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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej  

WSZECHNICA W CZOŁÓWCE 
POLSKICH UCZELNI 

Kwiecień upłynął pod znakiem rankingów wyŜszych 
uczelni. Wspólną klasyfikację opublikowały miesięcznik „Per-
spektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Wszechnica Święto-
krzyska zajęła 9. miejsce wśród niepaństwowych uczelni li-
cencjackich. Tym samym zanotowała skok o jedno oczko  
w stosunku do roku ubiegłego. 

Ranking wyŜszych uczelni opracował równieŜ tygodnik 
„Wprost”. Nasza uczelnia w kategorii niepaństwowych uczelni 
niebiznesowych uplasowała się na 8. pozycji (2 miejsca w górę!). 

 
 W TROSCE O RODZINĘ 

 
Pedagogika społeczna w słuŜbie rodzinie – 
pod takim hasłem odbędzie się w dniach 16  
i 17 maja w gmachu Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach międzynarodowa konferencja. 
Jest ona organizowana w ramach Święto-
krzyskich Dni Profilaktyki Kielc „Podajmy 
dłoń”. Jeszcze jednym powodem, dla którego 
konferencja się odbędzie jest Międzynarodo-
wy Dzień Rodziny, który przypada 15 maja  
i został ustanowiony przez Jana Pawła II.  
W Kielcach tego typu konferencje odbywają 
się od 1994 roku.  
W konferencji weźmie udział pani prof. dr 
hab. BoŜena Matyjas, pracownik dydak-
tyczno-naukowy Wszechnicy Świętokrzy-
skiej, którą poprosiliśmy o rozmowę. 
Czytaj s. 2 
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Nasza rozmowa 
 – Kto wystąpi na konferencji?  

Wszystkie ośrodki akademickie w Polsce zgłosiły swój udział. Organiza-
torzy liczą, Ŝe będzie około stu osób. Silną reprezentację będzie miało śro-
dowisko pedagogów społecznych, udział zapowiedzieli m.in. prof. dr hab. 
Andrzej Radziewicz-Winnicki, prof. dr hab. Ewa Syrek, prof. dr hab. Jadwiga 
Izdebska, prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. dr hab. Henryk Cudak. Wraz 
z księdzem profesorem Janem Śledzianowskim mam zaszczyt reprezentować 
środowisko kieleckie.  
– Wkrótce nakładem wydawnictwa uczelnianego Wszechnicy Święto-
krzyskiej ukaŜe się ksiąŜka autorstwa Pani Profesor. Rozumiem, Ŝe do-
tyczy ona problemów dziecka i rodziny. Jakie są Pani zdaniem, główne 
zagroŜenia współczesnej rodziny, szczególnie dla dzieci?  

Rzeczywiście, ksiąŜka jest juŜ złoŜona w drukarni. Nosi tytuł Rodzina  
i jej wspomaganie (wypisy tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 
1990-2004). ZagroŜenia dla rozwoju, wychowania i edukacji dziecka w ro-
dzinie wynikają z czynników makro- i mikrospołecznych. Te pierwsze są 
związane z kosztami transformacji ustrojowej: bezrobociem, biedą, ubó-
stwem wielu rodzin, globalizacją, wpływem kultury masowej (duŜe szkody 
robią mass media). Te drugie tkwią w samej rodzinie, np. niepełność rodziny 
spowodowana samotnym rodzicielstwem, rozwodami, rozłąkami, wyjazdami 
za granicę w poszukiwaniu pracy. Idąc dalej – mamy nienormowany czas 
pracy rodziców, ich dyspozycyjność. Kolejny problem to patologie, których 
niestety nie brakuje w rodzinach. Te wszystkie czynniki wpływają na nie-
prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka, 
takich jak: zaspokojenie potrzeb materialnych, bytowych, ochrona zdrowia 
dziecka, dbałość o realizację obowiązku szkolnego i dalsze kształcenie, 
wdraŜanie do Ŝycia społecznego kulturowego. 
– Zatem w jaki sposób pomóc zagroŜonym dzieciom?  

Rozwiązanie kryje się w systemie państwowym, z którym wiąŜe się poli-
tyka prorodzinna wspierająca rodzinę, zwłaszcza niepełną, biedną, niewy-
dolną wychowawczo, dotkniętą patologią. Powinien wrócić Pełnomocnik 
Rządu ds. Rodziny, którego w chwili obecnej juŜ nie ma. Jego działania do-
tyczyły róŜnych sfer rodziny, nie tylko wsparcia finansowego, ale i moŜliwo-
ści skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych instytucji (porady prawne, 
psychologiczne, pedagogiczne itd.).  

