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WSZECHNICA
ŒWIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

PRO EUROPA DLA WSZECHNICY
29 kwietnia w Kieleckim Centrum
Biznesu dziekan Wydzia³u Humanistyczno-Pedagogicznego dr Miros³aw
Jamro¿ek i dyrektor administracyjny naszej uczelni mgr Ryszard Duda,
w imieniu Pana Rektora, odebrali z
r¹k Starosty Kieleckiego Zbigniewa
Banaœkiewicza statuetkê „PRO EUROPA 2004”.

Prê¿nie rozwijaj¹ce siê firmy, do których nale¿y równie¿ nasza uczelnia, od
dawna by³y atutem Ziemi Œwiêtokrzyskiej.
Wiele spoœród nich siêga³o ju¿ po regionalne, krajowe i miêdzynarodowe wyró¿nienia. Przypomnijmy, i¿ w roku 2002
Wszechnica Œwiêtokrzyska otrzyma³a miano
Z³otej Firmy Województwa Œwiêtokrzyskiego, natomiast w roku
2003 naszej szkole przyznano
tytu³ EuroVisa.
Nagrody
te otrzyma³y firmy, które by³y odpowiednio
przygotowane na wejœcie na rynek Unii Europejskiej.
Tegoroczne wyró¿nienia przyznane zosta³y 37
firmom i instytucjom, które zdoby³y uznanie
s³uchaczy Polskiego Radia Kielce. W marcu
b.r., przeprowadzony zosta³ plebiscyt, w
którym radios³uchacze wy³onili finalistów
konkursu – firmy, które maj¹ staæ siê „tygrysami” Nowej Europy. Celem tej inicjatywy by³o zaznaczenie obecnoœci na mapie
gospodarczej Europy zarówno województwa
œwiêtokrzyskiego, jak te¿ firm dzia³aj¹cych na jego terenie.
Galê uatrakcyjni³ wystêp zespo³u AKT,
znanego z telewizyjnego programu „Jaka
to melodia?”. Zaproszeni goœcie mieli okazjê wys³uchaæ wielu przebojów
muzyki rozrywkowej lat 60., 70., 80.
MK
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PROTEST

STOP PRZEMOCY
18 kwietnia 2004 r. na jednej z kieleckich dyskotek
dosz³o do tragedii: zosta³ zabity jeden z naszych kolegów, student ostatniego roku pielêgniarstwa Akademii
Œwiêtokrzyskiej. Dla nas, studentów, by³ to straszny
cios, który by³ tym dotkliwszy, ¿e sta³o siê to na
dyskotece, w miejscu, w którym powinniœmy czuæ siê
bezpiecznie, w miejscu, do którego id¹c, chcemy siê
bawiæ, a nie zastanawiaæ, czy wrócimy do domu.
W zwi¹zku ze œmierci¹ naszego kolegi studenci Akademii zorganizowali marsz przeciw przemocy. Odby³ siê
on 28 kwietnia. Miejscem rozpoczêcia by³ teren miasteczka studenckiego Politechniki Œwiêtokrzyskiej po³o¿ony zaledwie kilkanaœcie metrów od feralnej dyskoteki. Wziêli w nim udzia³ studenci z wszystkich kieleckich uczelni, w tym tak¿e my z Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. Nieœliœmy transparenty z postulatem, „stop przemocy”. Marsz, po przejœciu ulicami miasta, zakoñczy³
siê przy Urzêdzie Wojewódzkim. Organizatorzy z³o¿yli
na rêce w³adz miasta wniosek o zaostrzenie kontroli w
dyskotekach i w innych miejscach, w których bywamy.
Kilka tygodni póŸniej dosz³o do kolejnej tragedii,
tym razem w £odzi. Podczas juwenaliów dosz³o do zamieszek pomiêdzy pseudokibicami a œwiêtuj¹cymi studentami. Wezwano policjê… Zginê³y dwie osoby, a kilka zosta³o rannych, gdy¿ policja przez pomy³kê strzela³a ostrymi
nabojami. W tak krótkim czasie zginê³o kilka m³odych
osób.
Chcemy mieæ nadziejê, ¿e taka tragedia ju¿ siê nie
powtórzy. Ofiary tych tragedii pozostan¹ w naszej pamiêci.
Barbara Kryœ
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PRZYCHODZ¥...

