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Kawa pochodzi z Etiopii, gdzie ju˝ w I tysiàcleciu p.n.e. zbierano ma∏e owoce
krzewu kawowego i jedzono gotowane z dodatkiem t∏uszczu i soli. Oko∏o XIII-XIV
w. kupcy arabscy przywieêli je do Jemenu, gdzie ziarna pra˝ono, a nast´pnie
wytwarzano z nich napój, który Beduini rozpowszechnili w ca∏ej Arabii.

Europejczykiem, który pierwszy opisa∏ kaw´, by∏ niemiecki botanik Leonard
Rauwolf. Z podró˝y po Bliskim Wschodzie w poszukiwaniu nowych zió∏ i lekarstw
dla kompanii kupieckiej swojego szwagra przywióz∏ wiele cennych towarów
i zapiski o tureckich zwyczajach. O kawie napisa∏: „Bardzo dobry napój zwany
przez nich >Chaube<,
który jest niemal tak
czarny jak inkaust
i bardzo dobry na
dolegliwoÊci, szczególnie
˝o∏àdkowe.
Spo˝ywajà go oni o poranku, w otwartych
miejscach, przed wszystkimi i bez najmniejszej oznaki strachu czy
ostro˝noÊci.
Napój
popijajà ma∏ymi ∏yczkami, tak ciep∏y jak to
tylko mo˝liwe, z glinianych i porcelanowych
kubków”.
Z zapisków Rauwulfa z 1583 r. wynika, ˝e kawa, za poÊrednictwem
wschodnioindyjskich kampanii, brytyjskiej i holenderskiej, trafi∏a do Europy w XVI w.
Tak˝e i tutaj spotka∏a si´ z niech´cià pobo˝nych konserwatystów, dostrzegajàcych
w tym muzu∏maƒskim wynalazku dzie∏o szatana. Uzyska∏a jednak u∏askawienie,
gdy zasmakowa∏ w niej papie˝ Klemens VIII i przyzwoli∏, by wkroczy∏a do Êwiata
chrzeÊcijaƒskiego. Wtedy te˝ pot´gi kolonialne rozpocz´∏y upraw´ kawowca
w swoich koloniach. Holandia za∏o˝y∏a pierwsze plantacje na Cejlonie, Francja na
Martynice, a Portugalczycy wykradli z Gujany Francuskiej sadzonki i za∏o˝yli
plantacje w Brazylii.
Pierwszà kawiarni´ w Anglii otwarto w Oksfordzie w 1650 r., drugà dwa lata
póêniej w Londynie. Na kontynencie kawa rozpowszechni∏a si´ z pewnym
opóênieniem. We Francji pozna∏y jà najpierw elity paryskie na przyj´ciu wydanym
w 1699 r. przez tureckiego pos∏a Mustaf´ Pasz´. Natomiast pierwszà kawiarni´
w Pary˝u otwarto w 1671 r., podczas gdy w Anglii by∏o ich ju˝ wówczas ponad
3000. Napój zyskiwa∏ popularnoÊç tak˝e za oceanem. W 1670 r. powsta∏a
pierwsza kawiarnia w Bostonie.
W Wiedniu pierwszà kawiarni´ za∏o˝y∏ Polak Franciszek Jerzy Kulczycki po
zwyci´stwie nad Turkami w 1683 r. Podobno wykorzysta∏ zapasy kawy porzucone
przez nich w czasie odwrotu. A z pewnoÊcià to w∏aÊnie on spopularyzowa∏ zwyczaj
dodawania do kawy cukru i mleka. Do niedawna istnia∏a tradycja wywieszania
portretu Kulczyckiego w oknach wiedeƒskich kawiarni.
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W koƒcu XV w. czerwonomorski port Mokka sta∏ si´ du˝ym oÊrodkiem handlu
ziarnami kawowca. Na Bliskim Wschodzie zwyczaj picia kawy zaczà∏ si´ rozpowszechniaç. Tymczasem zastrze˝enia konserwatywnych kr´gów muzu∏maƒskich
powodowa∏y wydawanie zakazów picia tego napoju. Jego popularnoÊç ros∏a
jednak tak szybko, ˝e restrykcyjne przepisy znoszono. Najd∏u˝ej walczy∏a kawa
o „legalizacj´” w Stambule, gdzie dzia∏ajàce od po∏owy XVI w. kawiarnie by∏y
scenami burzliwych debat politycznych i skupia∏y ludzi siejàcych ferment, co
bardzo niepokoi∏o su∏tanów. Restrykcje zniesiono tu dopiero u schy∏ku XVI w.
Wtedy te˝ Turcja poÊredniczàca w handlu kawà sta∏a si´ mocarstwem kawowym.

