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WSZECHNICA
ŒWIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

WSZECHNICOWY JUBILEUSZ
W dziesi¹t¹ rocznicê istnienia naszej Uczelni rozmawiamy z JM Rektorem
prof. dr. hab. Mieczys³awem Adamczykiem.
- Panie Rektorze, inaugurujemy jedenasty rok dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. Taka okazja sprzyja refleksjom i podsumowaniom. Jak ocenia Pan minione 10 lat istnienia Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej?
- Na wstêpie chcia³bym podkreœliæ, ¿e ostatnie dziesiêæ lat to przede
wszystkim budowany w trudzie dynamiczny rozwój szko³y. Ten bardzo aktywny czas wype³niony by³ sukcesami i radoœciami, zagro¿eniami i pora¿kami. W sumie bilans jest dodatni: osi¹gnêliœmy wiele, chocia¿ nie wszystkie plany uda³o nam siê zrealizowaæ. Nasza
dzia³alnoœæ stale by³a oceniana i kontrolowana. Zawsze jednak
oceny potwierdza³y wysoki poziom nauczania sytuuj¹c uczelniê
wysoko wœród innych szkó³ niepañstwowych, nie tylko w regionie,
ale i na arenie ogólnopolskiej. Nie ukrywam, ¿e jednak najwiêksz¹
satysfakcjê sprawiaj¹ mi oceny formu³owane przez naszych s³uchaczy i absolwentów, którzy twierdz¹, ¿e Wszechnica zdobywa
sobie miano uczelni przyjaznej i ¿yczliwej dla studenta. To powód
do dumy, ale zarazem obowi¹zek kontynuowania tych wartoœci, które z up³ywem czasu winny siê staæ atrybutami tej uczelni.
Wykonana dot¹d praca i realizacja nakreœlonych planów nie by³aby mo¿liwa bez pomocy i oddania
Zespo³u zaszczytnie zaanga¿owanych, nieszczêdz¹cych trudu i oddanych idei Wszechnicy wielu pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i obs³ugowych, którymi dane jest mi kierowaæ. W tym miejscu
pragnê serdecznie podziêkowaæ za w³aœciwie rozumian¹ s³u¿bê na rzecz spo³ecznoœci „wszechnicowej”.
Liczê na nieustanne zaanga¿owanie i wsparcie w kolejnej dekadzie, zw³aszcza, ¿e przed Wszechnic¹, tak jak
przed ca³ym szkolnictwem wy¿szym, stoj¹ nowe i trudne wyzwania.
- Jakie to wyzwania?
- Nie ukrywam, ¿e wci¹¿ czynimy starania o uzyskanie uprawnieñ do nadawania tytu³u magistra. Jest niezwykle wa¿ne, by Wszechnica, jako jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w kraju, mia³a prawo do
promowania absolwentów w zakresie wy¿szych studiów magisterskich, przynajmniej na jednym kierunku.
Splot niefortunnych okolicznoœci i wydarzeñ, jak dot¹d nie pozwoli³ na pozytywn¹ finalizacjê tego zadania.
Jestem jednak pe³en nadziei, ¿e najbli¿sze lata przynios¹ zmianê tej niekorzystnej dla nas sytuacji.
- Dzisiejszy jubileusz jest doskona³¹ okazj¹ do przypomnienia idei powstania Wszechnicy - szko³y,
której by³ Pan twórc¹ i budowniczym...
-Decyzjê o powo³aniu Uczelni wyda³ 15 czerwca 1994 r. Minister Edukacji Narodowej, po czym wpisana
zosta³a ona do rejestru MEN pod znamiennym numerem 44. Odczytywa³em to wówczas jako dobr¹ wró¿bê
i romantyczn¹ drogê tworzenia Uczelni, jednak po latach rzeczywistoœæ nakaza³a mi i narzuci³a stosowanie
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regu³ i zasad innej epoki - pozytywizmu i liberalnego kapitalizmu.
