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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Panu Prezydentowi
prof. dr. hab. Mieczysławowi Adamczykowi,
Panu Rektorowi prof. dr. hab. Januszowi Zdebskiemu,
Dziekanom i Prodziekanom,
a także wszystkim członkom Senatu –
w związku z rozpoczęciem nowej kadencji
władz Uczelni –
składamy najserdeczniejsze gratulacje
Studenci,
nauczyciele akademiccy
i pracownicy administracji
Czytaj na str. 2-3

W lipcu br.
reprezentacja
Wszechnicy
zdobyła tytuł
Akademickiego
Wicemistrza
Europy
w Piłce Nożnej
Mężczyzn.
Szczegóły na str. 4-5
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W uczelni

WSZECHNICA MA PREZYDENTA
2 października inaugurujemy siedemnasty rok istnienia naszej uczelni, która powstała dzięki
pomysłowi, staraniom i ciężkiej pracy prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. Wieloletni rektor Wszechnicy objął właśnie funkcję prezydenta uczelni. Taka struktura organizacyjna, wzorowana na amerykańskich uniwersytetach, wciąż jest nowością wśród uczelni w naszym kraju.
Zgodnie ze Statutem uczelni, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w styczniu br., począwszy od roku akademickiego 2010/2011 we Wszechnicy obowiązuje nowa
struktura organizacyjna. Oznacza to, że
obecnie realizację celów i misji uczelni,
prace dotyczące strategii jej rozwoju,
a także sprawy kadrowe, finansowe
i majątkowe, nadzoruje i kontroluje
prezydent. Rektor natomiast koordynuje,
po uzgodnieniu z prezydentem, działalność
naukową,
dydaktyczną
i studencką.
Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk jest
inicjatorem corocznych wyróżnień dla najwybitniejszych studentów „Primus inter pares”.
Na zdjęciu, jeszcze jako JM Rektor Wszechnicy, wręcza dyplomy ubiegłorocznym laureatom podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010

Punkt widzenia
O wyobrażenia związane z realizacją koncepcji nowej
struktury organizacyjnej, opartej na podziale kompetencji pomiędzy prezydenta i rektora, pytamy Panie
prof. dr hab. Bożenę Zawadzką, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki oraz dr Marzenę Pękowską, Dziekan Wydziału HumanistycznoPedagogicznego.
prof. dr hab. Bożena Zawadzka – Zmiany wprowadzone
w strukturze organizacyjnej zawsze czemuś służą, coś wnoszą, mają swój cel. W tym wypadku zmiany te służą doskonaleniu zarządzania i dalszemu rozwojowi uczelni. Struktura opracowana przez dotychczasowego Rektora, a obecnie Prezydenta, prof. dr. hab. M. Adamczyka,
jest jasna, przejrzysta, niestwarzająca kolizji w doskonale rozdzielonych kompetencjach, a zarazem
spójna w skali uczelni. Zapewne będzie wzorem do naśladowania dla innych niepublicznych szkół.
dr Marzena Pękowska – Zwłaszcza, że Pan Profesor dał się dotychczas poznać nie tylko jako wybitny Człowiek, Naukowiec, ale także jako doskonały organizator i menedżer. Swoją wizję Wszechnicy
wyraźnie zaprezentował w pierwszym wykładzie inauguracyjnym oraz w Misji uczelni. W wizji tej, od
momentu założenia szkoły, łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.
B.Z. – Na pytanie o powodzenie funkcjonowania nowej struktury odpowiem, że jestem absolutnie
przekonana o sukcesie tej koncepcji. Dotychczasowy perfekcjonizm Prezydenta w prowadzenia
uczelni przez meandry jej funkcjonowania pozwala na pełny optymizm.
M.P. – Jako dziekani jesteśmy przekonane, że ta nowa struktura nie tylko pozwoli na dalszy rozwój,
ale przyczyni się, zgodnie z intencją Prezydenta, do tego, aby Wszechnica Świętokrzyska stała się
nowoczesną uczelnią akademicką z prawami doktoryzowania.
B.Z. – A co w przyszłości przyniesie ogromna kreatywność Profesora M. Adamczyka – należy poczekać i śledzić. Czas pokaże.
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Nasza rozmowa

