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WSZECHNICA
WIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy wiêtokrzyskiej

WYCHOWANIE FIZYCZNE
I TURYSTYKA NA OCENÊ
POZYTYWN¥
Uchwa³a Nr 99/2003 Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 27 lutego 2003 w sprawie
oceny jakoci kszta³cenia na poziomie studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na Wydziale Wychowania
Fizycznego i Turystyki Wszechnicy wiêtokrzyskiej w Kielcach:
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art.
42 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r.
o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385
z póniejszymi zmianami Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej  po zapoznaniu siê z raportem Zespo³u Oceniaj¹cego oraz stanowiskiem
uczelni informuj¹cym o uwzglêdnieniu uwag i zaleceñ zawartych w raporcie, a tak¿e po zasiêgniêciu opinii Zespo³u Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego  w sprawie jakoci kszta³cenia na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy wiêtokrzyskiej w Kielcach 
wydaje ocenê pozytywn¹.
Uczelnia spe³nia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a tak¿e posiada odpowiedni¹
bazê materialn¹ do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne. Poziom
prowadzonych studiów zawodowych odpowiada podstawowym kryteriom jakociowym.

AKTUALNOCI
To ju¿ wiosna!
Obudcie siê najmilsi
i wymylcie nazwê dla zespo³u muzycznego, dzia³aj¹cego na Wszechnicy
wiêtokrzyskiej. Propozycje sk³adajcie w pokoju Wydawnictwa. Najlepsz¹ nagrodzimy.
Odwiedzili nas w Internecie
Do marca stronê internetow¹ naszej uczelni
odwiedzi³o 7565 osób.
Zagl¹daj¹ do nas gocie
z ró¿nych miast w Polsce, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji,
Hiszpanii i Rumunii. Od
grudnia ub. roku dzia³a
system stat4u, który pozwala sprawdziæ, jak¹
popularnoci¹ cieszy siê
nasza strona w Internecie (www.ws.edu.pl)
Przypominamy...
wydawnictwa uczelniane
sprzedajemy bez mar¿y
(pok. 5). Do nabycia jest
równie¿ nowy informator
na rok akademicki 2003/
2004.
Zachêcamy...
do pisania artyku³ów,
wierszy, prozy, które
zamiecimy na ³amach
Jestemy.
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Nie tylko wiedz¹ student ¿yje
W naszej uczelni studiuje 5,5
tys. osób na studiach dziennych
i zaocznych. O inicjatywach i spo³ecznych dzia³aniach podejmowanych przez studentów rozmawiamy
z dr Marzen¹ Pêkowsk¹, prodziekanem Wydzia³u Humanistyczno-Pedagogicznego.
Mo¿e zaczniemy od ostatnich poczynañ, bo wiem, ¿e s¹ bardzo
ciekawe...
S¹ równie¿ bardzo po¿yteczne. W trakcie organizacji jest
Studenckie Biuro Karier przy
Wszechnicy wiêtokrzyskiej.
Wród wielu zadañ tej m³odzie¿owej inicjatywy mieszcz¹ siê przede wszystkim te, które bêd¹ zwi¹zane z
mo¿liwociami tworzenia miejsc pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Biuro bêdzie udzielaæ niezbêdnego instrukta¿u i wiadczyæ pomoc
studentom zainteresowanym opracowaniem dokumentów aplikacyjnych, curriculum vitae, listów motywacyjnych. Równie¿ jego zadaniem bêdzie gromadzenie informacji o podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których,
w przysz³oci, znajd¹ zatrudnienie studenci Wszechnicy wiêtokrzyskiej,
bêdzie podejmowaæ dzia³ania na rzecz tworzenia rynku zatrudnienia i
organizacji miejsc pracy dla absolwentów, zajmie siê organizacj¹ corocznych targów pracy. Tak wiêc Biuro Karier bêdzie, mam nadziejê, pe³niæ
istotn¹ rolê i wa¿ne jest, by ta inicjatywa dalej siê rozwija³a.
Ufam, i¿ mimo pewnych rozbie¿noci, Polska bêdzie jednym z krajów Unii
Europejskiej. Czy m³odzie¿ jest na to przygotowana?
Tak, rozpoczêlimy dzia³alnoæ w ramach programu M£ODZIE¯, który
adresowany do m³odych ludzi, w wieku 1525 lat. Wejcie w program umo¿liwia nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych i wymianê dowiadczeñ.
Zachêca do podejmowania ró¿norodnych dzia³añ na rzecz spo³ecznoci lokalnej, s³u¿¹cych równie¿ indywidualnemu rozwojowi i u³atwia ich realizacjê. Promuje ideê zjednoczonej Europy. Jest jednym z trzech programów
Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Dwa pozosta³e to SOKRATES,
obejmuj¹cy owiatê, szkolnictwo wy¿sze, kszta³cenie na odleg³oæ i edukacje ustawiczn¹ oraz LEONARDO DA VINCI.
