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WSZECHNICA
WIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy wiêtokrzyskiej

Trochê dobroci od cz³owieka do cz³owieka jest wiêcej warte
ni¿ ca³a mi³oæ do ludzkoci. Pamiêtajmy o tym, szczególnie w
dniach Wielkanocnych wi¹t.
To daje radoæ i si³ê  czego najmocniej ¿yczê w tych nie³atwych czasach

Rektor

LEKCJA

AKTUALNOCI
Wysoko w rankingu

W rankingu niepañstwowych uczelni licencjackich 2003 Wszechnica wiêtokrzyska zajê³a
17 miejsce w kraju. Drug¹
kieleck¹ szko³¹ objêt¹
rankingiem jest Wy¿sza
Szko³a Umiejêtnoci,
która zajmuje 33 miejsce.

Bylimy...

HISTORII

... na V S¹deckich
Targach Edukacyjnych,
gdzie przyjecha³o ok. 50
wystawców z ca³ej Polski. Przedstawilimy
ofertê edukacyjn¹ naszej
Uczelni i wydawnictwa.
Stoisko cieszy³o siê
du¿ym powodzeniem, zosta³o zauwa¿one równie¿
przez miejscow¹ telewizjê kablow¹.

Odwiedzili nas

Uroczystego otwarcia wystawy dokona³ Pan Rektor
prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk

Powstanie Kociuszkowskie z bitw¹ pod Rac³awicami stanowi chlubn¹ kartê w dziejach historii
ch³opstwa polskiego. Pamiêci tamtych wydarzeñ
jest powiêcona wystawa prezentowana w holu naszej Uczelni.
cd s.2
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Do po³owy kwietnia
stronê internetow¹ naszej uczelni odwiedzi³o
10240 internautów. Od
grudnia ub. roku dzia³a
system stat4u, który
pozwala sprawdziæ, jak¹
popularnoci¹ cieszy siê
nasza strona w Internecie (www.ws.edu.pl)

NIE

SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT ¯YJE

Jej uroczystego otwarcia, które mia³o
miejsce 3 kwietnia, dokona³ Rektor
Wszechnicy wiêtokrzyskiej, prof. dr
hab. Mieczys³aw Adamczyk w obecnoci zaproszonych goci: Jerzy Mazurek  zastêpca dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stefan Pastuszka  przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Sejmiku Samorz¹dowego,
Stanis³aw Durlej  prezes Kieleckiego Oddzia³u Ludowego Towarzystwa
Naukowo-Kulturalnego, Stanis³aw Kowalski  naczelnik Wydzia³u Owiaty
i Kultury Starostwa Powiatowego.
Rac³awice. Historia i wspó³czesnoæ
 bo taki tytu³ nosi wystawa, prezentuje m.in. oryginalny tekst przysiêgi Tadeusza Kociuszki, któr¹
z³o¿y³ w Krakowie 24 marca 1794 r.;
fragment Uniwersa³u Po³anieckiego i
przemówienie Jakóba Bojki na Kopcu
Kociuszki z 31 marca 1894 r. Z jednej strony s¹ przedstawione fotografie z ods³oniêcia pomnika Bartosza G³owackiego w Rac³awicach 25 maja
1994 r., z drugiej fragmenty Piasta z 1937 r. o zakazie obchodzenia
rac³awickich rocznic. Jest wiele
ciekawych pami¹tek dokumentuj¹cych
tamten okres. To wyj¹tkowo interesuj¹ca lekcja historii.
Agata Sa³apa

NASZ MISTER
Marcin Maroszek, student II roku

pedagogiki resocjalizacyjnej i s¹dowej Wszechhnicy wiêtokrzyskiej
zosta³ Mister Poland Regionu wiêtokrzyskiego 2003.

