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6 WYDARZENIA
Niewydolność
groźniejsza niż rak
Niewydolność serca jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych Polaków – mówili wczoraj w Warszawie uczestnicy
konferencji „Kardiologia XXI
wieku”. Liczba pacjentów chorujących na niewydolność serca jest 2,5 razy większa niż
chorych na wszystkie nowotwory łącznie (milion chorych
na niewydolność serca wobec
400 tys. chorujących na nowotwory). Codziennie 164 Polaków umiera z powodu niewydolności serca, co w ciągu roku
oznacza 60 tys. zgonów. PAP

Obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwy
Weszło w życie rozporządzenie
Rady Ministrów, które wprowadza obowiązkowe ćwiczenia
dla żołnierzy rezerwy. W tym
roku przeszkolonych może
zostać maksymalnie 3,6 tys.
rezerwistów. 55 proc. powołanych na ćwiczenia żołnierzy
rezerwy ma trafić do Wojsk
Lądowych, 15 proc. – do Sił
Powietrznych, a po 10 proc. –
do Marynarki Wojennej
i innych rodzajów wojska.
Szkolącym się rezerwistom
będą przysługiwać
świadczenia finansowe.
Koszty szkolenia żołnierzy
rezerwy oszacowano na 3,6
mln zł. Pokryć je ma budżet
MON. PAP

Maria Kaczorowska została
Samarytaninem Roku 2012
b Maria
Kaczorowska
samarytaninem
b Odznaczenia
wręczał wczoraj
minister pracy

Miłosierni 2012

Anna Górska

Jeden z jeepów Marii Kaczorowskiej z Krakowa ma swoje
miejce postojowe na parkingu
wKurdwanowie. Zawszeczysty
i w każdej chwili gotowy do podróży.Tojestjeep„napożyczki”–
gdyby ktoś potrzebował nagle
auta,pani Mariawręczamukluczyki: bierz i jedź. 62-letnia krakowianka została Samarytaninem Roku 2012. Sfinansowała
drogą, innowacyjną metodę leczenia23-letniejsparaliżowanej
kobiety. Tytuł przyznaje już
oddziewięciulatwolontariatśw.
Eliasza.
Maria Kaczorowska nie jest
osobą, która pomaga innym
w ogniu fleszy i szuka rozgłosu.
Cicho robi swoje i gdyby nie
przypadek, do dzisiaj nikt by się
nie dowiedział, jak pani Maria
troszczy się o chorych. Jest wolontariuszką w krakowskich
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W skrócie

a Tytuł Miłosiernego
Samarytanina 2012 odebrali wczoraj w Krakowie:
a w kategorii pracownik
służby zdrowia – dr Ewa
Zarzecka, lekarz rodzinny
z Żywca, współzałożycielka
tamtejszego hospicjum;
a w kategorii osób niezwiązanych zawodowo
ze służbą zdrowia – Maria
Kaczorowska;
a specjalne wyróżnienie
na wniosek m.in.dziennikarzy pracujących na miejscu
katastrofy kolejowej
w Szczekocinach, otrzymają
mieszkańcy Chałupek
i Szczekocin za wzruszającą
postawę niesienia pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.

Maria Kaczorowska dyskretnie pomaga chorym

szpitalach.Karmichorych,przebiera, zmienia im pościel
i pampersy. Modli się z nimi
i za nich, rozmawia, płacze
i śmieje się.
– Pewnego dnia zobaczyłam
na sali młodą sparaliżowaną
dziewczynę. Lekarka powie-

działa, że ona może umrzeć, bo
potrzebuje leków, których nie
refunduje NFZ. Miałam taką
sumę, więc ją przekazałam –
opowiada nam kobieta.
Pani Marysia zrobiła to anonimowo, nie oczekując nawet
podziękowania. Ani dziew-

czyna, ani rodzina do dziś nie
wiedzą nic o jej geście.
Młoda kobieta po wypadku
(samochód,kórympodróżowała
wpadł w poślizg i wjechał
wniegoTIR)byławciężkimstanie:miałaniedowładczterokończynowyzogromnymiprzykur-

