Osebne vesti
VISOKO

PRIZNANJE

MED.

S. VIKI

KECELJ - PiČMANOVI

V minulem letu, ko je poklic medicinske sestre pri nas slavil svoj SO-letni
jubilej, je predsednik tov. Tito odlikoval dve naši poklicni tovarišici.
Prva medicinska sestra Angela Boškinova je bila odlikovana pred nekaj
meseci, dne 6. III. tl. pa je visoko priznanje za svoje delo pri zdravstvenem
varstvu šolske mladine prejela med. s. Vika Kecelj-Pičman, ki je prva delala
na tem področju.

Odlikovanje »red zaslug za narod s srebmo zvezdo« ji je izročila članica
Izvršnega sveta tovarišica Zora Tomič in ob tej priliki imela kratek nagovor:
Spoštovana tovarišica Vika Kecelj-Pičmanova!

V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vam kot pionirki sestrskega dela
na Slovenskem in prvi medicinski sestri pri zdravstvenem varstvu šolske
mladine lahko izročim odlikovanje r e d Z a Z a s 1u g e Z a na rod s sr ebr n o Z vez d o, s katerim vas je Z ukazom Z dne 15. decembra 1969 št. 244
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odlikoval predsednik
SFRl losip Broz-Tito. Pridobili ste si zasluge s svojim
nesebičnim, požrtvovalnim
in strokovnim
delom za napredek zdravstvenega
varstva, zlosti še otrok, kar naša družbena skupnost ceni nadvse visoko. Vaša
življenjska pot in vaše delo je med vašimi sodelavci in kolegicami le predobro
mano - zato bi ga jaz le težko še bolje opisala. Zaradi tega pa mi dovolite,
da izrečem vsaj tole: Vaše delo za otroke - v posvetovalnicah,
na polikliniki, v počitniških kolonijah in pri vzgoji zdravstvenih delavcev - pomeni del
naših uspehov na tem področju in nadaljnjo spodbudo za še večja prizadevanja, da bi naši otroci telesno in duševno zdravi zrasli v polnovredne osebnosti.
Vaše osebne lastnosti so bile tiste, ki so oblikovale podobo medicinske
sestre - nepogrešljivega
strokovnega delavca v zdravstvenem
varstvu ljudi,
saj je smisel tega poklica in njegova osnovna naloga predvsem: pomagati
ljudem.
Odlikovanje vam izročam ob praznovanju
osmega marca - Mednarodnega dneva žena - kar ima tudi svoj globlji pomen. Naj vam bo dokaz, da
priznavamo in cenimo tudi vaš delež, ki ste ga s svojim delom prispevali, da
bi ženska postala enakopravni član človeške skupnosti.
K odlikovanju,
ki vam ga izročam v imenu predsednika
Socialistične
federacije republike lugoslavije, vam od srca čestitam!
Sestri Viki Kecelj-Pičmanovi čestitajo k visokemu odlikovanju vse medicinske sestre. Njihovim čestitkam se iz srca pridružuje tudi
uredništvo

Sestri Viki Pičman čestita ob njenem odlikovanju v imenu vseh sester predsednica
njihove zveze tov. Marija Miloradovié
110

o

SREČANJU

Z ANGELO

BOŠKINOVO

RTV Ljubljana je za dan žena dne 7. III. priredila 1S-minutno oddajo o
medicinski sestri AngeIi Boškinovi.
Urednica kulturnih oddaj tovarišica Jovita Podgornik, ki je pripravila
portret naše prve medicinske sestre, je v »Delu« RTV za teden 1.-7. III. napisala vtise, ki jih je dobila pri delu, ko je snemalna ekipa pri sestri Jani
Jelenčevi pripravljala oddajo.
Izreden vtis, ki ga je na urednico oddaje napravila sestra Boškinova, je
opisala Jovita Podgornik v naslednjih vrsticah:
»Oddaja, ki bo predstavila prvo slovensko in jugoslovansko medicinsko
sestro, zdaj že 8S-letno Angelo Boškinovo, ima - kakor po navadi druge
podobne oddaje - preprost naslov: SREčANJE Z ANGELO BOšKINOVO.
Petnajst minut nam bo govorila o svojih življenjskih izkušnjah, o svojem
poklicu, o vrednotah, za katere je vredno živeti - vse to pa, zanimivo, večkrat
v sedanjiku kakor v preteklem času.
Toda oddaja naj spregovori s svojim jezikom, se pravi tako, kakor je
filmska kamera portretirala živahno sestro Boškinovo in kakor jo je ujel
mikrofon za tonski zapis.
Ko sem sprejela nalogo za to oddajo, si nisem mogla prav predstavljati,
kako se bom pribIižala ženi, ki že od leta 1944 živi v itaIijanski Pevmi ter
sem o njej samo brala v Naši ženi in v Zdravstvenem obzorniku.
Sestro Boškinovo so zaradi ugodnejših delovnih okoliščin za našo ekipo
pripeljali iz Gorice v Novo Gorico k družini Jelenčevih. Medicinska sestra
Jana Jelenčeva je kot stanovska kolegica Angele Boškinove naši ekipi odstopila svoj dom. Ko srno se seznanili z visokoraslo, še vedno zravnano in izredno
živahno ženo, zaradi katere srno se pripeljali v sončen decembrski novogoriški dan, bi zlepa ne verjela, da je tej ženi zares 85 let. Ritro srno se prilagodili drug drugemu in Boškinova ves čas snemanja niti za trenutek ni pokazala, da jo utrujamo z močno lučjo, z intenzivnost jo vprašanj - s tem, ko
iščemo njeno podobo. Ko se je razgovorila, se je - tako je opazila vsa ekipa,
ne le jaz - očitno tako pomlajala pred našimi očmi, da je zaživel ves njen
intelekt z žarom, kakršen je zagotovo ves čas spr~mljal njeno delo za človeka.
Žal mi je, da nekaterih misIi, posnetih v našem pogovoru, nismo mogli
uvrstiti v oddajo, ki jo uokvirja odmerjeni čas. Lahko pa te misIi povzamem
čisto na kratko takole:
Ni nujno, da se človek zapusti, ko odide v zasltiženi pokoj. Treba je
spremljati življenje okoIi sebe, treba je videti današnji dan z današnjimi
ocenami. Sestro Boškinovo prizadene premajhna navzočnost slovenske kulture v okolju, kjer zdaj živi. In prizadenejo jo pľehitra naveličanost, prehitra
resignacija ali tudi prevelika zahtevnost dela mladih ljudi. Pogreša več idealizma in opozarja na največjo vrednoto, ki si jo človek lahko pridobi ali pa
tudi ne: n a z n a n j e.«
Oddajo »0 srečanju z Angelo Boškinovo« je še pred slovensko oddajo
predvajala RTV Beograd. O njej so nas obvestile sestre iz Beograda. Upamo,
da so tudi to televizijsko oddaje spremljale medicinske sestre v Sloveniji,
ker srno nanjo opozorili že nekaj časa prej, saj je bila sestavni del SO-letnega
delovnega jubileja medicinske sestre na Slovenskem. Uredništvo RTV Ljubljana pa jo je v svoj program uvrstilo na praznik 8. marca - na dan žena.
Neja.
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