Âwi´to zmar∏ych
¸àczy ró˝ne obyczaje, od celtyckiego dnia ducha pustkowia i z∏ych mocy, przez
rzymskie Êwi´ta bogini urodzaju, a˝ do chrzeÊcijaƒskiego dnia Wszystkich
Âwi´tych i katolickich Zaduszek. Wià˝e si´ z nim ogieƒ – symbol pami´ci,
wdzi´cznoÊci i modlitwy, który w tradycji pogaƒskiej oÊwietla∏ zmar∏ym drog´,
pali∏ ich grzechy i odp´dza∏ demony. Obchodzone jest niemal wsz´dzie, choç
nie wsz´dzie tak samo.
W Polsce 1 i 2 listopada wspomina si´ wszystkich, którzy odeszli, rozmyÊla nad
Êmiercià, sensem i przemijaniem ˝ycia. W koÊcio∏ach odprawiane sà uroczyste
msze, t∏umnie odwiedza si´ cmentarze, zapala tysiàce zniczy. A jak jest gdzie
indziej?
We Francji nie ma tradycji palenia nagrobnych zniczy i coraz mniej ludzi
chodzi na cmentarze. Tylko m∏odzi pielgrzymujà ciàgle do grobu legendy rocka
Jima Morrisona na paryskim P¯re-Lachaise, gdzie Êpiewajà i grajà na gitarach
jego przeboje. W Holandii 4 maja w miejscach najwi´kszych zbrodni II wojny
i przed pomnikami sk∏adane sà wieƒce i kwiaty. Âwi´to nie ma charakteru
religijnego. Niemcy w ostatnià niedziel´ protestanckiego roku koÊcielnego
obchodzà Totensonntag, ustanowiony ku czci poleg∏ych w wojnie
napoleoƒskiej. Wtedy te˝ odwiedzajà rodzinne groby. Szwedzi wspominajà
zmar∏ych w pierwszà sobot´ listopada przy cmentarnych „zagajnikach
pami´ci”, gdzie rozsypywane sà prochy tych, którzy nie chcieli tradycyjnego
pochówku.
W Ameryce ¸aciƒskiej jest to Êwi´to radosne, ∏àczàce kultury indiaƒskie
z hiszpaƒskà. Najwi´ksze obchody odbywajà si´ w Meksyku. Dzieƒ 31
paêdziernika poÊwi´ca si´ dzieciom, a 1 i 2 listopada doros∏ym. Dwa tygodnie
wczeÊniej sprzedawane sà szkieleciki, trupie czaszki i maski do dekoracji
domów i na prezenty. Domy przygotowuje si´ do wizyt dusz zmar∏ych krewnych
i buduje dla nich o∏tarze. Pierwszego dnia rodziny spotykajà si´ na wspólnej
kolacji. 1 listopada, po po∏udniu, idà na cmentarze, zdobià groby kwiatami
i liÊçmi palm. Nazajutrz przynoszà pokarmy, zabawki, ubrania i buty zmar∏ych,
Êpiewajà, rozmawiajà ze zmar∏ymi, a wieczorem zapalajà Êwiece.
W Nikaragui rodziny Êpià przy grobach swoich bliskich, zaÊ na Filipinach
ustawiajà na cmentarzach namioty, w których hucznie biesiadujà.
W Japonii Êwi´to trwa od 13 do15 sierpnia. BuddyÊci tak˝e wierzà, ˝e dusze
zmar∏ych przybywajà do Êwiata ˝ywych. Witajà je zapalanymi u progu domu
latarniami. Na domowych o∏tarzykach k∏adà dlaƒ ofiary. ˚egnajà zaÊ ogniami
po˝egnalnymi, które w niektórych rejonach kraju przyjmujà postaç Êwiecàcych
∏ódeczek puszczanych nocà na rzek´. A na dziedziƒcach Êwiàtyƒ i czasem na
ulicach miast odbywajà si´ w tych dniach rytualne taƒce.
W Australii, USA i krajach anglosaskich nocà 31 paêdziernika
obchodzi si´ Âwi´to Duchów
(Halloween). Do rana trwajà uliczne
parady, zabawy, bale przebieraƒców,
wró˝by i wywo∏ywanie duchów. Przed
domami wystawia si´ dynie imitujàce
czaszki z zapalonà w Êrodku Êwieczkà
lub latarenkà.
