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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 
 

 
JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk złoŜył gratulacje sportowcom – studentom WŚ. 

(Relacje sportowe s. 7, 8) 
 

  

JJEESSTTEEŚŚMMYY  WW  CCZZOOŁŁÓÓWWCCEE!!  
 
Utrzymuje się bardzo wysoka pozycja Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w ogólnopolskich rankingach szkół wyŜszych. W ogłoszonym w kwiet-
niu przez dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Wprost” rankingu na-
sza uczelnia zajęła dziewiątą pozycję wśród niemal setki innych uczel-
ni. Powtórzyliśmy ubiegłoroczny sukces. 

(szczegóły s. 2) 
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W Uczelni 
 

JJEESSTTEEŚŚMMYY  WW  ŚŚCCIISSŁŁEEJJ  CCZZOOŁŁÓÓWWCCEE  PPOOLLSSKKIICCHH  
UUCCZZEELLNNII!!  

W ustalaniu kolejności najlepszych polskich uczelni brano pod uwagę wiele czyn-
ników, które podzielono na trzy grupy, charakteryzujące działalność uczelni, tj.: prestiŜ, 
siła intelektualna uczelni, warunki studiowania. Wśród cech składających się na charak-
terystykę „siły intelektualnej uczelni” najwięcej punktów otrzymaliśmy w następujących 
dziedzinach: ocena jakości kształcenia, nasycenie kadry osobami o najwyŜszych kwalifi-
kacjach, aktywność wydawnicza uczelni (w tej dziedzinie otrzymaliśmy maksymalną licz-
bę punktów – sto). Bardzo wysoką ocenę otrzymaliśmy w punkcie „publikacje kadry na-
ukowej”. Wysokie noty otrzymaliśmy równieŜ za warunki studiowania, wśród których 
doceniono: dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych, zasoby biblioteczne 
(woluminy), prenumeratę czasopism zarówno polskich, jak i zagranicznych, dostępność 
miejsc do nauki własnej, komputeryzację zasobów bibliotecznych, bazę dydaktyczną, 
powierzchnię w przeliczeniu na jednego studenta, kontakty ze środowiskiem lokalnym, 
moŜliwość rozwijania zainteresowań naukowych oraz kulturalnych, wspieranie absolwen-
tów, osiągnięcia sportowe.  

Oceniono takŜe prestiŜ uczelni, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania, jak: prefe-
rencje pracodawców i ocena przez kadrę akademicką – w sumie zdobyliśmy 100 punk-
tów, co stanowi powód do dumy, zwaŜywszy na fakt, iŜ pierwsza w rankingu WyŜsza 
Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense z Sandomierza 
uzyskała w tej dziedzinie 75 punktów.  

W regionie świętokrzyskim zajmujemy zaszczytne drugie miejsce, zostawiając dale-
ko w tyle inne uczelnie licencjackie w województwie (następną wymienioną w rankingu 
jest WyŜsza Szkoła Zarządzania Gospodarka Regionalną i Turystyką – zajmuje 53. pozy-
cję; WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej uplasowała się na 76. miejscu.). 
Ogłoszenie wyników rankingu miało uroczystą oprawę: impreza odbyła się  
w gmachu Filharmonii Narodowej, w imieniu Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. 
dr. hab. Mieczysława Adamczyka gratulacje odbierały: dr Marzena Pękowska – dziekan 
Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego oraz dr BoŜena Zawadzka – dziekan Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Turystyki.  

  

PPRROOGGRRAAMM  SSTTUUDDEENNCCKKIIEEJJ  WWIIOOSSNNYY  KKUULLTTUURRAALLNNEEJJ  
JJUUWWEENNAALLIIAA  22000066  

 
10 maja, środa  – Wszechnica Świętokrzyska 11.00 – 13.30; Kabaret: Kabaret  

Z Konopii, Made In China 
11 maja, czwartek  – korowód (z miasteczka Politechniki); Miasteczko studenckie 

Politechniki Świętokrzyskiej: Koncert: Haratacze, Big Cyc, ze-
spół lokalny 

12 maja, piątek  – Miasteczko studenckie Politechniki Świętokrzyskiej: koncert: 
Cree, DŜem, zespół lokalny 