do u˝ytku wewn´trznego

W Mi´dzynarodowym Dniu Piel´gniarki odby∏a si´ u nas tradycyjna ju˝
uroczystoÊç z udzia∏em dyrektorów A. Doliwy, M. Dawidowskiej oraz W. Kruka,
który od poczàtku maja pe∏ni obowiàzki zast´pcy dyrektora ds. lecznictwa.
Dyrektorzy z∏o˝yli wszystkim piel´gniarkom i piel´gniarzom ˝yczenia z okazji ich
Êwi´ta, dzi´kujàc za codziennà prac´ przy chorych.
Dyrektor Doliwa podkreÊli∏, ˝e czas, jaki up∏ynà∏ od ubieg∏orocznego Êwi´ta
piel´gniarstwa, by∏ okresem szczególnie intensywnej pracy w unowoczeÊnianiu
szpitala, m.in. wdra˝ania zintegrowanego systemu informatycznego, i ˝e w tym
przedsi´wzi´ciu personel piel´gniarski ma znaczàcy udzia∏. Dyrektor Dawidowska
odczyta∏a list z ˝yczeniami od pos∏a M. Balickiego, któremu wczeÊniej
zaplanowany wyjazd, tak˝e na spotkanie z piel´gniarkami, ale w województwie
lubuskim, uniemo˝liwi∏ obecnoÊç na naszej uroczystoÊci.
Wa˝nà cz´Êcià tego spotkania by∏o po˝egnanie piel´gniarek: Gra˝yny Bia∏eckiej,
Danuty Jaszczak, Sylwii Maciejewskiej i Barbary Piotrkowicz, które po wieloletniej
pracy w szpitalu przesz∏y na emerytur´. By∏y kwiaty i pamiàtkowe albumy. A poza
tym by∏o s∏odkie przyj´cie ze wspania∏ymi ciastami i owocami, i troch´ czasu na
spokojne rozmowy.
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Praktyki studenckie
W tym roku, po raz pierwszy, od kiedy zlikwidowano szko∏y piel´gniarskie
i utworzono kierunek piel´gniarski na akademiach medycznych, mieliÊmy na
praktykach m∏odzie˝ studiujàcà piel´gniarstwo na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. ¸àcznie przez szpital przewin´∏o si´
ok. 250 studentek i studentów, choç panowie byli w zdecydowanej mniejszoÊci.
Byli to studenci I roku, którzy najpierw mieli na uczelni zaj´cia z podstaw
piel´gniarstwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w pracowni uczelnianej,
gdzie uczyli si´ wykonywania ró˝nych czynnoÊci piel´gnacyjnych na fantomach,
a u nas po raz pierwszy wykonywali je przy chorych.
Praktyki zorganizowane by∏y na czterech oddzia∏ach: internistyczno-diabetologicznym, internistyczno-endokrynologicznym, chirurgii ogólnej oraz
neurologii. Ka˝da z grup, przewa˝nie by∏y to grupy 8-osobowe, mia∏a na oddziale
zaj´cia przez dwa tygodnie, w sumie 80 godzin dydaktycznych. Pierwsze grupy
studentów pojawi∏y si´ w szpitalu w lutym, a ostatnie w maju. Z ka˝dà z nich by∏
w szpitalu nauczyciel akademicki.
Z naszych rozmów z oddzia∏owymi oraz ordynatorami wynika, ˝e mo˝na mówiç
o obopólnych korzyÊciach z takich praktyk. M∏odzie˝, majàca wówczas pierwszy
kontakt z pacjentem, ma mo˝liwoÊç poznania szpitalnej codziennoÊci
i zadecydowania, czy rzeczywiÊcie chce pracowaç w tym zawodzie. I wiemy, ˝e by∏y
u nas przypadki m∏odych ludzi, którzy po kilku dniach zaj´ç zrezygnowali
z kontynuowania studiów. Natomiast dla oddzia∏u jej obecnoÊç jest te˝
po˝yteczna. Praktykanci pomagajà w wykonywaniu ró˝nych czynnoÊci, m.in. myciu
czy karmieniu pacjentów, i tym samym odcià˝ajà w pewnym stopniu personel
piel´gniarski.
Na zdj´ciach studentki, które w maju praktykowa∏y na Oddziale Neurologii.