W dokumentach programowych nawi¹zaliœmy m.in. do tradycji polskiego szkolnictwa wy¿szego,
Towarzystwa Kursów Naukowych, Uniwersytetów Ludowych, Polskiej Macierzy Szkolnej, Wolnej Wszechnicy Polskiej, wy¿szych kursów dla nauczycieli i innych form kszta³cenia inteligencji polskiej, które zaszczytnie zapisa³y siê w dziejach narodu i pañstwa. S³owo „wszechnica” oznacza drogê do upowszechnienia oœwiaty i kultury, wiedzê o rozumnym gospodarowaniu i przedsiêbiorczym ¿yciu ludzi aktywnych, odpowiedzialnych za siebie i sprawy spo³eczne. Innymi s³owy, akceptuj¹c przemiany i transformacjê ustrojow¹ w
Polsce postanowiliœmy przygotowaæ m³ode pokolenie do warunków gospodarki wolnorynkowej, ukazuj¹c
mo¿liwoœci i metody jej dostosowania w dziedzinie oœwiaty, nauki, kultury i edukacji.
- Na ile uda³o siê zrealizowaæ za³o¿enia, które poczyni³ Pan 10 lat temu, inauguruj¹c pierwszy rok
dzia³alnoœci akademickiej Wszechnicy?
- Moim zamiarem by³o przede wszystkim kszta³cenie nauczycieli i pedagogów w systemie wy¿szych studiów
zawodowych, g³ównie ze œrodowisk wiejskich, ma³omiasteczkowych i zapóŸnionych kulturowo oraz umo¿liwienie im kontynuacji kszta³cenia na poziomie magisterskim. W pocz¹tku lat 90. w naszym regionie zaledwie 56 proc., a w Lubelskiem – tylko oko³o 46% nauczycieli legitymowa³o siê wy¿szymi kwalifikacjami.
Dziœ, równie¿ dziêki efektywnej dzia³alnoœci Wszechnicy, sytuacja ta radykalnie siê zmieni³a.
- Jakie dzia³ania w³adz Uczelni przyczyni³y siê do osi¹gniêcia tego celu?
- W zwi¹zku ze zmieniaj¹cym siê rynkiem oraz zró¿nicowaniem potrzeb edukacyjnych kandydatów, niemal z ka¿dym
rokiem dostosowywaliœmy ofertê kszta³cenia i poszerzaliœmy j¹ o nowe kierunki i specjalnoœci studiów.
Przypomnijmy, nasz¹ dzia³alnoœæ rozpoczynaliœmy w 1994 roku jako uczelnia jednowydzia³owa.
Wówczas oferowaliœmy kszta³cenie tylko w zakresie pedagogiki. Dziœ, w rok akademicki 2004/05 wkraczamy z bogat¹, dostosowan¹ do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, ofert¹ edukacyjn¹, bowiem szko³a nasza
kszta³ciæ bêdzie studentów na 5 kierunkach i 13 specjalnoœciach, odpowiadaj¹cych zapotrzebowaniu spo³ecznemu. Korzystaj¹c z okazji, pragnê poinformowaæ, ¿e w bie¿¹cym roku decyzj¹ MENiS uruchomiliœmy
nowy, atrakcyjny kierunek: fizjoterapia. Cieszy siê on du¿¹ popularnoœci¹ wœród kandydatów na studia,
daje bowiem mo¿liwoœci zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
W ci¹gu 10 lat Wszechnica Œwiêtokrzyska wypromowa³a 11 tysiêcy absolwentów, przygotowanych do
pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnictwie i placówkach oœwiatowo-wychowawczych, jak równie¿ specjalistów w zakresie kultury, oœwiaty, ruchu sportowego oraz gospodarki i ¿ycia spo³ecznego kraju i regionu.
- Liczba ta jest rzeczywiœcie imponuj¹ca. Tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ osób opuszczaj¹cych mury tej
Uczelni, potwierdza jej ¿yczliwoœæ, profesjonalizm i rzetelnoœæ…
- Tak. Studenci czuj¹ siê dobrze w murach naszej szko³y i daj¹ nam wyrazy swojego uznania i sympatii.
Przyje¿d¿aj¹ do nas z odleg³ych zak¹tków Polski. Ewenementem jest przyk³ad tegorocznej absolwentki pedagogiki opiekuñczej i pracy socjalnej, Anny Kluszczyñski, która pokonywa³a odleg³oœæ miêdzy Bremenhaven w Niemczech a Wszechnic¹ w czasie 24 godzin. Poza tym popularnoœæ uczelni jest tak du¿a, ¿e studiuj¹
tu niemal ca³e, wielopokoleniowe rodziny. Godny odnotowania jest przyk³ad seniora rodu studenckiego
Noculów, pana Henryka Noculi, tegorocznego absolwenta resocjalizacji. Wczeœniej nasz¹ uczelniê ukoñczyli jego córka, syn i ziêæ. Gratulujê ca³ej rodzinie i zapraszam na studia wnuki – kolejne pokolenie rodziny
Noculów, które Wszechnica bêdzie kszta³ciæ gratis.
