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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

WIARYGODNA I NAJLEPSZA, CZYLI
WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA!
Wszechnica Świętokrzyska otrzymała na rok akademicki 2007/2008 certyfikat
„Wiarygodna Szkoła” i zajęła pierwsze miejsce w Rankingu uczelni licencjackich
i inżynierskich opracowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.
Uroczystość wręczenia certyfikatu „Wiarygodna
Szkoła” odbyła się 31 maja 2007 roku w Poznaniu.
W imieniu JM Rektora, prof. dr. hab. Mieczysława
Adamczyka, odebrały go dr Bożena Zawadzka –
dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki, oraz dr Marzena Pękowska – dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego.
Organizatorem projektu „Wiarygodna Szkoła”,
skierowanego do uczelni niepaństwowych, jest
Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.
Projektowi towarzyszy ranking opracowywany
w trzech kategoriach: środowiska akademickie,
uczelnie magisterskie, uczelnie licencjackie i inżynierskie. W tej ostatniej kategorii Wszechnica
Świętokrzyska jest najlepsza!
Projekt „Wiarygodna Szkoła” powstał z myślą
o maturzystach. Ma im pomóc w wyborze takiej
szkoły wyższej, która działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej i pozwala realizować się studentom
poprzez pozadydaktyczne formy działalności (koła
zainteresowań, organizacje studenckie, kluby
sportowe, wydawnictwo uczelniane).
I właśnie taką uczelnią jest Wszechnica!
Tegoroczna edycja projektu realizowana była
pod hasłem „Wiarygodna Szkoła – Szkoła bez Barier” i miała na celu promowanie placówek, które
tworzą sprzyjające warunki studiowania także
osobom niepełnosprawnym.
Zwracając się do maturzystów, organizatorzy projektu przekonują, że podejmując naukę w uczelni
z certyfikatem „Wiarygodnej Szkoły”, mogą mieć pewność, że dba ona o wysoki standard nauczania
i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.
AK
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DNI PROFILAKTYKI
NA WSZECHNICY
Wszechnica Świętokrzyska była
współorganizatorem V Świętokrzyskich
Dni Profilaktyki. W ich ramach 15 i 16
maja 2007 roku odbył się na uczelni cykl
wykładów. Towarzyszyła mu wystawa
plakatów wykonanych przez studentów.
Wykłady zorganizowały dr Monika Szpringer,
mgr Elżbieta Laurman-Jarząbek i mgr Eliza
Mazur. Cykl zainaugurowało spotkanie z kuratorem sądowym – mgr Marianną Adamczyk, która
opowiedziała o „Blaskach i cieniach pracy kuratorskiej z młodzieżą”. Natomiast spotkanie z mgr
Bernadetą Relidzyńskią, zatytułowane „Odział
Kobiecy Aresztu Śledczego – oddziaływanie resocjalizacyjne wobec osadzonych kobiet”, pozwoliło
nam poznać codzienne życie w placówce i stosowany w niej system penitencjarny.
Kolejny wykład poprowadziła mgr Maryla
Płusa, psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych, a dotyczył on
„Pracy korekcyjnej z dzieckiem z zaburzonym
zachowaniem”. Dzięki niemu wiemy, że cechy
charakterystyczne zaburzonego zachowania to:
nieadekwatność – co oznacza, że nie jest ono racjonalną odpowiedzią na daną sytuację; sztywność – zachowanie powtarza się według tego samego wzorca w określonych sytuacjach; automatyczność – zachowanie uruchamia się automatycznie jako odpowiedź na elementy sytuacji, bez
rozpoznawania jej jako całości.
Spotkanie z dr Moniką Głazowską odbywało
się pod hasłem „Punkt diagnostyczno-konsultacyjny HIV”. Poszerzyło ono naszą wiedzę o możliwościach zakażenia się tym wirusem i o czynnościach profilaktycznych. Utwierdziło nas też