„Czwartek Szpital Wolski w Warszawie. Pani minister
Ewa Kopacz (52 l.) z zadowoleniem oglàda zdj´cie
swoich piersi. Na szcz´Êcie wszystko jest z nimi
w porzàdku.” Taki podpis widnieje pod zdj´ciem
z sobotnio-niedzielnego (17-18 maja 2008 r.) „Super
Expressu”. Gazeta, która s∏ynie z publikowania
ró˝nych sensacji, cz´sto nieprzystajàcych do
rzeczywistoÊci, postanowi∏a tym razem zrobiç
materia∏ misyjny – zach´ciç kobiety do badaƒ
mammograficznych.

Nasi na Wielkiej Wolskiej Majówce
W trzecià niedziel´ maja na Wol´ po zdrowie wybra∏o si´ sporo ludzi. Do parku
Sowiƒskiego przyby∏y rodziny z dzieçmi, m∏odzie˝, a tak˝e wiele osób starszych.
Humory dopisywa∏y, by∏o gwarno i weso∏o, a szczególnà atrakcj´ stanowi∏y dwa kucyki,
które ch´tnie nosi∏y na swoich grzbietach kolejnych ma∏ych jeêdêców.
Z ofertà badaƒ i porad zdrowotnych, przygotowanà na tegorocznà 8. Wielkà Wolskà
Majówk´, trafiliÊmy w dziesiàtk´. Dopóki nie nadesz∏a burza, przy naszym stoisku by∏o
bardzo t∏oczno i mo˝na by∏o zobaczyç ludzi stojàcych w kolejce – zjawisko
charakterystyczne dla czasów dawno ju˝ minionych.
Kole˝anki z Zespo∏u Promocji Zdrowia: dr Barbara Borek-Sandner, dr Gra˝yna
G∏uszczyk-Wielgus oraz piel´gniarki Barbara Byczek i Marzena Stasiak, przez kilka
godzin by∏y nieustannie zaj´te. Szczególnym zainteresowaniem cieszy∏y si´ badania
poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz porady ˝ywieniowe.

I rzeczywiÊcie, nie jest to fotomonta˝. Pani
minister skorzysta∏a u nas z programu wczesnego
wykrywania raka piersi, jaki od lat prowadzimy
w szpitalu. Miejmy nadziej´, ˝e i inne panie pójdà
w jej Êlady, by ustrzec si´ przed tà chorobà. Bo,
niestety, z ka˝dym rokiem na mammografi´, nie
tylko w naszym szpitalu, zg∏asza si´ coraz mniej
kobiet, a liczba kobiet, u których wykrywa si´
zaawansowanego ju˝ raka piersi, wzrasta
w Polsce z ka˝dym rokiem.

Dzi´kujemy
Kole˝anki Bo˝ena Miko∏ajczyk i Miros∏awa
Kiliƒska, nasze pracownice socjalne, serdecznie
dzi´kujà Pani Genowefie Hajzer za pomoc
w zdobywaniu odzie˝y i obuwia dla ludzi
bezdomnych i ubogich, którzy trafiajà na
leczenie do naszego szpitala.
Pani Hajzer jest kierowniczkà Bemowskiego
Stowarzyszenia Pomocy Sàsiedzkiej. Jest tak˝e
siostrà PCK. Od lat wspiera ludzi niezaradnych
˝yciowo, bezdomnych, niepe∏nosprawnych oraz
rodziny wielodzietne – ubiera, karmi, pomaga
im w za∏atwianiu ró˝nych spraw. Wspó∏pracuje
równie˝ ze schroniskami na terenie Woli. Jest
osobà o wielkim sercu, niezwykle ˝yczliwà ludziom. Codzienna praca na rzecz
s∏abszych i bezinteresowna troska o dobro innych dajà jej du˝o radoÊci.
Warto przypomnieç, ˝e w ubieg∏ym roku na ∏amach naszego biuletynu za
wspomaganie protestujàcych w Bia∏ym Miasteczku dzi´kowa∏a Pani Hajzer
Organizacja Zak∏adowa Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek
i Po∏o˝nych.

Zaproszenie do ¸owicza
Komitet Organizacyjny Absolwentów Szkó∏ Medycznych w ¸owiczu zaprasza
kole˝anki i kolegów na V Zjazd Kole˝eƒski. Tegoroczny zjazd odb´dzie si´
w weekend, 27-28 wrzeÊnia br. Ca∏kowity koszt uczestnictwa (nocleg w szkolnym
internacie, posi∏ki) wynosi 100,- z∏. Telefon kontaktowy: (046) 837 58 85.
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