- Wszystkie wysi³ki, podejmowane przez w³adze Wszechnicy, maj¹ swoje odzwierciedlenie w wynikach
konkursów i plebiscytów. Panie rektorze, czy uwa¿a Pan, ¿e takie oceny s¹ miernikiem sukcesu Uczelni?
- Od kilku lat Wszechnica Œwiêtokrzyska zajmuje czo³owe lokaty w statystykach, prowadzonych zarówno
przez instytucje, jak te¿ prasê. Przypomnijmy, i¿ w roku akademickim 2003/2004, w rankingu przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”, miesiêcznik „Perspektywy” oraz tygodnik „Wprost”, nasza uczelnia
uplasowa³a siê na 10 miejscu wœród niepañstwowych szkó³ licencjackich w kraju, awansuj¹c tym samym
o 7 pozycji w stosunku do roku ubieg³ego.
Pilnie obserwuj¹ tak¿e nasz¹ dzia³alnoœæ, z czego bardzo siê cieszymy, miejscowe w³adze pañstwo-2-
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we i samorz¹dowe. W ostatnim roku nagrodzono nas statuetk¹ EuroVisa dla Z³otej Firmy Regionu Œwiêtokrzyskiego oraz tytu³em firmy proEUROPA. Wszystko to razem œwiadczy o tym, ¿e Wszechnica Œwiêtokrzyska nale¿y do kilkunastu najprê¿niej dzia³aj¹cych w regionie instytucji, które bez kompleksów podejmuj¹
wyzwania wspó³czesnego czasu.
Jednak du¿o bardziej wiarygodny obraz obecnej pozycji Wszechnicy, daj¹ oceny i weryfikacje prowadzone w naszej Uczelni od 2002 roku przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ dzia³aj¹c¹ przy MENiS.
W wyniku tych kontroli uzyskaliœmy bardzo wysokie i pozytywne oceny w zakresie nauk pedagogicznych,
kultury fizycznej oraz turystyki i rekreacji. Oceniaj¹ce zespo³y podkreœla³y wysok¹ jakoœæ kszta³cenia, plany
studiów, programy nauczania, bazê materialn¹ i dydaktyczn¹ oraz spe³nienie wymagañ w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej. Nie ukrywam, ¿e pozytywne wyniki akredytacji s¹ dla mnie bardzo satysfakcjonuj¹ce.
- Kiedy w 1994 roku pierwsi studenci rozpoczynali edukacjê we Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej, szko³a
nie dysponowa³a w³asnym zapleczem lokalowym. Dziœ posiada w³asne, nowoczesne, stale rozbudowywane obiekty. To kolejny, ogromny sukces…
- Wszechnicow¹ pracê rozpoczynaliœmy w wynajêtych pomieszczeniach. Dziœ posiadamy w³asny budynek
o powierzchni 5500 m2, wyposa¿ony w najnowoczeœniejsze pomoce naukowe, sprzêt audiowizualny i komputerowy oraz bogaty zbiór biblioteczny. Ponadto chcê poinformowaæ, ¿e od lipca tego roku trwa budowa nowego obiektu dydaktycznego o powierzchni u¿ytkowej ponad 2500 m2, w którym stworzone bêd¹ doskona³e
warunki pracy. Nowa baza dydaktyczna umo¿liwi wprowadzenie statutowej struktury uczelni poprzez utworzenie katedr, a tym samym polepszenie warunków pracy i rozwoju naukowego naszych pracowników i studentów.