Celem programu M£ODZIE¯ jest poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych
umiejêtnoci i kwalifikacji przez uczestników, promowanie wszelkich przedsiêwziêæ, które pomagaj¹ w rozwoju osobowoci m³odego cz³owieka, przygotowanie m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym pañstw
europejskich, prze³amywanie barier, stereotypów i uprzedzeñ, przeciwdzia³anie przejawom dyskryminacji, wzrost tolerancji, zapewnienie warun-2-
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ków jak najszerszego udzia³u m³odzie¿y w Programie zw³aszcza m³odzie¿y
¿yj¹cej w trudnych warunkach, ubogiej, zagro¿onej patologiami lub niepe³nosprawnej.,
Program M³odzie¿ podzielony jest na piêæ Akcji, m.in. M³odzie¿ dla
Europy  wymiana m³odzie¿y; Wolontariat Europejski. My, jako Uczelnia,
mylimy o wymianie i wolontariacie. W marcu, w ramach tego w³anie
programu, uczestniczylimy w obchodach Dnia Integracji, który przebiega³
pod has³em TACY SAMI. Jego celem by³a promocja Programu wród m³odzie¿y
z mniejszymi mo¿liwociami  m³odzie¿y niepe³nosprawnej, bezrobotnej,
zagro¿onej patologiami oraz zamieszkuj¹cej tereny wiejskie.
Przy okazji warto wspomnieæ, i¿ Uczelnia nasza zaproponowa³a absolwentom studiów licencjackich i studiów magisterskich studia podyplomowe
 Praktyczna Realizacja Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Studia przeznaczone dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych oraz osób zatrudnionych w administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Celem studiów jest poszerzenie i podniesienie poziomu wiedzy i
kwalifikacji zawodowych jego uczestników oraz uzyskanie kompetencji do
samodzielnego projektowania cie¿ek miêdzyprzedmiotowych pod nazw¹ edukacja europejska i edukacja regionalna, a tak¿e samodzielnego przygotowania wniosków do europejskich projektów regionalnych o znaczeniu aplikacyjnym. Zasadniczy program studiów obejmuje m.in.: podstawowe wiadomoedukacje regionaln¹ (dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo przyrodnicze).
Naszym celem nie jest agitacja przed referendum unijnym, ale przekazanie
rzetelnej wiedzy o Unii Europejskiej.
A inne dzia³ania studentów?
Trzeba powiedzieæ, i¿ w³adze Uczelni, troszcz¹c siê o zapewnienie
wysokiego poziomu nauczania oraz unowoczenianie bazy dydaktycznej nie
zapominaj¹ tak¿e o tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju studentów poprzez rozwijanie samorz¹dnoci, dzia³alnoci naukowej, sportowej,
kulturalnej i spo³ecznej. W spo³eczno-naukowej dzia³alnoci szczególn¹
aktywnoæ przejawiaj¹ Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów, Ko³a Akademickiego Zwi¹zku Sportowego oraz ko³a naukowe Ekolog i Penitencjarne.
Do tradycyjnych ju¿ przedsiêwziêæ Samorz¹du nale¿¹ coroczne akcje
miko³ajkowe dla domów dziecka w regionie, kwesty na rzecz ochrony i
renowacji starych cmentarzy kieleckich, otrzêsiny dla studentów I roku,
juwenalia i jesienie ¿akowskie, organizowanie prac sezonowych w okresie
wakacji.
Wspomnê, i¿ z inicjatywy Samorz¹du przeprowadzona zosta³a akcja pod
has³em Polska ksi¹¿ka  polskiemu dziecku na Bia³orusi, wynikiem której
by³o zebranie i przekazanie kilku tysiêcy podrêczników i lektur polskim
szko³om w Grodnie i Wo³kowysku.
Proszê przybli¿yæ dzia³alnoæ kó³ naukowych, dzia³aj¹cych na Uczelni.
Mamy dwa prê¿nie dzia³aj¹ce ko³a, tj. Studenckie Ko³o Penitencjarne i Ekolog. Pierwsze z wymienionych rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoæ w
grudniu 1998 r. Zrzeszeni w nim studenci maj¹ mo¿liwoæ uczestniczyæ w
zajêciach terapeutycznych z osobami pozbawionymi wolnoci, uzale¿nionymi
od narkotyków. Cz³onkowie ko³a, najpierw jako obserwatorzy, a obecnie
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jako wspó³prowadz¹cy zajêcia mog¹
sprawdzaæ swoje umiejêtnoci, korzystaæ z wiedzy dowiadczonych pracowników oraz porównaæ teoriê z praktyk¹. Obok dzia³alnoci praktycznej
ko³o prowadzi dzia³alnoæ naukow¹
poprzez prowadzenie badañ pilota¿owych, publikacje naukowe oraz udzia³
w ró¿norodnych sympozjach, konferencjach naukowych. Wkrótce, w dniach
8 i 9 kwietnia odbêdzie siê kolejna
konferencja i nasza studentka z III
roku pedagogiki resocjalizacyjnej i
s¹dowej, Agnieszka Nawrot, wyst¹pi
tam z referatem pt.  Niepowodzenia
szkolne a sytuacja wychowawcza dziecka w rodzinie

