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26 stycznia –

– 200 spektakl!
Co może zrobić kobieta w średnim wieku,
którą mąż zostawia dla tej młodszej? Jak poradzić sobie z nagłą pustką w życiu? Jak walczyć
z samotnością i nieuchronnym wpływem mijającego czasu na pewne części ciała? O swoim
odradzaniu się, niczym feniks z popiołów, opowiada Angela – bohaterka spektaklu. Jej słowa
pełne są humoru i życiowej mądrości, a akcja
spektaklu obfituje w momenty zaskakujące,
śmieszne i wzruszające.
„Mój boski rozwód” cieszy się niesłabnącym uznaniem wśród rzeszowskiej publiczności już od ponad sześciu lat przede
wszystkim dzięki wspaniałej kreacji aktorskiej Anny Demczuk.
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Poprowadzę imprezę kulturalną
lub sportową.
Pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta.

Tel. 694 154 638

Spotkanie noworoczne w Zespole Szkół
przy Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie
Liczne grono pedagogów,
rodziców i zaproszonych
gości, wśród których znalazła się wicemarszałek
Anna Kowalska, wypełniło
salę konferencyjną Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla
Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, w którym to 11
stycznia miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne Zespołu Szkół
przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej.

Wszyst kich przy by łych go ści cie pły mi słowa mi powi ta ła dy rek tor ka
pla ców ki Ewa Gle smer. Spo tka nie
uatrak cyj nił oko licz no ścio wy kon reklama

cert mło dzie żowe go chó ru dzia ła ją ce go przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych Nr 1 w Rze szowie. W cza sie wy stę pu zo sta ły za pre zen towa ne jed ne
z naj więk szych prze bojów an gloję -

zycz nych we wspa nia łych
aran ża cjach, któ re spo ta ka ły
się z du żym en tu zja zmem
pu blicz no ści.
Wi ce mar sza łek
An na Kowal ska skła da jąc nowo rocz ne ży cze nia pra cow ni kom szko ły pod kre śla ła
szcze gól ne zna cze nie pra cy
pe da go gów z dzieć mi prze wle kle cho ry mi. Dzię kowa ła
im za wspar cie wy kra cza ją ce
po za zwy kłą re la cję uczeń –
na uczy ciel oraz za współ pra cę z ro dzi ca mi, któ rzy za wsze mo gą na nich li czyć. Po gra tu lowa ła te go rocz nych sukce sów i wy ra zi ła na dzie ję, że szko ła rów nie in ten syw nie bę dzie roz wi ja ła się w Nowym 2013 Ro ku.
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Spotkanie rektorów szkół wyższych Podkarpacia
na Uniwersytecie Rzeszowskim
15 stycznia 2013 roku z inicjatywy
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko,
zostało zorganizowane pierwsze spotkanie rektorów szkół wyższych Podkarpacia. Odbyło się ono w nowym
obiekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 (Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii).
Wzięło w nim udział 13 rektorów
szkół wyższych z naszego regionu.

Wprowadzając do debaty, Rektor
UR prof. dr hab. Aleksander Bobko
podkreślił, że podkar packie uczelnie
wyższe tworzą przestrzeń, która jest
wspólnym dobrem. Nie zawsze jest ona
tworzona przez spójne działania, jednakże nastawiona na wspólny cel.
Na stęp nie od by ła się dys ku sja
na temat współpracy w obszarze nauki
i dydaktyki oraz istniejących problemów i barier, które tę współpracę
uniemożliwiają. Jedną z poruszonych
kwe stii by ło przy go towa nie przez
szkoły wyższe – zawodowe, przy szłych
absolwentów – pracowników w branżach zawodowych. Podkreślono, iż
jedną z ról dużych uczelni (UR, Prz)
winno być przygotowanie kadry dla
tych szkół. Temat ten jest o tyle ważny i aktualny, że w ostatnim czasie
władze uczelni wyższych nie zawsze
wyrażają zgodę swoim pracownikom
reklama

na zatrudnienie w wyższej szkole zawodowej jako drugim miejscu pracy.
Efektem tego są problemy kadrowe
wyższych szkół zawodowych. Wskazano przy tym na problem marginalizowania tychże jednostek, które jak dowodzili ich rektorzy pełnią wszak zasadnicze role kulturotwórcze i społeczne, przyczyniając się także do inte-

gracji środowisk. W odpowiedzi uczelnie wyższe (UR, Prz) wyraziły chęć
sko rzy sta nia z ka dry dy dak tycz nej
wyższej szkoły zawodowej, będącej
nie jed no krot nie prak ty ka mi -spe cja li stami w swojej dziedzinie oraz władze
uczelni będą podchodzić do problemu dru gie go eta tu in dy wi du al nie
w stosunku do każdego pracownika.

