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Oddzia∏ywanie kolorów na cz∏owieka nie jest uzale˝nione od jego pochodzenia
kulturowego. Pomaraƒczowy pobudza, b∏´kit uspokaja, a zieleƒ wzmacnia poczucie
równowagi i harmonii, niezale˝nie od tego, kim jesteÊmy i gdzie tkwià nasze korzenie. 

Na przestrzeni wieków poszczególne kultury utworzy∏y jednak w∏asne kolorystyczne
kody znaczeniowe. DziÊ niektóre z nich sà ju˝ ma∏o czytelne, ale nadal tkwià g∏´boko
w zbiorowej podÊwiadomoÊci. Na przyk∏ad, przez stulecia w malarstwie europejskim
suknia Marii by∏a bia∏a - w kolorze niewinnoÊci, a p∏aszcz b∏´kitny – w barwie
màdroÊci, wewn´trznej prawdy i idea∏ów. ˚ó∏ty symbolizowa∏ zdrajców, by∏ m.in.
kolorem Judasza, a czerwony krew Chrystusa albo silny, sangwiniczny temperament.
Z kolei purpura, czyli po∏àczenie fioletu i czerwieni, zarezerwowana by∏a dla w∏adców
i zwierzchników KoÊcio∏a, o których jeszcze teraz mówi si´ czasem: „purpuraci”.

Tylko z pozoru wybór ubioru w okreÊlonym kolorze jest przypadkowy. W rzeczywistoÊci
barwa, po którà si´gamy, odzwierciedla nasze nastroje, t´sknoty, problemy i potrzeby
psychiczne. PodÊwiadomie si´gamy po te kolory, które w danym momencie dzia∏ajà
na nas najlepiej.

Kolory wp∏ywajà na nasze samopoczucie, majà w∏aÊciwoÊci terapeutyczne. Mogà
dodawaç energii, wyciszaç, u∏atwiaç koncentracj´, wzmacniaç pewnoÊç siebie i ch´ç
˝ycia. Warto wi´c poznaç ich wymow´, bo podobnie jak muzyka, wywo∏ujà uczucia,
nastroje i wyra˝ajà najsubtelniejsze emocje. I jak muzyka stymulujà nasz system
nerwowy. W du˝ym uproszczeniu mo˝na powiedzieç, ˝e: 

Czerwieƒ symbolizuje potrzeb´ aktywnoÊci emocjonalnej i fizycznej. 

Pomaraƒcz wyra˝a dà˝enie do osiàgni´cia celu, który odpowiada za nasze
szcz´Êcie. 

˚ó∏ç informuje o potrzebie kontaktu z innymi, dà˝eniu do roz∏adowania
problemów psychicznych i jest symbolem l´ku przed samotnoÊcià. 

Zieleƒ symbolizuje k∏opoty emocjonalne, potrzeb´ skupienia si´ na sobie 
i t´sknot´ za równowagà wewn´trznà. 

B∏´kit mówi o potrzebie stworzenia czegoÊ oryginalnego, docenianego; wyra˝a
pragnienie, by inni dostrzegli naszà màdroÊç i kreatywnoÊç. 

Granat podkreÊla naszà odpowiedzialnoÊç i ch´ç kontrolowania Êwiata
zewn´trznego. 

Fiolet symbolizuje zainteresowanie sferà duchowà, religià i mo˝e Êwiadczyç 
o dewocji. 

Z∏oto oznacza umi∏owanie materii, marzenia zwiàzane z wymiernymi wartoÊciami,
wyra˝a pragnienie bycia kimÊ wa˝nym i podatnoÊci na pochwa∏y. 

Srebro wyra˝a osamotnienie, t´sknot´ za uczuciami, potrzeb´ podpory duchowej
i sk∏onnoÊç do romantyzmu. 

Bràz symbolizuje zagro˝one poczucie bezpieczeƒstwa, niepewnoÊç jutra, brak
wiary w siebie i potrzeb´ stabilizacji. 

Czerƒ oznacza koncentracj´ na sobie, poszukiwanie energii do dzia∏ania,
sk∏onnoÊç do myÊlenia egzystencjalnego i t´sknot´ za mi∏oÊcià – jest kolorem smutku
i izolacji. 

SzaroÊç wyra˝a potrzeb´
równowagi, wyciszenia i niech´ç
do manifestowania uczuç. To
kolor skrywanych emocji, 
w ciemniejszym odcieniu kolor
polityków, poprawia komuni-
kacj´ i oznacza otwarcie na
merytorycznà, spokojnà dysku-
sj´. 

