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26 stycz nia – 

„Mój bo ski roz wód” 
– 200 spek takl!

Co mo że zro bić ko bie ta w śred nim wie ku,
któ rą mąż zo sta wia dla tej młod szej? Jak po ra -
dzić so bie z na głą pust ką w ży ciu? Jak wal czyć
z sa mot no ścią i nie uchron nym wpły wem mi ja -
ją ce go cza su na pew ne czę ści cia ła? O swo im
od ra dza niu się, ni czym fe niks z po pio łów, opo -
wia da An ge la – bo ha ter ka spek ta klu. Jej sło wa
peł ne są hu mo ru i ży cio wej mą dro ści, a ak cja
spek ta klu ob fi tu je w mo men ty za ska ku ją ce,
śmiesz ne i wzru sza ją ce.

„Mój bo ski roz wód” cie szy się nie słab -
ną cym uzna niem wśród rze szow skiej pu -
blicz no ści już od po nad sze ściu lat przede
wszyst kim dzię ki wspa nia łej kre acji ak tor -
skiej An ny Dem czuk.

VIII Podkarpackie
Targi Edukacyjne 
30-31 stycznia  

RZESZÓW 
– Hala Podpromie
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Poprowadzę imprezę kulturalną 
lub sportową.

Pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta.

Tel. 694 154 638

Licz ne gro no pe da go gów,
ro dzi ców i za pro szo nych
go ści, wśród któ rych zna -
la zła się wi ce mar sza łek
An na Ko wal ska, wy peł ni ło
sa lę kon fe ren cyj ną Re gio -
nal ne go Ośrod ka Re ha bi li -
ta cyj no -Edu ka cyj ne go dla
Dzie ci i Mło dzie ży w Rze -
szo wie, w któ rym to 11
stycz nia mia ło miej sce tra -
dy cyj ne spo tka nie no wo -
rocz ne Ze spo łu Szkół
przy Szpi ta lu Wo je wódz -
kim Nr 2 im. Św. Ja dwi gi
Kró lo wej.

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

cert mło dzie żo we go chó ru dzia ła ją -
ce go przy Ze spo le Szkół Mu zycz -
nych Nr 1 w Rze szo wie. W cza sie wy -
stę pu zo sta ły za pre zen to wa ne jed ne
z naj więk szych prze bo jów an glo ję -

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 Ko wal ska skła da jąc no -
wo 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 ko wa 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 lo -
wa ła te go rocz nych suk ce 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 No -
wym 2013 Ro ku.

Spo tka nie no wo rocz ne w Ze spo le Szkół
przy Szpi ta lu Nr 2 w Rze szo wie
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15 stycz nia 2013 ro ku z ini cja ty wy
Rek to ra Uni wer sy te tu Rze szow skie -
go prof. dr hab. Alek san dra Bob ko,
zo sta ło zor ga ni zo wa ne pierw sze spo -
tka nie rek to rów szkół wyż szych Pod -
kar pa cia. Od by ło się ono w no wym
obiek cie Uni wer sy te tu Rze szow skie -
go przy ul. Pi go nia 1 (Cen trum Mi -
kro elek tro ni ki i Na no tech no lo gii).
Wzię ło w nim udział 13 rek to rów
szkół wyż szych z na sze go re gio nu.

Wpro wa dza jąc do de ba ty, Rek tor
UR prof. dr hab. Alek san der Bob ko
pod kre ślił, że pod kar pac kie uczel nie
wyż sze two rzą prze strzeń, któ ra jest
wspól nym do brem. Nie za wsze jest ona
two rzo na przez spój ne dzia ła nia, jed nak -
że na sta wio na na wspól ny cel.

Na stęp nie od by ła się dys ku sja
na te mat współ pra cy w ob sza rze na uki
i dy dak ty ki oraz ist nie ją cych pro ble -
mów i ba rier, któ re tę współ pra cę
unie moż li wia ją. Jed ną z po ru szo nych
kwe stii by ło przy go to wa nie przez
szko ły wyż sze – za wo do we, przy szłych
ab sol wen tów – pra cow ni ków w bran -
żach za wo do wych. Pod kre ślo no, iż
jed ną z ról du żych uczel ni (UR, Prz)
win no być przy go to wa nie ka dry dla
tych szkół. Te mat ten jest o ty le waż -
ny i ak tu al ny, że w ostat nim cza sie
wła dze uczel ni wyż szych nie za wsze
wy ra ża ją zgo dę swo im pra cow ni kom

na za trud nie nie w wyż szej szko le za -
wo do wej ja ko dru gim miej scu pra cy.
Efek tem te go są pro ble my ka dro we
wyż szych szkół za wo do wych. Wska za -
no przy tym na pro blem mar gi na li zo -
wa nia tych że jed no stek, któ re jak do -
wo dzi li ich rek to rzy peł nią wszak za -
sad ni cze ro le kul tu ro twór cze i spo -
łecz ne, przy czy nia jąc się tak że do in te -

gra cji śro do wisk. W od po wie dzi uczel -
nie wyż sze (UR, Prz) wy ra zi ły chęć
sko rzy sta nia z ka dry dy dak tycz nej
wyż szej szko ły za wo do wej, bę dą cej
nie jed no krot nie prak ty ka mi -spe cja li -
sta mi w swo jej dzie dzi nie oraz wła dze
uczel ni bę dą pod cho dzić do pro ble -
mu dru gie go eta tu in dy wi du al nie
w sto sun ku do każ de go pra cow ni ka.

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. Rek to rzy
po chy li li się rów nież nad pro blem sys -
te mu an ty pla gia to we go po czym prze -
szli do przed ostat nie go punk tu spo -
tka nia, któ ry do ty czył sze ro ko ro zu -
mia nej dy dak ty ki.

Na ko niec, pod su mo wu jąc spo tka -
nie Rek tor UR prof. dr hab. Alek san der
Bob ko po sta wił py ta nie, czy wska za -
na by ła by sfor ma li zo wa na po stać in te -
gra cji śro do wi ska aka de mic kie go Pod -
kar pa cia, np. po wo ła nie Pod kar pac kiej
Kon fe ren cji Rek to rów? Po mysł zo stał
przy ję ty przy chyl nie. Pod kar pac ka Kon -
fe ren cja Rek to rów po win na sta no wić si -
łę, dzię ki któ rej bę dzie my mo gli  ar ty ku -
ło wać waż ne spra wy dla szkol nic twa wyż -
sze go w na szym re gio nie, tak, aby nasz
głos był sły szal ny. Ko lej ne spo tka nie rek -
to rów szkół wyż szych Pod kar pa cia zo sta -
ło usta lo ne na je sień b. r. i od bę dzie się
na Uni wer sy te cie Rze szow skim.