NA WARSZTATACH
Warsztaty dla studentów, nauczycieli, policjantów i pracowników ośrodków pomocy społecznej
odbywały się w dniach 17-19 maja w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji. Zorganizowano je w ramach V Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Wzięłyśmy udział w zajęciach na temat:
„Zasady i etapy pomagania ofiarom przemocy”.
Poprowadziły je mgr Małgorzata Skup i mgr Elżbieta Gadacsine-Michalak. Uczestnicy dokonali

w przekonaniu, że obcowanie z nosicielami HIV –
przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności – absolutnie nie zagraża naszemu zdrowiu.
Ostatni wykład poświęcony był „Zaburzeniom
wieku młodzieńczego”. Dr Agata Horecka-Lewitowicz wyjaśniła, jakie zagrożenia czyhają na
dziewczęta i chłopców w okresie adolescencji,
w jaki sposób rozmawiać z dorastającą młodzieżą
i jak pomagać jej w rozwiązywaniu problemów.
Dzięki wykładom zdobyłyśmy wiele pożytecznych informacji. Na pewno wykorzystamy je
w nauce i w przyszłej pracy pedagogicznej.
Justyna Grąbka, Magdalena Chmielewska,
Aleksandra Nowak, Urszula Sękowska,
Iwona Benat, Aleksandra Cisak,
Aleksandra Kasprzyk, Ewelina Borek,
Agata Kozera, Justyna Subocz

między innymi teoretycznej analizy głównego
zagadnienia (pojęcie i klasyfikacja przemocy,
cechy charakterystyczne jej ofiary i świadka).
Ważną częścią warsztatów była próba obalenia
mitów i stereotypów dotyczących przemocy, wyrażających się na przykład w osobliwym rozumieniu
słów: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
Warsztaty w aspekcie praktycznym poszerzyły naszą wiedzę zdobytą na uczelni. Uzmysłowiły
nam – osobom dopiero przygotowującym się do
pracy pedagogicznej – z jakimi problemami możemy się spotkać w przyszłości.
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PODRÓŻ DO HOLLYWOOD
Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie
do pedagogiki zabawy – warsztaty pod takim hasłem
odbyły się na Wszechnicy Świętokrzyskiej
1 kwietnia i 26 maja. Poprowadziła je mgr Teresa
Trojanowska.
Organizatorem warsztatów było Centrum Szkoleniowe
KLANZA z Lublina. Uczestniczyli w nich studenci Wszechnicy
Świętokrzyskiej – zarówno uczący się w systemie stacjonarnym,

STUDENCI DZIECIOM
Uczelniana Rada Samorządu
Studentów WŚ jak co roku
zorganizowała zbiórkę
pieniędzy na rzecz
potrzebujących dzieci. Tym
razem wspomogliśmy Dom
Dziecka w Nagłowicach.

jak i niestacjonarnym. Liczba zainteresowanych warsztatami przekraczała liczbę miejsc.
Studenci między innymi poznali gry i zabawy integracyjne, ruchowe i muzyczne. Mogli „polecieć
w podróż do Hollywood”, pobawić
się chustą, pożonglować małymi
przedmiotami.
Każda z osób biorących udział
w warsztatach otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, książkę
z opisem gier, płytę CD oraz opis
jednej z wieloetapowych zabaw,
jaką jest „Ćwierćland”.
W sali, w której odbywały się
zajęcia, słychać było śmiech, radość. Wysoko oceniona została
osoba prowadząca – za przygotowanie, kompetencje i podejście do
uczestników zajęć.
Pedagogika zabawy jest metodą
proponującą działania stwarzające
uczestnikom możliwość rozwoju
w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakt
z ludźmi i wyzwala aktywność
twórczą. Stymuluje też do podejmowania działań respektujących
dobrowolność, uznawanie przeżyć,
rezygnację z rywalizacji.
dr Renata Cichoń

Radość, jaką zaobserwowaliśmy na twarzach dziewcząt
i chłopców z nagłowickiego Domu Dziecka, nie pozostawia
wątpliwości, że za rok też warto zorganizować na Wszechnicy podobną akcję. Już teraz liczymy na ofiarność studentów.
URSS

