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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
W S Z E C H N I C A

AKTUALNO�CI
W Informatorze na nowy
rok akademicki 2003/2004
znajdziesz wszystkie in-
formacje o kierunkach
i specjalno�ciach, któ-
re mo¿na studiowaæ w na-
szej Uczelni. Informator
sprzedajemy w wydawnic-
twie (p. 5), kosztuje
1 z³.

JESTE�MY Z TOB¥
Krzysztof, nasz kolega z II roku wf, mia³

wypadek na motocyklu. W ciê¿kim stanie le¿y w
szpitalu, ma zmia¿d¿ony jeden z krêgów. Jest
ju¿ po pierwszych zabiegach, ale czeka go d³u-
gie i kosztowne leczenie. Postanowili�my pomóc
mu. Jesieni¹, zaraz po rozpoczêciu nowego roku
akademickiego, mamy zamiar zorganizowaæ kon-
cert i kwestowaæ na leczenie Krzysztofa.

Daniel B³aut, Samorz¹d Studencki

Odwiedzili nas
Do po³owy czerwca stro-
nê internetow¹ naszej
uczelni odwiedzi³o 17000
internautów. Zagl¹daj¹
do nas go�cie z ró¿nych
miast w Polsce, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec,
Francji, Hiszpanii, La-
osu i Kanady. Od grud-
nia ub. roku dzia³a sys-
tem stat4u, który po-
zwala sprawdziæ, jak¹
popularno�ci¹ cieszy siê
nasza strona w Interne-
cie (www.ws.edu.pl)

Zachêcamy...
do pisania artyku³ów,
wierszy, prozy, które
zamie�cimy na ³amach
�Jeste�my�.

R Pani profesor Czes³a-
wie Gierak dziêkujemy za
ilustracje,wykorzystane
na ³amach �Jeste�my�.

UWAGA, SESJA !!!
Wiosna studencka za nami, bujna zieleñ wko-

³o � znak to nieomylny, i¿ zbli¿a siê czas sesji
egzaminacyjnej. Poprzedza j¹ okres zaliczeñ, czê-
sto s¹ to zaliczenia na ocenê. Pogoda za oknem
nie sprzyja nauce, ale trzeba siê wzi¹æ do robo-
ty. Ostatni dzwonek! Z chêci¹ posz³oby siê na
spacer do parku, albo na pla¿ê, ale...

Chodzimy teraz na zajêcia, na których nasi
wyk³adowcy, oprócz normalnego prowadzenia zajêæ
umawiaj¹ siê na zaliczenia i ustalaj¹ terminy
egzaminów. Dla odpornych na stres to �pryszcz�,
ale pomy�lmy o tych bardziej nerwowych. Siedz¹ i
zastanawiaj¹ siê, co tu zrobiæ, by zdaæ jak
najlepiej. Cz³owiek poszed³by gdzie� �rozerwaæ
siê� ze znajomymi, ale widmo egzaminu straszy i
wyrzuty sumienia odzywaj¹ siê. Dlatego chyba
jednak najlepsz¹ metod¹ na zdany dobrze egzamin
jest zdobycie jak najszybciej zaliczenia, potem
mi³e spotkanie towarzyskie albo dyskoteka jako
�przerywnik� w nauce. Przy takim trybie egzamin
na pewno zdamy na ocenê, która nas usatysfakcjo-
nuje. A potem ju¿ d³ugie, upragnione wakacje.

Agata Sa³apa
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DO EUROPY PRZEZ RZESZÓW
Samorz¹d studencki, aby dobrze

dzia³aæ i spe³niaæ swoje funkcje nie
mo¿e ograniczaæ siê w swej dzia³al-
no�ci do ¿adnego z obszarów. Z ka¿-
dym dniem musimy robiæ krok do przo-
du, aby nie pozostaæ w tyle.

W my�l tej idei osoby czynnie
wspó³tworz¹ce URSS reprezentuj¹ go
jako delegaci lub przedstawiciele na
ró¿nego rodzaju zjazdach i konfe-
rencjach. Ostatni¹ tak¹ konferencj¹
w której uczestniczyli przedstawi-
ciele naszego Samorz¹du by³a konfe-
rencja pt. �Funkcjonowanie organi-
zacji pozarz¹dowej w Unii Europej-
skiej� w Rzeszowie. Zorganizowali j¹
nasi koledzy z Wy¿szej Szko³y In-
formatyki i Zarz¹dzania pod patro-
natem Parlamentu Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. By³o to spo-
tkanie Miêdzyuczelnianego Ogólnopol-
skiego Niezale¿nego Stowarzyszenia
Studentów Uczelni Niepañstwowych.