Głos za brał tak że przed sta wi ciel
Urzę du Mar szał kow skie go, mó wiąc
o wie lu ob sza rach współ pra cy i dzia -
łań, któ re mo gą być wspól nie po dej -
mo wa ne. Pa dły też de kla ra cje uczest ni -
cze nia władz wo je wódz twa w ta kich
spo tka niach, a tak że, co naj waż niej sze,
an ga żo wa nia co raz więk szych środ ków
na szkol nic two wyż sze, któ re jest na -
szą przy szło ścią i po win ni śmy o to
wspól ne do bro dbać”.

Spo tka nie rek to rów szkół wyż szych Pod kar pa cia
na Uni wer sy te cie Rze szow skim
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– Je stem bar dzo nie śmia ły. By wa -
ło, że na im pre zie dziew czy ny roz -
ma wia ły przy mnie na mój te mat.
Jed na mó wi ła, że faj ny ze mnie fa -
cet. Jej ko le żan ka na to, że to mo -
del i pew nie za ro zu mia ły fra jer. Nie
je stem ta ki – zwie rzył się mi kie -
dyś Wal dek Goszcz. Ten idol na sto -
la tek, mo del, ak tor i pio sen karz,
nie miał w so bie nic z za du fa nej
i ze psu tej gwiaz dy. Był zwy czaj nym
czło wie kiem. Jak wszy scy, prze ży -
wał wzlo ty i upad ki, chwi le eu fo rii
i za ła mań. Był szcze rze do brym
czło wie kiem. Był... Gdy by żył, 14
grud nia ubie głe go ro ku skoń czył by
39 lat. Los zde cy do wał ina czej...
24 stycz nia mi ja dzie sią ta rocz ni -
ca je go tra gicz nej śmier ci.

Wal dek uro dził się 14 grud nia 1973
ro ku w Wol bo rzu ko ło Piotr ko wa Try -
bu nal skie go. Nie był je dy na kiem. Miał
sio strę An nę i bra ta Pio tra. W cza sach
szkol nych i nie tyl ko bar dzo in te re so -
wał się spor tem. Upra wiał bie gi, sko ki
w dal i wzwyż, pły wa nie, rzut dys kiem
i ku lą, boks, jaz dę kon ną i na nar tach.
Star to wał w olim pia dach, w któ rych
czę sto zaj mo wał pierw sze miej sca.
Uczył się w Tech ni kum Me cha ni za cji
Rol nic twa w Wol bo rzu, gdzie był szkol -
nym mi strzem spor tu. Śpie wem za in te -
re so wał się już w dzie ciń stwie. W szko le
śred niej śpie wał w kwar te cie wo kal nym,
z któ rym zwy cię żył Wo je wódz ki Kon -
kurs Ze spo łów Wie lo gło so wych. Roz wi -
jał tak że swo je ta len ty ta necz ne.

W 1993 ro ku, kie dy był kla sie ma -
tu ral nej ko le żan ki wy sła ły je go zdję cie
na kon kurs „Twarz Ro ku”. Kon kurs
ten wy grał i dzię ki te mu otwo rzy ły
mu się drzwi do sła wy. Po sy pa ło się
wie le pro po zy cji re kla mo wych. Twarz
Wald ka zna na by ła z ta kich re klam
jak Pol si lver, Ve lvet, se zam ki Aha.
Pra co wał też dla ta kich pro jek tan tów
mo dy jak Ce rut ti, Thier ry Mu gler czy
Ni kos. Po ma tu rze do stał się na AWF
w Po zna niu. Jed nak nie mógł po go -
dzić na uki z ka rie rą mo de la. Mu siał
od su nąć wy ma rzo ne stu dia na póź -
niej. Gdy miał 23 la ta, oże nił się
z Mo ni ką, pro jek tant ką wnętrz. Da -
rzył ją wiel ką mi ło ścią i był z nią bar -
dzo szczę śli wy. Nie ste ty ich mał żeń -
stwo nie prze trwa ło. Mie li có recz kę
Wik to rię. – Obok mo jej ma my jest
ona naj więk szą mi ło ścią mo je go ży -
cia. To cu dow ne uczu cie, mieć świa -
do mość, że coś po to bie zo sta nie
na tym świe cie – pod kre ślił Wal dek
w jed nym z na szych ostat nich roz -
mów.

W 1997 ro ku, wraz z Mar kiem So -
śnic kim, za ło żył ze spół Hi Stre et, któ re -
go de biu tanc ka pły ta uka za ła się rok
póź niej. W cią gu trzech lat za gra li po -
nad 400 kon cer tów. Wal dek, oprócz pra -
cy ja ko ak tor, mo del i pio sen karz, du żo
cza su po świę cał na na ukę. Stu dio wał
w Wyż szej Szko le Za rzą dza nia w War sza -
wie. Nie wią zał jed nak swo jej przy szło ści
z biz ne sem. Chciał śpie wać i to by ło dla
nie go naj waż niej sze. Szko łę tę ro bił
„na wszel ki wy pa dek”, gdy by nie wy szła

mu ka rie ra gwiaz dy es tra dy. Do kształ cał
się tak że na warsz ta tach ak tor skich i wo -
kal nych.

Naj więk szą po pu lar ność przy nio sła
mu ro la Ada ma Roz dra żew skie go w se -
ria lu „Adam i Ewa”. Wy stą pił też go ścic -
cie też w se ria lu „Szpi tal na pe ry pe -
tiach”, gdzie za grał jed ne go z pa cjen tów.

Naj więk szym ma rze niem Wald ka by -
ło na gra nie so lo wej pły ty. No i ma rze nie
się speł ni ło. Je go pły ta uka za ła się
na ryn ku w li sto pa dzie 2001 ro ku.
W kwiet niu 2003 ro ku miał uka zać się
je go dru gi al bum. Nie ste ty, już go nie
bę dzie.

24 stycz nia 2003 ro ku Wal dek
zmarł na sku tek we wnętrz nych ob ra żeń,
od nie sio nych w wy pad ku sa mo cho do -
wym. Do szło do nie go na dro dze kra jo -
wej nr 7 Gdańsk – War sza wa, nie da le ko
Ostró dy, po mię dzy Mi łom ły nem a Pi -
ław ka mi. Kie ru ją cy nie bie ską lan cią li -
brą Wal dek, pod czas wy prze dza nia zde -
rzył się z nad jeż dża ją cym z na prze ciw ka
for dem escor tem. Pa sa że ra mi lan ci by li
ak tor Ra do sław Pa zu ra i mu zyk Fi lip
Siej ka. Oby dwaj zo sta li ran ni.

