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WSZECHNICA
ŒWIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

CZAS ŒWIÊTEGO MIKO£AJA
Tradycj¹
sta³a siê
pomoc charytatywna,
jak¹ w œwi¹tecznym czasie œwiadcz¹
studenci
i pracownicy
Wszechnicy
Œwiêtokrzyskiej dzieciom z Domu
Dziecka w Kazimierzy Wielkiej. Czêœæ pieniêdzy
zebrali studenci, resztê do³o¿y³ Pan Rektor
i dziêki temu dzieciaki mia³y dobre œwiêta. Na
stole pojawi³y siê smako³yki, których na co dzieñ
nie jadaj¹, by³y s³odycze.
Tu¿ przed œwiêtami przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego wraz z kierowniczk¹ dziekanatu WFiT
mgr Justyn¹ Palacz odwiedzili dzieci, podobnie
jak to mia³o miejsce w ubieg³ym roku. Dom Dziecka w Kazimierzy to chyba najbiedniejsza placówka
tego typu w regionie. Radoœæ i uœmiech dzieci
jest najlepsz¹ zap³at¹ za okazane im serce.
D.B.

KRÓTKO
Anna Szafraniec,
studentka naszej Uczelni, znalaz³a siê w gronie dziesiêciu najlepszych polskich sportowców w plebiscycie „Przegl¹du sportowego”, „Tempa” i pierwszego programu
TVP. Sk³adamy serdeczne
gratulacje.
(wiêcej – s. 7)

Nasz¹ stronê internetow¹ odwiedzi³o ju¿
39000 internautów.

W semestrze letnim
nastêpuje bardzo istotna zmiana w sposobie
sk³adania wniosków o stypendia socjalne. Do tej
pory wype³nione druki
przyjmowa³ Samorz¹d Studencki, teraz zajmowaæ
siê tym bêd¹ dziekanaty. Samorz¹d bêdzie tylko
wydawa³ druki, informowa³ oraz wstawia³ siê za
W œlad za artyku³em, jaki pojawi³ siê w S³o- studentami przy rozpawie Ludu z dn. 12.12.2004 r. Pan Rektor, prof. dr trywaniu wniosków.
hab. Mieczys³aw Adamczyk podj¹³ decyzjê o przekazaniu 2 zestawów komputerowych dla Paw³a KarInformujemy, i¿ w wypola z Kielc oraz dla Wojtka Fr¹czka z GnieŸdzisk (gmina £opuszno). Wojtek otrzyma³ tak¿e dawnictwie uczelnianym
drukarkê. Ponadto Pan Rektor wspomóg³ Stowarzy- (p. nr 5) sprzedajemy
szenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych w Kiel- ksi¹¿ki bez mar¿y.
cach wp³acaj¹c na konto Stowarzyszenia 500 z³.
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NASZA

