¹æ sto³u
przykrytego bia³ym obrusem. Na œniadanie zazwyczaj s¹: ¿urek, bia³a kie³basa, pasztety, pieczenie
oraz szynki. Konieczne s¹ równie¿ wielkanocne
ciasta, takie jak mazurki czy babki. W niektórych

regionach po œwi¹tecznym œniadaniu nastêpuje
tzw. zaj¹czek wielkanocny – czyli szukanie drobnego upominku ukrytego gdzieœ w domu.

Œmigus-dyngus
Œmigus-dyngus, czyli Wielkanocny Poniedzia³ek, polega na wzajemnym oblewaniu siê wod¹.
Dawniej obowi¹zywa³o tak¿e uderzanie siê wierzbowymi ga³¹zkami (tzw. œmigus). Aby unikn¹æ
œmigusa, mo¿na by³o wykupiæ siê pisankami,
s³odyczami lub pieniêdzmi. To w³aœnie jest tzw.
Dyngus.

Zaj¹czek
To stosunkowo m³ody zwyczaj, który z pewnoœci¹
najbardziej przypada do gustu dzieciom. Po wielkanocnym œniadaniu domownicy udaj¹ siê na poszukiwania ukrytych w ró¿nych miejscach upominków
(czêsto czekoladowych zaj¹czków).
Na szczêœcie zosta³o jeszcze sporo osób, które
kultywuj¹ tradycjê wielkanocn¹. Nie pozwólmy zanikn¹æ i zaniechaæ tradycji wielkanocnej nowoczesnym spêdzaniem tego Œwiêta, ka¿da tradycja ma
swój urok i klimat.

STANIS£AWA LESZCZYÑSKA
– WIÊNIARKA OŒWIÊCIMIA /AUSCHWITZ-BIRKENAU/

IMPULS

Zofia Szyszkowska-Futrak, Katolickie Stowarzyszenie Pielêgniarek i Po³o¿nych Polskich.
Oddzia³ w Lublinie.
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„Sta³a przed nim ze spuszczon¹ g³ow¹, oczekuj¹c
wyroku œmierci, widzia³a jedynie wysokie cholewy
butów esesmana. Znany z okrucieñstwa obozowy
lekarz Mengele, do którego przylgn¹³ przydomek
„Anio³ œmierci”, piekli³ siê. Ta drobna, niepozorna
wiêŸniarka, która w obozie pe³ni³a funkcjê po³o¿nej,
oœmieli³a siê sprzeciwiæ jego bezwzglêdnemu rozkazowi mordowania noworodków”.
Kiedy nieoczekiwanie podnios³a g³owê i spojrza³a
na niego, w uszach dŸwiêcza³a mu jeszcze jej odpowiedŸ: „Nie, nigdy. Nie wolno zabijaæ dzieci”. Odwróci³ twarz, nie mog¹c wytrzymaæ tego spojrzenia.
W jej oczach, nieco jaœniejszych od koloru niezapominajek odbija³o siê niebo. Tego rozkazu Stanis³awa
Leszczyñska nie wykona³a nigdy.

Stanis³awa
Leszczyñska
oko³o
1935 roku

nami. Przyczyn¹ aresztowania mojej rodziny by³o
trafienie na œlad udzielanej przez nas pomocy osobom zagro¿onym przez gestapo po przez dostarczanie im dokumentów, które mój m¹¿, Bronis³aw,
wyrabia³ potajemnie jako zecer w drukarni Kotkowskiego w £odzi i umo¿liwianie ucieczek. Wraz
z córk¹ Sylwi¹ przebywa³am w obozie koncentracyjnym Oœwiêcim-Brzezinka, natomiast synowie
moi, Henryk i Stanis³aw w obozach koncentracyjnych w Mauthausen i Gusen (w kamienio³omach).
Mój m¹¿, któremu uda³o siê wyrwaæ z r¹k gestapo,
zgin¹³ w powstaniu warszawskim. W obozie oœwiêcimskim pe³ni³am równie¿ funkcjê po³o¿nej, bowiem w nap³ywaj¹cych transportach wiêŸniów wie-

„Urodzi³am siê 8 maja 1896 r. w £odzi, wychowywa³am siê w trudnych warunkach, gdy¿ ojciec
mój, Jan Zambrzycki zosta³ powo³any do wojska
w armii rosyjskiej (bowiem Polska by³a wówczas
pod zaborami) i przez oko³o 5 lat przebywa³ w Turkiestanie, natomiast Matka moja, Henryka Zambrzycka pracowa³a w fabryce Poznañskiego w £odzi, do której zmuszona by³a chodziæ pieszo (tramwajów jeszcze nie by³o) i ³¹cznie z 12. godzinnym
dniem pracy przebywa³a ka¿dego dnia oprócz œwi¹t
i niedziel oko³o 14 godzin poza domem.
Od siódmego roku ¿ycia
uczêszcza³am z niewielk¹ grup¹ dzieci do prywatnej szko³y
prowadzonej przez pewn¹ nauczycielkê w jej mieszkaniu,
w 2 lata póŸniej rozpoczê³am
naukê w prywatnym progimnazjum Wac³awa Maciejewskiego w £odzi.
W 1908 r. wyemigrowa³am
z rodzicami do Brazylii. Przez
okres 2 lat uczêszcza³am do
szko³y w Rio de Janerio nauczanie odbywa³o siê w jêzyku
niemieckim i portugalskim.
Po 2 latach w 1910 roku na
skutek nostalgii rodzice wrócili do Polski. Uczêszczam nadal do progimnazjum Wac³awa Maciejewskiego w £odzi.
W 1916 roku wysz³am za m¹¿
Bronis³aw i Stanis³awa Leszczyñscy z dzieæmi
a w 1920 roku rozpoczê³am
naukê w Pañstwowej Szkole Po³o¿nych w Warszale by³o kobiet ciê¿arnych. Pracowa³am tam w dzieñ
wie, przy ul. Karowej, któr¹ ukoñczy³am w roku
i w noc bez zastêpstwa w najokropniejszych warun1922. Wkrótce rozpoczê³am pracê w zawodzie pokach. Na po³o¿niczej sztubie panowa³a ogólnie in³o¿nej, któr¹ kontynuowa³am póŸniej przez 38 lat.
fekcja, pe³no by³o brudu, robactwa i chorób zakaŸLubi³am i ceni³am swój zawód, poniewa¿ bardzo
nych, brak by³o wody, o któr¹ mia³am staraæ siê
kocha³am ma³e dzieci. Mo¿e w³aœnie dlatego miasama, przy czym przyniesienie jednego wiadra
³am tak wielk¹ liczbê pacjentek, ¿e nieraz musiawody niezbêdnej do obmycia matki i noworodka
³am pracowaæ po trzy doby bez snu. Pracowa³am
poch³ania³o oko³o dwudziestu minut (...).
z modlitw¹ na ustach i w³aœnie przez ca³y okres mej
Porody odbywa³y siê na zbudowanym z cegie³
pracy zawodowej nie mia³am ¿adnego przykrego
piecu w kszta³cie kana³u ci¹gn¹cego siê wzd³u¿ bloprzypadku. Wszystkie groŸne sytuacje koñczy³y siê
ku. Mimo to wszystkie dzieci rodzi³y siê zdrowe
zawsze szczêœliwie.
i nie by³o ¿adnego zaka¿enia. Dzieci nie otrzymyW takich przypadkach modli³am siê zwykle s³owa³y ¿adnych przydzia³ów ¿ywnoœciowych ani nawami „Matko Bo¿a, za³ó¿ tylko jeden pantofelek
wet kropli mleka. Mar³y powoln¹ œmierci¹ g³odoi przyb¹dŸ szybko z pomoc¹”.
w¹. Towarzyszy³a im wielka mi³oœæ i bezsilnoœæ maWychowa³am wykszta³ci³am trzech synów i jedn¹
tek. Chocia¿ sama przebywa³am w pe³nych dramacórkê. W czasie okupacji, w lutym 1943 roku zostatu warunkach obozowego ¿ycia, spogl¹da³am na
³am aresztowana przez gestapo z córk¹ i dwoma symoje wspó³wiêŸniarki z uczuciem rozrzewnienia,
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¯yciorys Stanis³awy Leszczyñskiej
– pisany przez Ni¹ osobiœcie
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uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e ka¿da z tych cierpi¹cych
mia³a niedawno swój dom, rodzinê, kochaj¹cych j¹
bliskich, krewnych, przyjació³, mog³a siê cieszyæ ich
mi³oœci¹, zachowaæ sw¹ godnoœæ i znajdowaæ nale¿ny sobie szacunek. Nagle umieszczona w obskurnym baraku, poœród brudu, robactwa i szczurów,
wyg³odnia³e zziêbniête, dalekie od rodzin, odarte
z czci i wszelkich praw nale¿nych cz³owiekowi wydawa³y mi siê wzruszaj¹co biedne. Kocha³am je i to
w³aœnie dodawa³o mi si³ ka¿dego dnia i w noce spêdzane mozolnie w bezsennej pracy, której trud
i poœwiêcenie by³y w³aœciwie tylko form¹ mi³oœci
skierowanej g³ównie do maleñkich dzieci i matek,
których ¿ycie stara³am siê ocaliæ za wszelk¹ cenê.
Inaczej nie by³abym w stanie wytrwaæ. W ¿yciorysie
nie mogê dok³adnie opisaæ mych obozowych prze¿yæ ani te¿ historii oœwiêcimskich matek. Dlatego
za³¹czam do niego mój raport, który uzupe³ni tê
powa¿n¹ czêœæ mego ¿yciorysu. Po szczêœliwym powrocie z obozu pracowa³am zawodowo do 1958
roku, kiedy to z powodu zawansowanego wieku
i z³ego stanu zdrowia przesz³am na rentê. W okresie minionych lat wystawiane by³o w wielu teatrach
polskich Oratorium Oœwiêcimskie, oparte na autentycznej treœci mego Raportu Po³o¿nej z Oœwiêcimia (Auschwitz-Birkenau). Po skoñczeniu takiego spektaklu w Teatrze Wielkim w Warszawie od-
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by³o siê moje spotkanie z dzieæmi urodzonymi
w Oœwiêcimiu. By³o ono dla mnie g³êbokim prze¿yciem, wywo³uj¹cym w pamiêci ¿ywe obrazy koszmarnych prze¿yæ tamtych dni. (...)
W chwili przybycia do obozu Stanis³awa Leszczyñska mia³a czterdzieœci siedem lat i by³a wykwalifikowan¹ po³o¿n¹. Mimo, ¿e wszystkie kobiety
z tego samego transportu jeszcze przed wejœciem
do baraków ogo³ocono ze wszystkiego, uda³o jej siê
ukryæ w d³oni najcenniejszy skarb: zaœwiadczenie
o prawie wykonywania zawodu.