Wal dek zo stał po cho wa ny na miej -
sco wym cmen ta rzu w ro dzin nym Wol -
bo rzu. Co dzien nie na je go gro bie po ja -
wia ją się świe że kwia ty i pło ną zni cze,
od tych, któ rzy choć go nie zna li,
do dziś uwa ża ją za ko goś bli skie go.

MAR CIN KA LI TA

KA TA RZY NA CHRZA NOW SKA:
– Po zna li śmy się na pla nie „Ada ma

i Ewy”. By ła to hi sto ria dwoj ga za ko cha nych
lu dzi. I kto wie, mo że na wet na po cząt ku
coś mię dzy na mi za iskrzy ło. Za przy jaź ni li -
śmy się szyb ko. W kar na wa le 2001 ro ku by -
li śmy ra zem – z mo im mę żem i Wald kiem
– w To ron to. Pro wa dzi li śmy im pre zę dla Po -
lo nii. Pa mię tam go śpie wa ją ce go „Iść, cią gle

iść w stro nę słoń ca”. Tań czy li śmy, cu dow nie
się ba wiąc. Mę ża stra ci łam la tem 2002 ro ku.
Uto pił się pod czas wa ka cji w Gre cji. Bar dzo
się z Wald kiem lu bi li. W czwar tek, 23 stycz -
nia 2003 ro ku, ze bra łam si ły i za czę łam po -
rząd ko wać ubra nia mę ża. Miał bar dzo pięk -
ne ko szu le. Chcia łam je od dać Wald ko wi.
My śla łam, że mu je przy wio zę al bo on przy -
je dzie do mnie do Pa ry ża. Ukła da jąc te ko -
szu le, du żo o Wald ku my śla łam. No a na -
stęp ne go dnia oka za ło się, że mo gę je wy rzu -
cić. Strasz ne, że od cho dzą ta cy lu dzie. Wciąż
mam ich obu przed ocza mi – do brzy i pięk -
ni pod każ dym wzglę dem. Cią gle nie mo gę
o nich mó wić bez wzru sze nia, bo zo sta wi li
po so bie pust kę. Pa mię tam Wald ka, kie dy
wcho dził do nas do do mu, rzu cał się na mo -
ją bab cię, któ ra za nim sza la ła, na mo je cór -
ki. Był jed nym z nas, jak ro dzi na.

KRZYSZ TOF „K. A. S. A” KA SOW SKI:
– Swo je go opla vec trę sprze dał tuż

przed wy jaz dem nad mo rze. Chciał
ku pić ja kie goś va na. Ta lan cia li bra,
któ rą je chał z Trój mia sta, chy ba by ła

po ży czo na. Wal dek lu -

bił szyb ką jaz dę, ale jeź dził nie zwy kle
roz waż nie. Gdy w 2000 ro ku wy stę po -
wa li śmy w to ur nee „La ta z Ra diem”,
co wie czór z każ de go miej sca wra cał
do War sza wy na lek cje gry ak tor skiej.
Co dzien nie ro bił set ki ki lo me trów.
Był do świad czo nym kie row cą. Ja aku -
rat znam to miej sce, gdzie zda rzył się

wy pa dek, dro gę przez Mi łom łyn. Tam
jest pro sta, dość sze ro ka szo sa, gdzie
na tra sie z El blą ga do Ostró dy naj ła -
twiej jest wy prze dzić. Ża łu ję, że tak
nie wie le osób do ce ni ło, jak bar dzo
Wal dek roz wi nął swój ta lent ak tor ski
i pio sen kar ski od cza sów, gdy wy stę -
po wał ja ko mo del i kie dy naj waż niej -
szy był je go wy gląd. Na je go po grzeb
przy by ło pa rę ty się cy osób. By łem za -
sko czo ny, bo kie dy żył, nie kłę bi ły się
wo kół nie go ta kie tłu my.

ILO NA FE LI CJAŃ SKA:
– Kie dyś by łam z Wald kiem zwią za -

na emo cjo nal nie. To mój kra jan. On
miesz kał i uczył się w Wol bo rzu, ja w le -
żą cym nie opo dal Beł cha to wie, ale lek cje
re li gii mie li śmy z tym sa mym księ dzem.
To on opo wia dał mi o świet nym chło pa -
ku z Wol bo rza i o tym, że kie dyś mu si
nas ze so bą po znać. Je mu opo wia dał
o mnie. W 1993 ro ku, ja ko 20-let nia
dziew czy na i II wi ce miss Po lo nia, zja wi -
łam się w War sza wie. Po jed nym z pierw -
szych w mo im ży ciu po ka zów mo dy

pod szedł do mnie bar dzo przy stoj -
ny chło pak i spy tał, czy pa mię tam
księ dza An drze ja. By ło sym pa tycz -
nie, ale nie zo sta li śmy pa rą – al bo
ja mia łam za moc ny dla nie go cha -
rak ter al bo on dla mnie zbyt sła by.
Po tem wi dy wa li śmy się na po ka -
zach i ban kie tach. Wal dek był
za uprzej my, za szcze ry. Nie któ rzy
nie mo gli w to uwie rzyć i uzna wa li,
że jest nie szcze ry.

WOJ CIECH CŁA PIŃ SKI:
– Kie dy le cie li śmy z Krzyś kiem

Ka sow skim do Ka na dy, tyl ko Wal -
dek miał spi sa ny te sta ment. Po wie -
dział nam o tym przed wej ściem
do sa mo lo tu. Świa dom był te go, że
nie wszyst ko moż na pla no wać.
Cho ciaż pra co wał w śro do wi sku,
któ re mu nie ob ca jest ob łu da, za -
wiść, on był zu peł nie in ny. Czer pał
z ży cia peł ny mi ra mio na mi. Nie
miał w so bie nic z po zy. In ni ar ty ści
zo sta wia ją so bie czę sto pe wien mar -
gi nes pry wat no ści. On nie, był ca ły
dla lu dzi. Kie dyś star sza pa ni po wie -
dzia ła do nie go: Ada siu – ta kie by ło
je go se ria lo we imię. Wal dek nie spro -
sto wał, uśmiech nął się tyl ko i po wie -
dział „Bądź mo ją Ewą”. Li sta kon cer -
tów, ja kie za grał za dar mo, cha ry ta -
tyw nie, znacz nie prze wyż sza tę,
na któ rych za ra biał. Na dwa dni
przed wy pad kiem, wy stą pił na ba lu in -
for ma ty ków. Kwe sto wał na rzecz nie -
peł no spraw nych ru cho wo ma te ma ty -
ków i in for ma ty ków. Do do mu wra cał
tak sów ką. Po ży czy łem mu na nią, bo
gro sza przy so bie nie miał. Umó wi li -
śmy się wte dy na so bo tę i cho ciaż je -
go już nie ma, ca ły czas na tę so bo tę
cze kam. Do po grze bu strasz nie prze -
ży wa łem tę ni ko mu nie po trzeb ną
śmierć. Do dzi siaj trud no mi się z nią
po go dzić. kie dy zo ba czy łem Wald ka
w otwar tej trum nie, coś się we mnie
prze ła ma ło. Wie dzia łem już, że jest
mu do brze, że z ni kim nie mu si się
uże rać, ni cze go udo wad niać.

