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Jednodniówka Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

WRACAMY PO PRZERWIE
Po semestralnej przerwie spowodowanej brakami personalnymi
w redakcyjnych szeregach reaktywujemy nasz miesięcznik.
Nasz, bo pisany o nas, przez nas i dla nas – studentów Wszechnicy.
Jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia: coś, czym chciałbyś podzielić się
z bracią studencką, coś, co cię pasjonuje, fascynuje, interesuje
lub bulwersuje – zapraszamy do tworzenia „Jesteśmy”
(kontakt z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów).

MAGISTERSKA
WSZECHNICA
Decyzją ministra nauki
i szkolnictwa wyŜszego
z 14 października 2008
roku Wszechnica
Świętokrzyska uzyskała
uprawnienia
do prowadzenia
STUDIÓW DRUGIEGO
STOPNIA na kierunku
PEDAGOGIKA. Kształcenie
przyszłych magistrów
rozpoczęło się
od bieŜącego roku
akademickiego.
(czytaj s. 2)
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NA uczelni

MAGISTERSKA WSZECHNICA
14 października 2008 r. miało miejsce
przełomowe w dziejach naszej uczelni
wydarzenie. Tego dnia Wszechnica
Świętokrzyska uzyskała uprawnienia
do prowadzenia
studiów
drugiego
stopnia i nadawania tytułu zawodowego
magistra na kierunku PEDAGOGIKA!

Po
wielomiesięcznym
oczekiwaniu na rozpatrzenie
wniosku o utworzenie studiów magisterskich na pedagogice na ręce JM Rektora
Wszechnicy Świętokrzyskiej
wpłynęła pozytywna decyzja
ministra nauki i szkolnictwa
wyŜszego.
W
bieŜącym
roku
akademickim studia drugiego
stopnia rozpoczęło kilkudziesięciu absolwentów studiów
licencjackich róŜnych specjalności kierunku pedagogika. Naukę pobierać będą
w ramach trzech specjalności:
resocjalizacja i profilaktyka
społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oraz
interwencja kryzysowa. Inauguracja roku akademickiego
połączona z symbolicznym
ślubowaniem
nastąpiła
5 grudnia 2008 r.
JuŜ za kilka miesięcy
rozpocznie się rekrutacja na
kolejny rok akademicki. Wówczas o przyjęcie, oprócz absolwentów pedagogiki, starać się
będą mogli takŜe wuefiści.
Więcej informacji na stronie
internetowej Wszechnicy.
Przyszłym
magistrom
Ŝyczymy powodzenia!
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relacje
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

JUś PO RAZ PIĘTNASTY!
27 września 2008 r. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej dokonał inauguracji
piętnastego w historii uczelni roku akademickiego.
Jak co roku inauguracja roku akademickiego była waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu
uczelni. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.
przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci świętokrzyskich
firm i instytucji, a takŜe pracownicy i studenci Wszechnicy.
Podczas inauguracji studenci, którzy w roku 2007/2008 uzyskali najlepsze wyniki
w nauce oraz zaangaŜowali się w działalność naukowo-społeczną uczelni, uhonorowani
zostali stypendium Rektora „Primus Inter Pares”. Słuchacze I roku uroczyście przyjęci zostali w poczet studentów naszej Alma Mater.
Jako Ŝe rok 2008 był rokiem olimpijskim, hasłem przewodnim uroczystości był autograf Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego do „Przeglądu Sportowego” z grudnia 1926
roku: „Sport to potęga ducha, hart woli i ciała”. Wykład inauguracyjny na temat „Dwa epizody z dziejów polskiego ruchu olimpijskiego” wygłosił prof. dr hab. Dobiesław Dudek.

JM Rektor powitał przybyłych na inaugurację
roku akademickiego gości, pracowników i studentów

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka

Zaproszeni goście

Przemówienie Francisco Villamandosa de la Torre – dziekana
Wydziału Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu
w Kordobie (Hiszpania), uczelni partnerskiej Wszechnicy
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Najwybitniejsi studenci otrzymali stypendium Rektora „Primus Inter Pares”

Uroczyste ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
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nauka

W 90. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
17 listopada 2008 r. w siedzibie Wszechnicy odbyła się sesja naukowa pod hasłem
„Niepodległość i wychowanie. Z doświadczeń II Rzeczypospolitej Polskiej”.
Organizatorem seminarium poświęconego jubileuszowi odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie było Towarzystwo Historii Edukacji oraz Wszechnica
Świętokrzyska. Zaproszonych gości w murach uczelni powitał JM Rektor prof. dr hab.
Mieczysław Adamczyk. Wśród prelegentów znaleźli się najwybitniejsi przedstawiciele
historii polskiej oświaty, m.in. prof. Kalina Bartnicka, prof. Wiesław JamroŜek, prof.
Adam Massalski, prof. Karol Poznański, prof. Władysława Szulakiewicz, prof. Stefania
Walasek i prof. Adam Winiarz.