Raport po³o¿nej z Oœwiêcimia
Wci¹gu 35 lat pracy jako po³o¿na – dwa spêdzi³am jako po³o¿na-wiêzieñ w kobiecym obozie koncentracyjnym Oœwiêcim-Brzezinka. Wœród licznych
transportów kobiet, które przybywa³y do tego obozu, nie brak by³o kobiet ciê¿arnych. Funkcje po³o¿nej pe³ni³am tam kolejno na trzech blokach, nie
ró¿ni¹cych siê ani budow¹, ani wewnêtrznym urz¹dzeniem, poza jedynym szczegó³em, ¿e jeden z nich
posiada³ u³o¿on¹ z cegie³ posadzkê, której brak by³o w pozosta³ych.
By³y to zbudowane z desek baraki o d³ugoœci oko³o 40 metrów, z licznymi wygryzionymi przez szczury szczelinami. Teren obozu by³ niski i gliniasty,

Wnêtrze baraku w obozie Oœwiêcim-Birkenau. Na œrodku wiêŸniarki siedz¹ na kanale pieca.

twa i szczurów stawa³y siê nie tylko chore kobiety,
ale i nowonarodzone dzieci. Organizmy wyczerpane g³odem i zimnem, udrêczone torturami i chorob¹ mar³y szybko. Ogólna liczba chorych na bloku
wynosi³a od 1000 do 1200 osób Z tej liczby umiera³o codziennie kilkanaœcie. Cia³a wynoszone przed
blok by³y niemym raportem prze¿ytej tragedii.
W tych warunkach dola po³o¿nic by³a op³akana,
warunkach rola po³o¿nej nie zwykle trudna; ¿adnych œrodków aseptycznych, ¿adnych materia³ów
opatrunkowych ¿adnych leków. Ca³kowity przydzia³ leków dla bloku wynosi³ zaledwie kilka aspiryn dziennie.
Pocz¹tkowo zdana by³am na w³asne si³y. W przypadkach powik³anych, wymagaj¹cych interwencji
lekarza specjalisty, jak np. rêcznego odklejenia ³o¿yska, musia³am dawaæ radê sama. Niemieccy leka-

rze obozowi Rhode, Koening i Mengele nie mogli
przecie¿ „zbrukaæ” swego powo³ania lekarskiego
niesieniem pomocy nie-Niemcom, tote¿ wzywaæ
ich pomocy nie mia³am prawa. W póŸniejszym
okresie korzysta³am kilkakrotnie z pomocy pracuj¹cej na innym oddziale, oddanej dla chorych polskiej lekarki Ireny Koniecznej. W czasie gdy sama
chorowa³am na tyfus plamisty, wielk¹ pomoc okaza³a mi niezwykle uczynna dr Irena Bia³ówna, troskliwie opiekuj¹ca siê mn¹ i moimi chorymi.
O pracy lekarzy w Oœwiêcimiu nie wspominam,
bo to co obserwowa³am, przekracza moje mo¿liwoœci wypowiedzenia siê na temat wielkoœci lekarskiego powo³ania i bohatersko wype³nianego obowi¹zku. Wielkoœæ lekarzy, ich poœwiecenie, zastyg³y w Ÿrenicach tych, którzy udrêczeni niewol¹
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to te¿ podczas wiêkszych deszczów sp³ywaj¹ca do
wnêtrza woda siêga³a na kilkanaœcie centymetrów,
w innych barakach po³o¿onych ni¿ej nawet na kilkadziesi¹t. Wewn¹trz baraku, po obu stronach,
wznosi³y siê trzypiêtrowe koje. W ka¿dej z nich na
brudnym ze œladami zaschniêtej krwi i ka³u, sienniku zmieœciæ siê musia³y trzy lub cztery chore kobiety. By³o wiêc ciasno chore musia³y spuszczaæ nogi
poza koje albo trzymaæ kolana pod brod¹, By³o tak
twardo, bowiem starta na proch s³oma dawno ulecia³a z kurzem, a chore kobiety le¿a³y na go³ych deskach, w dodatku nie g³adkich, bo pochodz¹cych
z czêœci drzwi lub okiennic, poœci¹ganych ze starych
budowli z filongami odgniataj¹cymi cia³o i koœci.
Po œrodku wzd³u¿ baraku ci¹gn¹³ siê piec w kszta³cie kana³u, zbudowany z cegie³, z paleniskiem na
krañcach. S³u¿y³ on jako jedyne miejsce do odbywania porodów, bowiem innego, choæby zaimprowizowanego urz¹dzenia na ten cel, nie
przeznaczono. Dlatego te¿,
szczególnie w okresie zimowym, da³o siê odczuwaæ dotkliwe, przejmuj¹ce zimno,
czego widoczn¹ oznak¹ by³y
zwisaj¹ce z sufitu, a raczej
z dachu, d³ugie sople lodu.
Trzydzieœci koi, wydzielonych
najbli¿ej pieca stanowi³o tak
zwan¹ sztubê po³o¿nicz¹.
Na bloku panowa³y ogólnie:
infekcja, smród i wszelkiego
rodzaju robactwo. Roi³o siê
od szczurów, które odgryza³y
nosy, uszy, palce czy piêty
opad³ym z si³ nie mog¹cym siê
poruszaæ ciê¿ko chorym koNowe wiêŸniarki
bietom. W miarê mo¿liwoœci
odpêdza³am je od chorych na zmianê z kobiet¹ dy¿uruj¹c¹ w nocy, tak zwan¹ „nachtwach¹”. Czyni³y
to równie¿ chore rekonwalescentki, dziel¹c siê
miêdzy sob¹ godzinami snu. Szczury wypasione na
trupach wyros³y jak potê¿ne koty. Nie ba³y siê ludzi, a odpêdzane kijami chowa³y tylko ³by, wbijaj¹c
pazury w koje i szykuj¹c siê do nowego ataku; lgnê³y one do cuchn¹cego zapachu ciê¿ko chorych kobiet, których nie by³o czym umyæ i dla których nie
by³o œwie¿ej odzie¿y. O wodê niezbêdn¹ do obmycia rodz¹cej matki i noworodka musia³am staraæ
siê sama, przy czym przyniesienie jednego wiadra
wody poch³ania³o oko³o 20 minut czasu. Robactwo
wszelkiego rodzaju i niezliczonej iloœci wykorzystywa³o sw¹ biologiczn¹ przewagê nad gasn¹c¹ ¿ywotnoœci¹ cz³owieka. Ofiarami sta³ej ofensywy robac-
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i cierpieniem nigdy ju¿ nie przemówi¹. Lekarz walczy³ o ¿ycie stracone i za stracone
¿ycie poœwiêca³ ¿ycie w³asne. Mia³ do dyspozycji przydzia³ kilku aspiryn i wielkie serce.
Tam lekarz pracowa³ nie dla s³awy, pochlebstwa czy zaspokojenia zawodowej ambicji,
wszystkie te aspekty odpad³y. Pozosta³ tylko
lekarski obowi¹zek ratowania ¿ycia w ka¿dym przypadku i w ka¿dej sytuacji pomno¿ony przez wspó³czucie dla cz³owieka.
G³ównym schorzeniem dziesi¹tkuj¹cym
kobiety by³a czerwonka. Czêsto rozwolnione stolce chorych œcieka³y na koje ustawione ni¿ej. Spoœród innych ciê¿kich chorób
panowa³ tyfus, czyli dur brzuszny i plamisty
Jedno z niemowl¹t znajduj¹cych siê poœród wiêŸniów
oraz z³oœliwa pêcherzyca. Pojawienie siê na
wyzwolonych przez Armiê Czerwon¹ w KL Auschwitzciele chorej kilku ropnych pêcherzy w przy-Birkenau 27 stycznia 1945 roku
bli¿eniu wielkoœci talerza powodowa³o
lecz ciê¿kie choroby, które i jej nie ominê³y, czyniœmieræ. Przypadki duru brzusznego by³y w miarê
³y j¹ do tego przewa¿nie niezdoln¹. Chore, jak
mo¿noœci ukrywane przed lagerarztem1, zwykle
w ten sposób, ¿e na karcie chorobowej pisa³o siê
wspomina³am, rodzi³y na piecu. Iloœæ tam przepro„grypa”, poniewa¿ chore na dur by³y natychmiast
wadzonych przeze mnie porodów wynosi³a ponad
tracone w krematorium. W zasadzie nikomu nie
3 tysi¹ce. Pomimo przera¿aj¹cej masy brudu, rouda³o siê unikn¹æ tej choroby. Masa wszy by³a tak
bactwa wszelkiego rodzaju, szczurów i chorób zaolbrzymia, ¿e zara¿enie siê tyfusem plamistym stakaŸnych, braku wody oraz innych nie daj¹cych siê
³o siê zjawiskiem nieuniknionym dla ka¿dego.
opisaæ okropnoœci dzia³o siê tam coœ niezwyk³ego.
Gdy pewnego dnia lagerarzt
kaza³ mi z³o¿yæ sprawozdanie
na temat zaka¿eñ po³ogowych
i œmiertelnoœci wœród matek i noworodków, odpowiedzia³am, ¿e
nie mia³am ani jednego takiego
przypadku, chocia¿ tam odebra³am ponad trzy tysi¹ce porodów.
W oczach niemieckiego lekarza
czyta³am gniew i zawiœæ. Powiedzia³ wówczas: To jest nie mo¿liwe. Nawet najlepiej prowadzone
kliniki uniwersytetów niemieckich
nie mog³y poszczyciæ siê takim
powodzeniem. Jednak to by³o
prawd¹. Mo¿liwe, ¿e ogromnie
wyniszczone organizmy by³y zbyt
ja³ow¹ po¿ywk¹ dla bakterii.
Spodziewaj¹ca siê rozwi¹zania
kobieta zmuszona by³a odmawiaæ
Dzieci obozowe
sobie przez d³u¿szy czas przydzieG³ówne po¿ywienie chorych stanowi³o zgni³e
lonej racji chleba, za który mog³aby, jak to porozgotowane zielsko, zawieraj¹ce bez przesady
wszechnie mówiono, zorganizowaæ sobie przeœcie20% szczurzego ka³u. W opisanych warunkach prarad³o. Przeœcierad³a dar³a na strzêpy, przygotowucowa³am przez dwa lata dzieñ i noc bez zastêpstwa.
j¹c pieluszki i koszulki dla dziecka, ¿adnej bowiem
W pracy mej pomocn¹ mi by³a moja córka Sylwia,
wyprawki dzieci nie otrzymywa³y.
1

SS-mañski lekarz obozowy (przyp. red.)