13 maja, sobota  – Miasteczko studenckie Politechniki Świętokrzyskiej: koncert: 
Atrakcyjny Kazimierz, Kobranocka, Mosqito, zespół lokalny 

14 maja, niedziela  – Kadzielnia: koncert prezydencki HEY, Akurat, zespół lokalny. 
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W Uczelni 
 

WWSSZZEECCHHNNIICCAA  NNAA  TTAARRGGAACCHH  
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Do tradycji naszej uczelni wszedł  
coroczny udział w targach  
edukacyjnych, podczas których  
prezentujemy ofertę edukacyjną  
i wydawniczą szkoły.  
W tym roku ponownie spotkaliśmy 
się z maturzystami z Krakowa,  
Kielc i SkarŜyska. Po raz pierwszy 
odwiedziliśmy Rzeszów, Stalową  
Wolę i Końskie. Podczas kaŜdej  
z imprez stoisko Wszechnicy  
cieszyło się duŜym zainteresowa-
niem. Przeprowadziliśmy wiele  
rozmów z potencjalnymi  
kandydatami na studia w naszej 
szkole. PrzybliŜyliśmy im kierunki  
i specjalności studiów oraz kryteria 
rekrutacji w roku akademickim 
2006/2007. Informowaliśmy  
o świetnych warunkach  
lokalowych, wysokich ocenach  
jakości kształcenia, pomocy  
materialnej dla studentów. 
Dobrze znane w środowisku  
nauczycieli i studentów są  
skrypty, opracowania i podręczniki 
akademickie opracowywane  
przez uczelniane wydawnictwo.  
Egzemplarze prezentowane  
podczas imprez targowych  
cieszą się zawsze szczególnym  
zainteresowaniem. 

 
(m)  
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W Uczelni 

NNOOWWOOŚŚCCII  WWYYDDAAWWNNIICCZZEE  
 Wkrótce ukaŜe się w serii „Zeszyty 
Wszechnicy Świętokrzyskiej” publikacja 
przygotowana w języku angielskim pod re-
dakcją prof. dr. hab. Ryszarda Wolnego, 
przeznaczona dla studentów filologii an-
gielskiej, ale takŜe dla tych, którzy zechcą 
poznać zagadnienia z zakresu kultury i li-
teratury angielskiej – doskonaląc przy oka-
zji swoją znajomość języka. Publikacja jest 
równocześnie pierwszą pozycją prezentują-
cą nowy projekt okładki serii „Zeszyty 
Wszechnicy Świętokrzyskiej”. 
 
 W przygotowaniu jest publikacja 
prof. dr hab. Ireny Pufal-Struzik pt. „Pod-
miotowe i społeczne warunki twórczej ak-
tywności artystów”. Psychologia twórczości 
jest stosunkowo młodą dziedzina psycholo-
gii i bardzo interesującą. Na co dzień zada-
jemy sobie rozmaite pytania, które w swej 
istocie dotykają problemów związanych  
z postrzeganiem świata, z przełoŜeniem go 
na dzieło. Czy kaŜdy moŜe zostać artystą? 
Na czym polega tworzenie? Jakie okolicz-
ności muszą zaistnieć, by powstało dzieło? 
Autorka, na podstawie literatury z zakresu 
psychologii twórczości i badań własnych, 
próbuje objaśnić pewne mechanizmy, jakie 
towarzyszą procesom twórczym; próbuje 
scharakteryzować cechy charakterystyczne 
dla twórcy. 
 
 Kolejną pozycją, nad którą pracuje-
my, jest ksiąŜka prof. dr hab. ElŜbiety 
Trafiałek pt. „Starzenie się i starość. Wy-
bór tekstów z gerontologii społecznej”. Au-
torka, bardzo rzetelnie i wnikliwie, zwraca 
uwagę na szereg zjawisk społecznych, któ-
re dotyczą człowieka starego. Problematyka 
jest waŜna, z jednego choćby powodu: czas 
Ŝycia wydłuŜa się, a w związku z tym zmie-
niają się potrzeby osób starszych. Publika-
cja jest cenna właściwie dla kaŜdego: wszy-
scy mamy kogoś starszego w rodzinie, a nie 
zawsze dostrzegamy jego potrzeby. Ale 
ksiąŜkę szczególnie polecamy studentom 
pedagogiki. Jej walorem dodatkowym jest 
język: jasny, precyzyjny, komunikatywny. 