UCZYĆ SIĘ TRZEBA CAŁY CZAS
Z prof. dr. hab. Januszem Zdebskim, który od 1 września br. pełni funkcję rektora
naszej uczelni, rozmawiamy o zadaniach i wyzwaniach nowej kadencji.
 Czy nowo mianowany rektor planuje wprowadzenie
zmian, czy raczej kontynuację dotychczasowego
kierunku rozwoju uczelni?
Jestem zwolennikiem po pierwsze działań ewolucyjnych,
a po drugie – działań dostosowawczych. Oczywiście
uczelnia jest dobrze zarządzana, jest też w dobrej sytuacji
administracyjnej, naukowej i dydaktycznej. W związku
z tym podstawowym moim zadaniem jest utrzymywanie
istniejącego stanu rzeczy. Nie da się jednak ukryć, że
rzeczywistość stale się zmienia. W związku z tym, w miarę
możliwości i kompetencji, zobowiązany jestem do
reagowania na zmiany zachodzące na rynku, które wiążą
się z funkcjonowaniem uczelni.
 Które z zadań jest najważniejsze dla Pana Rektora?
Kwestią priorytetową dla mnie, którą omówiłem już
z Prezydentem uczelni Panem Profesorem M. Adamczykiem,
jest dbałość o rozwój własnej kadry naukowej. Biorąc pod
uwagę fakt, że następuje nieustannie proces starzenia się
pracowników, trzeba już teraz dbać o to, żeby zapewnić
rozwój przede wszystkim tym nauczycielom akademickim,
którzy uczelnię naszą traktują jako uczelnię macierzystą.
Im więcej osób zwiąże swoją przyszłość z Wszechnicą, tym bezpieczniejsza będzie przyszłość.
 W jaki sposób uczelnia pomagać będzie pracownikom w ich rozwoju naukowym?
Choćby poprzez pomoc w realizacji ich badań i podejmowanie nowych zagadnień naukowych.
Uzyskanie praw magisterskich na drugim już kierunku studiów nakłada na uczelnię obowiązek
prowadzenia prac naukowych. Chciałbym jednak, żeby te badania były przydatne dla praktyki.
Myślę tu m.in. o zagadnieniach z kręgu prac turystycznych. W regionie świętokrzyskim istnieje
wiele porozumień branżowych, które mogłyby uczynić z uczelni atrakcyjnego partnera dla firm.
Kolejną ważną sprawą jest reagowanie na zmieniający się rynek pracy, który w miarę możliwości
powinniśmy obserwować. Musimy tworzyć studentom takie możliwości edukacyjne, które znajdą
odzwierciedlenie w przyszłym zatrudnieniu.
 Tym bardziej, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która obowiązywać ma od
października 2011 r. narzuca uczelniom obowiązek współpracy z przyszłymi pracodawcami…
Może się okazać, że współpraca ta będzie raczej dotyczyła wybranych uczelni uniwersyteckich.
Tym niemniej nowe trendy mogą przekładać się na bardziej elastyczne dostosowywanie
kierunków kształcenia i stwarzanie większych możliwości dla młodzieży. Uczelnia musi być dla
młodych ludzi atrakcyjna przyszłościowo. Oznacza to, że ma dać takie umiejętności, które
pozwolą absolwentowi odnaleźć się na rynku pracy.
Od wielu lat Wszechnica oferuje swoim studentom szeroką gamę udogodnień i możliwości rozwoju.
Dużą uwagę będę chciał poświęcić kontynuowaniu i wspieraniu tych wysiłków. Nieprzypadkowo
przecież nasi sportowcy zdobywają zaszczytne tytuły mistrzowskie w wielu dyscyplinach. Pozwala
na to stworzona przez dotychczasowego Rektora odpowiednia atmosfera oraz zaangażowanie wielu
osób, które się tym pasjonują. Sukcesy sportowe są jednocześnie doskonałą reklamą uczelni.
 Co na początek tej kadencji i początek roku akademickiego powie Pan Rektor
studentom, szczególnie tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z Wszechnicą?
Podstawową cechą każdego działania powinien być rozsądek i rozwaga. Plany, które sobie
stawiamy, muszą być realne, ale z drugiej strony – nie zachowawcze. A poza tym trzeba pamiętać,
że uczyć się trzeba cały czas. Nie można polegać na rutynie i przeświadczeniu, że coś kiedyś się
już robiło. Sytuacja stale się zmienia, dlatego stale trzeba zdobywać wiedzę i doświadczenie. (m)
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SPEKTAKULARNY SUKCES DRUŻYNY WSZECHNICY
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SPEKTAKULARNY SUKCES DRUŻYNY WSZECHNICY
Nasza uczelnia jest Akademickim Wicemistrzem Europy w piłce nożnej

