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Szczególnymi dniami w kalendarzu majowym s¹ 8 i 12 maja, dlatego te¿ pragnê w imieniu
Okrêgowej Rady Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych z³o¿yæ najserdeczniejsze
¿yczenia wszystkim Pielêgniarkom i Po³o¿nym: du¿o zdrowia, sukcesów w ¿yciu osobistym
i zawodowym oraz zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy.
¯yczê wszystkim, aby mogli realizowaæ swoje marzenia i cele ¿yciowe, aby codzienny trud,
decyduj¹cy o ludzkim ¿yciu by³ doceniony, a praca na rzecz ludzi chorych budzi³a dumê i satysfakcjê.
¯yczê Wam du¿o empatii i wzajemnej ¿yczliwoœci. Sk³adam gratulacje i podziêkowania za rzeteln¹
pracê, opiekê i szacunek, jakim w codziennej pracy obdarzacie ka¿dego pacjenta. Niech uœmiech
i wdziêcznoœæ pacjentów zawsze towarzyszy wam w tej trudnej pracy.
Chcia³abym nawi¹zaæ do s³ów jednej z naszych kole¿anek
„Nie ma jutra bez dzisiaj.
Dzisiejszy dzieñ jutro bêdzie dniem wczorajszym. A ten to ju¿ historia.
Znajomoœæ w³asnych korzeni daje poczucie przynale¿noœci, wiêzi i dumy.
Poczucie to¿samoœci zawodowej inspiruje i dodaje si³ do pracy na rzecz rozwoju profesji’’
Jesteœmy zawodem z piêkn¹ histori¹, ciesz¹cym siê du¿ym zaufaniem spo³ecznym. Pamiêtajmy
wiêc o naszych korzeniach, pamiêtajmy o naszych wzorcach takich jak Stanis³awa Leszczyñska
i Hanna Chrzanowska oraz wielu innych ju¿ nieobecnych wœród nas.
Zanim ogarn¹ nas wspomnienia zajrzyjmy do œrodka tego numeru Impulsu, bowiem wœród
NAS, jak zobaczycie, jest równie¿ wielu liderów i wzorów do naœladowania.
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Anna Dudziñska
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Przewodnicz¹ca Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Warszawie
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MIÊDZYNARODOWY
DZIEÑ PIELÊGNIARKI
i DZIEÑ PO£O¯NEJ
Warszawa 15 MAJA 2019 r.

Podziêkowanie dla seniorek zawodów
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Maria Kocent
Krystyna Wolska-Lipiec
Anna Chróœcicka-Baum
Krystyna Konotopska
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Odznaczenie
Zas³u¿ony dla Warszawskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Czerwiñska Iwona
Falkowska Helena
Górecka Krystyna
Iwanicka El¿bieta
Kaliwoda Barbara
Kolasa Hanna
Kosicka Teresa
Micha³owska Jolanta
Mucha Alicja
Przes³awska Ewa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sarna Gra¿yna
Œl¹zak Ewa
Wojciechowski Jacek
Wolska-Lipiec Krystyna
Wójcik Hanna
Wojtak Aleksandra
Bronecka Lilka – Ksiêgowa
Sej Krystyna – mecenas
Za³uska Wies³awa
Anna Dudziñska
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Z³ota odznaka za zas³ugi
dla samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Ostrêga Wis³awa
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Srebrna odznaka za zas³ugi
dla samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych

Dró¿d¿-Kubicka El¿bieta
I³endo El¿bieta
Kurzyñska El¿bieta
Królikowska Urszula
Meto Ewa

•
•
•
•
•

Osiak Magdalena
Szeliga Joanna
Simiñska Maria
Za³êska Bo¿ena
Za³uska Wies³awa
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Br¹zowa odznaka za zas³ugi
dla samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Czy¿ykowska Urszula
Galicka Gra¿yna
Grygier Beata
Ho³dyñska Dorota
Karaœ Agnieszka
Przepiórka Agnieszka
Radziszewska Alicja
Rodacka-Zatorska Beata
Sarna Monika

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konotopska Krystyna
Kostrzewa Agnieszka
Kowalska Mariola
Napieraj Dorota
Nastkiewicz Iwona
Wawerska Iwona
Witan Barbara
Rêczkowska Janina
Szyd³owska Monika
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Odznaka honorowa
„Za Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia”
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Nagrody Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego

19

IMPULS

Wyró¿nienie okolicznoœciowe Prezydenta m. st. Warszawy
„Za zas³ugi dla ochrony zdrowia
w mieœcie sto³ecznym Warszawie”
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Wyró¿nienia Jana ¯ychliñskiego
Starosty Powiatu Warszawskiego-Zachodniego
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Wyró¿nienie Krzysztofa Rymuzy
Starosty Powiatu Pruszkowskiego
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Wyró¿nienia Cezarego £ukaszewskiego
Starosty Powiatu Otwockiego
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Wyró¿nienia Adama Lubiaka
Starosty Powiatu Wo³omiñskiego
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Nagrody Dyrektorów i Prezesów
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Ponadto Dyrektor Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Wawer, doceniaj¹c trud, zaanga¿owanie i wk³ad codziennej
ciê¿kiej pracy, przyzna³a ca³emu zespo³owi Pielêgniarek i Po³o¿nych nagrody pieniê¿ne i z³o¿y³a podziêkowania.

Nagroda dla zwyciêzców XIV edycji
Konkursu Pielêgniarka Roku – Innowacje Roku 2018 na Mazowszu
w zakresie poprawy jakoœci opieki pielêgniarskiej

IMPULS

Lider zespo³u Agnieszka Balas
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Presti¿ow¹ nagrodê w konkursie
QUEEN SILVIA NURSING
za projekt „Listy do przyjaciela”
otrzyma³a pielêgniarka Paulina Pergo³

IMPULS

Minister Zdrowia odznaczy³ „ZA ZAS£UGI DLA OCHRONY ZDROWIA” pielêgniarki i po³o¿ne z ca³ej Polski. Z WOIPiP odznaczona zosta³a Helena Falkowska.
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Z okazji 100-lecia Niepodleg³oœci zosta³y odznaczone Kobyliñska Dorota,
Szymañska Gra¿yna, Szkopek El¿bieta, Madejska Anna, Iwanicka El¿bieta,
Dudziñska Anna.

62

IMPULS

Przewodnicz¹ca WOIPiP z³o¿y³a podziêkowanie za wysi³ek w³o¿ony w organizacjê
gali wszystkim pracownikom biura WOIPiP, a za wyj¹tkowe zaanga¿owanie i niezawodnoœæ Paniom Barbarze Mas³owskiej i Agnieszce Skowerskiej.
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NOC MUZEÓW 2019
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Krystyna Wolska-Lipiec, przewodnicz¹ca GKH

64

Tegoroczna Noc Muzeów to ju¿ drugie zaproszenie G³ównej Komisji Historycznej do wspólnego poznawania zasobów Centralnego Archiwum
Pielêgniarstwa Polskiego (CAPP). Eksponowaliœmy je w dwu miejscach: w siedzibie CAPP przy
Zarz¹dzie G³ównym Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego w Al. Reymonta 8 oraz w Muzeum
Historii Pielêgniarstwa w siedzibie Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych na
ul. ¯elaznej 59.
Ekspozycja w CAPP poœwiêcona jest 100-leciu
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, organizacji znanej
i docenianej za dzia³alnoœæ humanitarn¹ zarówno
w czasie wojny jak
i pokoju, podczas
klêsk ¿ywio³owych
i epidemii. Ma ona
bardzo œcis³y zwi¹zek z pielêgniarkami. Powstanie ruchu
czerwonokrzyskiego
na œwiecie zawdziêczamy inicjatywie
Henryka Dunanta
w 1864 roku, który
podczas wojny krymskiej
obserwowa³
niezwyk³¹ pracê Florence Nightingal. Jej
troskê o rannych nie tylko sprzymierzeñców ale
i wrogów. Widzia³ trudnoœci i ogrom potrzeb dla
bezpiecznego i sprawnego niesienia pomocy.
Zwróci³ uwagê na brak regulacji prawnych – efekt,
póŸniejsza Konwencja Genewska. Powstanie Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a (MCK) mia³o
du¿y wp³yw na rozwój pielêgniarstwa w Europie
i œwiecie Jednym z wielu zadañ tej organizacji by³o
zak³adanie i prowadzenie œwieckich szkó³ pielêgniarstwa. MCK przyznaje zas³u¿onym pielêgniarkom najwy¿sze odznaczenia Medal im. Florence
Nightingale, szczycimy siê ich liczb¹ – 104.
Mo¿na tu by³o obejrzeæ galeriê Medalistek,
szkó³ zorganizowanych przez PCK, oraz zapoznaæ
siê z przyk³adami dzia³alnoœci pielêgniarek w organizacjach czerwonokrzyskich, m.in. pokaza³yœmy
pielêgniarki minerki, spadochroniarki oraz przedzia³ poci¹gu sanitarnego.
Osoby, które zdecydowa³y siê na zwiedzanie
Muzeum Historii Pielêgniarstwa mog³y zapoznaæ