Ko lej nym z punk tów pro gra mu
by ła dys ku sja o wspól nych ba da niach oraz two rze niu sprzę żo nych
pro jek tów ba daw czych re ali zo wa nych przez mię dzy uczel nia ne ze spo ły ba daw cze. Rek to rzy uczel ni wy ra zi li chęć wspól nej pra cy oraz ko rzy sta nia z no wo cze snych la bo ra to riów
na Uni wer sy te cie Rze szow skim, Po li -

tech ni ce Rze szow skiej oraz w in nych
ośrod kach aka de mic kich. Rektorzy
pochylili się również nad problem systemu antyplagiatowego po czym przeszli do przedostatniego punktu spotkania, który dotyczył szeroko rozumianej dydaktyki.
Na koniec, podsumowując spotkanie Rektor UR prof. dr hab. Aleksander
Bobko postawił pytanie, czy wskazana byłaby sformalizowana postać integracji środowiska akademickiego Podkarpacia, np. powołanie Podkarpackiej
Konferencji Rektorów? Pomysł został
przyjęty przychylnie. Podkarpacka Konferencja Rektorów powinna stanowić siłę, dzięki której będziemy mogli artykułować ważne sprawy dla szkolnictwa wyższego w naszym regionie, tak, aby nasz
głos był słyszalny. Kolejne spotkanie rektorów szkół wyższych Podkarpacia zostało ustalone na jesień b. r. i odbędzie się
na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Głos zabrał także przedstawiciel
Urzę du Mar szał kow skie go, mówiąc
o wielu obszarach współpracy i działań, które mogą być wspólnie podejmowane. Padły też deklaracje uczestniczenia władz woje wództwa w takich
spotkaniach, a także, co najważniejsze,
angażowania coraz większych środków
na szkolnictwo wyższe, które jest naszą przy szłością i powinniśmy o to
wspólne dobro dbać”.
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Chłopak z Wolborza
Mija 10 lat od tragicznej śmierci Waldka Goszcza
– Jestem bardzo nieśmiały. Bywało, że na imprezie dziewczyny rozmawiały przy mnie na mój temat.
Jedna mówiła, że fajny ze mnie facet. Jej koleżanka na to, że to model i pewnie zarozumiały frajer. Nie
jestem taki – zwierzył się mi kiedyś Waldek Goszcz. Ten idol nastolatek, model, aktor i piosenkarz,
nie miał w sobie nic z zadufanej
i zepsutej gwiazdy. Był zwyczajnym
człowiekiem. Jak wszyscy, przeżywał wzloty i upadki, chwile euforii
i załamań. Był szczerze dobrym
człowiekiem. Był... Gdyby żył, 14
grudnia ubiegłego roku skończyłby
39 lat. Los zdecydował inaczej...
24 stycznia mija dziesiąta rocznica jego tragicznej śmierci.

iść w stronę słońca”. Tańczyliśmy, cudownie
się bawiąc. Męża straciłam latem 2002 roku.
Utopił się podczas wakacji w Grecji. Bardzo
się z Waldkiem lubili. W czwartek, 23 stycznia 2003 roku, zebrałam siły i zaczęłam porządkować ubrania męża. Miał bardzo piękne koszule. Chciałam je oddać Waldkowi.
Myślałam, że mu je przywiozę albo on przyjedzie do mnie do Paryża. Układając te koszule, dużo o Waldku myślałam. No a następnego dnia okazało się, że mogę je wyrzucić. Straszne, że odchodzą tacy ludzie. Wciąż
mam ich obu przed oczami – dobrzy i piękni pod każdym względem. Ciągle nie mogę
o nich mówić bez wzruszenia, bo zostawili
po sobie pustkę. Pamiętam Waldka, kiedy
wchodził do nas do domu, rzucał się na moją babcię, która za nim szalała, na moje córki. Był jednym z nas, jak rodzina.