DAÆ

ROZMOWA

SIEBIE INNYM

Mgr Edyta Laurman-Jarz¹bek jest opiekunk¹ Naukowego Ko³a Penitencjarnego, dzia³aj¹cego w naszej Uczelni. Rozmawiamy o dokonaniach i planach ko³a.
Dlaczego podjê³a siê Pani opieki nad ko³em naukowym?
Lubiê pracowaæ z ludŸmi m³odymi, pe³nymi zapa³u i chêci, i z takimi
mam niew¹tpliwie przyjemnoœæ pracowaæ w kole naukowym. Prowadz¹c æwiczenia z patologii spo³ecznej na pierwszym roku, w ubieg³ym roku akademickim, mia³am okazjê dok³adnie przyjrzeæ siê studentom. Widzia³am ich
potencja³, zainteresowanie, zaanga¿owanie w przygotowywanie siê do æwiczeñ. By³am prawie pewna, ¿e proponuj¹c dzia³ania w kole naukowym trafiê
na takich, co lubi¹ i umiej¹ „dawaæ siebie innym”. I, jak widaæ, do tej
pory nie pomyli³am siê. Ka¿da moja propozycja spotyka siê z odzewem,
czyli niezwyk³¹ chêci¹ i zapa³em do pracy.
Czym, zdaniem Pani, powinno zajmowaæ siê ko³o naukowe?
Praca w kole wi¹¿e siê z pog³êbianiem wiedzy zdobytej na zajêciach, ale
nie tylko. To uczenie siê przez doœwiadczenie, nabywanie nowych umiejêtnoœci, weryfikowanie swoich mocnych i s³abych stron w konfrontacji z konkretnymi sytuacjami wychowawczymi. Powiem o tym, czym siê zajmujemy: zaznaczamy swoj¹ obecnoœæ w kieleckich Domach Dziecka, w jednym z nich, na proœbê
dyrekcji prowadzimy badania ankietowe dotycz¹ce przemocy i uzale¿nieñ,
w drugim zorganizowaliœmy zabawê miko³ajkow¹ dla najm³odszych. Planujemy
zajêcia w Areszcie Œledczym, na oddziale VIII, gdzie drugi opiekun ko³a mgr
Krzysztof Czekaj wprowadzi³ studentów w realizacjê procesu zdrowienia narkomanów w warunkach izolacji penitencjarnej. Aktywnie w³¹czamy siê w obchody Œwiatowego Dnia AIDS, studenci ko³a mieli okazjê poprowadziæ forum
dyskusyjne na temat HIV/AIDS wœród swoich m³odych kolegów w jednej ze szkó³
œrednich w Kielcach. Uczestniczyliœmy w konferencji na temat HIV/AIDS
w Urzêdzie Wojewódzkim. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z ko³ami naukowymi „Gryps”
i „Medyk” z Akademii Œwiêtokrzyskiej. Planowanych dzia³añ jest du¿o wiêcej.
Co tydzieñ spotykamy siê, studenci dziel¹ siê swoimi wra¿eniami z pracy
w Domu Dziecka, wymieniaj¹ siê literatur¹, któr¹ warto przeczytaæ, ucz¹ siê
pisaæ recenzje, dyskutowaæ, interpretowaæ ró¿ne zjawiska spo³eczne. Myœlê,
¿e praca w Naukowym Kole Penitencjarnym to nie tylko osobista satysfakcja
z „dawania siebie innym”, ale i mo¿liwoœci poszerzenia swojej wiedzy,
zdobywania doœwiadczenia, nabywania nowych umiejêtnoœci, co w przysz³ym
¿yciu zawodowym w obecnej sytuacji jest nieocenione.
Jak ocenia Pani wspó³pracê ze studentami?
Bardzo dobrze, jestem pe³na uznania dla was. Cieszê siê,
siejszych czasach, kiedy wiêkszoœæ m³odych ludzi nastawiona
sumpcyjnie do ¿ycia, wy znajdujecie, i poœwiêcacie swój czas
innych. Cieszê siê, ¿e jest nas coraz wiêcej. I mam tylko cich¹
¿e zapa³, którym tryskacie, nie oka¿e siê s³omiany.

¿e w dzijest konwolny dla
nadziejê,

Obiecujemy i dziêkujê za rozmowê.
Agata Sa³apa
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KSI¥¯KI
W bibliotece
Nowoœci w styczniu
1. Sa³asiñski Miros³aw, Badziukiewicz Beata: Vademecum pedagoga szkolnego. WSiP, Warszawa 2003
2. Niemierko Boles³aw: Ocenianie
szkolne bez tajemnic. WSiP, Warszawa 2002
3. P³óciñska Ma³gorzata, Rylke Hanna: Czas wspó³pracy i czas zmian.
WSiP,
Warszawa 2002
4. Brzeziñski Jerzy: Metodologia
badañ psychologicznych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003
5. Jakubczak Ryszard [red.]: Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeñstwa III RP. Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2003
6. Telka Lucyna [red.]: Programy
profilaktyki uzale¿nieñ: z doœwiadczeñ autorów. Wydawnictwo Naukowe
„Œl¹sk”, Katowice 2003
7. Malicka-Gorzelañczyk Hanna: Opinie m³odzie¿y o samobójstwie. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002
8. Iwaniec Dorota, Szmagalski Jerzy [red. nauk.]: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002
9. Do³êga Zofia: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciñstwa – prawid³owoœci rozwoju, diagnozowanie i
profilaktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2003
10. Tarkowska El¿bieta, WarzywodaKruszyñska Wielis³awa, Wódz Kazimiera
[red.]: Biedni o sobie i swoim ¿yciu. Wydawnictwo Naukowe „Œl¹sk”,
Katowice-Warszawa 2003
11. Rodziewicz-Gruhn Joanna [red.]:
Biokulturowe uwarunkowania rozwoju,
sprawnoœci i zdrowia. Wydawnictwo
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, Czêstochowa 2003