Na oddziale brak by³o wody, tote¿ pranie pieluszek nastrêcza³o wiele trudnoœci, zw³aszcza wobec
surowego zakazu opuszczania bloku jak i niemo¿noœci swobodnego poruszania siê w nim. Wyprane
pieluszki po³o¿nice suszy³y na w³asnych plecach lub
udach, rozwieszanie ich by³o zabronione i mog³o
byæ karane œmierci¹. Dla normalnych dzieci nie by³o ¿adnych przydzia³ów ¿ywnoœciowych, ¿adnej
kropli mleka. Wysuszone g³odem piersi dra¿ni³y
tylko ich wargi, wyzwalaj¹c daremny odruch ssania
i potêguj¹c g³ód. Do maja 1943 roku wszystkie
dzieci urodzone w obozie oœwiêcimskim by³y
w okrutny sposób mordowane: topiono je w beczu³ce. Czynnoœci tych dokonywa³y schwester2 Klara i schwester Pfani. Pierwsza by³a z zawodu po³o¿n¹ i dosta³a siê do obozu za dzieciobójstwo.
W zwi¹zku z objêciem funkcji po³o¿nej przeze
mnie, zabroniono jej odbierania porodów, albo-

po³o¿nic g³oœny bulgot i d³ugo siê utrzymuj¹cy
plusk wody. Wkrótce potem matka mog³a ujrzeæ
cia³o swego dziecka rzucone przed blok i szarpane
przez szczury.
W 1943 roku sytuacja niektórych dzieci uleg³a
zmianie. Dzieci niebieskookie i jasnow³ose odbierano matkom i wysy³ano do Nak³a w celu wynarodowienia. Przejmuj¹cy skowyt matek ¿egna³ odje¿d¿aj¹ce transporty niemowl¹t. Póki maleñstwo
przebywa³o przy matce, to ju¿ samo macierzyñstwo stwarza³o promieñ nadziei. Roz³¹ka z dzieckiem by³a straszna. Z myœl¹ o mo¿liwoœciach odzyskania tych dzieci w przysz³oœci, przywróceniu ich
matkom, zorganizowa³am sposób oznaczania niemowl¹t tatua¿em, który nie zwraca³ uwagi esesmanów. Niejedn¹ matkê pociesza³a myœl, ¿e odnajdzie kiedyœ swoje utracone dziecko. Dzieci ¿ydowskie by³y nadal topione z bezwzglêdn¹ surowoœci¹.

wiem jako berufsvbrecherin3 by³a pozbawiona prawa wykonywania swego zawodu. Zlecono jej czynnoœci, do których siê bardziej nadawa³a. Powierzono jej tak¿e kierownicz¹ funkcje tak zwanej blokowej. Do pomocy przydzielono jej niemieck¹ ulicznicê – rud¹ i piegowat¹ schwester Pfani. Po ka¿dym
porodzie z pokoju tych kobiet dochodzi³ do uszu
2
3

niem: siostra (przyp. red.)
niem: dzieciobójczyni (przyp. red.)

Nie by³o mowy o ukryciu dziecka ¿ydowskiego lub
zmieszaniu go z dzieæmi nie ¿ydowskimi. Schwester Klara i schwester Pfani na przemian bacznie
œledzi³y ¯ydówki w czasie porodu. Urodzone
dziecko tatuowano numerem matki, topiono w beczu³ce i wyrzucano przed blok. Los pozosta³ych
dzieci by³ najgorszy: mar³y one powoln¹ œmierci¹
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Sowieccy lekarze i przedstawiciele Czerwonego Krzy¿a wœród najm³odszych wiêŸniów Auschwitz
w czasie wyzwolenia obozu /SPUTNIK Russia /East News
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g³odow¹. Skóra ich stawa³a siê cienka, pergaminowa, przeœwieca³y przez ni¹ œciêgna, naczynia
krwionoœne i koœci. Najd³u¿ej przy ¿yciu utrzymywa³y siê dzieci radzieckie, iloœæ kobiet ze Zwi¹zku
Radzieckiego wynosi³a oko³o 50%. Spoœród bardzo wielu prze¿ytych tam tragedii szczególnie ¿ywo zapamiêta³am historiê pewnej kobiety z Wilna,
skazanej na Oœwiêcim za udzielenie pomocy partyzantom. Bezpoœrednio po urodzeniu przez ni¹
dziecka wywo³ano jej numer (numerem bowiem
przywo³ywano wiêŸnia) posz³am j¹ wyt³umaczyæ,
lecz to nie pomog³o, spotêgowa³o tylko gniew. Zorientowa³am siê, ¿e wzywaj¹ j¹ do krematorium.
Owinê³a dziecko w brudny papier i przycisnê³a do
piersi. Usta jej porusza³y siê bezg³oœnie widocznie
chcia³a zaœpiewaæ maleñstwu piosenkê, jak to nieraz czyni³y tam matki, nuc¹c swym maleñstwom
przeró¿ne ko³ysanki, którymi pragnê³y im wynagrodziæ za drêcz¹ce je zimno i g³ód, za ich niedolê.
Nie mia³a si³..., nie mog³a wydobyæ g³osu..., tylko
du¿e i obfite ³zy wylewa³y siê spod powiek, sp³ywaj¹ce po jej tak niezwykle bladych policzkach, padaj¹c na g³ówkê ma³ego skazañca. Co by³o bardziej
tragiczne, czy ta jednoczesna œmieræ dwóch najbli¿szych sobie istot, czy te¿ prze¿ywanie œmierci
niemowlêcia, które ginê³o na oczach matki,
wzglêdnie œmieræ matki, po³¹czona ze œwiadomoœci¹ pozostawienia na ³asce losu jej ¿ywego dziecka. Na to trudno odpowiedzieæ.
Wœród tych koszmarnych wspomnieñ snuje siê
w mej œwiadomoœci jedna myœl, jeden motyw przewodni. Wszystkie dzieci urodzi³y siê ¿ywe. Ich celem by³o ¿yæ! Prze¿y³o obóz zaledwie trzydzieœci.
Kilkaset dzieci wywieziono do Nak³a w celu wynarodowienia, ponad 1500 zosta³o utopionych przez
schwester Klarê i Pfani, ponad 1000 dzieci zmar³o
z zimna i g³odu (te przybli¿one dane liczbowe nie
obejmuj¹ okresu do kwietnia 1943 roku).
Nie mia³am dotychczas okazji przekazaæ s³u¿bie
zdrowia swego Raportu Po³o¿nej z Oœwiêcimia.
Przekazuje go teraz w imieniu tych, którzy o swojej
krzywdzie nie mogli powiedzieæ œwiatu – w imieniu
matki i dziecka.
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Raport po³o¿nej koñczy siê takimi s³owami.
Je¿eli w mej ojczyŸnie – mimo smutnego z czasów wojny doœwiadczenia – mia³yby dojrzewaæ tendencje skierowane przeciw ¿yciu, to wierzê w g³os
wszystkich po³o¿nych, uczciwych matek i ojców,
wszystkich uczciwych obywateli, w obronie ¿ycia
i praw dziecka. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci – wbrew wszelkim przewidywaniom rodzi³y siê ¿ywe, œliczne i t³uœciutkie. Natura, przeciwstawiaj¹c siê nienawiœci, walczy³a o swoje pra-

wa, nieznanymi rezerwami ¿ywotnoœci. Razem
z ni¹ walczy o ¿ycie i razem z ni¹ propaguje najpiêkniejsz¹ rzecz na œwiecie – uœmiech dziecka.
Syn Stanis³awy Leszczyñskiej Stanis³aw przedstawia okolicznoœci powstania raportu. Dzielnicowy Zarz¹d S³u¿by Zdrowia £ódŸ zorganizowa³ uroczystoœæ zwi¹zan¹ z 35-leciem pracy zawodowej
mojej matki i 25-leciem innych po³o¿nych. W trakcie rozmowy z moja matk¹ pojawi³a siê kwestia:
mo¿e w czasie obchodów jubileuszowych zostanie
zapytana o oœwiêcimskie prze¿ycia?
Stanis³awa Leszczyñska wyrazi³a swoj¹ myœl, ¿e
mo¿e to byæ ostatnie zapytanie w tej sprawie, które
us³yszy jako czynna po³o¿na. Gdyby to pytanie pad³o, to có¿ odpowie? Zamieœciæ ogrom oœwiêcimskiej tragedii w kilku czy kilkunastu improwizowanych zdaniach – bêdzie wrêcz niemo¿liwe. I w pewnym momencie zaczê³a wyg³aszaæ szczegó³owe
sprawozdanie ze swej oœwiêcimskiej gehenny. Na
papierze byle jakim, co by³o pod rêk¹, usi³owa³em
skwapliwie zapisywaæ co mówi³a matka. Na zakoñczenie matka wypowiedzia³a te s³owa: „Chcia³abym krzyczeæ, aby przekazaæ swój raport”... Tak
w³aœnie powsta³ Raport po³o¿nej.
Raport po³o¿nej z Oœwiêcimia. Ca³y ten zapis
w odrêcznym brudnopisie wzi¹³em na uroczystoœæ
jubileuszu matki i odczyta³em go. Po odczytaniu na
sali zapanowa³a dramatyczna cisza. Na podium wesz³a dr Wêgierska by³a wiêŸniarka obozu w Oœwiêcimiu chcia³a przemówiæ ale wykrztusi³a tylko: „To
by³a prawda, okrutna prawda, jeszcze raz prze¿y³am Oœwiêcim, dalej mówiæ nie mogê”...
Syn Bronis³aw tak pisze o swojej matce
„W okrutny œwiat zorganizowanej zbrodni wnios³a ¿yczliwoœæ i mi³oœæ, w której gin¹³ zwierzêcy
strach, powraca³a godnoœæ i odwaga. Teren najwiêkszych zbrodni, pope³nianych na bezbronnych
matkach i nowo narodzonych dzieciach, sta³ siê
terenem jej codziennej walki nie tylko o utrzymanie ¿ycia, lecz tak¿e o stworzenie klimatu, w którym mog³a siê rodziæ wzajemna ¿yczliwoœæ i ocalaæ ludzk¹ godnoœæ. Jej g³êboka wiara w Boga nie
uleg³a w obliczu zbrodni za³amaniu. Potrafi³a zebraæ wszystkie swe si³y i ca³kowicie zaanga¿owaæ
siê w sprawy drugiego cz³owieka, by kieruj¹c siê
tkliw¹ mi³oœci¹ oraz przezorn¹ m¹droœci¹ ratowaæ to, co siê wydawa³o nie do uratowania w tych
warunkach: nie tylko ¿ycie wielu dzieci i matek,
ale równie¿ poczucie godnoœci ludzkiej wbrew
wszystkim planom esesmanów. WiêŸniarki nazywa³y j¹ „mam¹”, i by³a w g³êbokim duchowym
sensie matk¹ ich samych oraz ich nowonarodzonych dzieci”.