Ulubiona ksi¹¿ka...
Robinson Cruzoe i Potop
Film...
Matrix.
Hobby...
sport: koszykówka, tenis ziemny. W
wolnych chwilach lubiê graæ na konsoli.
Muzyka...
house, techno, electro
Jeste typem cz³owieka...
uczciwy, odpowiedzialny, z zasadami, kole¿eñski, o silnym charakterze i osobowoci.
Zasady, których siê trzymasz...
nie oszukuj, nie k³am, b¹d zawsze
szczery, kulturalny
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Najwiêkszy obciach...
Zas³ugujesz na ten tytu³?
kiedy by³em ma³ym ch³opcem, chcia- Nie wiem, ale cieszê siê z niego. To
³em ukraæ jab³ko ze sklepu. Dostem jury mnie wybra³o.
kopa w ty³ek od sprzedawcy.. Do tej
pory mi wstyd.
Wrogowie...
nie mam.
Powód do dumy...
ta wygrana.
Samochód...
nie mam.
Ludzie wokó³ Ciebie s¹...
czêsto nieszczerzy, zbyt ma³o tole- Na co dzieñ mo¿na Ciê spotkaæ...
rancyjni.
w pracy, u mojej dziewczyny, na dyskotece, w domu.
Chcia³by zapomnieæ o...
nie ma takiej rzeczy.
Czy ten tytu³ pomo¿e Ci w przysz³oci ....
Gdyby móg³ cofn¹æ czas...
mam nadziejê, ¿e tak. To siê oka¿e
wiêcej bym siê uczy³ i myla³ bar- wkrótce.
dziej przysz³ociowo.
Na udzia³ w konkursie namówili Ciê...
Na bezludn¹ wyspê zabra³by...
rodzice, siostra i dziewczyna..
moj¹ dziewczynê.
Co zmieni³o siê w Twoim ¿yciu po
Gdy by³e ma³ym ch³opcem chcia³e otrzymaniu tytu³u...
zostaæ ......
nic, mi³o by³o zobaczyæ siebie w
sportowcem, s³awnym koszykarzem.
gazecie.
Wolny czas...
Czy zmieni³ siê stosunek Twoich przymam go ma³o, a ten, który mam po- jació³ do Ciebie...
wiêcam dziewczynie.
nie.
W przysz³oci chcia³by...
Przepis na sukces...
staæ siê niezale¿nym, mieæ w³asn¹ byæ pewnym siebie i myleæ optymifirmê i liczyæ na siebie...
stycznie.
Pierwsza myl, gdy dowiedzia³ê siê
o wygranej...
czy to naprawdê ja...

Rozm. Agata Sa³apa

Czy otrzyma³e ju¿ jakie propozycje...
nie.
Jeste rozpoznawany...
czasami..
Czy ju¿ rozda³e autografy...
dla Ciebie jest pierwszy.
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¯YCIA SZKO£Y

W bibliotece
Nowoci kwietniowe

Nowoci wydawnicze
Mamy w sprzeda¿y skrypt prof.
Ryszarda Czarnego i Magdaleny Wolszczak pt. Unia Europejska a polityka regionów, który wyjania procesy integracyjne zachodz¹ce w Europie. Jest przeznaczony dla studentów.
Praca opiekuñczo-wychowawcza
to kolejna pozycja, któr¹ w³anie
otrzymalimy z drukarni. Jest to
druga czêæ wydanej wczeniej ksi¹¿ki
rodowiska opiekuñczo-wychowawcze
pod red. Barbary WojciechowskiejCharlak. Obie ksi¹¿ki stanowi¹ kompendium wiedzy w omawianych dziedzinach.
Pracujemy nad kolejnym, 17. Zeszytem Wszechnicy wiêtokrzyskiej. Tym
razem jest to zbiór artyku³ów powiêconych resocjalizacji, które
opracowa³ Miros³aw Jamro¿ek.
W przygotowaniu jest równie¿
ksi¹¿ka Miros³awy Skawiñskiej Samobójstwo. Rola polityki spo³ecznej
w zapobieganiu i terapii. Jest to
niezwykle interesuj¹ca lektura, zawieraj¹ca bardzo szerok¹ wiedzê i o
samym zjawisku i o zjawiskach, które mog¹ przyczyniæ siê do tego ostatecznego rozwi¹zania. Autorka próbuje daæ odpowied na szereg pytañ
zwi¹zanych ze wzrostem liczby samobójstw w ostatniej dekadzie, a tak¿e zdefiniowaæ rolê pañstwa w zapobieganiu patologicznym zachowaniom,
do których niew¹tpliwie próby i akty
samobójcze nale¿¹.