Na szczeblu środowiska lokalnego pomoc powinna opierać się na do-
brej diagnozie sytuacji rodzin i szybkiej interwencji, socjalnej pomocy ze 
strony szkoły, pedagoga szkolnego, który powinien znać sytuację poszcze-
gólnych dzieci. 

Wszystkim tym podmiotom powinna przyświecać idea, Ŝe pomagając ro-
dzinie pomagamy dziecku. Kryzys dzieciństwa jest pochodną kryzysu rodziny. 
 
Dziękuję za rozmowę. 

Agata Sałapa  



– 3 – 

Naukowe Koło Penitencjarne 

NASZ UDZIAŁ W SESJI 
 W dniach 19 – 20 kwietnia odbyła się sesja Studenckich Kół Na-

ukowych zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską.  
 Pracowaliśmy w dwóch sekcjach: humanistyczno-społecznej oraz ma-

tematyczno-przyrodniczej. My brałyśmy udział w sekcji humanistyczno-
społecznej, gdzie wygłoszono 51 referatów. W obradach uczestniczyli takŜe 
inni członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego Wszechnicy Świętokrzy-
skie. Referat pt. „Wiedza i postawy wobec osób zakaŜonych HIV i chorych na 
AIDS w opinii studentów kierunków pedagogicznych, artystycznych i me-
dycznych” wygłosiła Agnieszka Jagieła, niŜej podpisana. 

Materiały do referatu stanowiły badania przeprowadzone przez człon-
ków Koła Naukowego Penitencjarnego wśród 300 studentów kierunków pe-
dagogicznych, artystycznych i medycznych (po 100 z kaŜdego kierunku). 
Miały one na celu wykazanie, jaką wiedzę i postawy wobec osób zakaŜonych 
HIV i chorych na AIDS reprezentują studenci. 
Naukowe Koło Penitencjarne brało udział w sesji studenckich kół nauko-
wych po raz pierwszy. Panowała tam bardzo miła i przyjazna atmosfera, 
spotkaliśmy się z sympatycznym przyjęciem. Głoszone referaty były bardzo 
ciekawe, moŜna było się z nich wiele dowiedzieć. Po oficjalnym zakończeniu 
XIV sesji Studenckich Kół Naukowych odbył się występ teatralnego koła 
studenckiego, po czym wszyscy udaliśmy się na uroczystą kolację przy świe-
cach. Organizatorzy zorganizowali nam równieŜ wyjazd do Obserwatorium 
Astronomicznego oraz dyskotekę. 

Agnieszka Jagieła, Anna Dolata 
 JUWENALIA 2005 

 
Czwartek, 12 maja 
Otwarcie Juwenaliów w miasteczku stu-
denckim PŚ 
Piątek, 13 maja 
1000 – Korowód 
1700-2400 Piknik europejski 
Sobota, 14 maja 
1800-2400 Piknik Folk&Reegae  
Niedziela, 15 maja 
1430-1700 Studenci dzieciom i miastu 
1700-2400 Piknik muzyczny 
Środa, 18 maja 
1600 Otwarcie Juwenaliów w miasteczku 
AŚ (ul. Śląska) 
1700-100 Techno, House Party 
2400- „Gwiezdne wojny” Kinoplex 
Czwartek, 19 maja  
1300-1600 Rozgrywki sportowe 

1600-2300 Koncerty 
Piątek, 20 maja 
1400-2200 Muzyka, koncerty 
Sobota, 21 maja  
1600-100 Koncerty: kapele WSU i Wszech-
nicy Świętokrzyskiej 
Niedziela, 22 maja 
2000 Renata Przemyk & Pudelsi 
Imprezom towarzyszyć będą zawody  
i konkurencje sportowe: między 10 a 20 
maja rozegrane zostaną Akademickie Mi-
strzostwa Szóstek Piłkarskich; między 12 
a 14 odbędzie się turniej piłki plaŜowej; 
13 maja o godz. 14 ruszy rajd rowerowy; 
13 i 14 maja rozegrane zostaną Akade-
mickie Mistrzostwa Kielc w Tenisie Ziem-
nym
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Wiadomości samorządowe 

MUSIMY OD SIEBIE WYMAGAĆ  
„Przedsiębiorczy student” – to hasło Ogólnopolskiej Konferencja Tematycznej Par-

lamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w Lublinie, w dniach 22-
24 kwietnia br.  