Czym siê zajmuje SKN Ekolog?
Ko³o zawi¹za³o siê w 1997 roku,
a jego naukowa dzia³alnoæ dotyczy
szerokiego spektrum problematyki
ochrony rodowiska i ekologii. Studenci rokrocznie uczestnicz¹ w Ogólnopolskiej Sesji Kó³ Naukowych Cz³owiek i rodowisko, bior¹ udzia³ w
konferencjach naukowych odbywaj¹cych
siê w Kielcach oraz aktywnie realizuj¹ program DNI ZIEMI, organizowany przez Miejski Inspektorat rodowiska w Kielcach, uczestnicz¹ w pogramie edukacyjnym realizowanym
przez Orodek Edukacji Ekologicznej
wiêtokrzyskiego Parku Narodowego w
Bodzentynie i przez Stacje Monitoringu Zintegrowanego na wiêtym Krzy¿u i na Górze Malik. Bior¹ ponadto
udzia³ w warsztatach tematycznych w
terenie, zajmuj¹ siê projektowaniem
cie¿ek edukacyjnych i praktyczn¹
ich realizacj¹ na terenie Kielc,
wiêtokrzyskiego Parku Narodowego i
w parkach krajobrazowych. Uczestnicz¹ w warsztatach ró¿nego rodzaju,
obejmuj¹cych tak¿e praktyczn¹ wiedzê na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Górach wiêtokrzyskich, Paneuropejskiej Strategii Bioró¿norodnoci i Krajobrazu. Bior¹ aktywny udzia³ w konfe-

rencjach naukowych dotycz¹cych ochrony przyrody, ochrony rodowiska i
ekologii, wymieniê choæby Tradycje
i perspektywy Zespo³u Wielkiego Pieca
w Starachowicach (Starachowice
2001), Regionalne oraz lokalne czynniki bariery rozwoju turystyki
(Kielce 2002), Forum Ekorozwoju
Kielc (Kielce 2002). W tym roku SKN
Ekolog rozpoczê³o kolejne prace badawcze. Nale¿y podkreliæ, ¿e bogata dzia³alnoæ naukowa SKN EKOLOG
jest mo¿liwa dziêki wydatnemu wsparciu w³adz Wszechnicy wiêtokrzyskiej.
Dziêkujê za rozmowê.