siê z dzia³alnoœci¹ pielêgniarek w walkach o Niepodleg³¹, z losami pierwszej Warszawskiej Szko³y
Pielêgniarstwa, jej dyrektorkami oraz z niezwyk³ymi dokonaniami absolwentek szkó³ powsta³ych
w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê ekspozycja poœwiêcona nauczaniu pielêgniarstwa w tamtych latach,
oraz wystawa narzêdzi i sprzêtów, najstarszych
podrêczników.
Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Dyrekcja Hotelu przy al. Reymonta 8
zapewni³y bardzo dogodne warunki i wszelk¹ pomoc w sprawnym i mi³ym przeprowadzeniu zwiedzania wystaw. W oprowadzaniu goœci uczestniczy³y cz³onkinie G³ównej Komisji Historycznej oraz
studenci WUM.
Noc Muzeów 2019 mo¿emy uznaæ za udan¹.
Ekspozycje cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
co potwierdzi³y liczne pytania i czas jaki spêdzano na zapoznawanie siê z eksponatami. Muzeum
odwiedzi³y 234 osoby, najczêœciej w wieku ok.
30-40 lat. Rodziny pielêgniarskie stanowi³y znaczny procent uczestników „Nocy”. Wœród zwiedzaj¹cych byli równie¿ dziennikarze i historycy.
Du¿¹ radoœæ sprawili nam goœcie zagraniczni
z Danii i Francji.

Wpisy do ksi¹g œwiadcz¹ o zapotrzebowaniu spo³ecznym na tak¹ formê poznawania historii. Powsta³e Muzeum Historii Pielêgniarstwa w znacznym stopniu uatrakcyjni³o przekaz wiedzy o tej
profesji.
Wszystkim Osobom, które przyczyni³y siê do
zorganizowania i przeprowadzenia pielêgniarskiej
Nocy Muzeów bardzo gor¹co dziêkujemy i z radoœci¹ myœlimy o nastêpnej.

Relacja z Rekolekcji i 95 Ogólnopolskiej Pielgrzymki
S³u¿by Zdrowia-Jasna Góra 2019
Danuta Mioduszewska i Izabela Piotrowska

Ogólnopolskie Rekolekcje odby³y siê w dniach
24-25 maja 2019 r., a pielgrzymka w dniach 25-26
maja 2019 r.
W pi¹tek i sobotê rekolekcje dla pracowników
S³u¿by Zdrowia poprowadzi³, karmelita o. Rafa³
z Czernej pod Krakowem. Rozwa¿ania rekolekcyjne, da³y uczestnikom mo¿liwoœæ oderwania siê od
zwyk³ego ¿ycia, poœpiechu i problemów. Ka¿dy
z uczestników jak¹œ cz¹stkê rozwa¿añ zabra³ ze
sob¹ do domu.
W sobotê 25 maja Apel Jasnogórski o godz. 2100
poprowadzi³ ordynariusz warszawsko-praski bp
Romuald Kamiñski przewodnicz¹cy Zespo³u Konferencji Episkopatu Polskiego ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia.
Apel poprzedzi³ koncert „Duchowy prezent dla
Mamy” w kaplicy œw. Józefa. O godz. 2130 t³umy
pielgrzymów wziê³y udzia³ w Nabo¿eñstwie Drogi
Krzy¿owej na Wa³ach Jasnogórskich.
26.05.2019 r. w niedzielê o godz. 845 w auli A. Kordeckiego odby³a siê konferencja z wyk³adem ks. Dr
hab. Prof. Andrzeja Muszali profesora Uniwersytetu
Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, który w swoim wyk³adzie skupi³ siê „na piêciu zmys³ach cielesnych, bêd¹cych darem od Boga i piêciu zmys³ach duchowych zaszczepionych w momencie chrztu”. I tak
przed³u¿eniem duchowym wzroku jest wiara, smaku-