Chło pak z Wol bo rza
Mi ja 10 lat od tra gicz nej śmier ci Wald ka Gosz cza
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Jed ną z trud niej szych de cy zji ży cio -
wych jest wy bór od po wied nie go kie -
run ku stu diów. Wy spe cja li zo wa ne
stu dia zwięk sza ją szan sę na zna le zie -
nie pra cy, ale de cy zji nie moż na po dej -
mo wać pod wpły wem mo dy lecz
w peł ni świa do mie. War to wziąć
pod uwa gę pie lę gniar stwo, je śli bli -
ska jest nam te ma ty ka zdro wot -
na i bez in te re sow na po moc lu dziom. 

Za wo dy pie lę gniar ki i po łoż nej czer -
pią z hi sto rii i tra dy cji, do sto so wu jąc się
do wy mo gów współ cze sno ści. Oso by je
wy ko nu ją ce iden ty fi ku ją się z pro fe sją, ce -
chu ją się od po wie dzial no ścią, wraż li wo -
ścią, tro ską o do bro dru gie go czło wie ka. 

Ab sol went pie lę gniar stwa bę dzie
w prak ty ce re ali zo wał za da nia za wo du za -
ufa nia pu blicz ne go, to też po wi nien ce cho -
wać się ła two ścią w na wią zy wa niu kon tak -
tów in ter per so nal nych, życz li wo ścią oraz
zro zu mie niem pro ble mów osób, któ rych
obej mu je opie ką. Li czy się od po wie dzial -
ność, wraż li wość na ludz kie cier pie nie, od -
por ność na stres, zdol ność do po dej mo -
wa nia wła ści wych de cy zji, czę sto w trud -
nych sy tu acjach. Po za spe cja li stycz ną wie -
dzą z za kre su pie lę gniar stwa, nie zbęd -
na jest wie dza z ob sza ru na uk me dycz -
nych i spo łecz nych. Pie lę gniar stwo jest
tym kie run kiem, któ ry roz wi ja wszech -
stron nie, dzię ki cze mu ab sol wen ci mo gą
wy ka zać się licz ny mi kom pe ten cja mi. 

Stu dia pie lę gniar skie są dwu stop nio -
we. Moż na uzy skać ty tuł li cen cja ta pie lę -
gniar stwa lub kon ty nu ować na ukę na ko -
lej nym stop niu stu diów, a po je go ukoń -
cze niu le gi ty mo wać się ty tu łem ma gi stra
pie lę gniar stwa. W za ło że niach pro gra mo -
wych okre ślo no za kres wy ma gań, a tym
sa mym ro lę, do peł nie nia któ rej zo sta nie
przy go to wa ny po stu diach. Obej mu je on: 

l pla no wa nie, or ga ni zo wa nie i re ali -
zo wa nie opie ki pie lę gniar skiej;

l udzie la nie świad czeń w za kre sie
pro mo wa nia, za cho wa nia zdro wia i za po -
bie ga nia cho ro bom;

l spra wo wa nie ca ło ścio wej i zin dy wi -
du ali zo wa nej opie ki nad cho rym, nie peł -
no spraw nym i umie ra ją cym;

l wy ko ny wa nie świad czeń za po bie -
gaw czych, dia gno stycz nych, lecz ni czych
i re ha bi li ta cyj nych zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi;

l współ pra cę w ro li uczest ni ka ze -
spo łu opie ki zdro wot nej;

l ini cjo wa nie i wspie ra nie dzia łań
spo łecz no ści lo kal nej na rzecz zdro wia;

l prze strze ga nie za sad ety ki za wo do -
wej;

l współ pra cę z pro fe sjo na li sta mi dla
za pew nie nia ca ło ścio wej opie ki jed no st ce
i ro dzi nie;

l ko mu ni ko wa nie się z pa cjen tem, je -
go ro dzi ną oraz z in ny mi uczest ni ka mi ze -
spo łu;

l roz wój prak ty ki pie lę gniar skiej,
kry tycz ne go my śle nia i ba dań na uko wych
po przez sto so wa nie w prak ty ce ak tu al nej
wie dzy z za kre su na uk me dycz nych, spo -

łecz nych, teo rii pie lę gniar stwa, re gu la cji
praw nych za wo du i opie ki zdro wot nej.

Zdo by cie wszyst kich wy mie nio nych
umie jęt no ści umoż li wia cie ka wy i roz bu -
do wa ny pro gram stu diów, któ ry przed sta -
wia się na stę pu ją co: 

WY MA GA NIA OGÓL NE. Stu dia li -
cen cjac kie na kie run ku pie lę gniar stwo
trwa ją 3 la ta i koń czą się obro ną pra cy li -
cen cjac kiej. Wy ma ga nia te obej mu ją blo ki
przed mio tów: kształ ce nia ogól ne go, pod -
sta wo wych oraz kie run ko wych. 

GRU PY PRZED MIO TÓW. Po szcze -
gól ne tre ści teo re tycz ne zo sta ły po dzie lo -
ne na gru py przed mio tów z od po wied nim
ob cią że niem go dzi no wym: 

PRZED MIO TY KSZTAŁ CE NIA
OGÓL NE GO (fi lo zo fia i pod sta wy ety ki,
wy cho wa nie fi zycz ne, ję zyk ob cy, przed -
miot do wy bo ru)

W tej czę ści pro gra mo wej po zna je
się głów ne kie run ki i za gad nie nia fi lo zo -
ficz ne, ja ko źró dło re f lek sji nad czło wie -
kiem. Po zna nie i zro zu mie nie war to ści,

norm i ocen mo ral nych uwraż li wia
na etycz ną stro nę za wo du. Zgod nie z za -
ło że nia mi pro gra mo wy mi moż na do sko -
na lić ję zyk ob cy w mo wie i pi śmie.
Szcze gól nie przy dat ne oka że się opa no -
wa nie ter mi no lo gii me dycz nej, po nie -
waż współ cze sny pa cjent, to pa cjent
„unij ny”, „mię dzy na ro do wy”. Pro gram
stu diów zo stał tak opra co wa ny, że by ab -
sol went stu diów pie lę gniar skich wy ka zy -
wał się zna jo mo ścią ję zy ka ob ce go
na po zio mie B2 Eu ro pej skie go Sys te mu
Opi su Kształ ce nia Ję zy ko we go Ra dy Eu -
ro py oraz po słu gi wał się ję zy kiem spe -
cja li stycz nym z za kre su pie lę gniar stwa.
War to roz wa żyć wy bór uczel ni, któ ra
prak ty ku je mię dzy na ro do wą wy mia nę
prak tyk stu denc kich. 

