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Nastąpiły zmiany w składzie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów naszej 
uczelni. Od 28 października funkcję przewodniczącej pełni Anna Chojnecka 
z pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. Jej zastępcami są Maria Dudek z fi lologii 
angielskiej i Martyna Macias (PRiS). Sekretarzem Rady jest Katarzyna Wójcik (również 
PRiS). Wszystkie dziewczyny studiują w systemie stacjonarnym.

Prócz tego w URSS w charakterze członków pracują: Artur Pawłowski, Marcin 
Makuła, Joanna Włodarska, Ewa Kuśpit, Wioleta Warchoł, Rafał Babicki i Kamil Sitarz.

Osoby należące do Uczelnianej Rady reprezentują brać studencką Wszechnicy 
między innymi w składzie Senatu uczelni oraz w Radach poszczególnych wydziałów.

ZMIANY W RADZIE
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Jednodniówka Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej
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Relacje

OBCHODY DNI 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wszechnica Świętokrzyska wzięła ak-
tywny udział w zorganizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Dniach Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 30 sier-
pnia br. Podczas imprez w kilku mia-
stach naszego regionu: Kielcach, 
Busku-Zdroju, Końskich, Skarżysku-
Kamiennej i Sandomierzu przedstawi-
ciele uczelni zaprezentowali jej ofertę 
edukacyjną i wydawniczą.

Obchody Dni Województwa przyjęły 
formę cyklu imprez o charakterze pikni-
ków rodzinnych. Mieszkańcy poszczegól-
nych miast, korzystając z pięknej pogody, 
tłumnie uczestniczyli w organizowanych 
festynach i odwiedzali stoiska promocyj-
ne fi rm, instytucji i uczelni.

Przedsięwzięcie objęło miasta powia-
towe regionu i było podziękowaniem dla 
mieszkańców Kielecczyzny za ich zaan-
gażowanie w obronę i ocalenie na mapie 
kraju województwa świętokrzyskiego, 
a także za ciągły trud wkładany w rozwój 
naszej „małej ojczyzny”. 

Podczas imprez szkoły wyższe z na-
szego regionu, a wśród nich Wszechni-
ca Świętokrzyska, zaprezentowały swoją 
ofertę dla kandydatów na studia. Stoisko 
promocyjne naszej uczelni cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, szczególnie 
wśród osób pragnących podjąć naukę na 
takich kierunkach studiów, jak: peda-
gogika, wychowanie fi zyczne czy fi zjote-
rapia. Wiele osób pytało też o możliwość 
podjęcia studiów II stopnia na kierunku 
pedagogika. 

Szczególnie atrakcyjne okazały się 
zaprezentowane wydawnictwa uczelnia-
ne, dobrze znane w akademickim środo-
wisku regionu.

 (m)
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nominacje

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010, 7 października br. 
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, odbyło się wręczenie dyplomów 
doktora habilitowanego oraz promocji nowych doktorów. Wśród naukowców, którzy 
w ostatnim czasie uzyskali habilitację, wyróżnienie otrzymała Dziekan Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Boże-
na Zawadzka. 

Prof. dr hab. Bożena Zawadzka przyjmuje dyplom doktora habilitowanego z rąk 
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie prof. dr. hab. Jerzego Cempli 

oraz gratulacje od JM Rektora tej uczelni, prof. dr. hab. Andrzeja Klimka

Kolokwium habilitacyjne prof. B. Zawadzkiej odbyło się 26 lutego br. Temat pracy na-
ukowej brzmiał: „Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia”. Praca miała 
interdyscyplinarny charakter, łączyła bowiem elementy nauk o kulturze fi zycznej, pedago-
giki zdrowia, psychologii zdrowia i socjologii zdrowia, a także medycyny społecznej. Prof. 
B. Zawadzka wyjaśnia w niej mechanizmy i rolę różnych czynników oddziałujących na 
postawy i zachowania dorastającej młodzieży, związane ze zdrowiem. Nowatorskie i intere-
sujące jest zdefi niowane w pracy pojęcie aktywności zdrowotnej z uwzględnieniem uwarun-
kowań osobniczych i środowiskowych młodzieży, a także opracowanie modelu zachowań 
zdrowotnych i wyznaczenie pięciu ich typów.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wszechnicy stale podwyższają swoje kwalifi kacje 
zawodowe. W ostatnim czasie, prócz prof. dr hab. B. Zawadzkiej, rozprawy habilitacyjne 
obroniły także Panie prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz oraz dr hab. Anna Bloch-Rozmej. 
Stopień doktora uzyskały natomiast takie osoby, jak: dr Katarzyna Palka, dr Edyta Laur-
man-Jarząbek, dr Małgorzata Kaleta-Witusiak, dr Eliza Mazur, dr Patrycja Hanyga-Jan-
czak, dr Małgorzata Długosz-Wolska, dr Zofi a Okraj, dr Jadwiga Kamińska, dr Elżbieta 
Nowak, dr Justyna Klusek oraz dr Tomasz Winiarczyk. 