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co gdzie kiedy
Znajdê szcz´Êcie na Woli
W ramach dobrej wspó∏pracy z wolskim samorzàdem nasz szpital co roku
oferuje mieszkaƒcom bezp∏atne badania i porady na imprezach plenerowych
organizowanych przez w∏adze dzielnicy. W tym roku byliÊmy na Wielkiej
Wolskiej Majówce oraz Wolskim Korowodzie Pomocowym. Ale po raz pierwszy
bierzemy udzia∏ w organizowanym od 2004 r. festiwalu Wola Art, który ma na
celu upowszechnianie sztuki wspó∏czesnej, promowanie dzielnicy Wola
i instytucji, równie˝ u˝ytecznoÊci publicznej, znajdujàcych si´ na jej terenie.
Tegoroczny festiwal up∏ynie pod has∏em „szcz´Êcie”. Dowiemy si´, jak
postrzegajà je artyÊci uprawiajàcy ró˝ne dziedziny sztuki – malarze, fotograficy,
aktorzy czy poeci. Od 15 do 30 listopada ich prace oraz notatniki z zapiskami
i rysunkami na temat szcz´Êcia (znów modne sà legendarne notesy Moleskine,
których u˝ywali wielcy twórcy: van Gogh, Picasso i Hemingway), umieszczone
w witrynach i we wn´trzach rozmaitych interesujàcych miejsc, jakich nie
brakuje na Woli, stworzà swoiste archiwum szcz´Êcia. I zamys∏em
organizatorów jest, by to wszystko zainspirowa∏o nas nie tylko do refleksji
i rozmów o szcz´Êciu, lecz tak˝e do poszukiwania szcz´Êcia w naszym
najbli˝szym otoczeniu.
U nas, na Oddziale Kardiologicznym, prezentowana b´dzie instalacja wideo,
zrealizowana tam˝e przez Piotra Wysockiego, absolwenta warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych. Krytycy uwa˝ajà, ˝e artysta nale˝y do grona
szczególnie interesujàcych twórców m∏odego pokolenia. Tworzy filmy
dokumentalne, instalacje wideo, perfomanse, a tak˝e maluje. W stworzeniu
tego dzie∏a uczestniczy∏o te˝ dwoje innych m∏odych ludzi. Ma∏gorzata
Gurowska, zdobywczyni nagród na presti˝owych wystawach i konkursach
grafiki w kraju i za granicà, która skoƒczy∏a grafik´ na warszawskiej ASP, gdzie
pracuje teraz jako asystentka na Wydziale Rzeêby, oraz Przemys∏aw Nowak,
operator filmowy, zajmujàcy si´ fotografià klasycznà i eksperymentalnà.
G∏ównym organizatorem Wola Art
2008 jest Urzàd Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy, a wspó∏organizatorem
Fundacja Polskiej Sztuki Wspó∏czesnej.
Wi´cej informacji o idei tegorocznego
festiwalu i miejscach, w których warto
poszukaç szcz´Êcia na Woli, na
www.art.wola.waw.pl.

Luteranie kultywujà jedynie pami´ç
o zmar∏ych i dbajà o groby. ˚ydzi
w rocznice Êmierci bliskich zapalajà
specjalne Êwiece i odmawiajà
modlitw´, a w rocznice Êmierci
s∏ynnych rabinów i cadyków k∏adà na
ich grobach karteczki z proÊbà
o wstawiennictwo. Natomiast prawos∏awni wspominajà zmar∏ych przy
grobach w Niedziel´ Wielkanocnà.
P. Wysocki, M.Gurowska, P. Nowak
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Przedstawiamy

Prof. dr hab. Maciej Borkowski – nauczyciel akademicki, wychowawca
wielu pokoleƒ chirurgów, m.in. naszych ordynatorów dra M. Geremka
i dra M. Kruka. W latach 1990-1999 prodziekan i dziekan II Wydzia∏u
Lekarskiego AM w Warszawie, d∏ugoletni kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii
tego wydzia∏u. Pracowa∏ te˝ w Centrum Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej
PAN, gdzie przez 10 lat szefowa∏ pracowni chirurgii doÊwiadczalnej, zajmujàc si´
problematykà naczyniowà. Uczestniczy∏ w dzia∏alnoÊci Towarzystwa Chirurgów
Polskich, by∏ m.in. prezesem jego oddzia∏u warszawskiego. Od 1997 r. jest
Honorowym Cz∏onkiem TChP.