EUROPEJSKI FORMAT
Takiego sukcesu nie odniosła dotychczas żadna uczelniana reprezentacja w piłce
nożnej w historii polskiego AZS. Drużyna Wszechnicy zdobyła 25 lipca br.
akademickie wicemistrzostwo Europy. Podczas finałowego meczu naszym kolegompiłkarzom gorąco kibicował Rektor uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.
W turnieju rozgrywanym na obiektach Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej w Warszawie
udział wzięło 12 zespołów, które przez 7 dni walczyły o najwyższe miejsce na podium. Ostatecznie zwycięstwo odniósł turecki
Uniwersytet z Halic, pokonując reprezentację naszej uczelni 3:1.
Trzecie miejsce zajął Ternopilski
Uniwersytet z Ukrainy, zwyciężając
z Politechniką Warszawską 2:0.
Reprezentacja naszej uczelni, po spektakularnym zwycięstwie
w Akademickich Mistrzostwach
Polski w maju br., trafiła do grupy C wraz z Universite De Montpellier z Francji i University of Jyvaskyla z Finlandii. Nasi studenci
pod czujnym okiem trenerów Marka Dutkiewicza i Bogdana Gawrona rozegrali podczas mistrzostw łącznie pięć spotkań. W swojej grupie pokonali drużynę Finlandii 3:2 (bramki dla WŚ strzelili Marcin Kołodziejczyk, Grzegorz Tobiszewski oraz
Piotr Wilawer) i przegrali z reprezentacją Francji 0:1. Tym samym zapewnili sobie awans
z drugiego miejsca do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie wygrali w rzutach karnych z Ukrainą
5:4 (w regulaminowym czasie było 0:0).
W meczu półfinałowym nasi piłkarze spotkali się z drużyną Politechniki Warszawskiej
(organizatorem całej imprezy). Po niezwykle zaciętych 90 minutach regulaminowego czasu
gry i dominującej przewadze naszego zespołu na tablicy wyników widniał rezultat 1-1 (gola
dla Wszechnicy strzelił Michał Rogala). Dogrywka również nie wyłoniła zwycięzcy. Dopiero
dzięki bezbłędnie wykonywanym przez drużynę WŚ rzutom karnym (5:3) i doskonałej postawie naszego bramkarza, Grześka Witkowskiego, mogliśmy cieszyć się z historycznego
awansu do finału Akademickich Mistrzostw Europy.
Klasyfikacja ogólna
W niedzielnym finale nasza ekipa przegrała
ze
studentami
z Uniwersytetu z Istambułu, repre1. Halic University (Turcja)
zentującymi Turcję, 1:3 (0:2). Honorowego gola
2. Holy Cross University in Kielce (Polska)
dla naszej drużyny strzelił Grzegorz Tobiszewski.
3. Ternopil Pedagogical University (Ukraina)
4. Warsaw University of Technology (Polska)
Drugie miejsce i akademickie wicemistrzo5. Interregional Academy Kiev (Ukraina)
stwo Europy to olbrzymi sukces, największy w hi6. Polytechnic Institute of Porto (Portugalia)
storii uczelni oraz polskiego AZS. Zdecydowanie do7. Kuban State University (Rosja)
cenił to Pan Rektor, który finał mistrzostw oglądał
8. University de Montpellier (Francja)
z trybun stadionu na Bemowie. Wszystkim studen9. University of Wurzburg (Niemcy)
tom, którzy reprezentowali naszą uczelnię podczas
10. University of Almeria (Hiszpania)
turnieju przyznał wysokie stypendia sportowe.
11. Nakhchivan State University (Azerbejdżan)
(mk)
12. University of Jyvaskyla (Finlandia)
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Kartka z podróży
Wyprawa do miasta kontrastów, metropolii wzniesionej na gruzach stolicy Azteków

ZIMOWĄ PORĄ W MEXICO CITY
Daleki Meksyk zwiedziłem wspólnie z dziewięcioma przyjaciółmi. Choć styczniowe
temperatury sięgały tam +20 st. C, była to przecież pora zimowa.