czami, była żywiona pozajelitowo, nie mogła samodzielnie
oddychać. Rodzina usłyszała
od lekarzy, że uszkodzenie jest
ciężkie,nicniedasięzrobić.Kobieta trafiła do domu pomocy
społecznej.
Pani Maria zobaczyła dziewczynę, gdy od wypadku minęło
jużsześćmiesięcy.Jejstanpogorszyłociężkiezapaleniepłuc.23latka wciąż nieruchomo leżała.
Mogły jej pomóc tylko bardzo
drogie zastrzyki toksyny
botulinowej, która rozluźnia
przykurczonemięśnie.Kilkadawek kosztuje ok. 3 tys. zł. Kupiła
je właśnie Samarytanka Roku
2012.
– Był to jeden z pierwszych
przełomowychkrokówwleczeniu – zaznacza Agata Mamak,
reumatolog,pomagającawrehabilitacji 23-latki. – Dziewczyna
już nie wróciła do domu opieki,
tylkodoswojego.Dziśmówi,samodzielnie je, porusza się
przyporęczachiowysokimbalkoniku. Przed nią długa droga
do zdrowia. Ale żyje, uśmiecha
się – dodaje dr Mamak.
Tadziewczynaniejestjedyną,
której pomogła Maria Kaczorowska. Tylko przez jej skromność nigdy nie dowiemy się,
kogojeszczeuratowałaiwsparła.

Odpowiedzialni nauczyciele dyskutują o szkole
Spotykająsiętutajzawszeci,którymzależy.Ci,którzymającośinteresującegodopowiedzenia,chcą
sięuczyćodinnych.Ci,którzynie
przestają poprawiać codziennej
praktyki,nieprzestająsięzastanawiać nad tym, jak być lepszym.
Po co? Wierzymy w to, że szkoła
możeuczynićświatlepszym–tak
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
z Instytutu Spraw Publicznych
UniwersytetuJagiellońskiegozapowiada tegoroczną międzynarodowąkonferencję„Jakośćedukacjiczy/ijakośćewaluacji.Odpowiedzialni nauczyciele”, którą
dziśwotworzyławKrakowieJoannaBerdzik,podsekretarzstanu
wMinisterstwieEdukacjiNarodowej.Weźmiewniejudział336pracownikówoświaty(wtym63trenerów) i 44 prelegentów z całej
Polskiizagranicy.
To już trzecia międzynarodowa konferencja dotycząca
ewaluacji oświaty i nadzoru pedagogicznego odbywająca się
wstolicy Małopolski.Wtymroku
przyświeca jej idea „odpowiedzialnego nauczyciela”. Organizatorzy podkreślają, że termin
„odpowiedzialność”dajeuczestnikom duże pole dodyskusji. Jak
należy ją rozumieć? Jak wpływa
na jakość edukacji? Nad tym
przezczterydnibędąsięzastanawiać nauczyciele, dyrektorzy
szkół, wizytatorzy, naukowcy
i urzędnicy odpowiedzialni
zaedukację.
–Termin„odpowiedzialność”
bardzoczęstorozumianyjestjako
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Karolina Gawlik

Tematem przewodnim konferencji jest praca nauczycieli

pociąganiedoodpowiedzialności
–ktośczegośniezrobiłidostanie
zatokarę.Torozumienieniejest
rozwojowe i zamyka ludzi
na działanie, zamiast ich otwierać.Dlategowolęrozumiećodpowiedzialność jako umiejętność
reagowania na wyzwania – wyjaśniadrMazurkiewicz.–Odpowiedzialnynauczycieldostrzega
potrzeby swoich uczniów i jest
przekonany, że każdy z nich ma

prawodowysokiejjakościedukacji–dodaje.
Konferencja jest częścią
współfinansowanegozunijnych
funduszy projektu „Program
wzmocnienia efektywności systemunadzorupedagogicznego
iocenyjakościpracyszkołyetap
III”. Jego celem jest nie tylko
wprowadzenie do placówek
oświatowychewaluacji,czylibadania jakości ich pracy, ale