W naszym szpitalu rozpoczyna∏ swojà
drog´ zawodowà w latach 50. i tu jà
zakoƒczy∏, przechodzàc na emerytur´
w 2001 r. Od tego momentu min´∏o
ju˝ kilka lat, a profesor jest nadal
z nami, zwiàzany ze swoimi uczniami
i oddzia∏em, który wspó∏tworzy∏. Przeto
poprosiliÊmy profesora o rozmow´,
zajrzeliÊmy do dokumentów, które
udost´pni∏ redakcji z domowego
archiwum i przedstawiamy jego postaç
naszym czytelnikom.
W czasach studenckich, jak wi´kszoÊç
kolegów, nale˝a∏ do Ko∏a Chirurgicznego, które zorganizowa∏ prof. J. Nielubowicz. Cz∏onkowie ko∏a rywalizowali
o praktyki w prowadzonej przez niego
klinice AM na Nowogro-dzkiej. By∏ tam coraz wi´kszy t∏ok, wi´c coraz mniej mogli
skorzystaç. W tej sytuacji profesor namówi∏ ordynatorów innych oddzia∏ów
chirurgicznych w Warszawie, ˝eby studenci mogli równie˝ u nich uczyç si´ zawodu.
Taka mo˝liwoÊç powsta∏a i w naszym szpitalu, gdzie funkcjonowa∏a IV Klinika
Chirurgiczna AM. I tutaj od 1953 r., pod okiem surowego, wymagajàcego prof. J. Dryjskiego, student Maciej Borkowski sp´dza∏ niemal wszystkie wolne godziny.
Po dyplomie, w grudniu 1954 r. otrzyma∏ od ministra zdrowia nakaz pracy i skierowanie do Wydzia∏u Zdrowia Sto∏ecznej Rady Narodowej. Tam miano
zdecydowaç, gdzie b´dzie pracowa∏. Takie to by∏y czasy. Ka˝dy absolwent
medycyny musia∏ zatrudniç si´ na 3 lata w miejscu wskazanym przez
wszechobecnà w∏adz´. O tym, ˝e idzie na komisj´ przydzia∏u pracy i nie wie, gdzie
go los rzuci, zwierzy∏ si´ prof. Dryjskiemu, gdy przyszed∏ podzi´kowaç za praktyk´.
Profesor, chcàc zatrzymaç go w klinice, sprawi∏, ˝e zosta∏ skierowany do naszego
szpitala. Od nowego roku m∏ody lekarz rozpoczà∏ asystentur´ na Czystem.
Si´gajàc pami´cià do tamtych lat, profesor opowiada o dzia∏alnoÊci oddzia∏u,
o tym, ˝e ju˝ wtedy zajmowa∏ si´ chirurgià naczyniowà, której jednym
z prekursorów by∏ jego ówczesny szef. Wspomina ma∏o znane fakty, choçby to, ˝e
w cz´Êciowo zburzonym pawilonie za murem (nale˝àcym teraz do IMiD)
stacjonowa∏a jednostka wojsk radzieckich, ˝e ˝o∏nierze siadali na tym murze
i próbowali rozmawiaç z pracownikami szpitala.

W 1962 r., kiedy u nas zaczà∏ si´ remont chirurgii, przeszed∏ z ca∏à klinikà do
Szpitala El˝bietanek. W nast´pnym roku uzyska∏ II stopieƒ specjalizacji, 3 lata
póêniej obroni∏ prac´ doktorskà o technikach doÊwiadczalnego przeszczepiania
nerek. Promotorem by∏ prof. Nielubowicz. Pod jego kierunkiem zrobi∏ te˝
habilitacj´ z badaƒ nad udzia∏em po∏àczeƒ t´tniczo-˝ylnych w powstawaniu
owrzodzeƒ troficznych, które prowadzi∏ w PAN. W 1976 r. uzyska∏ stopieƒ doktora
habilitowanego.
Wtedy, jak sam mówi: „jako m∏ody gniewny”, postanowi∏ stanàç do konkursu na
stanowisko ordynatora III Oddzia∏u Chirurgicznego w Szpitalu Praskim. Mia∏ ju˝
doÊwiadczenie zawodowe, dorobek naukowy, habilitacj´. Najpierw przegra∏, bo
w∏adzom nie podoba∏ si´ jego ˝yciorys – nie nale˝a∏ do ˝adnej partii. Jednak
w nied∏ugim czasie poproszono go o obj´cie ordynatury, poniewa˝ nie sprawdzi∏
si´ cz∏owiek, którego wybrano. „I tak zosta∏em ordynatorem na Pradze. To by∏a
fabryka, takiej pracy i takiej iloÊci przypadków, jakeÊmy operowali, to si´ gdzie
indziej nie spotyka∏o. To by∏ zupe∏nie inny Êwiat, tam na Pradze. Szczególnie
ci´˝kie by∏y dla mnie pierwsze dwa lata, bo musia∏em walczyç z na∏ogami
personelu. I dosz∏o tam do zmian, do wymiany pokoleƒ” – relacjonuje.
