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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Trwają obrony prac dyplomowych. W tym roku mury Wszechnicy opuści blisko 1800 absolwentów.

DO MŁODYCH
Nasza uczelnia włączyła się w organizację kampanii informacyjno-promocyjnej
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start w pracy”, prowadzoną przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Kielcach. W ramach tego programu rozpowszechniane będą informacje na temat
prawa pracy oraz zachowania zasad bhp w pracy.
Akcja skierowana jest głównie do młodych pracowników, rozpoczynających karierę
zawodową. Jej cel to upowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach prawnych zapewniających
młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy. RównieŜ wśród pracodawców promowane będą takŜe „dobre praktyki”, związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników.
Kampania jest juŜ popularna niemal w całej Europie. Podjęcie jej spowodowane było potrzebą „podnoszenia świadomości” i prowadzenia edukacji dotyczącej ryzyka, a takŜe
upowszechnianie kultury zapobiegania zagroŜeniom. WaŜne, by absolwenci szkół mieli
podstawową świadomość i zrozumienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, ich znaczenia, a takŜe swoich praw i obowiązków. Wszystko to wpłynąć ma na
utrzymanie i poprawę jakości pracy.
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie www.mlodzipracownicy.pl
Ola Drdzeń
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NIE SAMĄ WIEDZĄ STUDENT śYJE