W za leż no ści od za in te re so wań, moż -
na po sze rzać wie dzę z za kre su przed mio -
tów nie zwią za nych bez po śred nio z kie -
run kiem stu diów. 

B. PRZED MIO TY POD STA WO WE
(ana to mia, fi zjo lo gia, bio che mia, ge ne ty -
ka, pa to mor fo lo gia i pa to fi zjo lo gia, mi -
kro bio lo gia z pod sta wa mi pa ra zy to lo gii,

zdro wie pu blicz ne, far ma ko lo gia, psy cho -
lo gia, so cjo lo gia, pe da go gi ka).

Przed mio ty z tej gru py do star cza ją
nie zbęd nej wie dzy z za kre su ana to mii, fi -
zjo lo gii i roz wo ju czło wie ka, od mo men -
tu je go po czę cia, aż do póź nej sta ro ści.
Po zna je się wszyst kie pro ce sy za cho dzą ce
w or ga ni zmie, po nad to źró dła, me cha ni -
zmy, pod sta wo we pro ce sy pa to lo gicz ne,
pro ble my, a tak że osią gnię cia współ cze -
snej me dy cy ny. Na se mi na riach dys ku tu je
się o trans plan to lo gii, klo no wa niu, ge ne ty -
ce, pro ce sie sta rze nia się or ga ni zmu oraz
śmier ci. Pie lę gniar stwo jest dzie dzi ną wie -
lo dy scy pli nar ną, roz wo jo wą, wy cho dzą cą
po za tra dy cyj ne ra my. Po ru sza ne są za gad -
nie nia za gro żeń zdro wot nych wy stę pu ją -
cych w śro do wi sku za miesz ka nia, na uki
i pra cy, pro ble mów zdro wot nych miesz -
kań ców po szcze gól nych re gio nów Pol ski
oraz wy bra nych kra jów na świe cie. Po zna -
nie za ło żeń po li ty ki spo łecz no -zdro wot nej
pań stwa oraz or ga ni za cji sys te mu ochro ny
zdro wia umoż li wi zro zu mie nie za ło żeń or -
ga ni za cji pra cy pie lę gniar skiej oraz zna cze -
nie struk tu ry i za so bów pie lę gniar stwa.

Ca łość za gad nień te go blo ku pro gra mo -
we go do peł nia wie dza z za kre su far ma ko -
lo gii, psy cho lo gii, so cjo lo gii oraz pe da go -
gi ki. Opa no wa nie jej po zwa la w peł ni zro -
zu mieć funk cjo no wa nie i za cho wa nie
czło wie ka, któ re go w przy szło ści obej mu -
je się ca ło ścio wą opie ką, a tak że zna cze nie
wła ści we go ko mu ni ko wa nia się z nim. 

C. PRZED MIO TY KIE RUN KO WE
(pod sta wy pie lę gniar stwa, pro mo cja zdro -
wia, przed mio ty kli nicz ne oraz pie lę gniar -
stwo z za kre su róż nych dzie dzin, re ha bi li -
ta cja i pie lę gno wa nie osób nie peł no spraw -
nych, me to do lo gia ba dań na uko wych, se -
mi na rium li cen cjac kie)

Ta gru pa przed mio tów przy go to wu je
do uzy ska nia umie jęt no ści nie zbęd nych
do wy ko ny wa nia za wo du pie lę gniar skie go,
ta kich jak: na wią zy wa nie i pod trzy my wa -
nie kon tak tu z czło wie kiem zdro wym
i cho rym, roz po zna wa nie pro ble mów
zdro wot nych pod opiecz ne go, pla no wa nie,
re ali za cja i do ku men to wa nie świad czo nej
opie ki pie lę gniar skiej, współ pra ca z ze spo -
łem in ter dy scy pli nar nym. 

D. PRZED MIO TY SPE CJA LI ZA -
CYJ NE i SPE CJAL NO ŚCIO WE

Na le żą do gru py przed mio tów do dat -
ko wych przy go to wu ją cych do wy ko ny wa -
nia za wo du oraz umoż li wia ją po głę bie nie
wy kształ ce nia kie run ko we go w za kre sie
wie dzy pie lę gniar skiej. 

PRAK TY KI. Część prak tycz na pod -
czas stu diów od by wa się w róż nych za kła -
dach opie ki zdro wot nej i obej mu je prak -
tycz ne do sko na le nie umie jęt no ści za wo -
do wych, uzy ska nych w to ku re ali za cji
przed mio tów kie run ko wych. Przy naj mniej
50% go dzin za jęć w gru pie przed mio tów
kie run ko wych od by wa się w for mie prak -
tycz nej, co po zwa la po znać praw dzi we re -
alia wy ko ny wa nia za wo du. 

Po uzy ska niu pra wa wy ko ny wa nia za -
wo du, moż na pod jąć za trud nie nie w róż -
nych jed nost kach opie ki zdro wot nej, np.
w szpi ta lach, za kła dach pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej, pla ców kach na ucza nia i wy cho -
wa nia, za kła dach pie lę gna cyj no -opie kuń -
czych i opie kuń czo -lecz ni czych, ośrod kach
opie ki pa lia tyw no -ho spi cyj nej, jed nost kach
sys te mu ra tow nic twa me dycz ne go, sa na to -
riach. Do wy bra nych miejsc nie zbęd ne jed -
nak bę dą do dat ko we kwa li fi ka cje oraz staż
pra cy. Oso by z „du chem dy dak ty ka lub na -
ukow ca” ma ją szan se zre ali zo wa nia się
na uczel niach, szko łach wyż szych al -
bo ośrod kach na uko wo -ba daw czych.

Stu dia pie lę gniar skie w Pol sce są ob -
ję te Dy rek ty wą 2005/36/WE Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy, któ ra umoż li wia
mię dzy na ro do wą po rów ny wal ność kwa li -
fi ka cji za wo do wych pie lę gnia rek. Na to -
miast kształ ce nie re ali zo wa ne zgod nie
z za ło że nia mi Pro ce su Bo loń skie go obej -
mu je, m.in. wpro wa dze nie sys te mu przej -
rzy stych i po rów ny wal nych   stop ni, po -
wszech ne sto so wa nie sys te mu punk tów
kre dy to wych (tj. ECTS – Eu ro pe an Cre dit
Trans fer Sys tem), mo bil ność stu den tów
oraz gwa ran tu je pro mo cję eu ro pej skie go
wy mia ru szkol nic twa wyż sze go, szcze gól -
nie w za kre sie roz wo ju za wo do we go i pro -
gra mów na ucza nia. 

