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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

WIARYGODNA SZKOŁA

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie poznańskiej WyŜszej Szkoły Hotelarstwa
i Gastronomii, kapituła Akademickiego Centrum
Informacyjnego przyznała certyfikat „Wiarygodna
Szkoła” dla Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Program miał na celu sprawdzenie aspektów
prawnych działalności szkół niepaństwowych
w Polsce, ocenę bazy dydaktycznej oraz pozadydaktycznych form działalności, analizę materiałów
promocyjnych.
Wszechnica Świętokrzyska została oceniona
pozytywnie i tym samym uzyskała prawo posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” w roku
akademickim 2005/2006.
MK

Z TARCZĄ !

To był znakomity sezon naszych sportowców. Pan Rektor pogratulował im udanych
startów. Szczegóły s. 7-8.
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Nasza rozmowa

NABRAŁEM POKORY WOBEC śYCIA

Prof. dr hab. Romuald Lewicki jest nauczycielem akademickim
Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku fizjoterapia. Pracuje równieŜ z niepełnosprawnymi sportowcami, przygotowując ich do występów olimpijskich. Jak
się okazuje – z sukcesem. Z ostatniej olimpiady w Atenach polscy paraolimpijczycy przywieźli znacznie więcej medali niŜ olimpijczycy.
– Na czym polega praca z paraolimpijczykami?
Jest to praca o charakterze organizacyjnym, ale równieŜ wiąŜe się z bezpośrednim kontaktem z nimi. Współpracuję bardzo blisko z trenerem, który musi mieć aktualne rozeznanie w sprawach dotyczących zdrowia swoich podopiecznych. Pełnię funkcję wspomagającą. W razie kontuzji, urazu czy choroby zawodnika – mam z nim bezpośredni kontakt. Pracuję jako wolontariusz. Myślą przewodnią naszych działań jest przekonanie,
iŜ sport jest formą rehabilitacji. Ale nie moŜemy dopuścić, Ŝeby uprawianie sportu przez
niepełnosprawnych tę ich niepełnosprawność pogłębiło. Jest szereg elementów rehabilitacji, najogólniej mówimy o rehabilitacji psychicznej, fizycznej i społecznej. Nie moŜemy
zapomnieć o tym, Ŝe właśnie uprawianie sportu na wyŜszym poziomie (niŜ tylko rekreacyjnie) pełni bardzo istotną rolę w tych trzech wymienionych przeze mnie obszarach rehabilitacji jednocześnie.
– Co motywuje niepełnosprawnych do aktywnego uprawiania sportu, do sięgania po
olimpijskie laury?
Po pierwsze – zwiedzają cały świat, są znani nie tylko w swoim środowisku, ale równieŜ
szerzej. JeŜeli otrzymują medale, biją rekordy – mają satysfakcję, co znakomicie wpływa
na ich samopoczucie, na samoocenę. Poszerzają swój świat. Nie zapominajmy, iŜ często
niepełnosprawność łączy się z samotnością – co, mówiąc językiem kolokwialnym, jest
„dołujące”. Sportowcy nie miewają takich problemów. Niepełnosprawni, a jest ich w Polsce około 5 mln, wciągają innych do aktywnego Ŝycia. Oczywiście, nie kaŜdy musi zdobywać olimpijskie medale, ale juŜ wyjście z domu i spotkanie z innymi, mającymi podobne problemy – to juŜ ogromne osiągnięcie. Nie czują się odrzuceni.
Zdrowi mają nieco inną motywację: ich interesuje sława, pieniądze.
– Co daje Panu praca z niepełnosprawnymi?
Nabrałem pokory wobec Ŝycia. Zdecydowanie. Jak człowiek zobaczy 5 tys. osób niepełnosprawnych w jednym miejscu, które tryskają radością – to zmienia się postrzeganie rzeczywistości, swoich problemów – Ŝe pokłócił się z narzeczoną, Ŝe Ŝona go wyrzuciła z domu. Malkontentów, którzy narzekają na swoje nieudane Ŝycie, a mają po dwie zdrowe
kończyny, chętnie bym zabrał na takie zgrupowanie. Myślę, Ŝe byłaby to znakomita lekcja dla nich: wszystkie problemy nabierają właściwych proporcji. Wracając do pytania: ta
praca daje mi duŜo satysfakcji.
– Czy z powodu sukcesów, które odnoszą paraolimpijczycy?
TeŜ. Tym bardziej, Ŝe środki na sport dla niepełnosprawnych są bardzo ograniczone.
Tymczasem w Sydney na 130 państw uczestniczących w paraolimpiadzie zdobyliśmy
ósme miejsce. DuŜe sukcesy odnotowujemy w lekkiej atletyce, pływaniu, szermierce,