Trwaj¹ te¿ rozmowy z w³adzami samorz¹dowymi miasta Kielce o sprzedaniu, na korzystnych dla Uczelni
warunkach, kolejnej dzia³ki. Planujemy bowiem zbudowaæ wielofunkcyjn¹, amfiteatraln¹ halê sportow¹,
która pomieœci³aby 400-osobow¹ widowniê. W obrêbie tego pe³nowymiarowego obiektu znajdowaæ siê bêd¹
boiska: do pi³ki rêcznej, siatkowej oraz koszykowej. W pomieszczeniach towarzysz¹cych planowane s¹ m.in.
fitness club, krêgielnia oraz si³ownia ze stanowiskami do podnoszenia ciê¿arów. Na zewn¹trz budynku projektowane s¹ dwa korty do tenisa ziemnego oraz miejsca parkingowe.
- Idea jest rzeczywiœcie imponuj¹ca. Czy z hali korzystaliby wy³¹cznie nasi studenci?
- Jeœli w³adze miasta doceni¹ moj¹ inicjatywê i sprzedadz¹ teren po przystêpnej cenie, to Wszechnica Œwiêtokrzyska sfinansuje budowê obiektu, z którego korzystaæ bêd¹ nie tylko studenci, ale tak¿e mieszkañcy
s¹siaduj¹cych z Uczelni¹ osiedli oraz uczniowie tutejszych szkó³.
Wa¿ne jest, by obiekt zlokalizowany by³ w bliskoœci Uczelni. Wynika to z topografii miasta oraz jego
demografii. Na szeœciu osiedlach miasta: Bocianek, S³oneczne Wzgórze, Œwiêtokrzyskie, Na Stoku oraz
Uroczysko I i II, poza p³ywalni¹ zlokalizowan¹ przy szkole nr 27, nie ma ani jednego obiektu sportowego, s¹
natomiast cztery hipermarkety. Jest to karygodne, aby najwiêksze skupisko mieszkañców Kielc nie mia³o
zapewnionego minimum warunków i mo¿liwoœci dla relaksu i uprawiania sportu.
- Panie Rektorze, rozpoczyna siê kolejny rok akademicki – jedenasty w historii Wszechnicy. Czego
¿yczy³by Pan Rektor sobie i ca³ej akademickiej spo³ecznoœci?
- Wszystkim pracownikom dydaktycznym chcia³bym ¿yczyæ wiele oddania, cierpliwoœci i widocznych efektów
w ich odpowiedzialnej pracy naukowo-dydaktycznej i edukacyjnej; pracownikom administracyjnym i obs³ugi
- du¿o wytrwa³oœci i zaanga¿owania. To m.in. dziêki ich pracy i staraniom o estetyczny wygl¹d budynku,
czujemy siê komfortowo w naszej Uczelni.
Natomiast Wam, Studentom, w imieniu Senatu i w³asnym ¿yczê, by rozpoczynaj¹cy siê kolejny etap
edukacyjnej drogi przynosi³ same radoœci, nowe i trwa³e przyjaŸnie, a nade wszystko satysfakcjê ze zdobywanej wiedzy. Podejmujcie œmia³o i odwa¿nie nowe wyzwania, poniewa¿ to Wy w niedalekiej przysz³oœci
stanowiæ bêdziecie polsk¹ elitê intelektualn¹. Zdobywana w murach tej Uczelni wiedza jest Wasz¹ inwestycj¹, ale w rzeczywistoœci inwestycj¹ dla ca³ego kraju i narodu na przysz³oœæ. O tej prawdzie nam, nauczaj¹cym, oraz Wam, ucz¹cym siê, zapomnieæ nie wolno.
- Dziêkujê za rozmowê.
Monika Krzemiñska
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Rekrutacja studentów na pierwszy rok studiów zakoñczona zosta³a ju¿ w trzeciej
dekadzie sierpnia. Tradycyjnie najwiêkszym zainteresowaniem wœród kandydatów cieszy³a siê pedagogika resocjalizacyjna i s¹dowa. Wielu kandydatów zdecydowa³o siê równie¿ na podjêcie nauki na wychowaniu fizycznym. Zaskakuj¹co du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê w tym roku równie¿ turystyka i rekreacja.
Inne popularne specjalnoœci to: pedagogika opiekuñcza i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym
oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedi¹ szkoln¹. Warto zaznaczyæ, ¿e studia na tych specjalnoœciach prowadzone s¹ wy³¹cznie w systemie zaocznym.
Do tak pozytywnych wyników rekrutacji w naszej Uczelni przyczyni³ siê z pewnoœci¹ udany (bior¹c
pod uwagê, ¿e kryterium przyjêæ by³ konkurs œwiadectw maturalnych) nabór na nowy kierunek studiów.
