DBAMY O JAKOŒÆ KSZTA£CENIA
* Ju¿ wkrótce Wszechnica Œwiêtokrzyska
obchodziæ bêdzie 10. rocznicê swego istnienia. W tym czasie sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych uczelni w naszym regionie. O jej
historii i rozwoju rozmawiamy z prof. dr.
hab. Mieczys³awem Adamczykiem, inicjatorem,
twórc¹ i rektorem Wszechnicy.
W ca³okszta³cie
niepañstwowego szkolnictwa Wszechnica Œwiêtokrzyska ma swoje
okreœlone miejsce, zdobyte rzeteln¹ prac¹ i
staraniami jej w³adz i
pracowników. Nasza
uczelnia zorganizowana
zosta³a pod auspicjami
Ludowego Towarzystwa
Naukowo-Kulturalnego.
Decyzjê w sprawie jej
powo³ania wyda³ 15
czerwca 1994 r. Minister Edukacji Narodowej, po czym wpisana
zosta³a do rejestru MEN pod numerem 44. W
dokumentach programowych nawi¹zujemy m.in. do
tradycji polskiego szkolnictwa wy¿szego, Towarzystwa Kursów Naukowych, Uniwersytetów
Ludowych, Polskiej Macierzy Szkolnej, wy¿szych
kursów dla nauczycieli. „Wszechnica” oznacza
drogê do upowszechnienia oœwiaty i kultury,
wiedzê o rozumnym gospodarowaniu i przedsiêbiorczym ¿yciu ludzi aktywnych, odpowiedzialnych za siebie i sprawy spo³eczne.
cd. s. 2

Rankingi
10. miejsce zajê³a Wszechnica Œwiêtokrzyska w
rankingu wy¿szych uczelni tygodnika „Wprost”
i jest to pierwsza pozycja wœród szkó³ wy¿szych w regionie.
W rankingu niepañstwowych uczelni licencjackich w 2003 roku og³oszonym przez „Perspektywy” Wszechnica Œwiêtokrzyska zajê³a 17. miejsce w kraju. Drug¹ kieleck¹ szko³¹ objêt¹
rankingiem jest Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoœci,
która zajmuje 33. miejsce.
Wszechnica Œwiêtokrzyska znalaz³a siê na 8.
miejscu w Polsce pod wzglêdem osi¹gniêæ sportowych (wg rankingu Zarz¹du G³ównego AZS).
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Wszechnica
w liczbach
Studenci
- studenci studiów dziennych - 412
- studenci studiów zaocznych - 5030
- studenci I roku studiów
dziennych - 137
- studenci I roku studiów
zaocznych - 1865
- studenci studiów podyplomowych - 80
- absolwenci studiów licencjackich - 1858
Nauczyciele akademiccy 304, w tym:
- profesorowie - 20
- doktorzy hab. - 31
- doktorzy - 122
- publikacje naukowe - 85
Zbiory biblioteczne, w tym:
- woluminy ksi¹¿kowe - 11943
- tytu³y czasopism krajowych - 77
- tytu³y czasopism obcojêzycznych - 20
- zbiory specjalne - 172
Stanowiska komputerowe - 70
w tym:
- z dostêpem do Internetu 65
Pomieszczenia dydaktyczne 17950 m2
Studenckie ko³a naukowe - 2
Kluby sportowe - 1,w tym:
- sekcje sportowe - 10

