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Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Mija 90 lat od rozpoczęcia działalności Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. Nadarza się więc znakomita okazja, aby nie
tylko małopolskim pielęgniarkom i położnym, ale także uczestnikom organizowanej w Krakowie w dniach
11-12 września 2015 roku Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, przypomnieć historyczne przeobrażenia i proces dochodzenia do aktualnej
rzeczywistości w naszym zawodzie. Bez znajomości
i zrozumienia przeszłości nie można skutecznie budować tego, co można nazwać kulturą zawodu.
Środowisko krakowskich pielęgniarek jest dumne
z prekursorek zawodu, które w trudnych dla Ojczyzny
i Społeczeństwa okresach podjęły działania opiekuńcze nad potrzebującymi. Tu w Krakowie, to miłosierdzie dało początek pielęgniarstwu. Sprowadzone do
Krakowa siostry szarytki wraz z członkiniami Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, kierując się współczuciem dla cierpiących i nieszczęśliwych,
inicjowały i kontynuowały działalność dobroczynną.
Dzięki ich aktywności w zakresie szeroko rozumianej
opiekuńczości tworzyło się pielęgniarstwo.
Podjęto działania zmierzające do zorganizowania
w 1911 roku, dzięki funduszom zdobytym własnym
wysiłkiem, Szkoły Zawodowych Pielęgniarek. Ta nowoczesna, jak na owe czasy Szkoła, oparta na wzorach
szkół niemieckich, wskazała na konieczność kształcenia zawodowego do opieki nad chorymi.
Po zakończeniu działalności Szkoły z powodu braku
środków na jej prowadzenie, założycielki i nauczycielki
tej Szkoły: Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska, Joanna Stryjeńska, przy wsparciu profesorów

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Rockefellera
doprowadziły do otwarcia w 1925 roku Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. Kształcenie
oparte było na ustalonym programie, ustawicznie doskonalonym w oparciu o doświadczenie zdobywane
w szkołach pielęgniarskich w Europie i USA. Priorytetem stało się kształtowanie właściwych postaw w stosunku do chorych i obowiązków zawodowych.
Mimo zmieniającej się nazwy i struktury organizacyjnej, w kolejnych dziesięcioleciach kontynuowano
kształcenie pielęgniarek zgodnie z tradycją Szkoły
i najwyższymi standardami.
Zmiany dokonujące się w zakresie kształcenia pielęgniarek na świecie, spowodowały podjęcie prac nad
wprowadzeniem zmian w tym zakresie, w Polsce. Aktywna działalność pielęgniarek działających w różnych
organizacjach i stowarzyszeniach została uwieńczona
powołaniem uczelni kształcących pielęgniarki na poziomie wyższym, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Mija czterdzieści lat od powołania Wydziału Pielęgniarskiego w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Dokonujące się zmiany w zakresie opieki świadczonej potrzebującym i jej form organizacyjnych, wpływały i wpływać muszą na przygotowanie profesjonalne
pielęgniarek. Niechaj niniejsze wydanie „Małopolskie
Pielęgniarki i Położne” stanie się przewodnikiem w śledzeniu zmian, które dokonały się w kształceniu pielęgniarek i w opiece nad zdrowiem i w chorobie.
Zapraszamy do lektury.
Zespół Redakcyjny
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Miłosierdzie, które dało początek
pielęgniarstwu
►

Helena Matoga

W Krakowie od najdawniejszych wieków troszczono się o ubogich, opuszczonych i chorych.
Nie brakowało w nim możnych fundatorów
duchownych i świeckich, wspierających zgromadzenia, organizacje i zakłady, których posłannictwem było pełnienie uczynków miłosiernych.
W połowie siedemnastego wieku, sufragan krakowski
biskup Michał Szembek sprowadził do Krakowa kilka
sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, zwanych
szarytkami. W swoim domu przy ul. św. Jana założył
w 1714 r. 12-łóżkowy szpital, powierzając opiekę sprowadzonym do Krakowa szarytkom.1 Szpital ten został
połączony ze Szpitalem Akademickim św. Barbary
i w 1788 r. przyjął nazwę Szpitala Generalnego im. św. Łazarza. Dzięki kolejnym fundacjom, zgromadzenie sióstr
utworzyło w Krakowie swój dom prowincjalny przy
ul. Warszawskiej. Świeckim odpowiednikiem zgromadzenia sióstr było skupione wokół nich Stowarzyszenie
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.2 Członkinie,
przedstawicielki arystokracji, ziemiaństwa, inteligencji,
czynnie wspierały siostry w opiece nad ubogimi chorymi. Organizowały imprezy charytatywne, kwestowały.
Zgłaszające się do pomocy młode dziewczęta utworzyły sekcję Ekonomek, zajmowały się szyciem odzieży dla ubogich. Od 1905 r. przewodniczyła im młoda
dama M. Epstein. W obszernej jadalni jej pałacyku przy
ul. Sławkowskiej zbierały się szyjące Ekonomki. Była
wśród nich Anna Rydlówna. W 1860 r. szarytki uruchomiły przy ul Warszawskiej ambulatorium, w którym opatrywano biednych. W tym samym pomieszczeniu były
wydawane również posiłki. Około1909 r. Anna Rydlówna córka profesora okulisty i Maria Wiszniewska, córka
właściciela największego składu aptecznego w Krakowie, Joanna Stryjeńska córka znanego architekta, siostra
lekarza psychiatry, rozpoczęły dyżury w ambulatorium
sióstr. Dołączyła do nich M. Epstein. Młode, wykształcone Ekonomki postanowiły unowocześnić skromne
ambulatorium ss. szarytek. Za ich zgodą zainicjowały
zbiórkę pieniędzy w prywatnych domach swoich znajomych. Dzięki zebranym funduszom zainstalowano
bieżącą wodę oraz zakupiono sprzęt do sterylizacji. Następne zbiórki i kwesty organizowane przez Ekonomki

na ulicach i udostępnienie pomieszczeń przez siostry
umożliwiło uruchomienie małego szpitalika przy ambulatorium. Wolontariuszki pełniły w nim dyżury dzienne
i nocne, lecz brak było wykwalifikowanego personelu.
Wprawdzie pracujący w ambulatorium dr Adolf Klęsk
organizował krótkie kursy samarytańskie, jednak była
to wiedza niewystarczająca do pielęgnacji szpitalnej. Na
jednym z posiedzeń sekcji M. Epstein poddała wniosek o utworzenie szkoły dla zawodowych pielęgniarek.
Środowisko uniwersyteckich lekarzy poparło inicjatywę, bezinteresownie wykładając i nadzorując praktyki szkolne, które odbywały się w Szpitalu św. Łazarza.
Z ich grona rekrutowali się członkowie Rady Nadzorczej
Szkoły. Dzięki ofiarności społeczeństwa, pomocy ss. miłosierdzia udało się 5 listopada 1911 r. rozpocząć naukę
w pierwszej na ziemiach polskich Szkole Zawodowych
Pielęgniarek PP Ekonomek św. Wincentego a Paulo.
Pierwszymi słuchaczkami a potem nauczycielkami były
jej założycielki w tym dwie szarytki – siostry Maria Czarlińska i Maria Popiel. Przyjęto model szkoły niemieckiej,
gdyż taki wzorzec był znany założycielkom. Dyrektorem
szkoły wybrano dra Wacława Damskiego wiceprezesa
Izby Lekarskiej. Był oficjalnym reprezentantem szkoły,
jednak to sekretarka M. Epstein sprawowała na co dzień
obowiązki zarządzającej. M. Epstein była głęboko przekonana o konieczności uzawodowienia pielęgniarstwa.
Jako członek Rady Nadzorczej czuwała nad uchwałami,
aby program edukacji dostosowany był do wymogów
szkół zawodowych.3 Program nauczania w szkole realizowany był początkowo przez półtora roku. W lipcu
1913 r. uchwałą Rady Nadzorczej szkoły, przedłużono
czas edukacji do dwóch lat, poprzez wydłużenie czasu praktyk.4 Praktyki rozpoczynały się po półrocznym
teoretycznym kursie wstępnym. Obejmował on naukę
przedmiotów, zasady pielęgniarstwa, anatomię i fizjologię, patologię, higienę i dietetykę (z nauką gotowania),
aseptykę, pomoc w nagłych wypadkach oraz pielęgnowanie umysłowo chorych. Kurs wstępny kończył egzamin,
po którym rozpoczynano szkolenie praktyczne. Odbywało się w szpitaliku Ekonomek, w oddziałach szpitala
św. Łazarza, w późniejszym okresie na oddziale położniczym, psychiatrycznym i dziecięcym w Szpitalu św. Ludwika. Wybuch pierwszej wojny światowej spowodował
zamknięcie szkoły na kilka lat. Instruktorki wraz z uczen-

2	

MAŁOPOLSKIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

HISTORIA, TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
nicami podjęły obowiązki w szpitalach wojennych, na
froncie, w ekipach walczących z epidemiami dziesiątkującymi ludność. Ich praca cieszyła się ogromnym uznaniem lekarzy, przedstawicieli Czerwonego Krzyża jak
również metropolity krakowskiego ks. A. Sapiehy. Po
zakończeniu wojny wskutek powszechnego zubożenia,
szkoła w 1921 r. została zamknięta. W nieczynnej szkole
prowadziły kursy przybyłe do Krakowa amerykańskie
pielęgniarki, przedstawicielki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. M. Epstein starała się wykorzystać okazję
ich pobytu i uzyskać pomoc w ponownym uruchomieniu szkoły. Niestety opinia amerykanek o programie nauczania była niekorzystna. Pomimo to udało się wysłać
w 1921 r. dwie absolwentki na studia do Stanów Zjednoczonych, w ramach stypendium Fundacji Rockefellera.
Maria Wiszniewska i Teresa Kulczyńska ukończyły dwuletnie studia pielęgniarskie na uniwersytecie w Bostonie
z bardzo dobrymi wynikami. W 1922 r. przyjechała do
Krakowa przedstawicielka fundacji na kraje europejskie,
wizytująca szkoły – miss Elisabeth Crowell. W swoim
sprawozdaniu dla fundacji rzetelnie przedstawiła zasługi, wysiłek, entuzjazm Ekonomek i samej M. Epstein dążącej do otwarcia szkoły. Użyła sformułowania o szkole,
jako „czasowo zamkniętej” oraz, że każdy marzy o dniu,
kiedy można ją będzie ponownie otworzyć.5 Dyskretnie
dała do zrozumienia, że M. Epstein w następstwie wojny
zubożała i nie będzie nadal finansowo wspierać szkoły.6
Z relacji Crowell wynikało również, że szkolenia podczas stypendiów prowadzone będą w dwóch kierunkach
tzw. pielęgniarstwa oddziałowego i publicznej opieki
zdrowotnej zwanego „planem Strasburg”. 7 Szkoła w Krakowie miała realizować program w tych dwóch kierunkach. Uważała również, że poza pomocą materialną przy
otwieraniu szkół, należy szkolić kadrę kierowniczą szkół
i przygotowywać wdrożenie do programów szkolnych
nowe przedmioty – pielęgniarstwo publicznej opieki
zdrowotnej, profilaktykę.8
Crowell zasięgała opinii o absolwentkach szkoły PP
Ekonomek pracujących w oddziałach klinicznych, o których współpracujący lekarze wydawali jak najlepszą opinię. Według niej dobry wizerunek polskiej pielęgniarki
spowoduje rozwój zawodu w Europie wschodniej.9
Wybitna polska pielęgniarka, inicjatorka Ustawy
o Zawodzie Pielęgniarki z 1935 r. Maria Babicka–Zachertowa, w swoim referacie pt. „Rozwój nowoczesnego
pielęgniarstwa w Polsce w okresie dziesięciolecia 19241934”, wygłoszonym na IX Walnym Zjeździe Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, wymieniając
wśród nowoczesnych, Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i Higienistek wyraźnie podkreśliła, iż powstała ona
na podwalinach starej szkoły z 1911 r.10
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fot: Ekonomki i wolontariuszki z grupą wojskowych na schodach Szpitala Wojskowego budynku Zakładu im. Helclów. W środku pomiędzy Marią Epstein
a Borkowską siedzi instr. M. Michałowska; zdjęcie ze zbiorów rodzinnych
p. K. Niemojewskiej

fot: Ekonomki podczas szycia odzieży dla ubogich w jadalni pałacyku Marii
Epstein. W stroju Ekonomki, w weloniku Anna Rydlówna

W przyjętej w 1935 r. Ustawie o zawodzie art. 19 stawia na równi świadectwo ukończenia Szkoły Pań Ekonomek z dyplomami szkół otwartych po 1920 r.
■
Przypisy:
1. Red. A. Dzierżak SM, s. Motyka SM, W. Bomba CM, J. Dukała CM [w:]
Zgromadzenie ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce
(1652–2002) II Prowincja krakowska, Kraków 2002 t. 2, na stronach 39,
144 mowa o szpitalu św. Łazarza pod datą 1714 r., również:
▪ J. Głębocki, Zakłady ku ulżeniu CIERPIENIOM BLIŹNICH obecnie
w Krakowie istniejące, Kraków 1852, s. 268.
▪ K. Jelonek-Litewka, Arcybractwo Miłosierdzia i Bank Pobożny
1584-1960-1989, s. 45 – o ”funduszu Jana Tarły” z roku 1750 na wspieranie szpitali, w tym szpitala św. Łazarza założonego przez bpa Szembeka.
2. Szkoła wykształciła 41 pielęgniarek
3. Prot. RNS z dn. 31 października 1911 roku.
4. Protokół RNS z 7 lipca 1913 roku.
5. S. A. Skalik – tłumaczona kopia dokumentów fundacji autorstwa E. Crowell, Memorandum w sprawie Studiów Pielęgniarskich i Wizyt Domowych, 1922, Arch. ss. Dominikanek na Gródku
6. Tamże
7. L. Blum-Bielcka, Z wrażeń zagranicznych, Pielęgniarka Polska, 1931, nr 2,
s. 22 – kurs w Paryżu odbywał się w szkole m-lle Chaptal i zawierał specjalny program dla pielęgniarek społecznych. Praktyki odbywały się w Strasburgu i Lyonie.
8. S. A. Skalik dz. cyt. List Edwina Embre do M. Epstein 25.XI.1922 r.
9. Tamże
10. Pielęgniarka Polska, 1935 r., nr 1-2, s. 7.

Helena Matoga – pielęgniarka, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie, była Naczelna
Pielęgniarka Zespołu Lecznictwa Otwartego Kraków
- Śródmieście.
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Powstanie i rozwój Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek i Higienistek
w latach 1925-1950
►

Lucyna Płaszewska-Żywko

Powstanie szkoły
W 1918 roku do niepodległej, ale i zrujnowanej wojną i polityką zaborców, Polski przyjechali przedstawiciele Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, których
zadaniem było współorganizowanie służby zdrowia.
Amerykanie od początku zwrócili uwagę na brak
fachowego personelu pielęgniarskiego i szkół, poza
jedną – tzw. starą szkołą krakowską. Opieką nad
chorymi zajmowały się w tym czasie głównie siostry
zakonne, bez formalnego przygotowania lub siostry
PCK1. Wraz z misją przybyła do Polski Dorothea Hughes – dyplomowana pielęgniarka z bogatej rodziny
z Bostonu, która ofiarowała dużą kwotę na założenie
nowoczesnej szkoły pielęgniarstwa. Wtedy Maria Epstein, świadoma trudnej sytuacji, w jakiej znajdowała
się Szkoła Pielęgniarek Zawodowych, zaczęła czynić starania o pomoc Amerykańskiego Czerwonego
Krzyża w otwarciu nowej szkoły. Uzyskała ponadto
poparcie profesorów Wydziału Lekarskiego, m. in.
Maksymiliana Rutkowskiego, Aleksandra Rosnera,
Emila Godlewskiego i Józefa Kostrzewskiego. Amerykański Czerwony Krzyż zwrócił się do Fundacji
Rockefellera o przyznanie kilku polskim pielęgniarkom stypendiów. Dzięki nim w 1923 roku prestiżową
szkołę pielęgniarską w Bostonie ukończyły Teresa
Kulczyńska i Maria Wiszniewska. Po wielu negocjacjach z polskimi władzami i UJ w 1924 roku Fundacja
zadeklarowała przyznanie uniwersytetowi środków
finansowych na adaptację budynku przy ulicy Kopernika 23 (obecnie 25) oraz na uruchomienie szkoły.
W umowie postawiono warunek, aby prowadzenie
szkoły zostało powierzone absolwentkom Szkoły Pielęgniarek Zawodowych. Kierownictwo objęła proponowana od początku na to stanowisko Maria Epstein,
a jej zastępczynią została Anna Rydlówna. W szkole
zatrudniono również Elżbietę Borkowską, Teresę
Kulczyńską, Hannę Chrzanowską, Jadwigę Jasińską,
Marię Ptaszyńską, Zofię Tuszowską i Małgorzatę Wilkońską2. Fundacja Rockefellera przyznała wówczas

ponownie im kilka stypendiów. Te doświadczenia
okazały się pomocne w organizowaniu i prowadzeniu
nowej placówki.
Budynek przy ulicy Kopernika 23 był dziewiętnastowiecznym domem Zakaszewskich, który od początku nie spełniał podstawowych wymogów związanych z potrzebami szkoły. Decyzję o umieszczeniu
tam placówki podjęła Elisabeth Crowell reprezentująca Fundację Rockefellera3. Prace adaptacyjne trwały
od lipca 1924 do grudnia 1925 roku4. Po remoncie na
parterze znajdowała się kuchnia, jadalnia i kuchnia
dietetyczna z urządzeniami do nauki gotowania dla
chorych, szatnia i salonik . M. Epstein otworzyła też
małą kaplicę, którą poświęcił metropolita krakowski,
arcybiskup Adam Sapieha. Dyrektorka przeznaczyła
dla siebie tylko mały pokoik sypialny z łazienką i salonik na pierwszym piętrze, który służył też jako miejsce
spotkań profesorów wchodzących w skład Wydziału
Wykonawczego i Kuratorium Szkoły, miejsce egzaminów oraz codziennych narad instruktorek5. W budynku przygotowano także kancelarię dyrektorki, pokój
instruktorek, laboratorium chemiczne oraz salę wykładową podzieloną na audytorium i bibliotekę. Na
kolejnych piętrach ulokowano internat oraz izolatkę
dla chorych uczennic6.
Szkołę otwarto 10 grudnia (według niektórych źródeł 12 grudnia) 1925 roku pod nazwą Uniwersytecka
Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia, a nie jak
ustalono podczas prac wstępnych nad jej organizacją – Uniwersytecką Szkołą Pielęgniarek i Higienistek.
Stało się tak na skutek protestu profesora higieny UJ
Witolda Gądzikiewicza, który uważał, że absolwentki szkoły nie mogą się nazywać higienistkami. Takie
stanowisko było zupełnie bezzasadne. Nazwa Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek (USPiH)
została ostatecznie zatwierdzona przez Wydział Wykonawczy Szkoły dopiero w projekcie nowego statutu
z 26 lipca 1935 roku7. W uroczystości otwarcia szkoły
uczestniczyli: Senat Akademicki UJ, władze miasta
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fot: Uroczystość otwarcia USPiH w Krakowie, przemawia prof. Michał Rostworowski, rektor UJ, IPiP UJ CM

Krakowa, przedstawiciel Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Generalny Dyrektor Służby Zdrowia, przedstawicielki Fundacji Rockefellera oraz delegatki szkół pielęgniarskich z Warszawy
i Poznania, dyrekcja, instruktorki i uczennice8. Dzień
otwarcia szkoły był dla M. Epstein wielką radością
i ukoronowaniem jej wieloletnich wysiłków9.