1. Griffin Em: Podstawy komunikacji spo³ecznej. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2003.
2. Kenrick Douglas T., Neuberg Steven L., Cialdini Robert B.: Psychologia spo³eczna. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2002.
3. Kamiñski Jacek: Negocjowanie :
techniki rozwi¹zywania konfliktów.Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
4. Ochmañski Marian: Alkoholizm
ojców a sytuacja rodzinna i szkolna
dzieci. Wydawnictwo UMCS, Lublin
2001.
5. Marzec Danuta Krystyna: Opieka
nad dzieckiem w dobie przemian spo³ecznych. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich  Wydawnictwo, Wroc³aw 1999.
6. Matczak Anna: Zarys psychologii
rozwoju : podrêcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie ¯ak,
Warszawa 2003.
7. Pielecki Andrzej [red.]: Problemy
pedagogiki specjalnej w okresie przemian spo³ecznych. Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2002.
8. Boenisch Ed, Haney C. Michele:
Twój stres : sens ¿ycia, równowaga i
zdrowie. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2002.
9. McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania siê. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2002.
FILOLOGIA ANGIELSKA:
10. Datesman Maryanne Kearny, Crandall JoAnn, Kearny Edward N.: The
American Ways : an introduction to
American Culture. Longman1997.
11. Tiersky Ethel, Tiersky Martin:
The U.S.A. : customs and institutions. Longman 2001.
Zapraszamy do korzystania
z dostêpnej literatury!
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REMANENTY
róde³ naukowych. Zdarzaj¹
Okulary nie tylko nowszych
siê tak¿e merytoryczne dyskusje, czasami zaciête, ale z kultur¹ i dba³oró¿owe
ci¹ o elegancjê s³owa. Pojawiaj¹ce
Student, jaki jest, ka¿dy widzi. Ja te¿! Obserwujê braæ studenck¹ od lat i ci¹gle towarzysz¹
mi te same refleksje: ju¿ przed wejciem do budynku uczelni grupki m³odych ludzi ton¹ w dymie papierosowym, z którego dochodz¹ pojedyncze
s³owa zaczynaj¹ce siê w zasadzie na
jedn¹ literê i nie bêd¹ce s³owami
najwy¿szej kultury. Na korytarzach
 podobnie. Zachowanie na æwiczeniach lub wyk³adach  to odrêbna
historia. Czasami mam wra¿enie, ¿e
pomyli³am sale wyk³adow¹ z barem
szybkiej obs³ugi lub poczekalni¹
dworcow¹, pe³n¹ baga¿y i osób niecierpliwie spogl¹daj¹cych na zegarek. Sytuacje ekstremalne, takie jak
np.: kolokwia lub sprawdziany  to
pokaz umiejêtnoci maskuj¹cych: na
³awkach mieci siê prawie wszystko
z wyj¹tkiem kartki lub tekstu. Nawet czasami studenta nie widaæ, tak
siê sprytnie okopa³.
Wiem, ¿e nauczyciele staraj¹ siê
prowadziæ zajêcia ciekawie, z humorem. Ale bywa tak, ¿e opadaj¹ mi
rêce, kiedy forum dyskusyjne odbywa siê jedynie w ostatnich ³awkach, szeptem i nie na temat. To
jeszcze czasem mo¿na znieæ, najgorszy jest widok usypiaj¹cego studenta, zmêczonego gor¹czk¹ pi¹tkowej lub sobotniej nocy. Obecnoæ na
zajêciach  rzecz wiêta! Niewa¿ne,
¿e kiedy umys³ pi budz¹ siê demony, wa¿ne, ¿e cia³o jest, a ¿e
troszkê sfatygowane niejednym du¿ym
z piank¹ ...?
I drugi obrazek  przed uczelni¹ grupki tych samych studentów,
rozemianych, przyjanie odpowiadaj¹cych na dzieñ dobry. Na zajêciach potrafi¹ nie tylko s³uchaæ i
notowaæ, ale tak¿e s³yszeæ treci i
informacje, które pochodz¹ z naj-

