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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
WS Z E C H N I C A

Wol¹ w³adz Ludowego
Towarzystwa Kulturalno-
Naukowego, Za³o¿yciela
Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej jest, by trudne i
odpowiedzialne zadanie
tworzenia oraz rozwoju
Uczelni, którego dzie-
siêæ lat temu podj¹³ siê
prof. dr hab. Mieczys³aw
Adamczyk by³o przez Niego
kontynuowane.

Tak¹ wolê równie¿ wy-
razili cz³onkowie Senatu
Wszechnicy podczas obrad
w dniu 26 maja 2004. Wszy-
scy jednog³o�nie opowie-
dzieli siê za tym, by
prof. dr hab. Mieczys³aw
Adamczyk w dalszym ci¹gu
kierowa³ Uczelni¹, któr¹
stworzy³.

Podziêkowania Panu
Rektorowi za dotychcza-
sowy trud i po�wiêcenie
z³o¿yli cz³onkowie Sena-
tu: prof. zw. dr hab.
Waldemar Dutkiewicz,
prof. dr hab. Zdzis³aw
Ratajek, dr Gra¿yna No-
wak-Starz i studenci.

Senat Wszechnicy
�wiêtokrzyskiej zaopi-
niowa³ zarz¹dzenia Rek-
tora w sprawie organi-
zacji roku akademickie-
go 2004/2005 (Zarz¹dze-
nie zamieszczamy na s.
2) oraz w sprawie pensum
dla pracowników naukowo-
dydaktycznych.

OBRADY SENATU

W roku akademickim 2004/2005 w naszej Uczel-
ni rozpoczyna siê kszta³cenie na nowym kierunku
� fizjoterapia.

Pozwolenie na prowadzenie kierunku Wszech-
nica �wiêtokrzyska uzyska³a decyzj¹ Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 maja 2004 roku.
Podstaw¹ wydanej opinii jest pozytywna ocena
przedstawionej przez Pana Rektora koncepcji
kszta³cenia, planów studiów i programów naucza-
nia, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spe³-
nienie wymagañ kadrowych.

Warunkiem przyjêcia jest konkurs �wiadectw
z uwzglêdnieniem ocen z jêzyka polskiego, fizyki lub
biologii, w przypadku braku oceny z fizyki, wynik
z historii. W przypadku takiej samej liczby punktów
pod uwagê brana bêdzie ocena z jêzyka obcego.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 16 sierpnia br.
Absolwenci uzyskaj¹ kwalifikacje do pracy w placów-
kach s³u¿by zdrowia, przyszkolnych o�rodkach gimna-
styki korekcyjnej, gabinetach odnowy biologicznej
i innych placówkach sportowych, równie¿ w zakresie
sportu niepe³nosprawnych.

M.K.

Panu Rektorowi prof. dr. hab.
Mieczys ³awowi Adamczykowi -
w zwi¹zku z wyborem na stanowisko
Rektora na kolejn¹ kadencjê sk³adamy
serdeczne gratulacje

studenci, nauczyciele akademiccy
i pracownicy administracji

RUSZA FIZJOTERAPIA
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W UCZELNI

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005

Zarz¹dzenie nr 11/2004 Rektora Wszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach
z dnia 14 kwietnia 2004 w sprawie szczegó³owej organizacji roku akademic-
kiego 2004/2005 na studiach dziennych

Na podstawie par. 12 Regulaminu studiów stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y nr 2/2002 Senatu Wszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach z dnia
13 marca 2002 r. zarz¹dza siê, co nastêpuje:
1. Rok akademicki 2004/2005 na studiach dziennych trwa od 1 pa�dziernika
2004 r. do 30 wrze�nia 2005 r.
2. Semestr zimowy rozpoczyna siê 1 pa�dziernika 2004 r. i koñczy siê
21 lutego 2005 r.
Semestr zimowy obejmuje:

a) zajêcia dydaktyczne w okresie od 4 pa�dziernika do 22 grudnia 2004 r.,
z tym ¿e 12 listopada jest dniem wolnym od zajêæ, oraz od 3 stycznia do
28 stycznia 2005r.;

b) wakacje zimowe w okresie od 23 grudnia 2004r. do 2 stycznia 2005r.;
c) zimow¹ sesjê egzaminacyjn¹ w okresie od 29 stycznia do 7 lutego 2005r.;
d) przerwê miêdzysemestraln¹ w okresie od 8 lutego do 13 lutego 2005 r.;
e) poprawkow¹ sesjê egzaminacyjn¹ w okresie od 14 lutego do 21 lutego 2005 r.