Dla cze go war to stu dio wać
pie lę gniar stwo?
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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 lek -
cjo no wa na spe cjal nie dla McCafé.

W zi mo wym me nu ka wiar ni
do ofer ty do łą czy ła roz grze wa ją ca
orien tal na pro po zy cja – Chai Lat te.
Chai po cho dzi z In dii i jest mie szan ką
her ba ty ty pu in stant oraz bu kie tu lo -
kal nych przy praw. Do mi nu ją ce aro ma -

ty to kar da mon, cy na mon, im bir i wa -
ni lia oraz anyż i goź dzik. Ca ła kom po -
zy cja two rzy je den bar dzo cha rak te ry -
stycz ny roz grze wa ją cy, słod ko ostry
smak.  Bu kiet przy praw jest zbli żo ny
do do sko na le zna ne go w Pol sce aro -
ma tu pier ni ko we go. Chai jest do mi nu -
ją cym skład ni kiem no wo ści. W po łą -
cze niu z kla sycz nym lat te ca łość two -
rzy uni kal ny i nie za po mnia ny smak,
do któ re go wra ca się z przy jem no ścią.

Dru gą pro po zy cją po le ca ną
na chłod ne dni jest Oran ge Mo cha.
To per fek cyj ne po łą cze nie moc ne go
espres so, go rą ce go mle ka i ciem nej
cze ko la dy. Zi mo we go cha rak te ru do -

da ją jej nu ty cy tru so we. Wy raź na po -
ma rań cza i sło dycz cze ko la dy do sko -
na le roz grze wa ją i wpra wia ją w przy -
jem ny na strój.

W McCafé ka wa pa rzo na jest
z mie szan ki ara bi ca, po cho dzą cej
z plan ta cji ko lum bij skich i bra zy lij -
skich. Po sia da rów nież cer ty f i kat Ra in -
fo rest Al lian ce, dzię ki któ re mu moż -
na mieć pew ność, że ka wa po cho dzi
plan ta cji, gdzie dba się o śro do wi sko
na tu ral ne i pra wa pra cow ni ków.
McDo nald’s Pol ska kon ty nu uje dy na -
micz ny roz wój ka wiar nia nej kon cep cji
i suk ce syw nie umac nia sta tus tej mar ki
na pol skim ryn ku, ofe ru jąc swo im
klien tom pro duk ty naj wyż szej ja ko ści.
Obec nie dzia ła 81 re stau ra cji wy po sa -
żo nych w stre fę ka wiar nia ną. W naj -
bliż szym cza sie pla no wa ne są ko lej ne
otwar cia. 

Oso by, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji w czwar tek,
24 stycz nia o godz.11,otrzy ma ją
kub ki ter micz ne od McDo nalds.
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Za sma kuj w orien cie – Chai Lat te w pro mo cyj nym me nu McCafé 



extra PODKARPACIE 5czwartek, 24 stycznia 2013

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.

KUPIĘ GOSPODARSTWO 
LUB GRUNT ROLNY 
TEL. 531 998 690

Uczest ni cy or ga ni zo wa ne go
przez Gru pę ENER GA pro gra -
mu edu ka cyj ne go ma ją ostat -
nią szan sę, aby wy ru szyć w po -
dróż po świe cie ener gii elek -
trycz nej i zdo być atrak cyj ne na -
gro dy, w tym wi zy tę mo bil ne go
cen trum na uko we go „Pla ne ta
Ener gii” w swo jej miej sco wo -
ści. Kon kurs trwa do 31 stycz -
nia, więc jest jesz cze czas by
wziąć w nim udział. Do tej po ry
wy zwa nie pod ję ło po nad 200
klas z ca łej Pol ski. 

Co da je udział w pro gra mie
„Pla ne ta Ener gii”

Pro gram „Pla ne ta Ener gii”
w pro sty i przy stęp ny spo sób łą czy
na ukę z za ba wą, ale przede wszyst -
kim edu ku je naj młod szych. Je go
głów nym ce lem jest roz po wszech nia -
nie wie dzy o ener gii elek trycz nej
oraz kształ to wa nie pro eko lo gicz nych

po staw wśród naj młod szych. Dzie ci
do wia du ją  się m.in. skąd się bie rze
prąd, jak bez piecz nie i ra cjo nal nie
ko rzy stać z urzą dzeń elek trycz nych
oraz jak za cho wy wać się w po bli żu
obiek tów ener ge tycz nych. Po nad to
wy gra na w kon kur sie to cie ka we na -
gro dy. Dzie sięć zwy cię skich klas zdo -
by wa dla swo ich szkół i miast dwu -
dnio wą wi zy tę „Pla ne ty Ener gii” –
in te rak tyw ne go mia stecz ka edu ka cyj -
no -roz ryw ko we go. Pięć dzie siąt wy -
róż nio nych klas otrzy ma atrak cyj ne
na gro dy edu ka cyj ne. Na uczy cie le na -
gro dzo nych i wy róż nio nych klas
otrzy ma ją cer ty fi ka ty po świad cza ją -
ce ich udział w pro gra mie.

Co zro bić, aby mia stecz ko
„Pla ne ta Ener gii” po ja wi ło się
w Two jej miej sco wo ści?

Każ dy na uczy ciel, któ ry zgło -
sił swo ją kla sę do kon kur su, prze -
pro wa dził mi ni mum trzy lek cje

na te mat ener gii elek trycz nej
w opar ciu o ma te ria ły dy dak tycz -
ne przy go to wa ne przez Gru pę
ENER GA oraz pod jął au tor skie
dzia ła nie do dat ko we, po wi nien
do 15 lu te go br. prze słać spra woz -
da nie z prze pro wa dzo nych za jęć.
Im cie kaw sze dzia ła nia, tym więk -
sze szan se na wy gra ną. Roz strzy -
gnię cie kon kur su „Pla ne ta Ener -
gii” i wy ło nie nie zwy cięz ców na -
stą pi 18 mar ca br.

Na uka i za ba wa w jed nym,
czy li co cze ka dzie ci w in te rak -
tyw nym mia stecz ku „Pla ne ta
Ener gii”

Mia stecz ko „Pla ne ta Ener gii”
kry je w so bie wie le atrak cji m.in. za -
ba wy i kon kur sy w stre fie po świę co -
nej od na wial nym źró dłom ener gii
elek trycz nej, film 3D oraz eks pe ry -
men ty prze pro wa dza ne pod czuj -
nym okiem wy kła dow ców z Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go.