STRES PRZED EGZAMINEM

Ju¿ od pocz¹tku maja przyjmowani s¹ kandydaci na studia w naszej
uczelni. Jak dot¹d gotowoœæ podjêcia nauki w przysz³ym roku akademickim zg³osi³o blisko 100 osób. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê pedagogika resocjalizacyjna i s¹dowa,
pedagogika opiekuñcza i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym oraz
wychowanie fizyczne. Z naszych rozmów z kandydatami wynika, i¿ te kierunki kszta³cenia daj¹ im najwiêksze szanse póŸniejszego rozwoju zawodowego. Jednak o wyborze specjalnoœci czêsto decyduje atrakcyjnoœæ
programu nauczania i… stopieñ trudnoœci uzyskania indeksu.
Wszelkie informacje oraz druki rekrutacyjne mo¿na uzyskaæ w pokoju nr
13. Tam te¿ kandydaci sk³adaj¹ kompletne teczki z dokumentami. Mog¹ oni
równie¿ zg³aszaæ siê do dziekanatów.

Stan organizmu powsta³y w trakcie dzia³ania jakiegoœ szkodliwego
czynnika fizjologicznego lub psychicznego oraz towarzysz¹ce mu zmiany
funkcjonowania ca³ego organizmu jest
nazywany stresem. Zatem stres jawi
siê czêsto jako demon, z¿era od œrodka: najpierw ¿o³¹dek, potem powoli
z krwioobiegiem dociera do mózgu –
wysysa komórki nerwowe, poch³ania
wszystkie struktury i zostawia ziej¹c¹ pustkê i pró¿niê, która ma siê
uwidoczniæ na egzaminie?!
Albo frustracja: usi³ujesz siê
uczyæ, zbierasz materia³y, notki,
œci¹gi, jesteœ odpowiednio „przygotowany i zabezpieczony”, siadasz do
egzaminu i … koniec.
Przeszkoda w postaci testu roœnie przed tob¹ jak góra lodowa na
spokojnym oceanie studiów. Blokuje
twój dostêp do dyplomu, który ju¿,
ju¿ masz w zasiêgu rêki.
Ale wcale tak nie musi byæ. Wystarczy³o, aby wytrawne oko wyk³adowcy dostrzeg³o ciê na wyk³adzie,
abyœ pokaza³ chocia¿ szcz¹tkow¹ aktywnoœæ na zajêciach, parê dni przed
sesj¹ poczyta³ notatki i lektury,
powtórzy³ materia³ wraz z kolegami
i wtedy egzamin przestaje byæ koszmarem.
Napiêcie wewnêtrzne towarzyszy nam
codziennie. Ma ono wiêksz¹ lub mniejsz¹
si³ê, która aktywizuje, pobudza, ukierunkowuje do walki lub ucieczki.
Egzamin jest te¿ „walk¹”: ze swoimi emocjami, lêkiem, strachem, obaw¹,
wstydem przed kompromitacj¹, z bólem, niedyspozycj¹, z nat³okiem myœli lub „pustk¹” w g³owie. Od tego,
jak sobie radzisz z tym napiêciem, od
poziomu wiedzy i zdolnoœci zale¿y twój
sukces. Pamiêtaj, ¿e wyk³adowca to
tak¿e cz³owiek i wcale, ale to wcale
nie zale¿y mu, ¿eby ciê „oblaæ”. Chyba, ¿e siê sam o to postarasz.

I ODCHODZ¥
Rozpocz¹³ siê gor¹cy okres egzaminów dyplomowych. W bie¿¹cym roku
akademickim mury naszej uczelni opuœci 1395 absolwentów. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki o dyplom ukoñczenia studiów toczy walkê
dwustu dwudziestu przysz³ych nauczycieli wychowania fizycznego oraz stu
piêædziesiêciu przysz³ych specjalistów
z zakresu turystyki i rekreacji.
Na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym o tytu³ licencjata ubiegaæ siê bêdzie ponad tysi¹c studentów kierunku pedagogicznego i jego
specjalnoœci.
Obrony prac dyplomowych potrwaj¹
do koñca przysz³ego miesi¹ca. Dla
tych, którzy nie zd¹¿¹ przyst¹piæ do
egzaminu w czerwcu, przewidywany jest
drugi termin we wrzeœniu. Ostateczny
termin z³o¿enia pracy dyplomowej mija
30 wrzeœnia bie¿¹cego roku.