I dalej wspomina: „W jakimÊ momencie zaproponowano, byÊmy prowadzili
çwiczenia dla studentów, bo na akademii by∏o coraz wi´cej m∏odzie˝y.
ZdecydowaliÊmy si´ na to. Potem, w 1988 r., zwolni∏o si´ stanowisko kierownika
II Katedry i Kliniki II Wydzia∏u Lekarskiego, dzia∏ajàcej wówczas tu, na Kasprzaka.
Jej szef, prof. T. To∏∏oczko, objà∏ po konkursie klinik´ na Banacha, po prof.
Nielubowiczu, który przeszed∏ na emerytur´. Na zwolnione przez niego stanowisko
te˝ og∏oszono konkurs. Wygra∏em, powo∏ano mnie na stanowisko docenta w AM,
klinika zacz´∏a pracowaç w Szpitalu Praskim i czekaliÊmy na powrót na Wol´,
gdzie trwa∏ kolejny remont. Trwa∏ d∏ugo, bo stale nie by∏o doÊç pieni´dzy. A˝
przysz∏a demokracja i ja zaczà∏em biegaç, i dosta∏em pierwszy milion od
wiceminister K. Sienkiewicz. Wszyscy si´ ucieszyli, ˝e skoƒczà remont, ale to by∏o
za ma∏o. W mi´dzyczasie, po przyspieszonych wyborach do parlamentu, zmieni∏
si´ rzàd. Wi´c poszed∏em do pos∏a M. Balickiego, który zosta∏ wiceministrem
zdrowia, nadzorujàcym m.in. akademie medyczne. Od niego dosta∏em 5 mln
i mia∏em zamiar prosiç o jeszcze, gdy˝ to tak˝e nie wystarczy∏o. Lecz znów zmieni∏
si´ rzàd i nast´pny minister zdrowia postanowi∏, ˝e nie b´dzie finansowa∏ remontu
pomieszczeƒ przeznaczonych wprawdzie na klinik´ AM, ale nale˝àcych do szpitala
miejskiego. Reszt´ pieni´dzy uda∏o si´ pozyskaç od samorzàdu. By∏y jeszcze ró˝ne
perturbacje, a˝ wreszcie latem wiosnà 1998 r. przeprowadziliÊmy si´ z Pragi na
Wol´”.
A na zakoƒczenie spotkania z nami mówi: „Ostatecznie, przed moim odejÊciem
na emerytur´ wszyscy przeszli z etatów akademickich na szpitalne, oddzia∏ zosta∏
podzielony na chirurgi´ ogólnà i naczyniowà. I moi wspaniali ch∏opcy zostali
sami, z tym ˝e przychodzi∏em do nich i pomaga∏em, jeÊli tylko chcieli”.
A my, dzi´kujàc profesorowi za rozmow´, chcemy dodaç, ˝e gdy by∏ dziekanem,
wprowadzi∏ zwyczaj organizowania uroczystoÊci zakoƒczenia studiów, doktoratów
i habilitacji na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na co dzieƒ zajmowa∏ si´ chorymi,
pracowa∏ naukowo i sporo uwagi
poÊwi´ca∏ studentom. Jeden z nich
W. Noszczyk, obecny profesor, goÊç
naszego 9. biuletynu, wspomina:
„Dy˝urowa∏em przewa˝nie z Maçkiem Borkowskim, póêniejszym
profesorem, cz∏owiekiem wielce
zas∏u˝onym dla waszego szpitala,
który by∏ asystentem u Dryjskiego.
By∏ otwarty, kole˝eƒski, m∏odzie˝ si´
wokó∏ niego skupia∏a. Od niego,
podobnie jak i mój rówieÊnik Jurek
Weso∏owski – obecnie równie˝
profesor, wiele si´ nauczy∏em”.

W listopadzie kol. Bo˝ena Baszczyc, kierujàca od
2 lat naszym Dzia∏em Statystyki, Us∏ug i Dokumentacji,
zosta∏a zast´pcà dyrektora ds. planowania i rozwoju.