Biel symbolizuje zach∏annoÊç
na ˝ycie, potrzeb´ przestrzeni 
i docenienia przez innych.
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Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki wszystkim Paniom Piel´gniarkom,
a tak˝e Panom Piel´gniarzom pracujàcym w naszym szpitalu ˝yczymy zdrowia,
hartu i pogody ducha, optymizmu oraz satysfakcji z pracy z chorymi,
potrzebujàcymi pomocy i wsparcia. ˚yczymy tak˝e wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu
osobistym i rodzinnym i dedykujemy wiosn´ budzàcà si´ w szpitalnym ogrodzie. 

Redakcja

MMaajjoowwee  ÊÊwwii ´́ ttoo  

12 maja obchodzimy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarki, ustanowiony w 1912
roku przez Mi´dzynarodowà Rad´ Piel´gniarek – organizacj´, która od ponad
100 lat zrzesza towarzystwa piel´gniarskie z ró˝nych krajów Êwiata. W tym dniu
myÊlimy ciep∏o o ludziach wykonujàcych ten jeden z najtrudniejszych i najbardziej
odpowiedzialnych zawodów, o ich roli wobec cz∏owieka i spo∏eczeƒstwa. 

Piel´gniarki sà z nami i z naszymi bliskimi w szczególnie trudnych momentach
˝ycia. Towarzyszà nam w chorobie i w cierpieniu, zapewniajà opiek´, troszczà si´
o nas. A to wymaga nie tylko fachowej wiedzy, lecz równie˝ otwarcia na drugiego
cz∏owieka, odwagi i umiej´tnoÊci pokonywania przeciwnoÊci losu. O tym, ˝e
posiadajà te wszystkie cechy, Êwiadczy ich codzienna praca z pacjentami oraz
zaanga˝owanie we wszystko, czym si´ zajmujà, niezale˝nie od warunków, 
w jakich pracujà, ani od otrzymywanego wynagrodzenia.
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Bie˝àcy rok up∏ywa pod znakiem konkursów na szefowe piel´gniarek 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych naszego szpitala,
przeprowadzanych przez Warszawskà Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

W jednym z poprzednich biuletynów przedstawiliÊmy naszà nowà kole˝ank´
Agnieszk´ Walczak. Po wygraniu konkursu obj´∏a ona stanowisko oddzia∏owej na
Oddziale Internistyczno-Diabetologicznym. Musimy jednak odnotowaç, ˝e 
w styczniu odby∏y si´ te˝ inne konkursy. Wygra∏y je pracujàce z nami od lat
kole˝anki, które dotychczas pe∏ni∏y obowiàzki oddzia∏owych: Ewa Zalewska 
z Bloku Operacyjnego, Teresa Zimakowska z Oddzia∏u Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Katarzyna JaguÊ-Nowicka z psychiatrii. 

Natomiast 9 kwietnia uwieƒczone powodzeniem emocje konkursowe prze˝y∏y
kolejne cztery nasze piel´gniarki, pe∏niàce obowiàzki oddzia∏owych: Ewa
Szleszyƒska z kardiologii, El˝bieta Górka z neurologii, Ma∏gorzata Rydel-Pernak 
z Oddzia∏u Internistyczno-Endokrynologicznego oraz Anna Baranowska z Izby
Przyj´ç. Nazajutrz dyrektorzy
wr´czyli zwyci´˝czyniom kwiaty
i serdecznie gratulowali su-
kcesów. Do dyrektorskich
gratulacji do∏àcza si´ równie˝
ca∏a nasza redakcja.

Tak wi´c mamy ju˝ za sobà
wi´kszoÊç konkursów piel´-
gniarskich. Zosta∏y nam tylko
dwa: na szefowà piel´gniarek
z chirurgii ogólnej i naczy-
niowej oraz OÊrodka
Diagnostyki i Terapii Wew-
nàtrznaczyniowej. A poniewa˝ trwajà ju˝ przygotowania do ich og∏oszenia, to
najpewniej zostanà przeprowadzone jeszcze w tym roku.
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S∏owo si´ rzek∏o i, wprawdzie z niewielkim opóênieniem, szpitalny bufet otworzy∏
swoje podwoje. Jak wczeÊniej informowaliÊmy, mieÊci si´ na pierwszym pi´trze
pawilonu 7 ale w innym pomieszczeniu, ni˝ planowaliÊmy, poniewa˝ by∏y pewne
k∏opoty techniczne. Jednak wszystkie k∏opoty sà ju˝ za nami. Bufet dzia∏a i od
samego otwarcia cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem, co Êwiadczy o tym, ˝e
rzeczywiÊcie jest potrzebny. 