(z)  

NNOOWWOOŚŚCCII  WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE  
Wąsiński Arkadiusz: Dziecko, rodzice, adop-
cja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty 
rodzinnych form opieki zastępczej. Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005. 

Świtka Jan i in. [red.]: Osobowość przestępcy 
a proces resocjalizacji. Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
2005. 

Zenderowski Radosław: Technika pisania prac 
magisterskich. Wydaw. „CeDeWu”, Warszawa 
[2005]. 

Bogdanowicz Marta: Ryzyko dysleksji : pro-
blem i diagnozowanie. Wydaw. „Harmonia”, 
Gdańsk 2005. 

Golinowska Stanisława i in. [red. nauk.]: Ubó-
stwo i wykluczenie społeczne: badania, meto-
dy, wyniki. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa 2005. 

Kubicka Hanna: Bezdomność rodzin samot-
nych matek : społeczno-wychowawcze aspek-
ty zjawiska. Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2005. 

Nowak Annna [red.]: Wybrane społeczno-
socjalne aspekty marginalizacji. Wydaw. Ślą-
skiej WyŜszej Szkoły Zarządzania im. gen. Je-
rzego Ziętka, Katowice 2005. 

Climati Carlo: Dzieci nocy : dyskoteki, ecstasy 
i alkohol. Wydaw. „Jedność”, Kielce 2003. 

DroŜdŜ Michał: Media : teoria i fikcje. Wydaw. 
„Jedność”, Kielce 2005. 

Dziubiński Zbigniew: Społeczny wymiar spor-
tu. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2003. 

Milewska Mariola, Włodarczyk Bogdan: Hote-
larstwo : podstawowe wiadomości z zakresu 
hotelarstwa. Cz. 1. Wydaw. WyŜszej Szkoły 
Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2005. 

Crunden Robert M.: A brief history of Ameri-
can  Culture. New York, North Castle Books, 
1996. 

Kennedy Liam: Race and Urban Space in Con-
temporary American Culture. Edinburgh Uni-
versity Press, Edinburgh 2000. 

Pye Diana, Greenall Simon: CAE Reading 
Skills. Cambridge University Press 2005. 

Macpherson Robin: Advanced written English. 
Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005.  
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W Uczelni 

GGOOŚŚCCIILLII  UU  NNAASS  
Coraz intensywniej rozwija się, zapoczątko-
wana przez JM Rektora, inicjatywa wykładów 
w ramach „Uniwersytetu Otwartego 
Wszechnicy Świętokrzyskiej”. Tylko w ciągu 
ostatnich kilku tygodni odbyły się aŜ trzy 
spotkania ze znamienitymi gośćmi.  

10 marca br. swoimi wraŜeniami z pobytu 
na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie podzielił 
się ze studentami Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Turystyki ks. bp Marian 
Florczyk, który pełni funkcję Delegata 
Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Sportowców.  

 
 
Tydzień później wysłuchaliśmy prelekcji  
prof. dr. hab. Tadeusza Sławka, byłego 
rektora Uniwersytetu Śląskiego, pt. „Etyka 
zawodu nauczyciela w kontekście 
współczesnych przemian obyczajowych”.  
24 marca gościliśmy we Wszechnicy prof. 
Szewacha Weissa, byłego ambasadora 
Izraela w Polsce, przewodniczącego 
Światowej Rady Instytutu Pamięci Yad 
Vashem. Profesor wygłosił wykład na 
temat „Religia, wojna i pokój”.  