NA OBOZIE W PIŃCZOWIE
Piękna pogoda, malownicze widoki,
wypady na kajaki i do stadniny koni...
Brzmi jak pocztówka z wakacji? Błąd! To
wspomnienia
z
tegorocznego
obozu
sportowego w Pińczowie, którego I turnus
odbył się w dniach 15-22 maja br. Udział
w nim brali studenci II roku turystyki
i rekreacji w ramach zaliczenia przedmiotu
– obóz rekreacji ruchowej.
Oprócz zwiedzania Pińczowa (miasto
z zabytkami takimi jak: synagoga,
muzeum, kaplica św. Anny, a takŜe
olbrzymim zalewem), mieliśmy zapewnione
wiele innych atrakcji, głównie sportowych.
Graliśmy w koszykówkę i jeździliśmy na
rowerach z dr. Robertem Dutkiewiczem, piłkarskie zmagania druŜyn nadzorował mgr
Tomasz Świtaj (z którym równieŜ wybraliśmy się podziwiać wspaniałą hodowlę koni
w stadninie w Michałowie), a siatkówkę oraz gry i zabawy prowadziła mgr Agnieszka
Zwolska. DuŜe wyzwanie postawił przed nami blisko 15-kilometrowy rajd (pod okiem mgr
Jadwigi Kamińskiej i mgr. Marka Dutkiewicza). Trasa wiodła z Pińczowa przez Skowronno (gdzie znajduje się rezerwat) do Umianowic. U celu wędrówki zastaliśmy ognisko z
kiełbaskami i ciuchcię, która zawiozła nas, umęczonych studentów, z powrotem do Pińczowa... Zdecydowanej większości uczestników obozu bardzo podobały się zajęcia z kajakarstwa z mgr. Łukaszem Stochmalem (notabene absolwentem naszej uczelni), który
pomagał
nam
zgłębiać
tajniki tego fascynującego
sportu...
Największą
jednak
radość wzbudziły koedukacyjne zajęcia aerobiku dla
dziewcząt i chłopców z mgr
Iwoną Mulczyk, kiedy to
mogliśmy nawzajem podziwiać i porównywać swoje
umiejętności w tym kierunku. Powszechnie utarło się,
Ŝe to „babski” sport, ale po
wspólnych zajęciach mamy
co do tego małe wątpliwości… Pani Iwona mówi
nawet, Ŝe najlepsi instruktorzy aerobiku to właśnie
męŜczyźni. Obóz zakończył
marszobieg dookoła zalewu.
Nad całą organizacją przedsięwzięcia i bezpieczeństwem uczestników czuwał
dr Bogdan Gawron, dyrektor obozu. Szkoda, Ŝe to juŜ ostatnie wyjazdowe praktyki, które
realizujemy zbiorowo.
Ola Harmala
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WYDARZYŁO SIĘ
Mija kolejny, 12 rok akademicki Wszechnicy Świętokrzyskiej, kolejne roczniki studentów odchodzą w dorosłe Ŝycie, przychodzą następne. Uczelnia pręŜnie się
rozwija, pięknieje, mocno zaznacza swoją obecność na naukowej mapie Polski: moŜemy poszczycić się dziewiątą pozycją w rankingu tak opiniotwórczych pism, jak
„Rzeczpospolita” i „Wprost”. Jak minął ten rok? Co waŜnego dla uczelni i jej społeczności przyniósł? PrzeŜyjmy to jeszcze raz, choćby we wspomnieniach.
21.05.2005 – W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Penitencjarne
pod hasłem „Wygraj swoje Ŝycie”.
22-25.05.2005 – Reprezentacja Wszechnicy zdobyła tytuł Mistrza Polski WyŜszych Szkół
Niepublicznych w piłce noŜnej na lata 2005-2006.
07.06.2005 – Decyzją kapituły Akademickiego Centrum Informacyjnego Wszechnica
Świętokrzyska uzyskała tytuł „Wiarygodnej Szkoły”.
01.10.2005 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2005/2006
10.10.2005 – Spotkanie JM Rektora z Filipem Szołowskim, reprezentantem Polski
w triatlonie, z okazji przyznania studentowi Wszechnicy (III rok WF), rocznego stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe.
16.12.2005 – Odbiór techniczny nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego o powierzchni uŜytkowej ponad 2,5 tys. m2, w którym, prócz sal dydaktycznych, zlokalizowane zostały pomieszczenia katedr, dziekanatów, Rektoratu i Kwestury oraz sala klubowa.
20.12.2005 – PrestiŜowe odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria
Artis” dla JM Rektora.
21.12.2005 – Zmiana na stanowisku Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki. Pełniącą obowiązki została dr BoŜena Zawadzka.
13.01.2006 – Zarządzeniem Rektora wprowadzona została struktura katedr w ramach
poszczególnych wydziałów uczelni. Utworzonych zostało sześć katedr, w których zgrupowani zostali nauczyciele akademiccy zgodnie z reprezentowaną dziedziną nauki i realizowanym programem dydaktycznym na kierunkach i specjalnościach studiów.
22.02.2006 – W ramach Programu Sokrates-ERASMUS podpisana została umowa
o współpracy z belgijską uczelnią Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende w zakresie
wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
10.03.2006 - 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.
17.03.2006 – W ramach „Uniwersytetu Otwartego Wszechnicy Świętokrzyskiej” odbyła
się prelekcja prof. dr. hab. Tadeusza Sławka, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego,
pt. „Etyka zawodu nauczyciela w kontekście współczesnych przemian obyczajowych”.
24.03.2006 – Wykład prof. Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce,
przewodniczącego Światowej Rady Instytutu Pamięci Yad Cashem, na temat „Religia,
wojna i pokój”.
31.03-01.04.2006 – w Poznaniu podczas XXIII Akademickich Mistrzostw Polski Uczelni
Niepublicznych w pływaniu zespół Wszechnicy Świętokrzyskiej odniósł spektakularne
zwycięstwo zdobywając łącznie siedem medali
08.04.2006 – I miejsce wśród uczelni niepublicznych zajęła reprezentacja Wszechnicy
podczas XXIII Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych w biegach przełajowych w Łodzi.
02-04.06.2006 – Wspierając ambitną i chcącą się uczyć młodzieŜ, Wszechnica aktywnie
włączyła się w organizację centralnego etapu XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który
odbył się w Ameliówce pod Kielcami.
03.06.2006 – Po raz piąty w historii Górskich Regat o Puchar Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego zwycięŜyła załoga Wszechnicy Świętokrzyskiej.
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ZAWODOWE WYBORY