Fizjoterapia, bo o niej mowa, to kierunek, któego ukoñczenie daje dobre perspektywy na rynku pracy. Przypomnijmy, i¿ zgodê na utworzenie fizjoterapii Wszechnica otrzyma³a w pocz¹tku czerwca br., zgodnie
z Uchwa³¹ nr 401/2004 Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
W tym roku by³o nieco mniej chêtnych na podjêcie nauki w zakresie filologii angielskiej.

Z POSIEDZENIA SENATU
15 wrzeœnia odby³o siê kolejne posiedzenie Senatu Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. JM prof. dr hab.
Mieczys³aw Adamczyk serdecznie powita³ wszystkich cz³onków Senatu, a szczególnie tych, którzy po raz
pierwszy uczestniczyli w obradach tego szacownego gremium. Wrêczy³ im nominacje na stanowiska senatorów, które bêd¹ piastowaæ w latach 2004-2009. Senat zwiêkszy³ siê o kilku pracowników naukowo-dydaktycznych i liczy teraz 34 osoby.
Nastêpnie Senat przyj¹³ uchwa³ê o powo³aniu uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studenckich,
której przewodniczy prof. dr hab. Jan Pac³awski oraz uchwa³ê o powo³aniu odwo³awczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zdzis³awa Ratajka.
Informacjê o przebiegu tegorocznej rekrutacji przedstawi³a kierownik Wydzia³u HumanistycznoPedagogicznego mgr Genowefa D¹browska.
Kolejnym problemem, z którym zapoznali siê senatorowie by³a sprawa dotycz¹ca nowych zasad
przyznawania stypendiów dla studentów naszej Uczelni. W tym punkcie Pan Rektor przedstawi³ mechanizmy regulacyjne (w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów) gwarantuj¹ce sprawne rozwi¹zanie powy¿szej kwestii. Stwierdzi³ tak¿e, i¿ nowa ustawa wreszcie zrównuje wszystkich studentów wobec zapisów naszej Konstytucji. O pomoc materialn¹ moga ubiegaæ siê osoby studiuj¹ce zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym, w uczelniach pañstwowych jak i niepañstwowych. O terminach sk³adania stosownych dokumentów
informuj¹ og³oszenia znajduj¹ce siê w widocznych miejscach na Uczelni.
W porz¹dku obrad znalaz³y siê równie¿ informacje: dotycz¹ce inauguracji nowego roku akademickiego, o udziale studentów Wszechnicy w olimpiadzie w Atenach oraz o postêpach w budowie kolejnego
obiektu Wszechnicy.
(¿uk)
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RODZINNA TRADYCJA,RODZINNA UCZELNIA
Pan Henryk Nocula w paŸdzierniku obchodzi³ bêdzie 55. urodziny.
W maju obroni³ pracê licencjack¹ w naszej Uczelni, studia ukoñczy³ ze œredni¹
4,65. Wczeœniej studiowa³y tutaj jego
dzieci: syn Marcin, córka Anna oraz ziêæ,
równie¿ Marcin.
Pan Henryk by³ jednym z najstarszych studentów w dotychczasowej,
dziesiêcioletniej historii Uczelni.

– Wprawdzie na naukê nigdy nie jest za póŸno, jak twierdzi obiegowa m¹droœæ, to jednak
rzadko spotyka siê w szkolnych ³awach kogoœ,
kto jest dziadkiem...
– Rzeczywiœcie, mam ju¿ dwóch wnuków w wieku cztery i dwa lata. Jestem prawie pewien, ¿e w
przysz³oœci rozpoczn¹ studia we Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. To ju¿ takie „obci¹¿enie dziedziczne” po matce, po ojcu, wujku i dziadku. Sama pani rozumie, ¿e nie mo¿e byæ inaczej. Tymczasem Maciek i Tomek,
synowie mojej córki Anny, rozpoczynaj¹ swoj¹ socjalizacjê w grupie rówieœniczej, czyli po prostu id¹ do
przedszkola.