Statut szkoły
i warunki przyjmowania uczennic
Szkoła od początku była prowadzona przez same Polki.
Według statutu, zatwierdzonego 4 sierpnia 1927 roku10, szkoła była odrębnym studium pomocniczym
przy Wydziale Lekarskim i podlegała władzom UJ, tj.
Senatowi Akademickiemu i Radzie Wydziału Lekarskiego. Władze szkoły stanowiły Kuratorium Szkoły
i Wydział Wykonawczy. Dyrektorka była powoływana przez Senat Akademicki na wniosek Kuratorium
Szkoły. Jej zadaniem było bezpośrednie prowadzenie
placówki, wnioskowanie o zatrudnianiu instruktorek,
przyjmowanie uczennic, opracowywanie preliminarza budżetowego, a także planowanie zajęć teoretycznych i praktycznych, kontrolowanie postępów uczennic oraz cotygodniowe spotkania z instruktorkami11.
Statut szkoły określał czas kształcenia, tryb wydawania dyplomów, środki pedagogiczne oraz obowiązki
instruktorek. Dyplomy były wydawane i podpisywane
przez rektora i dziekana Wydziału Lekarskiego. Statut szkoły był zmieniany dwukrotnie. Najważniejszą
zmianą zatwierdzoną 11 maja 1929 roku było przedłużenie czasu kształcenia do dwóch i pół roku.
Od kandydatek wymagano ukończenia przynaj-
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mniej sześciu klas gimnazjum, a po reformie szkolnictwa w 1932 roku posiadania tzw. „małej matury”.
Obowiązywał cenzus wieku (od 18 do 30 lat). Wiele
kandydatek miało ukończone liceum ogólnokształcące12 lub nawet kilka lat studiów uniwersyteckich13.
Uczennice pochodziły przeważnie ze środowisk zamożniejszych rzemieślników, lepiej sytuowanych robotników i urzędników, a rzadziej ze środowiska inteligencji pracującej i chłopskiego14. Wpisy odbywały się
początkowo raz w roku, a od 1928 roku dwa razy.

Program kształcenia
Nauczanie rozpoczynał kurs wstępny, zwany też
„pierwszą teorią”. Trwał on 16 tygodni i obejmował
przedmioty ogólnomedyczne, tj. anatomię, fizjologię, chemię, bakteriologię, recepturę, patologię ogólną, higienę osobistą i ogólną oraz cykl przedmiotów
zawodowych, w których podstawą były zasady pielęgniarstwa – zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w sali demonstracyjnej15. Zajęcia te prowadziła A. Rydlówna,
aż do czasu, gdy została dyrektorką. Jej zadania przejęła wtedy T. Kulczyńska, jednocześnie awansując na
stanowisko wicedyrektorki. W czasie pierwszej teorii
omawiano zasady organizacji pracy w szpitalu oraz
zagadnienia związane z odpowiedzialnością zawodową i moralną pielęgniarki. Po około 6-7 tygodniach
uczennice odbywały przez 2 tygodnie krótkie zajęcia
na oddziałach internistycznym i chirurgicznym16.
Program nauczania ulegał modyfikacjom. W kolejnych latach wprowadzano dodatkowe przedmioty,
np. diety w chorobach, ustawodawstwo społeczne,
pielęgniarstwo dziecięce, położnicze, chirurgiczne, ►
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w chorobach zakaźnych, wychowanie fizyczne, propeprzy chorych. Spójnie z programem praktyk zajęcia
deutyka psychologii, balneologia i fizykoterapia. Poteoretyczne obejmowały psychiatrię, higienę społeczczątkowo wykładowcy indywidualnie dobierali treści
ną, pielęgniarstwo społeczne, walkę z gruźlicą, okulinauczania, dopiero w 1937 roku opracowano ujednostykę oraz choroby uszu, nosa i gardła20.
licone programy szczegółowe. Wykładowcami przedW oddziałach, w których odbywały się praktyki,
miotów klinicznych byli lekarze zatrudnieni w kliniszkoła przejmowała całkowitą odpowiedzialność za
kach, natomiast pielęgniarstwa uczyły instruktorki.
pielęgnację chorych, a instruktorka pełniła rolę odW początkach szkoły było niewiele podręczników. Dodziałowej. Dobry poziom opieki na oddziałach szkopiero w 1937 roku wydano Podręcznik pielęgnowania
leniowych zyskiwał przychylność zarówno samych
chorych w chorobach wewnętrznych napisany przez
chorych, jak i lekarzy. W początkowym okresie szkodoktora Jana Fenczyna. W tym samym roku T. Kulła zaoferowała klinikom również pewne fundusze
czyńska i H. Chrzanowska zredagowały podręcznik
umożliwiające zakup sprzętu w słabo wyposażonych
Zabiegi pielęgniarskie, który ukazał się na łamach
oddziałach.
„Pielęgniarki Polskiej”17, a w 1938 roku w osobnej broOd uczennic wymagano ścisłego przestrzegania reszurze nakładem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniagulaminu, nienagannej postawy i pracy zgodnie z wyrek Zawodowych18.
uczonymi zasadami,
Po kursie wstępprzestrzegania zasad
nym rozpoczynało
etyki zawodowej,
się nauczanie w tzw.
a ze względu na kasystemie wspólnym,
tolicki
charakter
w którym w czasie
szkoły również prakpraktyk prowadzotykowania religijneno również zajęcia
go. Respektowano
teoretyczne w szkole.
jednak odmienne
W pierwszym tryprzekonania relimestrze były to prakgijne pacjentów21.
tyki na oddziałach
Uczennice były ocewewnętrznym, chiniane co miesiąc.
rurgicznym i gineOceniano punktukologicznym. Rówalność, zręczność,
nolegle prowadzone
czystość osobistą
były wykłady z tych fot: Zarząd i uczennice pierwszego kursu USPiP w Krakowie po czepkowaniu, 1926 r. Siedzą od i przy pracy, posłulewej: Maria Wiszniewska, Maria Epstein, Anna Rydlówna , Maria Michałowska. Siedzą przed
przedmiotów kliszeństwo, sumiennimi od lewej: Hanna Chrzanowska, Elżbieta Borkowska, IPiP UJ CM
nicznych oraz z pieność, pamięć, zalęgniarstwa specjalistycznego. Wykłady obejmowały
interesowanie, zdolność do współpracy, zachowania
również farmakologię, dietetykę i patologię kliniczną.
w stosunku do przełożonych i koleżanek oraz postępy
Po zakończeniu przedmiotu uczennice zdawały z niew nauce i pracy22.
go egzamin, często razem z pielęgniarstwem specjaliOprócz zadań w szpitalu uczennice USPiH jako
stycznym, zazwyczaj w obecności dyrektorki19.
pierwsze w kraju realizowały praktyki z pielęgniarstwa
W drugim trymestrze praktyki odbywały się na
społecznego. Ten ważny dział wprowadzono z inicjaoddziałach chirurgicznym i wewnętrznym, przy czym
tywy H. Chrzanowskiej, która zdobyła doświadczenie
nadzór instruktorki był już mniejszy niż podczas
w tym zakresie podczas stypendium zagranicznego23.
pierwszej praktyki. Zajęcia teoretyczne obejmowały
Z inicjatywy A. Rydlówny powstał Uniwersytecki
pediatrię, położnictwo, ginekologię, choroby zakaźne
Ośrodek Zdrowia przy ulicy Radziwiłłowskiej 1. Zori pielęgniarstwo w tych specjalnościach, ratownictwo,
ganizowano też poradnię dla dziecka zdrowego, cięhistorię i etykę pielęgniarstwa oraz administrację.
żarnych i chorych na gruźlicę. Szkoła prowadziła odW trzecim trymestrze praktyki odbywały się w leczwiedziny środowiskowe. Utrzymanie ośrodka wiązało
nictwie otwartym i na oddziale psychiatrycznym.
się jednak z dużymi kosztami24.
Następnie uczennice były przydzielane do pomocy
młodszym koleżankom, pełniąc na oddziałach funkEgzamin dyplomowy. Egzamin państwowy
cję zastępczyń oddziałowych i jednocześnie pracując
Po zakończeniu praktyk i zdaniu wszystkich obowią6	
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zujących egzaminów uczennice przystępowały do egduru były wyraźnie określone w regulaminie szkoły,
zaminu dyplomowego. Pierwszą część egzaminu staa wzór munduru dla instruktorek i uczennic był zanowił dyżur dyplomowy, podczas którego zadaniem
strzeżony27.
uczennic było wykonywanie wszystkich czynności
Uczennice gorzej sytuowane mogły korzystać z popielęgnacyjnych i zleceń lekarskich u chorych oraz ich
mocy finansowej, z tzw. funduszu początkowego, Kas
obserwacja i sprawozdanie z dyżuru. Następnego dnia
Chorych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych28.
adeptki zdawały egzamin teoretyczny. Obejmował on
Dotacje na te zapomogi nie były jednak stałe. Dobre
wykonanie wylosowanego zabiegu pielęgniarskiego
uczennice w trudnej sytuacji materialnej miały też
przed komisją na sali demonstracyjnej oraz część teomożliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia
retyczną, tj. odpowiedź z wyznaczonych przedmiotów
z opłat.
jak pielęgniarstwo (wszystkie jego działy) oraz przedPomimo obowiązujących, dość surowych zasad
mioty kliniczne25.
zarówno w szkole, jak i w internacie panowała serAbsolwentki szkół pielęgniarskich w Polsce niezadeczna i przyjacielska atmosfera. M. Epstein bardzo
leżnie od dyplomu musiały zdawać egzamin państwodbała o personel. Ubiegała się o podwyżki płac, zniżki
wy, prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia Pukolejowe i dodatki za pracę w godzinach nocnych29.
blicznego. W USPiH od początku związanej z wydziaZarówno M. Epstein, jak i A. Rydlówna starały się załem uniwersyteckim
pewnić uczennicom
i prowadzonej przez
dobre warunki do
personel polski, egnauki i wypoczynzaminy państwowe
ku oraz dbały o ich
odbywały się równozdrowie. Opieka nad
cześnie z egzaminem
chorymi słuchaczdyplomowym, przed
kami w tzw. izolatce
komisją zatwierdzonależała do oboną przez ministra
wiązków instruki w obecności jego
torki klasowej. Sysdelegata. Pierwszy
tematycznie gromaegzamin dyplomodzono pomoce nawy w Uniwersytecukowe i książki, nie
kiej Szkole Pielętylko podręczniki.
gniarek i Higienistek
Szkoła jako pierwsza
odbył się 12 i 13 lu- fot: Wizyta przedstawicieli Fundacji Rockefellera w USPiH w Krakowie, 1929r, stoją od lewej: zorganizowała saMaria Starowieyska, prof. Aleksander Rosner, Elisabeth Crowell, Maria Babicka-Zachertotego 1928 roku.
morząd uczniowski
wa, IPiP UJ CM
w 1934 roku30.
Regulamin szkoły
Z inicjatywy M. Epstein urządzano wycieczZgodnie z założeniami szkoły uczennice były zoboki, w karnawale organizowano wieczorki taneczne,
wiązane do mieszkania w internacie. Z czasem, gdy
a po egzaminach dyplomowych zabawy połączone
zaczynało brakować miejsc w internacie, zdecydowaz przedstawieniami31. Ta tradycja była kontynuowana
no się na wynajmowanie kwater w mieście. Powodoprzez A. Rydlówną.
wało to utrudnienia, gdyż na wykłady, egzaminy, ćwiczenia, a także posiłki uczennice musiały przychodzić
Wizyty gości w szkole
z wynajmowanych lokali. W internacie obowiązywał
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek cieszyła się dużym
ścisły regulamin, który precyzował życie codzienne,
uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Regularm.in. porę powrotu, ciszę nocną, odwiedziny gości
nie przyjeżdżali do niej przedstawiciele Fundacji Rocoraz sposób utrzymywania higieny osobistej i porządkefellera – Edwin Embree, Elisabeth Crowell i George
ku w pomieszczeniach internatu26.
Vincent, a także przedstawiciele opieki zdrowotnej
Uczennice były zobowiązane do noszenia muni pielęgniarstwa z Węgier, Francji, Austrii, Belgii Andurka szkolnego. Strój dla słuchaczek, instruktorek
glii, Rumunii i Chin. Szkołę odwiedzały też dyrektorki
i kadry kierowniczej zaprojektowała sama M. Epsteszkół pielęgniarskich z Warszawy i Poznania, przedin. Mundury i fartuchy były szyte na miarę i sprzedastawiciele polskich ministerstw, zarządu PCK oraz
wane po cenie kosztu. Okoliczności noszenia munwładz miejskich i wojewódzkich Krakowa. Podczas ►
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W 1941 roku Niemcy zajęli cały budynek szkoły,
przeznaczając go na mieszkania dla urzędników niemieckich. Dokonano w nim różnych przeróbek, m.in.
zdemontowano kuchnie i pralnie, co później bardzo
utrudniało prowadzenie szkoły36.
W tym czasie T. Kulczyńska została zaangażowana
w Warszawie do przeprowadzenia reorganizacji WarZmiana dyrekcji szkoły
szawskiej Miejskiej Szkoły Położnictwa, natomiast
Ważnym momentem w historii szkoły było wstąpieA. Rydlówna zamieszkała u rodziny i usiłowała zaronie M. Epstein do zakonu dominikanek na Gródku.
bić na swoje utrzymanie37. Po opuszczeniu Krakowa
Decyzja ta została podjęta w czasie, gdy szkoła miała
przez Niemców w styczniu 1945 roku odzyskano bujuż liczne osiągnięcia, a sama dyrektorka cieszyła się
dynek szkolny, który był zniszczony i prawie pusty.
dużym uznaniem. Przeciwstawiali się temu profeSzkołę
reaktysorowie UJ, a także
wowano 15 marca
przewodnik ducho1945 roku. Dotacja
wy założycielki – arpozyskana
przez
cybiskup Sapieha.
A. Rydlówną z MiW wyniku stanownisterstwa Zdrowia
czości M. Epstein
pozwoliła na zakup
Kuratorium Szkoły
wyposażenia, wyprzyjęło jednak ostażywienie uczennic
tecznie jej rezygnai personelu, umuncję 9 grudnia 1930
33
durowanie
oraz
roku . Maria Epstewydanie skryptów.
in kierowała szkołą
Pewną część miedo końca 1930 roku.
nia szkoły udało się
Jej następczynią zoodzyskać. Pomimo
stała A. Rydlówna,
która od początku fot: Zarząd i absolwentki XXI kursu USPiH w Krakowie, ostatniego przed wojną, 1939 r. W środku trudnych warunków
program nauczasiedzą Anna Rydlówna i Teresa Kulczyńska, IPiP UJ CM
była
doradczynią
nia był od początku
dyrektorki,
natorealizowany. Wkrótce, w 1946 roku za zgodą władz
miast wicedyrektorką – T. Kulczyńska, kierowniczka
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek ze
szkolenia praktycznego. A. Rydlówna kontynuowała
szkoły z dwuipółletnim programem nauczania zostadzieło M. Epstein. Przyszło jej się zmagać z trudnymi
ła przekształcona na trzyletnią Uniwersytecką Szkołę
wyzwaniami, z których poważnym była druga wojna
Pielęgniarsko-Położniczą38.
światowa.
Dużym problemem był nadal brak miejsc w internacie. Władze szkoły przez wiele lat czyniły staraFunkcjonowanie szkoły w czasie drugiej
nia o uzyskanie stałego lokalu na internat. Wreszcie
wojny światowej i w okresie powojennym
w 1949 roku Ministerstwo Zdrowia sfinansowało zaNiemcy wkroczyli do Krakowa 6 września 1939 roku.
kup dwóch baraków, zamiast potrzebnych czterech,
Większość uczennic, która wróciła na mający się rozco zapewniło miejsce 150 uczennicom39. Szkoła miała
począć rok szkolny odesłano do rodzinnych miejscorównież problemy kadrowe, pomimo że większość zawości. Niewielka grupka uczennic i instruktorki, które
trudnionego wcześniej personelu powróciła po wojzostały zatrudnione w klinikach, wraz z A. Rydlówną
nie na swoje stanowiska.
pozostały w budynku przy ulicy Kopernika 25, sta34
Wkrótce dały o sobie znać kolejne trudności. W starając się przeżyć bez żadnych dochodów . Jesienią
linowskich czasach wprowadzono stanowiska wicedyNiemcy umieścili w budynku uchodźców z zachodu.
rektorek społeczno-politycznych, których zadaniem
Dyrektorka próbowała za wszelką cenę ratować dobybyła „zmiana panujących nastrojów” i „usunięcie ze
tek szkoły, w czym pomagali jej dwaj przyjaciele szkoszkoły elementu klerykalnego”, a komisje rekrutacyjne
ły: Julian Sych – były księgowy, a po wojnie kwestor
miały ściśle określony klucz selekcji40.
UJ i doktor Stanisław Kohman – wykładowca anatoW szkole następowały różne zmiany dotyczące
mii, po wojnie profesor anatomii opisowej w Zabrzu35.
oficjalnej wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacego Mościckiego we wrześniu 1927 roku doszło
do jego spotkania ze środowiskiem uniwersyteckim.
W dwa lata później prezydent I. Mościcki osobiście
odwiedził szkołę32.
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programu kształcenia. Jak wspomniano, w 1946 roku
zatwierdzono program trzyletni, jednak ze względu na
duży niedobór pielęgniarek w kraju oraz konieczność
obniżenia kosztów edukacji w 1947 roku skrócono
czas kształcenia do 2 lat. Zmianę tę w szkole krakowskiej wprowadzono nieco później, bo w 1949 roku.
Placówkę opuściło jako pielęgniarki położne 315 absolwentek. Stanowiły one niezbyt liczną, ale dobrze
przygotowaną reprezentację grupy zawodowej41. Już
w 1948 roku zatwierdzono nowy program obowiązujący wszystkie szkoły dwuletnie. Zasadnicza jego
struktura nie zmieniła się, ale wycofano treści niezgodne ze światopoglądem materialistycznym i wprowadzono nowe przedmioty42.
W grudniu 1949 roku zaczęto wprowadzać zmiany
w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku czego Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarsko-Położnicza została podporządkowana Ministerstwu Zdrowia. Uczelnia rozwiązała umowę o pracę
z personelem szkolnym, łącznie z dyrekcją. 1 stycznia
1950 roku władzą drugiej instancji dla Szkoły stał się
Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który zatrudnił ponownie wszystkich pracowników z wyjątkiem A. Rydlówny. Wydaje się, że w świetle
ówczesnych wydarzeń i niechętnym stosunku władz
do A. Rydlówny oraz jej wieku emerytalnego (ukończyła bowiem sześćdziesiąt pięć lat), można było przewidywać, że może nie zostać zatrudniona w nowej
strukturze organizacyjnej Szkoły. W ostatnich latach
była nadmiernie obciążona obowiązkami przy nienajlepszym stanie zdrowia. W kilka miesięcy po niej
odeszła na emeryturę Teresa Kulczyńska43. 1 stycznia
1950 roku dyrektorką Szkoły została Zofia Kurkowa,
absolwentka szkoły warszawskiej.
Ostatnie dyplomy Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej otrzymały absolwentki zdające
egzamin końcowy w marcu 1950 roku44.
Podsumowując należy stwierdzić, że Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek była uznawana za
jedną z wiodących w kraju pomimo, iż przez dwadzieścia pięć lat funkcjonowania borykała się z różnymi
trudnościami. Historia i osiągnięcia dają świadectwo
jej znaczenia dla rozwoju zawodu pielęgniarskiego. ■
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Krakowska Szkoła Pielęgniarek
w latach 1950-2001
►