 
 
 
 
Przypomnijmy, iŜ prof. Weiss odwiedził naszą 
uczelnię w październiku 2004 roku, kiedy to 
mówił o trudnych relacjach pomiędzy śydami 
i Polakami, szczególnie w okresie II wojny 
światowej. 
(m) 
 
 

 
 

  

 
5 kwietnia br. członkowie Koła Naukowego „Penitencjarne” zorganizowali 

„Dzień AIDS”. W związku z tym zaprosili do Wszechnicy wybitnego specjalistę cho-
rób zakaźnych i wewnętrznych: dr. nauk medycznych Wiesława Kryczkę, ordynato-
ra Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach 
Interesującemu wykładowi dr. Kryczki towarzyszyła wystawa prac studentów peda-
gogiki resocjalizacyjnej i sądowej na temat róŜnego rodzaju uzaleŜnień oraz zagro-
Ŝeń współczesnego świata. 

(k) 

Na wykładzie z ks. bp. Marianem  
Florczykiem 

Wykład głosi prof. dr hab. Tadeusz Sławek 

Spotkanie z Szewachem Weissem 

���� 
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Nie samą wiedzą student Ŝyje 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  NNAASS  
3 kwietnia odbyło się walne zebranie Klubu Turystycznego „Piąta Strona 

Świata”, na którym przedstawiliśmy plan i zakres działania klubu. Ponadto uznali-
śmy, Ŝe czas najwyŜszy ruszyć w plener i w związku z tym chętnych zapraszamy do 
udziału w międzyuczelnianym rajdzie studentów 8 maja (poniedziałek). Spotykamy 
się na stacji PKS w Kielcach o godzinie 9. Trasa rajdu prowadzi szlakiem czerwo-
nym ze Świętego KrzyŜa na Świętą Katarzynę. Składka po 6 zł. na ognisko.  

Dziś kontynuujemy prezentację kolejnych państw naszego kontynentu. 
Bułgaria – pow. 110 994 km kw.; ludność 8,81 mln; PKB na 1 mieszkańca – 1500 USD; 
stolica Sofia; ustrój republika; język bułgarski; waluta: 1 lewa = 100 stotninek 
Środowisko naturalne: Znaczna część północnej granicy przebiega wzdłuŜ rzeki Dunaj 
Tu rozciągają się urodzajne niziny północnej Bułgarii. Południe kraju jest górzyste: Bał-
kany, Rodopy, Riła, Pirin i płaskowyŜ Wiotszy zajmują ponad jedną trzecią powierzchni 
kraju. Klimat kontynentalny jest łagodzony wpływem Morza Czarnego, ośrodki tury-
styczne znajdują się na wybrzeŜu, górach Pirin, Riła oraz wokół Sofii. Polityka: JuŜ 
w 681 r. pochodzący od Hunów jeźdźcy, którzy prowadzili wędrowny tryb Ŝycia, załoŜyli 
pierwsze państwo bułgarskie, a 200 lat później przyjęli chrześcijaństwo W 1947 Bułgaria 
przekształciła się z księstwa w republikę ludową, do upadku ZSRR ściśle związaną z pań-
stwami bloku wschodniego. Od 1991 Bułgaria jest niepodległą republiką. Gospodarka: 
rolnictwo dostarcza tytoniu, owoców, wina, warzyw i olejku róŜanego. W regionach gór-
skich rozwinęła się hodowla. Górnictwo koncentruje się na wydobyciu węgla brunatnego 
oraz rud Ŝelaza, cynku i ołowiu. 
Czechy – pow. 78864 km kw., ludność:10,3 mln; PKB na 1 mieszkańca – 5020 USD; sto-
lica Praga; ustrój republika; język: czeski (urzędowy), słowacki; waluta: 1 korona czeska 
= 100 halerzy. Środowisko naturalne: Pagórkowatą rzeźbę terenu centralnej, gęsto za-
ludnionej części Masywu Czeskiego, otaczają: wyniesienia Rudaw, Lasu Czeskiego, Szu-
mowy oraz Sudetów. Na wschodzie obniŜenia Bramy Morawskiej i Kotliny Górnomoraw-
skiej oddzielają go od Karpat Zachodnich. NajwaŜniejsze rzeki: Łaba, Wełtawa. Ośrodki 
przyciągające turystów to stare uzdrowiska, tereny do turystyki pieszej i rezerwaty, a takŜe 
miasta, takie jak: Praga i Brno. Polityka: W IX w. powstało państwo wielkomorawskie, 
które uznawało zwierzchnictwo władców niemieckich. Po rządach Husytów w początkach 
XV w. kraj znalazł się w rękach Habsburgów. W 1989 obalono rządy komunistów, w 1993 
utworzono samodzielne państwa – Czechy i Słowację. W 1999 Czechy zostały członkiem 
NATO. Gospodarka: Po prywatyzacji dawnej gospodarki socjalistycznej wszystkie sektory 
wykazują wzrost. Rolnictwo dostarcza ziemniaków, zbóŜ, buraków cukrowych i chmielu, 
a górnictwo: węgla brunatnego i kamiennego oraz rud Ŝelaza. 
Cuda Świata  
ŚWIĄTYNIA ARTEMIDY W EFEZIE. Świątynia Artemidy w Efezie znana jest równieŜ pod 
nazwą Artemizjonu. Stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). 
Była to olbrzymia (110 m na 55 m) świątynia, zbudowana przez króla Lidii Krezusa w VI 
wieku p.n.e. Ukończenie budowli zajęło 120 lat. W roku 356 p.n.e. świątynię spalił szewc 
Herostrates, by zyskać rozgłos i sławę. Została odbudowana w IV wieku p.n.e., ale uległa 
ponownie zniszczeniu w czasie najazdu Gotów w III wieku p.n.e. W roku 1869 ekspedycja 
zorganizowana przez British Museum odkryła miejsce, gdzie znajdowała się świątynia. 
Niektóre elementy wystroju efeskiego Artemizjonu moŜna obecnie obejrzeć w tym muzeum. 
Oryginalny posąg Artemidy, niestety nie zachowany, był wykonany ze złota, srebra, kości 
słoniowej i czarnego kamienia (chryzelefantyna). MoŜna się jedynie domyślać, jak wyglądał, 
na podstawie opisów i zachowanej kopii. Warto zwrócić uwagę na niezwykły sposób przed-
stawienia bogini, przypominający bardziej rzeźby egipskie niŜ greckie. 