Szcze gó ły kon kur su, re gu la min
i ma te ria ły dy dak tycz ne moż na zna -
leźć w ser wi sie www.Pla ne ta Ener gii.pl. 

Gdzie wy lą du je ko smicz ne 
mia stecz ko „Pla ne ta Ener gii”? 

Do bie gła koń ca II edy cja ogól no pol skie -
go pro gra mu edu ka cyj ne go Śnia da nie Da je
Moc, któ re go or ga ni za to rem by ło Part ner -
stwo dla Zdro wia Tym ra zem do pro gra mu
przy łą czy ło się aż 4690 szkół pod sta wo wych
z ca łej Pol ski, w tym z wo je wódz twa pod kar -
pac kie go by ły z na mi 282 szko ły W ra mach
pro gra mu zor ga ni zo wa no dwa kon kur sy:
pierw szy z na re por taż z Klu bów Śnia da nio -
wych, oraz dru gi na re por taż z Dnia Zdro we -
go Śnia da nia. Do oby dwu kon kur sów zo sta -
ło na de sła nych bar dzo wie le prac. Kla sa 2A ze
Szko ły Pod sta wo wej im. Ks. An to nie go Pod -
gór skie go w Iwo ni czu za ję ła I miej sce w kon -
kur sie na re por taż z Klu bów Śnia da nio wych.

Po pierw sze Klu by Śnia da nio we!
Te go rocz na edy cja pro gra mu Śnia da nie

Da je Moc zo sta ła wzbo ga co na o ideę Klu -
bów Śnia da nio wych. Już od 1 wrze śnia 2012r.
na uczy cie le, po raz pierw szy, za kła da li w swo -
ich kla sach klu by, w któ rych prze pro wa dza li

za ję cia na pod sta wie 12 za sad zdro we go od ży -
wia nia. Dzię ki przy go to wa nym przez me to dy -
ka sce na riu szom naj młod si do wie dzie li się co
sta no wi pod po rę moc nych ko ści, dla cze go
trze ba myć rę ce przed je dze niem, ja kie wi ta -
mi ny i mi ne ra ły kry ją się w owo cach i wa rzy -
wach, a przede wszyst kim dla cze go za wsze na -
le ży wy cho dzić do szko ły po i ze śnia da niem.
Na uczy cie le z prze pro wa dzo nych śnia dań
edu ka cyj nych mo gli przy go to wać pre zen ta -
cję, któ ra na stęp nie bra ła udział w kon kur sie
na re por taż z Klu bów Śnia da nio wych. Kla sy
na de sła ły łącz nie 96 re por ta ży.

Ju ry, w skład któ re go wcho dzi li
przed sta wi cie le Part ner stwa dla Zdro wia
oraz am ba sa do rzy To mek Woź niak i Ola
wy ło ni li zwy cięz ców:

I miej sce – kla sa 2 A ze Szko ły
Pod sta wo wej im. Ks. An to nie go
Pod gór skie go w Iwo ni czu, wo je -
wódz two pod kar pac kie 

II miej sce – kla sa 2 A z Pu blicz nej
sze ścio let niej Szko ły Pod sta wo wej w Su -
szu, wo je wódz two war miń sko -ma zur skie 

III miej sce – kla sa 1 B z Pu blicz nej
Szko ły in te gra cyj nej nr 26 w Wał brzy chu,
wo je wódz two dol no ślą skie 

„Chce my ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim szko łom i kla som, któ re tak
licz nie przy stą pi ły do na sze go pro gra -
mu. Cie szy my się, że dzię ki tak ogrom -
ne mu za an ga żo wa niu mo że my prze ka -
zy wać naj młod szym wie dzę na te mat
nie zwy kle istot nej ro li śnia da nia w die -
cie dziec ka Za pra sza my do or ga ni za cji
wspól nych śnia dań w kla sie na co
dzień.” – po wie dzia ła Ewa Za cha re wicz
z Part ner stwa dla Zdro wia.

Śnia da nie Da je Moc
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Pod ta kim ha słem w dniach 8–10 lu te go
2013 ro ku w Te atrze im. W. Sie masz ko wej od -
by wać się bę dą 20. Rze szow skie Spo tka nia
Kar na wa ło we. W pro gra mie spek ta kle Te atru
IM KA, Na ro do we go Te atru Sta re go z Kra ko -
wa i Te atru PI NO KIO z Ło dzi.

8 lu te go o godz. 19.30 spek takl „Bal la dy ny i ro -
man se” (w re ży se rii Kon ra da Dwo ra kow skie go) za pre -
zen tu je Te atr Lal ki i Ak to ra PI NO KIO z Ło dzi. 

Sztu ka jest ada pta cją na gro dzo nej Pasz por -
tem Po li ty ki po wie ści Igna ce go Kar po wi cza „Bal -
la dy ny i ro man se”. „To chlub ny po wrót do tra dy -
cji spek ta kli „tyl ko dla wi dzów do ro słych”, gdy
na sce nie nie bra ko wa ło ero ty ki. W po wie ści Kar -
po wi cza bo go wie róż nych re li gii i kul tur zstę pu ją
mię dzy lu dzi, bo chcą na po wrót stać się „bo ha -
te ra mi wy obraź ni”. Znów chcą wpły wać na lo sy
po gu bio nych, re zy gnu ją cych z du cho wo ści, za gu -
bio nych w swej sek su al no ści spo łe czeństw. Bo go -
wie róż ni są od swe go wi ze run ku w świę tych księ -
gach. Zna ją ich pi sa ną przez lu dzi treść i do bro -
tli wie z niej kpią. (…) Ro man su ją z ludź mi i mię -
dzy so bą. Zstę pu ją na zie mię i ni by na te ra pii gru -
po wej mó wią wi dzom o swych pro ble mach.
Na po ły ludz kich, na po ły bo skich. Na sce nie sta -
le pro wa dzo na jest pa ro dy stycz na gra z tra dy cją
li te ra tu ry, do gma ta mi wia ry, ide ami”. (Łu kasz Ka -
czyń ski, „Dzien nik Łódz ki”)

Te atr Lal ki i Ak to ra PI NO KIO z Ło dzi zdo -
był pierw szą na gro dę pod czas RST Vi zu Art Fe sti -
wa lu Sce no gra fów i Ko stiu mo gra fów.

9 lu te go o godz. 16.00 na rze szow skiej sce -
nie wy stą pi war szaw ski Te atr IM KA – spek takl
„O pół no cy przy by łem do Wi da wy, czy li Opis
oby cza jów III” (re ży se ria Mi ko łaj Gra bow ski). 