 

 
 Dzięki uprzejmości Pana Rektora mogliśmy w niej uczestniczyć. Otwarcie konfe-

rencji miało miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w obecności m.in.: rektora 
UMCS – prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, prorektora ds. dydaktyki i wychowania 
KUL – prof. dr. hab. Józefa F. Ferta, przewodniczącego PSRP – Arkadiusza Doczyka. Mie-
liśmy przyjemność wysłuchania wykładu pt. „Musicie od siebie wymagać”, który wygłosił 
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Później odbyły się warsztaty w trzech blokach do wybo-
ru: pierwszy blok – zarządzanie czasem wolnym i zarządzanie zasobami ludzkimi, drugi – 
zarządzanie projektami i Public Relations, trzeci – negocjacje. Drugiego dnia w budynku 
KUL odbyły się kolejne warsztaty, równieŜ w trzech blokach: pierwszy – Jak załoŜyć i 
prowadzić własną działalność gospodarczą – w której omówione zostały: aspekt prawny, 
najlepsza forma działalności, reklama, pomoc publiczna, najlepszy przedmiot działania, 
róŜne formy zarządzania przedsiębiorstwem, promocja własnej działalności gospodarczej, 
najczęstsze problemy spotykane przez młodych przedsiębiorców, zajęcia praktyczne. W 
drugim bloku poruszającym temat funduszy unijnych omówiono  historię i podział, kwe-
stię funduszy dla organizacji pozarządowych, fundusze dla przedsiębiorców; rady prak-
tyczne: gdzie szukać wniosków, jak je pisać oraz zajęcia praktyczne (case). Trzeci blok 
obejmował zajęcia z zarządzania czasem. Następnie przenieśliśmy się do budynku UMCS, 
gdzie miała miejsce otwarta Rada Studentów, w której omówione zostały: poprawki do 
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wspólnie z innymi studentami ustalili-
śmy, Ŝe wychodzimy z wnioskiem o obniŜenie lub zwolnienie ze składek ZUS studentów – 
absolwentów studiów wyŜszych rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodar-
czą i postulujemy, Ŝeby uczelnie współpracowały z radami miast przy tworzeniu nowych 
miejsc pracy dla swoich absolwentów. Poruszyliśmy równieŜ problemy bezpieczeństwa na 
uczelniach, w miasteczkach akademickich i w akademikach. Poznaliśmy równieŜ samo-
rządowość studentów na Ukrainie, o której opowiedzieli nam przedstawiciele ukraińskich 
uczelni wyŜszych. Na koniec odbyły się posiedzenia komisji PSRP: Spraw Zagranicznych, 
Studiów Prawniczych i Uczelni Rolniczych. 

 
Adrian Kwiecień, Paweł Kozubek 
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Nie samą wiedzą student Ŝyje 

CYROGRAF Z DIABŁEM NA SCENIE 
Premiera: Teatr im. S. śeromskiego w Kielcach, grudzień 2004 
Autor: Renata Głasek-Kęska 
ReŜysera: Maria Wójcikowska 
Scenografia i kostiumy: Hanna Szymczak 
Ruch sceniczny: ElŜbieta Szlufik-Pańtak 
 

Ślubuję, Ŝe w miejscu mojego noclegu na cześć świętego Wojciecha postawię ko-
ściół. A Ŝeby BoŜy przybytek nie stał w środku lasu, wokół niego wybuduję gród wspa-
niały. Od kłów, którymi pokonałem zbójców, nazwę go Kielce. A rzeka, której woda 
przywróciła mi siły, Silnicą zwana będzie – tak miał powiedzieć Mieszko, który nie-
ostroŜnie zapuścił się w świętokrzyską knieję, cudem tylko z opresji wychodząc. I sło-
wa jego stały się rzeczywistością. 

Legendy świętokrzyskie pełne są tajemnic i niesamowitości. Tu na Łysicy rokrocz-
nie odbywa się sabat czarownic, tutaj grasował okrutny zbój Madej – kumpel diabłów, tu 
znajduje się ukryte wejście do piekielnych otchłani, a rycerz Emeryk – zaklęty w kamień 
za swoją pychę – nieśpiesznie zmierza do klasztoru na Świętym KrzyŜu. Tak będzie szedł 
do końca świata. Jak dotrze – grzechy zostaną mu odpuszczone.   