3. Semestr letni rozpoczyna siê 22 lutego 2005 r. i koñczy siê 30 wrze�nia
2005 r. Semestr letni obejmuje:

a) zajêcia dydaktyczne w okresie od 22 lutego do 24 marca 2005 r. oraz
od 30 marca do 15 czerwca 2005 r. z tym, ¿e 2 maja i 27 maja 2005 r. s¹
dniami wolnymi od zajêæ;

b) wakacje wiosenne w okresie od 25 marca do 29 marca 2005 r.;
c) sesjê letni¹ egzaminacyjn¹ w okresie od 16 czerwca do 24 czerwca 2005 r.;
d) wakacje letnie w okresie od 25 czerwca do 30 wrze�nia 2005 r.;
e) praktyki zawodowe objête planami studiów w okresie wakacji.

4. Dziekani podaj¹ do wiadomo�ci studentów tygodniowe rozk³ady zajêæ
dydaktycznych: na semestr zimowy � do 25 wrze�nia 2004 r. oraz na semestr
letni � do 14 lutego 2005 r.
5. Szczegó³owe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów
zajêæ, zawieraj¹ce tematykê i wykaz literatury oraz formy i terminy
egzekwowania stopnia opanowania tre�ci programowych, winny byæ udostêp-
niane studentom nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 2 tygodni od rozpoczêcia semestru
(roku) studiów, w którym dane zajêcia s¹ realizowane.



-3-

SAMORZ¥D

PODZIÊKOWANIA
Po dwóch latach tak wspania³ej dzia³alno�ci dziêkujemy by-

³ym cz³onkom Uczelnianej Rady Samorz¹du Studenckiego. To Wy
stworzyli�cie nam tak doskona³e pole do dzia³ania, otworzyli-
�cie drogê i pokazali�cie, jak ni¹ i�æ. Dziêki Wam mogli�my siê
odnale�æ w studenckiej codzienno�ci. Zawsze pozostaniecie w
naszej pamiêci i bêdziemy czerpaæ z Was przyk³ad. W trakcie
Waszej dzia³alno�ci reaktywowa³o siê Naukowe Ko³o Penitencjar-
ne i zosta³a stworzona nasza studencka gazeta �JESTE�MY�.

Dziêkujemy za Wasze wstawiennictwo u w³adz uczelni i repre-
zentowanie nas jako braci studenckiej.

DZIÊKUJEMY!!!

NOWY SAMORZ¥D STUDENCKI I NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE

Przed ka¿d¹ Uczelnian¹ Rad¹ Sa-
morz¹du Studentów stoi szereg ró¿-
nych obowi¹zków, które rosn¹ z roku
na rok. G³ównym zadaniem samorz¹du
studentów jest dbanie o interesy
wszystkich studentów danej uczelni,
reprezentowanie ich w rozmowach z
w³adzami uczelni, w³adzami lokalny-
mi, samorz¹dowymi oraz odpowiednimi
w³adzami pañstwowymi. To bardzo wy-
soko postawiona poprzeczka i wype³-
nianie tych obowi¹zków wymaga bar-
dzo czêsto po�wiêcenia uwagi i cza-
su osób dzia³aj¹cych w Uczelnianej
Radzie. Pamiêtajmy, ¿e tacy spo³ecz-
nicy to równie¿ studenci, którzy nie
s¹ zwolnieni z obowi¹zku nauki i obec-
no�ci na zajêciach. Dlatego te¿ nie-
jednokrotnie czas pracy samorz¹du nie
jest �ci�le okre�lony. Pó�ne popo-
³udniowe powroty do domu oraz ci¹g³y brak czasu to normalno�æ.