-nadzieja, s³uchu-cisza, wêchu-intuicja, dotyku-mi³oœæ. Przemawia³ tak¿e ks. bp Romuald Kamiñski
przewodnicz¹cy Zespo³u ds. S³u¿by Zdrowia KEP.
Zachêcam do ws³uchania siê w wyk³ad, który
jest du¿ym prze¿yciem duchowym uzmys³awiaj¹cym nam pracownikom ochrony zdrowia nasz dar
powo³ania.
Relacja z konferencji na https://kdsz.pl/2019/05
/26/relacja-z-95-ogolnopolskiej-pielgrzymki-sluzby-zdrowia/.
Centralnym punktem pielgrzymki by³a niedzielna uroczysta msza œw. na b³oniach.
Z pielgrzymami modli³ siê bp Romuald Kamiñski
„Jesteœmy w trakcie 95 Pielgrzymki S³u¿by Zdrowia
na Jasn¹ Górê, ju¿ sama ta liczba mówi, ¿e od dawien dawna bardzo powa¿nie traktowano spotkanie
na Jasnej Górze tej grupy.”
Rozpoczêtej o godz. 1100 mszy przewodniczy³
abp Wac³aw Depo, metropolita czêstochowski.
„Jest z nami ca³a Polska, od Ba³tyku a¿ po Karpat szczyt, z ró¿nych diecezji, ma³e czy wiêksze delegacje z duszpasterzami, pielêgniarki, po³o¿ne, rehabilitanci, lekarze, ratownicy, ró¿ne zawody medyczne – mówi ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy
duszpasterz S³u¿by Zdrowia – Po co przyjechaliœmy? Do domu Matki, bo potrzebny nam jest Jej
p³aszcz ³aski, chcemy siê Jej zawierzyæ i chcemy duchowo siê wzmocniæ do tej codziennej, szarej s³u¿by drugiemu cz³owiekowi, choremu, cierpi¹cemu”.

Pielgrzymka zakoñczy³a siê Aktem Zawierzenia
Matce Bo¿ej pracowników S³u¿by Zdrowia.
Transmisja mszy œw. dla S³u¿by Zdrowia
https://jasnagora.pl/pl/ media/na-zywo/.
Nastêpne rekolekcje oraz 96 Ogólnopolska Pielgrzymka S³u¿by Zdrowia odbêdzie siê 24 maja
2020 r. (IV niedziela maja).
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Has³o pielgrzymki „W mocy Ducha Bo¿ego”
Oko³o 5 tys. pracowników s³u¿by zdrowia przyby³o na Jasn¹ Górê w 95 ogólnopolskiej pielgrzymce „To wyj¹tkowa misja ¿yciowa i wyj¹tkowy zawód, bo pomaga drugiemu cz³owiekowi” – mówi³
uczestnicz¹cy w uroczystoœciach minister zdrowia
£ukasz Szumowski.
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I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielêgniarek i Po³o¿nych
W dniach 4-5 czerwca odby³ siê I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielêgniarek i Po³o¿nych, w którym
uczestniczyli obecni delegaci wybrani w 2015 roku podczas Okrêgowego Zjazdu WOIPiP:
Beata Baliszewska
Monika Sarna
Izabela Burzyñska
Agnieszka Siporska-Sitko
Danuta Cyperling
Agnieszka Skowerska
£ukasz Czy¿ewski
Iwona Stañczuk
Urszula Czy¿ykowska

Gra¿yna Szymañska
Olga Dembicka
Jadwiga Wierzbowska po³.
El¿bieta Dro¿d¿-Kubicka
Jacek Wojciechowski
Anna Dudziñska
Aleksandra Wojtak
Helena Falkowska
Wies³awa Za³uska

Wioletta Teresa Galuba po³.
Krystyna Górecka
Hanna Gutowska
El¿bieta I³endo
El¿bieta Iwanicka
Hanna Kolasa
Teresa Kosicka

Podczas Krajowego Zjazdu pierwsza przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady WOIPiP, Hanna Gutowska
otrzyma³a medal od Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Lublinie za zas³ugi na rzecz œrodowiska
pielêgniarek i po³o¿nych.