Elżbieta Walewska, Teresa Radzik

Krakowska Szkoła Pielęgniarek, to
nieformalna nazwa, przyjęta w środowisku pielęgniarek, dotycząca
otwartej 5 listopada 1911 r. Szkoły
Zawodowych Pielęgniarek, zwanej
„starą szkołą krakowską”, jej kontynuatorki, otwartej 10 grudnia 1925 r.,
Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek
i Opiekunek Zdrowia później Higienistek, a także Uniwersyteckiej
Szkoły
Pielęgniarsko-Położniczej
(1946-1951), Państwowej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej (1949-1951),
Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa
(1950-1964), Państwowej Szkoły
Medycznej Pielęgniarstwa (19641971), Medycznego Studium Zawodowego nr 1 Wydział Pielęgniarstwa
(1971-1981), wreszcie Medycznego
Studium Zawodowego nr 1 Wydział
Pielęgniarstwa im. Anny Rydlówny
(1982-2001). Szkoła, do roku 1975
mieściła się w Krakowie przy ul. Kopernika 25, a następnie została przeniesiona do budynku przy ul. Michałowskiego 12.

fot: Absolwentki Szkoły, 1978 r., IPiP UJ CM

W latach 1950-2001 Szkołę ukończyło
4469 pielęgniarek. Liczba absolwentów
w poszczególnych latach była zróżnicowana. Najwięcej absolwentów opuściło Szkołę
w latach: 1951 (169 osób), 1967 (138 osób) fot: Absolwentki Szkoły, 1983 r., zbiory Autorek
i w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
Istnieje wiele wątków w historii Szkoły, które
– po ok. 100 adeptek pielęgniarstwa w każdym roku.
pośrednio
miały wpływ na rozwój pielęgniarstwa
W ciągu omawianego 50-letniego okresu funkcjow II połowie XX wieku. Szkoła pracowała początkonowania Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek kierowały
wo w oparciu o przygotowany przed II wojną światonią tylko cztery dyrektorki: Zofia Kurkowa w latach
wą program nauczania Uniwersyteckiej Szkoły Pielę1950-1965, następnie Stefania Poznańska (1965gniarek i Higienistek, przygotowując dobrze przyszłe
1980) i Kazimiera Zahradniczek (1980-1997), obypielęgniarki do zawodu. Wszyscy nauczyciele Unidwie będące absolwentkami tej Szkoły, które kontywersyteckiej Szkoły, zarówno pielęgniarki, jak i lekanuowały dzieło M. Epstein i A. Rydlówny, i w latach
rze w roku 1950 po odłączeniu Szkoły od UJ podjęli
1997-2001 Maria Ogarek.
10	
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edukacji pielęgniarek w USA na
Wayne State University College
of Nursing w Detroit, Michigan.
Półroczny staż w szpitalu dziecięcym w Bostonie odbywała
również dzięki stypendium Rockefellera Krystyna Sławikowska
z D. Zakrzowiecka, absolwentka
Szkoły w roku 1961. S. Mikucka
w 1965 r. przebywała dwa miesiące w Paryżu w Międzynarodowym Centrum Dziecięcym.
W wyniku konkursu organizowanego przez Międzynarodową
Radę Pielęgniarek i uzyskaniu
fot: Dyrektorka Z. Kurkowa z absolwentkami kursu XXXIX Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie, 1953 r., w 1979 r. stypendium 3M naIPiP UJ CM
uczycielka S. Mikucka zdobywała doświadczenia w szwajpracę w nowo utworzonej Państwowej Szkole Pielęcarskich szpitalach. Ten sam konkurs 3M w 1988 r.
gniarstwa, kontynuując tradycje. Zajęcia praktyczne
w Polsce wygrała K. Zahradniczek i w ramach nagronadal były prowadzone w oddziałach klinicznych
dy zdobywała doświadczenia w 1989 r. w Londynie
Akademii Medycznej, wykładowcami byli nadal dow Suffolk College i Royal College of Nursing. W ratychczasowi profesorowie. Nauczyciele Szkoły uczestmach 2-letniego programu Tempus w 1993 r. Janina
niczyli, na poziomie Ministerstwa Oświaty a później
Lewandowska, absolwentka Szkoły z 1977 r., odbywaMinisterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, w opracoła staż w Amsterdamie i uczestniczyła w zakończeniu
waniu nowych programów nauczania w 1956, 1978,
programu, które odbyło się w Krakowie. Dyrektorka
1981, 1993 i 1996 roku. Kontynuowaniem tradycji
Szkoły K. Zahradniczek czynnie uczestniczyła m.in.
było również opracowywanie podręczników do nauki
w Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa
pielęgniarstwa. Po T. Kulczyńskiej i H. Chrzanowskiej
Środowiskowego w Edmonton (Kanada) – 1993 r.,
napisania książki podjęła się S. Wołynka z D. Lisiecka.
w kongresach ICN: XXI Kongresie „Dzielenie się wyPodręcznik „Pielęgniarstwo ogólne” przez dziesiątki
zwaniem, które niesie zdrowie” – Vancouver (Kanada)
lat był podstawą nauczania, aż do 1995 r., w którym
– 1997 r., Londyn – 1999 r.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
wydało „Wprowadzenie do pielęgniarstwa” pod red. K. Zahradniczek. Nauczyciele Szkoły
zdobywali kwalifikacje dzięki
stażom zagranicznym Fundacji
Rockefellera, ICN oraz PTP. Absolwentka Szkoły i wieloletnia
jej instruktorka J. Iżycka pełniła
funkcję w zarządzie MRP, była
ekspertem do spraw pielęgniarstwa w WHO. W ramach stypendium Rockefellera S. Poznańska
od września 1959 r. do czerwca
1960 r., a Maria Lenartowicz,
absolwentka Szkoły z roku 1953,
Szkoły – 1970 r. Od lewej strony siedzą: Wacława Bogdal, Maria Kawczyńska, Janina Grood września 1964 do czerwca fot: Nauczyciele
dzicka, Stefania Poznańska – dyrektor Szkoły, Krystyna Zakrzowiecka-Sławikowska, Elżbieta Ostrowska,
od lewej stoją w rzędzie środkowym: Seweryna Mikucka, Kazimiera Skobyłko, Emilia Kutrzeba, Danuta
1965 r. przebywały na rocznych
Lipska-Kawula, Emilia Grzyb, Zdzisława Kądziela, w trzecim rzędzie od lewej stoją: Joanna Gacek, Maria
studiach specjalnych w zakresie
Bąkowska, Maria Maj, Maria Podgórska, Romualda Mosur, Maria Lenartowicz. Zdjęcie, zbiory IPiP UJ CM ►
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kowała przez 50 lat. Szkoła została przeniesiona do
Wszyscy nauczyciele zawodu w latach 80-tych
wymagających generalnego remontu budynków przy
XX w. posiadali wyższe wykształcenie humanistyczulicy Michałowskiego 12 i Kochanowskiego 5. Zmune, pedagogiczne lub pielęgniarskie. Wykładowcami
szona sytuacją, Szkoła zajęła część pomieszczeń, maprzedmiotów klinicznych byli profesorowie Akademii
jąc obietnicę władz, że remont nie będzie trwał dłużej
Medycznej w Krakowie. Współpraca międzynarodoniż dwa lata. Część zajęć teoretycznych odbywało się
wa ze szkołami pielęgniarskimi i uczelniami wyższyw salach ćwiczeń jeszcze na ul. Kopernika 25, część na
mi za granicą rozwinęła zainteresowanie naukowym
ul. Michałowskiego 12. Niestety remont rozpoczęto
rozwojem pielęgniarstwa. Już w 1968 r. ukazały się
dopiero w 1980 r.
artykuły S. Poznańskiej na temat diagnozy pielęgniarskiej, a w latach 80-tych XX w. na temat procesu
pielęgnowania. Ze względu na tak dobre przygotowanie kadry kierowniczej i nauczycieli do pracy pedagogicznej, Szkoła uczestniczyła w organizowaniu
kursów, szkoleń dla nauczycieli innych placówek.
Podtrzymywano współpracę z naukowymi towarzystwami zawodowymi: Polskim Towarzystwem
Pielęgniarskim i Krakowskim Towarzystwem Lekarskim. Ogromne znaczenie miał udział nauczycieli i młodzieży w pracach na rzecz środowiska
krakowskiego.
Z dniem 1 stycznia 1950 r. Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarsko-Położnicza została odłączona od
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie to wiązało się z przekształceniem Wydziału Lekarskiego UJ fot: Budynek przy ul Kopernika 25, październik 2010 r., zbiory Autorek
w samodzielną Akademię Medyczną w Krakowie.
Powstała Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa (PSP),
która podlegała Wydziałowi Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej, w budynku przy ulicy Kopernika 25. Równocześnie do 1951 r. istniała Państwowa Szkoła Pielęgniarsko-Położnicza (PSPP),
w której kontynuowały naukę uczennice według
programu Uniwersyteckiej Szkoły PielęgniarskoPołożniczej. Ostatnie dyplomy USPP otrzymały
absolwentki zdające egzamin dyplomowy w marcu
1950 r. W 1951 r. kończyła swoją działalność PSPP.
Opuściły Szkołę trzy ostatnie grupy pielęgniarekpołożnych, z których jedna grupa ukończyła ją
w skróconym terminie (2,5 lat), razem było 124 absolwentki. W tym też roku dyplom uzyskało 45 ab- fot: Budynek przy ul. Michałowskiego 12, październik 2010 r., zbiory Autorek
solwentek 2-letniej Szkoły. Stanowiło to w dziejach
Szkoły największą liczbę – 169 absolwentek w ciągu
Ze względu na historię i tradycję Szkoły jej działaljednego roku. W szkole utrzymany został dwuletni
ność wiąże się również z uroczystościami upamiętniaokres kształcenia.
jącymi różne rocznice związane z jej powstaniem.
W 1964 r. Szkoła zmieniła nazwę w ramach ujedW dniach 18-19 września 1970 r. odbył się Zjazd
nolicenia nazw z Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa
Absolwentek Szkoły. Uczestniczyło w nim wielu dona Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa
stojnych gości, nauczyciele, młodzież szkolna oraz
– PSMP. W 1971 r. Szkoła ponownie zmieniła nazwę,
ponad 700 absolwentek. Wśród dostojnych gości
na Medyczne Studium Zawodowe nr 1 – Wydział
znalazły się pionierki pielęgniarstwa w Polsce: T. KulPielęgniarstwa. Decyzją prezydenta miasta z dnia
czyńska, H. Chrzanowska, E. Borkowska. Przybyli na
15 lipca 1975 r. Szkoła została pozbawiona budynku
uroczystość Rektor UJ prof. M. Klimaszewski, Rektor
mieszczącego się przy ulicy Kopernika 25, który użytAM w Krakowie prof. J. Oszacki.
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fot: Poczet sztandarowy, dyrektor S. Poznańska i dostojni goście, 1970 r. IPiP UJ CM

Istotą i sensem tego zawodu jest pełna miłości służba człowiekowi i to nieraz w najcięższych chwilach życia. Naprawdę – dla innego celu nie warto tego trudu podejmować.
W dniu 11 października 1996 r. dokonano
uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej A. Rydlówny na froncie budynku Szkoły
od strony ul. Kochanowskiego 5 w obecności rodziny Rydlów. Tablicę zaprojektował
rzeźbiarz Wiesław Komorowski i została
wykonana z białego marmuru.
Pod patronatem Jego Magnificencji
Rektora prof. dr hab. Józefa Gierowskiego
w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 10 grudnia 1985 r. odbyła się

Dnia 22 kwietnia 1982 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania PRL
zawiadomiło Kuratorium Oświaty
i Wychowania o wyrażeniu zgody na
nadanie Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 Wydział Pielęgniarstwa
w Krakowie imienia Anny Rydlówny.
Wniosek taki złożyła Dyrekcja Szkoły
na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej z dnia 29 stycznia 1982 r. i był
wyrazem kontynuacji tradycji Szkoły. Szczególnie uroczystym dniem był
16 października 1982 r., kiedy Szkoła
otrzymała medal pamiątkowy z okazji
200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a Wydział Pielęgniarstwa przyjął imię Anny Rydlówny.
Honorową uczestniczką była Teresa
Kulczyńska, która zwróciła się do młodych koleżanek „Przechowajcie z największym pietyzmem to dziedzictwo,
które zostawiła wam wasza patronka.
A mianowicie – że istotą, sensem, racją bytu naszego tak trudnego, ciężkiego, odpowiedzialnego a tak bardzo
niedocenianego zawodu – nie jest ani
zdobywanie coraz lepszych warunków
pracy i płacy, czy coraz lepszych stanowisk, ani uzyskiwanie stopni uniwersyteckich, ani nawet poprawa stanowiska
pielęgniarek w społeczności, ani obsługa coraz bardziej skomplikowanych fot: Akt nadania imienia A. Rydlówny MSZ nr 1, Wydział Pielęgniarstwa, 1982 r., IPiP UJ CM
aparatów – ani broń Boże wykonywauroczysta sesja naukowa zorganizowana w 60-lecie
nie coraz liczniejszych i trudniejszych zabiegów dla
reaktywowania Szkoły jako Uniwersyteckiej Szkoły ►
wyręczenia lekarza – nic – to jest wszystko margines.
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fot: Tablica poświęcona A. Rydlównie, patronce Medycznego Studium Zawodowego nr1 Wydział Pielęgniarstwa. Odsłonięta 11.X.1996 r., IPiP UJ CM

Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

fot: Sesja naukowa zorganizowana w 60-lecie reaktywowania Szkoły jako
Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w ramach Wydziału Lekarskiego UJ, 1985 r., od lewej Dyrektorka Szkoły K. Zahradniczek, prof. dr hab. med. J. Bogusz, dr S. Poznańska, mgr E. Powała.,
IPiP UJ CM

Uroczystość jubileuszowa 75-lecia najstarszej Szkoły Pielęgniarskiej w Polsce połączona ze Zjazdem Absolwentek odbyła się 7-8 listopada 1986 r., natomiast
uroczystość poświęcona rocznicy 80 lat istnienia
Szkoły odbyła się 10-11 października 1991 r.
W dniu 11 października 1996 r. zorganizowane
zostało w Szkole spotkanie z okazji rocznicy 85 lat
istnienia Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek im. Anny
Rydlówny 1911-1996.
Koniec lat 90-tych XX w., to potrzeba dostosowania kształcenia pielęgniarek do standardów i dyrektyw Unii Europejskiej. Z dniem 1 września 1996 roku

Szkoła, jako jedna z sześciu w Polsce rozpoczęła
wdrożenie programu 3-letniej szkoły pielęgniarstwa
zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i Unii Europejskiej. Zaistniała potrzeba docelowego kształcenia pielęgniarek w systemie szkolnictwa wyższego
(licencjat). Medyczne Studium Zawodowe nr 1, jako
jedna z pierwszych szkół w kraju, przy współudziale
Urzędu Marszałkowskiego w ramach transformacji
ze średniego kształcenia pielęgniarek na kształcenie
wyższe została zlikwidowana. Pierwszym krokiem
tego procesu w Szkole było podpisanie dnia 28 grudnia 1999 r. porozumienia z Collegium Medicum UJ
przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 355/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Zgodnie
z zapisami porozumienia wstrzymano nabór na kierunek pielęgniarstwo w MSZ nr 1 w Krakowie, jednocześnie zwiększając limit miejsc na pierwszy rok studiów – kierunek pielęgniarstwo na Wydziale Ochrony
Zdrowia CM UJ. Równocześnie aktem notarialnym
sporządzonym 4 grudnia 2000 r. Województwo Małopolskie przekazało UJ, w formie darowizny, budynek
szkolny MSZ nr 1 przy ul. Michałowskiego 12 w Krakowie na potrzeby kształcenia pielęgniarek w systemie
licencjackim. Ostatnim etapem działań zmierzających
do realizacji zobowiązań wynikających była likwidacja Szkoły z dniem 31 sierpnia 2001 r.
W budynku Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek przy
ul. Kopernika 25 ponownie kształcą się pielęgniarki,
gdyż tam ma swoją siedzibę Instytut Pielęgniarstwa
i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum. 
■
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Kształcenie pielęgniarek w Krakowie
na poziomie wyższym magisterskim
w latach 1975-2015
►

Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Ewa Ziarko

Uwarunkowania
Kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym magisterskim w uniwersytetach zostało wprowadzone
w USA już w 1899 r., a w Kanadzie w 1919 r. W Polsce
zaczęło rozwijać się w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Zasługi w jego tworzeniu miało Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), a także pielęgniarki, lekarze, profesorowie oraz takie instytucje, jak: Departament Średniego Szkolnictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS), Związek
Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia i Opieki
Społecznej. Studia początkowo trwały 3 lata i niestety
ich ukończenie nie skutkowało otrzymaniem tytułu
magistra. Stan ten zmieniło dopiero wprowadzenie
w 1972 r. 4-letniego planu studiów, dzięki któremu
studia umożliwiały uzyskanie tytułu magistra. Studia przeznaczone były dla absolwentów średnich
szkół medycznych. Pierwszy Wydział Pielęgniarski
powstał w Lublinie (1969), a następne w Katowicach
(1974), Poznaniu (1975), Krakowie (1975), Wrocławiu (1978). W Krakowie Wydział powstał przy Akademii Medycznej im. M. Kopernika. Jego siedzibą został budynek mieszczący się przy ulicy Kopernika 25,
zajmowany przez Medyczne Studium Zawodowe nr 1
Wydział Pielęgniarstwa, a wcześniej przez Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek), powstałą przy Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1925 r. przy wydatnej pomocy Fundacji Rockefellera. Tworzenie nowej struktury kształcenia napotykało wiele trudności, które nie ograniczały się tylko do
problemów organizacyjnych i lokalowych, ale także
merytorycznych – opracowania od podstaw planu
i programu nauczania. W pierwszym okresie przy ich
organizowaniu opierano się głównie na doświadczeniach nauczycieli szkół pielęgniarskich, wykładowców wydziałów lekarskich oraz pracowników dydaktyczno-naukowych tworzących się wydziałów pielęgniarskich w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Pierwsze programy zakładały 3000 godzin dydaktycznych,
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z czego 70% stanowiły treści humanistyczne i 30% treści biomedyczne. Później plany i programy nauczania
były wielokrotnie zmieniane i modyfikowane, dostosowywane do zmian w strukturze i organizacji ochrony zdrowia, a także nowych regulacji prawnych, trendów w pielęgniarstwie, nowych doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych oraz coraz to innych
wymagań stawianych absolwentom uczelni. Od 1985 r.
liczba godzin wynosiła nie mniej niż 3600. Powstające
kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym magisterskim w uczelniach akademickich, na podbudowie
średniej szkoły zawodowej, stanowiło szansę i ważny
czynnik rozwoju zawodu oraz jego profesjonalizacji,
lecz nie było pozbawione licznych barier, nie będąc
także do końca wykorzystane w praktyce. Początkowo, celem kształcenia na poziomie wyższym magisterskim było głównie przygotowanie kadry do nauczania
w średnich szkołach medycznych, a później do funkcji
naukowo-badawczej, zarządzania, promowania zdrowia. I rzeczywiście magistrzy pielęgniarstwa podejmujący pracę jako nauczyciele w średnim szkolnictwie
medycznym znaleźli tam swoje miejsce. Jednak poza
szkolnictwem zetknęli się z bardzo trudną rzeczywistością. Obowiązujące przepisy nie pozwalały na zatrudnianie magistrów pielęgniarstwa na stanowiskach
kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. Wielu lekarzy niechętnie widziało na swoich oddziałach
szpitalnych pielęgniarki z wyższym wykształceniem
magisterskim, stanowiły one również zagrożenie dla
pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddziałowych
z wieloletnim stażem, ale bez studiów. Inne utrudnienia, jakie napotykali absolwenci to rozporządzenia,
które przez wiele lat zaliczały ich do grona personelu
średniego. Brak podziału kompetencji według stopni
wykształcenia i zróżnicowania w taryfikatorze płac
powodował rozgoryczenie, frustrację i nierzadko odchodzenie od zawodu.
Dopiero kolejne lata przyniosły znaczące zmiany, zwłaszcza wskutek transformacji systemu po ►

15

HISTORIA, TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
gniarki zobowiązane zostały do uzyskania akredytacji
1989 roku. Na płaszczyźnie praktyki zaczęło rozwiprzez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Mejać się nie tylko pielęgniarstwo kliniczne, ale przede
dycznego, dzisiaj Krajową Radę Akredytacyjną Szkół
wszystkim środowiskowo-rodzinne, opieka paliatywPielęgniarek i Położnych (KRASZPiP) oraz Polską
na i terminalna. Oprócz pracy w publicznych zakłaKomisję Akredytacyjną (PKA). Natomiast zmiana
dach opieki zdrowotnej pielęgniarki z tytułem mgr
Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2004 r.
rozpoczęły pracę w niepublicznych zakładach, w sek(Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 885), wprowadziła do poltorze prywatnym. Mogły pełnić funkcje dyrektorów
skiego porządku prawnego zasady systemu uznawazakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dyrektorów
nia kwalifikacji zawodowych, zgodne z dyrektywami
ds. pielęgniarstwa w zakładach opieki zdrowotnej. Posektorowymi. Uznawanie kwalifikacji zawodowych
wstał Departament Pielęgniarek i Położnych w Minipielęgniarek i położnych w kontekście dostosowania
sterstwie Zdrowia. Stworzono nadzór merytoryczny
prawa wspólnotowego miało ścisły związek z postapoprzez funkcjonowanie konsultantów krajowych
nowieniami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
i wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa i położEuropejską w zakresie swobodnego przepływu osób
nictwa. Rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia
i usług. Punktem wyjścia
Podyplomowego Pielędo opracowania przepigniarek i Położnych w
sów w tym zakresie były
Warszawie, zajmując się
minimalne standardy
rozwojem kształcenia
nauczania
pielęgniai doskonalenia podyplorek i położnych zawarte
mowego pielęgniarek,
w dokumencie Eurozwłaszcza specjalizapejskie porozumienie
cji. Powstały Samorząd
w sprawie szkolenia
Zawodowy w oparciu
i kształcenia pielęo Naczelną Radę Piegniarek, sporządzone
lęgniarek i Położnych
w Strasburgu w 1967 r.,
w Warszawie oraz Rady
podpisane przez Rząd
Okręgowe, doprowadził
RP w 1995 r. a ratyfikodo opracowania prawnych rozwiązań, gwa- fot: Zjazd Absolwentów WP/IPiP – 2000 r., zbiory Saloniku Historii Pielęgniarstwa wane w 1996 r. (Dz. U.
IPiP WNZ UJ CM
1996 Nr 83, poz. 384).
rantujących autonomię
Idea ta była kontynuzawodową pielęgniarek
owana w podpisanej przez Rząd RP w 1999 r. Dei położnych. Opiniował też zmiany w standardach naklaracji Bolońskiej, na rzecz harmonijnego systemu
uczania i systemie kształcenia pielęgniarek. W prace
szkolnictwa wyższego w Europie, w tym także pielętych instytucji aktywnie włączali się absolwenci z tygniarskiego. Europejskie porozumienie w sprawie
tułem mgr.
szkolenia i kształcenia pielęgniarek zobowiązało do
Nowy model kształcenia pielęgniarek nie byłby
3-letniego pomaturalnego kształcenia podstawowego
możliwy, gdyby nie szereg uregulowań prawnych.
pielęgniarek, w wymiarze 4600 godzin, z czego 50%
Ważnym osiągnięciem tego okresu było uchwalenie
w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
w 1996 r. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Ze względów ekonomicznych rząd przesunął termin
(Dz. U. 1996 Nr 91, poz. 410). Ustawa zdefiniowała
realizacji dokumentów ratyfikacyjnych i określił stanzawód pielęgniarki jako samodzielny, w kolejnych ladard kształcenia pielęgniarek od 2000 r. Do ważnych
tach była wiele razy nowelizowana i dostosowywana
wydarzeń tego okresu należało przyjęcie w 2002 r. (Dz.
do prawa Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie systeU. Nr 116 poz. 1004) i 2005 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 824)
mowe przyniosła zmiana Ustawy o zawodach pielęRozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
gniarki i położnej z 2001 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 196),
w sprawie określenia standardów dla poszczególktóra określiła warunki uzyskania kwalifikacji zawonych kierunków studiów i poziomów kształcenia
dowych. Ustaliła, że szkoły kształcące pielęgniarki, to
oraz w 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) Rozporządzeszkoły wyższe, jak Akademie Medyczne i Uniwersynia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
tety, podlegające Ministerstwu Zdrowia oraz Wyższe
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunSzkoły Zawodowe podlegające Ministrowi Szkolków oraz poziomów kształcenia, a także trybu twonictwa Wyższego i Nauki. Uczelnie kształcące pielę-
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Studium Zawodowym nr 1 Wydział Pielęgniarstwa
rzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by
im. Anny Rydlówny. Przyjęto wtedy, że wymaganym
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrostandardem w warunkach naszego kraju jest kształcekierunki. Standard ten określił minimalną liczbę gonie pielęgniarek w zakresie podstawowym po ukońdzin zajęć na kierunku pielęgniarstwo – 4815 w ciągu
czeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzasześciu semestrów oraz wprowadził Europejski Sysłości. Kształcenie w systemie 3-letnich studiów wyżtem Transferu Punktów (ECTS – European Credit
szych zawodowych stacjonarnych pierwszego stopnia
Transfer System). Ostatni standard dotyczący kształumożliwiało uzyskanie tytułu zawodowego licencjata
cenia pielęgniarek pochodzi z 2012 r. Jest to Rozpopielęgniarstwa. Obecnie około 70 uczelni kształci pierządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
lęgniarki na poziomie wyższym zawodowym w zakrew sprawie standardów kształcenia dla kierunków
sie podstawowym (3-letnim stacjonarnym) oraz część
studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farz nich, w tym Kraków, na poziomie drugiego stopnia
macji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012
– studiów magisterskich (2-letnich stacjonarnych
Nr 0, poz. 631). Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwai niestacjonarnych). Uczelnie, w tym Kraków, z polifikacyjnymi (KRK) z 2012 r. kształcenie na kierunku
mocą funduszy unijnych
pielęgniarstwo powinno
od roku akademickiego
trwać nie mniej niż 4720
2004/2005 rozpoczęły
godzin na poziomie
także kształcenie w zapierwszego stopnia i nie
kresie podstawowym
mniej niż 1300 godzin
dla pielęgniarek i piena poziomie drugiego
lęgniarzy,
będących
stopnia.
absolwentami liceów
Wizja wejścia Polmedycznych,
średski do Wspólnoty Eunich szkół medycznych
ropejskiej i potrzeba
– studia niestacjonarne
sprostania dyrektywom
pierwszego stopnia, tzw.
dotyczącym kształcepomostowe, obecnie
nia pielęgniarek, a także
będące na ukończeniu.
coraz większe naciski
środowiska pielęgniar- fot: Zjazd Absolwentów WP/IPiP – 2005r., zbiory Saloniku Historii Pielęgniarstwa Absolwenci tej formy
IPiP WNZ UJ CM
studiów mogli uzupełskiego
spowodowały,
nić wykształcenie, uzyiż powołanych zostało
skać tytuł licencjata i podjąć studia drugiego stopnia.
kilka kolejnych Wydziałów Pielęgniarskich – w ŁoZ jednej strony ziściły się żądania pielęgniarek
dzi, Bydgoszczy, Gdańsku, Białymstoku, Warszawie
o podniesienie ich statusu zawodowego, przez utwoi Szczecinie. Na wszystkich Wydziałach Pielęgniarrzenie szkolnictwa wyższego w zakresie podstawoskich prowadzono kształcenie na poziomie wyższym
wym. Z drugiej strony niepokoi malejąca liczba pielęmagisterskim dla osób mających dyplom pielęgniarki.
gniarek w Polsce. Więcej osób odchodzi od zawodu niż
Były to studia 4-letnie magisterskie: stacjonarne i niego podejmuje. Nasila się fala emigracji pielęgniarek do
stacjonarne (zaoczne), które funkcjonowały do 2003 r.
pracy za granicę. Liczba zatrudnionych bezpośrednio
Wydziały Pielęgniarskie zaczęły też w tym czasie przyw opiece nad pacjentem pielęgniarek, przypadających
gotowywać się do kształcenia pielęgniarek na poziona tysiąc mieszkańców jest mała. Polska ze wskaźmie wyższym w zakresie podstawowym.
nikiem 7,3 jest na jednym z ostatnich miejsc w Unii
Wejście studentów pielęgniarstwa na poziom stuEuropejskiej. Natomiast ze względu na rosnącą grupę
diów zawodowych – licencjackich w uczelniach akaseniorów i chorych ze schorzeniami cywilizacyjnymi,
demickich i wyższych szkołach zawodowych w Polsce
z roku na rok przybywa pacjentów.
nastąpiło w roku 1998. Pierwszym ośrodkiem, który
Na podkreślenie zasługują poczynione uregulowaje zainicjował był Kraków. Ówczesny Wydział Ochronia prawne statusu zawodowego pielęgniarstwa, jako
ny Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielzawodu samodzielnego. Wpłynęły one pozytywnie
lońskiego (WOZ CM UJ), dzięki porozumieniu Wona relacje pielęgniarka-pacjent, pielęgniarka-lekarz.
jewody Małopolskiego i Uniwersytetu JagiellońskieIstotnym też wydaje się być dynamiczny rozwój różgo oraz funduszom z programu TEMPUS, utworzył
nych form kształcenia podyplomowego, prowadzący ►
wspólną bazę naukowo-dydaktyczną z Medycznym