łucznictwie (reprezentanci pochodzą z Kielc), tenisie stołowym, podnoszeniu cięŜarów.
W ub. roku w Atenach zdobyliśmy 54 medale.
– Dziękuję za rozmowę.
Olga Harmala
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Pisali o nas
„Akademicki Przegląd Sportowy”
Puchar zostaje w Kielcach
DruŜyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zwycięŜyła w Międzynarodowym Turnieju Piłki
Ręcznej o Puchar JM Rektora Akademii Świętokrzyskiej. (...) Ekipa WŚ nie pozostawiła
złudzeń kolegom ze Lwowa, zwycięŜając pewnie 41;31. DruŜynie AŚ przyszło się więc cieszyć z drugiego miejsca. (AK)
Czas (nie)spodzianek
Turniej wygrała Wszechnica Świętokrzyska, która ostatnio urasta do rangi gwiazdy kieleckiego AZS. Ale za to w jaki sposób to czyni! Koszykarze tej uczelni mogą nawet opatentować pomysł jak wygrać, mając do dyspozycji zespół, który poznał się dopiero w drodze
na zawody. (....) Ich srebrny medal to z jednej strony duŜe zaskoczenie, z drugiej zaś
ogromny sukces. Oby tak dalej...(Agnieszka Kopacz)
„Słowo Ludu” (31 V)
Labirynty od „Dedala”
„Labirynty” nagrody magazynu kulturalno-artystycznego Dedal oraz Agencji ReklamowoWydawniczej „Mediateka” otrzymali: najaktywniejszy twórca i najaktywniejsza instytucja
regionu. (...) Podczas ceremonii wręczono takŜe certyfikaty „Mecenasa Kultury Świętokrzyskiej 2004”. Otrzymali je: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, Henryk Milcarz, Alojzy
Sobura, Andrzej Dąbrowski i Jacek Kowalczyk (...) (ab)
„Słowo Ludu” (2 VI)
Złota Wszechnica
Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w imponującym stylu zwycięŜyli w mistrzostwach
Polski wyŜszych szkół niepublicznych w piłce noŜnej. Kielczanie odnieśli siedem zwycięstw, nie tracąc w mistrzostwach ani jednego gola. (...) Najlepszym zawodnikiem uznano Piotra Pawłowskiego, najskuteczniejszym strzelcem został Piotr Kajda (13 bramek),
zaś najlepszym bramkarzem Dawid Polak (wszyscy WŚ Kielce). (...) (wid).
„Echo Sportowe” (6 VI)
Trzeci raz Wszechnica. Rektor zadowolony z sukcesów sportowców
DruŜyna uczelniana piłkarzy Wszechnicy Świętokrzyskiej w wielkim stylu wywalczyła
w Poznaniu mistrzostwo Polski szkół niepaństwowych. Z druŜyna i ekipą badmintonistów, która na podobnej imprezie zdobyła tytuł wicemistrzowski spotkał się rektor
Wszechnicy. Rektor Mieczysław Adamczyk zawsze doceniał takie sukcesy, więc i tym razem ufundował dla nich sportowe stypendium, a tym, którzy juŜ kończą uczelnię , umorzył ostatnia ratę czesnego (...) (Sławomir Stachura)
„Słowo Ludu” (15 VI)
Dobre wiatry Wszechnicy
Załoga Wszechnicy Świętokrzyskiej w składzie: Jerzy Klimczak (sternik), Monika Rzepecka, Marek Dutkiewicz zwycięŜyła w IV regatach górskich „Cedzyna 2005” o puchar wojewody świętokrzyskiego Włodzimierza Wójcika. Wyprzedziła ona konkurentów z Akademii
Świętokrzyskiej i WyŜszej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego. (d, krolp)
„Echo Dnia” (20 VI)
Olimpijska Wszechnica. Praca Anny Szafraniec juŜ przetłumaczona na język angielski
W sobotę prace licencjackie na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z powodzeniem
obronili olimpijczycy z Aten, kolarze górscy – Anna Szafraniec i Marcin Karczyński. (...)
Anna Szafraniec, czołowa „góralka” świata, pisała prace pod okiem profesora Edwarda
Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, który pracuje teŜ na Wszechnicy. Profesor Mleczko jest zachwycony pracą Ani. (...) Docenili ją teŜ inni, bo została juŜ
przetłumaczona na język angielski. (...) Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej profesor Mieczysław Adamczyk kilka lat temu postanowił powołać kierunek wychowanie fizyczne i jak
sie okazało, był to strzał w dziesiątkę. Na kieleckiej uczelni studiują sportowcy z całego
kraju i choćby samych znanych kolarzy jest tu cała plejada. Studentką Wszechnicy jest
inna znakomita góralka, olimpijka z Aten Magda Sadłecka. (...) (Sławomir Stachura)
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W Uczelni