Jako przewodnicz¹cy poprzednio dzia³aj¹cego Samorz¹du Studentów
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej winien Wam jestem rozliczenie siê z wype³nie-
nia obowi¹zków i podjêtych przez nas dzia³añ.

Do znacz¹cych naszych osi¹gniêæ zaliczamy powstanie w³asnej studenc-
kiej gazety, która jest wydawana ju¿ ponad rok i cieszy siê wielkim

PODSUMOWANIA

cd. s.4
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SAMORZ¥D

TUR-TARGI.PLpowodzeniem w �rodowisku akademic-
kim. Ze strony Uczelni otrzymali�my
fachow¹ pomoc w osobie redaktor
¯ukowskiej. Nie posiadaj¹c kierunku
muzycznego uda³o nam siê utworzyæ
studencki zespó³ muzyczny � sami
oczywi�cie nie mieliby�my du¿ych
szans na realizacjê tego przedsiê-
wziêcia: Pan Rektor da³ pieni¹dze
na sprzêt, a mgr Barcicka i dr Szczyr-
ba, muzycy z wykszta³cenia, po�wiê-
cili nam czas i dzielili siê cenny-
mi uwagami. Wystêpowali�my na inau-
guracjach roku akademickiego, orga-
nizowali�my koncerty dla mieszkañ-
ców miasta, wystêpowali�my w kie-
leckich domach opieki spo³ecznej,
zdobyli�my I wyró¿nienie na Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Patrio-
tyczno � Religijnej w Dêbicy. Wal-
czyli�my o prawa wszystkich studen-
tów Wy¿szych Uczelni Niepañstwowych
w kraju. Wyst¹pienia w czasie zjaz-
dów Parlamentu Studentów RP oraz
�cis³a wspó³praca ze Stowarzysze-
niem Studentów Uczelni Niepañstwo-
wych �MONSSUN� op³aci³a siê, nasza
Uczelniana Rada postrzegana jest jako
dobry partner do wspó³pracy, part-
ner który gra twardo, ale zawsze
fair play.
Pragnê wspomnieæ równie¿ o podjê-
tych przez nas kwestach na rzecz
odbudowy Pomnika Niepodleg³o�ci oraz
na renowacjê zabytkowych nagrobków
Starego Cmentarza w Kielcach.

Trzy lata temu objêli�my patrona-
tem Dom Dziecka w Kazimierzy Wielkiej.
Nasze odwiedziny i przekazywanie pa-
czek miko³ajkowych sta³y siê tradycj¹.
Dziêkujê wszystkim, którzy ze mn¹ pra-
cowali. Wierzê, ¿e Rada Uczelniana
Samorz¹du Studentów Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej zawsze bêdzie nawi¹zywaæ
do najlepszych tradycji ruchu studenc-
kiego, do najlepszych tradycji Uczel-
ni. I pamiêtajcie, proszê, o �naszym�
Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej.

Ze studenckim pozdrowieniem
Daniel Ba³ut

Znajd� pracê!

Je�li szukasz pracy w bran¿y tu-
rystycznej - jako pilot wycieczek,
przewodnik, rezydent b¹d� wychowaw-
ca kolonijny czy instruktor sporto-
wy � warto zamie�ciæ swoj¹ ofertê w
Bazie TUR-TARGI.PL � pierwszych In-
ternetowych Targów Turystycznych.