Ewaluacja oświaty – co to takiego?
System ewaluacji i nadzoru
pedagogicznego został
zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 2009 r. Jego celem
jest gromadzenie informacji
na temat jakości pracy szkół.
Ministerstwo zdefiniowało 17
wymagań dotyczących różnych dziedzin: od wyników

nauczania, przez rozwijanie
aktywnośći uczniów, współpracę z rodzicami, po wyposażenie placówki. Poziom,
na jakim szkoła spełnia każde
z tych wymagań, jest opisany
w raporcie badania
ewaluacyjnego. Raporty
są ogólnodostępne
na www.npseo.pl.

przede wszystkim uczynienie
z niej przydatnego narzędzia –
takiego, które pomoże się szkołom rozwijać i dostosowywać
do wymogów współczesnego
świata. Żeby to osiągnąć, jak
mówidrMazurkiewicz,wszystkie elementy systemu oświatowego muszą ze sobą współpracować.Jednymznich,niezwykle
istotnym,sąwłaśnienauczyciele
– stąd temat tegorocznej konferencji.
– Niektóre wymagania, jakie
się stawia przed nauczycielami,
równieżtezwiązanezbadaniem
ewaluacyjnym, mogą być przez
nichtraktowanejakobiurokracja,
jako coś, co przeszkadza – mówi
Mazurkiewicz.–Tymczasemodpowiedzialny nauczyciel to taki,
który dysponuje narzędziami
pozwalającymi mu zrozumieć,
jakwyglądajegopraca,zobaczyć,
jakie osiąga na co dzień efekty
iszukaćelementów,któremożna
poprawić.Ewaluacjamusisięstać
jednym z nawyków profesjonalnegonauczyciela.
Ewaluacja jest tylko jednym
ztematówomawianychpodczas
konferencji. W trakcie licznych
sesji eksperci wraz z uczestnikami będą się zastanawiać
nad
wyzwaniami,
jakie
przedszkołąstawiawspółczesny
świat, mówić o edukacji w dobie
globalizacji,ostrategiachdobrego
nauczania. Najwięcej sesji dotyczy jednak pracy nauczycieli,
tego,jaklepiejibardziejefektywnieuczyćiwychowywać,jakmyślećpozytywnie,jakspełniaćpotrzebyuczniów.

Eksperci prowadzący sesje
Eksperci zagraniczni: dr
Trevor Davies (Wlk. Brytania),
prof. John M. Fischer (USA),
prof. William Gaudelli (USA),
Ulrich Hammerschmidt
(Niemcy), prof. Ljudmiła
Kołomijczenko (Rosja), dr
Gerry Mac Ruairc (Irlandia), David Martin (Wlk. Brytania), dr William Morrison
(USA), Cynthia C. Nambo
(USA), Michelle Navarre
(USA), Luc Pluymers (Belgia),
dr María Jesús Rodríguez
Entrena (Hiszpania), Roel
Vivit (USA)
Eksperci polscy: Stanisław
Bobula, Agnieszka Borek,
Mariusz Budzyński, dr Marta
Chrabąszcz, Bernadetta
Czerkawska, Beata Domerecka, Jarosław Durszewicz,
Marianna Hajdukiewicz, Alina
Idzikowska, dr Marcin Jewdokimow, dr Marek Kaczmarzyk,
Norbert Karaszewski, Paweł
Kasprzak, Tomasz Kasprzak,

dr Hanna Kędzierska, Jerzy
Kielech, dr Jakub Kołodziejczyk, dr Joanna Kołodziejczyk, Witold Kołodziejczyk, Magdalena Kreczko,
Dorota Kulesza, prof. Barbara
Kożuch, Indira Lachowicz,
dr Monika Maciejewska,
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. Henryk Mizerek,
dr Justyna Nowotniak,
dr Rafał Otręba, Laura Piotrowska, Elżbieta PiotrowskaGromniak, dr Krzysztof Polak,
Adam Prus, dr hab. Jacek
Pyżalski, Katarzyna SalamonBobińska, Marzena Siejewicz,
Paweł Simka, Joanna
Staniewicz, dr Wojciech Starzyński, Danuta Sterna,
dr Jacek Strzemieczny,
dr Jolanta Szcześniak,
prof. Tomasz Szkudlarek,
Piotr Tałana, Małgorzata
Taraszkiewicz, Magdalena
Tędziagolska, dr Bartłomiej
Walczak, Adam Winiarczyk