IDZIE

(¿uk)

WIOSNA

Bez w¹tpienia juwenalia s¹ najwiêkszym i najhuczniej obchodzonym
wiêtem studenckim. Ich tradycja siêga
pocz¹tków szkolnictwa wy¿szego. Dzisiaj my mamy obowi¹zek i przyjemnoæ
organizowania oraz czynnego udzia³u
w tej imprezie.
Wzorem lat minionych podjêlimy
siê wspó³organizacji Studenckiej Wiosny Kulturalnej Juwenalia 2003. Ju¿
od lutego trwaj¹ burzliwe rozmowy i
prace przygotowawcze, spotykamy siê
z przedstawicielami uczelni, które tak
jak my, chc¹ uczyniæ ¿ycie studenckie
przyjemniejszym.
Na dzieñ dzisiejszy do wspó³pracy przyst¹pi³y: Akademia wiêtokrzyska, Politechnika wiêtokrzyska, Wszechnica
wiêtokrzyska, Wy¿sza Szko³a Ekonomi
i Administracji oraz Wy¿sza Szko³a
Umiejêtnoci. Swojego stanowiska nie
wyrazi³a jeszcze Wy¿sza Szko³a Handlowa. Spowodowane jest to faktem, i¿
dopiero niedawno wybrano tam nowe
w³adze samorz¹du studenckiego.
cd. s. 5
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IDZIE

¯YCIA UCZELNI

JAK ZOSTA£AM
SÊDZI¥ BILARDOWYM

WIOSNA

Wymienione uczelnie s¹ najwiêkszymi i najbardziej licz¹cymi siê w
naszym miecie.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w dzisiejszych czasach udzia³ w juwenaliach jest dla ka¿dej uczelni ogromn¹ reklam¹ i okazj¹ do zaistnienia.
Niezaanga¿owanie siê bêdzie dowodem
na to, ¿e w danej uczelni osoba
pobieraj¹ca nauki nie mo¿e mieniæ
siê studentem, rozwijaæ w pe³ni, a
tzw. ¿ycie studenckie tam nie istnieje. Pisz¹c o tym mam na myli nie
tylko nasze miasto, ale i wszystkie
pozosta³e podwórka studenckie, w
których wysokoæ kwot przeznaczanych
na krzewienie kultury jest bardzo
zró¿nicowana.
Nasza sytuacja, choæ nienajlepsza, nie jest krytyczna. Po raz pierwszy rodowisko studenckie jest tak
jednomylne, co spowodowa³o ogólne
zainteresowanie i zadowolenie wród
w³adz miasta.
Centrum obchodów wiêta studenckiego bêdzie teren Politechniki wiêtokrzyskiej, g³ównie ze wzglêdu na
jego usytuowanie i powierzchniê. Nie
ma chyba jednak lepszego miejsca na
imprezy masowe ni¿ amfiteatr na Kadzielni i to tam w³anie odbêdzie
siê megakoncert. Oprócz planowanych
wystêpów tak niekwestionowanych
gwiazd jak chocia¿by Kazik i Myslowitz, bêdzie mo¿na spróbowaæ swoich
si³ w turnieju paintball, przymierzyæ zbrojê rycersk¹, rzuciæ redniowiecznym toporem do celu czy wzi¹æ
udzia³ w s¹dzie nad czarownic¹. To
w³anie te ostatnie atrakcje bêd¹
odbywaæ siê g³ównie dziêki wk³adowi
Wszechnicy wiêtokrzyskiej i pod jej
szyldem.
Pozosta³e informacje przedstawione zostan¹ w kolejnych doniesieniach.
Micha³ Jaworek