Baza Internetowych Targów Tury-
stycznych ma u³atwiæ znalezienie in-
teresuj¹cej pracy i pomóc w zdobywa-
niu praktyki zawodowej. Zaintereso-
wani studenci mog¹ nieodp³atnie umie-
�ciæ w Bazie TUR-TARGI.PL informacje
o sobie, swoich umiejêtno�ciach oraz
swoim do�wiadczeniu zawodowym.
Baza zawiera informacje o pilotach,
rezydentach, przewodnikach. Jest two-
rzona na potrzeby firm bran¿y tury-
stycznej, poszukuj¹cych pracowników
sta³ych lub czasowych. Targi inter-
netowe daj¹ mo¿liwo�æ zaprezentowa-
nia swoich us³ug szeroko pojêtej
bran¿y turystycznej, a wiêc biurom
podró¿y, przewo�nikom, w³a�cicielom
obiektów bazy noclegowej oraz tury-
stom indywidualnym.
By znale�æ siê w Bazie Targów In-
ternetowych wystarczy za³o¿yæ bez-
p³atne stoisko i zamie�ciæ stosowne
informacje ze zdjêciem. Wystarczy
wej�æ na stronê internetow¹ www.tur-
targi.pl, klikn¹æ DODAJ OSOBÊ, a na-
stêpnie wype³niæ formularz rejestra-
cyjny. Na stoisku mo¿na te¿ zapre-
zentowaæ szczegó³owy opis us³ug ofe-
rowanych firmom lub klientom indy-
widualnym.

M.K.
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PRZED WAKACJAMI

UWAGA SEKTY!
Za kilka dni rozpoczn¹ siê wakacje.
Bêdziemy pracowaæ, pomagaæ rodzi-
com, ale tak¿e je�dziæ po kraju i
�wiecie, spotykaæ nowych ludzi, na-
wi¹zywaæ nowe przyja�nie. Piêkny to
czas, ale i niebezpieczny. Dla nas
samych, dla naszych bliskich. Có¿ w
tym niebezpiecznego? � zapyta kto�.
Wpad³a mi ostatnio w rêce ksi¹¿ka
pt. �Sekty. Co ka¿dy powinien wie-
dzieæ� Piotra T. Nowakowskiego.
(Ksi¹¿ka jest dostêpna w uczelnia-
nej bibliotece.) Lektura tyle¿ cie-
kawa, co przera¿aj¹ca, pokazuj¹ca
niezwykle wyrafinowane metody mani-
pulacji stosowane przez sekty w celu
pozyskania nowych cz³onków. Wobec
perfidnych mechanizmów manipulacyj-
nych nawet osoby, które pierwsze
bunty zwi¹zane z okresem dorastania
maj¹ ju¿ za sob¹, mog¹ okazaæ siê
bezsilne.
Pobyt w niektórych sektach wyciska
wyra�ne piêtno na psychice cz³onków
ruchu. Wojciech �ledziñski, lekarz
psychiatra, wyznaje w ksi¹¿ce, ¿e
pocz¹tkowo jego kontakty z osobami
poszkodowanymi przez sekty nastrê-
cza³y powa¿ne trudno�ci diagnostycz-
ne, poniewa¿ przedstawione fakty by³y
tak dalekie od rzeczywisto�ci, ¿e
budzi³y podejrzenia zaburzeñ tre�ci
my�lenia (zespo³u paranoidalnego).
Pierwsza pacjentka mia³a 34 lata,
dwoje dzieci, wy¿sze wykszta³cenie.
W kontakcie ze swoim mistrzem pozo-
stawa³a zaledwie cztery miesi¹ce, a
stopieñ jej uzale¿nienia by³ ju¿
ca³kowity. �Kontakt telefoniczny z
mistrzem musia³a utrzymywaæ codzien-
nie o okre�lonej godzinie � t³uma-
czy �ledziñski. � Zdarzy³o siê raz,
¿e by³a u mnie na wizycie. Poprosi-
³a o przerwanie rozmowy, poniewa¿
musi zatelefonowaæ. Gdy usi³owa³em
odwie�æ j¹ od tego zamiaru zareago-
wa³a panicznym lêkiem, niepokojem i
p³aczem. Po zdaniu telefonicznie