PATENT NA CIEKAWY ZAWÓD
REZYDENT
Pracuje w miejscach, do których przybywają turyści. Jest łącznikiem między
biurem podróŜy a jego klientami. Sprawuje opiekę nad gośćmi i pomaga im rozwiązywać pojawiające się podczas wakacji problemy, informuje ich o miejscu wypoczynku, hotelu, posiłkach, sposobach spędzania wolnego czasu itp. Mowa o rezydencie biura podróŜy. Nim się zdecydujesz, czy to zajęcie dla Ciebie – przeczytaj.
JAK WYSTARTOWAĆ?
śeby zostać rezydentem trzeba posiadać licencję pilota
wycieczek i zapisać się na kurs rezydenta (organizatorzy to
m.in. Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek,
Zrzeszenie Studentów Polskich AGH, Orion, PTTK,
Triada). Aby się dostać nie trzeba zdawać egzaminów,
a jedynie uiścić opłatę za zajęcia. Np. Małopolskie
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek organizuje taki kurs
dwa razy w roku (czas trwania: weekend) za kwotę 120
zł. Nowy kurs właśnie rozpoczął się 2 czerwca,
a następny odbędzie się na przełomie grudnia
i stycznia. Ceny wahają się w granicach kilkuset
złotych.
Program
obejmuje
część
teoretyczną
i praktyczną, a zwieńczeniem jest egzamin wojewódzki.
Warto się zdecydować, bo oprócz niezbędnych uprawnień
moŜna zdobyć równieŜ pracę – kursantom często przypatrują się na zajęciach przyszli
pracodawcy, polujący na najlepszych uczestników... Niektóre firmy (Scan Holiday, Ving)
same organizują szkolenia dla swoich najlepszych pracowników.
WYMAGANE CECHY
Młody wiek (ok. 22-35 lat) i dobra znajomość
języków obcych to najbardziej poŜądane cechy. Niemniej
waŜna jest dyspozycyjność, prezencja i otwartość. Osoby,
które chcą wykonywać zawód rezydenta powinny być
cierpliwe i opanowane, mieć dobrą pamięć, by szybko
rozróŜniać swoich klientów (których muszą jednakowo
i sprawiedliwie traktować). Sprawdzają się tu ludzie
przebojowi i bezkonfliktowi, z łatwością nawiązujący
kontakty, zaradni optymiści, którzy potrafią zachować
zimną krew nawet w trudnych sytuacjach. Nie do
przecenienia
jest
rozległa
wiedza
turystycznokrajoznawcza na temat obszaru, na którym przebywają goście.
Jak w kaŜdej dziedzinie, tak i tu, najlepiej sprawdzają się pasjonaci.
NAJWAśNIEJSZE ZADANIA
Rezydent odpowiada głównie za rezerwacje i załatwienie wszelkich spraw związanych z przyjęciem grupy turystycznej za granicą. Zajmuje się planowaniem i organizacją
programu zwiedzania, atrakcjami dla turystów, ubezpieczeniem, opieką zdrowotną,
paszportami, biletami do muzeów, organizowaniem wycieczek fakultatywnych itp. Pomaga turystom w awaryjnych sytuacjach, lecz takŜe pełni obowiązki biurowe w lokalnym
przedstawicielstwie organizatora. Poza sezonem pracuje w biurze.
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ZAWODOWE WYBORY
REALIA
Zarobki kształtują się podobnie jak pilota wycieczek czy
przewodnika (ok. 100-300 zł za dzień pracy z grupą), z tą jednak
róŜnicą, Ŝe z uwagi na czas spędzony w pracy (rezydent pracuje lub
dyŜuruje prawie 24 godziny na dobę) są wyŜsze niŜ zarobki pilota,
który spędza w pracy mniej czasu.
INNI O ZAWODZIE
Jeśli lubicie ciągłe bieganie, zamieszanie wokół własnej osoby, jesteście otwarci,
kreatywni, słowem, nie do zdarcia, jeśli chcecie poznać nowe miejsca, nie boicie się wyzwań i przygód, a swą pasją umiecie zarazić innych... To jest to niewątpliwie zajęcie dla
was :) pisze z entuzjazmem Zuzia na internetowym forum. Baraka dodaje:
Prawda jest taka, Ŝe praca rezydenta jest równie przyjemna jak
cięŜka... Trzeba lubić Ŝycie na walizkach, szybkie tempo,
rozwiązywanie problemów turystów itp... Drugą stroną
medalu jest długie przebywanie w miejscu, które niezmiernie
fascynuje i chociaŜby dlatego warto być rezydentem! Ikka
sprowadza jednak na ziemię: Praca rezydenta to takŜe
koczowanie przy turystach, którzy ulegli wypadkom,
rezygnacja z Ŝycia osobistego, 24h w oczekiwaniu na telefon,
znoszenie głupich uwag marudnych turystów (ok. 40%
przyjeŜdŜa
z
gotową
reklamacją),
wielotygodniowe
niedosypianie, a zarobki hmm... cóŜ strasznie podobają mi
się kwoty, które zazwyczaj padają w artykułach, 1000$ minimum. PokaŜę ten optymizm
w firmie, a co, niech teŜ się pośmieją, ale wszystkim Ŝyczę wytrwałości i powodzenia :
*Agis: JeŜeli czujecie, Ŝe jesteście otwarci, wasz uśmiech nie schodzi z ust, nie macie
kompleksów i problemów - walcie drzwiami i oknami do odpowiednich biur Ŝebyście mogli umilić turystom wakacje!!!
JAK CIEKAWIE I POśYTECZNIE SPĘDZIĆ WAKACJE
Wakacyjne kursy pilota – rezydenta organizowane są przez Studenckie Biuro Turystyczne AGH „Gaudeamus” zapraszające studentów z całej Polski. W ciągu dwóch tygodni trwania kursu moŜna się zaznajomić z tajnikami pracy rezydenta oraz... poszerzyć
krąg znajomych w magicznej atmosferze Krakowa. Wolne miejsca jeszcze czekają! Koszt
to 499 zł (w ratach). Terminy: 25.06. - 9.07.2006 i 2 - 16.07.2006. Więcej informacji:

Zrzeszenie Studentów Polskich AGH
AGH, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C1, pokój 322A, 3 piętro
tel. (0-12) 617-20-20, 507-182-176

Ola Harmala
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Klub MŁODYCH Twórców
Jeśli piszesz wiersze, moŜe próbki prozy, jeśli rysujesz, malujesz albo robisz coś, czym moŜna się publicznie pochwalić i co moŜna w tym miejscu zaprezentować – czekamy na Ciebie.

MYŚL NA DZIŚ
Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie Ŝycia
Frich Werner

SZCZĘŚCIE

Zastanawiasz się czasem po co Ŝyjesz?
KaŜdy z nas ma chwile słabości, zwątpienia,
bólu i rozpaczy...
Ale potem wychodzi wielkie słońce
i świeci swoimi promykami
oświetlając
Twoją drogę Ŝycia, która jest niełatwa.
Istnieją teŜ dobre chwile radości
miłości, zadowolenia,
aby Ŝyć i dawać swoje szczęście innym.
Czuć się potrzebnym i naprawdę radosnym jest pełnią Twojej szczęśliwości.
Dlatego nie zastanawiaj się, jakie będzie Ŝycie?
Czerp z niego to, co najlepsze,
przeŜyj przygody, które nie śniły się nikomu,
biegaj i skacz po łące pełnej kwiatów,
śmiej się z głupot
i śYJ pełnią szczęścia...

śYCIE

śycie... CóŜ to słowo znaczy?!
Na początku jesteś małą i bezbronną istotką,
którą przeraŜa ten dziwny świat!
Co rok jesteś mądrzejsza, starsza
i zastanawiasz się co Cię czeka?
Jak Ŝyć, Ŝeby być spełnioną:
we wszystkim i mieć wszystko?!
To jest pytanie przeraŜające, mądre
wymagające chwili zastanowienia...
Czasem jest nieograniczoną pustką,
beznadziejne i nudne, jak i równieŜ
w pełni szczęśliwe, radosne, pełne humoru
i pięknych chwil z osobą, którą się kocha!
śycie jest piękne i krótkie:
jest i go nie ma...
Dlatego ciesz się kaŜdą chwilą,
która trwa, bo drugiej takiej juŜ nie będzie.
śycie to dar, czar, magia,
jak i równieŜ duŜa nostalgia...

Wiersze napisała Iwona C.
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PIĄTA STRONA ŚWIATA
SUGERUJE
Propozycje na wakacje, czyli Norwegia widziana oczami studentów
II roku turystyki i rekreacji (wybrane wypracowania z ćwiczeń).
Norwegia to kraj wikingów, legend, mitów, podań o Trollach Ŝyjących na
dalekiej północy, zorzy polarnej, fiordów, lodowców, dzikiej przyrody...
Surowe piękno w tym kraju zachwyci kaŜdego wytrawnego turystę, nie tylko „polarników”, gdyŜ w lecie moŜemy spodziewać się tam wyjątkowo długich
i ciepłych dni. Ta „kraina niezachodzącego słońca” oferuje mnóstwo atrakcji:
ładne miasteczka, ciche wioski rybackie, zaczarowane lasy, piękne jeziora, dzikie
góry, średniowieczne drewniane kościoły, okręty wikingów. Fiordy krętymi wstąŜeczkami wciskają się pomiędzy strome urwiska. Krowy-akrobatki bohatersko
pasą się na pionowych niemal spłachetkach trawy. W lecie gwiazd nie uświadczysz, w zimie zorza polarna rozrzuci po niebie magiczne światła. Norwegowie nie
są moŜe zbyt wylewni, ale chętnie słuŜą pomocą, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
Nie tak łatwo się z nimi zaprzyjaźnić, ale za to zawsze moŜna na nich liczyć.
Ewelina Jurecka

