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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej
Oto pierwszy numer gazety studenckiej. Dość skromna,
ale nasza własna, traktująca o
naszych sprawach, które wyraŜamy własnym głosem.
Nie musi to być głos jednakowo
brzmiący. O tym, jaki charakter będzie miała nasza gazeta,
decydujemy my, bo to my
JESTEŚMY. Taki był nasz wybór, taka nasza wola. Będziemy
tutaj jeszcze jakiś czas. Z czym
odejdziemy w całkiem juŜ dorosłe Ŝycie? Jakie mamy oczekiwania i nadzieje? Co wreszcie
znaczy słowo „jesteśmy” dla
nas samych?
Zapraszam do rozwaŜań,
dyskusji, wynurzeń i przemyśleń. Zapraszam do współpracy.

„Jesteśmy” – to czas teraźniejszy, to radość z istnienia, to deklaracja bycia tu i teraz. To równieŜ chęć podejmowania nie tylko
łatwych, ale złoŜonych problemów, bliskich i
dalszych, dziś i jutro oraz chęć ich rozwiązywania z poŜytkiem dla najbliŜszego środowiska akademickiego, miasta, województwa, kraju, który „jutro” znajdzie się w Unii
Europejskiej .
Nasze „Jesteśmy” określi, „Czy będziemy”?. Dlatego bardzo cieszę się z finalizacji
zamysłu, który rodził się w trudzie.
Gratulując Zespołowi Redakcyjnemu
– zwiastuna „Jesteśmy” – Ŝyczę dalszych
udanych wydań oraz wiele satysfakcji z radości tworzenia.
Rektor

prof. dr hab. M. Adamczyk

Basia Kryś, redaktor naczelna.
Na dobry początek

OTRZĘSINY
Miejsce i czas kaźni: klub „Camelot”, 19 listopada.
Uczestnicy: studenci pierwszych lat, zwani
dotychczas pieszczotliwie „kotami”, oraz ich
„oprawcy” z lat starszych.
Stosowane środki bezpośredniego przymusu: picie mleka, publiczne występy.
PrzeŜyli wszyscy, aczkolwiek ... z trudem.
Jest nadzieja, Ŝe przeŜyją w dobrej kondycji
do końca studiów, czego im serdecznie Ŝyczymy.
ASIA
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FORUM DLA NAS
W połowie października odbyło
się podsumowanie pierwszej
edycji STUDENT’S FORUM.
Student’s forum jest organizacją zrzeszającą studentów kieleckich uczelni, zarówno państwowych jak i niepublicznych.
Karta rabatowa Forum pozwala na korzystanie ze zniŜek
w wielu punktach handlowych
i usługowych, których pełną
listę moŜna znaleźć na stronie
www.sforum.prv.pl.
Podczas
ubiegłej edycji z karty korzystało 800 studentów, karta ta
jest waŜna równieŜ podczas tej
edycji. Kosztuje 5 zł, a jej posiadacz uzyskuje nie tylko
liczne zniŜki, ale równieŜ
otrzymywać będzie informacje
gdzie w Kielcach organizowane
są szkolenia dla studentów,
gdzie moŜna znaleźć pracę na
wakacje, jakie imprezy odbędą
się w najbliŜszym czasie. Karta
Student’s Forum spodoba się
tym osobom, które potrafią się
równieŜ dobrze bawić: ona
gwarantuje bowiem tańszy
wstęp na organizowane przez
forum imprezy.
W Kielcach studiuje około 50
tysięcy osób, ale nie moŜna
powiedzieć, Ŝe to miasto tętni

studenckim Ŝyciem. Nie jesteśmy widoczni. Nasza energia
koncentruje się na narzekaniu, ale mało kto chce tę rzeczywistość zmieniać. Tymczasem jest to moŜliwe, a przykładem moŜe być świetna impreza, która odbyła się 17 października w klubie NOVA, na
otwarcie nowej edycji Student’s
Forum.
UWAGA!!!
W piątek, 29 listopada, w klubie NOVA, połączony ze studenckimi „andrzejkami” koncert zespołu IRA.
W skład zarządu Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów
Uczelni WyŜszych wchodzą:
Paweł Mróz – prezes, Łukasz
Wójtowicz – pierwszy wiceprezes; Jacek Schmeidel –drugi
wiceprezes. Sekretarzem zarządu jest Magdalena Białas,
a skarbnikiem Daniel Bałut.
Nad działaniami zarządu czuwa Komisja Rewizyjna w składzie Mariusz Marciniak z Akademii Świętokrzyskiej, Wiktor
Krasa z WyŜszej Szkoły Handlowej oraz Ksenia Gadowska
z WyŜszej Szkoły Zarządzania
Gospodarką Regionalną i Turystyki.