Serdecznie gratulujemy awansu i ˝yczymy spe∏nienia
wszelkich planów z nim zwiàzanych.
Ze s∏u˝bà zdrowia B. Baszczyc zwiàzana jest od
wczesnych lat 90., czyli od samego poczàtku reformy
systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Najpierw przez
7 lat pracowa∏a na kierowniczym stanowisku w Narodowym Funduszu Zdrowia. Potem koordynowa∏a u nas Od prawej dyr. B. Baszczyc z I. Nowowiejskà,
naszà redakcyjnà kole˝ankà
rozliczanie Êwiadczeƒ medycznych, monitorowa∏a
szpitalne statystyki oraz uczestniczy∏a w kluczowych negocjacjach z NFZ. Praca dzia∏u,
którym kierowa∏a, a tak˝e wszystkich jego sekcji, pozostaje pod jej, ale ju˝ dyrektorskim
kierownictwem. Na nowym stanowisku dbaç b´dzie nadal o przychody z umów
z funduszem. Ma jednak zamiar zwi´kszyç nacisk na badania marketingowe rynku us∏ug
medycznych i projektowaç naszà ofert´ tak, by by∏a na nim konkurencyjna. Pod jej
nadzorem znajdzie si´ te˝ Sekcja ds. Informatyki.
Nowa pani dyrektor jest mamà 8-letniego Piotrusia. W czasie wolnym Êpiewa w Towarzystwie Âpiewaczym Ziemi Sochaczewskiej.
Szkolimy si´
Minister zdrowia, rozporzàdzeniem o warunkach
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujàcego,
nakaza∏ osobom wykonujàcym i nadzorujàcym badania z u˝yciem promieniowania jonizujàcego odbycie szkolenia
z ochrony radiologicznej pacjenta. W rozporzàdzeniu poda∏
ostateczny termin – 31 grudnia 2008 r., do którego
wszystkie takie osoby powinny przejÊç szkolenie zakoƒczone
egzaminem i uzyskaç wydawany na 5 lat certyfikat.
Szpital zleci∏ przeprowadzenie tego szkolenia Pracowni
Inspekcji Radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii. Obj´tych nim zosta∏o 5 lekarzy radiologów,
30 lekarzy z oddzia∏ów kardiologii, chirurgii ogólnej
i naczyniowej, 7 piel´gniarek i 7 techników radiologii.
Zaj´cia odbywa∏y si´ w 2 grupach, we wrzeÊnia i paêdzierniku. Wszyscy otrzymali wymagane certyfikaty.

Witam serdecznie!
Wszed∏em na stron´ mojej dawnej pracy, czyli Szpitala Wolskiego, i oczom moim ukaza∏ si´ link
poczty elektronicznej Kancelarii. By∏o to moje miejsce pracy, do 1993 roku. By∏y to naprawd´
fantastyczne czasy. Pierwotnie pracowa∏em z panià Halinkà Ziemiƒskà (nie wiem, czy ona
jeszcze ˝yje), a po jej odejÊciu z pracy przejà∏em jej obowiàzki. Ale widz´, ˝e teraz ju˝ nie
grzebiecie si´ w ksi´gach odbiorczo-nadawczych, bo jest internet. Nie wiem, kto jeszcze
pozosta∏ z tych dawnych lat w pawilonie drugim administracyjnym, ale gdyby ktoÊ tam jeszcze
pracowa∏, to prosz´ serdecznie pozdrowiç. Z nazwisk, jakie pami´tam, to: Ma∏gosia
Zdankiewicz – by∏a dyrektorem, pan Adam Doliwa, wtedy by∏ wice ds. ekonomicznych, Iza
Budzyƒska, panie z socjalnego. A z NSZZ „S” nr 180 Aldona Ekiert. A z personelu medycznego
– Samodzielnej Pracowni Bioin˝ynierii Klinicznej panià Dudek.
B´d´ wdzi´czny za pozdrowienie tych osób od Piotra Jasiƒskiego, który pierwotnie pracowa∏
w SPBK u nie˝yjàcego ju˝ pana profesora Mariusza Stopczyka, a potem we wspomnianej
Kancelarii Ogólnej Szpitala Wolskiego.
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Na Zamku Królewskim w Warszawie – 1993 r.

W Szpitalu Praskim – 1994 r.

Po nadaniu stopni doktorskich – Zamek Królewski,
styczeƒ 1996 r.
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