relacji gdzie jest, natychmiast uspo-
koi³a siê. Chc¹c odpowiedzieæ na py-
tanie o nazwisko mistrza, zd¹¿y³a
wymówiæ tylko pierwsz¹ sylabê zaraz
potem nast¹pi³ skurcz oraz objawy
duszenia.�
Co zatem nale¿y robiæ (albo czego
nie robiæ), by ustrzec siê przed
wp³ywem sekt? Jakie zachowania in-
nych powinny obudziæ nasz¹ czujno�æ?
Nowakowski pokazuje rekrutacjê do
sekty jako proces sk³adaj¹cy siê z
kilku etapów. Generaln¹ strategi¹
wykorzystywan¹ przez werbowników jest
stopniowe wprowadzanie w sektê. Na
pocz¹tku nastêpuje uwiedzenie, czy-
li doprowadzenie do tego, aby poten-
cjalny adept zachwyci³ siê sekt¹.
W drugim etapie sekta przystêpuje do
zdobywania kontroli nad umys³em jed-
nostki. Dzia³ania sekty zmierzaj¹ do
usuniêcia starego systemu warto�ci,
aby wt³oczyæ w jego miejsce nowe war-
to�ci i stworzyæ now¹ �mapê rzeczy-
wisto�ci�. Punktem wyj�cia jest do-
prowadzenie do tego, by cz³owiek zw¹t-
pi³ w prawdziwo�æ w³asnej wizji �wia-
ta. Kwestionuje siê jego dotychcza-
sowy styl ¿ycia i warto�ci. Ten etap
ma wywo³aæ ca³kowit¹ dezorientacjê
�wiatopogl¹dow¹. Doprowadzenie cz³o-
wieka do tego stanu czêsto ³¹czy siê
z nawrotem do zachowañ zale¿nych,
zmierzaj¹cych do odnalezienia opie-
ki i oparcia. Usilnie poszukuje on
�twardego� gruntu. Wówczas sekta za-
pewnia, ¿e jedynie s³uszna drog¹ jest
przyjêcie jej nauczania i podporz¹d-
kowania siê jej wskazówkom.
W ten sposób rozpoczyna siê kolejna
ods³ona dramatu � ¿ycie w sekcie i
dla sekty. Zainteresowanych odsy³am
do lektury: wiedza i znajomo�æ me-
chanizmów psychomanipulacji mo¿e
okazaæ siê skuteczn¹ broni¹ prze-
ciwko sektom.

(¿uk)
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My�l na dzi�

Je�li piszesz wiersze, je�li rysujesz, malujesz albo robisz co�, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

K L U B M £ O D Y C H T W Ó R C Ó W

Cz³owiek naprawdê posiada tylko to, co jest w nim.
Oscar Wilde

Wiersze napisa³a Agnieszka.

Nie zaklinaj siê nigdy w ¿yciu
¿e b³¹d dwa razy siê nie zdarza
Bo nim s³once znowu wzejdzie
Wszystko na nowo siê powtarza
I znów up³ynie lekarstwo
co siê nazywa czas
ono zagoi rany
znowu, kolejny raz

S¹ w ¿yciu dziwne rzeczy
o których nie sposób mówiæ

s¹ to latawce uczuæ,
dla których warto siê zbudziæ
Przej�æ przez gêsta ³¹kê
której nazwa ¿ycie
Dlatego obud� siê
bo ono szybko p³ynie

i walcz o to co godne walki
to co mi³o�ci¹ siê zwie

Bo dla niej warto walczyæ
i ze snu obudziæ siê

A jednak wierzê ¿e w sercach ludzkich
stopi siê kiedy� lód

¿e w�ród tego ogromu okrutnych
tak¿e kochaj¹cy s¹

Wystarczy tylko gest, jedno s³owo
by obudziæ zaspane sny

i tylko jedna suknia z batystu
by sp³ynê³y ³zy

Cisza okry³a �wiat
sen ko³ysze ³agodnie

B³yszcz¹ gwiazdy na niebie
Tak jak b³yszcza³o moje serce

Tajemnicza moc okry³a mój �wiat
P³ynie twarz za twarz¹ w nieskoñczono�æ

Lec¹ bez koñca marzenia
Na pró¿no mój wzrok �ciga za nimi

Fala morska ko³ysze mnie
Widzê brzeg, �wiat³o mo¿e

Och, czujê, ¿e utonê
pomó¿ mi Bo¿e

Proszê!
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¯ycie sportowe Uczelni

� 13 listopada odby³o siê zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze KU AZS.
Obecnie sk³ad klubu przedstawia siê
nastêpuj¹co: Agnieszka Rozborska
(prezes), Micha³ Maciocha (wicepre-
zes), Monika Rzepecka (skarbnik),
Monika Stêpieñ, Agata Rak, Marta
Kaczor (cz³onkowie).