O pomoc stypendialną moŜe
ubiegać się osoba, będąca w
trudnej sytuacji materialnej.
Przez „trudną sytuację” rozumiemy tutaj taką, w której dochód na członka rodziny nie
moŜe przekroczyć 550 zł.
Świadczenie, o którym mowa,
przyznaje rektor, na wniosek
zainteresowanego
studenta,
zaopiniowany wcześniej przez
Uczelnianą Komisję Stypendialną, liczącą 6 osób, w tym z
3 studentów wytypowanych
przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. W skład
Komisji do Spraw Socjalno Bytowych
w
samorządzie
wchodzą:
Michał
Jaworek
(przewodniczący),Ewa
Góra,
Magda Dmitroca, Daniel Bałut.
Aby
otrzymać
stypendium
trzeba mieć zaliczony przynajmniej jeden semestr. Podania o stypendia składać naleŜy
w pokoju URSS (nr 05). MoŜna
tam równieŜ uzyskać dodatkowe informacje.

BK

MICHAŁ JAWOREK

KOMU STYPENDIUM

Mamy nowe władze

W PARLAMENCIE NA STOJĄCO
Studenci – parlamentarzyści wybrali nowego przewodniczącego, którym został Przemek Kowalski,
student piątego roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W nadzwyczajnej sesji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się na początku listopada w Warszawie,
wzięli udział równieŜ przedstawiciele naszej uczelni. Otrzymaliśmy dwa mandaty. Parlament studencki jest ogólnokrajowym przedstawicielem samorządów studenckich. Podstawowym jego zadaniem jest reprezentowanie środowiska studenckiego wobec władz i organów państwa, dlatego
ma swoich przedstawicieli w Radzie Głównej Szkolnictwa WyŜszego. Ponadto parlament opiniuje
ustawy związane z Ŝyciem akademickim, współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i
Sportu oraz współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego w ruchu młodzieŜowym i polityce
państwa wobec młodzieŜy – najogólniej mówiąc.
Nowy przewodniczący przedstawił swoją wizję działania parlamentu: stanowcza i konsekwentna
obrona praw studentów, usprawnienie działania parlamentu jako organizacji reprezentującej
wszystkich studentów. Widzi parlament jako inicjatora, współtwórcę i promotora kultury studenckiej i deklaruje, iŜ będzie dąŜył do wzrostu aktywności parlamentu na międzynarodowym forum.
Nowego przewodniczącego przyjęliśmy owacją na stojąco.
DANIEL BAŁUT

–2–

JAK TEN CZAS LECI …
W eleganckiej auli Wszechnicy Świętokrzyskiej, 5
października, my rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki, a nasza uczelnia dziewiąty rok istnienia.
Na
dwóch
wydziałach,
pięciu
kierunkach
i
piętnastu
specjalnościach
kształci
się
ok. 6 tys. studentów. Uczymy się w komfortowych
warunkach,
estetycznych
wnętrzach
i pięknym otoczeniu. Początki były sporo skromniejsze.
Wszechnica Świętokrzyska została powołana do
Ŝycia decyzją Ministra Edukacji Narodowej 15
czerwca 1994r. Pierwsze zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 przy ulicy Podklasztornej, następnie uczelnia przeniosła się do budynków Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Toporowskiego 96. Od trzech lat jesteśmy u siebie, przy ul.
E. Orzeszkowej 15.
W archiwaliach uczelni znaleźliśmy historyczne
zdjęcie: JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk bardzo osobiście zaangaŜował się w budowę
nowych, uczelnianych murów.
Był 12 lipca, 1999 rok, godz. 11 …
J. AN.