Waldek urodził się 14 grudnia 1973
roku w Wolborzu koło Piotrkowa Trybunalskiego. Nie był jedynakiem. Miał
siostrę Annę i brata Piotra. W czasach
szkolnych i nie tylko bardzo interesował się spor tem. Uprawiał biegi, skoki
w dal i wzwyż, pływanie, rzut dyskiem
i kulą, boks, jazdę konną i na nar tach.
Star tował w olimpiadach, w których
często zajmował pierw sze miejsca.
Uczył się w Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w Wolborzu, gdzie był szkolnym mistrzem spor tu. Śpiewem zainteresował się już w dzieciństwie. W szkole
średniej śpiewał w kwar tecie wokalnym,
z którym zwyciężył Wojewódzki Konkurs Zespołów Wielogłosowych. Rozwijał także swoje talenty taneczne.
W 1993 roku, kiedy był klasie maturalnej koleżanki wy słały jego zdjęcie
na konkurs „Twarz Roku”. Konkurs
ten wy grał i dzięki temu otworzyły
mu się drzwi do sławy. Posypało się
wiele propozycji reklamowych. Twarz
Waldka znana była z takich reklam
jak Polsilver, Velvet, sezamki Aha.
Pracował też dla takich projektantów
mody jak Cerutti, Thier ry Mugler czy
Nikos. Po maturze dostał się na AWF
w Poznaniu. Jednak nie mógł pogodzić nauki z karierą modela. Musiał
odsunąć wymarzone studia na później. Gdy miał 23 lata, ożenił się
z Moniką, projektantką wnętrz. Darzył ją wielką miłością i był z nią bardzo szczęśliwy. Nieste ty ich małżeństwo nie prze trwało. Mieli córeczkę
Wiktorię. – Obok mojej mamy jest
ona największą miłością mojego życia. To cudowne uczucie, mieć świadomość, że coś po tobie zostanie
na tym świecie – podkreślił Waldek
w jednym z naszych ostatnich rozmów.
W 1997 roku, wraz z Markiem Sośnickim, założył zespół Hi Street, którego debiutancka płyta ukazała się rok
później. W ciągu trzech lat zagrali ponad 400 koncertów. Waldek, oprócz pracy jako aktor, model i piosenkarz, dużo
czasu poświęcał na naukę. Studiował
w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Nie wiązał jednak swojej przyszłości
z biznesem. Chciał śpiewać i to było dla
niego najważniejsze. Szkołę tę robił
„na wszelki wypadek”, gdyby nie wyszła

KRZYSZTOF „K. A. S. A” KASOWSKI:

– Swojego opla vectrę sprzedał tuż
przed wy jazdem nad morze. Chciał
kupić jakiegoś vana. Ta lancia libra,
którą jechał z Trójmiasta, chyba była
pożyczona. Waldek lu-

wypadek, drogę przez Miłomłyn. Tam
jest prosta, dość szeroka szosa, gdzie
na trasie z Elbląga do Ostródy najłatwiej jest wyprzedzić. Żałuję, że tak
nie wiele osób doceniło, jak bardzo
Waldek rozwinął swój talent aktor ski
i piosenkar ski od czasów, gdy wy stępował jako model i kiedy najważniejszy był jego wygląd. Na jego pogrzeb
przybyło parę ty sięcy osób. Byłem zaskoczony, bo kiedy żył, nie kłębiły się
wokół niego takie tłumy.
ILONA FELICJAŃSKA:

– Kiedyś byłam z Waldkiem związana emocjonalnie. To mój krajan. On
mieszkał i uczył się w Wolborzu, ja w leżącym nieopodal Bełchatowie, ale lekcje
religii mieliśmy z tym samym księdzem.
To on opowiadał mi o świetnym chłopaku z Wolborza i o tym, że kiedyś musi
nas ze sobą poznać. Jemu opowiadał
o mnie. W 1993 roku, jako 20-letnia
dziewczyna i II wicemiss Polonia, zjawiłam się w Warszawie. Po jednym z pierwszych w moim życiu pokazów mody
podszedł do mnie bardzo przystojny chłopak i spytał, czy pamiętam
księdza Andrzeja. Było sympatycznie, ale nie zostaliśmy parą – albo
ja miałam za mocny dla niego charakter albo on dla mnie zbyt słaby.
Potem widywaliśmy się na pokazach i bankietach. Waldek był
za uprzejmy, za szczery. Niektórzy
nie mogli w to uwierzyć i uznawali,
że jest nieszczery.
WOJCIECH CŁAPIŃSKI:

mu kariera gwiazdy estrady. Dokształcał
się także na warsztatach aktorskich i wokalnych.
Największą popularność przyniosła
mu rola Adama Rozdrażewskiego w serialu „Adam i Ewa”. Wystąpił też gościccie też w serialu „Szpital na perypetiach”, gdzie zagrał jednego z pacjentów.
Największym marzeniem Waldka było nagranie solowej płyty. No i marzenie
się spełniło. Jego płyta ukazała się
na rynku w listopadzie 2001 roku.
W kwietniu 2003 roku miał ukazać się
jego drugi album. Niestety, już go nie
będzie.
24 stycznia 2003 roku Waldek
zmarł na skutek wewnętrznych obrażeń,
odniesionych w wypadku samochodowym. Doszło do niego na drodze krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa, niedaleko
Ostródy, pomiędzy Miłomłynem a Piławkami. Kierujący niebieską lancią librą Waldek, podczas wyprzedzania zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka
fordem escor tem. Pasażerami lanci byli
aktor Radosław Pazura i muzyk Filip
Siejka. Obydwaj zostali ranni.
Waldek został pochowany na miejscowym cmentarzu w rodzinnym Wolborzu. Codziennie na jego grobie pojawiają się świeże kwiaty i płoną znicze,
od tych, którzy choć go nie znali,
do dziś uważają za kogoś bliskiego.
MAR CIN KA LI TA

KATARZYNA CHRZANOWSKA:

– Poznaliśmy się na planie „Adama
i Ewy”. Była to historia dwojga zakochanych
ludzi. I kto wie, może nawet na początku
coś między nami zaiskrzyło. Zaprzyjaźniliśmy się szybko. W karnawale 2001 roku byliśmy razem – z moim mężem i Waldkiem
– w Toronto. Prowadziliśmy imprezę dla Polonii. Pamiętam go śpiewającego „Iść, ciągle

bił szybką jazdę, ale jeździł niezwykle
rozważnie. Gdy w 2000 roku wy stępowaliśmy w tour nee „Lata z Radiem”,
co wieczór z każdego miejsca wracał
do War szawy na lekcje gry aktor skiej.
Codziennie robił setki kilome trów.
Był doświadczonym kierowcą. Ja akurat znam to miejsce, gdzie zdarzył się

– Kiedy lecieliśmy z Krzyśkiem
Kasow skim do Kanady, tylko Waldek miał spisany testament. Powiedział nam o tym przed wejściem
do samolotu. Świadom był tego, że
nie wszyst ko moż na pla no wać.
Chociaż pracował w środowisku,
któremu nieobca jest obłuda, zawiść, on był zupełnie inny. Czer pał
z życia pełnymi ramionami. Nie
miał w sobie nic z pozy. Inni ar ty ści
zostawiają sobie często pe wien mar gines prywatności. On nie, był cały
dla ludzi. Kiedyś star sza pani powiedziała do niego: Adasiu – takie było
jego serialowe imię. Waldek nie sprostował, uśmiechnął się tylko i powiedział „Bądź moją Ewą”. Lista koncer tów, jakie zagrał za dar mo, charytatyw nie, znacz nie prze wyż sza tę,
na których zarabiał. Na dwa dni
przed wypadkiem, wy stąpił na balu infor matyków. Kwestował na rzecz niepełnosprawnych ruchowo matematyków i infor matyków. Do domu wracał
taksówką. Pożyczyłem mu na nią, bo
grosza przy sobie nie miał. Umówiliśmy się wtedy na sobotę i chociaż jego już nie ma, cały czas na tę sobotę
czekam. Do pogrzebu strasznie przeży wa łem tę ni ko mu nie po trzeb ną
śmierć. Do dzisiaj trudno mi się z nią
pogodzić. kiedy zobaczyłem Waldka
w otwar tej trumnie, coś się we mnie
przełamało. Wiedziałem już, że jest
mu dobrze, że z nikim nie musi się
użerać, niczego udowadniać.
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Dlaczego warto studiować
pielęgniarstwo?
Jedną z trudniejszych decyzji życiowych jest wybór odpowiedniego kierunku studiów. Wyspecjalizowane
studia zwiększają szansę na znalezienie pracy, ale decyzji nie można podejmować pod wpływem mody lecz
w pełni świadomie. Warto wziąć
pod uwagę pielęgniarstwo, jeśli bliska jest nam tematyka zdrowotna i bezinteresowna pomoc ludziom.

Zawody pielęgniarki i położnej czerpią z historii i tradycji, dostosowując się
do wymogów współczesności. Osoby je
wykonujące identyfikują się z profesją, cechują się odpowiedzialnością, wrażliwością, troską o dobro drugiego człowieka.
Absolwent pielęgniarstwa będzie
w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien cechować się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz
zrozumieniem problemów osób, których
obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach. Poza specjalistyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych. Pielęgniarstwo jest
tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą
wykazać się licznymi kompetencjami.
Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra
pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym
samym rolę, do pełnienia której zostanie
przygotowany po studiach. Obejmuje on:
l planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
l udzielanie świadczeń w zakresie
promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
l sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
l wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
l współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej;
l inicjowanie i wspieranie działań
społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
l przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
l współpracę z profesjonalistami dla
zapewnienia całościowej opieki jednostce
i rodzinie;
l komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;
l rozwój praktyki pielęgniarskiej,
krytycznego myślenia i badań naukowych
poprzez stosowanie w praktyce aktualnej
wiedzy z zakresu nauk medycznych, spo-

łecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji
prawnych zawodu i opieki zdrowotnej.
Zdobycie wszystkich wymienionych
umiejętności umożliwia ciekawy i rozbudowany program studiów, który przedstawia się następująco:
WYMAGANIA OGÓLNE. Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo
trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackiej. Wymagania te obejmują bloki
przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kierunkowych.
GRUPY PRZEDMIOTÓW. Poszczególne treści teoretyczne zostały podzielone na grupy przedmiotów z odpowiednim
obciążeniem godzinowym:
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO (filozofia i podstawy etyki,

wychowanie fizyczne, język obcy, przedmiot do wyboru)
W tej części programowej poznaje
się główne kierunki i zagadnienia filozoficzne, jako źródło refleksji nad człowiekiem. Poznanie i zrozumienie war tości,

norm i ocen moralnych uwrażliwia
na etyczną stronę zawodu. Zgodnie z założeniami programowymi można doskonalić język obcy w mowie i piśmie.
Szczególnie przydatne okaże się opanowanie terminologii medycznej, ponieważ współczesny pacjent, to pacjent
„unijny”, „międzynarodowy”. Program
studiów został tak opracowany, żeby absolwent studiów pielęgniarskich wykazywał się znajomością języka obcego
na poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.
War to rozważyć wybór uczelni, która
praktykuje międzynarodową wymianę
praktyk studenckich.
W zależności od zainteresowań, można poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

(anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii,

zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika).
Przedmioty z tej grupy dostarczają
niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka, od momentu jego poczęcia, aż do późnej starości.
Poznaje się wszystkie procesy zachodzące
w organizmie, ponadto źródła, mechanizmy, podstawowe procesy patologiczne,
problemy, a także osiągnięcia współczesnej medycyny. Na seminariach dyskutuje
się o transplantologii, klonowaniu, genetyce, procesie starzenia się organizmu oraz
śmierci. Pielęgniarstwo jest dziedziną wielodyscyplinarną, rozwojową, wychodzącą
poza tradycyjne ramy. Poruszane są zagadnienia zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, nauki
i pracy, problemów zdrowotnych mieszkańców poszczególnych regionów Polski
oraz wybranych krajów na świecie. Poznanie założeń polityki społeczno-zdrowotnej
państwa oraz organizacji systemu ochrony
zdrowia umożliwi zrozumienie założeń organizacji pracy pielęgniarskiej oraz znaczenie struktury i zasobów pielęgniarstwa.

Całość zagadnień tego bloku programowego dopełnia wiedza z zakresu farmakologii, psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Opanowanie jej pozwala w pełni zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie
człowieka, którego w przyszłości obejmuje się całościową opieką, a także znaczenie
właściwego komunikowania się z nim.
C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

(podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, przedmioty kliniczne oraz pielęgniarstwo z zakresu różnych dziedzin, rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, metodologia badań naukowych, seminarium licencjackie)
Ta grupa przedmiotów przygotowuje
do uzyskania umiejętności niezbędnych
do wykonywania zawodu pielęgniarskiego,
takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z człowiekiem zdrowym
i chorym, rozpoznawanie problemów
zdrowotnych podopiecznego, planowanie,
realizacja i dokumentowanie świadczonej
opieki pielęgniarskiej, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.
D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE i SPECJALNOŚCIOWE

Należą do grupy przedmiotów dodatkowych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz umożliwiają pogłębienie
wykształcenia kierunkowego w zakresie
wiedzy pielęgniarskiej.
PRAKTYKI. Część praktyczna podczas studiów odbywa się w różnych zakładach opieki zdrowotnej i obejmuje praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji
przedmiotów kierunkowych. Przynajmniej
50% godzin zajęć w grupie przedmiotów
kierunkowych odbywa się w formie praktycznej, co pozwala poznać prawdziwe realia wykonywania zawodu.
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, można podjąć zatrudnienie w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, np.
w szpitalach, zakładach podstawowej opieki
zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach
opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach
systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Do wybranych miejsc niezbędne jednak będą dodatkowe kwalifikacje oraz staż
pracy. Osoby z „duchem dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania się
na uczelniach, szkołach wyższych albo ośrodkach naukowo-badawczych.
Studia pielęgniarskie w Polsce są objęte Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, która umożliwia
międzynarodową porównywalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Natomiast kształcenie realizowane zgodnie
z założeniami Procesu Bolońskiego obejmuje, m.in. wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni, powszechne stosowanie systemu punktów
kredytowych (tj. ECTS – European Credit
Transfer System), mobilność studentów
oraz gwarantuje promocję europejskiego
wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego i programów nauczania.

extra PODKARPACIE 9

czwartek, 24 stycznia 2013

Zasmakuj w oriencie – Chai Latte w promocyjnym menu McCafé
McCafé to spe cjal na stre fa ka wiar nia na we wnątrz re stau ra cji
McDo nald’s wy róż nia ją ca się sze ro ką ofer tą kaw i de se rów.
Wszyst kie na po je przy go to wy wa ne są z naj wyż szej ja ko ści świe żo
zmie lo nych zia ren, któ rych mie szan ka jest opra co wa na i se lekcjo no wa na spe cjal nie dla McCafé.