Nowoœci wydawnicze
Wszechnica Œwiêtokrzyska jest wspó³wydawc¹ (z Kieleckim Towarzystwem
Naukowym i Instytutem Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Œwiêtokrzyskiej) trzeciego tomu Studiów
Kieleckich serii Bibliologiczno-Prasoznawczej. Mi³o nam poinformowaæ,
i¿ tom ten zadedykowano JM Rektorowi Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej, prof.
dr. hab. Mieczys³awowi Adamczykowi,
który jest prekursorem badañ nad
pras¹ Kielecczyzny i wybitnym znawc¹ jej dziejów. Zamieszczone w tym
tomie artyku³y s¹ poœwiêcone obiegowi informacji w spo³ecznoœci lokalnej i by³y wczeœniej zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji „Informacja w spo³ecznoœciach
lokalnych”, która odby³a siê w koñcu maja 2002 r.
Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I – III
w systemie zintegrowanym – to monografia dr Jolanty Karbowniczek, która
jest w sprzeda¿y w naszym wydawnictwie. Poza bardzo wnikliwym i rzeczowym ujêciem teoretycznym autorka
przedstawia przyk³adowe programy
i plany zajêæ zintegrowanych. Polecamy j¹ wszystkim, którzy w swojej
pracy zawodowej s¹ b¹dŸ bêd¹ zwi¹zani bezpoœrednio lub poœrednio z
procesem nauczania w szkole.
Przygotowujemy do druku publikacjê
dr Marzeny Pêkowskiej i dr Ewy Kuli
pt. Europejski obszar szkolnictwa
wy¿szego. Antologia dokumentów i materia³ów.
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PRZYJA•NI, CZAS RADOŒCI

28 grudnia wyjecha³am na spotkanie Taize do Hamburga w Niemczech. Jest to chrzeœcijañskie
(a wiêc katolicy i ewangelicy) spotkanie m³odzie¿y z ca³ego œwiata.
Co roku odbywa siê ono w innym miejscu na œwiecie, ale nie o tym chcê

najwiêcej, bo ok. 12 tys. na ok. 100
– 150 tys. wszystkich uczestników).
Zawsze znalaz³ siê jakiœ Polak, który
mia³ gitarê, a wiec z normalnego
metra robiliœmy weso³e, œpiewaj¹ce
metro. Niemcy, mieszkañcy tamtych
okolic, którzy jechali w naszym towarzystwie pocz¹tkowo dziwnie na nas
patrzyli, ale po chwili sami przy³¹czyli siê do œpiewu. Panowa³a radoœæ i œmiech. To zupe³nie niepowtarzalna atmosfera. Zdarza³y siê
i inne zabawne sytuacje: oto idê
ulic¹ Hamburga, podchodzi do mnie
para i s³yszê pytanie: Where are
you come from? Na to ja: Poland,
a oni: o nareszcie Polka, s³uchaj
nie wiesz, jak dojœæ... itd. Nie ma
to jak Polak z Polakiem próbuj¹ siê
porozumieæ po angielsku. Fantastycznie witaliœmy Nowy Rok: wszystkie
grupy, które doje¿d¿a³y do Hamburga, a mieszka³y w Rickingu, mia³y
zorganizowany bal sylwestrowy przez
mieszkañców w jednej ze œwietlic
w tej miejscowoœci. To by³a dla nas
prawdziwa niespodzianka: sala piêknie udekorowana, szwedzki stó³,
sprzêt graj¹cy i najnowsze przeboje. Ka¿dy móg³ podejœæ i w³¹czyæ
dowoln¹ muzykê. Na pocz¹tku dwie
Francuzki puszcza³y muzykê, przy
której tak naprawdê bawi³y siê tylko one, a reszta siedzia³a za sto³ami. Potem z kole¿ank¹ w³¹czy³yœmy
jeden przebój, a ludzie po kolei
zaczêli wstawaæ od sto³ów i tañczyæ. W³¹czy³yœmy nastêpn¹ melodiê
i ten oto prosty sposób zosta³yœmy
DJ. Francuzi i Niemcy patrzyli na
nas, Polaków, jak tañczymy, bo pocz¹tkowo im taniec „nie szed³”, ale
potem zaczêli nas naœladowaæ –
z ró¿nym skutkiem. Nie zauwa¿yliœmy
w ferworze zabawy, kiedy ten czas
up³yn¹³, i trzeba by³o zbieraæ siê
do domów. Na drugi dzieñ ciê¿ko by³o
wstaæ, ale tylko czekaliœmy na ko-