Teatr im. S. śeromskiego w Kielcach ma w swym repertuarze znakomite widowi-
sko, oparte właśnie na legendach świętokrzyskich. Lubimy powracać w baśniowy świat, 
bo tam jest wszystko jasne i przejrzyste, sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość, dobro 
jest dobrem, a zło zostaje ukarane. Za swoje grzechy trzeba odpokutować, nic nikomu 
nie uchodzi na sucho – czy się władcą urodził, czy zwykłym parobkiem. „Cyrograf” jest 
fantastyczną sztuką, nie tylko w dosłownym tego pojęcia znaczeniu, ale takŜe ze wzglę-
du na świetną grę aktorów, znakomitą scenografię i kostiumy. Teatralna przestrzeń robi 
ogromne wraŜenie: nie ma przypadkowości, zbędnych elementów, jest wyjątkowo pla-
styczna, zwyczajnie piękna. Niektóre sceny są tak świetne, tak kreatywnie rozwiązane, 
iŜ nachodzi refleksja, czy aby siły nadprzyrodzone nie miały z tym nic wspólnego? Pew-
ności co do tego nie mam, ale wiem, Ŝe realizacja tego widowiska jest jednym z lepszych 
pomysłów dyrektora teatru, Piotra Szczerskiego: gwarantuje satysfakcję widzom bez 
względu na wiek, dostarcza głębokich przeŜyć estetycznych, i – jakkolwiek głupio by to 
nie zabrzmiało – odwołuje się do bardzo lokalnego patriotyzmu. Na co dzień wprawdzie 
nasza rzeczywistość nieco skrzeczy, ale z tym większą przyjemnością moŜna się od niej 
odpocząć. 

Wszystkich studentów, którzy jeszcze sztuki nie obejrzeli, zachęcam do spędzenia 
wieczoru w teatrze i zapewniam, Ŝe czas ten nie będzie stracony. Sztuka jest na afiszu, 
trzeba tylko śledzić, kiedy będzie grana. 

Ola Harmala 
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Klub MŁODYCH Twórców  

GALERIA „NA PIĘTRZE” – BEZSŁOWNY DIALOG 
 
7 maja otwarto kolejną wystawę w naszej studenckiej galerii. Prace powstały 
pod kierunkiem prof. Wiesława Karolaka. 

 
 

 
 

 

Na tym właśnie polega pu-
łapka posługiwania się słowami, 
one zawsze sprawiają, Ŝe czuje-
my się oświeceni, ale kiedy 
zwracamy się do rzeczywistości, 
za kaŜdym razem nas zawodzą” 
(Carlos Castaneda „Opowieści  
o mocy”) 
 
 

Bezsłowny Dialog to zaprosze-
nie do wykonania prac zawierają-
cych rozwaŜania dotyczące wszel-
kiego typu DIALOGÓW; DIALOG  
z samym z sobą, DIALOG z drugim 
człowiekiem, ze Światem; DIALOG 
dotyczący teraźniejszości i przyszło-
ści świata, człowieka, zwierząt, pta-
ków, powietrza, nauki i techniki, 
wiary, religii, polityki. 
To zaproszenie do dialogu, zapro-
szenie do myślenia. Jednocześnie 
jest to zaproszenie do myślenia po-
zytywnego, to zaproszenie do dal-
szego twórczego - pozytywnego in-
terpretowania faktów, doniesień,  to 
zaproszenie do budowania nowych, 
pozytywnych znaczeń i „przekształ-
cania” istniejących negatywnych  
w pozytywne. Zmiany niekorzystne-
go nastawienia. Zmiany interpreta-
cji i zmiany perspektywy. 
 
 
 
 
 
Opiekun wystawy mgr Olga Karolak 
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śycie sportowe Uczelni 

Mistrzostwa Polski WyŜszych Szkół Niepaństwowych  
w koszykówce męŜczyzn 

Supraśl 2005 
 

W dniach 21-24 marca 
2005 r. reprezentacja Wszechnicy 
Świętokrzyskiej uczestniczyła  
w Mistrzostwach Polski WyŜszych 
Szkół Niepaństwowych w koszy-
kówce męŜczyzn w Supraślu. Ze-
spół nasz w składzie: Rafał Par-
tyka, Rafał Gil, Tomasz śmuda, 
Rafał Sroka, Piotr Trześniew-
ski, Marek Lasota, Łukasz Ole-
szek, Łukasz Dolski, Dominik 
Krajewski, Przemysław Nartow-
ski i Maciej Sołtys, prowadzony 
przez mgr. Marka Dutkiewicza, 
zdobył tytuł wicemistrza Polski, 
ulegając w finale jedynie druŜynie 
gospodarzy. Jest to olbrzymi 
sukces, biorąc pod uwagę, Ŝe 
dwa lata temu podczas tych samych mistrzostw, które wówczas odbyły się w Płocku, ze-
spół nasz zajął dopiero 10. miejsce. 