Zaczê³o siê to pewnego piêknego
zimowego dnia. By³ poniedzia³ek 27
stycznia tego roku. Na zewn¹trz zimno, na dodatek nieg sypie, zaspy na
osiedlach po pas, jednym s³owem cudowna pogoda. A tu o 10 rano trzeba
byæ w Centrum Szkolenia Bilardowego. No có¿, to tylko jakie 10 minut
spacerkiem.Uda³o siê! Ale to dopiero pocz¹tek rozrywki...
W szkoleniu bra³o udzia³ ponad
10 osób obojga p³ci z ca³ej Polski,
tak wiêc osobowoci ca³kiem ciekawe. Samo szkolenie to trzy dni ciê¿kiej i wytê¿onej pracy... Chyba jako tak to nazywaj¹. Dzieñ pierwszy
to oczywicie teoria i tu niespodzianka  zajêcia prowadzi³ sam prezes Polskiego Zwi¹zku Bilardowego
Marcin Krzemiñski. Teoria, wiadomo,
to rzecz wiêta, tak wiêc nigdy jej
nie jest dosyæ  dzieñ skoñczy³ siê
o godzinie 18, po czym nast¹pi³ zas³u¿ony relaks, czyli dwie godziny
grania. Jak zwykle na sto³ach królowa³a gra w 8. Dzieñ drugi to czêæ
praktyczna, polegaj¹ca g³ównie na
t³umaczeniu zasad poszczególnych
gier, czyli 8 9 i 14/1-nieskoñczonoæ gêsto ilustrowane przyk³adami, czego sêdziemu i zawodnikowi
robiæ nie wolno, a co bezwzglêdnie
powinni. Dzieñ zakoñczy³ siê jak
zwykle relaksem, czyli znowu granie... I nadszed³ dzieñ grozy  EGZAMIN. Egzamin sk³ada³ siê z dwóch
czêci: pisemnej i praktycznej...
O dziwo, wszyscy zdali?! A po szczêliwie zakoñczonym egzaminie oczywicie nast¹pi³y rozgrywki, czyli
chyba najbardziej sta³y punkt programu...
Tak pokrótce wygl¹da³o szkolenie na sêdziego bilardowego.
Zdoby³am licencjê.
Baka Kry
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeli piszesz wiersze, jesli rysujesz, malujesz albo robisz co, czym
mozna sie pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myl na dzi
Pierwsze dwie zasady
polityczne Todda:
1.Niezale¿nie od tego, co wam
mówi¹,
nie mówi¹ wam ca³ej prawdy.

Zasada Watergate:
Korupcja w rz¹dzie jest zawsze
przedstawiona w czasie
przesz³ym.
Prawa Lansama:
1.Wszystko zale¿y.
2.Nic nie jest zawsze.
3.Wszystko jest czasami.

2.Niezale¿nie od tego, o czym
mówi¹,
mowa jest o pieni¹dzach.

Prawo Flugga:
Kiedy musisz odpukaæ
w niemalowane drewno
nagle uwiadamiasz sobie,
¿e wiat jest zbudowany
z aluminium i plastiku.
Arthur Bloch Prawa Murphyego

Wszystko mo¿e zraniæ
lecz najbardziej s³owa,
krzywe spojrzenia pe³ne nienawici.
Nie ok³amujmy siê
Taki w³anie jest nasz wiat
Pe³no w nim chamstwa
i ob³udy.
By go zmieniæ
trzeba lat.
Trzeba przede wszystkim
Mi³oci.
Ale gdzie jej szukaæ?

Jestem tu dzisiaj
A gdzie bêdê jutro?
Czy znowu obok twojego cienia
przemykaæ bêdê w ciszy?
A mo¿e bêdê daleko,
ucieknê od rzeczywistoci,
odejdê od codziennych trosk
ucieknê od mi³oci
i w przesz³oci zostawiê j¹.
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Anna

¯ycie sportowe Uczelni

Przed mistrzostwami

Mistrzynie Polski wy¿szych szkó³ niepañstwowych w koszykówce kobiet - studentki Wszechnicy wiêtokrzyskiej.

Jak nas poinformowa³ mgr Marek Dutkiewicz trwaj¹ XXII Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych  edycja 2002/
2004.
Nasi studenci  sportowcy rozpoczynaj¹ je wyjazdem do P³ocka w dniach
28-30 marca na Mistrzostwa Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Koszykówce Mê¿czyzn.
Natomiast w dniach 29-31 marca ¿eñska i mêska reprezentacja Wszechnicy wiêtokrzyskiej wyje¿d¿a do Czêstochowy na Mistrzostwa Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Tenisie Sto³owym.
Relacje z wy¿ej wymienionych zawodów umiecimy w kolejnym wydaniu
Jestemy.