DZIEŃ Z DZIEĆMI

1 czerwca, w Dniu Dziecka, w ramach wolontariatu studenckiego pojechałyśmy do szkoły podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, by spędzić
z dziećmi ten dzień. Zorganizowałyśmy dla uczniów owej szkoły program
„Gry i zabawy ruchowe”. Dzieciaki z wielką chęcią i radością uczestniczyły w
proponowanych przez nas konkurencjach. Chętnie teŜ dopingowały przedstawicieli swoich klas. Wszyscy razem bawiliśmy się wspaniale. Po kilku godzinach wspólnej zabawy musiałyśmy opuścić szkołę, co spotkało się z wielkim niezadowoleniem. Na zakończenie kaŜde dziecko otrzymało od nas drobny upominek.

Mimo licznych obaw, które wcześniej nam towarzyszyły – jesteśmy bardzo zadowolone. Spotkałyśmy się z miłym przyjęciem zarówno ze strony
grona pedagogicznego jak i dzieci. Radość dzieci oraz uśmiech goszczący na
ich twarzach był dla nas największą nagrodą. Otrzymałyśmy równieŜ ponowne zaproszenie do szkoły, z którego w najbliŜszym czasie z pewnością
skorzystamy.
Sylwia Matuśkiewicz, Agnieszka Jagieła, Anna Dolata

NOWE OBLICZE ZESPOŁU

Zespół muzyczny Wszechnicy Świętokrzyskiej pokazał nowe, bardziej
drapieŜne oblicze na tegorocznych Juwenaliach.
Po łagodnym brzmieniu kolęd przyszedł czas „dać czadu”. Mieliśmy
moŜliwość zagrać na scenie gdzie dzień wcześniej grała IRA. Wystąpiliśmy
jako support przed „śywiołami”. Zaprezentowaliśmy własne autorskie numery, obecnie przymierzamy się do nagrania płyty. Z końcem tego roku akademickiego z zespołu odchodzą ostatni członkowie, za których przyczyną ten
zespół miał rację bytu. Karolina Kmiecik (wokal) Rafał Hałas (gitara solowa)
Michał Winiarski (perkusja). Jak moŜecie się domyślać, zespół poszukuje
nowych członków. Więc jeŜeli grasz, śpiewasz, zapraszam do pokoju Samorządu Studentów (05) lub bezpośrednio na próbę. Polecam, naprawdę warto.
Michał Winiarski
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WYGRAJ SWOJE śYCIE

W związku z odbywającymi się w dniach 16 – 22 maja Świętokrzyskimi
Dniami Profilaktyki Koło Penitencjarne działające w naszej uczelni zorganizowało wystawę prac profilaktycznych pod hasłem „Wygraj swoje Ŝycie”
pod kierunkiem dr Moniki Szpringer, mgr Edyty Laurman-Jarząbek
i mgr Marii Jarońskiej. Rekwizyty, plakaty i ulotki zostały wykonane przez
studentów III roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej studiów dziennych
i zaocznych Wszechnicy Świętokrzyskiej.
18 maja o godz. 11 w holu przy bibliotece odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy, w którym uczestniczyli pani prodziekan dr Marzena
Pękowska, organizatorzy wystawy oraz studenci studiów dziennych.
Wystawa ma za zadanie zwrócenie uwagi, zwłaszcza młodych ludzi, na
zagroŜenia i pułapki, jakie niosą uzaleŜnienia. Pobudza naszą wyobraźnię
i skłaniała do przemyśleń.
Oprócz zapoznania się z pracami mieliśmy moŜliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „Mam tak samo jak Ty...” wykonanej przez
studentkę I roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. 21 maja studenci
studiów zaocznych równieŜ mieli okazję ją zobaczyć. Prezentacja multimedialna miała na celu ukazanie rzeczywistego obrazu naszego miasta. Jak się
okazuje, pozostawia on wiele do Ŝyczenia. Uświadomiła nam, Ŝe w bardzo
duŜym stopniu los naszego miasta zaleŜy od nas samych, nie powinniśmy
biernie przyglądać się szarej rzeczywistości, lecz robić coś, by było lepiej.
Pamiętajmy o tym, Ŝeby nie liczyć na to, Ŝe ktoś inny poprawi naszą rzeczywistość.
Agnieszka Jagieła, Sylwia Matuśkiewicz
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Klub MŁODYCH Twórców