Stanis³awa Leszczyñska w pracy

deski... Po¿egna³am niedopalone deski, zamykaj¹c¹ jak¿e bolesn¹ historiê sztuby po³o¿niczej
w Oœwiêcimiu i uœwiadomi³am sobie, ¿e moja s³u¿ba po³o¿nej dobieg³a koñca.
Przywiezionego z obozu swego pasiaka oœwiêcimskiego nie zachowa³a na pami¹tkê, a podarowa³a biednym o co mieliœmy pretensjê. Prosiliœmy, by
odebra³a go z powrotem, ¿e z czasem wynagrodzimy to czymœ innym, ale nie uczyni³a tego. Jako pami¹tkê z Oœwiêcimia zachowa³a tylko swój numer
wytatuowany na rêku: 41335. Siostra Sylwia mia³a
numer 41336.”

Matka w oczach córki Sylwii
„Matka bardzo kocha³a dzieci. To zami³owanie,
a przede wszystkim zrz¹dzenie Opatrznoœci ukierunkowa³y jej zawodow¹ dzia³alnoœæ. By³a bardzo

goœcinna. Dom by³ zawsze otwarty dla kole¿anek
z pracy, znajomych, s¹siadów. Nigdy nie prosi³a
o nic dla siebie zawsze by³a gotowa do us³ug dla innych. Za pomoc okazan¹ Polakom zagro¿onym
przez Niemców zostaliœmy aresztowani przez gestapo” mama, dwaj moi bracia Stanis³aw i Henryk.
Moja mama zachowa³a spokój ducha i ufna
w Opatrznoœæ Bo¿¹ poleci³a nasz los Bogu.
W poci¹gu jecha³yœmy z wiêŸniami, których
tak¿e wieziono do Oœwiêcimia (Auschwitz-Birkenau), wszyscy byliœmy g³odni, matka mia³a kawa³ek chleba, który pokroi³a, posmarowa³a konserwami z puszki i obdzieli³a nas wszystkich. Do
Oœwiêcimia przyjecha³yœmy w nocy. Pêdzono nas
przez Lagerstrasse. Trzyma³yœmy siê z mam¹ pod
rêkê. Jak mi póŸniej opowiada³a, zastanawia³a siê
wtedy, na jaki idzie ze
mn¹ los i dok¹d nas ta
droga wiedzie. Los by³ dla
mnie i mojej mamy ciê¿ki
i okrutny. Ja czêsto i ciê¿ko chorowa³am. Wspominam o swoich chorobach,
bo przysparza³y dodatkowo zmartwieñ mojej matce. Ale w op³akanym stanie byli wszyscy, nikogo
w tych warunkach nie
omin¹³ tyfus plamisty,
ciê¿ka choroba awitaminoza czy biegunka g³odowa. Mama zdobywa³a
z wielkim trudem tanalbinê i bizmut dla chorych na
biegunkê obozow¹, wyniszczaj¹c¹ czêsto œmierteln¹. Ale mama zawsze by³a przy mnie. Gdy by³am na rewirze „muzu³manem”, bardzo siê lêka³a, by nie wybrano mnie do krematorium. Gdy na
lagrze zosta³am wybrana do transportu, mama
zg³osi³a siê do Lagrarzta z proœb¹, by i j¹ wywieziono razem ze mn¹. Lagerarzt odpowiedzia³ „jesteœ tu potrzebna i twoja córka pozostanie”. Widzia³am i pamiêtam, jak mama ci¹gle pociesza³a
i podtrzymywa³a na duchu za³amane wiêŸniarki
i opiekowa³a siê chorymi nie tylko ze swej sztuby
po³o¿niczej, ale tak¿e innymi wiêŸniarkami. Chore wiêŸniarki darzy³y mamê szczególn¹ sympati¹
za jej serdeczn¹ i ofiarn¹ opiekê nad nimi. W czasie ewakuacji obozu wydano rozkaz stawienia siê
do transportu. Mama tego rozkazu nie pos³ucha³a. Powiedzia³a wtedy, ¿e tu pozostanie, bo tu s¹
matki i dzieci. Czêœæ wiêŸniarek ukry³a na sztubie
po³o¿niczej.”

IMPULS

Wœród swoich notatek ze wspomnieniami matki
znajdujê dalsze relacje: Dnia 25 stycznia Niemcy
zaczêli podpalaæ niektóre bloki. Nasz blok zacz¹³
p³on¹æ przed wieczorem. W tym czasie prowadzi³am poród. Od p³on¹cych desek musia³am stale odsuwaæ chor¹ w stronê nie ogarniêt¹ jeszcze w pe³ni
ogniem. W bloku zapanowa³a panika. Jedni drugim pomagali zebraæ resztki si³ do podŸwigniêcia
siê i do ucieczki. Po urodzeniu siê dziecka porwa³am koc, w który owinê³am matkê i dziecko wynios³am na œnieg, póŸniej znalaz³am miejsce dla nich
w innym bloku. Nie wszyscy byli w stanie blok opuœciæ. W miêdzyczasie w czêœci mêskiego obozu
wiêŸniowie poprzerywali druty przybiegli na ratunek widz¹c, ¿e p³onie izba chorych, Nie by³o wody,
gaszono œniegiem, odrywano i odrzucano p³on¹ce
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Matka w oczach syna Henryka
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w ciasnym nie przewietrzanym pomieszczeniu,
w którym zamiast pod³óg by³a rozmiêk³a glina.
„By³a delikatna, czu³a, serdeczna i opanowana,
Najgorsze, ¿e wody na lagrze „A” nie by³o i mua zarazem wiele od siebie wymagaj¹ca, zdyscyplinosia³a j¹ sama przynosiæ. A ¿eby dojœæ do studni,
wana i pe³na wewnêtrznego hartu. Pamiêtam jak
trzeba by³o przejœæ na drug¹ stronê Lagerstrasse
uczy³a mnie pacierza: powtarza³em za ni¹ ka¿de
i iœæ g³ówn¹ ulic¹ zawsze z nara¿eniem. (...) Do
s³owo Modlitwy Pañskiej, Pozdrowienia Anielskiestudni by³ kawa³ drogi, oko³o dwadzieœcia minut,
go i Sk³adu Apostolskiego. Pratak cennego dla jedynej
cê zawodow¹ ³¹czy³a z modlitw¹
po³o¿nej czasu. Zawsze
w tej pracy nie mia³a nigdy ¿adsiê spieszy³a. Od rana do
nego przykrego przypadku.
nocy mia³a pe³ne rêce roZ uniesieniem serca chwyta³a
boty. Zajmowa³a siê tam
w ramiona narodzone dziecko
ka¿d¹ pos³ug¹, nie tylko
i by³a szczêœliwa. W takiej chwiobowi¹zkami po³o¿nej.
li – jak mi siê zwierza³a – mia³a
A przecie¿ wszystko trzeuczucie, jakby trzyma³a dzieci¹tba by³o robiæ potajemnie,
ko Jezus. Gdy trafi³a do oœwiêzataiæ przed Lagerarztem
cimskiego obozu, by³a dostaprzed SS-manami, przed
tecznie przygotowana do nieblokow¹. Nie wiem jak sozwyk³ej i nieprzejednanej walki
bie dawa³a radê, mia³a
o ¿ycie tysiêcy ludzkich istnieñ,
ciê¿ko, beznadziejnie chojaka mia³a siê rozegraæ miêdzy
rych. A przecie¿ leków nie
ni¹ a Mengelem, obozowym leby³o, opatrunków nie bykarzem SS, walki jak¿e nierów³o, ligniny, gazy, waty nie
nej w oczach obserwuj¹cych
by³o. Trzeba by³o nie raz
z ogromnym lêkiem wiêŸniarek.
w³asn¹ kromkê chleba odW moim odczuciu, objêcie
daæ, ¿eby coœ zdobyæ, coœ
Wizerunek S³u¿ebnicy Bo¿ej
przez mamê tej funkcji w obozie
zorganizowaæ. (...) Pani
Stanis³awy Leszczyñskiej
oœwiêcimskim nie by³o spraw¹
Stanis³awa by³a chyba poprzypadku. Mama opowiada³a mi, ¿e przy zabierawa¿na. Jednak uœmiech rzadko znika³ z jej twarzy.
niu jej rzeczy odrzucono ma³e pude³ko od proszku
Uœmiechem tym wnosi³a spokój, który tak pomado zêbów, w którym ukry³a zaœwiadczenie uprawga³. Mia³a dla chorych kobiet zawsze ¿yczliwe s³oniaj¹ce j¹ do wykonywania prawa zawodu po³o¿nej.
wo i otacza³a je czu³¹, fachow¹ opiek¹. By³a jak
Siêgnê³a po nie i zachowa³a je. Ta chwila okaza³a siê
tkliwa serdeczna matka. Emanowa³o z niej jakieœ
decyduj¹ca w jej ¿yciu, jej córki oraz wszystkich
uduchowienie, ufnoœæ, to wprost bi³o z jej twarzy.
wiêŸniarek i ich dzieci którym mia³a s³u¿yæ.”
To by³ cz³owiek o wielkim sercu, s³u¿¹cy Bogu,
cz³owiekowi i Polsce.”
Birkenau opuœci³o kilkadziesi¹t niemowl¹t.
Stanis³awa Leszczyñska zmar³a 11 marca 1974
Inna wiêŸniarka Maria Slisz-Oyrzyñska pisze:
roku.
„Pani Leszczyñska postaw¹ swoj¹ i zachowaniem
Kilkadziesi¹t matek z dzieæmi uczestniczy³o
wzglêdem chorych, jak i kole¿anek wiêŸniarek
w pogrzebie Stanis³awy Leszczyñskiej, po³o¿nej
wzbudza³a podziw. Dla mnie m³odej dziewczyny,
z Oœwiêcimia. Gdy zamykano trumnê, t³umy zebraPani Leszczyñska szczególnie by³a wzorem uosone w koœciele ¿egna³y j¹ na kolanach.
bienia dobroci. Tam gdzie ludzie wielcy i doroœli
Moje wyst¹pienie by³oby niepe³ne gdyby nie znaprzestawali byæ ludŸmi, chêæ prze¿ycia obozu odlaz³y siê w tym opracowaniu wypowiedzi wiêŸniarek.
biera³a i poczucie cz³owieczeñstwa, mrozi³a serca,
Pani Leszczyñska drobniutka – s³aba kobieta- by³a
si³aczem dobra, spokojna, pracowita, ¿yczliwa, poStanis³awa Leszczyñska
godna, chêtnie nios¹ca pomoc innym, by³a zarazem
w oczach wiêŸniarek
g³êboko wierz¹ca. (...) Oko³o pó³nocy urodzi³ siê
Dr Janina Wêgierska (by³y wiêzieñ nr 18296)
ch³opczyk, maleñki, œliczny wiêzieñ. Pani Stanis³awspomina m.in.:
wa Leszczyñska po zawi¹zaniu i odciêciu pêpowi„Trzeba by³o wielkiej odwagi, by zdzia³aæ cokolny, k³ad¹c noworodka w p³at ligniny poda³a mi go
wiek w tym nat³oku chorych, w straszliwym brudzie,
na rêce. Sama zajê³a siê chor¹ (...).