101%

NASZA

ROZMOWA

-

DOKOÑCZENIE

W zwi¹zku z tym Wszechnica Œwiêtokrzyska podjê³a zadania zwi¹zane z
kszta³ceniem nauczycieli, g³ównie ze œrodowisk wiejskich. Realizujemy
program dwukierunkowego kszta³cenia nowych kadr nauczycielskich, a czynnym nauczycielom, wyedukowanym ju¿ na poziomie studiów wy¿szych, tworzymy warunki do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i stopni awansu zawodowego. Temu celowi s³u¿¹ m.in. organizowane w naszej uczelni studia
podyplomowe.
* Czy idee, którymi kierowa³ siê Pan Rektor przy tworzeniu uczelni,
s¹ w pe³ni realizowane?
Jestem o tym przekonany, bowiem stale zwiêksza siê liczba osób wybieraj¹cych Wszechnicê jako tê uczelniê, która u³atwia realizacjê ¿yciowych
aspiracji. W murach naszej uczelni na 5 kierunkach i 14 specjalnoœciach
kszta³ci siê ponad 5 tysiêcy studentów. Od pocz¹tku swego istnienia
Wszechnica nale¿y do dynamicznie rozwijaj¹cych siê szkó³ wy¿szych w wielu
dziedzinach naukowych, kulturalnych i sportowych. W tej ostatniej nasi
studenci zaznaczyli sw¹ obecnoœæ nie tylko na arenach krajowych, ale
tak¿e Europy i œwiata, jak choæby Anna Szafraniec, wicemistrzyni œwiata
w kolarstwie prze³ajowym. Z pewnoœci¹ powodem do dumy bêdzie udzia³
trzech naszych s³uchaczy w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach. Studenci Wszechnicy wielokrotnie zdobywali te¿ mistrzostwo
Polski wœród szkó³ niepañstwowych,
np. w pi³ce no¿nej czy te¿ innych
dyscyplinach sportu.
Wiernoœæ i realizacja idei,
jakie leg³y u podstaw tworzenia
Wszechnicy gwarantuje m.in. wysoko
wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Dlatego mo¿liwe jest
sta³e poszerzanie oferty edukacyjnej. Dbamy te¿ o to, by kszta³cenie
realizowane by³o przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i pomocy naukowych. W tym celu urz¹dziliœmy
m.in. laboratorium jêzykowe oraz
pracownie: komputerowe, muzyczn¹,
a tak¿e biomechaniki z si³owni¹.
Studenci maj¹ do dyspozycji równie¿ okaza³y zbiór biblioteczny.
Stale te¿ unowoczeœniamy bazê lokalow¹ uczelni. Dysponujemy w³asnym
obiektem, przystosowanym do kszta³cenia osób niepe³nosprawnych. Ju¿
wkrótce rozpocznie siê kolejny etap W archiwaliach uczelni znaleŸliœmy historozbudowy Wszechnicy Œwiêtokrzy- ryczne zdjêcie: JM Rektor prof. dr hab.
Mieczys³aw Adamczyk bardzo osobiœcie zaanskiej.
ga¿owa³ siê w budowê nowych, uczelnianych
* Dziêkujê za rozmowê.
murów.
Monika Krzemiñska By³ 12 lipca, 1999 rok, godz. 11 …
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NIE SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT ¯YJE
Uczymy siê pracy
dla innych

BEZ

BARIER

Jestem studentk¹ pierwszego roku pedagogiki resocjalizacyjnej i s¹dowej. Wybra³am tê uczelniê, poniewa¿
jest w pe³ni dostosowana do moich
potrzeb, potrzeb osoby niepe³nosprawnej. Nie ma barier architektonicznych, s¹ podjazdy, winda, przestronne
korytarze, umo¿liwiaj¹ce mi swobodne poruszanie siê w obrêbie uczelni
i dostêp do wszystkich jej pomieszczeñ. Kierunek studiów odpowiada moim
zainteresowaniom, a dotychczasowy
program spe³nia moje oczekiwania.
Szczególnie interesuj¹ mnie przedmioty kierunkowe. Jestem bardzo zadowolona z wyboru uczelni i kierunku. Mam fajn¹ grupê, wyk³ady i æwiczenia prowadzone s¹ w sposób interesuj¹cy. Jest w porz¹dku.
Alicja Kozak

Dzia³alnoœæ w Naukowym Kole Penitencjarnym daje nam, studentom, mo¿liwoœæ praktycznego poznania œrodowisk, w których w przysz³oœci bêdziemy pracowaæ. To tak¿e, mamy nadziejê, bardzo po¿yteczne zajêcia
dla innych.
Uczestniczyliœmy, wraz z Samorz¹dem
Studenckim, w ogólnopolskiej akcji
„Góra grosza”. Co roku, w okolicach
1 grudnia przy okazji Miêdzynarodowego Dnia Walki z AIDS, prowadzimy
w kieleckich szko³ach œrednich akcjê edukacyjn¹.
Pamiêtamy o dzieciakach z Domów
Dziecka; organizujemy zbiórki zabawek, ksi¹¿ek i drobnych upominków,
aby na gwiazdkê mog³y coœ znaleŸæ
pod poduszk¹. Stukamy do serc i drzwi
sponsorów.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ na co dzieñ
wspó³pracujemy z Pañstwowym Domem
Dziecka mieszcz¹cym siê przy ul.
Sandomierskiej w Kielcach. Dyrekcje
niektórych kieleckich liceów ogólnokszta³c¹cych zwrócili siê do nas
z proœb¹ o przeprowadzenie w szko³ach badañ ankietowych pod k¹tem
uzale¿nieñ i agresji. Ponadto uczestniczymy w przedsiêwziêciach Ruchu
Czystych Serc i KONAR (kielecki oddzia³ MONAR).