Serdecznie gratulujemy! (m)

KOLEJNE STOPNIE ZDOBYTE
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Sprawozdanie z konferencji

„Jeśli nie wiesz, do jakiego zmierzasz portu, 
wiatry pomyślne nie będą Ci wiały” 

 Seneka

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach 5 października br. odbyła 
się konferencja pt. „Poradnictwo zawodowe – 
różnorodność obszarów działań doradczych”. 
Organizatorami spotkania były takie insty-
tucje, jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Kiel-
cach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Konferencja 
zorganizowana została w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który patronatem ob-
jęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Na konferencji Wszechnicę reprezentowali przedstawiciele Biura Karier „Syzyf” wraz 
z jego opiekunką, dr Renatą Cichoń. Otwarcia konferencji dokonali Andrzej Lato, Dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty. 
Wstępne wystąpienie wygłosiła Bożentyna Pałka-Koruba, Wojewoda Świętokrzyski. 

W toku konferencji mieliśmy okazję wysłuchać interesujących referatów. O wyzwa-
niach, jakie stoją przed zarządzaniem zasobami ludzkimi mówił dr Czesław Noworol, pre-
zes Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Nowe trendy, pojawiające 
się w dziedzinie doradztwa kariery zaprezentował Włodzimierz Trzeciak, wiceprezes zarzą-
du Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery. 

Po krótkiej przerwie referat pt. „Ścieżki kariery zawodowej zaczynają się w szkole do-
radców zawodowych” wygłosił Władysław Blicharski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 2 w Jędrzejowie.

Projekty realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mające 
na celu pomoc uczniom na progu kariery zawodowej omówiła Maria Krogulec-Sobowiec, 
nauczycielka i konsultantka ŚCDN. Natomiast Mirosław Gocał z Wojewódzkiej Komendy 
OHP opowiedział, jakie jest miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacyjno-wy-
chowawczym Ochotniczych Hufców Pracy. Projekt realizowany przez Miejski Zespół Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznych „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej – wsparcie 
młodzieży w podejmowaniu trafnych decyzji” zaprezentowała Barbara Jamróz, dyrektor tej 
placówki. Zagadnienie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów poruszył w swym 
wystąpieniu Janusz Rudnicki z kieleckiej WSH. O sposobach pomocy w doskonaleniu za-
wodowym w środowisku lokalnym mówił Marcin Sztaba, pracownik Gminnego Centrum 
Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Praktycznych wskazówek i rad przydatnych w po-
szukiwaniu pracy udzieliła bezrobotnym Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kielcach.

Ostatnim z referentów była Anna Stelmach, doradca zawodowy II stopnia, która omó-
wiła zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach nosił nazwę „Poradnictwo zawodowe wobec zmian na rynku pracy”.

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wszystkich uczestników.
Martyna Macias

NA ŚCIEŻKACH KARIERY
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w uczelni

WYKŁAD PROFESORA JANA ZAPAŁY
W sobotę, 21 listopada 2009 roku w auli 

Wszechnicy Świętokrzyskiej zgromadzili się 
nauczyciele akademiccy i studenci fi zjoterapii, 
aby uczestniczyć w wykładzie prof. dr. hab. 
n. med. Jana Zapały, kierownika Katedry Chi-
rurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, On-
kologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Sto-
matologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Col-
legium Medicum, i jednocześnie Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatolo-
gicznej. 

W wykładzie na temat „Roli fi zjoterapeuty 
w poprawie jakości życia chorych po opera-
cjach w zakresie głowy i szyi” profesor zapre-
zentował fi zykalne metody współczesnej medy-
cyny, stanowiące uzupełnienie farmakoterapii 
i chirurgii, będące podstawą rehabilitacji i pro-
fi laktyki. Opisał liczne zabiegi fi zykoterapii (ta-
kie jak laseroterapia, magnetoterapia, promie-
niowanie IR) oraz  ćwiczenia rehabilitacyjne 
stosowane w terapii konkretnych schorzeń (np. 
w rehabilitacji połykania). Słuchacze mogli za-
obserwować efekty tych działań w opisach przypadków, popartych materiałem zdjęciowym. 

To druga w tym roku wizyta Profesora na naszej uczelni. W czerwcu studenci mieli moż-
liwość wysłuchania wykładu nt.: „Chirurgia szczękowo-twarzowa – etapy ewolucji”.  (pz)

OTRZĘSINY 2009
W kieleckim klubie „Sen”, 19 listopada 

2009 r., odbyły się otrzęsiny dla studentów 
I roku Wszechnicy Świętokrzyskiej. Przy 
wejściu zbierane były pieniądze, które 
przeznaczono na potrzeby wychowanków 
domu dziecka. Studenci chętnie wspierali 
tę akcję. 