Pieniądze zbieraliśmy na terenie
naszej uczelni 21 i 28 kwietnia oraz
12 maja tego roku, podczas zjazdów
słuchaczy studiów niestacjonarnych.
Dzięki ofiarności studentów mogliśmy
kupić między innymi słodycze oraz
przybory szkolne. Z artykułów tych
przygotowaliśmy paczki dla dzieciaków i 1 czerwca – w Dniu Dziecka –
zawieźliśmy je do Nagłowic.
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ANTHROPOS UDZIELIŁ PIERWSZEJ POMOCY
Na zaproszenie organizatorów „Euro-Pikniku Zdrowia”, który odbył się
w Kazimierzy Wielkiej 26 maja 2007 roku, Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów
Wszechnicy Świętokrzyskiej ANTHROPOS i jego opiekun dr n. med. Grzegorz
Gałuszka zorganizowali dla uczestników tej imprezy pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej.
Piknik odbywał się w Kazimierskim Ośrodku
Sportowym. Miał charakter otwarty i wzbudził
ogromne zainteresowanie nie tylko mieszkańców
Ponidzia, ale i całego regionu świętokrzyskiego.
Jego uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych
badań lekarskich, między innymi cytologicznych,
mammograficznych i spirometrycznych, a także
oddać krew w ambulansie – dzięki uprzejmości
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Obserwowali również akcję

ratownictwa technicznego Państwowej Straży
Pożarnej.
Tłum euro-piknikowiczów zgromadził pokaz
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
przygotowany przez ANTHROPOS i dr. n. med.
Grzegorza Gałuszkę. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej reprezentowali: Agnieszka Rodkiewicz, Marta Kosner,
Agnieszka Kupis, Marta Wróblewska, Anna Kozieł, Michał Janaszek, Oktawian Witecki.
Marta Kosner

Ratowanie, miły panie,
trzeba oprzeć na tym planie.
Gdy wykonasz schemat cały,
z góry sukces twój niemały.
Do człowieka podejdź śmiało,
sprawdź reakcję, potem ciało.
Spytaj głośno: co ci jest?
Może zrobi jakiś gest.

Brak reakcji na pytanie...
Działaj dalej, drogi panie.
Poklep szybko po ramieniu,
byś go nie miał na sumieniu.
Kiedy człowiek się nie rusza,
znak, że znika z niego dusza.
Krzycz i wołaj na ratunek,
bo niemały masz frasunek.
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Patrz, czy człeka coś nie dusi.
On sam nic już nie wykrztusi.
Sprawdź, co w ustach się znajduje.
On już tego nie wypluje.
Potem dłoń na czoło połóż,
palce dwa pod brodę dołóż.
Odchyl głowę mocno w tył,
by powietrza przepływ był.
Sprawdź, czy człowiek ci oddycha.
Dziesięć sekund – cała dycha.
Znowu fiasko – trudna rada,
akcja e-R się zapowiada.
Za telefon szybko chwytaj,
pomoc wzywaj, nic nie pytaj.
Nim ostatni dzwon uderzy,
odsłoń jemu tors z odzieży.
Teraz oddech, miły panie.
A to trudne jest zadanie.
Dwa wdmuchnięcia bez przesady,
nikt ci nie da lepszej rady.
Wtłocz z pół litra – jak wieść niesie,
klatka mu się lekko wzniesie.
Do sekundy dmuchaj dawkę,
drugą taką samą stawkę.
W dwie minuty, ratowniku,
tych czynności masz bez liku.
Tu trzydzieści, tam dwa razy…
i pięć cykli – bez urazy.
Tak rytmicznie powtarzając,
parametrów nie zmieniając,
trwaj i działaj w miejscu tym,
aż przywrócisz oddech w nim.
Choć medyków już wołałeś,
lecz odzewu nie dostałeś,
ratuj dzielnie, że ho, ho,
bo nietrudna RKO.
–5–
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IDEE JORDANOWSKIE NA WSZECHNICY
Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone
ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie
wesołości, tego nastroju, który życie milszym czyni – minęło właśnie sto lat od śmierci
autora tych słów: Henryka Jordana. Z tej okazji 1 czerwca 2007 roku odbyła się
na Wszechnicy Świętokrzyskiej poświęcona mu konferencja naukowa.
Patronat nad konferencją „Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego 100 lat później” objął
JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej. Zorganizowała ją Katedra Wychowania Fizycznego, by spopularyzować dorobek Henryka Jordana w dziedzinie wychowania fizycznego, zdrowotnego i patriotycznego.
Na konferencji wystąpili: prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. dr hab. Bożena Matyjas, dr Bożena Zawadzka, dr Barbara Wybraniec-Lewicka, dr Grażyna Nowak-Starz, prof. dr hab. Romuald Lewicki, dr Robert Dutkiewicz, dr Waldemar Makuła, dr Ignacy Janowski, mgr Hanna Magdziarz, prof. dr hab. Dobiesław Dudek.
Organizatorzy przewidują publikację wystąpień w Wydawnictwie Wszechnicy Świętokrzyskiej.
AK