Podczas tego spotkania wymie-
nili�my z przedstawicielami innych
samorz¹dów pogl¹dy i do�wiadczenia
zwi¹zane z nasz¹ dzia³alno�ci¹. Pod-
sunêli oni nam kilka ciekawych roz-
wi¹zañ, dotycz¹cych chocia¿by udo-
kumentowania dzia³añ podejmowanych
przez URSS. Mam nadziejê, i¿ u³a-
twi¹ nam one pracê, uczyni¹ j¹ nie
tylko efektywniejsz¹ ale i efektow-
niejsz¹. Mamy równie¿ zamiar podj¹æ
wspó³pracê w kilku ciekawych pro-
jektach, jednak¿e na ich realizacje
bêdzie trzeba nieco poczekaæ.

Organizatorzy zjazdu zaprosili
nas do zwiedzenia murów ich uczelni
i zapoznania siê z warunkami, jakie
panuj¹ wewn¹trz. Zaskoczy³a nas licz-
ba komputerów, które mo¿na by³o spo-
tkaæ na ka¿dym kroku, jak i obecno�æ
specjalnych �kiosków�, które s¹ nie-
jako komputerami pok³adowymi, po³¹-
czonymi w sieæ, zawieraj¹cymi kom-
pletne informacje o uczelni, poszcze-

gólnym studencie i wyk³adowcy. Ko-
rzystaæ z nich mo¿e ka¿dy, kto wyku-
pi odpowiedni¹ kartê sieciow¹, od-
powiadaj¹c¹ gabarytami zwyk³ej kar-
cie bankomatowej.

Bardzo cenne informacje uzyska-
li�my w pokoju redakcji WSiZ. Doty-
czy³y one wydawanej tam gazetki �Pres-
sja�. Nie pozostali�my d³u¿ni �Rze-
szowiakom�, pochwalili�my siê nasz¹
�Jeste�my�.

Mam nadzieje, ¿e rozpoczêta
wspó³praca bêdzie siê rozszerzaæ i
¿e kolejne dzia³ania podejmowane
przez nas bêd¹ równie owocne.

Micha³ Jaworek

BYLI�MY...
...na III Regionalnych Spotka-

niach z Podrêcznikiem Szkolnym w
Staszowie.Wydawnictwa naszej Uczel-
ni cieszy³y siê du¿ym powodzeniem
w�ród odwiedzaj¹cych wystawê.

Celem spotkania w Staszowie by³a
równie¿ prezentacja Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej i przedstawienie warun-
ków rekrutacji dla chêtnych, którzy
chc¹ u nas studiowaæ.

RK
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NASZ CZ£OWIEK W RADZIE INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

Micha³ Jaworek otrzyma³ nomina-
cjê do �wiêtokrzyskiej Rady Integracji
Europejskiej przyznan¹ przez wojewodê
�wiêtokrzyskiego W³odzimierza Wójcika.
Micha³a znamy z jego dzia³alno�ci w
Samorz¹dzie Studenckim naszej Uczel-
ni, a tak¿e z wystêpów w uczelnianym
zespole muzycznym. Gra na gitarze.
Jaki jest Micha³ poza Uczelni¹?

Ksi¹¿ka, do której chêtnie wracasz...
�Proces� Kafki.

Ulubiony film...
�Niezno�na lekko�æ bytu�.

Hobby...
Survival, muzyka, chodzenie po górach.

Sport...
P³ywanie i siatkówka.

Muzyka...
Rock, metal.

Nienawidzisz...
Chamstwa, przemocy, niesprawiedliwo�ci.

Twoja ¿yciowa dewiza...
Znale�æ we wszystkim z³oty �rodek.

Powód do dumy...
Praca w samorz¹dzie.

Najwiêkszy obciach...
Kiedy� w barku uczelnianym starszej
studentce stoj¹cej przede mn¹ wypad³y
z torebki ró¿ne rzeczy, miêdzy innymi
podpaski. Pomog³em jej w zbieraniu, ale
udawa³em, ¿e podpasek nie widzê.

W podró¿ dooko³a �wiata zabra³by�...
Moj¹ dziewczynê i nó¿.

Czy zas³ugujesz na tê nominacjê?
Niech oceni¹ to inni.

Twoi wrogowie...
Uparty, alergiczny katar.

