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Pełno. A nigdy nie sprawdza obecności
Andrzej Włodyka od dziecka
mówił wszystkim, że będzie
lekarzem. Dziś jest nie tylko
specjalistą medycyny ratunkowej, ale także wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim.

dentami i wykłady, gdzie mogę pochwalić się wysoką frekwencją oraz zainteresowaniem słuchaczy, mimo że nigdy nie sprawdzam obecności. A zadowolenie studentów, ich uśmiech i szczere podziękowania są impulsem
do lepszej pracy.

Na czym koncentrują się
Pana zawodowe zainteresowania?
Jestem lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej
i w sposób naturalny ta dziedzina wiedzy interesuje mnie
najbardziej. To bardzo rozległy obszar: od stanów nagłego zagrożenia życia po najbardziej dramatyczne sytuacje, takie jak nagłe zatrzymanie krążenia.
Od zawsze wiedział Pan
czym chce się Pan zajmować zawodowo czy to przyszło z biegiem lat, nauki?
Od dziecka mówiłem
wszystkim, że będę kiedyś
lekarzem. Nie wiem, skąd taka wrodzona miłość do medycyny, gdyż w rodzinie nigdy nie było lekarza. Udało
się, z czego jestem bardzo zadowolony. Robię w życiu to,
co naprawdę lubię. To jest
bezcenne.
Gdy wraca Pan pamięcią
do początków swojej kariery, co Pan wspomina?
Pierwsze wyjazdy karetką, wtedy jeszcze polonezami, z bardzo skąpym wypo-

Jakie są najważniejsze zrealizowane przez Pana projekty, które znacząco
wpłynęły na Pana rozwój
zawodowy?
Jestem współautorem kilku prac z dziedziny medycyny ratunkowej. Pracując zawodowo i pełniąc dyżury lekarskie w izbie przyjęć czy
SOR, zwłaszcza w obecnej
rzeczywistości, niewiele czasu zostaje na projekty czy
pracę naukową.
lek. Andrzej Włodyka, Uniwersytet Rzeszowski
sażeniem w sprzęt medyczny i leki. Co bardzo istotne,
lekarz był jedyną osobą
z wykształceniem medycznym w karetce. Chrzest bojowy i nabyte doświadczenia
są nieocenione, a w obecnym czasie wręcz niemożliwe. Pierwsze stwierdzenie
zgonu w domu pacjenta,
pierwsze wypadki z ciężko
rannymi, pierwsze samobójstwa i sytuacje, z którymi nigdy nie możemy się pogodzić, czyli ciężka choroba
i śmierć dziecka...

Z pewnością musiał Pan
pokonać długą drogę, by
zdobyć tak doskonałe wykształcenie. Czy była to
droga wyboista?
Podobno droga do rzeczy
wielkich musi być trudna,
musi kosztować. Jeżeli sukces
nic nie kosztuje, to z reguły
okazuje się porażką. Nie
ukrywam, że było trudno,
często pod górkę, ale dzięki
własnej pracy i wsparciu najbliższych, jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi
się osiągnąć.

Jak to jest być nauczycielem akademickim?
Praca z młodymi, ambitnymi ludźmi, którym można
przekazać trochę swojej wiedzy, jest dla mnie impulsem
do pracy. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że najlepszą formą nauki jest nauczanie innych. W pełni się z tym
stwierdzeniem zgadzam.
Co daje Panu największą radość i spełnienie w pracy?
Na uczelni niezwykłą satysfakcję daje mi praca ze stu-

Co jest dla Pana zdecydowanie ważne w kontaktach
ze studentami?
Zajęcia muszą opierać się
przede wszystkim na wzajemnym szacunku. Staram
się tak traktować studentów,
jak sam kiedyś w trakcie studiów chciałbym być traktowany. A bywało różnie...
Czy oprócz pasji badawczych ma Pan jakieś inne
hobby?
Podróże po świecie z rodziną. Niestety, rzeczywistość w ostatnich wielu miesiącach bardzo ograniczyła

możliwości w tym zakresie.
Mam nadzieję, że będziemy
wracać do normalności. Całe
szczęście mamy z żoną kilka
ulubionych miejsc w Polsce.
Hobby to także sport,
a przede wszystkim siatkówka i moja Asseco Resovia
Rzeszów. Jestem kibicem
i jednocześnie pomagam medycznie siatkarzom naszej
drużyny. I w końcu muzyka,
szczególnie Starego Dobrego
Małżeństwa z moim przyjacielem Krzysztofem Myszkowskim na czele.