W zi mowym me nu ka wiar ni
do ofer ty do łą czy ła roz grze wa ją ca
orientalna propozycja – Chai Latte.
Chai pochodzi z Indii i jest mieszanką
herbaty typu instant oraz bukietu lokalnych przypraw. Dominujące aromareklama

ty to kardamon, cynamon, imbir i wanilia oraz anyż i goździk. Cała kompozycja tworzy jeden bardzo charaktery styczny rozgrze wający, słodko ostry
smak. Bukiet przypraw jest zbliżony
do doskonale znanego w Polsce aromatu pier nikowego. Chai jest dominującym składnikiem nowości. W połączeniu z klasycznym latte całość tworzy unikalny i niezapomniany smak,
do którego wraca się z przy jemnością.
Dru gą pro po zy cją po le ca ną
na chłodne dni jest Orange Mocha.
To per fekcyjne połączenie mocnego
espresso, gorącego mleka i ciemnej
czekolady. Zimowego charakteru do-

dają jej nuty cytrusowe. Wyraźna pomarańcza i słodycz czekolady doskonale rozgrze wają i wprawiają w przy jemny nastrój.
W McCafé ka wa pa rzo na jest
z mie szan ki ara bi ca, po cho dzą cej
z plantacji kolumbijskich i brazylijskich. Posiada również cer tyfikat Rainforest Alliance, dzięki któremu można mieć pewność, że kawa pochodzi
plantacji, gdzie dba się o środowisko
na tu ral ne i pra wa pra cow ni ków.
McDonald’s Polska kontynuuje dynamiczny rozwój kawiar nianej koncepcji
i sukcesywnie umacnia status tej marki
na polskim rynku, oferując swoim
klientom produkty najwyższej jakości.
Obecnie działa 81 restauracji wyposażonych w strefę kawiar nianą. W najbliższym czasie planowane są kolejne
otwarcia.
Osoby, które jako pierwsze zadzwonią do redakcji w czwartek,
24 stycznia o godz.11,otrzymają
kubki termiczne od McDonalds.
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Śniadanie Daje Moc
Dobiegła końca II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie Daje
Moc, którego organizatorem było Partnerstwo dla Zdrowia Tym razem do programu
przyłączyło się aż 4690 szkół podstawowych
z całej Polski, w tym z województwa podkarpackiego były z nami 282 szkoły W ramach
programu zorganizowano dwa konkursy:
pierwszy z na reportaż z Klubów Śniadaniowych, oraz drugi na reportaż z Dnia Zdrowego Śniadania. Do obydwu konkursów zostało nadesłanych bardzo wiele prac. Klasa 2A ze
Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu zajęła I miejsce w konkursie na reportaż z Klubów Śniadaniowych.

zajęcia na podstawie 12 zasad zdrowego odżywiania. Dzięki przygotowanym przez metodyka scenariuszom najmłodsi dowiedzieli się co
stanowi podporę mocnych kości, dlaczego
trzeba myć ręce przed jedzeniem, jakie witaminy i minerały kryją się w owocach i warzywach, a przede wszystkim dlaczego zawsze należy wychodzić do szkoły po i ze śniadaniem.
Nauczyciele z przeprowadzonych śniadań
edukacyjnych mogli przygotować prezentację, która następnie brała udział w konkursie
na reportaż z Klubów Śniadaniowych. Klasy
nadesłały łącznie 96 reportaży.
Jury, w skład którego wchodzili
przedstawiciele Partnerstwa dla Zdrowia
oraz ambasadorzy Tomek Woźniak i Ola
wyłonili zwycięzców:

Po pierwsze Kluby Śniadaniowe!
Tegoroczna edycja programu Śniadanie
Daje Moc została wzbogacona o ideę Klubów Śniadaniowych. Już od 1 września 2012r.
nauczyciele, po raz pierwszy, zakładali w swoich klasach kluby, w których przeprowadzali

I miejsce – klasa 2 A ze Szkoły
Podstawowej im. Ks. Antoniego
Podgórskiego w Iwoniczu, województwo podkarpackie

KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Martwisz się, że nie zdasz matury lub egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego?
A może Twoje dziecko właśnie rozpoczyna naukę tego języka i chce uniknąć
problemów w jego opanowaniu? Jeśli tak to zadzwoń pod numer
506 914 127 i już dziś skorzystaj z pomocy studentki Uniwersytetu Warszawskiego.

II miejsce – klasa 2 A z Publicznej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Suszu, województwo warmińsko-mazurskie
III miejsce – klasa 1 B z Publicznej
Szkoły integracyjnej nr 26 w Wałbrzychu,
województwo dolnośląskie
„Chcemy serdecznie podziękować
wszystkim szkołom i klasom, które tak
licznie przystąpiły do naszego programu. Cieszymy się, że dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu możemy przekazywać najmłodszym wiedzę na temat
niezwykle istotnej roli śniadania w diecie dziecka Zapraszamy do organizacji
wspólnych śniadań w klasie na co
dzień.” – powiedziała Ewa Zacharewicz
z Partnerstwa dla Zdrowia.

KUPIĘ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY
TEL. 531 998 690
Gdzie wyląduje kosmiczne
miasteczko „Planeta Energii”?