� 27 listopada odby³y siê zawody
�wiêtokrzyskiej Ligi Akademickiej w
p³ywaniu. Po pierwszej rundzie za-
wodów reprezentacja Wszechnicy za-
jê³a II miejsce przed Akademi¹ �wiê-
tokrzysk¹.

� 6 grudnia odnie�li�my zwyciê-
stwo w Akademickich Mistrzostwach
Kielc w pi³ce no¿nej halowej

� W styczniu, tradycyjnie, od-
bywa³y siê w Bukowinie Tatrzañskiej
obozy zimowe dla studentów naszej
Uczelni.

� Anna Szafraniec, studentka III
roku wychowania fizycznego zajê³a
10. miejsce w 69. plebiscycie �Prze-
gl¹du sportowego�, �Tempa� i 1 Pro-
gramu TVP na najlepszych sportowców
Polski w 2003 roku. Ania trenuje
kolarstwo górskie, w sierpniu wy-
st¹pi na olimpiadzie w Atenach.

� W lutym Klub Sportowy VIVE Kiel-
ce z³o¿y³ na rêce Pana Rektora, prof.
dr hab. Mieczys³awa Adamczyka ser-
deczne podziêkowania za pomoc oka-
zan¹ klubowi przez Wszechnicê �wiê-
tokrzysk¹. Wielu zawodników VIVE
studiuje we Wszechnicy.

� W marcu odby³y siê Akademickie
Mistrzostwa Województwa �wiêtokrzy-
skiego w narciarstwie alpejskim �
II miejsce.

� W marcu w rozgrywkach Miêdzy-
uczelnianej Ligi Siatkówki Kobiet
zajêli�my IV miejsce.

� W marcu odby³y siê Mistrzostwa
Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwo-
wych w futsalu � V miejsce.

� W kwietniu w rozgrywkach Miê-
dzyuczelnianej Ligi Siatkówki Mê¿-

ROK W MIGAWCE
czyzn reprezentacja Wszechnicy za-
jê³a II miejsce.

� W maju bez sukcesu dla naszych
dru¿yn zakoñczy³y siê Mistrzostwa
Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych
w Pi³ce Siatkowej w Szczecinie.

� W maju rozpoczê³y siê obozy let-
nie dla studentów wychowania fizycz-
nego, turystyki i rekreacji. Odby-
waj¹ siê, tradycyjnie ju¿, w Piñ-
czowie w Miejskim O�rodku Sportu
i Rekreacji.

� W pierwszych dniach czerwca 30.
uczestników zorganizowanego przez
Wszechnicê �wiêtokrzysk¹ kursu pi-
lotów wycieczek zagranicznych przy-
st¹pi³o do egzaminu przed Wojewódzk¹
Komisj¹ d/s Pilota¿u.

MD
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rozmaito�ci

Redaguje zespó³. Redaktor nacz. Barbara Kry� (II rok filologia angielska). Opieka merytoryczna Justyna ¯ukowska,
Monika Krzemiñska. Redakcja techniczna: Andrzej Barañski. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce.

Druk: PIW �Milenium� 25-620 Kielce, ul. Kolberga 2.
Publikacja sfinansowana ze �rodkówWszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach

Anna Szafraniec i Marcin Karczyñski, studenci III roku wychowania
fizycznego, aktualni mistrzowie �wiata i Polski w kolarstwie górskim s¹
niemal pewnymi kandydatami na Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004, które
odbêd¹ siê w sierpniu. Trzymamy kciuki za zwyciêstwo!
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Z okazji 10-lecia naszej Uczelni biblioteka
zaprasza wszystkich studentów do udzia³u w kon-

kursie na exlibris.
Prace nale¿y sk³adaæ do 25 wrze�nia w bibliotece
uczelnianej. Najlepsza zostanie nagrodzona.
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