ZAPROSZENIE DO KRAINY PACHNĄCEJ CZEKOLADĄ
Na zaproszenie Klubu Turystycznego „Piąta Strona Świata” 9 maja 2007 roku
Wszechnicę Świętokrzyską odwiedzili przedstawiciele Ambasady Boliwariańskiej
Republiki Wenezueli: Rafael Simón Ortega Rondón – attaché kulturalny, i Louis
Ricardo Freites Sanabria.
Podczas spotkania ze studentami Rafael Simón
Ortega Rondón i Louis Ricardo Freites Sanabria,
który jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Boliwariańskiego, opowiadali o historii,
kulturze, gospodarce i sporcie Wenezueli. Uzupełnieniem niezwykle interesującej i barwnie prowadzonej prelekcji były dwa filmy o tym południowoamerykańskim kraju. Jej uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że w Wenezueli znajduje
się najwyższy wodospad świata – Salto Angelo, że
w Coche nad Morzem Karaibskim rozpościera się
plaża ze startej na pył rafy koralowej, a w amazońskiej dżungli wciąż istnieją indiańskie wioski
z ich plemienną, egzotyczną kulturą.
Większość mieszkańców Wenezueli to katolicy,
ale w tym kraju religia miesza się z magią. Na
przykład dla mieszkańców wsi w stanie Miranda najważniejszą świętą (niekanonizowaną przez Kościół) jest
Indianka – Maria Lonza, a osobą, którą proszą o radę i w której nadprzyrodzoną moc wierzą – szaman.
Wenezuela to „kraj pachnący czekoladą”. Tu właśnie rosną najlepsze gatunki kakaowca, cenione przez
producentów słodkości na całym świecie. Tu także znajduje się tysiące maleńkich fabryk czekolady. Każdy
może zobaczyć, jak się ją robi. A okazuje się, że potrzebne są do tego tylko patelnia i maszynka, taka jak do
mielenia mięsa. No i oczywiście owoce kakaowca, które zrywa się ręcznie. Ich pestki muszą fermentować
przez kilka dni. Dzięki temu tracą bowiem gorzki smak i uwalniają charakterystyczny zapach kakao. Potem
praży się je na patelni, mieli, dodaje do nich cukier albo mleko – i czekolada gotowa.
Panowie Rafael Simón Ortega Rondón i Louis Ricardo Freites Sanabria serdecznie zapraszali do odwiedzenia Wenezueli. A szanse na taką podróż są duże, ponieważ rozpoczęła się wymiana studentów i nauczycieli akademickich polskich i wenezuelskich uczelni. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła możliwość
współpracy ze studentami i absolwentami pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, turystyki i rekreacji oraz
wychowania fizycznego.
AK
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MY – STUDENCI, MY – WOLONTARIUSZE
Wszechnica Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w Programie „Wolontariat
Studencki”. Nasi studenci stworzyli kilka grup wolontariuszy, których celem jest
realizacja wypracowanych przez nie projektów edukacyjnych.
Koordynatorem wolontariuszy z Wszechnicy
Świętokrzyskiej i osobą służącą im pomocą oraz
cennymi wskazówkami jest dr Renata Cichoń.
Swoje projekty realizują oni w szkołach podstawowych, gimnazjach i w Rodzinnym Domu Dziecka
w Woli Kopcowej.
Zajęcia odbywają się poza lekcjami i trwają co
najmniej dwie godziny. Nie są „obarczone” ocenami, toteż nie stresują uczniów i wywołują u nich
ogromne zainteresowanie. Dziewczęta i chłopcy
rozwijają na nich swoją samodzielność, ponieważ
mają możliwość doświadczania, próbowania i tworzenia. Zadania, które otrzymują do wykonania,
inspirują ich do dalszych poszukiwań, pobudzają
aktywne myślenie, inwencję i ekspresję twórczą.
Projekty obejmują zajęcia integracyjne (tańce
integracyjne), gry i zabawy sportowo-ruchowe, zajęcia edukacyjne, papieroplastykę i malarstwo,
warsztaty cyrkowe oraz PUS-y. W ramach tych
ostatnich (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź) uczniowie na
przykład łączą ze sobą identyczne obrazki albo
pasujące do siebie przedmioty, zjawiska czy osoby.
W trakcie realizacji projektów w nas – wolontariuszach – zrodziło się pytanie: Co nam – studentom – daje udział w „Wolontariacie Studenckim”?
Odpowiedź nie była trudna.
Przede wszystkim widzimy pozytywne emocje na
twarzach naszych podopiecznych. Cieszy nas to tym
bardziej, gdy do zajęć uda się zaangażować osoby
nieśmiałe. Miło nam jest, gdy wiemy, że nasz przy-