W

BIBLIOTECE

...

Biblioteka uczelniana jest jednym z
najnowoczeœniejszych obiektów tego
typu w Kielcach. Poza bogatym ksiêgozbiorem naukowym, posiada te¿ zbiory
specjalne: kartograficzny, audiowizualny, czasopism polsko- i obcojêzycznych, równie¿ na p³ytach CD-ROM.
Ksiêgozbiór biblioteczny gromadzony
jest zgodnie z kierunkami kszta³cenia. Czytelnia wyposa¿ona jest w kilka
stanowisk komputerowych, pod³¹czonych
do Internetu.

Anna Kowalik, Micha³ Winiarski
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ZAWÓD PEDAGOG
Rozumieæ rzeczywistoœæ i poprawiaæ j¹
O pedagogice i wychowaniu, o roli
wychowawcy, rozmawiamy z dr. Miros³awem Jamro¿kiem, dziekanem Wydzia³u Humanistyczno-Pedagogicznego i
jednoczeœnie kierownikiem Policyjnej Izby Dziecka w Kielcach.
Co to znaczy „dobry pedagog”?
Dobry pedagog to taki, który jest
przede wszystkim komunikatywny, rozumiej¹cy innych ludzi, potrafi¹cy
wczuæ siê w ich sytuacjê. Nie chcê
u¿ywaæ s³owa „partner”, bo nigdy pedagog z wychowankiem partnerem nie
bêdzie, ale pedagog musi umieæ pochyliæ siê nad wychowankiem. Musi
go rozumieæ. Musi byæ poza tym merytorycznie dobry, mieæ coœ do zaproponowania. I wci¹¿ doskonaliæ siê,
bo wiedza kiedyœ nabyta, nawet g³êboka, wyczerpuje siê. Nie mo¿emy siê
godziæ z rzeczywistoœci¹, ale próbowaæ poprawiaæ j¹.

cz¹cymi swoje domy, terroryzuj¹cymi
bliskich. Wracaj¹c do stwierdzenia
o celach i ich realizacji: ono oznacza, ¿e wychowawca musi rozumieæ i
poprawiaæ. I wiedzieæ, jak to zrobiæ. Pomagaæ tym dzieciom (w ka¿dym
wieku), jak i rodzicom, którzy „b³¹kaj¹” siê w ¿yciu, trzeba chcieæ i
umieæ im pomóc. Taka jest rola wychowawcy.
Doœæ przygnêbiaj¹ca to rzeczywistoœæ...
Œwiat mnie nie przygnêbia, broñ Bo¿e.
Jestem od ma³ych spraw ludzkich, pozornie niewa¿nych. Stosunek do nich
jest, moim zdaniem, istot¹ zawodu
nauczyciela, wychowawcy. Na co dzieñ
spotykam siê z wychowankami, którzy
nie tylko pytaj¹ „Jak ¿yæ?”, ale równie¿ „Czy ¿yæ?”

