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Uroczystość
Rzeszowskiego
28 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznego czepka pielęgniarskiego absolwentom
kierunku pielęgniarstwo - licencjatom pielęgniarstwa. Uroczystość - ceremonia czepkowania jest swego
rodzaju elementem kultury pielęgniarskiej i uroczystym wprowadzeniem do grupy profesjonalistów pielęgniarek, symbolicznym wtajemniczeniem zawodowym.
Ceremonię uroczystego wręczenia symbolicznego czepka pielęgniarskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim
rozpoczęto odśpiewaniem Gaude Mater Polonia a następnie powitaniem gości przez Dyrektora Instytutu
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu - prof. dra hab. n.med. Pawła Januszewicza.
Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz przedstawiciele organizacji pielęgniarskich: mgr Teresa Kuziara - członek Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych; mgr Anita Drążek - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych w Rzeszowie; mgr Elżbieta Sułyk - Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego w Rzeszowie oraz dr Kazimiera Zdziebło - Przewodnicząca Oddziału Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Kielcach i nauczyciel Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wśród gości
byli także: konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa - mgr Bożena Guściora - konsultant w
dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i dr n.o zdr. Bożena Majchrowicz - konsultant wojewódzki w
dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarki naczelne rzeszowskich szpitali - mgr
Małgorzata Zatorska-Zoła - Pielęgniarka Naczelna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie;
mgr Agata Rybka - Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Rudnej Małej,
mgr Elżbieta Mianowska - Pielęgniarka Naczelna Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie.
Ceremonia odbyła się w obecności władz Wydziału w osobie Dziekana Wydziału Medycznego - prof. dra
hab. n. med. Artura Mazura, Pani Prodziekan - dr Katarzyny Dereń oraz Dyrekcji Instytutu Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu w osobach: prof. dra hab. n. med. Pawła Januszewicza i dr n. med. Małgorzaty Marć.
Kulminacyjnym punktem uroczystości, po złożeniu przyrzeczenia pielęgniarskiego zawartego w Kodeksie
Etyki Zawodowej Pielęgniarski i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej było nałożenie symbolicznych czepków
studentom przez: dr n. o zdr. Annę Fąfarę - Opiekuna III roku - absolwentów, dr n o zdr. Małgorzatę
Gajdek - Koordynatora Praktyk, dr n.med. Małgorzatę Marć - wice-Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i
Nauk o Zdrowiu; mgr Elżbietę Sułyk, mgr Anitę Drążek. Po otrzymaniu symbolicznych czepków oraz
znaczków pielęgniarskich (od studentów II roku pielęgniarstwa) absolwenci odśpiewali hymn pielęgniarki
przy profesjonalnym wsparciu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego pod dyrekcją dr
Katarzyny Sobas.
Refleksją na temat opieki i pielęgnowania wobec wyzwań współczesności podzieliła się dr n. przyr.
Wiesława Ciechaniewicz - wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, autorka wielu podręczników i publikacji z zakresu pielęgniarstwa i dydaktyki
pielęgniarskiej. Zwróciła uwagę absolwentom na szeroki zakres ich możliwości, ale także wymagań
stawianych w zróżnicowanych miejscach świadczenia opieki oraz wynikających z ich zawodowych
kompetencji, a podyktowanych potrzebą zindywidualizowanej opieki nad osobą potrzebującą.
W trakcie uroczystości prof. dr hab. Paweł Januszewicz oraz mgr Elżbieta Sułyk wręczyli nagrody dla
finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, która odbyła się w maju w
Nowym Sączu. Nagrody otrzymały: Klaudia Majder i Katarzyna Mikłasz.
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