Muszê powiedzieæ, ¿e w ³awach Wszechnicy czu³em siê doskonale. Mo¿e zabrzmi to zbyt górnolotnie,
mo¿e patetycznie – ale w³aœnie tu, w tej Uczelni spe³nia³em swoje marzenia, a tak¿e marzenia moich rodziców. W m³odoœci by³em zbyt leniwy na studiowanie, potem by³o zbyt wiele obowi¹zków rodzinnych i
zawodowych. Nie mia³em poza tym tak sprecyzowanych zainteresowañ, a co za tym idzie – pewnoœci, ¿e
wybiorê to, co mnie interesuje.
– Czy podjêcie nauki po wieloletniej przerwie by³o trudne?
– Nawet nie tak bardzo. Pracujê w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie i œrodowiskowym domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to placówka otwarta, dziennego pobytu. Lata pracy z ludŸmi
wymagaj¹cymi nieco innego podejœcia w³aœciwie wiele mnie nauczy³y, ale nie wszystko potrafi³em nazwaæ,
nie wszystkie procesy zrozumieæ. Studia pomog³y mi uzupe³niæ teoretyczn¹ wiedzê w zakresie pedagogiki i
resocjalizacji. Muszê powiedzieæ, ¿e wiedza teoretyczna weWszechnicy jest znakomicie skorelowana z praktyk¹. M³odzie¿, która prosto po maturze podejmuje studia jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Mo¿e dlatego
czêœæ tych m³odych ludzi nie podchodzi do studiowania z nale¿ytym zaanga¿owaniem.
– Jakie jeszcze ró¿nice dostrzega³ Pan miêdzy m³odszymi kolegami a sob¹?
– W grupie by³o nas dwóch dojrza³ych mê¿czyzn. Chyba w ci¹gu tych trzech lat studiów nie zdarzy³o siê,
¿ebyœmy byli nieobecni na jakichkolwiek zajêciach, równie¿ wyk³adach, które nie by³y obowi¹zkowe. Siadaliœmy zwykle w pierwszej ³awce i bardzo uwa¿nie s³uchaliœmy wyk³adowcy. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nieprzychodzenie na wyk³ady to brak szacunku dla profesora. Bardzo czêsto to my rozpoczynaliœmy dyskusjê,
bo wiedzieliœmy z naszego ¿yciowego i zawodowego doœwiadczenia, o co zapytaæ, w jakiej sprawie siê
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poradziæ. W ten sposób mieliœmy dobry kontakt z prowadz¹cymi zajêcia i s¹dzê, ¿e oni te¿ byli z nas zadowoleni. Wie pani, inaczej jest, jeœli cz³owiek sam inwestuje swoje ciê¿ko zarobione pieni¹dze w swoj¹
edukacjê. M³odzi ludzie na ogó³ nie przejmuj¹ siê ocenami z kolokwiów, z zaliczeñ czy egzaminów, bo to
zwykle nie oni p³ac¹ za swoj¹ edukacjê, tylko ich rodzice. Czasem myœlê sobie, ¿e mo¿e najpierw dobrze
jest poznaæ smak pracy – zupe³nie inaczej wtedy podchodzi siê do nauki, do studiowania. Z pewnoœci¹ z
wiêkszym zaanga¿owaniem, ze zrozumieniem, ¿e to, co cz³owiek robi ma sens.
– Co jeszcze ma sens w Pañskim ¿yciu?
Wszystko: moje wnuki, moje drobne pasje, moje dalsze studiowanie. Rozpoczynam nowy rok akademicki
w Akademii Œwiêtokrzyskiej, za dwa lata, mam nadziejê, otrzymam dyplom magisterski. Ale, wracaj¹c do
pani pytania, najwiêkszy sens mojemu ¿yciu nadaj¹ relacje z innymi ludŸmi. Staram siê, by by³y dobre.
– ¯ycz¹c Panu dalszych sukcesów dziêkujê za rozmowê i proszê o nas pamiêtaæ.
– To jest pewne. W murach tej Uczelni naprawdê prze¿y³em chwile, których nie zapomnê. Z radoœci¹ widzê,
¿e Uczelnia piêknie siê rozwija. Korzystaj¹c z okazji, sk³adam Panu Rektorowi i wszystkim pracownikom
¿yczenia zdrowia i powodzenia w nowym roku akademickim.