Specjalne podziêkowania
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W pierwszych dniach czerwca br. na skrzynkê pocztow¹ WOIPiP wp³ynê³a poni¿sza wiadomoœæ (pisownia
oryginalna):
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Dzieñ dobry,
W dniu wczorajszym zakoñczyliœmy 7 dniowy pobyt w Pañstwa Szpitalu
na oddziale Patologii noworodka i niemowlêcia.
W tym trudnym dla nas okresie gdy nasz syn Franek by³ chory otrzymaliœmy
niesamowite i godne pochwa³y, profesjonalne i empatyczne wsparcie pan
pielêgniarek a na najwiêksza nagrodê i nasza wdziêcznoœæ zas³uguje
Pani Pielêgniarka Beata Witkowska.
Trwa³a z nami w nocy i dzieñ, wspiera³a dobrym s³owem, energicznym i
ciep³ym dzia³aniem a nader profesjonalnym podejœciem do ma³ego

cz³owieka co na pewno przyczyni³o siê do szybszego naszego powrotu do
domu. Z ca³ego serca dziêkujemy Pani Beato.
Szanown¹ Dyrekcje prosimy o przekazanie od nas podziêkowañ Pani Beacie
oraz jeœli to mo¿liwe innych gratyfikacji Pañstwa pracownikowi za
ponadprzeciêtne podejœcie do pacjenta i jego rodziny.
Wszystkim dziêkujemy z oddzia³u patologii za opiekê.
Szanowna pani¹ Przewodnicz¹c¹ WOIPIP Prosimy o przyznanie wyj¹tkowego
wyró¿nienia czy innej mo¿liwej formy podziêkowania tak wspania³ej
pielêgniarce jaka jest Pani Beata.
Z powa¿aniem
Katarzyna i Tomasz Œliwowscy

IMPULS

Przewodnicz¹ca WOIPiP postanowi³a przekazaæ podziêkowanie pielêgniarkom i umieœciæ je równie¿
w Impulsie.
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X Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów
Zaufania Publicznego
Monika Szyd³owska
15 czerwca, w Parku Romana
Koz³owskiego na Ursynowie odby³ siê X Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego pod has³em
„Zawody Zaufania Publicznego
dla spo³eczeñstwa”. Patronat
honorowy obj¹³ Burmistrz
Dzielnicy Ursynów oraz Prezydent Miasta Radomia. WOIPIP
by³a wspó³organizatorem X Rodzinnego Pikniku Integracyjnego. Pani Ma³gorzata Sokulska,
przewodnicz¹ca OIPiP w Radomiu i przewodnicz¹ca Forum
Zawodów Zaufania Publicznego
2018/2019 przekaza³a bu³awê
przewodnicz¹cej Mazowieckiej
Okrêgowej Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na pikniku zaproponowano
ró¿nego rodzaju strefy aktywnoœci:
STREFA ZDROWIA
Mo¿liwoœæ zbadania ciœnienia krwi, poziomu
glukozy we krwi, instrukta¿ udzielania pierwszej
pomocy z u¿yciem defibrylatora, instrukta¿ w zakresie pielêgnacji noworodka z wykorzystaniem
masa¿u Shantala, spotkania z lekarzem w zakresie
edukacji i dzia³añ chroni¹cych nas przed smogiem, spirometria, konsultacja pulmonologa i chirurga naczyniowego. Mo¿na te¿ by³o skorzystaæ
z bezp³atnych zajêæ nordic-walking pod okiem
profesjonalistów.

IMPULS

STREFA AKTYWNOŒCI SAMORZ¥DÓW
Dawa³a niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ poznania
bli¿ej zasad funkcjonowania takich zawodów jak
doradca podatkowy, rzecznik patentowy, in¿ynier
budownictwa, radca prawny oraz zasiêgniêcia fachowej porady.
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MUZYKA DLA M£ODSZYCH I STARSZYCH
Mimo obezw³adniaj¹cego upa³u bawiliœmy siê
œwietnie. Muzykê zapewni³ DJ Latino. Zaœpiewa³a
Barbara Kurdej-Szatan, która towarzyszy³a Mateuszowi Damiêckiemu podczas oficjalnego otwarcia

pikniku. Na scenie zobaczyliœmy tak¿e Jacka Mureno i Ninê Nu, a tak¿e zespó³ HLA 4 TRANSPLANT, którego za³o¿ycielem jest znany warszawski kardiochirurg prof. Zygmunt Kaliciñski. Zagra³y te¿ Akordeonowe Smyki z Radomia pod dyrekcj¹
A. Szumskiego.
Bardzo podoba³a siê M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta Grandioso i pokaz taktyk i technik walki
w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Klas Policyjnych reprezentuj¹cych szko³ê im. 72 Pu³ku Piechoty w Radomiu.
DLA NAJMLODSZYCH
Zje¿dzalnia, zamek do skakania, œcianka wspinaczkowa, gry i zabawy z nagrodami, edukacja i informacja o ekologii i wiele innych atrakcji.
STREFA CATERINGU
Ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie. By³y krówki, wata
cukrowa i pyszne p¹czki z adwokatem.
Piknik to równie¿ mo¿liwoœæ poznania nowych
ludzi i integracji miêdzyzawodowej.
Ju¿ cieszymy siê na nastêpny.