Ola Drdzeń 
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI 
W XXIII Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych w Biegach Przełajowych, które 

odbyły się w Łodzi 8 kwietnia, nasi zawodnicy zajęli kolejno: Dominik Szymanowski (56), 
Przemysław Szymanowski (61), Filip Szo-
łowski (68), Szymon Garycki (92), Łukasz 
Nowacki (101), Andrzej Zieliński (119), 
Grzegorz KoŜuchowski (150), Mateusz 
Salwa (158), Michał Stefański (218). W bie-
gach startowało 329 zawodników. W klasy-
fikacji indywidualnej męŜczyzn w typie 
uczelni niepublicznych najlepsze miejsca 
przypadły kolejno: Dominikowi Szymanow-
skiemu (7), Przemysławowi Szymanow-
skiemu (8), Filipowi Szołowskiemu (9). 
W klasyfikacji druŜynowej męŜczyźni zajęli 
wysoką, siódmą lokatę. Startowały 62 

uczelnie. Natomiast wśród uczelni 
niepublicznych byliśmy najlepsi – 
Wszechnica zajęła 1 miejsce. W klasyfikacji 
indywidualnej kobiet Maria Pytel była 
najlepsza – zajęła pierwsze miejsce wśród 
uczestniczek szkół niepublicznych i 17 
w ogólnej klasyfikacji; Emilia Zapała 
odpowiednio: 2 i 50 miejsce; Agnieszka 
Nawrot – 6 i 113; Ewa Gładyś – 10 i 164; 
Magda Antonin – 13 i 205; Karolina 
Wałaszczyk – 17 i 243. Bieg ukończyło 295 
zawodniczek. W klasyfikacji druŜynowej 
Wszechnica Świętokrzyska zajęła 15 miejsce 
(na 58 uczelni). 