Odkryjcie świat uroczy i jedyny w swoim rodzaju. Wyobraźcie sobie
kraj, w którym natura jest darem dla człowieka.
Wyobraźcie sobie kraj z porami roku, wypełnionymi albo światłem, albo
ciemnością. Wyobraźcie sobie kraj, w którym topniejący śnieg odkrywa delikatne
kwiecie. Kraj, gdzie morze styka się z łańcuchami górskimi. Odkryjcie kraj, w którym natura tworzy sztukę. Miejsce, gdzie moŜna wzbogacić swe Ŝycie. Przyjaźń,
twardo stąpający po ziemi ludzie, unikalna sceneria, letnie noce jasne jak za dnia
oraz mroźne i śnieŜne zimy czynią Norwegię krajem bardzo wyjątkowym. RóŜnorakie atrakcje i zajęcia nie pozwolą wam się nudzić: latem – otwarta dziewicza kraina Lapończyków na północy oraz fiordy i festiwale na południu. Norwegowie
to serdeczni ludzie w gościnnym kraju. To ekscytujące spotkania z wyjątkowym
krajem. To ludzie dumni ze swej bogatej tradycji i zarazem odwaŜni, zgłębiający
nowe pomysły. Kraj, który łączy róŜnorakie poglądy, style Ŝycia i elementy kulturowe. Kraj, który przywita was z otwartymi ramionami. Bawcie się dobrze, podróŜując wśród krajobrazów zapierających dech w piersi. Świat rozwinie się przed
wami w niekończącej się panoramie. Doświadczycie nieograniczonej wolności.
Barbara Kisiel
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI

POZOSTAŁ NIEDOSYT I śAL
W dniach 25-28 maja w Radomiu odbyły się finały Mistrzostw Polski Szkół
WyŜszych w Piłce Ręcznej MęŜczyzn.
Nasz zespół naszpikowany reprezentantami
Polski (m.in.: Patryk Kuchczyński, Paweł
Podsiadło, Sebastian Snoch, Michał Chodara) po
wygraniu półfinałowej grupy C w Lublinie,
wydawał się być niemal pewnym kandydatem do
jednego z medali w finale w Radomiu.
Na początku nic nie zapowiadało, Ŝe moŜe być
inaczej. Nasz zespół po wygraniu swojej grupy,
gdzie pokonaliśmy kolejno: PWSZ Leszno (10:0),
Uniwersytet
Łódzki
(34:26),
Politechnikę
Wrocławską (33:23), by zmierzyć się o wejście do
finału z Uniwersytetem z Zielonej Góry (zespół,
w którym grało 90% zawodników występujących
w zespole, który zajął II miejsce w I lidze).
Po remisowej pierwszej połowie spotkania
przegrywamy (przy niekwestionowanej pomocy
pana sędziego) całe spotkanie 24:29 (14:14), jak
się okazało z późniejszym wicemistrzem Polski.
Pozostała więc tylko walka o V miejsce, gdzie
pokonaliśmy Politechnikę Gdańską 32:24.
Reasumując: byliśmy najlepszym zespołem wśród
Trener Andrzej Tłuczyński
szkół niepaństwowych, jedynym wśród finałowej
„szesnastki”.
W składzie naszej reprezentacji wystąpili: Patryk Kuchczyński, Paweł Podsiadło, Michał
Salami,
Sebastian
Smołuch,
Tomasz Mróz, Krzysztof Paluch,
Łukasz Krupa, Michał Świercz,
Michał Chodara, Paweł Swat,
Tomasz Mochocki, Przemysław
Rosiak, Paweł Kuczyński, Konrad
Wiórniewicz, Przemysław Bystran.
Nasz zespół gościnnie prowadził
trener Andrzej Tłuczyński, jeden
z najlepszych w historii polskich
szczypiornistów.
W trakcie finałów doszło do
spotkania
dawnych
przyjaciół
z reprezentacji Polski, a mianowicie
Zygfryda Kuchty, który prowadził
zespół
Uniwersytetu
Łódzkiego
i Andrzeja Tłuczyńskiego.
MD
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