Samochód...
Wszystko jedno jaki, i tak nie mam.

Co robisz w wolnym czasie?
Je�li ju¿ go mam chêtnie gram na
gitarze, spotykam siê z dziewczy-
n¹, czytam.

Najwiêksze marzenie...
Nie martwiæ siê w przysz³o�ci o
byt swój i swojej rodziny, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w zawodach strong-man.

Czy dotrzymujesz obietnic?
Staram siê i chcia³bym, aby tak
mnie postrzegano.

Styl ubierania...
Stosowny do okoliczno�ci.

Idealna dziewczyna...
Ta, z któr¹ siê spotykam.

Co chcia³by� w sobie zmieniæ?
Chcia³bym byæ bardziej pracowitym,
przybraæ na masie miê�niowej 30 kg.

¯yczymy Ci tego.

Rozmawia³a Agata Sa³apa
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Nowo�ci wydawnicze

W bibliotece

Nowo�ci czerwcowe

Redaguje zespó³. Redaktor nacz. Barbara Kry� (I rok filologia angielska). Opieka merytoryczna Justyna Zieliñska.
Redakcja techniczna: Andrzej Barañski, Rafa³ Ko³odziejczyk. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce.

Druk: Zak³ad Poligraficzny. Maria Gajek, 25-362 Kielce, ul. Radostowa nr 1.
Publikacja sfinansowana ze �rodków Wszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach

Ukaza³ siê kolejny, 17 numer
Zeszytów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej.
Jest to zbiór artyku³ów pod red.
prof. dr. hab. Mieczys³awa Adamczy-
ka, opracowanych przez dr. Miros³a-
wa Jamro¿ka, dotycz¹cych resocjali-
zacji, w szerokim pojêciu tego s³o-
wa. Niezwykle cenna lektura, szcze-
gólnie dla studentów pedagogiki.

Równie¿ dla studentów pedago-
giki przydatny bêdzie skrypt El¿-
biety Lisowskiej pt. �Teoretyczne
podstawy diagnostyki pedagogicznej�,
który niebawem bêdzie do nabycia w
Wydawnictwie.

W sprzeda¿y jest ksi¹¿ka Miro-
s³awy Skawiñskiej �Samobójstwo. Rola
polityki spo³ecznej w zapobieganiu
i terapii�. Zawieraj¹ca wiele inte-
resuj¹cych informacji o samym samo-
bójstwie i o zjawiskach, które mog¹
przyczyniæ siê do tego ostatecznego
rozwi¹zania. Autorka odpowiada na
szereg pytañ zwi¹zanych ze wzrostem
liczby samobójstw w ostatniej deka-
dzie, a tak¿e okre�la rolê pañstwa
w zapobieganiu tym patologicznym
zachowaniom.

Pracujemy nad kolejnym, 18. nu-
merem �Zeszytów Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej�, o zró¿nicowanej tematyce.

R Machowski Jacek: Ochrona �rodowi-
ska: prawo i zrównowa¿ony rozwój.
�¯ak�, Warszawa 2003.
R Do³êga Zofia: Samotno�æ m³odzie¿y
� analiza teoretyczna i studia em-
piryczne. Uniwersytet �l¹ski, Kato-
wice 2003.
R Radziewicz-Winnicki Andrzej [red.
nauk.]: Edukacja a ¿ycie codzienne,
t. 1 i 2. Uniwersytet �l¹ski, Kato-
wice 2002.
R Mosakowski Ryszard: Szkolnictwo
wy¿sze w krajach Unii Europejskiej:
stan obecny i planowane reformy.
Politechnika Gdañska, Gdañsk 2002.
R Wilgocka-Okoñ Barbara: Gotowo�æ
szkolna dzieci sze�cioletnich. �¯ak�,
Warszawa 2003.
R Adamski Franciszek: Rodzina: wy-
miar spo³eczno-kulturowy. Uniwersy-
tet Jagielloñski, Kraków 2002.
R Brophy Jere: Motywowanie uczniów
do nauki. PWN, Warszawa 2002.
R Alberti Robert, Emmons Michael:
Asertywno�æ. GWP, Gdañsk 2002.
R Ostrowska Urszula [red.]: Aksjo-
logiczne aspekty relacji interper-
sonalnych w edukacji. Oficyna Wy-
dawnicza �Impuls�, Kraków 2002.
R £asiñski Gabriel: Sztuka prezen-
tacji. Wydaw. �eMPi2�, Poznañ 2000.