siê lapsusy jêzykowe, wywo³uj¹ce
szczer¹ radoæ z potkniêcia wypowiedzi, s¹ mi³ym akcentem i chwilk¹
relaksu podczas zajêæ. To zbli¿a
ludzi i sprawia, ¿e czêsto przerwa
jest za krótka, a dyskusja ma ci¹g
dalszy jeszcze d³ugo po zakoñczeniu
æwiczeñ.
Takie obrazki obserwujê od lat. A
mo¿e le widzê? Przecie¿ nosze okulary...
Ma³gorzata Kaleta-Witusiak

Refleksje kobiety po pewnym
dniu
Jak naprawdê jest odbierany dzi
Dzieñ Kobiet? Chyba najlepiej wiadcz¹ o tym sonda¿e przeprowadzone tego
w³anie dnia w naszym kraju. Mê¿czyni domagaj¹ siê zniesienia tego
wiêta, nie uznaj¹ go, burz¹ siê, ¿e
dzieñ mê¿czyzn nie jest a¿ takim wiêtem. Tak naprawdê nie wiem, o co
panom chodzi. Kobieta na ogó³ wykonuje wiêkszoæ (jeli nie wszystkie) prace domowe. Oprócz tego pracuje zawodowo, rodzi dzieci i zajmuje siê ich wychowaniem. Panom natomiast szkoda kilku z³otych, by w tym
dniu kupiæ kwiaty i podziêkowaæ za
wszystko.
W szko³ach czy uczelniach p³eæ
mêska tego dnia próbuje przekupiæ
panie wyk³adowczynie, aby tego dnia
odpuci³y kolokwia i sprawdziany.
Moim zdaniem, oni tego dnia powinni
zadziwiaæ swoj¹ wiedz¹.
Na szczêcie zdarzaj¹ siê prawdziwi d¿entelmeni, którzy potrafi¹
doceniæ trud pañ. Wrêczaj¹ kwiaty z
umiechem, wrêczaj¹ drobne prezenty. D¿entelmeni trafiaj¹ siê na ogó³
wród tych, którzy od niedawna nosz¹
obr¹czki.
Agata S.
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeli piszesz wiersze, jesli rysujesz, malujesz albo robisz co, czym
mozna sie pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myl na dzi
Mi³oæ jest córk¹ wiedzy, im g³êbsze poznanie tym gorêtsze ukochanie.
Leonardo da Vinci

Nie da siê wskrzesiæ
biegu minionej chwili.
Nie da siê wskrzesiæ niczego.
To co w ¿yciu tak wiele znaczy³o
odesz³o, uciek³o, minê³o.
Nie da siê wskrzesiæ tych,
co kiedy wspólnym ¿yciem ¿yli.
To, co ju¿ przesz³o
nie powróci nigdy.
Boli mnie co w rodku
Po¿era mnie ból i cierpienie.
S³ucham w ciszy krzyku mego serca
mêczy mnie pytanie,
które sobie zadajê.
Nie umiem uciec,
bo co mnie hamuje
i nie pozwala biec.
W teraniejszoci gubiê siê
i tylko przesz³oæ ³¹czy w ca³oæ
moj¹ rozdart¹ duszê.

Czekam na twe s³owa
ubrane w kwitn¹ce uczucia
czekam i s³ucham g³osu twojej duszy
w skupieniu, milczeniu bêdê czekaæ jutra.
Ukrywam z³e myli, zazdroæ
pod wp³ywem cierpliwej mi³oci.
Nie ma i nigdy nie bêdzie
w mym sercu pal¹cej zazdroci.
Ufam, bo muszê uwierzyæ
zrozumieæ to, co by³o nierealne.
Odp³ynie ¿ycie, wypijê kielich
kropelkê w ogromnym oceanie.