MK, KW
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Tradycyjnie ju¿ z pocz¹tkiem maja miasto zmienia go– Skompletuj notatki i niezbêdn¹
spodarza: prezydent oddaje gród
literaturê,
– nie pisz œci¹g, bo i tak na egza- we w³adanie ¿akom. Tak te¿ by³o
minie nie znajdziesz potrzebnych i w tym roku: miêdzy 4 a 9 maja
wiadomoœci, a mo¿esz wpaœæ w k³opo- miastem rz¹dzili studenci.
ty,
– powtórz wiadomoœci z kolegami,
korygujcie nawzajem b³êdy. Szybciej
przyswoisz wiedzê!
– zapytaj wyk³adowcê, jakie s¹ jego
wymagania na egzaminie,
– jadaj owoce, pij soki i wodê mineraln¹,
– mo¿esz za³o¿yæ „coœ po¿yczonego
lub niebieskiego”, a notatki wsun¹æ
pod poduszkê w noc poprzedzaj¹c¹
egzamin, o ile wierzysz, ¿e to pomaga.
A na egzaminie:
– najpierw g³êboko odetchnij,
– odpowiadaj na pytania spokojnie,
w pierwszej kolejnoœci na te, na
które znasz odpowiedŸ i jesteœ pewien,
– o niejasnych pytaniach pomyœl
d³u¿sz¹ chwilê, zastanów siê nad tym,
co wiesz,
– dopiero pod koniec testu mo¿esz
„strzelaæ”, a nu¿ siê uda?
I pamiêtaj, ¿e gdyby zdarzy³a siê
pora¿ka, to te¿ jest to – paradoksalnie – sukces. Masz szansê na pog³êbienie i utrwalenie wiedzy. A
nastêpna sesja dopiero za pó³ roku.
Powodzenia!

By³o barwnie i weso³o. Juwenaliowe
zabawy rozpocz¹³ korowód, który przeszed³ ulicami Kielc. Zgodnie obok
siebie maszerowali przebierañcy z
Politechniki, Akademii, Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Administracji, Wy¿szej
Szko³y Umiejêtnoœci oraz oczywiœcie
my, studenci Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. PóŸniej, kiedy ju¿ prezydent
Lubawski odda³ nam klucze do „bram
miasta”, zabaw by³o co niemiara.
Odby³y siê liczne imprezy sportowe,
w tym siatkówka pla¿owa, Akademickie Mistrzostwa Kielc w Lekkiej Atletyce, Akademickie Mistrzostwa Kielc
Szóstek Pi³karskich, Studencki Turniej Pi³ki Pla¿owej, Akademickie
Mistrzostwa Kielc w tenisie ziemMa³gorzata Kaleta-Witusiak
nym, tenisie sto³owym, pokazy cheerleeders, rajd rowerowy, zawody
Strong Students i wiele, wiele innych. Jak co roku odby³o siê mnóstwo koncertów, m.in. w amfiteatrze
na Kadzielni wyst¹pi³y zespo³y
RAZ,DWA,TRZY oraz HARATACZE. Bez fa³szywej skromnoœci informujemy, i¿
mieliœmy du¿e zas³ugi w organizacji
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KO£O PENITENCJARNE
tego koncertu.
Bawiliœmy siê doskonale. Kto nie by³
z nami, niech ¿a³uje. Nastêpna taka
okazja dopiero za rok. A tymczasem,
niestety, rzeczywistoœæ zgrzyta,
kasztany kwitn¹ – znak to nieomylny,
i¿ sesja egzaminacyjna za pasem…

Podziwialiœmy Mariusza Pudzianowskiego, najsilniejszego cz³owieka
œwiata.
BK

DOBRE POCZ¥TKI
- OBY TAK DALEJ
Studia w ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka to okres, w którym uczymy siê samodzielnoœci
i wchodzimy w doros³e ¿ycie.
Ka¿dy indywidualnie wybiera
kierunek studiów zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami i potrzebami.