Jak siê do tej rzeczywistoœci ma satysfakcja zawodowa?
Zabrzmia³o uczenie...
Ona jest, wbrew pozorom, ale odroczoChcê powiedzieæ, ¿e nie ka¿dy jest na w czasie. Nasze dzia³ania nie przypiêkny, zdrowy, bogaty oraz ma ko- nosz¹ natychmiastowego efektu. Nauczychaj¹cych rodziców i ciep³y dom. Od ciel, wychowawca jest kimœ wa¿nym w
dwudziestu piêciu lat jestem wycho- ¿yciu dziecka; czasem jedno zdanie mo¿e
wawc¹. Pracujê z dzieæmi od piêciu, zawa¿yæ na przysz³oœci wychowanka, na
szeœciu lat, z dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹ jego decyzji. Dlatego to zdanie po– w Policyjnej Izbie Dziecka, z ko- winno byæ m¹dre. Ale te¿ doznajemy
lei tu, na Uczelni, mam do czynie- wielu pora¿ek w swojej pracy, s¹ one
nia ze studentami, doros³ymi ju¿ jakby wpisane w ten zawód i musimy
przecie¿ ludŸmi, niektórzy, wœród mieæ ich œwiadomoœæ. Praca pedagoga
studentów zaocznych, s¹ w moim wie- jest podobna trochê do pracy lekarza
ku lub nawet starsi. Pracujê w Izbie onkologa, który pracuje z pacjentem
Dziecka z tymi, którzy krzywdz¹ in- ju¿ zaatakowanym przez komórki rakonych, z tymi, którzy zostali skrzyw- we. Jeœli uda siê choæ czêœciowo zwaldzeni przez najbli¿szych. Przez 15 czyæ chorobê – to ju¿ jest sukces.
lat mojej pracy w Izbie przewinê³o Pedagog nie jest od pouczania. On posiê oko³o 6 tys. wychowanków, wœród winien byæ przyk³adem, wzorcem, nawet
nich gwa³ciciele, zabójcy, dokonu- jak nic nie mówi. Bardzo bojê siê luj¹cy rozbojów, z³odzieje. Ale te¿ dzi, którzy w sprawach wychowawczych
okaleczonych fizycznie i psychicz- maj¹ gotowe, proste recepty. Jeœli tacy
nie czêsto przez najbli¿szych, przez trafi¹ do zawodu, to jest to dramat i
rodziców. Odrzuconych. Mam do czy- dla nich, i dla wychowanków.
nienia z dzieæmi – tyranami, nisz¯uk
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Nasze nagrody

Docenili nas! Wspó³pracujemy
z zagranic¹

24 paŸdziernika
2003 r. w Sali Kongresowej Targów Kielce,
Rektor Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej prof. dr
hab. Mieczys³aw Adamczyk, odebra³ statuetkê Euro Visa dla Z³otej Firmy Regionu ŒwiêEuro Visa
2003
tokrzyskiego. Oznacza
to, ¿e nasza Uczelnia
nale¿y do kilkunastu najprê¿niejszych
firm regionu, bez obaw podejmuj¹cych wyzwania i spe³niaj¹cych warunki Unii Europejskiej.
Zaszczytny tytu³ „Z³otej
Firmy” Województwa Œwiêtokrzyskiego i Statuetkê Staszica Wszechnica
Œwiêtokrzyska otrzyma³a
rok wczeœniej, w paŸdzierniku 2002 roku. Podczas Koncertu Galowego
„Z³ota Gala” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, w oparciu o decyzjê Wielkiej Kapitu³y i
Plebiscytu Radia Kielce,
Z³ota Firma
2002
w
imieniu
Uczelni nagrodê odebra³ Pan
Rektor prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk. Wyró¿nienie to dowodzi, ¿e dba³oœæ
o estetykê wnêtrz i najbli¿szego otoczenia czyni nasz¹
uczelniê miejscem wyró¿niaj¹cym j¹ wœród innych.
Równie¿ w paŸdzierniku Z³ota Miot³a
2002
2002 roku, Wszechnica Œwiêtokrzyska zosta³a zwyciêzc¹ V edycji
Plebiscytu o Z³ot¹ Miot³ê, og³oszonego przez Urz¹d Miasta Kielce. Uczelnia wy³oniona zosta³a z grupy 40 posesji i otrzyma³a statuetkê oraz dyplom przyznany za estetykê i zagospodarowanie terenu zieleni¹.
K

Wszechnica Œwiêtokrzyska nawi¹za³a liczne kontakty z uczelniami w
kraju i zagranic¹. W 1998 roku podpisana zosta³a kompleksowa umowa o
partnerskiej wspó³pracy naukowo –
kulturalnej z Universitas Studiorum
Polona Vilnensis – Uniwersytetem Polskim w Wilnie. Umowa dotyczy wymiany
doœwiadczeñ, publikacji, materia³ów
naukowych, ale tak¿e wymiany studentów i sta¿y pracowników naukowo-dydaktycznych. Zaowocowa³a te¿ kilkoma udanymi konferencjami naukowymi o
zasiêgu miêdzynarodowym, jak np. Turystyka jako Ÿród³o przemian spo³ecznych i ekonomicznych (Wilno 1999).
W 2002 roku podpisano natomiast
umowê z ukraiñsk¹ uczelni¹ Lwowski
Stawropigion. Okreœla ona m.in. wymianê doœwiadczeñ w pracy naukowej,
dydaktycznej, metodycznej i organizacyjnej oraz podejmowanie wspólnych
badañ i konferencji naukowych, a w
ich wyniku dzia³alnoœci wydawniczej,
wymianê studentów, wspólne opracowywanie projektów naukowych, zapewnienie stworzenia warunków wzajemnego doskonalenia jêzykowego.
Wszechnica Œwiêtokrzyska by³a te¿
wspó³organizatorem konferencji miêdzynarodowej, która odby³a siê w Kielcach pod has³em Wk³ad ruchu ludowego
w przeobra¿enia oœwiaty i szkolnictwa na wsi. W konferencji wziêli
udzia³ m.in. przedstawiciele Uniwersytetu w Brzeœciu (Bia³oruœ).
K
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Samorz¹d