UCZESTNICTWO W KULTURZE FIZYCZNEJ
WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW
24 listopada 2008 roku katedry
Fizjoterapii, Turystyki i Rekreacji
oraz
Wychowania
Fizycznego
zorganizowały ogólnopolską konferencję pod hasłem „Uczestnictwo
w kulturze fizycznej wyzwaniem
naszych czasów”.
Sesja
odbyła
się
pod
patronatem JM Rektora Wszechnicy
Świętokrzyskiej i miała na celu
określenie roli kultury fizycznej
w świetle szans i zagroŜeń naszych
czasów. Cele szczegółowe sesji to:
wkład sportu i turystyki w dorobek
kulturowy
współczesnych
społeczeństw, rola wychowania fizycznego
i rekreacji ruchowej w stymulacji rozwoju biologicznego dzieci i młodzieŜy oraz w promowaniu zdrowia, rola fizjoterapii w profilaktyce i terapii zaburzeń i schorzeń wynikających
z zagroŜeń cywilizacyjnych.
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„ANTHROPOS” NA OLIMPIADZIE
29 listopada 2008 r. członkowie Koła Naukowego „ANTHROPOS” wzięli udział w II
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, zorganizowanej przez
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów YEAP, Wydział Rehabilitacji
oraz Samorząd Studencki AWF Warszawa.
Olimpiada
przeznaczona
była dla studentów i absolwentów
do 35. roku Ŝycia. Osoby
zainteresowane
uczestnictwem
zgłaszały się do jednej z trzech kategorii.
Olimpiada
w
swojej
ostatecznej wersji miała postać
testu składającego się ze 120
pytań
jednokrotnego
wyboru.
Pytania
zostały
przygotowane
przez
Radę
Naukową
–
specjalistów z anatomii, kinezyterapii,
neurologii,
biomechaniki i metod fizjoterapeutycznych.
W olimpiadzie udział wzięła
delegacja Wszechnicy Świętokrzyskiej w składzie: Marta
Kosner, Agnieszka Kupis, Arka- Studenci fizjoterapii podczas olimpiady
diusz Czuba, Anna Kozieł, Karolina Korta.
KaŜdy z uczestników na powitanie otrzymał zestaw startowy razem z okolicznościowym T-shirtem. Była to pierwsza nagroda, jaką kaŜdy otrzymał. Po szybkiej rejestracji, w której pomagała grupa organizatorów, uczestnicy mieli moŜliwość zapoznania się ze
stoiskami sponsorów.
Organizatorom udało się sprawnie i w krótkim czasie ulokować ponad 200 osób na
auli AWF. Trzeba przyznać, Ŝe atmosfera była spokojna i przyjazna, jakby wszyscy czekali
na wielką niespodziankę, a nie na kolejny waŜny egzamin w Ŝyciu. Następnie dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, prof. dr hab. n. med. Janusz Domaniecki, dokonał
oficjalnego otwarcia olimpiady. Po chwili na auli zrobiło się gorąco. Uczestnicy otrzymali
testy oraz karty odpowiedzi. Od tego momentu przez 90 minut toczyły się zmagania z pytaniami, których poziom był zróŜnicowany, tak by kaŜdy miał podobne szanse na wygraną.
Po zakończeniu części testowej odbył się cykl ciekawych wykładów. Wysłuchaliśmy
m.in. wystąpień: „Tendencje rozwoju sportu niepełnosprawnych w Polsce i na świecie” dr. Bartosza Molika, ,,Jak wózek inwalidzki zdobyć dla swojego pacjenta praktycznie za
darmo” - przedstawicieli firmy Rehamobil, „Jak prawidłowo dobrać wózek inwalidzki dla
osoby niepełnosprawnej” - GTM Mobil oraz „Rehabilitacja po złamaniu przez stawowym
kości udowej” - mgr. Jacka Grabowskiego.
Po krótkiej przerwie technicznej, około godz. 19.00, nadeszła najbardziej oczekiwana chwila – ogłoszenie wyników, gratulacje dla zwycięzców i wręczenie nagród. Następna olimpiada juŜ za rok. Mamy nadzieję, Ŝe wezmą w niej udział reprezentanci
Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Arkadiusz Czuba
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Maszke Albert Wojciech: Metody i techniki
badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Drynda Danuta [red.]: Historia wychowania:
skrypt dla studentów pedagogiki. Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Pedagogicznej TWP,
Warszawa 2006.

Kalina Roman Maciej: Podstawy metodologii
w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii (T. 1).
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2008.

Borowski Ryszard: Pedagogiczno-społeczne
problemy osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2006.

Eberhardt Andrzej [red. nauk.]: Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka. ALMAMER
WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2008.

Grzywniak Celestyna: Kinezjologia edukacyjna: metoda wspomagania rozwoju i terapii
psychomotorycznej. Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
Strelau Jan, Doliński Dariusz [red. nauk.]:
Psychologia: podręcznik akademicki (T. 1
i 2). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Korporowicz Violetta: Promocja zdrowia:
kształtowanie przyszłości. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
2008.

Łosiak Władysław: Psychologia stresu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.