który ca³kowicie odpowiada moim zainteresowaniom i umo¿liwia kontakt
z ludŸmi. Dziêki pedagogice z elementami psychologii mogê lepiej poznaæ ró¿ne relacje spo³eczne.
Studenci przygotowuj¹ siê do
pracy z m³odzie¿¹ i dzieæmi oraz
osobami niedostosowanymi spo³ecznie.
Praktyki w zak³adach specjalnych
umo¿liwiaj¹ nabycie umiejêtnoœci w
diagnozowaniu i terapii zjawisk patologii spo³ecznej.
Mimo tego, ¿e koñczê dopiero
pierwszy rok studiów, muszê przyznaæ, ¿e zdoby³am du¿¹ wiedzê, która
bardzo pomaga w ¿yciu codziennym.
Jestem zadowolona ze swoich osi¹gniêæ oraz atmosfery panuj¹cej na
uczelni. Uczelnia w pe³ni pomaga w
realizowaniu swoich zainteresowañ,
dlatego z czystym sumieniem polecam
j¹ tym, którzy chc¹ poznaæ problemy
wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Uczelnia zapewnia nam komfortowe warunki studiowania. Do tego przyjazne stosunki z wyk³adowcami sprawiaj¹, ¿e panuje mi³a atmosfera i
chêtnie uczestniczymy w zajêciach.
Podsumowuj¹c te kilka miesiêcy, które
tak szybko minê³y, dosz³am do wniosku, ¿e nie ¿a³ujê ani jednego dnia
spêdzonego na uczelni. Pocz¹tki by³y
trudne, nowi ludzie, zupe³na zmiana
otoczenia, ale wszystko powoli u³o¿y³o siê. Uczelnia zaoferowa³a mi
ciekawy kierunek i ³atwy dostêp do
wszelkich materia³ów i pomocy naukowych. Dziêki temu mo¿na rozwijaæ
swoje zainteresowania i poznaæ wielu ciekawych ludzi. Mam nadziejê, ¿e
dalsza nauka na Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej nie bêdzie sprawia³a mi
problemów.
Magda Nowicka, I rok PRiS

Ja wybra³am pedagogikê resocjalizacyjn¹ i s¹dow¹ na Wszechnicy
Œwiêtokrzyskiej. Jest to kierunek,
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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
Nie tylko sztuka i wiedza ale tak¿e cierpliwoœæ musi byc czêœcia
dzie³a.
Goethe
Zasn¹³ snem twardym
nie do przebudzenia
Zamkn¹³ oczy i odszed³
do krainy cienia
usta jego ju¿ nigdy nie powiedz¹
jak bardzo cierpia³
przez tê mi³oœæ wielk¹
zagubiony idzie
wœród cmentarnych cieni
szuka tego œwiat³a
i ¿ycia promieni.
Oczy ma smutne
trochê ob³¹kane
zgas³ ju¿ ten blask w jego oczach
zas³oni³ go kamieñ.
G³os jego rozpacz g³osi
a dusza jego ponad grób siê unosi

Sen powoli zamyka me powieki
przenoszê siê w dziwn¹ krainê
Widzê stroskane rêce Babci,
i czujê, ¿e to co bardzo kocham, zginie.
Zap³akane oczy mamy
i jej rêce bardzo zniszczone
w³osy ju¿ nieco siwe
i malutkie zmarszczki
pojawiaj¹ce siê na czole
Tato jak zwykle bardzo stroskany,
rêce ju¿ opadaj¹ z braku si³
a przecie¿ tak niedawno
taki pe³ny ¿ycia by³.
Ja znajdujê siê w lustrzanym œwiecie
zagl¹dam powoli w ka¿de zwierciad³o
widzê siê zupe³nie inaczej
coœ m¹ m³odoœæ ukrad³o.
Bo wszystko przemija:
uroda, marzenia.
Jedno co tylko zostaje
to mi³oœæ i wspomnienia

¯ycie nie jest ró¿ami wys³ane
¯ycie nie jest jak klejnot wspania³e
¯ycie jest szare i gorzkie jak deszcz
¯ycie jest smutne jak ten wiersz
Wiersze napisa³a Agnieszka.
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¯ycie sportowe Uczelni

Siatkówka
W dniach 30.04 – 3.05.2004 nasze
zespo³y ¿eñski i mêski startowa³y w
Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³
Sportowego ducha uczelni zaprezentowaliœmy w czasie trwania tegorocznych
juwenaliów.