(¯uk)

WSZECHNICA WCI¥¯ ROŒNIE
W lipcu rozpoczê³a siê budowa kolejnego obiektu naszej Uczelni. Pan Rektor wykona³
symboliczny „pierwszy sztych” t¹ sam¹, historyczn¹ ju¿ ³opat¹, któr¹ 12 lipca 1999
roku rozpocz¹³ budowê istniej¹cego budynku Wszechnicy.
W nowym budynku o powierzchni u¿ytkowej ponad 2500 m2 znajdowaæ siê bêd¹ pomieszczenia
katedr i instytutów, a tak¿e administracji uczelni, rektoratu i dziekanatów. Mieœciæ siê tam bêd¹ równie¿ sale
seminaryjno-dydaktyczne, podrêczne biblioteki, pokoje dla pracowników naukowych.
W powstaj¹cym pawilonie zaplanowana te¿ zosta³a okaza³a sala widowiskowa z klubem studenckim i specjaln¹ scen¹, przystosowan¹ do organizacji imprez kulturalnych i koncertów. Bêd¹ te¿ w niej mog³y æwiczyæ zespo³y teatralne i muzyczne.
Piêciopiêtrowy gmach po³¹czony zostanie z obecnym budynkiem ³¹cznikiem ze szk³a i aluminium,
który przebiegaæ bêdzie tu¿ za pomieszczeniami biblioteki. Obok ³¹cznika, na dachu kaskadowej czêœci
budynku, powstanie patio, w którym mieœciæ siê bêdzie letnia kafejka.
Pan Rektor zapewnia te¿, ¿e w przysz³oœci w powstaj¹cym obiekcie Wszechnicy udostêpniona zostanie nowa, wiêksza czytelnia.
Termin oddania nowego pawilonu przewidywany jest na koniec paŸdziernika 2005 roku.
(MK)
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Z ROZKAZAMI SIÊ NIE DYSKUTUJE...
Sprawa udzia³u polskich wojsk w Iraku jest spraw¹ dyskusyjn¹. Niektórzy politycy,
siedz¹c wygodnie w swych fotelach w Warszawie, uwa¿aj¹, ¿e to „nasz wk³ad w walce z
miêdzynarodowym terrorem”. Zwyczajni ludzie, a zw³aszcza matki i ¿ony ¿o³nierzy, dalekie od politycznych gier kreowanych przez elity polityczne uwa¿aj¹, ¿e ani to nasza wojna,
ani to nasza sprawa. One boj¹ siê o swoich synów i mê¿ów.
W naszej Uczelni studiuj¹ ¿o³nierze, którzy na szczêœcie z Iraku powrócili. S¹ to: Adam
Wiêciorek, Rafa³ Wolañski (na zdj.) i Artur £apot – studenci drugiego roku kierunku
pedagogika resocjalizacyjna i s¹dowa.
– Nie bêdziemy rozmawiaæ o polityce, to nie nasza
sprawa. Jesteœmy ¿o³nierzami. Z rozkazami i prze³o¿onymi siê nie dyskutuje – mówi¹.
S¹ ¿o³nierzami wojsk tzw. szybkiego reagowania. Do
Iraku wyjechali 25 stycznia, wrócili 2 sierpnia.
– Jak tam jest?
– Zupe³nie inaczej ni¿ u nas. Przede wszystkim upiornie gor¹co. Mieliœmy szczêœcie, bo, przynajmniej w
pocz¹tkowym okresie, temperatura noc¹ spada³a do
plus dwóch stopni, w dzieñ dochodzi³a do 25, 26 stopni. Potem przysz³o lato i zrobi³o siê bardzo gor¹co:
ponad 50 stopni w cieniu. Ró¿nice kulturowe s¹ tak
znaczne, ¿e chyba nie jest mo¿liwe znalezienie jakiegokolwiek podobieñstwa z tym, co znamy. Byliœmy œwiadkami zdarzenia, kiedy Irakijczyk na ulicy
mocno bi³ swoj¹ ¿onê, a ¿o³nierze irakijscy bili mu
brawo. Nam nie wolno by³o ingerowaæ w takie sytuacje. Gdyby kobieta rozmawia³a z nami – prawdopodobnie jej m¹¿ po prostu by j¹ zabi³. Wszystkie
dzia³ania podporz¹dkowuj¹ swoim religijnym przywódcom. Religia zakazuje im spo¿ywania alkoholu,
wiêc pij¹ noc¹, bo wtedy Allach œpi i nie widzi. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e nie s¹ fanatykami religii, tylko œlepo s³uchaj¹ przywódców muzu³mañskich.