CZY WIESZ … WHO IS WHO?

Za rozwiązanie nie czeka cię Ŝadna nagroda, ale zawsze warto wiedzieć. To nader przydatna wiedza. Na wszelki wypadek podpowiadamy (od lewej):
Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Mirosław JamroŜek
Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz
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Wiadomości
kulturalne
Co jest grane? Co będzie grane?

KsiąŜka, którą polecam

W MOSKWIE grają „Władców ognia”, „Atak pająków” do 28. listopada, „Anioła w Krakowie”
i „Czerwonego Smoka” do 5. grudnia. W grudniu wejdzie na ekran m.in. „Mr. Deeds – milioner z przypadku” (do 12.).
Natomiast w ROMANTICE moŜemy obejrzeć
„Znaki” i „The Widowmaker” i „Planetę Skarbów”. Niewątpliwie największym wydarzeniem
jest prezentacja filmu „Edi” – polskiego laureata
do Oskara. Film juŜ stał się legendą, więc warto
go zobaczyć.
Teatr im. S. śEROMSKIEGO proponuje kolejną
premierę. Jest to sztuka „Porucznik z Inishmore” Martina McDonagha, w reŜ. Bartłomieja Wyszomirskiego.
W GALERII FOTOGRAFII (Planty 7/9) – wystawa pokonkursowa „Kielce i okolice w fotografii”.
MoŜna ją oglądać od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 10 do 16.
Magazyn Sztuk FACTORIA (Wesoła 50) wystawia współczesne malarstwo, grafikę i rzeźbę.
Po przeŜyciach estetycznych, w kawiarence
obok, moŜna wypić „wesołą kawkę” – jest
świetna.

Za uśmiech dziecka

„Dawcy i biorcy”. Cris Evatt i Bruce Feld. Autorzy próbują rozwikłać tajemnicę doboru partnerów w związkach uczuciowych: jesteś dawcą
czy biorcą? Pytanie to ma wymiar tak filozoficzny jak i psychologiczny, a odpowiedzi na nie
szukali juŜ filozofowie staroŜytni. Szukają i
współcześni.
Autorzy dowodzą, iŜ kaŜdy z nas urodził się
Dawcą (osobą skoncentrowaną na świecie zewnętrznym) lub Biorcą, (który koncentruje się
na swoim świecie wewnętrznym). Według nich
nie istnieje Ŝadna forma pośrednia, choć czasem cięŜko nam ocenić, do której grupy naleŜymy. Większość par składa się z Dawcy i Biorcy. W związkach tych nie ma równowagi, co
powoduje brak zrozumienia między partnerami.
Następstwem tego jest ustawiczny stres, a ciągiem dalszym – rozstanie. 90 proc. par nie jest
szczęśliwych w związku oraz zadowolonych z
partnera. Biorca ciągle stwarza sytuacje konfliktowe, a Dawca próbuje się dopasować. Nikt
nie jest do końca szczęśliwy.
KsiąŜka pozwala nam odkryć, dlaczego nasz
związek nie jest szczęśliwy, i czego w nim braAGATA kuje. Pozycja godna przeczytania i z powodu
problematyki, i z uwagi na formę.

MOL

Samorząd studencki zaprasza do współpracy, która wiąŜe się z akcją mikołajkową dla
Domu Dziecka w Kielcach. Pierwszy numer gazetki Jesteśmy postanowiliśmy sprzedawać za
symboliczną złotówkę. Pieniądze ze sprzedaŜy
będą przeznaczone na prezenty dla dzieci.
Liczymy na hojność i dobrą wolę.

Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uczelnianym pok. 5,
tel. 331-12-44 w godzinach 800-1500. Materiały moŜna nadsyłać pocztą elektroniczną
na adres wydawnictwo@ws.edu.pl.
Redaguje zespół. Redaktor nacz. Barbara Kryś (I rok filologia angielska). Opieka merytoryczna Justyna Zielińska. Redakcja techniczna: Andrzej Barański, Rafał Kołodziejczyk. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce. Druk:
Zakład Poligraficzny. Maria Gajek, 25-362 Kielce, ul. Radostowa nr 1.
Publikacja sfinansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
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