Praca i zabawa
W³aœnie zakoñczy³a siê kadencja
„starego” Samorz¹du Studenckiego naszej Uczelni. Przyszed³ wiêc czas ma³ego podsumowania jego dzia³alnoœci.
Ustêpuj¹cy Samorz¹d z pewnoœci¹
stara³ siê zawsze, by studenckie
¿ycie wype³nione by³o nie tylko
nauk¹, ale i zabaw¹. Dlatego ¿acy
Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej spodziewaæ siê mogli rozlicznych niespodzianek. Ju¿ w pierwszych dniach
pobytu w murach Uczelni czeka³a ich,
nie zawsze przyjemna przygoda, czyli otrzêsiny. Kto je szczêœliwie
prze¿y³ móg³ wzi¹æ udzia³ w cyklu
imprez Jesieñ ¯akowska. W tym roku
odbywa³y siê one pod has³em Halo³in
(pisownia oryginalna!). Pomys³ wzi¹³
siê st¹d, i¿ wszystkie zabawy, dyskoteki, projekcjê filmów, koncerty,
kabareton, sponsorowane by³y przez
lokalne firmy pogrzebowe.
Jednak praca Samorz¹du to nie
tylko organizacja imprez. To równie¿ dzia³alnoœæ spo³eczna, zwi¹zana np. z opiek¹ nad domami dziecka.
Nasi studenci objêli patronatem Dom
Dziecka nr 1 i Dom Ma³ego Dziecka
„Kamyk” w Kielcach oraz Dom Dziecka
w Kazimierzy Wielkiej. Tradycj¹ sta³a
siê ju¿ pomoc charytatywna, na jak¹
mog¹ liczyæ te placówki, choæby z
okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dziêki wsparciu Pana Rektora i pracy
cz³onków Samorz¹du mo¿liwe s¹ coroczne akcje odwiedzania dzieciaków
z kolêd¹ oraz obdarowywania ich podarkami i s³odyczami.
Wspólnie z Naukowym Ko³em Penitencjarnym cz³onkowie Samorz¹du aktywnie w³¹czyli siê te¿ w akcjê zwi¹zan¹ ze Œwiatowym Dniem Walki z AIDS.
Zorganizowano m.in. spotkanie z
uczniami jednego z kieleckich liceów, podczas którego rozmawiano o
stosunku m³odzie¿y do osób zara¿onych wirusem HIV.
DB

„Nocne Anio³y”

Studenci pragn¹cy rozwijaæ swoje muzyczne pasje i talenty maj¹ tak¹
mo¿liwoœæ. W uczelni dzia³a zespó³
muzyczno-wokalny, który swoimi wystêpami uœwietnia ró¿nego rodzaju
imprezy akademickie, ale tak¿e wystêpuje w kieleckich osiedlowych
klubach, dla pensjonariuszy Domu
Spokojnej Staroœci.
W ubieg³ym zespó³ w sk³adzie:
Karolina Kmiecik (vocal), Iwona Michta (puzon), Rafa³ Ha³as (gitara solowa), Daniel Ba³ut (klawisze, vocal), Krystian ¯ak (gitara basowa),
Micha³ Winiarski (perkusja), Micha³
Jaworek (gitara rytmiczna) zdoby³ wyró¿nienie na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Religijnej w Dêbicy.
Zespó³ pracuje pod opiek¹ mgr Wies³awy Barcickiej i dr. Jana Szczyrby.
MJ
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeœli piszesz wiersze, jeœli rysujesz, malujesz albo robisz coœ, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myœl na dziœ
Cz³owiek stanie sie lepszym wtedy, gdy zobaczy jakim jest.
Antoni Czechow

Ta mi³oœæ przysz³a szybko
odesz³a jeszcze szybciej
jednak pozostawi³a po sobie
trudno goj¹ce siê rany
Na drodze do mojego serca
ustawiê Ci drogowskazy
Ale czy bêdziesz umia³
je odczytaæ?