Uczestnicy organizowanego
przez Grupę ENERGA programu edukacyjnego mają ostatnią szansę, aby wyruszyć w podróż po świecie energii elektrycznej i zdobyć atrakcyjne nagrody, w tym wizytę mobilnego
centrum naukowego „Planeta
Energii” w swojej miejscowości. Konkurs trwa do 31 stycznia, więc jest jeszcze czas by
wziąć w nim udział. Do tej pory
wyzwanie podjęło ponad 200
klas z całej Polski.
Co daje udział w programie
„Planeta Energii”

Program „Planeta Energii”
w prosty i przystępny sposób łączy
naukę z zabawą, ale przede wszystkim edukuje najmłodszych. Jego
głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o energii elektrycznej
oraz kształtowanie proekologicznych

postaw wśród najmłodszych. Dzieci
dowiadują się m.in. skąd się bierze
prąd, jak bezpiecznie i racjonalnie
korzystać z urządzeń elektrycznych
oraz jak zachowywać się w pobliżu
obiektów energetycznych. Ponadto
wygrana w konkursie to ciekawe nagrody. Dziesięć zwycięskich klas zdobywa dla swoich szkół i miast dwudniową wizytę „Planety Energii” –
interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego. Pięćdziesiąt wyróżnionych klas otrzyma atrakcyjne
nagrody edukacyjne. Nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych klas
otrzymają certyfikaty poświadczające ich udział w programie.
Co zrobić, aby miasteczko
„Planeta Energii” pojawiło się
w Twojej miejscowości?

Każdy nauczyciel, który zgłosił swoją klasę do konkursu, przeprowadził minimum trzy lekcje

na temat energii elektrycznej
w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez Grupę
ENERGA oraz podjął autorskie
działanie dodatkowe, powinien
do 15 lutego br. przesłać sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.
Im ciekawsze działania, tym większe szanse na wygraną. Rozstrzygnięcie konkursu „Planeta Energii” i wyłonienie zwycięzców nastąpi 18 marca br.
Nauka i zabawa w jednym,
czyli co czeka dzieci w interaktywnym miasteczku „Planeta
Energii”

Miasteczko „Planeta Energii”
kryje w sobie wiele atrakcji m.in. zabawy i konkursy w strefie poświęconej odnawialnym źródłom energii
elektrycznej, film 3D oraz eksperymenty przeprowadzane pod czujnym okiem wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegóły konkursu, regulamin
i materiały dydaktyczne można znaleźć w serwisie www.PlanetaEnergii.pl.
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Pod takim hasłem w dniach 8–10 lutego
2013 roku w Teatrze im. W. Siemaszkowej odbywać się będą 20. Rzeszowskie Spotkania
Karnawałowe. W programie spektakle Teatru
IMKA, Narodowego Teatru Starego z Krakowa i Teatru PINOKIO z Łodzi.

8 lutego o godz. 19.30 spektakl „Balladyny i romanse” (w reżyserii Konrada Dworakowskiego) zaprezentuje Teatr Lalki i Aktora PINOKIO z Łodzi.
Sztuka jest adaptacją nagrodzonej Paszportem Polityki powieści Ignacego Karpowicza „Balladyny i romanse”. „To chlubny powrót do tradycji spektakli „tylko dla widzów dorosłych”, gdy
na scenie nie brakowało erotyki. W powieści Karpowicza bogowie różnych religii i kultur zstępują
między ludzi, bo chcą na powrót stać się „bohaterami wyobraźni”. Znów chcą wpływać na losy
pogubionych, rezygnujących z duchowości, zagubionych w swej seksualności społeczeństw. Bogowie różni są od swego wizerunku w świętych księgach. Znają ich pisaną przez ludzi treść i dobrotliwie z niej kpią. (…) Romansują z ludźmi i między sobą. Zstępują na ziemię i niby na terapii grupowej mówią widzom o swych problemach.
Na poły ludzkich, na poły boskich. Na scenie stale prowadzona jest parodystyczna gra z tradycją
literatury, dogmatami wiary, ideami”. (Łukasz Kaczyński, „Dziennik Łódzki”)
Teatr Lalki i Aktora PINOKIO z Łodzi zdobył pierwszą nagrodę podczas RST VizuArt Festiwalu Scenografów i Kostiumografów.
9 lutego o godz. 16.00 na rzeszowskiej scenie wystąpi warszawski Teatr IMKA – spektakl
„O północy przybyłem do Widawy, czyli Opis
obyczajów III” (reżyseria Mikołaj Grabowski).
Sztuka na podstawie tekstów ks. Jędrzeja
Kitowicza, Henryka Rzewuskiego i cudzoziemców odwiedzających Polskę w czasach Stanisława Augusta „inteligentnie analizuje polską
mentalność, pokazuje przywary i śmiesznostki.
Zestawia nasze postrzeganie siebie z obrazem
Polski, egzotycznego kraju w oczach przybysza
reklama