Wiersze napisa³a Anna, ekslibrisy sa dzie³em studentek II roku PW
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¯ycie sportowe Uczelni

Po mistrzostwach
Niestety, w niezbyt radosnych
nastrojach wrócili z Mistrzostw Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
Koszykówce Mê¿czyzn, które odby³y
siê w P³ocku w dniach 28-30 marca.
Nasza dru¿yna w sk³adzie: Artur Kowalewski, Rafa³ Gil, Mariusz Ciesiun, Dominik Krajewski, Kamil Janiszewski, Grzegorz Jarz¹bek, Marcin Pa³êcki, Pawe³ Bieñ, Piotr Krystan, Andrzej Dul, Mariusz Bassa,
Marcin Zajchowski zajê³a ostatecznie X miejsce na 20 startuj¹cych
uczelni.
Wyniki
SWPW P³ock : W
66:47
WSZ Rzeszów : W
55:60
WSTiH Gdañsk : W
28:52
OSW Olsztyn : W
45:47
WSAP Bia³ystok: W
63:57
Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e zespó³ nasz wystêpowa³ po raz pierwszy w tym sk³adzie i oparty by³ g³ównie na studentach I roku, a tak¿e ¿e
trafilimy na bardzo mocna grupê
³¹cznie z gospodarzami turnieju.
Równie¿ niewielkie powody do radoci mieli zawodnicy w Mistrzostwach
Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w tenisie sto³owym, które odby³y sie w Czêstochowie w dn. 29-31
marca.
Kobiety wystêpowa³y w nastêpuj¹cym sk³adzie: Anna Wachowska, Hanna
Hybel i Beata Konieczna. Zespó³ ¿eñski uzyska³ nastêpuj¹ce wyniki:
WSWiZ Bia³ystok : W
4:1
WSHiP : W
4:2
AP Czêstochowa : W
0:4
WSBiP Ostrowiec w. : W
0:4
Da³o to IX miejsce na 16 uczelni. Najlepsz¹ zawodniczk¹ w naszym
zespole by³a Ania Wachowska  III
rok wf dzienne , która w turnieju
dru¿ynowym nie przegra³a ¿adnego pojedynku.

Mê¿czyni:
WSHiT Czêstochowa : W
0:4
WSWFiT Supral : W
4:0
SWPW P³ock : W
4:0
WSAP Bia³ystok : W
4:1
AP Czêstochowa : W
0:4
Da³o to nam w klasyfikacji koñcowej 11 miejsce na 18 startuj¹cych
uczelni.
Co nas czeka w najbli¿szym czasie? Ju¿ 5 maja 2003 zespó³ mêski
pi³ki no¿nej wyje¿d¿a na MP Szkó³
Niepañstwowych do Suprala, a 23 maja
studentki i studenci wyje¿d¿aj¹ na
MP w siatkówce pla¿owej do Gdañska.
MD

Gralimy z pasj¹

aW naszej Uczelni powsta³a w³a-

nie bilardowa sekcja AZS, zwi¹zana
ze Studenck¹ Amatorsk¹ Lig¹ Bilardow¹. Cz³onkowie sekcji reprezentuj¹ Wszechnicê wiêtokrzysk¹ w zmaganiach z reprezentacjami innych
kieleckich szkó³ wy¿szych (A, WSU,
P, WSZGRiT) walcz¹c jednoczenie o
zdobycie cennych nagród. W chwili
obecnej rozpoczê³y siê ju¿ rozgrywki ligowe, zakoñcz¹ siê one w koñcu
czerwca. Miejmy nadzieje, ¿e nasza
reprezentacja równie¿ w tej dyscyplinie sportu odniesie liczne sukcesy.
BK
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Wiadomoci
Kulturalne
Co jest grane, co bêdzie grane?