Kazimiera Bogdañska, wiêzieñ nr 84224: „Moje
dziecko urodzone w obozie, wiêzieñ 89097, prze¿y³o dziêki „Mamie” (bo tak wszystkie kobiety j¹ nazywa³y). Nie mia³am zupe³nie pokarmu. By³am wychudzona na szkielet. Takich kobiet by³o zreszt¹
wiêcej. Dzieci nasze by³y nieuchronnie skazane na
œmieræ g³odow¹. P³aka³y z g³odu, myœmy p³aka³y
nad nimi z ¿alu i rozpaczy. Podawa³yœmy chocia¿,
odrobinê wody, któr¹ zwykle zaraz wymiotowa³y.
(...) „Mama” b³aga³a coraz to jak¹œ kobietê, która mia³a wiêcej pokarmu lub straci³a ju¿ w³asne
dziecko, ¿eby pamiêta³a o naszych nieszczêsnych.
(...) Straszne by³o to czekanie na ratunek, czy która
z matek ulituje siê i po nakarmieniu swojego dziecka nakarmi i moje g³odne. (...) Podtrzymywa³a nas
na duchu nadziej¹ przetrwania. Mówi³a, ¿e to mo¿e
szybciej przyjœæ, ni¿ my myœlimy, ¿e to musi siê
wkrótce skoñczyæ. „Dlatego nie wolno nam traciæ
szansy na uratowanie dziecka”. Ile g³êbokiej wiary
musia³o byæ w s³owach tej kobiety, jeœli one – matki
odarte z nadziei, strzêpy ludzi, pozbawione ju¿ w³asnej wiary, woli ¿ycia, uwierzy³y.”
Leokadia Niewiadomska, wiêzieñ nr 87945: „Kiedy przyprowadzono mnie na blok po³o¿niczy, podesz³a do mnie ³agodnie uœmiechniêta kobieta, pog³aska³a mnie po twarzy i powiedzia³a: „B¹dŸ, dziecko,
spokojna, tutaj ja bêdê dla ciebie matk¹.” I tak by³o.
Mój syn mia³ 25 lat, kiedy po spektaklu Oratorium
Oœwiêcimskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie po
raz pierwszy spotka³ Stanis³awê Leszczyñsk¹. Pozna³a mnie i przypomnia³a sobie noc, kiedy Maciek siê
urodzi³. Spojrza³a w górê, mój syn jest bardzo wysoki
a ona by³a bardzo drobna, ale po latach chyba jeszcze
zmala³a, jakby czas j¹ pochyli³ i powiedzia³a: „Dziecko, kiedy przyszed³eœ na œwiat, zap³aka³am taki by³eœ
malusieñki”. I tak by³o. A ¿egna³am razem z moim
synem w marcowy pochmurny dzieñ na ³ódzkim
cmentarzu niezapomnian¹ „Mamê Leszczyñsk¹”.
Stanis³awa Leszczyñska by³a cicha i skromna, ludzie jednak o niej nie zapomnieli. W setn¹ rocznicê
jej urodzin (w 1996 roku) jej doczesne szcz¹tki uroczyœcie przeniesiono z cmentarza i z³o¿ono w kryp-

cie koœcio³a pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w £odzi w którym przed cudownym obliczem
Madonny wyprasza³a potrzebne ³aski. Mimo, ¿e sama nigdy nie zabiega³a o s³awê, dobro które czyni³a,
œwiadczy³o za ni¹. Jej postaæ zosta³a uwieczniona na
Kielichu ¯ycia i Przemiany, wotum polskich kobiet,
z³o¿onym 2 maja 1982 roku Matce Bo¿ej jako dziêkczynienie za szeœæset lat jej obecnoœci na Jasnej Górze. Postaæ Stanis³awy przedstawionej w obozowym
pasiaku i trzymaj¹cej na rêku niemowlê, znalaz³a siê
na kielichu obok Œw. Jadwigi Trzebnickiej, Królowej
Jadwigi oraz b³ogos³awionej Marii Teresy Ledóchowskiej, kobiet wybranych z tysi¹cletniej historii
Polski i uznanych za symbol troski o najwy¿szy dar
Boga – dar ¿ycia. Z Jasnej Góry zabrzmia³y wówczas
z now¹ moc¹ s³owa po³o¿nej z Oœwiêcimia-Birkenau
z jej Raportu „Je¿eli w mej OjczyŸnie – mimo smutnego z czasów wojny doœwiadczenia – mia³by dojrzewaæ tendencje skierowane przeciw ¿yciu, to wierzê
w g³os wszystkich po³o¿nych, wszystkich uczciwych
matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli,
w obronie ¿ycia i praw dziecka”.
Równie¿ polskie po³o¿ne nie zapomnia³y o po³o¿nej Stanis³awie Leszczyñskiej i obra³y j¹ za swoja patronkê. Dzieñ Jej urodzin -ósmego maja obchodzony jest jako Dzieñ Po³o¿nej w Polsce. Sk³adaj¹c Jej ho³d – postanowi³y wybiæ medal z wizerunkiem Stanis³awy Leszczyñskiej. Na rewersie medalu
zawarte s¹ s³owa „OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA”,
z dat¹ jej urodzin i œmierci. Przyznawany by³ najbardziej zas³u¿onym po³o¿nym za wniesiony wk³ad
w rozwój zawodu i opieki nam matk¹ i dzieckiem.
Jest on równie¿ najwa¿niejszym i najwy¿szym odznaczeniem dla po³o¿nych. Inicjatorkami i wykonawczyniami tego medalu by³y po³o¿ne nale¿¹ce do
Sekcji Po³o¿nych dzia³aj¹cej w ramach Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego. Krajowy Zarz¹d,
którego przewodnicz¹c¹ by³a Zofia Szyszkowska-Furtak podj¹³ tak¹ uchwa³ê i j¹ zrealizowa³, 20 po³o¿nych w kraju zosta³o odznaczonych niezale¿nie
od przynale¿noœci do Sekcji Po³o¿nych.
Trzeciego marca 1992 roku zosta³ wydany Dekret
Powo³uj¹cy Trybuna³ do Sprawy Kanonizacji S³ugi
Bo¿ej Stanis³awy Leszczyñskiej Modlitwa o beatyfikacjê S³u¿ebnicy Bo¿ej Stanis³awy Leszczyñskiej.
Bo¿e, Stwórco ¿ycia, który w swej dobroci uszczêœliwiasz rodziny ludzkie darem nowego ¿ycia, spraw
aby S³u¿ebnica Twoja Stanis³awa, która w mi³oœci
do matek i dzieci chroni³a je przed œmierci¹, znajdowa³a wœród swoich rodaczek liczne i gorliwe naœladowczynie, oraz dost¹pi³a ³aski rych³ego wyniesienia
na o³tarze. Przez Chrystusa Pana naszego Amen
Bibliografia znajduje siê u autora.

IMPULS

Tam, w tym strasznym miejscu kaŸni i morderstw, Pani Leszczyñska wype³nia swoje obowi¹zki sumiennie, uczciwie nie sugeruje siê niczym.
Udziela pomocy. Kiedy skoñczy³a ju¿ swoj¹ opiekê
nad chor¹, odbiera od mnie dziecko, obmywa w misce z wod¹, znowu zawija w ligninê i kocyk, podaje
mi ponownie i mówi: „Teraz najwa¿niejsze:
ochrzcimy dziecko, dziecko musi byæ natychmiast
ochrzczone. Pamiêtaj, ¿e nikt inny tylko my jesteœmy za to odpowiedzialne” (...).
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PIELGRZYMKA DO GROBU S£UGI BO¯EJ
STANIS£AWY LESZCZYÑSKIEJ
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Mariola Sienkiewicz
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Wœród przedstawicieli œrodowiska
medycznego by³a grupa reprezentuj¹ca
Warszawsk¹ Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych na czele z Pani¹ Ann¹
Dudziñsk¹. Po³o¿ne i Studentki z Warszawy z³o¿y³y kwiaty otoczone szarf¹
z napisem:
NASZEJ PATRONCE
Z WYRAZAMI SZACUNKU
I WDZIÊCZNOŒCI
PO£O¯NE I STUDENTKI
Z WARSZAWY

W dniu 5 marca 2019
roku z inicjatywy Okrêgowej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych w £odzi odby³a siê pielgrzymka do grobu S³ugi Bo¿ej Stanis³awy
Leszczyñskiej, znajduj¹cego siê w Koœciele Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w £odzi przy
ul. Koœcielnej 8/10.
O godz. 15oo by³a sprawowana Msza Œwiêta koncelebrowana przez Biskupa Adama Lepê. Na zakoñczenie Biskup skierowa³ do nas s³owo, zosta³a odmówiona modlitwa
o beatyfikacjê S³u¿ebnicy
Bo¿ej Stanis³awy Leszczyñskiej.
Kole¿anki z Okrêgowej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych zadba³y byœmy by³y ubrane w stroje galowe.