Bzik Totalny!

z Zachodu. Sporo tu sarmackiego klimatu, religii, kołtuństwa i alkoholowych uciech (aktorzy częstują widownię wódką). Świetnie wyreżyserowane i przede wszystkim dobrze zagrane: w obsadzie m.in. sam M. Grabowski, T.
Karolak, M. Boczarska, U. Popiel i I. Bielska”.
(Iga Nyc, „Wprost”)
Spektakl otrzymał nagrodę dla zespołu aktorskiego na 36. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych oraz nagrodę za scenariusz i reżyserię
dla Mikołaja Grabowskiego na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Komedii w Tarnowie.
10 lutego o godz. 18.00 spektakl wg powieści Doroty Masłowskiej „Paw królowej” Narodo-

wego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie (reżyseria – Paweł Świątek).
„Migają przed nami bohaterowie „Pawia” (…)
sportretowani w kolejnych aktorskich nawijkach,
gadkach i przyśpiewkach, zlepieni z potoków skojarzeń i klisz językowych objawiają się nam w pełnej krasie własnej nicości. (…) Narracyjny trick Masłowskiej pozwala, by zdemaskowali się sami jako
pasztety i leszcze. Fajansiarze i plastiki. I tak spadają na aut bylejakie aluzje bylejakich bohaterów, którzy wbrew swoim aspiracjom nie zostali celebrytami. (…) doprowadzony do absurdu język Masłowskiej wzbudza huragany śmiechu, zostaje widzom
nie tylko w głowie, ale i w gardle”. (Łukasz Drewniak, „Dziennik Polski”)
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II Mistrzostwa 3. Regionalnej
Bazy Logistycznej w piłce siatkowej
10 i 11 stycznia w hali sportowej Jednostki Wojskowej Nr 3841
w Rzeszowie trwały „II Mistrzostwa 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w piłce siatkowej”. Uroczystego otwarcia, jak i zamknięcia imprezy, dokonała wicemarszałek Anna Kowalska.

W mistrzostwach, przebiegających pod patronatem marszałka
Mirosława Karapyty, udział wzięło osiem drużyn reprezentujących
poniżej wymienione instytucje i jednostki wojskowe:
– Regionalna Baza Logistyczna Kraków,
– 31. Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz,
– 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba,
– 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy Rzeszów,
– 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy Kraków,
– Wojewódzki Sztab Wojskowy Rzeszów,
– Wojewódzki Sztab Wojskowy Lublin,
– 3. krr Nisko.

Otwierając imprezę wicemarszałek Anna Kowalska życzyła wszystkim zespołom dużej satysfakcji z wzięcia udziału w mistrzostwach – bez
względu na osiągnięty wynik.
Rozegrane mecze przebiegły zgodnie ze sportową zasadą fair play,
a zwycięzcami mistrzostw zostały następujące drużyny:
1. 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba,
2. Wojewódzki Sztab Wojskowy Rzeszów,
3. Wojewódzki Sztab Wojskowy Lublin.

Zespoły za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami, w których wręczeniu udział wzięła wicemarszałek Anna Kowalska. Dodatkowo każda z drużyn otrzymała zestaw folderów i publikacji na temat województwa podkarpackiego oraz
miasta Rzeszowa.
Ma rek Grze sik

Policjanci podczas finału WOŚP
Jak co ro ku, rze szow scy po li cjan ci uczest ni czy li w fi na le
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy. Od godz. 12 na Ryn ku
trwa ły po ka zy służb mun du ro wych z Rze szo wa i re gio nu.
Wśród nich by li rów nież po li cjan ci. Pre zen ta cja sprzę tu to
dla po li cjan tów tyl ko frag ment
udzia łu w dzi siej szym fi na le. Na szym za da niem jest przede
wszyst kim za pew nie nie je go
spo koj ne go i bez piecz ne go prze bie gu.

Od godz. 12 policjanci uczestniczyli w pokazach służb mundurowych.
Obok Policji na Rynku zaprezentowali
się przedstawiciele straży pożar nej,
służby celnej i granicznej oraz żandar merii wojskowej. Policjanci z rzeszowskiej komendy miejskiej zaprezentowali sprzęt, który na co dzień wykorzystują w służbie. Jak zawsze policyjne
stoisko i sprzęt cieszyły się wielkim zainteresowaniem nie tylko najmłodszych. Dla nich policjanci z komendy
miejskiej przygotowali upominki i pamiątki.
Przez cały dzień policjanci będą
także czuwać nad bezpiecznym przebiegiem całej imprezy oraz prowadzonej w mieście kwesty. Policyjne patrole zadbają o bezpieczeństwo kwestujących wo lon ta riu szy, wy stę pują cych
na scenie oraz wszystkich uczestników
zabawy, w każdym miejscu w Rzeszowie, gdzie zagra dzisiaj orkiestra.
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