Gdy Ciê widzê – têskniê
bo wiem, ¿e za chwilê nie bêdzie Ciê tutaj.
Gdy Ciê nie widzê – têskniê po stokroæ
bo nie wiem
czy Ciê jeszcze
kiedyœ zobaczê
Us³ysza³am d³ugi dzwonek
przerwa³ moje myœli
Odebra³am telefon
w s³uchawce cisza
ktoœ j¹ od³o¿y³.
To moja œwiadomoœæ
Wiersze napisa³a Agata, rysunki s¹ dzie³em:
Wandy Kupis i Dalidy Biel.
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Nasz student zdoby³ tytu³
II Wicemistera Poland 2003
Marcin Maroszek, student III roku pedagogiki resocjalizacyjnej
i s¹dowej Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej zosta³ II Wicemisterem
Poland 2003.
Tak zdecydowa³o jury, w sk³adzie którego zasiada³y m.in.:
aktorka Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz, Lidia Popiel – znana
fotograf oraz Anna Ibisz – dziennikarka. O prawo do startu w
ogólnopolskim finale ubiega³o siê 19 panów.
Marcin reprezentowa³ województwo œwiêtokrzyskie po tym, jak w marcu
ubieg³ego roku otrzyma³ tytu³ Mister Poland Regionu Œwiêtokrzyskiego. W oœmioletniej historii konkursu Mister Poland jest pierwszym reprezentantem naszego regionu, który
wywalczy³ ten tytu³.
Marcin ma 22 lata, 191 cm wzrostu. Pracuje jako asystent w Rejonowym Urzêdzie Poczty w Kielcach, wczeœniej, ponad dwa lata, by³ listonoszem. Mówi, ¿e ci¹g³e marsze i dŸwiganie ciê¿kiej torby listonosza, wspinaczki po schodach sprawi³y, i¿ nie
musi w sposób szczególny pracowaæ nad
swoj¹ sylwetk¹ i kondycj¹. Na dziesi¹te piêtro wbiega b³yskawicznie i
bez odpoczynku. Nie jest równie¿ niewolnikiem solarium, ani tym bardziej
gabinetu kosmetycznego.
Marcin o sobie(frag. wywiadu z 04.2004
Przypomina, jak bardzo nie chcia³ ”Jesteœmy”):
wzi¹æ udzia³u w Mister Poland 2003
Regionu Œwiêtokrzyskiego. Dopiero po Ulubiona ksi¹¿ka...
namowach rodziców i swojej dziew- „Robinson Cruzoe” i „Potop”
czyny Izy zdecydowa³ siê, pod jed- Film...
nym wszak¿e warunkiem: ¿e Artur, jego „Matrix”.
brat, wyst¹pi razem z nim. Artur Hobby...
opiera³ siê chyba trzy dni, wresz- sport: koszykówka, tenis ziemny.
cie skapitulowa³. Bracia wyst¹pili Muzyka...
razem, ale szczêœcie uœmiechnê³o siê house, techno, electro.
do Marcina. Przed ogólnopolskim fi- Jesteœ typem cz³owieka...
na³em mia³ cichutkie marzenie: ¿eby uczciwy, odpowiedzialny, z zasadazdobyæ szalik najprzystojniejszego mi, kole¿eñski, o silnym charakterze
Polaka. Werdykt jury wzruszy³ go do i osobowoœci.
³ez. Powiedzia³, ¿e by³ to najszczê- Zasady, których siê trzymasz...
nie oszukuj, nie k³am, b¹dŸ zawsze
œliwszy dzieñ w jego ¿yciu.
opr. j szczery, kulturalny.
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Studia podyplomowe