– Po wypadkach œmiertelnych wœród polskich
¿o³nierzy politycy przestali mówiæ, ¿e jest tam bezpiecznie. Jak wy to oceniacie?
– Irak to naprawdê niebezpieczny kraj. Jest tam bardzo du¿o broni, nad któr¹ nikt nie ma kontroli. Praktycznie w ka¿dym domu (nawet, jeœli to jest zwyk³y
namiot) znajduje siê broñ palna. Trudno przewidzieæ
zachowania Irakijczyków: jeœli przyje¿d¿aj¹ kontenery z pomoc¹, z ¿ywnoœci¹, z lekami – wtedy s¹
naszymi przyjació³mi. Ale na drugi dzieñ strzelaj¹
do nas. Wed³ug muzu³mañskiego kalendarza jest rok
1425, czyli jakby nasze œredniowiecze. I mentalnie,
w naszym odczuciu, s¹ oni „œredniowieczni”. Zupe³nie inny jest s¹siedni Kuwejt: to inny œwiat.

– Baliœcie siê?
– Przede wszystkim nie mieliœmy czasu, ale z pewnoœci¹ ka¿dy na swój sposób prze¿ywa³ lêk. Zw³aszcza po wypadkach œmiertelnych. Wtedy cz³owiek
myœli: „Bo¿e, to przecie¿ mog³em byæ ja”. Ale nie
ma zbyt du¿o czasu na takie refleksje, s¹ kolejne rozkazy, które trzeba wykonaæ.
– Co najbardziej dolega tak daleko od domu?
– Têsknota wprost niewyobra¿alna. Nie umiem jej
opisaæ, nie potrafiê o niej opowiedzieæ. Ona kilkakrotnie przerasta³a lêk. Myœlê, ¿e wszyscy cierpieliœmy z
powodu tej têsknoty. Nasi koledzy, Litwini czy £otysze, co trzy miesi¹ce dostawali d³u¿sze urlopy i mogli
odwiedziæ swoich bliskich. Nam tak dobrze nie by³o.
– Jak uk³ada³y siê relacje w takim miêdzynarodowym obozie?
– Bardzo dobrze. Oprócz Litwinów i £otyszy przebywaliœmy z Wêgrami, Filipiñczykami, Amerykanami,
Mongo³ami. Ci ostatni zajmowali siê ochron¹ obozu.
– Czy pojechalibyœcie tam jeszcze raz?
– Wra¿eñ nam wystarczy chyba do koñca ¿ycia. Nasze dziewczyny te¿ ju¿ sobie nie wyobra¿aj¹ takiej
roz³¹ki. Ale jeœli taki bêdzie rozkaz…
– ¯yczymy, by takiego rozkazu nie by³o. Dziêkujê
za rozmowê.
Justyna ¯ukowska
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NASI W ATENACH

Anna Szafraniec –
III rok wychowania
fizycznego (zaoczne)
– kolarstwo górskie
– MTB – 11 miejsce.

Marcin Karczyñski –
III rok wychowania
fizycznego (zaoczne)
– kolarstwo górskie
– MTB – 25 miejsce.

Magda Sad³ecka – I
rok wychowania fizycznego (zaoczne)
– kolarstwo górskie
– MTB – nie ukoñczy³a (upadek).

Grzegorz Dziadowiec (II rok wychowania fizycznego – zaoczne) pe³ni³
podczas Igrzysk funkcjê mechanika naszych kolarzy górskich.
Rados³aw Truszkowski – tegoroczny absolwent wychowania fizycznego (zaoczne) – zapasy – nie zaliczy³ etapu eliminacji.

OBÓZ KONDYCYJNY W PIÑCZOWIE
Turnusami, które odby³y siê w dniach: 30.08-05.09 oraz 06.09-12.09,
zakoñczy³a siê akcja obowi¹zkowych obozów letnich dla studentów I roku
wychowania fizycznego (studia dzienne i zaoczne).
Szersz¹ relacjê z pobytu naszych kolegów w Piñczowie zamieœcimy
w nastêpnym numerze „Jesteœmy”.
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