Œwiatowy Dzieñ Krwiodawstwa

Akcja ta przyczyni³a siê do popularyzowania idei
krwiodawstwa (zbiórka krwi) jak równie¿ niesienia
pomocy potrzebuj¹cym.

IMPULS

W zwi¹zku ze Œwiatowym Dniem Krwiodawstwa
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz
z 5 i 6 Mazowieck¹ Brygad¹ Obrony Terytorialnej
zorganizowa³o prozdrowotny piknik w sobotê
15 czerwca na placu Pi³sudskiego pod nazw¹
„Krwioobieg Terytorialsa” po³¹czony ze zbiórk¹
krwi. Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek
i Po³o¿nych wziê³a udzia³ w przedmiotowym przedsiêwziêciu wystawiaj¹c punkt promocyjny.
Podczas pikniku pielêgniarki i po³o¿ne wykonywa³y: badanie spirometrii, badanie tlenku wêgla
w wydychanym powietrzu, mierzono ciœnienie krwi
i oznaczano wskaŸnik BMI. Mo¿na by³o wzi¹æ
czynny udzia³ w pokazach pierwszej pomocy i skorzystaæ z porady dietetyka.
Pielêgniarki i po³o¿ne wykona³y ró¿ne badania
ok. 200 osobom w tym ok. 50 dzieci.
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Podziêkowania
Pani Urszuli D¹browskiej Pielêgniarce
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 do Spraw Pielêgniarstwa,
Pielêgniarka Oddzia³owa, Zespó³ Pielêgniarek
Oddzia³u XII Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku.
Paniom: Sylwii Bochenek i Renacie Warzecha
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê serdeczne
podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê,
zaanga¿owanie i profesjonalizm sk³adaj¹:
Kole¿anki z Oddzia³u oraz Dyrekcja Instytutu
Kardiologii w Aninie.
Paniom El¿biecie Malinowskiej, Hannie Pachnik
i Pani Hannie Chydrasiñskiej 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.
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
Pani Ma³gorzaty Kwieciñskiej serdeczne
podziêkowania za d³ugoletni¹, pe³n¹
zaanga¿owania pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ
i kole¿eñskoœæ z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
realizacji marzeñ oraz pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym sk³adaj¹: Koordynator do Spraw
Pielêgniarstwa z Zespo³em
oraz Kole¿anki z Kliniki Urologii
CSK MSWiA w Warszawie.

IMPULS

Kole¿ance Ewie Grabowskiej serdeczne
podziêkowania za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ, wspólnie
przepracowane lata wraz z najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym
sk³adaj¹: Kole¿anki i Dyrekcja „CEPELEK”.
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Pani Zdzis³awie ¯o³ek w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, serdeczne podziêkowania za
wieloletni¹ pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
za ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ w stosunku
do pacjentów i wspó³pracowników wraz

z ¿yczeniami wielu lat zdrowia i radoœci, wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Prze³o¿ona Pielêgniarek z ca³ym zespo³em
pielêgniarskim Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.
Drogiej Pani El¿biecie Siudak w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê sk³adamy serdeczne
podziêkowania za wieloletni¹ pracê w s³u¿bie
zdrowia i 33 lata w pracy na stanowisku
Pielêgniarki Oddzia³owej, za pracê pe³n¹
¿yczliwoœci, empatii i profesjonalizmu.
¯yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia
i zas³u¿onego odpoczynku.
Koordynator do Spraw Pielêgniarstwa Jolanta
Bañska, personel Oddzia³u I SCOL Mehoffera
i oddzia³owe SCOL Mehoffera.
Dla Pani Wies³awy Janas z Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SpecLek
SPZOZ w Warszawie, w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê pragniemy z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania i wyrazy uznania za
profesjonaln¹ i pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, fachowoœæ, sumiennoœæ i rzetelnoœæ
w wykonywaniu swoich obowi¹zków zawodowych.
Dziêkujemy równie¿ za cierpliwoœæ i uœmiech
w stosunku do pacjentów oraz wspó³pracowników.
W dalszej drodze ¿ycia ¿yczymy du¿o zdrowia
i realizacji marzeñ. Dyrektor i Prze³o¿ona
Pielêgniarek oraz pozostali pracownicy Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SpecLek w Warszawie.
Pani Iwonie Dymarskiej Pielêgniarce Kliniki Chorób
Wewnêtrznych i Endokrynologii, 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: Pielêgniarz
Naczelny oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki
UCK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie.
Drogiej Kole¿ance Lidii Jaremek w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê serdeczne podziêkowania
za wzorow¹ pracê, ¿yczliwoœæ wraz z ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci
w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Kole¿anki
i Dyrekcja „CEPELEK” w Warszawie.