IMPULS

Za rok jest przewidziana
kolejna pielgrzymka
ZAPRASZAMY!
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MAMO IDÊ NA PIELÊGNIARSTWO!
Katarzynna Kordel-Olszewska, mama Klaudii

Kiedy us³ysza³am od córki:
– Mamo idê na Pielêgniarstwo!
...nie by³am zadowolona, odradzam jej a argumenty: trudny zawód, niedoceniany, ma³e pieni¹dze, nie pomog³y.
Córka skomentowa³a to krótko
– Ty jesteœ pielêgniark¹, widzia³am Twoj¹ pracê
i te¿ tak chcê! Jesteœ m¹dra, wiesz co robiæ gdy
„zdrowotnego” coœ siê zdarzy. Ja te¿ chcê byæ m¹dra, dawaæ poczucie bezpieczeñstwa.
Zamilk³am. Nie wiedzia³am, ¿e jestem wzorem
dla córki.

IMPULS

Mama przekazuje uroczyœcie czepek swojej córce
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Czeka³am na jej praktyki w szpitalu, na jej reakcje, spostrze¿enia. Czeka³am na narzekanie (do
szpitala w Wieliszewie, aby byæ tam na 700 musia³a
wstaæ o 400). Przecie¿ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym (LO) marudzi³a a tu...
– Mamo, dziœ to ja oprócz s³ania ³ó¿ek robi³am
jeszcze...
i wymieni³a co wykonywa³a z takim szczêœciem,
zaanga¿owaniem, jakby w³aœnie przed chwil¹ uratowa³a œwiat! Ja wtedy s³ucha³am ze œciskiem
w gardle..., przecie¿ ja j¹ tak dobrze rozumia³am.
Córka za pierwszy rok studiów otrzyma³a stypendium naukowe, wzorowa uczennica – w LO
przeciêtna. Na drugim jej roku pojechaliœmy z mê¿em po ni¹ ¿eby odebraæ j¹ po dy¿urze i tu spotka-

³a nas nagroda. Pacjent z oddzia³u na którym mia³a praktyki podszed³ do nas Rodziców Klaudii i podziêkowa³ za tak dobrze wychowan¹ córkê i taki
nabytek pielêgniarki.
A ja odradza³am jej pielêgniarstwo, zawstydzi³am siê. Dobrze, ¿e Klaudia jest asertywna.
Dziœ córka ukoñczy³a studia z wyró¿nieniem.
Jest trzeci¹ pielêgniark¹ w mojej rodzinie. Pierwsz¹ jest Dorota moja starsza siostra, pracuje w Elbl¹gu, drug¹ jestem ja, a trzeci¹ moja córka Klaudia. Po uzyskaniu dyplomu ukoñczenia studiów
pielêgniarskich przez Klaudiê zorganizowaliœmy
dla rodziny i znajomych uroczystoœæ z okazji „nowo upieczonej” pielêgniarki. Przekaza³am
jej wtedy mój 25-letni czepek.
To ja na³o¿y³am jej go na g³owê,
³zy la³y mi siê strumieniami ale
nie z ¿alu tylko z DUMY, ¿e
mam córkê pielêgniarkê.
Klaudio! A co Ty na to? Pielêgniark¹ byæ to zaszczyt?
Mama jest energiczna, radosna, wykonuje ten zawód prawie 25 lat i nie widzê aby zwolni³a. Ci¹gle siê uczy (w szkole
pielêgniarskiej mia³a 5,0) – coœ
medycznego czyta.
Ma wiedzê. Imponuje mi to.
Dla mnie jest SUPER w tym co
robi: szanuje ludzi, bardzo dobrze mówi o kole¿ankach – ba
nawet „zazdroœci” im wiedzy.
Jaki jest obraz mamy-pielêgniarki w twoich
oczach?
Czysty mundurek, upiête w³osy, zadbane d³onie,
uœmiechniêta twarz, ¿yczliwa, szczêœliwa w swoim
zawodzie.
Mama w domu?
Ha, ha, powiem krótko. Czyœciocha, pracowita,
opiekuñcza.
Czego Ci ¿yczyæ?
Ten zawód jest piêkny, pomagasz, ratujesz ¿ycie.
Chcia³abym realizowaæ swoje marzenia, plany
zwi¹zane z tym zawodem, kochaæ ten zawód przez
ca³e ¿ycie, nie pope³niæ b³êdu medycznego – tego
sobie ¿yczê. No mo¿e kiedyœ w przysz³oœci córki,
której przeka¿ê czepek mój i mojej mamy.

POLECANE LEKTURY
Pielêgniarka, najbardziej niedoceniany z zawodów.
Autor: Christie Watson
Christie Watson przepracowa³a dwadzieœcia lat jako pielêgniarka i w tej osobistej,
przejmuj¹cej ksi¹¿ce uchyla drzwi szpitala i zdradza jego tajemnice. Prowadzi
szpitalnymi korytarzami na rozmaite oddzia³y.
Odwiedzimy z ni¹ wczeœniaki, które walcz¹ o ¿ycie, zawieszone na granicy
przetrwania dziêki sieci cewników i opiece pielêgniarek; usi¹dziemy poœród
pacjentów onkologicznych i dowiemy siê, jak na nich wp³ywa chemioterapia,
zobaczymy z daleka, jak instrumentariuszka wspó³tworzy ³añcuch pomocy
podczas operacji na otwartym sercu; staniemy z boku, gdy pielêgniarki z zat³oczonego SOR-u bêd¹
zmuszone odpieraæ fale pacjentów otumanionych alkoholem i narkotykami. Spêdzimy trochê czasu
w szpitalnej aptece i przez uchylone drzwi zajrzymy do przyszpitalnej kostnicy.
Zbyt rzadko s³yszymy g³os pielêgniarek, a autorka jest tak szczera, m¹dra i przenikliwa, ¿e godnie oddaje
im sprawiedliwoœæ.
To wspania³a opowieœæ o ¿yciu w jego najkruchszej fazie.
W czepku urodzone. O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy
Autor: Weronika Nawara
Pielêgniarki. Koñcz¹ trudne studia, dostaj¹ niskie pensje. Frustruje je, gdy traktowane s¹ wy³¹cznie jako pomocnice lekarzy, przecie¿ wykonuj¹ ciê¿k¹ i wymagaj¹c¹
pracê. Czêsto te¿ niewdziêczn¹, bo pacjenci potrafi¹ dawaæ w koœæ. A jednak
kochaj¹ to, co robi¹. Czerpi¹ z pracy ogromn¹ satysfakcjê i chc¹ opiekowaæ siê
chorymi. Pielêgniarstwo to coœ wiêcej ni¿ zawód. PrzejdŸ siê z nimi po szpitalnym
korytarzu, a dowiesz siê, jak naprawdê wygl¹da ich ¿ycie.
„To by³y d³ugie godziny rozmów z pracownikami ró¿nych oddzia³ów i szpitali
z wielu miast i placówek. Rozumiej¹c ich prze¿ycia, analizuj¹c przemyœlenia i wspominaj¹c w³asne doœwiadczenia, jeszcze g³oœniej mogê powtórzyæ jedno z moich ulubionych pytañ: Jestem
pielêgniark¹, a jaka jest twoja supermoc?
Jestem pielêgniark¹. Prowadzê bloga, w którym staram siê odczarowaæ wizerunek mojego zawodu.
Fascynuj¹ mnie ludzie. Jestem zakochana w Krakowie, rudych cocker spanielach, œpiewaniu, zimie, anestezjologii i intensywnej terapii, a przede wszystkim w pielêgniarstwie.”
„Ró¿norodnoœæ kulturowa w opiece pielêgniarskiej. Wybrane zagadnienia”

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. 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).

IMPULS

Redakcja naukowa: Joanna Zalewska-Pucha³a, Anna Majda
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Tajemnice pielêgniarek. Fakty i uprzedzenia
Autor: Marianna Fijewska
To o nas: o tych, które s¹ „przy ³ó¿ku” pacjenta, stale poddane ocenie pacjentów,
rodzin i lekarzy. Wzbudzaj¹ skrajne emocje, od uwielbienia, poprzez lekcewa¿enie,
po agresjê. M³ode i stare, wykszta³cone i przyuczone, entuzjastyczne i zgorzknia³e.
Zbyt nisko op³acane. Przepracowane.
Przesta³y milczeæ. Opowiadaj¹ o sobie, o trudnych warunkach pracy, o chorych
relacjach ze zwierzchnikami, o wzajemnych konfliktach. Z tych opowieœci wy³ania
siê portret œrodowiska, który ka¿e nam siê baæ. Bo etap spolegliwych „sióstr” po
prostu siê skoñczy³. Pielêgniarki chc¹ byæ traktowane przez system jak profesjonalistki, jeœli nie... tym gorzej dla systemu.
W czepku urodzone
Autor: Dorota Gellner
Gdy dziecko stanê³o na nogach, inni zaczêli stawaæ na g³owie...
By³o sobie raz dziecko w czepku urodzone. Oprócz szczêœcia i rozumu posiada³o
te¿ apetyt, wiêc szybko opuœci³o swój czepek i uda³o siê w œwiat. Najpierw do przedszkola, gdzie bardzo siê stara³o. Stara³o siê malowaæ na kartce, a nie na stoliku.
Stara³o siê œpiewaæ i tañczyæ. Tak jak chcia³a pani, choæ rêce i nogi dziecka chcia³y
zupe³nie inaczej. Za to w le¿akowaniu podoba³o mu siê absolutnie wszystko! Oprócz le¿enia. Dziecko
ros³o, a¿ wyros³o z przedszkola i musia³o udaæ siê do szko³y. W tornistrze mia³o jedzenie i picie, a tak¿e
latarkê i linê na wypadek, gdyby szko³a okaza³a siê szko³¹ przetrwania. A dziecko postanowi³o przetrwaæ.
I nawet odnios³o sporo edukacyjnych sukcesów! O czym z wielk¹ radoœci¹ przekona siê ka¿dy, kto siêgnie
po ksi¹¿kê Doroty Gellner z ilustracjami Kacpra Dudka!