Na XXIII Akademickich Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych Niepaństwo-
wych w Pływaniu, które odbyły się w Poznaniu w dniach 31 marca – 1 kwietnia, pierw-

szego dnia nasza zawodniczka Maria Pytel 
na sto m stylem dowolnym zajęła drugą 
lokatę, uzyskując czas 34.29. 
Najlepszymi w tej samej kategorii 
pływakami okazali się Grzegorz KoŜuchow-
ski, który zajął 8 miejsce, Przemysław 
Szymanowski (miejsce 11).  

Na dystansie 50 m stylem motylkowym 
Marta Surga zajęła 11 miejsce z czasem 
43.77, a Małgorzata Ścieszka zajęła miejsce 
13 (z czasem 46.09). 
Wśród męŜczyzn w tej samej kategorii 
najlepszy był Paweł Jaźwiński 6 miejsce (z czasem 29.24), następnie Mariusz Gocoł na 
14 miejscu z czasem 31.03. 
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI 
Na 100 m stylem grzbietowym kobiet najlepsza była Edyta Kita, która z czasem 

1:23.26 zajęła drugie miejsce; w tej samej kategorii wśród męŜczyzn Paweł Jaźwiński 
zdobył czwarte miejsce (1:05.47), Tomasz Kwiatkowski z czasem 1:07.87. W stylu kla-
sycznym kobiet na trzecim miejscu uplasowała się Monika Stępień z czasem 43.12, 
Agnieszka Kornacka zajęła 18 pozycję z czasem 54.18. W stylu klasycznym męŜczyzn na 
50 m najlepszy z naszych zawodników Piotr Noga zajął 6 miejsce z czasem 35.81, Miro-
sław Rydz był 17. (38.41). 

W sztafecie kobiet 4x50m nasze zawodniczki zdobyły czwartą lokatę, zawodnicy – 
szóstą. 

Drugi dzień mistrzostw okazał się dla nas bardzo szczęśliwy: złoto wywalczyła szta-
feta kobiet na dystansie 4x50 m stylem zmiennym z czasem 2.37,10, a pływały w niej: 
Małgorzata Ścieszka, Monika Stępień, Edyta Kita, Maria Pytel. W tej samej konkurencji 
panowie zdobyli brązowy medal (Piotr Noga, Tomasz Kwiatkowski, Mariusz Gocoł, Grze-
gorz KoŜuchowski. W rezultacie najwięcej punktów za miejsca indywidualne i sztafety 
zdobyli zawodnicy Wszechnicy Świętokrzyskiej plasując się na I pozycji z 506. punktami. 

W Mistrzostwach Szkół WyŜszych w Piłce Ręcznej (turniej półfinałowy strefy 
„C”), które odbyły się w Lublinie w dniach 7-9 kwietnia nasi szczypiorniści uzyskali na-
stępujące wyniki: WŚ – KUL 37:21, WŚ – AE Kraków 41:12; WŚ – AR Kraków 31:20; WŚ 
– Politechnika Lublin 23:19; WŚ – AŚ Kielce 28:25; WŚ – UMCS 31:24. 
Klasyfikacja końcowa: 
I Wszechnica Świętokrzyska Kielce 
II UMCS Lublin 
III Akademia Świętokrzyska Kielce 
IV Politechnika Lublin 
Zespoły te awansowały do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 26-29 maja 
w Radomiu. 
Z ostatniej chwili: w radomskim finale wystąpi 16 uczelni z kraju, w tym nasza reprezen-
tacja jako jedyny przedstawiciel szkół niepublicznych. 
 
Turystyka 

W dniu 23 maja wewnętrz-
nym sprawdzianem zakończył się 
kolejny kurs pilotów wycieczek 
zagranicznych, organizowany 
przez Wszechnicę Świętokrzyską. 
31 uczestników uzyskało wynik 
pozytywny i przystąpi do egza-
minu państwowego przed komisją 
Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach. W programie kursu była 
m.in. obowiązkowa wycieczka 
„study tour” na trasie Kielce-
Bratysława-Wiedeń-Kielce.  

Na zdjęciu: uczestnicy 
zwiedzają Wiedeń. 
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