Z ¿ycia Uczelni
q Pod przewodnictwem dr Stanis³awa
Adamczyka oraz mgr Marka Dutkiewicza wrócili z wycieczki do Wiednia
i Bratys³awy uczestnicy kursu pilotów wycieczek. Kurs organizowany jest
ju¿ po raz czwarty, uczestnicz¹ w
nim g³ównie studenci Wszechnicy wiêtokrzyskiej z kierunków Pedagogika
z Turystyk¹ oraz Turystyka i Rekreacja, jak równie¿ zainteresowani z
Mistrzostwa, które odby³y sie w kwietniu 1999 r.
innych kierunków, w sumie 28 osób.
6 kwietnia bêd¹ zdawaæ koñcowym egzamin i otrzymaj¹ licencje pilotów
wycieczek.
q W naszej Uczelni powsta³a w³anie bilardowa sekcja AZS, zwi¹zana
ze Studenck¹ Amatorsk¹ Lig¹ Bilardow¹. Cz³onkowie sekcji reprezentuj¹ nasz¹ Uczelniê w zmaganiach z
reprezentacjami innych kieleckich
szkó³ wy¿szych (A, WSU, P, WSZGRiT)
walcz¹c jednoczenie o zdobycie cennych nagród. W chwili obecnej rozpoczê³y siê ju¿ rozgrywki ligowe,
w Kielcach, organizatorem by³a Wszechnica wiê- zakoñcz¹ siê one w koñcu czerwca.
tokrzyska
Miejmy nadzieje, ¿e nasza reprezentacja równie¿ w tej dyscyplinie sportu odniesie liczne sukcesy.
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Wiadomoci
Kulturalne
Co jest grane, co bêdzie grane?

Ksi¹¿ka, któr¹ polecam

W Kieleckim Centrum Kultury 30 marca o godz. 17 i 20 zobaczymy spektakl
w re¿. Magdy Umer pt.  M³ynarski.
Trzy elementy. Bilety 70 i 80 z³.

Ronald K. Siegel Szepty. Rzecz
o paranoi.
Istot¹ wszystkich paranoi jest
podejrzliwoæ. Paranoik chwyta siê
szczegó³ów, powiêkszaj¹c ich znaczenie, a nastêpnie umieszcza je w jakim logicznym systemie. Staje siê
sztywny, nieelastyczny. Jest nastawiony na ka¿de mo¿liwe zagro¿enie.
Najbardziej boi siê utraty osobistej autonomii lub panowania nad
sytuacj¹. Musi mieæ siê na bacznoci. Inn¹ cech¹ charakterystyczn¹
mylenia paranoidalnego wyró¿nion¹
przez Siegla jest wrogoæ. Paranoik
jest przekonany, ¿e wszystko, co go
otacza, jest nastawione przeciwko
niemu. Podejrzliwoæ i wrogoæ s¹
znakomit¹ po¿ywk¹ do tworzenia siê
urojeñ. Paranoików czêsto nic innego nie wyró¿nia. Wiêkszoæ z nich
sprawia wra¿enie zupe³nie normalnych
i dobrze zintegrowanych. Ich zachowanie nie jest w sposób oczywisty
niezwyk³e lub dziwaczne. Pracuj¹,
utrzymuj¹ kontakty towarzyskie. Jednak wewn¹trz, za barykad¹ umys³u,
myli przechodz¹ na tor paranoidalny. Zmianie ulega percepcja, do g³osu
dochodz¹ podejrzliwoæ, wrogoæ,
projekcja, mylenie o sobie jako o
punkcie odniesienia.
Lektura bardzo ciekawa, daj¹ca mo¿liwoæ zmierzenia siê ze swoimi demonami.
mol

3 kwietnia o godz. 19 KCK zaprasza
na spektakl w opr. Piotra Kuby Kubowicza pt. Godzinki wg. R.M. Rilkego
5 kwietnia Kielecki Teatr Tañca zaprasza na premierê spektaklu Drab-Zeen,
Du¿a Scena KCK, bilety w cenie 15 i 20 z³.
7 kwietnia na Du¿ej Scenie KCK,
wyst¹pi Anna Maria Jopek. Pocz¹tek koncertu godz. 19, bilety 40, 50 i 60 z³.
13 kwietnia zobaczymy na Du¿ej
Scenie KCK Balet Opery Ba³tyckiej.
Pocz¹tek g.19, bilety 40 i 45 z³.
27 kwietnia o godz. 19 równie¿
na Du¿ej Scenie wyst¹pi Balet Teatru
Wielkiego  Opery Narodowej w Warszawie. Bilety 45 z³.
Teatr im. S. ¯eromskiego od 1 do
4 kwietnia zaprezentuje sztukê Sk¹piec Moliera w re¿. Piotra Szczerskiego.
5 i 6 kwietnia bêdziemy mieli okazjê
zobaczyæ sztukê Porucznik z Inishmore Martina McDonagha w re¿. Bart³omieja Wyszomirskiego.
Od 9 do 13 kwietnia na scenê wraca
spektakl Po deszczu, re¿. Jan Peszek.
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