Sygit Katarzyna: Materiały dydaktyczne do
zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji
zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Gerlach Ryszard, Kulpa-Puczyńska Aleksandra, Tomaszewska-Lipiec Renata [red.]:
Wybrane problemy pedagogiki pracy
w aspekcie przygotowania do
zatrudnienia. Wydawnictwo
Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2008.

Baum Ewa: Terapia zajęciowa. Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2008.
Pierzchała Kazimierz, Cekiera
Czesław: Zwalczanie patologii
społecznych w systemie
penitencjarnym Polski i USA.
Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2008.

Kukla Daniel [red.
nauk.]: Komunikacja
w doradztwie zawodowym. Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy
Instytut Badawczy, Radom
2008.

Wilczyński Jacek: Postawa ciała a reakcje równowaŜne dziewcząt i chłopców w okresie dorastania. Wydawnictwo
Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
Zabielska Janina Marta: Ubóstwo a procesy
marginalizacji społecznej. Wydawnictwo
KUL, Lublin 2007.

Skrętowicz Biruta, Komorska Marta [red.]:
Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie
polskim okresu transformacji. Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2008.

Bela Teresa, Mazur Zygmunt: The College
Anthology of English Literature. Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2008.

UWAGA STUDENCI ZMOTORYZOWANI!!!
Od 1 stycznia 2009 r. uczelnia udostępnia całkowicie
BEZPŁATNIE parking przy ulicy G. Zapolskiej.
Zapraszamy do korzystania ze strzeŜonych miejsc postojowych.
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI
XXVI Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce NoŜnej

WSZECHNICA GOLA!
Trwają środowiskowe eliminacje XXVI Akademickich Mistrzostw Polski
w Piłce NoŜnej. W dotychczasowych spotkaniach Wszechnica Świętokrzyska pokonała druŜyny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej.
W meczu, który odbył się 20 listopada 2008 r., reprezentacja
Wszechnicy po stojącym na bardzo wysokim poziomie spotkaniu,
pomimo złych warunków atmosferycznych, pokonała akademików
UJK 4 : 1 (2 : 0). Hard trickiem w zespole zwycięzców popisał się znany
z występów na boiskach ekstraklasy zawodnik II-ligowego KSZO
Ostrowiec, student II roku wychowania fizycznego, Tomasz śelazowski.
Czwartego gola dla Wszechnicy zdobył Piotr Pierzak, I rok wf. Dla
pokonanych honorową bramkę strzelił Sławomir Krupa.
Zespół Wszechnicy wystąpił w składzie: Marcin Zieliński,
Krystian Pydych, Piotr Dudek, Mateusz Suder, Marcin Rębowski,
Damian Gawęcki, Mateusz Łebek, Tomasz Ciesielski, Michał
Stachurski, Tomasz Kołodziejczyk, Bartłomiej Strzębski, Tomasz śelazowski i Piotr
Pierzak.
W spotkaniu pomiędzy WŚ a PŚ, które odbyło się 5 grudnia 2008 r. na sztucznej
murawie i przy oświetleniu na boisku przy ul. Ściegiennego w Kielcach, zespół
Wszechnicy zwycięŜył 7 : 0. Bramki strzelili: Piotr Chlipała (2), Tomasz śelazowski (2),
Marcin Zieliński (bramkarz z karnego), Bartłomiej Strzębski (1) i Damian Gawęcki (1).
Skład druŜyny wzmocnili Piotr Chlipała, Tomasz KsięŜyc i Jakub Cieciura.
W obydwu spotkaniach zespół zwycięzców prowadzili Bogdan Gawron i Marek
Dutkiewicz.
Marek Dutkiewicz

TYM RAZEM POZA PIERWSZĄ DZIESIĄTKĄ
W dniach 12-14 grudnia 2008 r. w ramach XXVI Akademickich Mistrzostw Polski
odbyły się w Lublinie półfinałach strefy „C” w tenisie stołowym. Nasze druŜyny kobiet i męŜczyzn zajęły 13. miejsca.
Organizatorem zawodów był Uczelniany Klub AZS Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. W imprezie udział wzięło 19 uczelni w kategorii męŜczyzn i 15 w kategorii kobiet. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a wśród zawodniczek i zawodników
moŜna było spotkać wielu reprezentantów Polski lub studentów występujących w rozgrywkach ligowych najwyŜszego szczebla.
Na tle utytułowanych rywali zespoły Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęły dopiero 13.
miejsca - zarówno w kategorii kobiet, jak i męŜczyzn. Okazało się, Ŝe jedna zawodniczka
wśród kobiet (Wszechnicę reprezentowała Justyna Kowalik - II rok wf., stacjonarne) oraz
jeden reprezentant wśród męŜczyzn (Mariusz Kuryłek - II rok fizjoterapii, stacjonarne),
to za mało, by walczyć o wyŜsze lokaty. Na pocieszenie pozostaje fakt, Ŝe byliśmy najlepsi
wśród uczelni niepublicznych.
MD
Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce. Druk: Oficyna APLA.
Publikacja finansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
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