jazd staje się wydarzeniem w życiu szkoły czy Rodzinnego Domu Dziecka. Wdzięczności dzieciaków
nic nie jest w stanie zastąpić. Dzięki pracy z nimi
łączymy dziecięcą radość ze studencką pasją.
Dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne i opiekunowie mają do nas zaufanie – osób dopiero uczących
się, zdobywających umiejętności. Mamy przyzwolenie na „wygląd zajęć”, na sposób ich prowadzenia –
choć odbywają się one w obecności opiekuna wyznaczonego przez dyrekcję danej placówki, nie ingeruje
on w ich przebieg.
Doświadczeń, które zdobywamy, nie zastąpi
najwspanialej podana wiedza książkowa. „Wolontariat Studencki” daje nam możliwość jej praktycznego wykorzystania. Stwarza także okazję do poznania problemów danej społeczności lokalnej, do realizacji idei pracy dla dobra innych. Jest również
ciekawą formą praktyk studenckich, umożliwia
zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
Działając w „Wolontariacie Studenckim”, każdy
z nas wzbogaca swoją osobowość jako człowieka,
jednostki wrażliwej na drugą osobę. Chcielibyśmy
zmobilizować do uczestnictwa w programie nasze
koleżanki i naszych kolegów. Pamiętajcie o słowach Jana Pawła II, które mijacie, przebywając
w murach Wszechnicy: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.

STUDENT XXI WIEKU

snych studentów?”. Profesor Krzysztof Szmidt wywołał poruszenie wśród słuchaczy, ponieważ zwrócił uwagę na czynne postawy wobec życia, a tym
samym – wobec drugiego człowieka.
Podczas konferencji swoją działalność prezentowali studenci – wolontariusze – społecznicy. Zapoznaliśmy się z działaniami Regionalnego Centrum Wolontariatu w Łodzi, Fundacji „Gajusz”,
Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej
i Sztuki ARTBALE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
Nasze wystąpienie wywołało ogromne zainteresowanie i ożywienie wśród uczestników konferencji. Zaskoczyłyśmy ich różnorodnością działań, jakie podejmują studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach wolontariatu.