pisaæ. Spotkanie to trwa³o od 29
grudnia do 2 stycznia. Przez ten
czas mieszka³am u niemieckiej rodziny protestanckiej. Polecam wam
taki wyjazd, bo wbrew pozorom nie
spotykaj¹ siê tam tylko osoby g³êboko wierz¹ce, ale i takie, które
tanio (bo wyjazd jest bardzo atrakcyjny finansowo) chc¹ zwiedziæ miasto i poznaæ innych ciekawych ludzi. Jest te¿ znakomit¹ okazj¹ sprawdzenia swoich umiejêtnoœci jêzykowych. Mieszka³am w Ricking, ma³ej
miejscowoœci pod Hamburgiem. Codziennie doje¿d¿aliœmy do Hamburga. By³am z grup¹ Polaków, dwiema grupami
Francuzów (w jednej by³o nawet dwóch
Portugalczyków) i grup¹ Niemców.
Dojazdy owe stanowi³y najciekawszy
punkt wyprawy: ka¿dy z nas próbowa³
podszkoliæ angielski, którym porozumiewaliœmy siê. Nie mniej jednak
my uczyliœmy naszych kolegów z innych krajów podstawowych s³ów po
polsku, a oni nas po francusku, niemiecku i portugalsku. Nauce towarzyszy³a muzyka, œpiewy, wymiana opinii o nas samych. W metrze spotykaliœmy innych Polaków (by³o nas
-4-

NIE

SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT

lejne, wspólne spotkanie. Niestety,
wszystko co dobre szybko siê koñczy
i nadszed³ moment powrotu do swoich
domów, do swoich krajów. Rozstaniu
towarzyszy³y ³zy, ale i radoœæ, ¿e
mogliœmy siê spotkaæ. Wymieniliœmy
adresy i obiecaliœmy sobie, ¿e za
rok znów siê spotkamy. D³ugo bêdê
pamiêtaæ ten wyjazd, tê nadzwyczajn¹ atmosferê radoœci i przyjaŸni.
Pozna³am mnóstwo ciekawych ludzi,
przy okazji zwiedzi³am piêkne, ale
i drogie miasto, jakim jest Hamburg. Gor¹co namawiam na taki wyjazd, bo wierzcie mi, ¿e nie ma tam
okreœlonej grupy wiekowej, spotykaj¹ siê ludzie z ca³ego œwiat, ze
wszystkich kontynentów, nawet i z
Australii. Istna mieszanina kolorów
skóry, jêzyków, kultur. To fantastyczna lekcja tolerancji i otwartoœci na innych. A i my nie mamy
powodów do kompleksów.
Agata Sa³apa

PIERWSZE

KOTY ZA P£OTY

Min¹³ ju¿ drugi tydzieñ, odk¹d
w ramach praktyk prowadzê zajêcia
z jêzyka angielskiego w szkole podstawowej w Mas³owie, w klasach 4, 5
i 6. Nie jest to zajêcie ³atwe, ale
nie mogê powiedzieæ, ¿e nieprzyjemne. Najgorszy by³ pierwszy dzieñ,
bo co tu robiæ z dzieæmi na zajêciach, kiedy niewiadomo o nich nic