nr 17, lipiec-sierpień 2015

17

HISTORIA, TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
WNZ prowadzi kształcenie na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dziedzinie
„nauk o zdrowiu” oraz studiach podyplomowych z zakresu „Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej”,
Zmiany organizacyjne
o które mogą ubiegać się pielęgniarki z tytułem mgr.
W czterdziestoletniej historii akademickiego kształIPiP jest organizatorem specjalizacji, np. w dziedzicenia pielęgniarek w Krakowie dokonało się kilka
nie pielęgniarstwa chirurgicznego, psychiatrycznego.
znaczących zmian organizacyjnych. Zaliczyć do nich
W roku 2014 Wydział uzyskał kategorię A w ocenie
można powrót w 1993 r. Akademii Medycznej im.
parametrycznej jednostek naukowych. W tym też
M. Kopernika, jako Collegium Medicum do Uniroku w Rankingu Szkół Wyższych zorganizowanym
wersytetu Jagiellońskiego, połączenie 1 X 1997 r. Wyprzez Fundację Edukacyjdziału
Pielęgniarskiego
ną „Perspektywy” pierwsze
AM ze Szkołą Zdrowia
miejsce w kraju w obszarze
Publicznego i utworzekierunków medycznych
nie Wydziału Ochrony
i o zdrowiu uzyskało UJ
Zdrowia z dwoma instyCM i kierunki z zakresu
tutami – Pielęgniarstwa
ochrony zdrowia (w tym
i Zdrowia Publicznego.
pielęgniarstwo),
prowaW związku z uruchomiedzone przez WNZ UJ CM.
niem w 2005 r. kierunku
W 2015 r. kierunek pielępołożnictwo i rozpoczęgniarstwo został poddany
ciem kształcenia położocenie programowej przez
nych w ramach studiów
PKA, w 2012 roku otrzylicencjackich zmieniono
mał akredytację KRASZnazwę Instytutu PielęPiP na 5-letni, najdłuższy
gniarstwa na Instytut Piez możliwych okresów przelęgniarstwa i Położnictwa
widzianych ustawą. WNZ
(IPiP). Z dniem 1 X 2007 r.
posiada uprawnienia do
zmieniono nazwę WOZ
fot: Uroczyste wręczenie tytułu dr hab. pielęgniarce Marii Kózce – 2010 r.,
nadawania stopnia doktora
na Wydział Nauk o Zdrozbiory Saloniku Historii Pielęgniarstwa IPiP WNZ UJ CM
habilitowanego w dziedziwiu (WNZ) z trzema innie „nauk o zdrowiu”, a także do nadawania stopnia
stytutami: Pielęgniarstwa i Położnictwa, Fizjoterapii,
doktora w dziedzinie „nauk o zdrowiu” oraz „nauk
Zdrowia Publicznego i Zakładem Ratownictwa Memedycznych” w dyscyplinie „medycyna” i „biologia
dycznego. WNZ jest kontynuatorem bogatej przeszło
medyczna”, o które mogą ubiegać się pielęgniarki z tystuletniej tradycji w zakresie kształcenia pielęgniarek,
tułem magistra.
a dziś już interdyscyplinarnej wiedzy, jaką jest zdrowie publiczne. Na początku w skład Wydziału PielęKadra naukowo-dydaktyczna
gniarskiego wchodziło pięć zakładów: Pielęgniarstwa
Funkcję dziekana Wydziału Pielęgniarskiego/WOZ/
Klinicznego i Rehabilitacji, Pielęgniarstwa SpołeczneWNZ pełnili w kolejności lekarze: prof. Rudolf Kligo, Pielęgniarstwa Specjalistycznego oraz Organizacji
mek, prof. Eugeniusz Olszewski, prof. Julian Frendo,
Pracy Pielęgniarskiej i Pedagogiki. W następnych laprof. Jadwiga Robak, dr hab. Janusz Borysiewicz, prof.
tach Wydział wzbogacał się o kolejne zakłady i praAntoni Czupryna, prof. Jolanta Jaworek, obecnie prof.
cownie. Obecnie w skład IPiP wchodzi 11 zakładów:
Tomasz Brzostek. Obecnie funkcję prodziekana ds.
Zakład Filozofii i Bioetyki, Zakład Psychologii Zdrostudenckich pełni pielęgniarka dr hab. Maria Kózka,
wia, Zakład Pedagogiki Medycznej, Zakład Psychoprof. UJ. Funkcję dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa,
logii Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego,
a później Pielęgniarstwa i Położnictwa pełnili: pieZakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa
lęgniarka dr hab. Helena Lenartowicz, prof. Tomasz
Epidemiologicznego, Zakład Opieki Ginekologicznej,
Brzostek, prof. Antoni Czupryna, dr hab. Hubert HuZakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskoras, pielęgniarka dr Teresa Gabryś, obecnie pielęgniarwego, Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii
ka dr hab. Agnieszka Gniadek.
Rozwoju Człowieka, Pracownia Teorii i Podstaw PieKadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Pielęgniarlęgniarstwa, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej.
do podniesienia kwalifikacji i poprawy jakości opieki
nad pacjentem w zdrowiu i chorobie.
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gniarstwo. Przedstawiciele pracodawców biorą udział
skiego/IPiP tworzyły i tworzą (z tendencją wzrostową)
w pracach Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia
przede wszystkim pielęgniarki, a także lekarze i przedi Rady Pracodawców działającej przy WNZ, zgłaszają
stawiciele innych dyscyplin naukowych, jak psychotematy możliwe do realizacji w ramach prac magisterlodzy, pedagodzy czy filozofowie. Dzięki uzyskiwaniu
skich lub doktorskich czy wspólnych badań naukokolejnych stopni naukowych, pielęgniarki zatrudniawych. Kadra dydaktyczna opracowuje sylabusy do
ne są na stanowiskach asystentów, adiunktów, profeprzedmiotów, a studenci poprzez wypełnianie ankiet
sorów.
dokonują corocznie oceny kadry prowadzącej zajęcia
Zajęcia ze studentami prowadzone są przez kadrę
oraz oceny satysfakcji ze studiów w ankiecie „Baroo wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i doświadmetr satysfakcji studenckiej”. Studenci biorą udział
czeniu zawodowym – 90% nauczycieli prowadzących
w opiniowaniu pytań do egzaminu dyplomowego
zajęcia na kierunku pielęgniarstwo ukończyło szkolew ramach przygotowywanego „banku pytań”.
nia doskonalące umiejętności dydaktyczne w ramach
Nauczyciele i studenci wpływają na otoczenie spoprojektu Pro-bono. Nauczyciele mają zapewniony
łeczno-kulturowe, przez udział, np. w Dniach Otwarstały dostęp do szkoleń dydaktycznych w ramach
tych Uniwersytetu JagielArs Docendi. Wielu
lońskiego, Dniach Kanauczycieli
uzyskało
riery, Festiwalu Nauki,
specjalizację z różnych
Piknikach Zdrowia. Nadziedzin
pielęgniaruczyciele kierunku piestwa lub jest w trakcie
lęgniarstwo biorą udział
specjalizacji.
Zajęcia
w pracach eksperckich
praktyczne realizowane
na terenie regionu i krasą w Szpitalu Uniwerju oraz prowadzą różne
syteckim i innych rekoformy szkolenia podymendowanych zakłaplomowego organizowadach opieki zdrowotnej
ne przez szpitale, zakłady
w Krakowie. Zajęcia teoopiekuńczo-lecznicze,
retyczne prowadzone są
samorząd
zawodowy
w dobrze wyposażonych
fot: Uroczyste wręczenie tytułu dr hab. pielęgniarce Agnieszce Gniadek – 2014 r.,
i hospicjum. Organizują
pracowniach, np. umiezbiory Saloniku Historii Pielęgniarstwa IPiP WNZ UJ CM
wspólnie z pielęgniarjętności pielęgniarskich,
skimi towarzystwami naukowymi i samorządem
ratunkowych, anatomii, fizjologii, komputerowych;
zawodowym pielęgniarek i lekarzy szkolenia, konw oparciu o metody aktywizujące, np. metody probleferencje dla środowiska zawodowego oraz promują
mowe, interaktywne, symulacyjne, pokazu, portfolio,
zawód. Współpracują z Centrum Kształcenia Podyindywidualnych przypadków, projektu, z wykorzystaplomowego Pielęgniarek i Położnych, współdziałają
niem programów komputerowych, fantomów i syze stowarzyszeniami oraz grupami samopomocowymulatorów. Tworzone są nowe jednostki dla potrzeb
mi. Udostępniają studentom, pielęgniarkom i innym
dydaktycznych, np. Międzywydziałowe Centrum
zainteresowanym osobom w regionie, kraju i poza
Symulacji Medycznej UJ CM do prowadzenia zajęć
granicami Polski zbiory dokumentów i eksponatów
w warunkach wysokiej wierności – termin realizacji
z historii pielęgniarstwa polskiego w ramach urucho2016 rok. W procesie kształtowania koncepcji kształmionego w 2011 r. Saloniku Historii Pielęgniarstwa.
cenia na kierunku pielęgniarstwo biorą udział inteAbsolwenci kierunku pielęgniarstwo utrzymują więresariusze wewnętrzni: kadra dydaktyczna, studenci
zi z własną uczelnią, m. in. uczestnicząc w Zjazdach
i administracja oraz zewnętrzni: potencjalni pracoAbsolwentów.
dawcy, lekarze, pielęgniarki w miejscach realizacji
kształcenia praktycznego, samorząd zawodowy, pielęgniarskie towarzystwa naukowe, Departament PieBadania naukowe
lęgniarek i Położnych, absolwenci kierunku studiów.
Główne tematy prowadzonych projektów badawczych
Dla podniesienia jakości kształcenia powołane zostana Wydziale związane są z obszarami nauk medyczły: Wydziałowa Komisja ds. Nauczania, Wydziałowy
nych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, naukami
Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia i Zespół
podstawowymi i humanistycznymi. Prowadzone są
Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku pielęm.in. badania naukowe z zakresu biologii medycznej, ►
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w tym immunologii, biologii komórki, endokrynologii rozrodu, fizjologii i patofizjologii układu trawienia,
prewencji chorób układu krążenia i cukrzycy, zakażeń
grzybiczych, implementowania teorii pielęgniarstwa
i procesu pielęgnowania do praktyki, opieki hospicyjno-paliatywnej, komunikowania terapeutycznego,
wsparcia, zasobów osobistych, dylematów etycznych,
odżywiania osób w podeszłym wieku, zachowań zdrowotnych w różnych kulturach, historii pielęgniarstwa
w Polsce.
Głównym źródłem finansowania badań naukowych jest MNiSW. Środki na badania pochodzą również z grantów: europejskich, Narodowego Centrum
Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pracownicy IPiP WNZ w latach 2010-2014 zrealizowali
lub realizują nadal 82 projekty badawcze. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Wydział koordynował
polskie badania projektu RN4CAST (2010-2012), będącego największym międzynarodowym projektem
dotyczącym prognozowania kadr w pielęgniarstwie.
Działalność naukowa nauczycieli akademickich
przejawia się publikowaniem prac w czasopismach
z punktacją IF i MNiSzW, pozycji zwartych, a także
czynnym udziałem w konferencjach naukowych, sympozjach i zjazdach. Pod redakcją pielęgniarek w latach
1975-2015 wydanych zostało prawie 40 książek/podręczników, a znacznie więcej z ich udziałem. Wyniki
badań wykorzystywane są w trakcie prowadzonych
zajęć dydaktycznych, tworzeniu rekomendacji w ramach prac w towarzystwach naukowych, w opiniowaniu dokumentów pełniąc funkcje eksperckie oraz
w działalności praktycznej.
Przy IPiP działa koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które organizuje spotkania naukowe dla
środowiska pielęgniarskiego oraz studentów. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku
pielęgniarstwo należą do około 30 towarzystw naukowych i stowarzyszeń, m.in.: Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego, International Council of Nurses,
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Ratunkowych, Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolizm
(ESPEN), Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Cancer Nursing Society, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.
Pielęgniarki publikują, recenzują artykuły w polskich
i zagranicznych pielęgniarskich czasopismach nauko-

wych i zawodowych, m. in. „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Pielęgniarstwo Polskie”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”,
„Nursing Education”, „Nursing Inquiry” oraz w czasopismach z zakresu zdrowia publicznego, jak „Problemy Higieny i Epidemiologii”, „Hygeia Public Health”.
Wchodzą w skład Rad Naukowych i Komitetów Redakcyjnych czasopism pielęgniarskich.

Konferencje i współpraca międzynarodowa
IPIP jest organizatorem licznych konferencji, np. w latach 2009-2014 był organizatorem i współorganizatorem 15 konferencji o zasięgu międzynarodowym
i krajowym, m.in. „Promocja zdrowia, profilaktyka
i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej – czyj problem czyje zadania”. Wrocław, 3-4 grudnia 2010 r.
„Rola Grup Balinta w Doskonaleniu Kontaktu
Terapeutycznego”. Kraków, 11-12 września 2010 r.;
„100 lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”, Kraków, 1-3 czerwca
2011 r.; RN4CAST – Spotkanie międzynarodowego
konsorcjum projektu w Krakowie, 1-3 czerwca 2011 r.;
„Etyczne problemy zarządzania w służbie zdrowia”.
Kraków, 5-6 października 2012 r.; „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej” Nowy Targ, 12-13 września 2012 r.; „Irena Houj - prowadzenie II okresu
porodu, pozycje wertykalne”, Kraków 2013 r.; Konferencja Polskiego Towarzystwa Ratunkowego. Krynica,
2-4 października 2014 r.; „Bezpieczeństwo w ujęciu
holistycznym”. Kraków, 26-27 listopada 2014 r., „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej
i w badaniach. 90-lecie Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia”. Kraków, 11-12 września 2015 r.
Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na
kierunku pielęgniarstwo biorą udział w licznych wyjazdach międzynarodowych, np. w latach 2010-2014
uczestniczyli w 53 wyjazdach międzynarodowych,
w różnych formach. Były to staże naukowe (New Haven, USA), udział w roboczych spotkaniach w ramach
projektów naukowych (RN4CAST, HORIZONT
2020), udział w spotkaniach komitetu kierowniczego
(COST IS 1201), wizyty studyjne w zakładach opieki
zdrowotnej (Berlin, Niemcy), udział w szkoleniach
(Belgia, Wielka Brytania), czynny udział w konferencjach naukowych, m.in. w Szwajcarii, Belgii, Słowacji,
Chorwacji, Niemczech, Holandii, Czechach, Izraelu. Nauczyciele współpracują z różnymi uczelniami
i instytucjami w ramach prowadzonych projektów
badawczych i spotkań organizacyjnych w ramach
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nia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia
psychicznego.
■ Nauk w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo,
ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo
neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw.
pomostowe realizowane są dla absolwentów liceum
medycznego (ścieżka A) i absolwentów 2-letnich medycznych szkół zawodowych (ścieżka B). Obecnie tą
Program kształcenia
formę studiów ukończyło w lutym br. 21 studentów
Obecnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
(ścieżka B). W roku akademickim 2014/2015 uczelnia
na kierunku pielęgniarstwo trwają trzy lata. Ogólnie uruchomiła tej formy
na liczba godzin kształcestudiów.
nia wynosi 4854, w tym
Studia
pierwszego
4 godziny zajęć z BHP
stopnia
stacjonarne
i 90 godzin nieobowiązi niestacjonarne kończą
kowych zajęć z wychosię egzaminem dyplowania fizycznego. Liczba
mowym, który obejmuje
godzin obowiązkowych
część praktyczną i teorewynosi 4760 i obejmutyczną. Egzamin prakje zajęcia: teoretyczne
tyczny metodą „próba
– 1719 godzin, praktyczpracy” przeprowadzany
ne – 1120 godzin, prakjest w warunkach natyki zawodowe – 1200
turalnych w jednym
godzin, samokształcez trzech losowanych
nie – 721 godzin. Ogólfot: Praca absolwentek IPiP WNZ UJ CM w oddziale intensywnej terapii Centrum Urana liczba punktów ECTS
zowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przez studenta oddzia2015 r. (fot. A. Gawor), zbiory Saloniku Historii Pielęgniarstwa IPiP WNZ UJ CM
łach: pediatrycznym, inprzyporządkowana do
ternistycznym i chirurprzedmiotów na stugicznym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teodiach pierwszego stopnia wynosi 189.
retycznego jest zdanie egzaminu praktycznego i złoProgram kształcenia obejmuje moduły w zakresie:
żenie pozytywnie zaopiniowanej pracy licencjackiej.
■ Nauk podstawowych: anatomia, fizjologia,
Egzamin teoretyczny polega na odpowiedzi na trzy
patologia, genetyka, biochemia i biofizyka,
wylosowane pytania, które obejmują efekty kształradiologia, farmakologia, mikrobiologia i paracenia z całego programu studiów oraz obronie pracy
zytologia.
licencjackiej. Student przygotowuje pracę licencjacką
■ Nauk społecznych: psychologia, socjologia, pew ramach seminarium, którego obszar wybiera zgoddagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia
nie z zainteresowaniami spośród 9 wskazanych, takich
i etyka zawodu pielęgniarki, język angielski.
jak: historia, teoria i podstawy pielęgniarstwa, opieka
■ Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej:
specjalistyczna, opieka ginekologiczna, opieka położpodstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia,
nicza, opieka internistyczna, opieka środowiskowa,
podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, baorganizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie, promocja
dania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarzdrowia i edukacja, psychologiczne aspekty zdrowia ►
stwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażeProgramu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej FNPMentoring (Kanada, Niemcy). W ramach projektów:
Short-Term Scientific Mission program COST, Programu OMICRON oraz Programu Leonardo da Vinci w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa gościło
13 pracowników naukowych zainteresowanych badaniami naukowymi, rozwojem i uwarunkowaniami
zawodu pielęgniarki w Polsce, a także celem wymiany
doświadczeń na temat metod nauczania i oceny efektów kształcenia. Znaczącą wizytą w IPiP było spotkanie w 2014 r. z profesor Jean Watson – profesor pielęgniarstwa, autorką teorii humanistycznej troskliwości
i profesor Laurą Serrant-Green – profesor pielęgniarstwa społecznego i zdrowia publicznego na Wydziale
Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Uniwersytetu Wolverhampton.
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i opieki w chorobie. W roku akademickim 2016 egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia
będzie miał charakter OSCE (Objective Structured
Clinical Examination).
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa. Zgodnie z koncepcją kształcenia jest on przygotowany do samodzielnego wykonywania świadczeń
zdrowotnych wobec dziecka, osoby dorosłej, w podeszłym wieku w zakresie promowania, zachowania
zdrowia, zapobiegania chorobom, sprawowania holistycznej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem
w każdym wieku oraz niepełnosprawnym i umierającym. Jest zdolny do podejmowania inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego
rozwoju. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez
aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych,
społecznych i opiekuńczych oraz etycznych i prawnych regulacji zawodu. Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. (Dz.
U. z 2011 nr 174 poz. 1039), w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie
z Dyrektywną 36/2005 we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 2 lata. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Plan i program studiów dla obu form jest równorzędny. Ogólna liczba
godzin kształcenia wynosi 1399, w tym 4 godzin szkolenia BHP i 60 godzin nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Ogólna liczba punktów ECTS
przyporządkowana do przedmiotów realizowanych
na studiach drugiego stopnia wynosi 122. Liczba godzin w poszczególnych formach wynosi: zajęcia teoretyczne – 1124 godzin, zajęcia kliniczne/praktyczne
– 115 godzin, praktyki zawodowe – 160 godzin.
Program kształcenia obejmuje trzy moduły:
■ Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych: teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania
naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii.
■ Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka
pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek,
opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych
układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad
chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad

chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska
nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka
pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym
psychicznie i jego rodziną.
■ Moduł do dyspozycji uczelni. W ramach tego
modułu realizowane są przedmioty:
■ obowiązkowe: pielęgniarstwo epidemiologiczne, podstawy statystyki medycznej, opieka
nad dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, psychologia stosowana, socjologia
II stopień, komunikowanie międzykulturowe, wykłady monograficzne, pielęgniarstwo
środowiskowe, edukacja zdrowotna, opieka
onkologiczna, fizjoterapia w pielęgniarstwie
specjalistycznym, immunologia kliniczna,
absolwent na rynku pracy.
■ fakultatywne: trening motywacyjny, metafora
choroby, filozofia troski a pielęgniarstwo, problemy graniczne egzystencji ludzkiej, zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych,
pielęgnowanie w schorzeniach dermatologicznych, żywienie pozajelitowe i dojelitowe oraz
wentylacja mechaniczna chorego w domu,
psychofizyczne aspekty samoobrony, seksuologia i regulacja płodności człowieka, żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie, ekonomika w podmiotach, leczniczych, śmierć i umieranie w różnych kulturach. Z tej grupy student
musi wybrać trzy przedmioty fakultatywne.
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej. W ramach seminarium student ma możliwość wyboru jednego spośród wskazanych obszarów
seminarium, takich jak: historia, teoria i podstawy
pielęgniarstwa, opieka specjalistyczna, opieka internistyczna, bioetyka, opieka środowiskowa, organizacja
i zarządzanie w pielęgniarstwie, promocja zdrowia
i edukacja, psychologiczne aspekty zdrowia i opieki
w chorobie.
Absolwent otrzymuje dyplom magistra pielęgniarstwa. Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk
medycznych, społecznych i humanistycznych oraz
pielęgniarstwa specjalistycznego niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
kierowania pracą zespołów pielęgniarskich, bycia
promotorem i liderem zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny, uczestniczenia w pracach zespołów badawczych. Absolwent ma
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możliwość zatrudnienia zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. (Dz. U. z 2011
nr 174 poz. 1039) w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na różnych stanowiskach
pielęgniarskich, w tym kierowniczych, w organach administracji publicznej, w samorządzie zawodowym,
w zespołach naukowo-badawczych, a także w uczelni wyższej nauczając zawodu i prowadząc badania,
w ośrodkach doskonalenia zawodowego oraz może
prowadzić własną działalność gospodarczą. Zgodnie
z Dyrektywną 36/2005 absolwent studiów drugiego
stopnia może być zatrudniony we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Studenci
Łącznie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM studiuje obecnie ponad 2200 studentów, w tym na kierunku pielęgniarstwo 809, corocznie dyplom licencjata
pielęgniarstwa uzyskuje około 120 osób z studiów
stacjonarnych i 91 z studiów niestacjonarnych, tzw.
pomostowych (2013 r.), tytuł magistra pielęgniarstwa
około 180 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na studiach trzeciego stopnia studiuje
5 absolwentów pielęgniarstwa. Absolwenci Wydziału
na kierunku pielęgniarstwo są pozytywnie oceniani
przez pracodawców i pacjentów, o czym świadczą listy
gratulacyjne nadsyłane niegdyś do Dyrekcji MSZ nr 1
Wydział Pielęgniarstwa, dziś do jego kontynuatora
IPiP. Zajmują czołowe lokaty w konkursach organizowanych przez ZG PTP na Pielęgniarkę Roku (2010 –
Magdalena Wiśniowska, 2013 – Beata Jurkiewicz,
2015 – Marek Wojczyk).
Podsumowanie
Kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym w Polsce, w tym także w Krakowie, stało się koniecznością,
a jego koncepcja logicznym wynikiem zmieniającej się
roli i zadań pielęgniarki w opiece zdrowotnej. Czterdziestoletnia historia tego kształcenia pokazuje, że
IPiP w ramach WNZ zapewnia kształcenie pielęgniarek i położnych na najwyższym poziomie, zgodnym
z założeniami kształcenia w UE, z planami społecznego, kulturowego i ekonomicznego rozwoju społeczeństwa. Dąży do rozwoju nauki o pielęgnowaniu, działa
na rzecz podnoszenia jakości opieki w interdyscyplinarnych zespołach, zindywidualizowanego i holistycznego pielęgnowania. WNZ jest kontynuatorem bogatej, przeszło stuletniej tradycji w zakresie kształcenia
pielęgniarek w Krakowie. Z okazji dziewięćdziesięciolecia otwarcia USPiH odbędzie w dniach 11-12 września w Auditorium Maximum międzynarodowa kon-
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ferencja naukowo-szkoleniowa. Będzie ona okazją
do spojrzenia w przyszłość, przez pryzmat dokonań
w przeszłości. Krakowskie środowisko akademickie
pielęgniarek, które w dużej części tworzą absolwentki MSZ nr 1, Wydziału Pielęgniarskiego/WOZ/IPiP
WNZ UJ CM, nie zaprzepaściło wkładu nestorek
w rozwój pielęgniarstwa zawodowego i dziś może być
dumne ze swoich osiągnięć. Przejęło i kontynuowało wpajane im przez poprzedniczki wartości. Dbało
o etos zawodu i kształtowanie postaw studentów pielęgniarstwa oraz przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Podnosiło swoje kwalifikacje przez różne formy
dokształcania w kraju i zagranicą, w tempie znacznie
szybszym niż poprzedniczki. Angażowało się w działalność na rzecz zawodu, przez prace eksperckie w regionie i kraju, prace w redakcjach czasopism, towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach, samorządzie
zawodowym, w obszarze kształcenia podyplomowego, w znacznie większym zakresie niż miało to miejsce w latach 20- tych ubiegłego stulecia, uważanych za
pomyślny okres dla pielęgniarstwa. W dużej mierze
przyczyniło się do rozwoju naukowego pielęgniarstwa, przez uzyskiwanie stopni naukowych, liczne
publikacje, udział w badaniach, współpracy międzynarodowej. Dokonało znaczących zmian w treściach
i metodach nauczania pielęgniarstwa. Doprowadziło,
zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku, do najbardziej intensywnego w dziejach rozwoju zawodowego
i kształcenia pielęgniarek. Kraków w okresie minionego 90-lecia był i pozostał ważnym ośrodkiem najlepszych tradycji pielęgniarstwa w Polsce. 
■
Piśmiennictwo u autorek
Anna Majda – mgr pielęgniarstwa, dr n. med., absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, były
nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. Anny Rydlówny w Krakowie, adiunkt w Instytucie
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Joanna Zalewska Puchała – mgr pielęgniarstwa, dr n. med., absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, były nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym nr 1
Wydział Pielęgniarstwa im. Anny Rydlówny w Krakowie, adiunkt
w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Ewa Ziarko – mgr pielęgniarstwa, dr n. med., absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, starszy wykładowca w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum.
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Od studenta do dyrektora
– kilka faktów z 22-letniej historii
kształcenia pielęgniarek
na Uniwersytecie Jagiellońskim
►