II Studencka Konferencja Naukowa
„Student XXI. Wolontariusz. Społecznik.
Polityk” odbyła się 25 maja 2007 roku
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Czynny udział
wzięła w niej reprezentacja naszej
uczelni.
Wraz z dr Renatą Cichoń reprezentowałyśmy
Wszechnicę Świętokrzyską na łódzkiej konferencji,
którą rozpoczął wykład inauguracyjny prof. dr.
hab. Krzysztofa Szmidta zatytułowany „Społecznik
– twórca – człowiek czynu. Czy wizja przodownika
H. Radlińskiej może być atrakcyjna dla współcze-

Paulina Broniecka, Kinga Tutak,
Beata Zawodnik, Monika Jankowska,
Wojciech Matuszczyk, Beata Moskal
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ŻYCIE SPORTOWE UCZELNI

MISTRZOWIE
FAIR PLAY
Sportowcy Wszechnicy
Świętokrzyskiej odnieśli kolejny
ogólnopolski sukces: zajęli trzecie
miejsce na XXIV Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych w Piłce
Nożnej w kategorii uczelni
niepaństwowych i zostali
uhonorowani Pucharem
FAIR PLAY.
Mistrzostwa odbywały się w Supraślu
od 14 do 18 maja 2007 roku. Ich organizatorem był Klub Uczelniany AZS Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. W zawodach udział wzięło trzynaście uczelni niepaństwowych,
w tym z Supraśla, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Gdańska i oczywiście z Kielc. Mecze rozgrywano na trzech boiskach, a sędzią głównym mistrzostw był pan Hubert Siejewicz – arbiter polskiej ekstraklasy.
Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej, pod wodzą trenera dr.
Bogdana Gawrona i kierownika sportowego mgr. Marka Dutkiewicza,
grała w składzie: Piotr Misztal (bramkarz), Marcin Reczek (bramkarz),
Michał Kołodziejczyk, Michał Jamrozik, Marcin Kołodziejczyk, Łukasz
Pyszczek, Michał Benkowski, Marcin Bała, Michał Klimowicz, Marek
Madej, Łukasz Biały, Tomasz Bartnik, Michał Bała, Łukasz Szymoniak, Norbert Rabaniuk, Rafał Krzysztofik.
W eliminacjach
nasi
piłkarze
zajęli pierwsze
miejsce w grupie, zdobywając
sześć punktów
(8:0
w bramkach). Nie miała z nimi szans
druga w tabeli
grupy A reprezentacja łódzkiej WSEZ (3
punkty), z którą wygrali 6:0, ani trzecia drużyna, czyli WSHiP z Warszawy, pokonana przez nich 2:0. Również 2:0 zwyciężyli w ćwierćfinale z WSL
Poznań. I choć w meczu półfinałowym ulegli 1:2 gospodarzom, czyli
WSWFiT Supraśl, to w tym o trzecie miejsce nie było wątpliwości, kto zasłużył na brązowy medal – nasza drużyna wygrała z WSFiZ Białystok 3:2.
A o klasie reprezentacji Wszechnicy Świętokrzyskiej świadczy przyznany jej za postawę na boisku Puchar FAIR PLAY.
AK

z wydawnictwa
Nakładem Wydawnictwa
Wszechnicy Świętokrzyskiej
ukazała się książka pod redakcją prof. dr hab. Bożeny
Matyjas: Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Jest
ona wynikiem pracy pedagogów reprezentujących kieleckie środowisko akademickie. W książce znalazły się
między innymi artykuły dotyczące społeczno-ekonomicznych wyznaczników ubóstwa, zdrowia prokreacyjnego rodziny i przestępczości
nieletnich. Wiele miejsca poświęcono w niej zadaniom
pracownika socjalnego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, pracy socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne oraz
działaniom ośrodków pomocy podejmowanym na rzecz
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ludzi starszych. Książka wyjaśni też, czym zajmuje się gerontologia społeczna, dlaczego Internet to
źródło wykluczenia i jakie są
środowiskowe uwarunkowania planów życiowych młodzieży. Zainteresuje ona pedagogów, nauczycieli akademickich, pracowników służb
społecznych, a przede wszystkim studentów kierunków
pedagogicznych.
AK

Redaguje zespół: redaktor naczelny – Ola Harmala (III rok turystyki i rekreacji), redaktor prowadzący – Joanna Kudła
Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce; Druk: Oficyna Poligraficzna APLA
Publikacja finansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
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