Jak zareagował Pan na informację o tym, że został
Pan nominowany do naszego plebiscytu?
Było mi bardzo miło. Nie
wiem nawet, kto mnie zgłosił. Po prostu poczułem się
bardzo doceniony.
Czym jest dla Pana zaszczytne pierwsze miejsce
w plebiscycie?
Ogromnym, aczkolwiek
niespodziewanym sukcesem! Dla takich chwil warto
żyć. To nagroda przyznana
przez niezależną, dużą rzeszę osób. Nie jest przyznana
przez, jak to się u nas mówi,
towarzystwo wzajemnej adoracji”, a zdobyta została
tylko dlatego, że chciano
na mnie zagłosować. Czuję
się bardzo doceniony. To
mobilizuje, ale i zobowiązuje do ciężkiej pracy.

Radość na widok studenta, który ukończył studia
Dr Małgorzata Dubis, laureatka II miejsca w plebiscycie
edukacyjnym, jest wykładowcą w Collegium Humanum w Rzeszowie. Największą radość daje jej widok studenta, który obronił pracę
dyplomową.
Jej zainteresowania zawsze
były skoncentrowane na pomaganiu ludziom. Z własnego
doświadczenia poznała jasne
i ciemne strony wychowania.
Z tym bagażem doświadczeń
uznała, że może doradzać rodzicom i dzieciom w procesie
funkcjonowania w rodzinie,
edukacji i w rozwiązywaniu
problemów życiowych.
- W końcu doszłam do wniosku, że mądrość życiowa musi
być uzupełniana o naukowe
podejście do problematyki pedagogicznej, dlatego też postanowiłam być dobrym pedago-

giem i rozsądnym rodzicem –
wyjaśnia dr Małgorzata Dubis.
Edukację, po szkole podstawowej rozpoczęła w liceum
medycznym, gdzie uzyskała
dyplom pielęgniarki. Później
przez wiele lat pracowała
z trudną młodzieżą w ochotniczym hufcu pracy, gdzie zostały sprecyzowane jej zainteresowania związane z pedagogiką i resocjalizacją.
- Po ukończeniu studiów
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie otrzymałam
propozycję pracy na uczelni
i wówczas rozpoczęła się moja
praca naukowa, która trwa
do dnia dzisiejszego – wyjaśnia
nasza laureatka.
Dziś praca ze studentami
jest jej prawdziwą pasją. Największą radość daje jej zaś widok studenta, który ukończył
studia i obronił pracę dyplomową. - Mając doświadczenie

praktyczne, mogę wiele przekazać młodym ludziom, z którymi pracuję. Miło jest również słyszeć słowa podziękowania od moich studentów,
które utwierdzają mnie w tym,
że moja praca ma sens. Ponadto cieszy mnie uznanie
moich przełożonych – mówi
laureatka.
Jej działalność naukowobadawcza zorientowana jest
na młodzież i rodzinę. Zajmowała się aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi licealistów, preferowanymi przez
młodzież wartościami, a obecnie ryzykownymi zachowaniami młodzieży. - Jak pokazuje współczesność, ta problematyka staje się coraz bardziej
kluczowa w dobie kryzysu,
jako że naczelnym problemem
współczesnego świata jest
przywrócenie wartości, które
pomagają przetrwać trudne

sytuacje. Moja działalność naukowo-badawcza obejmuje
wiele opracowań teoretycznych i empirycznych związanych właśnie z tą problematyką – podkreśla doceniona nauczycielka.
Gdy usłyszała o nominacji
do naszego plebiscytu edukacyjnego, przyszła radość, satysfakcja, ale także niepokój.
- Zastanawiałam się, czy
sprostam wymogom plebiscytu. Po chwili przyszła refleksja, że to przecież inni
mnie oceniają i mogę spokojnie poddać się ich opiniom. Zaufałam moim studentom, ale
także przyjaciołom oraz znajomym, którzy mieli okazje
spotkać mnie na swojej drodze
życiowej. I jak się okazało, ta
wiara w ludzi była jak najbardziej zasadna, czego efektem
jest moje II miejsce w plebiscycie - mówi.

Dr Małgorzata Dubis, Collegium Humanum, Rzeszów