Agnieszka Gniadek

Historia lubi się powtarzać i często zatacza
koło, dzieje się to niejednokrotnie szybciej niż
tego oczekiwalibyśmy. Młody człowiek stając
u progu zawodowej drogi życia nie jest świadomy tego, co może go spotkać w czasie jej
trwania, a także w jaki sposób los pokieruje
jego krokami stawiając go w tym samym miejscu lecz w zupełnie innym charakterze.
Kiedy 9 lutego 2014 roku Rada Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
powołała mnie na stanowisko Dyrektora tegoż Instytutu uzmysłowiłam sobie, że rozpoczynając studia
1 października 1993 roku na Wydziale Pielęgniarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w najbardziej śmiałych i fantastycznych wyobrażeniach nie przypuszczałam, że to się może zdarzyć.
W tamtych latach nic też nie wskazywało, że wkrótce nadejdą zmiany w kształceniu pielęgniarek. Od
1993 roku do 2015 minęły zaledwie 22 lata, ale jakże
istotny był to czas dla zmian w nauczaniu pielęgniarek
na poziomie akademickim.
Mój rocznik (1993-1997), liczył zaledwie 36 absolwentów, studia rozpoczęło 40 osób, zarówno były to
absolwentki i absolwenci pięcioletniego liceum medycznego, a także pielęgniarki i położne, które ukończyły studium medyczne na tych kierunkach. W tym
czasie studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa,
po pomyślnie zdanym egzaminie pisemnym, mogły
podjąć osoby, które posiadały dyplom tak pielęgniarki jak i położonej. W 1993 roku dla kandydatów na te
studia nie obowiązywało posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie. Studia prowadzone były
w systemie stacjonarnym (i tylko takim) lecz pomimo
tego, że każdy z nas mógł rozpocząć pracę w zawodzie
pielęgniarki czy położnej, to jednak nie było osoby,

która by w tym czasie łączyła studiowanie z pracą zawodową. W chwili obecnej stało się to powszechnym
faktem. Osoby studiujące na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym, tak zwanym „dziennym” w większości pracują zawodowo, niejednokrotnie na pełny
etat. Sytuacja ta ma wiele plusów, ale i mankamentów,
paradoksalnie bardziej są one uciążliwe dla nauczycieli niż dla studentów.
Studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa
trwały cztery lata. Zajęcia podzielone były na wykłady,
ćwiczenia, seminaria, praktyki śródroczne. Aby zaliczyć rok, należało zdać wszystkie egzaminy, uzyskać
zaliczenia na koniec semestru oraz odbyć obowiązkowe praktyki. Nie było wtedy punktów ECTS, efektów kształcenia, a egzaminy w większości były ustne.
Studiowanie było mniej sformalizowane a na wykłady
(nieobowiązkowe), w większości przychodzili wszyscy studenci na roku, na ćwiczeniach prowadzono
ożywioną dyskusję a przyjście nieprzygotowanym na
zajęcia, zwłaszcza z fizjologii, teorii pielęgniarstwa czy
zarządzania, to był wyraz dużej odwagi.
Studia były prowadzone przez grono wspaniałych
nauczycieli akademickich, spośród których kilkoro już
niestety nie żyje. W naszej pamięci pozostali Pani profesor Jadwiga Robak i Pan dr hab. Janusz Borysiewicz
– Dziekani Wydziału Pielęgniarstwa. Pan profesor
Marian Barczyński, profesor Ryszard Bilski, profesor
Józef Kocemba, profesor Marek Sych, doktor Stefania
Poznańska i magister Stanisława Stachura, pozostawili
po sobie niezapomniane wspomnienia, ale i przykład,
jak można być wspaniałym pedagogiem. Część nauczycieli uczących nasz rocznik 1997 przeszła na emeryturę, a większość pracuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu, ucząc kolejne pokolenia pielęgniarek. Spośród
moich nauczycieli akademickich w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM w chwili obecnej pracują: Pani dr hab. Maria
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Kózka, profesor UJ, która pełni funkcję Prodziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu do spraw dydaktycznych
i studenckich, studia stacjonarne, Pan dr hab. Marek
Motyka, Pan dr hab. Piotr Sura, Pani dr Maria Cisek,
Pani dr Teresa Gabryś (Kubaty), Pani dr Genowefa
Gaweł, Pani dr Barbara Prażmowska, Pani dr Lucyna
Płaszewska-Żywko, Pani dr Helena Motyka, Pani dr
Anna Nowacka (Kowal), Pan dr Wojciech Klapa, Pani
mgr Maria Ogarek, Pani mgr Beata Zych, Pan mgr Jacek Mesterhazy oraz Pan mgr Janusz Kołacz. Spośród
wymienionych nauczycieli najdłużej, a w zasadzie
od pierwszych lat istnienia Wydziału Pielęgniarstwa,
utworzonego w 1975 roku, pracują Pan dr hab. Marek
Motyka oraz pierwsza jego absolwentka Pani dr Maria Cisek. W chwili obecnej, ze względu na pełnioną
funkcję w Instytucie stałam się ich przełożoną. Brzmi
to zaskakująco dla mnie samej, ale zadania organizacyjne wynikające z zajmowanego stanowiska muszą
być realizowane także w przypadku, kiedy pracownicy to byli nauczyciele, a dyrektor to była studentka.
Z perspektywy 18 lat od czasu zakończenia studiów
mogę powiedzieć, że studiowanie na kierunku było
wielką przyjemnością, a wspomnienia pozostają nadal żywe chociażby i dlatego, że kilka koleżanek z roku
podobnie jak i ja zostało nauczycielami akademickimi. Są to: doktor Beata Ogórek-Tęcza, doktor Anna
Piskorz (Rak), doktor Ewa Ziarko, dr Anna Szczypta,
mgr Małgorzata Fraś (Dwojak), mgr Elżbieta Marcisz
(Jarosz), mgr Agnieszka Ren-Żurek. Pracują nie tylko
na Wydziale Nauk o Zdrowiu, ale i w innych uczelniach w Polsce, kształcąc pielęgniarki na studiach
I i II stopnia.
Tuż po zakończeniu moich studiów, z dniem 1 października 1997 roku decyzją Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Wydział Pielęgniarstwa został przekształcony w Wydział Ochrony Zdrowia. Co ciekawe,
znaczące zmiany organizacyjne, w tym przypadku
włączenie Akademii Medycznej w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, nastąpiło tuż przed moim rozpoczęciem studiów w 1993 roku. Żartobliwie można
powiedzieć, że w pewnym sensie dla absolwentów
Wydziału Pielęgniarstwa rocznik 1997 czas studiowania był historyczny, od przemiany do przemiany.
W 1998 roku w Krakowie na Wydziale Ochrony Zdrowia w Instytucie Pielęgniarstwa, który wraz
z Instytutem Zdrowia Publicznego został włączony
do tego Wydziału, zaczęto kształcić studentów na studiach w systemie dwustopniowym. Uniwersytet Jagielloński, to pierwsza uczelnia w Polsce, która zapoczątkowała i realizuje nadal obowiązujący akademicki
system kształcenia pielęgniarek.
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Ja, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa,
w 1998 roku otrzymałam propozycję pracy na etacie
inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Pielęgniarstwa
Społecznego, gdzie ówczesnym kierownikiem była
Pani dr hab. Anna B. Macura, obecnie emerytowany
profesor. Wtedy właśnie rozpoczęła się moja przygoda
z nauką albo inaczej, rozpoczęło się moje planowanie
rozwoju naukowego. A tak prosto rzecz ujmując, należało rozpocząć badania naukowe, a przede wszystkim
zmierzyć się z dydaktyką. Zmierzyć, to odpowiednie
słowo, ponieważ moimi pierwszymi studentkami były
moje rówieśniczki lub co najwyżej 2-3 lata młodsze
koleżanki.
Rozwój naukowy na Wydziale Pielęgniarstwa mógł
stać się bardziej realnym, dzięki Panu profesorowi
Antoniemu Czuprynie, który od roku akademickiego 1998/1999 „wywalczył” dla kilku z nas możliwość
studiowania na studiach doktoranckich na Wydziale
Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pragnę dodać, że był to znaczący początek zmian w kształceniu pielęgniarek, dał możliwość
ukończenia studiów doktoranckich, teraz nazywanych studiami III stopnia, napisania pracy doktorskiej
oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Posiadanie wtedy przez pielęgniarkę doktoratu było mało
powszechne. Dezaprobata faktu pisania prac doktorskich przez pielęgniarki głośno była wyrażana przez
niektórych lekarzy, którzy mówili „po co pielęgniarce
doktorat, tak samo będzie podawać basen pacjentowi” czy „to ona będzie mogła wypisywać recepty?”.
Od 1998 roku minęło zaledwie 17 lat i pielęgniarki
zaczną w Polsce wypisywać recepty i co najciekawsze,
nie będą musiały posiadać do tej czynności stopnia
naukowego doktora.
Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim zakończyłyśmy, my pielęgniarki, w 2002 pomyślnie broniąc prace doktorskie i tak kolejno: dr Barbara Wizner,
dr Joanna Bonior, ja, dr Anita Orzeł-Nowak i dr Ewa
Ziarko. Dwie ostatnie koleżanki, prace doktorskie jako
jedne z pierwszych obroniły w 2003 roku, na Wydziale Ochrony Zdrowia, który rok wcześniej otrzymał
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora stało
się już w kolejnych latach powszechne i wręcz wymagane po to, by realizować zajęcia dydaktyczne i prowadzić badania naukowe w Instytucie Pielęgniarstwa,
a od 2005 roku w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Od tego bowiem roku na Wydziale Ochrony
Zdrowia kształcenia na studiach I stopnia rozpoczęły
położne. Wydział rozwijał się, przybywało studentów,
wraz z przemianami i wstąpieniem Polski do Unii ►
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Europejskiej pielęgniarki i położne otrzymały szanse
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie studiów I stopnia niestacjonarnych
tzw. „pomostowych”. W 2015 roku w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa ostatnie absolwentki studiów
„pomostowych” obroniły tytuł licencjata pielęgniarstwa. Od 2007 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu, bo
taką od tego roku zaczął nosić nazwę Wydział Ochrony Zdrowia, bardzo licznie pracujące pielęgniarki i położne zaczęły podnosić swoje kwalifikacje na studiach
niestacjonarnych czy to I czy II stopnia. Z pewnością
przyczyniał się do tego fakt, że w tym czasie studia II
stopnia w województwie małopolskim oferował tylko
Uniwersytet Jagielloński. W chwili obecnej konkurencją w kształceniu pielęgniarek na studiach II stopnia
stały się inne Uniwersytety oraz Państwowe Wyższe
Szkoły Zawodowe. Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
od 2012 roku rozpoczął kształcenie na studiach III
stopnia w dziedzinie nauk o zdrowiu, a od 2013 roku
ma możliwość nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Dzięki temu mogłam w 2014 roku uzyskać stopień
naukowy dr hab. w dziedzinie nauk o zdrowiu i jako
druga pielęgniarka, po Pani dr hab. Marii Kózce, prof.
UJ, w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa stać się
samodzielnym pracownikiem naukowym. Nie byłoby
to możliwie bez żmudnej i efektywnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej przy jednoczesnym
wsparciu władz Dziekańskich. Dziekanami w tym czasie byli Pan profesor Antoni Czupryna, Pani Profesor
Jolanta Jaworek i Pan profesor Tomasz Brzostek.

Moje naukowe zainteresowania koncentrują się
nad mykologią środowiskową. Może ktoś zapytać, co
z pielęgniarstwem mają wspólnego grzyby pleśniowe?
Okazuje się, że są wspólne elementy – wiedzę mikrobiologiczną można wpisać w nauki o zdrowiu, tak by
mogły bezpośrednio łączyć się z opieką nad pacjentem i kształtowaniem jego środowiska. Pielęgniarstwo ma bowiem wiele płaszczyzn, na których warto
szukać takich obszarów, które dadzą szansę na rozwój
i zdobycie kolejnych stopni naukowych. Życzę tego
moim koleżankom, które zapewne w niedługim czasie wzmocnią szeregi samodzielnych pracowników
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, przyczyniając
się do kolejnych lat jego świetności.
I pomimo, że wiele się zmieniło na przestrzeni tych
22 lat, nie ma już indeksu w formie papierowej, wszystkie dane studenta znajdują się w elektronicznym systemie USOS, a nie w zeszycie Pani z Dziekanatu.
Program studiów oparty jest o standardy nauczania,
a możliwość kształcenia na kierunku uwarunkowana
jest uzyskaniem akredytacji, to jednak pielęgniarstwo
pozostało takie samo. Empatia i wrażliwość, które
poparte są rzetelną wiedzą medyczną, to cechy dobrej pielęgniarki, które pomimo upływającego czasu,
sformalizowania działań edukacyjnych zawsze będą
stanowić o jej wartości. 
■
Agnieszka Gniadek – mgr pielęgniarstwa, dr. hab. w dziedzinie nauk o zdrowiu. Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Wydawnictwo
Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
im. Hanny Chrzanowskiej

MAŁOPOLSKIE

zaprasza
do zamieszczania reklam

■ strona A4 (210x297mm

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel: 12 422-88-54
lub adres e-mail: biuro@moipip.org.pl
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Salonik Historii Pielęgniarstwa
►

Kazimiera Zahradniczek

„Nie można oddać się żadnemu zawodowi, ani rozumnie, ani korzystnie, o ile się do pewnego stopnia nie zna jego historyi. (…) Powinniśmy zatem wiedzieć, jak zawód pielęgniarski powstał, jakimi
drogami postępował oraz pod czyim kierunkiem najlepiej się rozwijał. Posiadając tę wiadomość,
każda z nas będzie mogła pokierować i wpłynąć na pomyślny rozwój i przyszłość pielęgniarstwa,
zgodnie z jego historycznym posłannictwem”.
Anna Rydlówna, Historya pielęgniarstwa, niepublikowana,
Centralne Archiwum Pielęgniarstwa, Polskiego przy Zarządzie Głównym
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie.