Terapia sztuk¹, kreatywny nauczyciel
Wszechnica Œwiêtokrzyska prowadzi stu- instalowania w przestrzeni obiektów
dia podyplomowe o specjalnoœciach ar- przyniesionych tam (lusterka, formy z
teterapia – sztuka w nauczaniu, wy- papieru, tektury, papieru). S¹ to dziachowaniu i terapii a tak¿e Kreatyw- ³ania paraartystyczne, rozwijaj¹ce
noœæ w pracy w wieku przedszkolnym i kreatywn¹ stronê osobowoœci.
wczesnoszkolnym oraz z deficytami rozwojowymi. S¹ to studia kwalifikacyjne, trwaj¹ 3 semestry. Kierownikiem
studiów jest mgr Wies³awa Barcicka,
któr¹ poprosiliœmy o rozmowê.
Sk¹d pomys³ na prowadzenie takich
studiów? Zaczniemy od arteterapii.
W wyniku niezbyt fortunnych posuniêæ reformatorskich w oœwiacie, w
szkole jest albo nauczyciel muzyki
albo plastyki. W taki oto sposób
szko³a, która mia³a uwra¿liwiaæ dzieci na piêkno, uczyæ odbioru sztuki –
z tej funkcji musia³a zrezygnowaæ.
Lukê tê jak najszybciej nale¿y uzu- Proszê opowiedzieæ o drugiej specjalnoœci.
pe³niæ. Ale nie tylko. Arteterapia Studia podyplomowe Kreatywnoœæ w
to wykorzystanie sztuki jako tera- pracy z dzieæmi maj¹ na celu podniepeutycznego narzêdzia s³u¿¹cego do sienie kwalifikacji nauczycieli. S³uprzywrócenia, utrzymania oraz poprawy chacze uzyskuj¹ przygotowanie do
zdrowia zarówno fizycznego jak i wprowadzania nowatorskich i twórczych
psychicznego. Zatem stosowanie jej form dzia³alnoœci w pracy dydaktyczw pracy z dzieæmi jest jak najbar- no-wychowawczej, korekcyjnej i terapeutyczno-kompensacyjnej w przeddziej zasadne.
szkolu, klasach wczesnoszkolnych oraz
Jakie s¹ treœci kszta³cenia?
Obejmuj¹ trzy œcie¿ki: muzyczn¹, grupach integracyjnych.
plastyczn¹ i teatraln¹. Muzyczna – Do prowadzenia zajêæ uda³o nam siê
to np.: œpiew, meloterapia (lecze- pozyskaæ znakomit¹ kadrê, m.in. prof.
nie œpiewem), taniec – choreotera- Wies³aw Karolak z £odzi prowadz¹cy
pia, rytmika „Viva”, trening muzyczny arteterapiê wspó³pracuje równie¿ z
„Drogi dŸwiêku” itp.; plastyczna – z oœrodkami akademickimi we W³oszech i
zastosowaniem podstawowych technik Francji; dr Zofia Aleszko z Instytuplastycznych koncentruje siê na ta tu Psychiatrii i Neurologii Kliniki
takich dzia³aniach jak „land art”, Nerwic w Warszawie jest specjalistk¹
instalacje. Trzecia œcie¿ka – te- od choreoterapii; prof. Barbara Bedatralna – to m.in. wykorzystanie bajek narska realizuje autorski program
terapeutycznych, techniki dramy itp. oparty na metodyce Emila Jacques’a –
„Land art”, instalacje, bajki tera- Dalcroze’a, a dotycz¹cy realizacji
peutyczne – to wyra¿enia obco brzmi¹- ruchu dzie³ muzycznych, szczególnie
muzyki klasycznej; trening „Drogi
ce. Co oznaczaj¹?
„Land art” to sztuka ziemi, czyli do- dŸwiêku” prowadzi Jacek Ostaszewski,
strzeganie w przyrodzie obiektów za- wyk³adowca w krakowskiej PWST, znany
s³uguj¹cych na uwagê np. drzewo. In- muzyk legendarnej grupy „Osjan”.
Z
stalacje – termin ten odnosi siê do
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¯ycie sportowe Uczelni

Wychowanie fizyczne
na piêæ!

Nasi gór¹!