W imieniu Uczelnianej Rady Samorzą-
du Studenckiego i wszystkich studentów 
Wszechnicy Świętokrzyskiej składamy 
gorące podziękowania Jego Magnifi cencji 
Rektorowi prof. dr. hab. Mieczysławowi 
Adamczykowi za zgodę na zorganizowanie 
imprezy integracyjnej oraz jej wsparcie fi -
nansowe.
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stowarzyszenia

WIZYTA ANGLISTÓW
Wszechnica Świętokrzyska gościła 7 listopada br. 
członków Zarządu Stowarzyszenia Nauczy cieli 
Języka Angielskiego w Polsce – IATEFL Poland 
(International Association of Teachers of English 
as a Foreign Language). Podczas zebrania wybra-
no nowy Zarząd Stowarzyszenia. Jego pracami 
pokieruje mgr Sylwester Łodej, wykładowca w Ka-
tedrze Filologii Angielskiej WŚ, obecnie pełniący 
obowiązki prezesa IATEFL Poland.

Celem działalności Stowarzyszenia IATEFL Po-
land jest współpraca i wymiana doświadczeń mię-
dzy polskimi nauczycielami języka angielskiego oraz 
współpraca z ośrodkami nauczania języka angielskie-
go w ramach organizacji międzynarodowej. Stowarzy-
szenie organizuje spotkania i konferencje poświęcone 
dydaktyce nauczania języka angielskiego, prowadząc 
współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Gościem specjalnym Zarządu był Tony O’Brien, 
dyrektor instytutu British Council w Warszawie, który 
przedstawił plany współpracy tej instytucji z IATEFL 
Poland w zakresie udostępniania materiałów dydak-
tycznych oraz wspólnych projektów szkoleniowych.

Członkowie Zarządu przyjechali do Kielc, aby 
podsumować 18. konferencję IATEFL Poland, która 
w tym roku odbyła się na Politechnice Poznańskiej. 
Konferencja zgromadziła ponad 700 uczestników, 
nauczycieli języka angielskiego. Wśród prezenterów 
znaleźli się Raymond Murphy, autor popularnych 
podręczników gramatyki języka angielskiego oraz 
Krystyna Droździał-Szelest, profesor językoznaw-
stwa stosowanego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Krótki reportaż z tegorocznej konferencji 
jest dostępny pod adresem http://poznan2009.iatefl .
org.pl. (ml)

PO ZJEŹDZIE
Członkowie Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów Kamil 
Sitarz i Rafał Babicki uczest-
niczyli w kolejnym zjeździe 
sprawozdawczym Stowarzysze-
nia MONSSUN. Zjazd odbył się 
w urokliwej miejscowości Ster-
dyń na Podlasiu w dniach 13–15 
listopada br.

Podczas zjazdu Międzyuczel-
niane Ogólnopolskie Niezależne 
Sto warzyszenie Studentów Uczel-
ni Niepublicznych zostało ofi cjal-
nie zaakceptowane jako w pełni 
prawne. 

Do najważniejszych tematów, 
jakie poruszono na spotkaniu na-
leżały między innymi: współpra-
ca MONSSUN z Komisją Uczelni 
Niepublicznych Parlamentu Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
porozumienia z Konferencją Rek-
torów Akademickich Szkół Pol-
skich, Konferencją Rektorów Za-
wodowych Szkół Polskich oraz Mi-
nisterstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, zagadnienie dofi nanso-
wania studiów w uczelniach nie-
publicznych z budżetu państwa, 
fi nansowanie samorządów stu-
denckich przez uczelnie, stano-
wisko MONSSUN w sprawie zago-
spodarowania studentów w pracy. 
Odbyło się też szkolenie z zakresu 
praw i obowiązków studenta.

Kolejny zjazd planowany jest 
na luty przyszłego roku. Będzie to 
zjazd wyborczy.

Kamil Sitarz
Rafał Babicki
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psychologia

Problem samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. To swe-
go rodzaju temat tabu. Ludzie nie chcą rozmawiać, ponieważ uważają, że ich ta spra-
wa nie dotyczy. W dzisiejszych czasach musimy jednak spojrzeć prawdzie w oczy 
i uświadomić sobie, że jest to kwestia społeczna, coraz częściej dotycząca dzieci 
i młodzieży. Problem drastycznie wzrasta między 12 a 14 rokiem życia. Samobójstwo 
jest na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów wśród młodzieży. 