Pani Alicji Kierc Pielêgniarce Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Pneumonologii i Alergologii
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:
Pielêgniarz Naczelny oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki UCK WUM
ul. Banacha 1a w Warszawie
Pani Magdalenie Przybu³ek Pielêgniarce Kliniki
Otolaryngologii 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: Pielêgniarz Naczelny oraz Pielêgniarka
Oddzia³owa i Zespó³ Pielêgniarek
Kliniki UCK WUM ul. Banacha 1a w Warszawie.
Pani Barbarze Stelmach w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania za wieloletni¹
pracê zawodow¹ wraz z najlepszymi ¿yczeniami
dalszych wspania³ych lat ¿ycia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci sk³ada Zespó³ ZSPZLO
w Piasecznie ul. Fabryczna 1.
Pani Annie Joachimiak Pielêgniarce Kliniki
Neurochirurgii 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:
Pielêgniarz Naczelny oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki UCK WUM
ul. Banacha 1a w Warszawie.
Drogim Kole¿ankom: Ewie Pokojskiej i El¿biecie
Samluk w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹, pe³n¹
zaanga¿owania wspó³pracê zawodow¹, ¿yczliwoœæ,
kole¿eñskoœæ i wspólnie przepracowane lata wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Kole¿anki
i Dyrekcja „CEPELEK”.
Pani Pielêgniarce Ewie Jêdrych i Pani Po³o¿nej
Cecylii Galanek ze Szpitala Powiatowego
w Garwolinie, w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, serdeczne podziêkowania
za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
profesjonalizm, ¿yczliwoœæ, kole¿eñskoœæ,

przekazywanie swojej wiedzy m³odszym
kole¿ankom oraz godne reprezentowanie
zawodu pielêgniarki i po³o¿nej z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci
w ¿yciu osobistym sk³ada Naczelna Pielêgniarka
wraz z Zespo³em Pielêgniarek i Po³o¿nych
SPZOZ w Garwolinie.
Kole¿ance Jadwidze Ewie Sypce Pielêgniarce
Oddzia³u Klinicznego Chirurgii Ogólnej
z Pododdzia³em Chirurgii Naczyniowej Szpitala
Czerniakowskiego w Warszawie serdeczne
podziêkowania za lata ciê¿kiej, pe³nej poœwiêcenia
i wyrzeczeñ pracy zawodowej. Za ¿yczliwoœæ,
otwartoœæ i gotowoœæ do niesienia pomocy
z ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci sk³adaj¹:
Pielêgniarka Koordynuj¹ca,
Kole¿anki i Koledzy z Oddzia³u Chirurgii
Uœmiechnij siê!!!
Teraz ju¿ nic nie musisz, ale wszystko mo¿esz.
Pani Marzenie Wardziak Pielêgniarce, Zastêpcy
Kierownika Przychodni ul. Jagielloñska 34,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za profesjonaln¹, pe³n¹
zaanga¿owania pracê zawodow¹, wymagaj¹c¹
wyj¹tkowych umiejêtnoœci i predyspozycji.
Jednoczeœnie ¿yczymy du¿o zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym. Zastêpca Dyrektora
do Spraw Pielêgniarstwa Marzena Romañska
oraz Pielêgniarki i Po³o¿ne z SZPZLO
Warszawa Praga Pó³noc.
Pani Alicji Gezelewskiej
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 El¿biecie Adamskiej,
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.

Goœæmi naszej uroczystoœci byli przedstawiciele Rady Naczelnej Pielêgniarek i Po³o¿nych
oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych Izb Okrêgowych.