Organizowana w dniach 11-12 września
2015 roku Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa pt. „Innowacyjność
w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek
Zdrowia w Krakowie”, jest znakomitą okazją
do przypomnienia bądź poznania historii naszego zawodu. Zapraszam zatem, do poznania ekspozycji, dokumentującej działalność
związaną z tworzeniem się i rozwojem pielęgniarstwa w Krakowie.
Jesteśmy dumni z prekursorek zawodu, które w trudnych dla Ojczyzny i Społeczeństwa okresach podjęły
działania opiekuńcze nad potrzebującymi. Dzięki ich
aktywności, w zakresie szeroko rozumianej opiekuńczości tworzyło się pielęgniarstwo.
Zorganizowanie stałej ekspozycji gromadzonych
od ponad stu lat dokumentów, kronik, albumów, fotografii, listów, przedmiotów użytkowych, było oczekiwaną przez absolwentów Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek i jej kontynuatora Instytutu Pielęgniarstwa
i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, aby uchronić od zapomnienia osiągnięcia naszych poprzedniczek, z myślą o kształceniu następnych pokoleń
pielęgniarek.
Znać udokumentowaną historię polskiego pielęgniarstwa jest naszą powinnością. Oby prekursorki
naszego zawodu, oddane jego rozwojowi, z ich wysokim poczuciem odpowiedzialności służenia innym,
1

nie tylko chorym, stały się wzorem do naśladowania.
Wszechstronnie wykształcone, o postawie moralnej
i społecznej godnej szacunku, całkowicie identyfikowały się z głoszonymi zasadami. Te indywidualności
nadawały kierunek i charakter pracy wychowawczej
i dydaktycznej, która opierała się na wartościach uniwersalnych, niepoddających się koniunkturalnym
wpływom. Towarzyszyła im świadomość, że na rozwój zawodu mogą i powinny wpływać same, chociaż
nie jest to łatwe.
Świadomość dokonań naszych poprzedniczek powinna motywować do działań na rzecz pielęgniarstwa,
gdyż nasi następcy zapytają nas, co zostawiliśmy po
sobie. Nasze obecne dokonania kształtują przyszłość,
ale staną się przeszłością i od nas zależy czy dobrą
czy złą.
Tworzenie się i rozwój pielęgniarstwa w Krakowie
było dokumentowane i opublikowane w licznych artykułach i pozycjach książkowych przez Marię Epstein, Annę Rydlówną, Teresę Kulczyńską, Hannę Chrzanowską, Jadwigę Kaniewską-Iżycką, Stefanię Poznańską, Kazimierę Zahradniczek1.
Wystawy zgromadzonych dokumentów organizowano od 1970 roku. Dokumenty te były eksponowane w czasie kolejnych uroczystości organizowanych
z okazji nadania Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 Wydział Pielęgniarstwa imienia Anny Rydlówny oraz 75, 80 i 85-lecia kształcenia pielęgniarek
w Krakowie. Od 1991 r. była to stała ekspozycja w budynku szkolnym Medycznego Studium Zawodowego
Nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny przy
ul. Michałowskiego 12, zaprojektowana i wykonana ►

Obszerne informacje na ten temat zawarte są w K. Zahradniczek (red.) Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie, Kraków 2011.
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przez nauczycieli: mgr Marię Maj i mgr Romualdę
czarny stół z blatem dekorowanym płasko rzeźbioMosur oraz nauczyciela bibliotekarza Bartłomieja
nym motywem wici roślinnej, inkrustowany macicą
Ciećkiewicza. W gablotach na dwu piętrach umieszperłową wraz ze stylowym taboretem. Ponadto, jak
czono znaczące dokumenty powstałe od 1911 roku.
wynika z informacji przekazanej przez opiekuna SaloEkspozycja ta była bardzo istotnym czynnikiem
niku dr A. Majdę, przygotowano propozycję saloniku
w kształtowaniu postawy zawodowej kształconych
multimedialnego, w ramach projektu finansowanego
pielęgniarek, cieszyła się dużym zainteresowaniem hiprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowestoryków medycyny, nauczycieli, studentów i uczniów
go. Celem tego projektu jest odświeżenie ekspozycji,
z kraju i z zagranicy.
wprowadzenie nowoczesnej formy narracji muzealPo zakończeniu działalności Medycznego Studium
nej, wzbogacenie o rozwiązania interaktywne, wproZawodowego Nr 1 Wydziału Pielęgniarstwa im. A. Rywadzenie technologii audiowizualnych, aby eksponodlówny w 2001 r. i usunięciu stałej ekspozycji, podejwane zbiory miały wysoką wartość edukacyjną. Trwa
mowano działania zmierzające do ponownego jej
oczekiwanie na decyzję.
zorganizowania w budynku obecnego Instytutu PieSalonik Historii Pielęgniarstwa cieszy się zainterelęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
sowaniem społeczności pielęgniarskiej i studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
pielęgniarstwa. Jego kronika zawiera wpisy osób odprzy ul. Kopernika 25, zakupionego przez Fundację
wiedzających, tak z kraju jak i zagranicy. Jego ekspoRockefellera i związanego od 1925 r. z kształceniem
zycję poznały pielęgniarki z Francji, Wielkiej Brytanii,
pielęgniarek.
USA, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwecji,
W dniu 9 grudnia 2009 r. Rada Instytutu PielęgniarUkrainy. Ale ekspozycja ta służy przede wszystkim
stwa i Położnictwa podjęła uchwałę o zorganizowaniu
nauczycielom i studentom w kraju, stanowi znakostałej ekspozycji na parterze budynku przy ul. Kopermitą pomoc w kształtowaniu postaw zawodowych,
nika 25, w pomieszczeniu z kominkiem, nazywanym
zainteresowania zawodem i przygotowaniu prac dyod kilkudziesięciu lat „salonikiem”. Wykonanie proplomowych.
jektu aranżacji i zorganizowanie ekspozycji powierzoWyrażam przekonanie, że zgromadzone dokuno dr Kazimierze Zahradniczek i dr Annie Majda.
menty i ich zawartość staną się dla społeczności piePodjęte i przeprowadzone prace były udziałem taklęgniarskiej źródłem wiedzy o własnej tożsamości
że nauczycieli Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarzawodowej. Bowiem bez zrozumienia przeszłości
stwa.
trudno byłoby tworzyć pielęgniarstwo i budować jego
Salonik Historii Pielęgniarstwa zorganizowano
przyszłość. Niechaj przedstawione poniżej wybrane
w czasie przygotowań związanych ze 100-leciem
eksponaty znajdujące się w Saloniku Historii Pielępowstania Szkoły Zawodowych Pielęgniarek w Kragniarstwa zainteresują i zachęcą do zapoznania się
kowie.
z całą jego zawartością.
Otwarcia ekspozycji dokonano 17 maja
2011 r., a na jej opiekuna powołano dr
Annę Majdę.
W okresie ostatnich czterech lat zbiory
Saloniku zostały wzbogacone o pamiątki
związane z Marią Epstein, które zostały
przekazane przez Zgromadzenie Sióstr
Dominikanek na Gródku w Krakowie. Do
nich należy dyplom odznaki honorowej,
przyznanej M. Epstein przez Komisarza
rządu polskiego w 1921 roku, za dzielność
i wierną służbę Ojczyźnie „około połączenia prastarej ziemi śląskiej z najjaśniejszą
Rzeczpospolitą Polską”. Przekazano także
flakon na kwiaty z byłej kaplicy szkolnej,
do budynku Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwerlampkę nocną, bez abażura, w kształcie fot: Wejście
sytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 25, z widocznym nad
urny podtrzymywanej przez trzy uskrzynim napisem „Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia” odsłoniętym w czasie
remontu elewacji w 2010 r.
dlone gryfy na marmurowej podstawce,
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fot: Salonik Historii Pielęgniarstwa ze znajdującym się w nim kominkiem, pianinem stanowiącym własność Marii Epstein i stołem, przy którym pracowała Hanna Chrzanowska.

fot: Szafy biblioteczne z lat 30-tych XX w. Nad nimi reprodukcje: Stańczyk
(J. Matejko) i Cmentarze (L. Wyczółkowski), które znajdowały się w gabinecie dyrektora szkoły do 2001 r. Oryginalne peleryny, które stanowiły
część umundurowania uczennic i pielęgniarek.

fot: Sztandar Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 Wydział Pielęgniarstwa
im. A Rydlówny w Krakowie. Umundurowanie uczennic Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia.

fot: Sztućce z monogramem Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, przekazane przez Fundację Rockefellera
i UNRRA około 1948 r.

fot: Maszyny do pisania; Teresy Kulczyńskiej oraz Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia przekazanej przez Fundację Rockefellera
i UNRRA około 1948 r.
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fot: Dokumenty nauczycieli Szkoły Zawodowych Pielęgniarek.

fot: Prawo wykonywania zawodu T. Kulczyńskiej wydane w 1924 r.

fot: Szafy biblioteczne z lat 30-tych XX w. z podręcznikami do pielęgniarstwa. Wśród nich wykłady z Public Health Nursing University of Toronto
w Kanadzie, sporządzone przez T. Kulczyńską w czasie szkolenia w latach
1925-26, 38-częściowy skrypt dotyczący pielęgniarstwa oraz pracy młodszej instruktorki w klasie w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie oraz podręczniki do pielęgniarstwa, których autorkami
bądź redaktorkami były: T. Kulczyńska, H. Chrzanowska, St. Wołyńska,
St. Poznańska, K. Zahradniczek, H. Lenartowicz, M. Kózka, L. Płaszewska,
E. Wilczek-Rużyczka, E. Walewska, A. Majda.

fot: Książeczka Legitymacyjna dla zawodowej pielęgniarki T. Kulczyńskiej
wydana przez Szkołę Zawodowych Pielęgniarek wraz z regulaminem dla
pielęgniarek z 1921 r.
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fot: Strona z księgi pamiątkowej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia z egzaminu dyplomowego pierwszych absolwentek w dniu
13 lutego 1928 r.

fot: Prawo wykonywania zawodu T. Kulczyńskiej wydane w 1957 r.

fot: Wpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego oraz
jego żony Michaliny i syna Michała w księdze pamiątkowej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia, w czasie pobytu w dniu
27.07.1929 r.

fot: Opinia Elżbiety Borkowskiej uczennicy Szkoły Zawodowych Pielęgniarek
w Krakowie, wydana po odbyciu praktyki.

Kazimiera Zahradniczek – pielęgniarka, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie, dr nauk humanistycznych, specjalista III st. w zakresie nauczania pielęgniarstwa, dyrektor Medycznego Studium Zawodowego nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny w latach 1980-1997, były nauczyciel akademicki w Instytucie Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
■
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O historii Kliniki Dermatologii
w Krakowie i pielęgniarkach
w niej pracujących słów kilka…
►

Jadwiga Kornaś

Powstanie Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie związane było
z sytuacją medycyny europejskiej w połowie XIX wieku, gdyż koniecznością stało się
wyodrębnienie nauki o chorobach skórnych
i wenerycznych z ówczesnej chirurgii i medycyny wewnętrznej.
Dzieje tej specjalności sięgają w Krakowie XV wieku, kiedy to w 1495 roku Maciej z Miechowa, profesor
Krakowskiego Uniwersytetu, ogłosił komunikat o wybuchu epidemii kiły w Krakowie.
Nauczaniem o chorobach skóry zajmował się znakomity anatom, chirurg i położnik Rafał Józef Czerwiakowski (1743-1816 ) oraz chirurg Jan Nepomucen
Rust (1775-1840), a także Ludwik Bierkowski (18011890), który w 1833 roku nakładem własnym wydał
podręcznik „Choroby syfilityczne czyli weneryczne
oraz sposoby ich leczenia”.
Naukę o chorobach skórnych, w ścisłym tego słowa
znaczeniu, wykładał w latach 1823-1850 internista,
profesor Józef Maciej Brodowicz (1790-1885), w którego klinice leczono pacjentów z chorobami skórnymi. W sprawozdaniu z ruchu chorych za rok 1837/38
widnieją takie choroby jak „bąblica”, ostuda, plamice,
liszaje, łuszczyce, świerzb, czyrak.
W drugiej połowie XIX wieku ogromny wpływ na
nauki o chorobach skórnych i wenerycznych wywierała wiedeńska szkoła Ferdynanda Hebry (1816-1880),
którego uczniem był Antoni Rosner (1831-1896),
pierwszy docent dermatologii i wenerologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, był on zarazem pierwszym
profesorem wyodrębnionej Katedry Dermatologii
i nauczycielem tego przedmiotu.
Równie stara jest tradycja krakowskiego szpitalnictwa skórno-wenerologicznego.
W 1528 roku rajcy miasta postanowili założyć szpital ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców

fot: Tomasz Brzewski; zespół lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych Kliniki Dermatologii z 2012 roku

dotkniętych kiłą. Za murami miasta, w okolicy Bramy
Nowej, zamykającej wylot dzisiejszej ulicy Siennej, powstał szpital św. Rocha składający się z 6 drewnianych
domów, z których 3 przeznaczono na leczenie kiły.
W końcu XVIII wieku, a także za czasów Księstwa
Warszawskiego i w pierwszych latach Wolnego Miasta
Krakowa w szpitalu św. Rocha umieszczano na przymusowe leczenie chore wenerycznie prostytutki.
W 1821 roku otwarto oddział chorób wenerycznych w szpitalu św. Ducha, który stał się zalążkiem
Uniwersyteckiej Kliniki Dermatologicznej.
Katedra Dermatologii UJ została zatwierdzona
11 marca 1871 roku za zezwoleniem cesarskim na
utworzenie „osobnej katedry chorób syfilitycznych
i naskórnych”. Kierownictwo powierzono A. Rosnerowi w charakterze profesora nadzwyczajnego.
Gdy szpital św. Ducha został zamknięty, Klinikę
Dermatologii wraz z oddziałem skórno-wenerologicznym, w dniu 1 kwietnia 1879 roku przeniesiono
do szpitala św. Łazarza przy ul. Kopernika 19.
Ówczesna Klinika składała się z 4 sal dla chorych,
obejmujących łącznie 20 łóżek, z małej sali wykładowej, w której jednocześnie badano chorych leżących
i ambulatoryjnych, przechowywano inwentarz kliniczny, przeprowadzano badania laboratoryjne, wykonywano prace administracyjne. Prof. A. Rosner
starał się o poprawę trudnych warunków lokalowych,
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zwiększył liczbę pomieszczeń dla chorych, zabiegał
o podwyższenie dotacji.
Prof. A. Rosner, twórca pierwszej polskiej Kliniki
Dermatologii i jej wieloletni kierownik zmarł nagle
25 sierpnia 1896 roku.
Kolejnym kierownikiem Kliniki Dermatologii mianowano doc. Władysława Reissa (1866-1916), który
przez cały okres kierowania Kliniką czynił starania
o zaspokajanie jej najpilniejszych potrzeb. Publikował
nowości z zakresu dermatologii, szczególną uwagę poświęcał zagadnieniom wenerologicznym. Wychował
wielu specjalistów z zakresu dermatologii i wenerologii. W dniu 1 grudnia 1901 roku założył Krakowskie
Towarzystwo Dermatologiczne.
Wybuch wojny w 1914 roku spowodował zorganizowanie w budynkach przy ulicy Kopernika tzw. szpitala fortecznego. Wstrzymano zajęcia dydaktyczne,
część studentów i lekarzy służyła w wojsku.
W 1916 roku kierownictwo Kliniki objął prof.
Franciszek Krzyształowicz (1868-1931), w 1919 roku
prowadzenie przejął doc. Jan Lenartowicz (18771959), który specjalizował się w badaniach z zakresu mikrobiologii kiły, jej diagnozowania i leczenia.
W 1925 roku kierownikiem Kliniki został prof. Franciszek Walter (1885-1950). Klinika, którą objął funkcjonowała nadal w trudnych warunkach lokalowych,
urządzenia sanitarne były w złym stanie, aparatura
do badań przestarzała. Klinika liczyła w tym czasie
42 łóżka, w okresie kilku lat poprzedzających drugą
wojnę światową liczba łóżek wzrosła do 74.
Trudne lata okupacji, niemiecki nadzór nad szpitalem, aresztowanie prof. Fr. Waltera wraz z innymi
profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego uszczupliły
kadrę Kliniki. Po wyzwoleniu zespół prof. Fr. Waltera
podjął pracę naukową, kliniczną i organizacyjną.
W 1950 roku Kierownikiem Kliniki Dermatologii
został prof. Kazimierz Lejman (1907-1985), który zarządzał Kliniką do 1977 roku. Był autorem 150 prac
naukowych z zakresu wenerologii, cytologii chorób
skórnych, grzybic skóry i mykologii.
Pasją prof. K. Lejmana była historia medycyny, kontynuował także, między innymi, prace prof. Fr. Waltera z zakresu historii tatuażu i kiły. W 1977 roku
prof. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska objęła stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii.
Zarządzała Kliniką liczącą 120 łóżek oraz Poradnią
Przykliniczną z gabinetami specjalistyczno-konsultacyjnymi leczącymi choroby skóry, choroby alergiczne
i weneryczne.
Klinika dysponowała własnymi laboratoriami:
analitycznym, mykologicznym, bakteriologicznym,
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fot: Andrzej Makuch, luty 1985 r; Zdzisława Sass z Jadwigą Kornaś

fot: Andrzej Makuch, luty 1985 r; Zdzisława Sass z zespołem pielęgniarek
oddziałowych: (od lewej) Janina Suchowska, Barbara Idziak, Lucyna Rutkowska - dietetyczka. Halina Kustowska. Janina Noga-Guga, Anna Czyż,
Halina Świegoda, Jadwiga Kornaś

histologią i pracownią fotograficzną. W latach 90-tych
laboratoria stopniowo likwidowano.
W 2003 roku kierownictwo Kliniki i Katedry objęła prof. dr hab. Anna Wojas-Pelc.
Od września 2010 roku Klinika i Katedra Dermatologii mieści się w budynku przy ulicy Skawińskiej
8. Klinika dysponuje 21-łóżkowym Oddziałem zlokalizowanym na III piętrze, na parterze znajdują się
specjalistyczne gabinety Poradni Przyklinicznej wraz
z salą zabiegową.
Historię Kliniki Dermatologii tworzyło także kilka
pokoleń ofiarnie pracujących pielęgniarek, które zasługują na naszą pamięć i wdzięczność za tworzenie
podstaw praktyki pielęgniarskiej i jej rozwój. Stąd naszą powinnością staje się przypominanie, zwłaszcza
o tych szczególnie zasłużonych, w opiece nad chorymi
i dla rozwoju naszego zawodu.
Z pośród kilku pokoleń pielęgniarek pracujących
w Klinice Dermatologii warto przypomnieć Rozalię
Celakówną (1901-1944).
Urodzona w Jachówce k/ Makowa Podhalańskiego
była pierwszym z ośmiorga dzieci Tomasza i Joanny. ►
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Jej rodzice byli małorolnymi chłopami utrzymującymi się z pracy na własnej ziemi. W 1914 roku Rozalia ukończyła 6-klasową szkołę powszechną. Z racji
ubóstwa rodziny nie mogła kontynuować nauki. Pomagała rodzicom w pracach domowych i polowych,
opiekowała się młodszym rodzeństwem. W 23 roku
życia przełamując opór rodziców wyjechała do Krakowa, gdzie w 1925 roku podjęła pracę posługaczki
w Szpitalu św. Łazarza, obecnie Szpital Uniwersytecki,
początkowo w oddziale chirurgii następnie dermatologii. Była lubiana i szanowana przez pacjentów.
Wychowana w duchu głębokiej wiary i pobożności, w grudniu 1927 roku, za radą spowiednika, wstąpiła do klasztoru Sióstr Klarysek, o czym od dawna
marzyła. Jednak zły stan zdrowia nie pozwolił jej na
przebywanie w klasztorze. W marcu 1928 roku opuściła klasztor i ponownie podjęła pracę w szpitalu św.
Łazarza, najpierw w izbie przyjęć, następnie w klinice okulistyki. We wrześniu 1929 roku, wbrew logice,
gdyż w poprzednich miejscach miała lepsze warunki
pracy i wyższą pensję, na własną prośbę powróciła do
ciężkiej pracy w oddziale chorych wenerycznie Kliniki
Dermatologii. W październiku 1932 roku zapisała się
na kurs pielęgniarski Polskiego Czerwonego Krzyża,
w następnym roku eksternistycznie zdała egzamin VII
klasy szkoły powszechnej, aby móc dalej się kształcić.
Czwartego sierpnia 1937 roku złożyła państwowy
egzamin pielęgniarski. Pracę w szpitalu wykonywała
sumiennie, z wielkim oddaniem i poświęceniem dla
chorych, zyskując ich zaufanie i szacunek.
Liczne obowiązki w pracy i poza nią osłabiły zdrowie Rozalii. W 1944 roku bardzo poważnie zachorowała. Zmarła 13 września 1944 roku. Pogrzeb odbył
się 15 września na Cmentarzu Rakowickim.
Przez wszystkie lata swojego życia doznawała mistycznych wizji Jezusa. Na polecenie kolejnych spowiedników spisywała notatki swoich duchowych przeżyć. Od Jej śmierci trwa prywatny kult, wyrażający się
zanoszeniem przez Jej wstawiennictwo różnych próśb
do Najświętszego Serca Jezusa. Zbieranie materiałów
do procesu kanonizacyjnego R. Celakówny rozpoczęło się sześć lat po Jej śmierci. Oficjalne rozpoczęcie procesu odbyło się 5 listopada 1996 roku, dokonał
go ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup
Metropolita Krakowski. Dnia 17 kwietnia 2007 roku
proces kanonizacyjny S.B. R. Celakówny na szczeblu
diecezjalnym został zakończony przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
Na naszą pamięć zasługuje także pielęgniarka Zdzisława Maria Sass (1929 -1999), związana wieloletnią
pracą w Klinice Dermatologii.