Wydzia³ Wychowania Fizycznego
zosta³ powo³any w maju 1996 r.,
i cieszy siê du¿ym powodzeniem.
W ubieg³ym roku Komisja Akredytacyjna oceni³a pozytywnie
jego dzia³alnoœæ. Na kierunku
wychowanie fizyczne studiuje
prawie 800 osób (w systemie
dziennym i zaocznym), na turystyce i rekreacji blisko 350.
Wszechnica zapewnia znakomite warunki studiowania: oprócz w³asnych
pomieszczeñ wynajmuje tak¿e obiekty
sportowo-rekreacyjne na terenie miasta, m.in.: kryt¹ p³ywalniê przy ul.
Toporowskiego, stadion lekkoatletyczny „Budowlani” (z bie¿ni¹ tartanow¹),
a tak¿e hale sportowe.
W czasie wakacji studenci wyje¿d¿aj¹ na obóz do Piñczowa, gdzie
w oœrodku MOSiR uprawiaj¹ m.in. kajakarstwo i inne sporty wodne.
Z kolei zim¹, w styczniu, doskonal¹
swe umiejêtnoœci narciarskie na stokach Bukowiny Tatrzañskiej.
Studenci wszystkich kierunków i
specjalnoœci maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ pilota wycieczek krajowych i zagranicznych – takie bowiem kursy uczelnia prowadzi.

W grudniu 1996 r. zosta³ powo³any w uczelni Klub AZS, w ramach którego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje: pi³ki siatkowej,
p³ywacka, pi³ki no¿nej, pi³ki
rêcznej, koszykówki, tenisa
sto³owego, trójboju si³owego,
narciarstwa.

Mamy spore osi¹gniêcia sportowe,
m.in.:
– III miejsce w Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
Pi³ce Siatkowej. Wroc³aw, maj 1996;
– II miejsce w Mistrzostwach Polski
AZS Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
Siatkówce Mieszanej. Bia³ystok, maj
1997;
– I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych
w P³ywaniu. Kielce, maj 1997;
– I miejsce w mistrzostwach Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Koszykówce Kobiet. Kielce, kwiecieñ
1999;
– I miejsce w Mistrzostwach Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Pi³ce
No¿nej. Ostrowiec Œwiêtokrzyski, maj
1999;
– III miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Basketu Mieszanego „Strzelec
2000”. Kraków, kwiecieñ 2000;
– IV miejsce w Siatkówce Pla¿owej
Mê¿czyzn; maj 2001
– I miejsce w Mistrzostwach Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Halowej Pi³ce No¿nej. P³ock 2000;
– Mistrzostwo Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w Pi³ce No¿nej. Supraœl, maj 2003;
– Puchar Wojewody Œwiêtokrzyskiego
za zajêcie I miejsca w Drugich Regatach Górskich. Cedzyna 2003.
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¯ycie sportowe Uczelni

Nasi wybitni
sportowcy
Barbara Krzywda – mistrzyni Polski
judo;
Katarzyna Wierciak – mistrzyni Polski Juniorów w duathlonie, czo³owa
zawodniczka w tej dyscyplinie w kategorii open
Karina P³aszczyñska – mistrzyni Polski w karate kyokushin-kata
Rados³aw Truszkowski – zdobywca Pucharu Polski w 2001 r w obsadzie
miêdzynarodowej
Bartosz Mikos – olimpijczyk z Sydnney (³ucznictwo)
Mariusz Witecki – cz³onek kadry olimpijskiej - kolarstwo (Ateny 2004)
Anna Szafraniec, Marcin Karczyñski
– cz³onkowie kadry narodowej w kolarstwie górskim, œcis³a czo³ówka
œwiatowa w tej dyscyplinie sportu,
reprezentanci kadry narodowej na
Olimpiadê (Ateny 2004)
Anna Szafraniec , studentka III roku
wychowania fizycznego zajê³a 10 miejsce w 69 plebiscycie „Przegl¹du Sportowego”, „Tempa” i 1TVP na najlepszego sportowca roku 2003
Agnieszka Karyœ – by³a Mistrzyni
Œwiata w tañcu break dance
Maciej Borowski w parze z Joann¹
Wiœniewsk¹ – wicemistrzostwo Europy
w tañcach show-dance w Niemczech
Riese 1998
Karol Bielecki, Robert Nowakowski,
Patryk Kuchczyñski – reprezentanci
Polski w pi³ce rêcznej na rok 2003
Filip Szo³owski – mistrz Polski seniorów w triathlonie na rok 2003
Kinga Kubicka – mistrzyni Polski w
zapasach(styl wolny) na rok 2003.

Mistrzostwa Szkó³ Wy¿szych
w P³ywaniu, listopad 2003

Bukowina Tatrzañska, styczeñ 2004

Spotkanie Rektora z mistrzami
Polski w pi³ce no¿nej wy¿szych
szkó³ niepañstwowych
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