Doceniając osiągnięcia sportowe wymienionych studentów, w dniu 15 kwietnia 
2005 r. JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk zaprosił koszykarzy na spotka-
nie, podczas którego pogratulował zaszczytnego tytułu, wręczając jednocześnie pamiątko-
we listy i nagradzając najlepszych zawodników. W spotkaniu uczestniczył równieŜ dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz. 

(MD) 
 

 W skrócie 
 

√√√√ Uliczny Bieg Sztafetowy w Krakowie 
23 marca 2005 r. studentki i studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej uczestniczyli w 29. 
Ulicznym Biegu Sztafetowym szlakiem pomników pamięci T. Kościuszki. Bieg odbył się 
w Krakowie. Wśród kobiet, na 21 startujących zespołów, nasze dziewczęta zajęły 7. 
miejsce, natomiast wśród 32. zespołów męskich, nasi studenci zajęli 12. miejsce. 

 

√√√√ Kurs pilotów wycieczek 2005 
10 kwietnia 2005 r. sprawdzianem wewnętrznym zakończyły się zajęcia kursu pilotów 
wycieczek. Uczestniczyło w nich 33. studentów naszej uczelni. Większość uczestników 
to słuchacze kierunku turystyka i rekreacja. Celem kursu było przygotowanie uczest-
ników do egzaminu państwowego przed Wojewódzką Komisją ds. PilotaŜu, który odbę-
dzie się w dniach 7-8 czerwca 2005 r. W ramach kursu w dniach 1-3 kwietnia 2005 r. 
odbyła się wycieczka „study tour” po Kotlinie Kłodzkiej i czeskiej Pradze. 

 

√√√√ Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 
Zespół Wszechnicy Świętokrzyskiej, remisując z druŜyną Akademii Świętokrzyskiej 30: 30 
oraz pokonując akademicką reprezentację Lwowa 41 : 31, zwycięŜył w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Ręcznej, który odbył się w Kielcach w dniach 19-21 kwietnia 2005 r. 
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NIEZAPOMNIANY LWOWA CZAR 
 

 
Grób Marii Konopnickiej na Cmentarzu  

Łyczakowskim. 
 

 
Odnowiony Cmentarz Orl ąt Lwowskich. 

Redaguje zespół: Redaktor nacz. Ola Harmala (I rok turystyka i rekreacja). Redaktorzy prowadzący: Justyna śukowska, Monika 
Krzemińska. Redakcja techniczna: Andrzej Barański. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce.  

Druk: ZPW „MAGRAF” 25-040 Kielce, ul. Pakosz 6. 
Publikacja sfinansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 

W dniach 30.04-03.05.2005 od-
była się wycieczka, w której udział 
wzięli pracownicy dydaktyczno-
naukowi, administracyjni i obsługowi 
naszej uczelni. Malownicza trasa obej-
mowała najpiękniejsze miejsca Polski 
południowo-wschodniej: zespół pała-
cowy w Łańcucie, zamek w Krasiczy-
nie, skansen w Przeworsku, a takŜe 
Wielką Pętlę Bieszczadzką. Głównym 
punktem programu był wyjazd do 
Lwowa.  
 

Uczestnicy wycieczki mieli okazję 
podziwiać odnowiony Cmentarz Orląt 
Lwowskich, gdzie znajdują się groby Po-
laków, którzy polegli w czasie wojny pol-
sko-ukraińskiej w latach 1918-1919.  
W obronie Lwowa stanęli wówczas lwow-
scy młodzieńcy, którzy z wielką odwagą  
i patriotyzmem walczyli o polskość mia-
sta. Cmentarz Orląt Lwowskich stanowi 
naszą Narodową Nekropolię. Cmentarz 
Orląt Lwowskich we Lwowie stanowi 
część Cmentarza Łyczakowskiego, na któ-
rym pochowanych jest wielu wybitnych 
Polaków: przedstawicieli nauki, sztuki, 
polityki, uczestników powstań narodo-
wych, bojowników o wolność i niepodle-
głość Polski. 

Uczestników wycieczki urzekła nie-
zwykła atmosfera Lwowa: zachwyciły ich 
urokliwe brukowane uliczki, zaułki, koloro-
we kamieniczki. Co krok spotykali ślady pol-
skiej kultury. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe 
jest to miasto połoŜone na styku cywilizacji 
Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i pra-
wosławia, zbudowane przez Rusinów, Pola-
ków, Ormian, śydów i inne narody. 

(AB) 
 

Pomnik Adama 
Mickiewicza 
w centrum 
Lwowa,  
zaprojekto-
wany przez 
Antoniego 
Popiela 
(1865-1910). 