Urodziła się 10 lutego 1921 roku w Krakowie, ojciec Roman był pracownikiem PKP, matka Karolina
była nauczycielką w szkole powszechnej. W 1931 roku
ukończyła 6-klasową szkołę, następnie kontynuowała
naukę w X Gimnazjum i Liceum im Królowej Wandy,
gdzie w 1939 roku zdała egzamin dojrzałości. W czasie wojny ukończyła roczny kurs handlowy, po czym
w okresie VIII.1941-IX.1946 pracowała w Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej „Jedność”. Podczas wojny, równocześnie pracując, zapisała się na tajne komplety
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zaliczając w styczniu 1945 roku I rok studiów medycznych. We wrześniu 1946 roku rozpoczęła naukę
w Szkole Pielęgniarstwa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Krakowie. Dnia
26 listopada 1948 roku pomyślnie zdała egzamin dyplomowy w obecności komisji, której przewodniczyła
Anna Rydlówna. Członkiem komisji była m.in. Hanna Chrzanowska, a delegatką Ministerstwa Zdrowia
Teresa Kulczyńska. Warto przypomnieć, że dyrektorką tej Szkoły była wówczas siostra Maria Pliszczyńska,
mająca doświadczenie w kształceniu pielęgniarek.
Dnia 1.12.1948 roku Zdzisława Sass podjęła pracę w Szpitalu św. Łazarza przy ul. Kopernika, jako
instruktorka pielęgniarstwa w oddziale chorób wewnętrznych.
W następnym roku ukończyła w Warszawie ministerialny kurs instruktorek pielęgniarstwa społecznego, zdając egzamin końcowy w kwietniu 1949 roku.
Po kursie wróciła do szkoły pielęgniarskiej na stanowisko kierowniczki pielęgniarstwa społecznego.
Przedmiot ten wykładała do dnia zamknięcia szkoły
w 1950 roku. Po zamknięciu szkoły Z. Sass zatrudniona została w Szkole Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
w Kobierzynie na etacie instruktorki szkolnej. Ze szpitalem św. Łazarza, wówczas już Szpitalem Klinicznym,
ponownie związała się w maju 1956 roku. Przez wiele
lat pracowała jako nauczyciel zawodu, w 1967 roku
dodatkowo ukończyła dwuletnie studium nauczycielskie, następnie w 1969 roku 10-cio miesięczny Kurs
Kadry Kierowniczej Lecznictwa Zamkniętego w Warszawie. Wychowała i wykształciła wiele pokoleń krakowskich pielęgniarek. Była Przełożoną Pielęgniarek
w I Klinice Chirurgii do 1976 roku, następnie w latach 1977-1985 w Klinice Dermatologii. Nadzorując
i zarządzając pracą pielęgniarek okazywała dużo serdecznego i życzliwego stosunku podwładnym, jednocześnie była bardzo wymagającym zwierzchnikiem.
Przywiązywała szczególną uwagę do dyscypliny pracy,
uczciwości, solidności i staranności w wykonywaniu
obowiązków pielęgniarskich wobec pacjentów oraz
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życzliwości, taktu i kultury wobec współpracowników
i zwierzchników.
Z. Sass poza pracą zawodową aktywnie działała na
rzecz środowiska pielęgniarskiego. Była członkiem
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, działając
w jego Zarządzie Wojewódzkim. W latach 70-tych
z ramienia PTP współorganizowała Olimpiady Pielęgniarskie dla uczennic szkół pielęgniarskich województwa krakowskiego. Była pomysłodawczynią
i współpracownikiem pierwszej Spółdzielni Usług
Pielęgniarskich, funkcjonującej w strukturach PTP
– Oddział krakowski, zlokalizowanej przy ulicy
Żmujdzkiej. W lutym 1985 roku przeszła na emeryturę. Zmarła 12 sierpnia 1999 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Rakowickim.
Powyższe opracowanie zawiera informacje dotyczące tylko dwu pielęgniarek. Trwają dalsze prace nad
gromadzeniem dokumentacji dotyczącej pielęgniarek
zatrudnionych w Klinice Dermatologii i ich praktyki
zawodowej.
Dziękuję Koleżankom – Helenie Matoga i Halinie
Świegoda za pomoc w gromadzeniu dokumentacji
i ustalaniu faktów. 
■

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

uprzejmie prosi o nadsyłanie streszczeń
prac magisterskich i licencjackich
mających zastosowanie
w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej.
• Wybrane prace będą opublikowane w gazecie.
• Streszczenia prac prosimy przesyłać
w formie papierowej i elektronicznej.
• Do zgłoszenia pracy magisterskiej lub licencjackiej do opublikowania należy dołączyć
pisemną zgodę autora pracy.
• Wyróżnione prace zostaną nagrodzone
na uroczystościach organizowanych
przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych, po wcześniejszym zawiadomieniu
autora pracy.
• Po akceptacji zespołu redakcyjnego
– wybrane streszczenia będą publikowane.
W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma
Koordynator Tadeusz Wadas
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ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
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Jadwiga Kornaś – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Liceum
Medycznego Pielęgniarstwa w Tarnowie i Instytutu Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ.
Przełożona Pielęgniarek Oddziału Klinicznego Dermatologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek pracuje od 1 marca
1985 roku.
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Szanowni Państwo!
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów
(przesyłanych w formie elektronicznej), poruszających problemy naszego środowiska bądź też
prezentujących ciekawe informacje, dotyczące
praktyki pielęgniarek i położnych.
Informujemy, że każdy nadesłany tekst jest dokładnie czytany przez Zespół Redakcyjny i po
dyskusji zatwierdzany lub też nie zatwierdzany do
publikacji.
Decyzja o publikacji jest decyzją kolegialną
Zespołu Redakcyjnego, odpowiadającego za
merytoryczny poziom wydawnictwa. Autorzy
tekstów nie będą informowani o niedopuszczeniu
tekstu do druku.
Ponadto informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych materiałów.
Pismo jest jedynym pismem środowiska pielęgniarskiego Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych – do jego współredagowania zachęcamy szczególnie członków Izby.
W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma
Koordynator Tadeusz Wadas
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POŻEGNANIE KazimierY Skobyłko
►

Anna Putko

W dniu 29 kwietnia 2015 roku na cmentarzu w Batowicach, w Krakowie, pożegnaliśmy Kazimierę Skobyłko, pielęgniarkę, nauczycielkę zawodu.
Kazimiera Skobyłko urodziła się 26 września 1922 roku we
Lwowie. We wrześniu 1939 roku wraz z rodziną przeżyła grozę
deportacji w głąb Rosji, ojciec podjął jednak decyzję o ucieczce do Polski. W pośpiechu, pełni niepokoju o przyszłość, zabierając najważniejsze przedmioty, przeżywając koszmar wojny, ostatecznie osiedlili się w Krakowie. A potem pojawiły się
problemy zdrowotne rodziców i siostry. Być może te przeżycia
spowodowały, iż pozostała tajemnicza i niechętnie mówiła
o sobie, swoich trudnościach i starała się radzić sobie sama.
Ukończyła Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarsko-Położniczą
w Krakowie – kurs XXIX w 1949 roku i została zatrudniona
w niej na stanowisku nauczyciela zawodu, prowadząc zajęcia
w dziale pielęgniarstwa, w otwartej opiece zdrowotnej. Tym
zajęciom, prowadzonym głównie w przychodni na Placu św.
Ducha, pozostała wierna do końca pracy zawodowej. Swoje doświadczenia związane z kształceniem w otwartej opiece
zdrowotnej publikowała w czasopismach, takich jak: „Pielęgniarka i Położna”, „Szkoła Medyczna”. Współpracowała
z tak znakomitymi pielęgniarkami, jak: Elżbieta Borkowska,
a z Hanną Chrzanowską opracowała podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. W pamięci byłych
współpracowników i uczennic pozostała jako osoba w pracy
obowiązkowa, dokładna, oddana chorym, zrównoważona
i kulturalna w sytuacjach trudnych. Podkreślają, iż umiejętnie
przekazywała wiedzę, będąc przy tym wymagającą a zarazem
sprawiedliwą. Mało mówiła o sobie, raczej unikała spotkań
towarzyskich.

Za swoją pracę otrzymała odznakę „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” w 1967 roku, Srebrny Krzyż Zasługi
w 1969 roku, Złoty Krzyż Zasługi w 1975 roku.
Dwa lata temu, po przejściu trudnego zabiegu operacyjnego, szybko usamodzielniła się, nie chciała być ciężarem dla
swoich bliskich. W ostatnich tygodniach życia przebywała na
oddziale paliatywnym, nie wyraziła zgody na uciążliwą terapię, mając świadomość zbliżającej się śmierci.
23 kwietnia 2015 roku odeszła Pielęgniarka, zasłużona za
pracę dla ludzi i zawodu. 
■

Anna Putko – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Państwowej Szkoły
Pielęgniarstwa, była nauczycielka Medycznego Studium Zawodowego nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny w Krakowie.

fot: Kazimiera Skobyłko w czasie zajęć praktycznych z uczennicami Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie. Zdjęcie z archiwum autorki.
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Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej

„Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.
90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”

serdecznie zapraszają w dniu 12 września 2015 roku na

Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa

Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika, Wydziału Ochrony Zdrowia, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie
oraz Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek, któremu towarzyszyć będzie uroczysty bankiet z oprawą muzyczną
w Restauracji Hotelu „Pod Różą” przy ul. Floriańskiej 14 w Krakowie.
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
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W oczekiwaniu na spotkanie:

Koszt uczestnictwa w uroczystym bankiecie Zjazdu Absolwentów Pielęgniarstwa w Restauracji Hotelu „Pod Różą” wynosi 160 zł od osoby.
Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 25 sierpnia 2015 roku na numer konta bankowego Restauracji Hotelu „Pod Różą”: 52 2490 0005 0000
4530 7704 9156 z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej
konferencji: www.pielegniarstwo 2015.cm-uj.krakow.pl w zakładce Zjazd Absolwentów oraz skan dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 30 sierpnia
2015 roku drogą mailową na adres: anna.majda@uj.edu.pl lub iwona.oskedra@uj.edu.pl.
Restauracja Hotelu „Pod Różą” nie ponosi odpowiedzialności za anulację
indywidualnych zamówień oraz roszczenia do wycofywania wpłat finanso-

Dr n. med. Joanna Bonior
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

wych po dniu 5 września 2015 roku.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w uroczystym bankiecie Zjazdu Absolwentów Pielęgniarstwa do dnia 5 września 2015 roku, Restauracja Hotelu
„Pod Różą” zwraca wpłatę pomniejszoną o poniesione koszty bankowe.
Dokładna informacja o godzinie rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów Pielęgniarstwa zostanie podana na stronie internetowej konferencji, w późniejszym
terminie.
Kontakt:
Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa
Anna Majda, Iwona Oskędra
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Michałowskiego 12; 31-126 Kraków (Polska)
e-mail: anna.majda@uj.edu.pl; iwona.oskedra@uj.edu.pl
tel.: 12 634 33 97 wew. 19, tel. kom.: 506 267 170 lub 501 037 539

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Projekt zmiany struktury egzaminu
dyplomowego dla pielęgniarek
na Uniwersytecie Jagiellońskim
►

Marta Szeliga

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum przygotowuje się do wprowadzenia nowej formy praktycznego egzaminu dyplomowego dla pielęgniarek. Jak dotąd, egzamin ten polegał na
obserwowaniu pracy przyszłej pielęgniarki w bezpośrednim kontakcie z chorym w warunkach szpitalnych.
Egzamin w nowej formie zostanie przeniesiony ze szpitala do sal uniwersyteckich i będzie egzaminem typu
OSCE – Obiektywny Strukturalizowany Egzamin Kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).
Projekt zmian został podyktowany wieloma czynnikami, m.in.
coraz większymi trudnościami w pozyskiwaniu zgody pacjentów
na udział w takim egzaminie, a także nierównymi „szansami”
poszczególnych kandydatek. Na wynik dotychczasowej formy
egzaminu w dużym stopniu wpływały czynniki zewnętrzne, często niezależne od samej zdającej (jednostka chorobowa pacjenta,
jego chęć współpracy, przychylność personelu oddziału itp.), co
obniżało jego rzetelność, mimo iż egzaminatorzy dysponowali
szczegółowo opracowanymi kryteriami obserwacji. Zadaniem
nowej formy egzaminu ma być sprawdzenie umiejętności, postaw oraz wiedzy przyszłych pielęgniarek w szerszym zakresie niż
jest to praktykowane obecnie. Ponadto wszystkie uczestniczące
w egzaminie kandydatki do zawodu będą oceniane w jednakowych, standaryzowanych warunkach.
Egzamin OSCE pierwszy raz został wprowadzony i opisany
przez R. Hardena i jego współpracowników w Szkocji, w połowie
lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia [1, 2]. Egzaminy praktyczne, oparte na obserwowaniu przez egzaminatora sposobu
wykonania określonego zadania przez egzaminowanego, były
stosowane w nauczaniu medycyny przez stulecia, ale wykazano,
iż cechował je brak rzetelności, zdający otrzymywali zadania
o nieporównywalnym stopniu trudności oraz obiektywizmu,
egzaminatorzy różnili się między sobą w ocenie tego samego zdającego [3]. Obecnie egzaminy praktyczne typu OSCE są stosowane na całym świecie do oceny umiejętności i postaw studentów
medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, rehabilitacji,
dietetyki, ratowników medycznych, a nawet strażaków czy policjantów [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ich przydatność została potwierdzona
licznymi badaniami naukowymi [1, 10, 11, 12, 13].
Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum egzamin OSCE jest praktykowany od ponad
dziesięciu lat w Zakładzie Dydaktyki Medycznej jako forma zaliczenia z poszczególnych przedmiotów. Obecnie wydział przygotowuje duży egzamin OSCE na zakończenie toku studiów przyszłych lekarzy.
Egzamin OSCE polega na ocenianiu kompetencji klinicznych
studentów w oparciu o listę zobiektywizowanych, szczegółowych
kryteriów oceny podczas bezpośredniej obserwacji. W trakcie
egzaminu zdający przechodzi kolejno przez kilka stanowisk (stacji), na których w ściśle określonym czasie wykonuje konkretne
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zadanie i prezentuje różne umiejętności praktyczne. Dla obiektywizacji wyników tego egzaminu studenci są oceniani przez tych
samych, przeszkolonych obserwatorów, którzy otrzymują szczegółowy opis oczekiwanego wykonania. Wszyscy zdający otrzymują te same zadania i takie same instrukcje do ich wykonania.
Poszczególne stanowiska egzaminacyjne mogą być przygotowane
z wykorzystaniem pacjenta lub bez niego. Wybór uzależniony
jest od tego, jakie elementy umiejętności i postaw mają podlegać
ocenie. W większości przypadków na stacjach OSCE z pacjentem
wykorzystywani są tzw. standaryzowani pacjenci (zdrowi ochotnicy), którzy zgodnie z opracowanym wcześniej scenariuszem,
w stosunku do każdego zdającego prezentują te same zachowania i wymagają od niego podjęcia tych samych działań. Osobą
oceniającą na takiej stacji może być sam symulowany pacjent lub
inny obserwator [14, 1].
Przy zastosowaniu tej formy egzaminu praktycznego można
oceniać nie tylko umiejętności manualne i pewne elementy wiedzy zdającego, ale także jego umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz prezentowane postawy zawodowe, podobnie jak
ma to miejsce obecnie – w warunkach szpitalnych.
■
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. 
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Możliwość zakupu książek indywidualnie oraz hurtowo

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej. Wybrane zagadnienia.
redakcja naukowa: Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Przedstawiona książka podejmuje bardzo
istotny problem w aktualnej sytuacji, coraz
częstszych kontaktów personelu pielęgniarskieWybrane zagadnienia
go z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo
odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie
tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana
zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje
informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych
kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę, oprócz wykształcenia
medycznego posiadają wykształcenie
Cena 30,00zł
humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych
z zakresu komunikowania międzykulturowego
i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ, uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe
w postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji.
Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźRÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ
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W hołdzie
Hannie Chrzanowskiej

Anna Rydlówna (1884-1969)

ców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan
i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona
ogólną charakterystykę narodu i kraju, pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy
się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a,
odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych.
Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece
i komunikowaniu znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism
oraz netograﬁa (opracowania znajdujące się w internecie – strony urzędów centralnych oraz grup
narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich należą zapiski mówiące o stereotypach.
Autorki podają wtedy, np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla
każdego, bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego
i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Uważam, że książka ta uzupełni lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowo w naszym
kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.
Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Ojcowski dom.
Tradycja i obyczaj

Dzieje pielęgniastrwa
w Krakowie

Cena 14,70zł

Pielęgniarstwo to pasja,
pielęgniarstwo to rozumna,
dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca
i wspierająca. Autorzy publikacji
podjęli się trudnego zadania,
przekazania współczesnym
Pielęgniarkom przesłania,
testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości
uniwersalne.

Polskie środowisko pielęgniarskie
może się poszczycić wieloma
wybitnymi postaciami, które całe
swoje życie poświęciły opiece
nad potrzebującymi. Zalicza się
do nich Anna Rydlówna,
jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna
i niepodległościowa.

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy
w sposób niezwykle klarowny
i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione
z wierzeniami i obrzędowością
ludową górali podhalańskich
– można śmiało powiedzieć
żyjących w XX wieku.

Dobroć mieszka w sercu

Cena 50,00zł

Niniejsza książka jest obszernym
i interesującym opracowaniem
historycznym ukazującym proces
kształtowania się nowoczesnego
pielęgniarstwa w Krakowie. Jest
to nowe i wszechstronne przedstawienie dziejów pielęgniarstwa
w Krakowie, w którym uczestniczyło 19 autorów aktywnie zaangażowanych w rozwój współczesnego pielęgniarstwa.

Hanna Paszko - pielęgniarka,
autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi
etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek
i położnych oraz godności
ludzkiej, szczególnie godności
człowieka chorego, cierpiącego
i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku
w prasie zawodowej o zasięgu
krajowym i lokalnym.
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