WYGRAJ SWOJE śYCIE – PREZENTACJA PRAC

Rekwizyty, plakaty i ulotki zostały
wykonane przez studentów III roku
pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej studiów dziennych i zaocznych
Wszechnicy Świętokrzyskiej.
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TURNIEJE I TROFEA
• 15-16 maja w Częstochowie nasi studenci uczestniczyli w Mistrzostwach Polski WyŜszych Szkół Niepublicznych w Tenisie Stołowym.
IV miejsce kobiety:
VIII miejsce męŜczyźni:
Anna Dulińska (II r. wf z)
Krystian Solecki (III r. wf z)
Agnieszka Nawrot (I r. wf dz)
Rafał Visor (III r. wf z)
Ewa Gładyś (I r. wf dz)
Mirosław Łuszcz (III r. wf z)

Był to bardzo dobry występ w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami,
gdzie nasze zespoły nie znalazły się w pierwszej ósemce.

• 20-22 maja we Wrocławiu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski
w Badmintonie. Startowały zespoły z 33 uczelni. Ekipa nasza w składzie:
Katarzyna Kwiecień (I r. wf z)
Monika Królikowska (III r. TiR dz)
Iwona Kaczmarska (I r. wf z)
Daniel Podkasiński (III r. wf z)
Łukasz Knapczyk (I r wf z)
Tomasz Kasprzycki (I r. wf z)
zajęła VI miejsce, a w kategorii uczelni
niepublicznych – II miejsce.
Zarówno występ naszych badmintonistów, jak i osiągnięte miejsce, było
bardzo miłym zaskoczeniem. Startowaliśmy w tej dyscyplinie po raz pierwszy.

• Rewelacyjnie spisali się futboliści Wszechnicy Świętokrzyskiej, którzy
w dniach 23-29 maja bronili w BłaŜejewku k/Poznania tytułu mistrza
Polski zdobytego w 2003 roku w Supraślu.
Nasi studenci w imponującym stylu pokonali wszystkich rywali zwycięŜając
w finale WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania z Warszawy 2:0.
Zespół nasz w całym turnieju nie
stracił bramki. Zdobyliśmy wszystkie
moŜliwe trofea:
1. Najlepszy piłkarz mistrzostw – Piotr
Pawłowski (III r. wf z)
2. Najlepszy strzelec – Piotr Kajda (I r.
wf z)
3. Najlepszy bramkarz – Dawid Polak
(II r. wf z)
Ponadto w zespole występowali: Jakub
Malara (I r. wf z), Paweł Misiaszek (II r.
wf z), Marek Madej (I r. wf z), Łukasz
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Biały (I r. wf), Dariusz Papierz (III r. wf z), Rafał Krzysztofik (I r. wf), Mariusz
Koćmin (III r. wf), Radosław Wilk (I r. wf z), Michał Bała (I r. wf z), Szymon
UboŜak (III r. wf z), Łukasz Szymoniak (I r. wf z), Marcin Dziewulski, Rafał
Wiącek (II r. wf), Piotr Kusztykiewicz (II r. wf z), Sebastian Świerc (II r. wf z).

W dniu 3 maja z piłkarzami oraz
badmintonistami
przy
lampce
szampana spotkał się JM Rektor
Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr
hab. Mieczysław Adamczyk, który
pogratulował studentom osiągnięć,
nagradzając zdobywców przyznaniem
stypendiów sportowych oraz zwolnień
z końcowej raty czesnego.

Nagrodzeni zostali równieŜ opiekunowie: mgr Marek Dutkiewicz i dr Bogdan
Gawron. W spotkaniu uczestniczyli
równieŜ dziekan wydziału WFiT prof.
zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz oraz
przedstawiciele lokalnych mediów.
• 11 czerwca załoga Wszechnicy Świętokrzyskiej w składzie: Jerzy Klimczak
sternik (II r. wf z), Monika Rzepecka (II r. wf dz) i Marek Dutkiewicz zajęła
po raz trzeci I miejsce w Regatach Górskich o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego, Włodzimierza Wójcika, będących jednocześnie I Akademickimi śeglarskimi Mistrzostwami Regionu Świętokrzyskiego.
(MD)
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