Zgodnie z  zapowiedzià mo˝na w nim
dostaç coÊ na zimno, na ciep∏o i na
wynos. Sà ró˝nego rodzaju napoje –
na ˝yczenie z lodówki, kanapki
surówki, ciep∏e posi∏ki i s∏odycze.
JedliÊmy ju˝ flaki, naleÊniki z jajkami i
klopsiki. I rzeczywiÊcie by∏y bardzo
smaczne. Spróbujcie sami –
zach´camy.
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W zespole redakcyjnym biuletynu nastàpi∏a pewna
zmiana. Naszego nadwornego fotografa, kol. Piotra
Paczewskiego zastàpi∏ kol. Adam Krupski, którego
zdj´cia ju˝ wczeÊniej publikowaliÊmy. W tym numerze
biuletynu jego dzie∏em sà przepi´kne fotografie wiosny
budzàcej si´ w naszym ogrodzie, dedykowane
kole˝ankom i kolegom z okazji Mi´dzynarodowego
Dnia Piel´gniarki.

Kol. Adam Krupski jest absolwentem Szko∏y G∏ównej
Gospodarstwa Wiejskiego. U nas pracuje od 6 lat 
w Sekcji Porzàdku Terenu. Zajmuje si´ szpitalnym
ogrodem. Czas wolny sp´dza na górskich w´drówkach
lub zwiedzaniu ró˝nych krajów, a zw∏aszcza miast 
i miasteczek. Ostatnio odwiedzi∏ Wilno, z którego
przywióz∏ mnóstwo fotografii. Bo jego pasjà jest
w∏aÊnie fotografia, którà interesuje si´ od zawsze.
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Przed 180 laty, 8 maja, urodzi∏ si´ Henry Dunant, za∏o˝yciel najwi´kszej na Êwiecie
organizacji humanitarnej, a zarazem pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

W tym te˝ dniu w 192 krajach na Êwiecie
obchodzony jest Âwiatowy Dzieƒ Czerwonego
Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca – najwi´ksze
Êwi´to humanitaryzmu, ∏àczàce 100 milionów
wolontariuszy. 

W Polsce obchodzimy Tydzieƒ Polskiego
Czerwonego Krzy˝a, w tym roku w dniach 6-12
maja. W tym czasie na terenie ca∏ego kraju
odbywaç si´ b´dà ró˝ne spotkania, imprezy
plenerowe m.in. mistrzostwa zespo∏ów
ratowniczych i mistrzostwa pierwszej pomocy,
prelekcje edukacyjne, pokazy i szkolenia 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

konkursy dla dzieci i m∏odzie˝y oraz kwesty uliczne na cele dobroczynne. 

PCK jest najstarszà organizacjà humanitarnà
w kraju. Jej podstawowà misjà jest zapobie-
ganie i ∏agodzenie cierpienia ludzkiego oraz
ochrona ludzkiej godnoÊci bez wzgl´du na
narodowoÊç, ras´, p∏eç, przekonania religijne
czy polityczne, a wi´c bez jakiejkolwiek
dyskryminacji.

Obecnie skupia ponad 200 tysi´cy wolon-
tariuszy. W przysz∏ym roku b´dzie obchodziç
90-lecie dzia∏alnoÊci.
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów
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W trosce o zdrowie mieszkaƒców, samorzàd Dzielnicy Wola, wspólnie 
z OÊrodkiem Kultury im. Stefana ˚eromskiego, organizuje imprez´ plenerowà
„Na Wol´ po zdrowie”. Zaprasza w niedziel´ 18 maja na festyn rodzinny do
parku im. gen. Józefa Sowiƒskiego. Oferty z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz profilaktyki zdrowotnej zaprezentuje oko∏o 30 instytucji i organizacji
pozarzàdowych. OczywiÊcie nie zabraknie wÊród nich naszego szpitala.

Na festynie kobiety, które skoƒczy∏y 40 lat, b´dà mog∏y zrobiç sobie
mammografi´. W ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa wszyscy ch´tni b´dà mogli do∏àczyç do grona honorowych
dawców krwi. Mo˝na b´dzie dostaç skierowanie na bezp∏atne badanie s∏uchu,
uzyskaç porad´ diabetologa, kardiologa, logopedy, psychologa oraz innych
specjalistów, a ponadto przeprowadziç ró˝ne badania, m.in. badanie
densytometryczne w kierunku osteoporozy, badanie czynnoÊci p∏uc, poziomu
cholesterolu, ciÊnienia, glukozy we krwi i wskaênika masy cia∏a. 

Chcàc po∏àczyç przyjemne z po˝ytecznym, organizatorzy tej imprezy zadbali 
o zorganizowanie zabaw i konkursów dla dzieci, dla doros∏ych i ca∏ych rodzin.
B´dzie te˝ mo˝na spróbowaç swoich si∏ w szermierce, bezpiecznej walce gàbkà
czy tai-chi. Po po∏udniu w parkowym amfiteatrze wystàpià laureaci II Festiwalu
Szkó∏ Âpiewajàcych Karaoke, a wieczorem, o godzinie 19.00, rozpocznie si´
koncert legendarnego zespo∏u KOMBI, który zakoƒczy tegorocznà Wielkà
Wolskà Majówk´.
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