Co roku samobójstwa w Polsce popełnia od 30 do 46 osób 
między 10 a 14 rokiem życia. Wśród młodzieży w wieku 15–19 
lat jest to duża liczba przypadków, bo nawet około 280 rocznie. 
Dzieci odbierają sobie życie, aby „po swojemu naprawić świat”. 
Tak jak Bartek, który w swoim liście pożegnalnym napisał, że 
odbiera sobie życie, aby dorośli pozbyli się księdza z Kościoła. 

Rodzice boją się o swoje dzieci, aby nie nadużywały alko-
holu, nie brały narkotyków itd. Koncentrując się na tych pro-
blemach, nie zwracają uwagi na stan psychiczny swoich pod-
opiecznych. 

Można domniemywać, że dzieci z patologicznych rodzin są 
bardziej narażone na targnięcie się na swoje życie. Nie jest to 
jednak regułą. Jednym z równie ważnych powodów może być 
niska samoocena dziecka z rodzin zamożnych. Ważnym ele-
mentem jest wspieranie najbliższych w chwilach słabości. Ro-
dzice powinni obserwować, czy w zachowaniu ich dzieci nie ma 

zachowań autodestrukcyjnych, takich jak bezsenność, brak apetytu, mówienie o braku 
nadziei, wzmianki o śmierci. 

Przeprowadzono badania, w których zapytano grupę młodych ludzi w wieku od 15 do 
25 lat, czy kiedykolwiek chcieli popełnić samobójstwo. Większość, bo aż 47% ankietowa-
nych odpowiedziało, że myślało o tym, 11% – że nie, 17% – że nigdy tego nie zrobi i aż 23% 
odpowiedziało, że próbowało się zabić. Te dane pokazują, że jest to duży problem w naszym 
społeczeństwie. 

W Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii i na Węgrzech w ostatnich latach liczba samo-
bójstw spadła o 30%, ponieważ władze zadbały o informowanie rodziców, w jaki sposób 
zauważyć, że w psychice ich dzieci zachodzą niepokojące zmiany, jak mogą im zapobiegać 
i pomagać. W wymienionych krajach rodziny, w których dziecko targnęło się na swoje ży-
cie, otrzymują właściwą pomoc. Niestety w Polsce takie osoby są raczej szykanowane przez 
otoczenie. 

Większość z nas przynajmniej raz w życiu spotkała osobę, która miała myśli samobój-
cze. Zazwyczaj nie zastanawiamy się jednak, że ten właśnie człowiek potrzebuje pomocy. 
Zajęci swoimi sprawami, karierą, pogonią za pieniądzem i wysoką pozycją społeczną, nie 
zwracamy uwagi na potrzeby innych. 

Anna Chojnecka
za „Newsweek”

SAMOBÓJSTWA 
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
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Życie sportowe

Studenci naszej uczelni odnieśli zwycięstwo w biegu przełajowym z okazji sporto-
wej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 – „Politechnika 2009”. Bieg odbył 
się 22 października br. na trasie o długości 2000 m, wytyczonej wokół miasteczka 
akademickiego PŚ. 

Nasi reprezentanci pozostawili konkurentów 
daleko w tyle i wygrali praktycznie wszystko, 
co było do zdobycia. 
W kategorii kobiet:
– I miejsce – Liliana Wódkowska (I rok fi zjotera-
pii stacjonarnej), 
– II miejsce – Iwona Różycka (II rok wychowa-
nia fi zycznego z gimnastyką korekcyjną – stu-
dia stacjonarne),
– IV miejsce – Agata Trojanowska (III rok wy-
chowania fi zycznego z gimnastyką korekcyjną 
– studia stacjonarne).
W kategorii mężczyzn:
– I miejsce – Dawid Kubiec (tegoroczny absol-
went, startujący w barwach WŚ, zwyciężył 
w tym biegu po raz czwarty z rzędu),
– II miejsce – Łukasz Woźniak (I rok wychowa-
nia fi zycznego z gimnastyką korekcyjną – stu-
dia stacjonarne), 
– IV miejsce – Szymon Serszyński (II rok wy-
chowania fi zycznego z gimnastyką korekcyjną 
– studia niestacjonarne).
Gratulujemy!

Marek Dutkiewicz

Sportowa inauguracja roku akademickiego 2009/2010

WYBIEGLI PRZED POLITECHNIKĘ
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NA TENISA DO KRAKOWA
 
Nasza reprezentacja w składzie: Mariusz Kuryłek, Michał Makuch i Damian Jarasz 

wraz z opiekunem mgr. Markiem Dutkiewiczem aktualnie przygotowuje się do występu na 
półfi nałach strefy C Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Zawody odbędą 
się w dniach 12 14 grudnia br. w Krakowie. Licząc na wysokie lokaty, życzymy powodzenia! 

Relacja z turnieju – w kolejnym numerze „Jesteśmy”. 