Niepañstwowych w pi³ce siatkowej
w Szczecinie. Obie dru¿yny nie spi-

sa³y siê najlepiej, zajmuj¹c dalsze
lokaty. Na pocieszenie pozostaj¹ kolejne punkty do ogólnopolskiego rankingu na najbardziej usportowion¹
uczelniê.

Obozy letnie

Od 17 maja rusza akcja obowi¹zkowych obozów letnich dla studentów
Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Turystyki. W pierwszych terminach na
obozy wyje¿d¿aj¹ studenci II roku
turystyki i rekreacji (dzienne i zaoczne). Kolejne obozy to ju¿ zgrupowania dla studentów I roku kierunku wychowanie fizyczne.
Ca³a akcja zakoñczy siê we wrzeœniu br. Studenci obu kierunków przebywaæ bêd¹, podobnie jak w latach
ubieg³ych, na goœcinnym Ponidziu,
a konkretnie w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Piñczowie.
MD
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rozmaitoœci
W bibliotece

Uczê siê
byæ nauczycielem
Kolejny miesi¹c, w ka¿dym tygodniu prowadzê zajêcia wyrównawcze w
Szkole Podstawowej w Mas³owie. Dzieci
s¹ zadowolone i chêtnie w nich
uczestnicz¹. Niestety, kilka osób
zrezygnowa³o, pomimo ¿e lekcje s¹
bezp³atne, ale pozostali robi¹ coraz wiêksze postêpy. Na æwiczeniach
mog¹ bowiem utrwaliæ sobie to, co
aktualnie przerabiaj¹ na regularnych lekcjach, jak i nowe s³ownictwo czy aktualne zagadnienia, takie
jak œwiêta czy komputery. Bardzo
odpowiada im ten sposób prowadzenia
zajêæ, gdy¿ to równie¿ oni mog¹ decydowaæ o przebiegu zajêæ i tematach rozmów. Coraz czêœciej sami
siêgaj¹ po s³ownik, a jeœli robimy
jakieœ zadanie przy tablicy – to
jest tyle osób chêtnych, ¿e muszê
mieæ przygotowane dodatkowe przyk³ady, aby nikomu nie brak³o. Praca
w szkole w Mas³owie to dla mnie du¿a
przyjemnoœæ, ale i spore wyzwanie.
Uczê siê, jak byæ nauczycielem.
Barbara Kryœ

Nowoœci w maju
1. Kawula Stanis³aw [red.]: Pedagogika spo³eczna: dokonania – aktualnoœæ – Perspektywy. Wydawnictwo „Adam
Marsza³ek”, Toruñ 2004.
2. Zab³ocki Kazimierz Jacek: Upoœledzenie umys³owe – wybrane zagadnienia edukacji i terapii. Wydawnictwo Naukowe „Novum”, P³ock 2003.
3. Bulenda Teodora, Musiad³owski Ryszard [red.]: System penitencjarny
i postpenitencjarny w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2003.
4. Piêta Jan: Pedagogika czasu wolnego. Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna,
Warszawa, 2004.
5. Binkowska Magdalena [red.]: Polska w jednym tomie. Wydawnictwo
„Pascal”, Bielsko-Bia³a, 2003.
6. Podemski Krzysztof: Socjologia
podró¿y. Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznañ 2004.
7. Przewêda Ryszard, Dobosz Janusz:
Kondycja fizyczna polskiej m³odzie¿y. Warszawa, 2003.
8. Olex-Mierzejewska Dorota: Fitness:
teoretyczne i metodyczne podstawy
prowadzenia zajêæ. AWF, Katowice 2002.
9. Rogers Peter D., Goldstein Lea :
Narkotyki i nastolatki : zagro¿enia, zapobieganie, leczenie. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdañsk 2004.
10. Nowakowski Piotr Tomasz: Sekty,
co ka¿dy powinien wiedzieæ. Wydaw.„Maternus Media”, Tychy 1999.
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