IMPULS

RELACJA Z WIZYTY W MUZEUM HISTORII
PIELÊGNIARSTWA, które niedawno zosta³o otwarte
przy Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Przedstawicielki Stowarzyszenia Pielêgniarki Cyfrowe,
po informacjach zamieszczonych w Internecie, postanowi³y odwiedziæ nowo otwart¹ siedzibê WOIPiP, gdzie odby³a
siê równie¿ inauguracja Muzeum Historii Pielêgniarstwa.
Nowa siedziba Warszawskiej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych znajduje siê przy ulicy
¯elaznej 59, w nowoczesnym
budynku, na 7 piêtrze. Poprzednia siedziba mieœci³a siê
w wynajmowanym lokalu i mimo, i¿ znajdowa³a siê w samym sercu miasta sprawia³a
wra¿enie, i¿ czas zatrzyma³ siê
w miejscu.

Zmiana biura WOIPiP o krok milowy zbli¿y³a
siê do wizji nowoczesnego pielêgniarstwa.
Miejsce, w którym znajduje siê obecnie jest w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnym biurowcu oraz
posiada du¿¹, œwietnie zagospodarowan¹ przestrzeñ. Posiada infrastrukturê na miarê XXI wieku.
Jak nas widz¹, tak nas pisz¹... Trzeba iœæ z duchem
czasu. Paradoksalnie, kto stoi w miejscu ten siê cofa...
Po wyjœciu z windy naszym oczom ukaza³o siê
nowoczesne wnêtrze, piêkne gabinety, biura i sale
szkoleniowe z przeznaczeniem na zebrania, spotkania, czy szkolenia dla pielêgniarek.
Muzeum Historii Pielêgniarstwa zrobi³o na nas
ogromne wra¿enie... Dlaczego?
Bo uwidocznia kontrast. Nowoczesnoœæ i historia.
Subiektywne wra¿enie Kasi:
Pojedyncze, historyczne przedmioty, czy zdjêcia
s¹ ma³o atrakcyjne, ale jak znalaz³y siê zebrane
w jednym miejscu i zderzone z tym, co mam w g³owie zapieraj¹ dech.
Próbowa³am zrobiæ ciekawe ujêcia, ale tak szczerze, to marny ze mnie fotograf. Wizyta w muzeum
by³a dla mnie bardzo cennym doœwiadczeniem.
Zobaczy³am, ¿e mo¿na bez epatowania wizerunkami prekursorek pielêgniarstwa, odci¹æ historiê
z nale¿ytym szacunkiem i godnoœci¹ i iœæ ku przysz³oœci, wszak nasze prekursorki by³y geniuszami
w swoim czasie historycznym i jeœli mamy iœæ ich
œladem, to piszmy swoje w³asne „teorie pielêgniarstwa”. A potem pozwólmy siê „zamkn¹æ” w Muzeum Historii Pielêgniarstwa.
Subiektywne wra¿enie Asi:
Jestem przedstawicielk¹ pokolenia, które niebawem odejdzie na emeryturê. Jednak ogromnie ciesz¹ mnie zmiany id¹ce w kierunku nowoczesnoœci.

Przewodnicz¹c¹ WOIPiP Pani Anna Dudziñska
zachêca wszystkie pielêgniarki, które posiadaj¹ pami¹tki z odleg³ych czasów, które powinny ujrzeæ
œwiat³o dzienne. Muzeum Historii Pielêgniarstwa
z radoœci¹ je przyjmie, by zasiliæ zbiory.
Zatem gor¹co zachêcamy do odwiedzenia tego
miejsca, a osobom spoza Warszawy wpisania Muzeum Historii Pielêgniarstwa jako obowi¹zkowy
punkt planu pobytu w stolicy.
Kasia Kowalska
i Joasia Lewoniewska

IMPULS

Muzeum Pielêgniarstwa

Nie lubiê rzewnych wspomnieñ, jak to
dawniej by³o, jakie to by³y cudowne czasy. Nie, nie by³y. Ci¹gle nas brakowa³o,
nie by³o sprzêtu, brakowa³o leków, pamiêtam sw¹d przypalonych sond, które
przysma¿a³y siê w sterylizatorach, z których wyparowa³a woda, bo nie mia³yœmy
czasu dopilnowaæ... Myœlê, ¿e tak naprawdê, to, za czym têsknimy to przede
wszystkim m³odoœæ.
Myœla³am, ¿e ta przesz³oœæ zawodowa
nie ma dla mnie ju¿ znaczenia. Jednak...
ogl¹daj¹c eksponaty zamieszczone w tym
magicznym miejscu mia³am „ciarki”...
Bardzo siê cieszê, ¿e powsta³o takie
miejsce, gdzie mo¿na poczuæ ducha
przesz³oœci naszego zawodu. I w³aœnie to
miejsce, które skupia tê przesz³oœæ, które oddaje
ho³d pielêgniarkom, które da³y nam powód do dumy, które ukszta³towa³y w nas, to co najcenniejsze,
jest dowodem na to, ¿e mo¿na z nale¿ytym szacunkiem odci¹æ grub¹ kresk¹ przesz³oœæ i na jej podwalinach budowaæ nowoczesne pielêgniarstwo.
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WYDARZENIA
oddzia³owych,
kierowników
i koordynuj¹cych pod tytu³em
„Zdrowie, ryzyko, zarz¹dzanie”. Szkolenie zorganizowane
zosta³o przez Polskie Centrum
Edukacji pod patronatem Warszawskiej OIPiP oraz OIPiP
w Bia³ymstoku.

W dniach 7-10 stycznia
2019roku, w Bia³owie¿y
odby³o siê III Ogólnopolskie szkolenie pielêgniarek
oddzia³owych, po³o¿nych

Podziêkowania

IMPULS

Serdecznie dziêkujemy Pani mgr Lucynie Tomkiewicz
za 41 lat rzetelnej i uczciwej pracy. Dziêkujemy
za nieocenione zaanga¿owanie siê w organizacjê pracy
pielêgniarskiej w IGiChP. ¯yczymy du¿o zdrowia,
pogody ducha oraz wszelkiej pomyœlnoœci,
realizacji swoich pasji, b¹dŸ rozwijania nowych.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc.
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Paniom: Annie Kwieciñskiej – Starszej Pielêgniarce
Oddzia³u Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej,
Marcie JóŸwickiej, Starszej Pielêgniarce III Oddzia³u
Chorób Wewnêtrznych w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania
za wspólnie przepracowane d³ugie lata, za
profesjonalizm, zaanga¿owanie, kole¿eñskoœæ,
odpowiedzialnoœæ i ¿yczliwoœæ. ¯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 Ma³gorzacie Pietrzak Pielêgniarce
Instrumentariuszce 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 Pielêgniarki
Oddzia³owe z Zespo³em Pielêgniarek
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê Drogim
Kole¿ankom: Jolancie Wojtasik,
Oldze Szyrkowskiej, Jolancie Krupiñskiej,
Annie Kapka i Ewie Jachimowicz
serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹, pe³n¹
zaanga¿owania pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ,
kole¿eñskoœæ i wspólnie przepracowane lata wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹ Kole¿anki
i Dyrekcja „Ce-Pe-Lek”.

Pani Danucie Wardziak Starszej Pielêgniarce
œrodowiskowej rodzinnej zatrudnionej w ZLO
ul. Kickiego 24, z okazji zakoñczenia pracy zawodowej
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê,
profesjonalizm, zaanga¿owanie, empatiê, uœmiech
i ¿yczliwoœæ dla pacjentów i wspó³pracowników
wraz z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i jeszcze wielu wspania³ych lat
sk³ada Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie
z zespo³em pielêgniarek i po³o¿nych.
Kole¿ankom: Barbarze Janiuk, Barbarze Kamiñskiej,
Wies³awie Mierzejewskiej 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
Anna Sadkowska oraz Kole¿anki i Koledzy
z SZPZLO Warszawa Ochota.
Pani Renacie Abdelmawgoud w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania
za wieloletni¹ prac¹ zawodow¹ w Oddziale
Pediatrycznym, za wspólnie przepracowane lata,
profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ,
wraz z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci
w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pe³nomocnik ds.
Pielêgniarstwa wraz z zespo³em pielêgniarskim
Klinicznego Oddzia³u Pediatrycznego Szpitala
Bielañskiego w Warszawie.
Kole¿ance Bo¿ennie Matejko w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, serdeczne podziêkowanie za d³ugoletni¹
pracê zawodow¹, wraz z ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci oraz spe³nienia marzeñ sk³ada
Kierownik Polikliniki CSK MSWiA wraz
z Pielêgniarkami i Po³o¿nymi.
Drogiej Kole¿ance Jadwidze Biernackiej
za wieloletni¹ pracê w „Ce-Pe-Lek” serdeczne
podziêkowania za wspó³pracê, zaanga¿owanie i godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, realizacji marzeñ
i wszelkiej pomyœlnoœci na dalsze lata ¿ycia
¿ycz¹ Kole¿anki i Dyrekcja „Ce-Pe-Lek”.