Ksi¹¿ka, któr¹ polecam

aTeatr im. S. ¯eromskiego zaprasza
24 i 25 kwietnia o godz. 11 i 19 na
sztukê Romeo i Julia Williama Szekspira w re¿. Piotra Szczerskiego.
Jest to spektakl gocinny teatru im.
Jaracza w Olsztynie.
26 kwietnia zobaczymy przedstawienie wg Kena Ludwiga Pó³ ¿artem,
pó³ sercem w re¿. Piotra Szczerskiego; natomiast 30 kwietnia zespó³ teatru przedstawi Antygonê
Sofoklesa w transkrypcji Helmuta
Kajzara w re¿. Bart³omieja Wyszomirskiego

P³eæ mózgu
Anne Moir, David Jessel
Ksi¹¿ka, któr¹ naprawdê warto
przeczytaæ. Pozwala nam zrozumieæ
ró¿nice miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹.
Na to, jacy jestemy i jacy bêdziemy
maj¹ wp³yw przede wszystkim hormony. Tylko niektóre przyk³ady ró¿nic
przytoczê za autorami:
- kobiety i mê¿czyni nie miej¹ siê
z tych samych rzeczy i równie¿ inne
rzeczy powoduj¹ zdenerwowanie u kobiet, inne u mê¿czyzn;
- pewien mê¿czyzna, gdy badacze poprosili go, by okaza³ partnerce wiêcej uczucia, umy³ jej samochód;
- mê¿czyni potrafi¹ jednoczenie
mówiæ i odczytywaæ mapy, kobieta nie
jest w stanie robiæ tych dwu rzeczy
naraz.
Autorzy wyjaniaj¹, dlaczego mê¿czyznom jest trudno wyraziæ emocje,
podczas gdy kobieta nie ma z tym
najmniejszego problemu oraz to, dlaczego kobiety zrywaj¹ zwi¹zki uczuciowe czêciej ni¿ mê¿czyni. W³adza dla mê¿czyzny wyra¿a siê tradycyjnie w dominacji i agresji, natomiast u kobiet to si³a, która tworzy
zwi¹zki miêdzy ludmi, spaja rodziny i buduje spo³eczeñstwa.
Pojawia siê wiêc pytanie: skoro tak
wiele dzieli kobietê i mê¿czyznê to
dlaczego tworz¹ udane zwi¹zki? Kobiety potrafi¹ przewidzieæ i zrozumieæ zachowanie ludzkie, wyczuæ motywy kryj¹ce siê za wypowiedzi¹ czy
zachowaniem.
MOL

a27 kwietnia o godz. 19 na Du¿ej
Scenie Kieleckiego Centrum Kultury
wyst¹pi Balet Teatru Wielkiego  Opery Narodowej w Warszawie. Bilety po
45 z³.
aW dniach 6 i 7 maja na Scenie Autorskiej KCK zobaczymy spektakl muzyczny Pieñ o Ziemi: libretto
Henryk Jachimowski, muzyka i aran¿acje Marek Tercz, muzycy  solistki Zespo³u Wokalnego Sceny Autorskiej i Teatru Kobiet. Pieñ o ziemi jest utworem wynikaj¹cym z fascynacji wyj¹tkowoci¹ takiego zdarzenia, jakim jest Ziemia i nasze
¿ycie na niej. Jest wiêc, jakby z
tej przyczyny, impresyjna i intelektualna. Interpretuje problemy i
zdarzenia, tworz¹c przes³anie dope³niaj¹ce cz³owieka optymistycznie.
Spektakl ma charakter uniwersalny.

Redaguje zespó³. Redaktor nacz. Barbara Kry (I rok filologia angielska). Opieka merytoryczna Justyna Zieliñska.
Redakcja techniczna: Andrzej Barañski, Rafa³ Ko³odziejczyk. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce.
Druk: Zak³ad Poligraficzny. Maria Gajek, 25-362 Kielce, ul. Radostowa nr 1.
Publikacja sfinansowana ze rodków Wszechnicy wiêtokrzyskiej w Kielcach.
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