Do miasta Meksyk dotarliśmy po wielogodzinnym locie z przesiadką w Amsterdamie. Odprawa
i załatwienie wszelkich formalności na ogromnym lotnisku odbyło się bez większych kłopotów. Te
pierwsze miłe wrażenia spotęgowane zostały spotkaniem
z miejscową przewodniczką – sympatyczną Joasią, z pochodzenia Polką, która zaprowadziła nas do hotelu
w centrum miasta. Po zasłużonym odpoczynku rozpoczęliśmy zwiedzanie egzotycznego dla nas kraju. Trasa
wyprawy przebiegła od miasta Meksyk do Cancun (zob.
mapę].
W mieście Meksyk, jednym z najgęściej zaludnionych
miast na świecie [około 25 milionów mieszkańców], odwiedziliśmy m.in. plac Konstytucji. Tu, oprócz Katedry
Metropolitańskiej, zobaczyliśmy Pałac Prezydencki, którego ściany zdobią słynne freski Diego Riwiera, przedstawiające historię Meksyku. W muzeum antropologii
podziwialiśmy różnorodne eksponaty, wśród których
jednym z najcenniejszych jest kalendarz Majów wykonany z ceramiki.
Atrakcyjnym punktem programu zwiedzania obszaru metropolitarnego był rejs łodzią po kanale
w dzielnicy Xochimilco, znanej głównie ze względu na
swoje „pływające ogrody” (tzw. chinampas).
Kalendarz Majów w Muzeum Antropologii
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Kartka z podróży
Są to trzcinowe łodzie, na których Indianie już w czasach
prekolumbijskich hodowali rośliny. Zwiedziliśmy też Teotihuancan, jedno z najlepiej zachowanych miast prekolumbijskich, z fantastycznymi piramidami Księżyca i Słońca.
Na
koniec
podziwialiśmy
sanktuarium
Najświętszej Marii Panny w Guadalupe. Do najistotniejszych
budowli
tego
miejsca zaliczają
się stara i nowa
bazylika. W nowym
kościele
znajduje się cudowny
obraz
Złoty krzyż w nowej bazylice
Matki
Boskiej,
ocalały po wybuchu bomby w latach 20. ubiegłego wieku, oraz
Pomnik Papieża Jana Pawła II
zgięty złoty krzyż, będący świadectwem tego wybuchu.
Inne wartościowe obiekty tego sanktuarium stanowią: pomnik papieża Jana Pawła II oraz figury obrazujące pielgrzymów u stóp Matki Boskiej z Guadalupe.
Wizytę w Mexico City zakończyliśmy spacerem po centrum miasta.
dr Paul Kwaku Siayor

Kompleks Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe
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Życie sportowe
Akademickie Mistrzostwo Polski w Kolarstwie Górskim

NA DWÓCH KÓŁKACH
PO MEDALE
Kolarze górscy pozazdrościli tytułu Akademickiego Mistrza Polski piłkarzom nożnym i… postanowili nie być gorsi!
Na odbywających się w Chełmie
w dniach 21-25 maja 2010 r. Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim na naszych studentów spadł grad medali.
Pasmo sukcesów zaczęła studentka
III roku wychowania fizycznego, Katarzyna Solus-Miśkowicz (notabene czołowa zawodniczka w tej dyscyplinie
w kraju), która w jeździe na czas była
bezkonkurencyjna i w gronie 76 zawodniczek zajęła I miejsce, wyprzedzając konkurentki o ponad 2 minuty.
W starcie mężczyzn odnieśliśmy
kolejny sukces: w pierwszej ósemce,
na 197 zawodników znaleźli się wszyscy nasi reprezentanci: 2. Dariusz Batek 3. Maciej Dombrowski 7. Rafał Fijałkowski 8. Łukasz Osiecki.
W drugim dniu zawodów odbyły się
wyścigi w kategorii open kobiet i mężczyzn, i znów klasą dla siebie była Kasia
Solus-Miśkowicz, która zdeklasowała
swoje rywalki, wyprzedzając drugą na
mecie o ponad 7 minut.
Występ mężczyzn to popis studentów naszej uczelni. Wszyscy nasi kolarze znaleźli się w pierwszej siódemce: 2. Maciej Dombrowski 3. Dariusz
Batek 6. Łukasz Osiecki 7. Rafał Fijałkowski.
Te lokaty przyniosły nam bezapelacyjnie tytuł drużynowego Akademickiego Mistrza Polski na rok 2010.
Opiekunem naszego zespołu był pasjonat kolarstwa, prodziekan Wydziału
Wychowania Fizycznego i Turystyki
dr Robert Dutkiewicz.
Marek Dutkiewicz

Katarzyna Solus-Miśkowicz na najwyższym stopniu podium

Męska reprezentacja Wszechnicy na starcie wyścigu
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