Sztu ka na pod sta wie tek stów ks. Ję drze ja
Ki to wi cza, Hen ry ka Rze wu skie go i cu dzo ziem -
ców od wie dza ją cych Pol skę w cza sach Sta ni sła -
wa Au gu sta „in te li gent nie ana li zu je pol ską
men tal ność, po ka zu je przy wa ry i śmiesz nost ki.
Ze sta wia na sze po strze ga nie sie bie z ob ra zem
Pol ski, eg zo tycz ne go kra ju w oczach przy by sza

z Za cho du. Spo ro tu sar mac kie go kli ma tu, re -
li gii, koł tuń stwa i al ko ho lo wych uciech (ak to -
rzy czę stu ją wi dow nię wód ką). Świet nie wy re -
ży se ro wa ne i przede wszyst kim do brze za gra -
ne: w ob sa dzie m.in. sam M. Gra bow ski, T.
Ka ro lak, M. Bo czar ska, U. Po piel i I. Biel ska”.
(Iga Nyc, „Wprost”)

Spek takl otrzy mał na gro dę dla ze spo łu ak -
tor skie go na 36. Opol skich Kon fron ta cjach Te -
atral nych oraz na gro dę za sce na riusz i re ży se rię
dla Mi ko ła ja Gra bow skie go na XVI Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Ko me dii w Tar no wie.

10 lu te go o godz. 18.00 spek takl wg po wie -
ści Do ro ty Ma słow skiej „Paw kró lo wej” Na ro do -

we go Sta re go Te atru im. H. Mo drze jew skiej
w Kra ko wie (re ży se ria – Pa weł Świą tek).

„Mi ga ją przed na mi bo ha te ro wie „Pa wia” (…)
spor tre to wa ni w ko lej nych ak tor skich na wij kach,
gad kach i przy śpiew kach, zle pie ni z po to ków sko -
ja rzeń i klisz ję zy ko wych ob ja wia ją się nam w peł -
nej kra sie wła snej ni co ści. (…) Nar ra cyj ny trick Ma -
słow skiej po zwa la, by zde ma sko wa li się sa mi ja ko
pasz te ty i lesz cze. Fa jan sia rze i pla sti ki. I tak spa da -
ją na aut by le ja kie alu zje by le ja kich bo ha te rów, któ -
rzy wbrew swo im aspi ra cjom nie zo sta li ce le bry ta -
mi. (…) do pro wa dzo ny do ab sur du ję zyk Ma słow -
skiej wzbu dza hu ra ga ny śmie chu, zo sta je wi dzom
nie tyl ko w gło wie, ale i w gar dle”. (Łu kasz Drew -
niak, „Dzien nik Pol ski”) 

Bzik To tal ny! 
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10 i 11 stycz nia w ha li spor to wej Jed nost ki Woj sko wej Nr 3841
w Rze szo wie trwa ły „II Mi strzo stwa 3. Re gio nal nej Ba zy Lo gi -
stycz nej w pił ce siat ko wej”. Uro czy ste go otwar cia, jak i za mknię -
cia im pre zy, do ko na ła wi ce mar sza łek An na Ko wal ska.

W mi strzo stwach, prze bie ga ją cych pod pa tro na tem mar szał ka
Mi ro sła wa Ka ra py ty, udział wzię ło osiem dru żyn re pre zen tu ją cych
po ni żej wy mie nio ne in sty tu cje i jed nost ki woj sko we:
– Re gio nal na Ba za Lo gi stycz na Kra ków,
– 31. Woj sko wy Od dział Go spo dar czy Zgierz,
– 33. Woj sko wy Od dział Go spo dar czy No wa Dę ba,
– 34. Woj sko wy Od dział Go spo dar czy Rze szów,
– 35. Woj sko wy Od dział Go spo dar czy Kra ków,
– Wo je wódz ki Sztab Woj sko wy Rze szów,
– Wo je wódz ki Sztab Woj sko wy Lu blin,
– 3. krr Ni sko.

Otwie ra jąc im pre zę wi ce mar sza łek An na Ko wal ska ży czy ła wszyst -
kim ze spo łom du żej sa tys fak cji z wzię cia udzia łu w mi strzo stwach – bez
wzglę du na osią gnię ty wy nik.

Ro ze gra ne me cze prze bie gły zgod nie ze spor to wą za sa dą fa ir play,
a zwy cięz ca mi mi strzostw zo sta ły na stę pu ją ce dru ży ny:
1. 33. Woj sko wy Od dział Go spo dar czy No wa Dę ba,
2. Wo je wódz ki Sztab Woj sko wy Rze szów,
3. Wo je wódz ki Sztab Woj sko wy Lu blin.

Ze spo ły za za ję cie trzech pierw szych miejsc zo sta ły na gro dzo ne pu -
cha ra mi, me da la mi i dy plo ma mi, w któ rych wrę cze niu udział wzię ła wi -
ce mar sza łek An na Ko wal ska. Do dat ko wo każ da z dru żyn otrzy ma ła ze -
staw fol de rów i pu bli ka cji na te mat wo je wódz twa pod kar pac kie go oraz
mia sta Rze szo wa.

Ma rek Grze sik

II Mi strzo stwa 3. Re gio nal nej 
Ba zy Lo gi stycz nej w pił ce siat ko wej

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 po li cjan ci uczest ni -
czy li w po ka zach służb mun du ro wych.
Obok Po li cji na Ryn ku za pre zen to wa li
się przed sta wi cie le stra ży po żar nej,
służ by cel nej i gra nicz nej oraz żan dar -
me rii woj sko wej. Po li cjan ci z rze szow -
skiej ko men dy miej skiej za pre zen to wa -
li sprzęt, któ ry na co dzień wy ko rzy -
stu ją w służ bie. Jak za wsze po li cyj ne
sto isko i sprzęt cie szy ły się wiel kim za -
in te re so wa niem nie tyl ko naj młod -
szych. Dla nich po li cjan ci z ko men dy
miej skiej przy go to wa li upo min ki i pa -
miąt ki.

Przez ca ły dzień po li cjan ci bę dą
tak że czu wać nad bez piecz nym prze -
bie giem ca łej im pre zy oraz pro wa dzo -
nej w mie ście kwe sty. Po li cyj ne pa tro -
le za dba ją o bez pie czeń stwo kwe stu ją -
cych wo lon ta riu szy, wy stę pu ją cych
na sce nie oraz wszyst kich uczest ni ków
za ba wy, w każ dym miej scu w Rze szo -
wie, gdzie za gra dzi siaj or kie stra.

Po li cjan ci pod czas fi na łu WOŚP
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