Paniom: Krystynie Komorowskiej i Barbarze
Kowalskiej w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
najserdeczniejsze podziêkowania za pe³n¹
zaanga¿owania pracê zawodow¹, wraz z najlepszymi
¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci sk³adaj¹: Naczelna
Pielêgniarka, Pielêgniarki Oddzia³owe, Pe³nomocnik
Izby Pielêgniarskiej i Pielêgniarki SWZPZPOZ
ul. Nowowiejska 2 w Warszawie.
Drogim Kole¿ankom: Danucie Kurowskiej Pielêgniarce
Oddzia³u Neurologii, Bo¿ennie Bartnik – Pielêgniarce
Odzia³u Dermatologii Doros³ych oraz Bo¿enie
Koœcielniak – Pielêgniarce Oddzia³u Okulistyki,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za wieloletni¹ pracê, zaanga¿owanie,
profesjonalizm i godne reprezentowanie zawodu
pielêgniarki 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.
Pani Bo¿enie Jeromin Pielêgniarce Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Nadciœnienia Têtniczego i Angiologii
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie, godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, za wspólnie,
przepracowane lata wraz z najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym
sk³adaj¹: Pielêgniarz Naczelny oraz Pielêgniarka
Oddzia³owa z Zespo³em Pielêgniarek Kliniki
UCK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie.
Pani Irenie Majewskiej, w imieniu w³asnym oraz
kole¿anek i kolegów z Oddzia³u Intensywnej Terapii
i Anestezjologii SPZOZ Szpitala Bielañskiego
im. ks. Jerzego Popie³uszki w Warszawie sk³adam
serdeczne podziêkowanie za wieloletnie
zaanga¿owanie w pracy zawodowej.
¯yczê, aby wszystkie plany i marzenia odk³adane na
póŸniej spe³ni³y siê w³aœnie teraz. ¯yczê równie¿
dobrego zdrowia, pogody ducha,
ciep³a i spokoju w ¿yciu osobistym.
Pielêgniarka Oddzia³owa – Agnieszka Bartczak.
Pani Marii Ostrzyckiej Pielêgniarce Oddzia³u Chirurgii
Krêgos³upa w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹, pe³n¹
zaanga¿owania prace zawodow¹, za godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, za
kole¿eñskoœæ, ¿yczliwoœæ i rzetelnoœæ wraz
z ¿yczeniami dalszych wspania³ych lat w zdrowiu
i pomyœlnoœci sk³adaj¹: Dyrektor ds. Opieki Medycznej,
Koordynator Opieki Pielêgniarskiej Oddz. XII,
Pe³nomocnik Rejonu oraz Zespó³ Pielêgniarski
SPSK im. prof. Grucy w Otwocku.
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Pani Ma³gorzacie Arcikiewicz-Zdrodowskiej
Pielêgniarce Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii
Ogólnej, Transplantacyjnej i W¹troby,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, profesjonalizm, za oddanie, 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 z Zespo³em Pielêgniarek
Kliniki SPCSK ul. Banacha 1a w Warszawie.
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Po¿egnania

Z g³êbokim smutkiem i poczuciem straty ¿egnamy
nasza Kole¿ankê, œp. Danutê Sadowsk¹,
pielêgniarkê Oddzia³u Ginekologicznego, która odesz³a od nas zbyt wczeœnie.
Zapamiêtamy J¹ jako osobê niezwykle ciep³¹ i ¿yczliw¹, wielkiego cz³owieka i wspania³¹ pielêgniarkê.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci. Dyrekcja i Kole¿anki z NCM

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem ¿egnamy
nasz¹ Drog¹ Kole¿ankê œp. Magdalenê Michalsk¹,
pielêgniarkê Oddzia³u Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Bielañskim. Magda by³a osoba
pe³n¹ ¿yczliwoœci, niezwykle uczynn¹ i pogodn¹. Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamiêci naszej”.
Wyrazy wspó³czucia dla rodziny sk³ada zespó³ pielêgniarek i po³o¿nych Kliniki Neonatologii
oraz Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii Szpitala Bielañskiego

11 lutego 2019 roku odesz³a od nas, po ciê¿kiej chorobie,
nasza kole¿anka Zenia Biernacka, pielêgniarka.
Niezwykle mi³a i serdeczna osoba. Bêdziemy o Tobie pamiêtaæ.
Pracownicy Zespo³u Poradni-Lecznica ul. Emilii Plater 21, Warszawa

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
naszej kole¿anki œp. Doroty Fajer.
Odesz³a za wczeœnie. Pozostanie w naszej pamiêci jako dobry, ¿yczliwy cz³owiek, pe³na empatii
pielêgniarka, zawsze ¿yczliwa, oddana pacjentom i kole¿ankom, odesz³a przegrywaj¹c z chorob¹.
Rodzinie sk³adamy g³êbokie wyrazy wspó³czucia.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamiêci naszej”.
Kole¿anki i koledzy z Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Nadciœnienia Têtniczego i Angiologii
wraz z kadr¹ kierownicz¹ UCK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie

Z wielkim smutkiem po¿egnaliœmy

IMPULS

nasz¹ Kole¿ankê œp. Janeczkê Potock¹.
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Odesz³a za wczeœnie. Pozostanie w naszej pamiêci jako dobry, ¿yczliwy cz³owiek, zawsze serdeczna,
uœmiechniêta, oddana pacjentom i kole¿ankom, odesz³a przegrywaj¹c z chorob¹.
Rodzinie sk³adamy g³êbokie wyrazy wspó³czucia.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamiêci naszej”.
Kole¿anki i koledzy z Kliniki Neurochirurgii wraz z kadr¹ kierownicz¹
UCK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie

Opinia w sprawie podawania produktu leczniczego
o nazwie Thiogamma Turbo-Set oraz wykonywania
wlewów do¿ylnych w gabinecie zabiegowym
w warunkach ambulatoryjnych
Grójec, 1 sierpnia 2018 roku
Zakres zadañ pielêgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej okreœla Rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 21 wrzeœnia 2016 r.
w sprawie zadañ lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej i po³o¿nej podstawowej opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2016, poz. 1567). Zgodnie
z tym rozporz¹dzeniem pielêgniarka obejmuj¹c opiek¹ œwiadczeniobiorców wykonuje
œwiadczenia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, œwiadczenia diagnostyczne, lecznicze,
pielêgnacyjne, rehabilitacyjne w warunkach
ambulatoryjnych (w miejscu udzielania œwiadczeñ – gabinet pielêgniarki poz) oraz w œrodowisku zamieszkania œwiadczeniobiorcy. Jednym z zadañ w ramach œwiadczeñ leczniczych
jest podawanie leków ró¿nymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza. w tym wykonywanie iniekcji domiêœniowych, do¿ylnych,
podskórnych œródskórnych oraz wykonywanie
wlewów do¿ylnych (za³¹cznik nr 2, czêœæ II,
pkt 6, ppkt. 2). Zasady udzielania œwiadczeñ
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
okreœla Zarz¹dzenie Nr122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15
grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej. Zgodnie z tym zarz¹dzeniem pielêgniarka poz sprawuje kompleksow¹ opiekê
pielêgniarsk¹ nad zadeklarowanymi do niej
œwiadczeniobiorcami, uwzglêdniaj¹c w tym
zgodnie z obowi¹zuj¹cym zakresem zadañ, realizacjê, na podstawie skierowania wydanego
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceñ na zabiegi i procedury medyczne, których
wykonanie mo¿liwe jest w trybie ambulatoryjnym; pielêgniarka poz w³¹cza skierowanie do
prowadzonej dokumentacji medycznej œwiadczeniobiorcy (§ 16.2). W œwietle przytoczo-

nych powy¿ej aktów prawnych pielêgniarka
podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje
kroplowe wlewy do¿ylne i podaje leki ró¿nymi drogami zgodnie ze zleceniem lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzjê czy
dany produkt leczniczy mo¿e byæ podawany
w warunkach ambulatoryjnych podejmuje siê
na podstawie charakterystyki produktu leczniczego. W przypadku gdy nie zawiera ona
informacji, ¿e dany produkt przeznaczony
jest do lecznictwa zamkniêtego (symbol Zl)
mo¿na go stosowaæ w lecznictwie ambulatoryjnym stosuj¹c siê do zaleceñ zawartych
w charakterystyce produktu leczniczego pamiêtaj¹c, ¿e za technikê podania odpowiedzialnoœæ ponosi pielêgniarka. Produkt leczniczy pod nazw¹ Thiogamma Turbo-Set,
600 mg/50 ml, roztwór do infuzji jest dostêpny do leczenia w warunkach ambulatoryjnych, podaje siê go do¿ylnie powoli w formie
krótkiej infuzji trwaj¹cej przez co najmniej
30 minut bezpoœrednio z fiolki lub po rozcieñczeniu fizjologicznym roztworem soli,
chroni¹c przed œwiat³em. Podczas podawania
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia reakcji
nadwra¿liwoœci, w tym wstrz¹s anafilaktyczny
oraz hipoglikemiê nale¿y odpowiednio monitorowaæ pacjenta pod k¹tem wyst¹pienia
œwi¹du, nudnoœci, z³ego samopoczucia i poziomu stê¿enia glukozy we krwi. Preparat nale¿y podawaæ pod nadzorem lekarskim.
podpisa³a:
mgr Ma³gorzata Konarska
Konsultant wojewódzki
w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego
Niepubliczny Zak³ad Medycyna Rodzinna s.c.
05-600 Grójec,
ul. Olimpijska 8, tel.486642288
e-mail: mtkonarska@onet.pl

KO£O ABSOLWENTEK
WARSZAWSKIEJ SZKO£Y PIELÊGNIARSTWA
POWSTA£O 25.VI.1981 r.
• 7.05.1983 r. ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹
inicjatorom powstania Warszawskiej Szko³y
Pielêgniarstwa nauczycielom i wychowankom w koœciele Dominikanów przy ul. Freta
w Warszawie (Koœció³ Œw. Jacka).
• W latach 1984 – 1990 opracowano ksi¹¿kê
pt. „Pochylone nad cz³owiekiem” – wydana
przez Stowarzyszenie Redaktorów w 1991 r.
• 4.11.1985 r. absolwentki WSP uczestniczy³y
w nabo¿eñstwie i ods³oniêciu popiersia
I. Paderewskiego w Katedrze œw. Jana
w Warszawie.
• W 1987 r. powsta³a fundacja im. Lusi Dziemian – nagrody finansowe dla wyró¿niaj¹cych siê s³uchaczy Studium Pielêgniarstwa
nr 1 przy ul Parkowej w Warszawie.
• W 1990 r. absolwentki Warszawskiej Szko³y
Pielêgniarstwa (WSP) rozpoczê³y starania
o odzyskanie budynku WSP.
• 29.06.1992 r. absolwentki WSP pe³ni³y wartê honorow¹ przy prochach
Ignacego Paderewskiego
w Krypcie Katedry œw.
Jana w Warszawie.
• W sierpniu 1994 r. wmurowano tablicê ufundowan¹ przez absolwentki
WSP na gmachu szko³y.
• W 26.01.1995 r. ods³oniêto i poœwiêcono w/w
tablicê.
• Poczet sztandarowy podczas mszy œw. W Koœciele Najœw. Zbawiciela –
bra³ udzia³ w poœwiêceniu i ods³oniêciu tablicy
pami¹tkowej.