¯YJE

oprócz nazwiska. Zw³aszcza, jeœli siê
ma tremê. Ale ju¿ po pierwszych 45
minutach wszystko by³o w porz¹dku,
i kolejne 3 godziny minê³y spokojnie. Dzieci okaza³y siê chêtne do
wspó³pracy i odnios³am wra¿enie, ¿e
te zajêcia im chocia¿ trochê pomog³y
w zrozumieniu tak trudnych zagadnieñ, jak czas teraŸniejszy i przesz³y. Wbrew pozorom nawet ci uczniowie, którym na pocz¹tku wszystko wydawa³o siê „czarn¹ magi¹” pod koniec
lekcji potrafi³y ca³kiem poprawnie
wykonaæ æwiczenie. Na ostatnich zajêciach wystarczy³o tylko parê minut, aby powtórzyæ to, co zaczêliœmy
ostatnim razem, chocia¿ przyby³o parê
nowych twarzyczek. Powtarzaliœmy
s³ownictwo. Dzieci by³y bardzo zadowolone, gdy¿ po feriach bêd¹ mog³y
opowiedzieæ, jak je spêdzi³y. Po
angielsku, naturalnie. Na nastêpn¹
lekcjê zaplanowane jest æwiczenie
czytania i opowiadanie. Propozycja
ta zosta³a przyjêta z wielkim entuzjazmem.
Szko³a w Mas³owie (podobnie zreszt¹
jak inne szko³y) ma swoje k³opoty,
g³ównie finansowe. Pewnie dlatego
dzieci nie maj¹ mo¿liwoœci uczestnictwa w kó³kach zainteresowañ.
Jeœli wœród moich kolegów, studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej,
znajd¹ siê tacy, którzy zechc¹ popracowaæ z dzieæmi (np. w kó³ku informatycznym, szkolnym kó³ku sportowym lub jakimkolwiek innym) – bêd¹
mile widziani. W tej sprawie proszê
kontaktowaæ siê ze mn¹ pod numerem
tel. 505578912, lub zg³aszaæ w pokoju 05 (pokój Samorz¹du Studenckiego).
Jest to znakomita okazja, by sprawdziæ swoje predyspozycje do zawodu
nauczyciela czy pracy z dzieæmi w
ogóle.
Barbara Kryœ
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeœli piszesz wiersze, jeœli rysujesz, malujesz albo robisz coœ, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myœl na dziœ
Jutro jest najbardziej zajêtym dniem w roku.
przys³owie hiszpañskie
Pozna³am smak têsknoty
przechodz¹c przez park
Widzê pary, jest ich mnóstwo
A mnie jest czegoœ brak
Gdy tak patrzê jak ten ktoœ
tuli j¹ do serca
Mnie jest bardzo smutno
Brak mi twego ciep³a
Czujê jak moje oczy
nape³niaj¹ siê ³zami
Patrzeæ na mi³oœæ, ¿yæ obok mi³oœci,
a czuæ ¿e jest siê samym.
Ale to nieprawda
przecie¿ ja mam ciebie.
Rozgl¹dam siê, znów widzê parê,
a nigdzie nie ma ciebie
Mo¿e lepiej jest odejœæ
ni¿ czekaæ a¿ œwiat siê rozst¹pi.
Czekaæ na mi³oœæ, ¿yæ obok mi³oœci
Wierzyæ ¿e kiedyœ nast¹pi.
Lecz gdy pewna jestem
¿e mi³oœæ ju¿ istnieje.
¿e jest przy mnie, ochrania
i kocha mnie coraz wiêcej.
Ale gdy bañka mydlana nagle pryœnie
I czar jego odp³ynie
Bojê siê ¿e zginie mi³oœæ,
¿e j¹ w sobie zabijê.

Czasami idê przez œwiat
drogi nie znaj¹c
Wci¹¿ pêdzê przed siebie
czegoœ szukaj¹c
Nie widzê koñca
Choæ wiem, ¿e blisko jest,
¿e ju¿ dochodzê do celu,
¿e skoñczy siê mój bieg
¯e odnajdê ciebie
wœród miliona serc
Bêdê wiedzieæ ¿e to w³aœnie Ty,
a Ty sercem ogarniesz mnie
Ja schroniê siê w Twych ramionach
pójdziemy razem w œwiat,
choæ nie bêdê znaæ drogi
Przy tobie nie bêdê siê baæ.
¯ycie bêdzie mieæ dla mnie sens
Poczujê wreszcie jego smak
Ty bêdziesz ju¿ zawsze przy mnie
Wtedy bêdê pewna ¿e ju¿ wszystko mam.

Wiersze napisa³a Agnieszka S.
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¯ycie sportowe Uczelni

BUKOWINA 2004
SEZON

NA NARTY

Tradycyjnie, jak co roku w styczniu, odby³y siê w Bukowinie Tatrzañskiej obozy zimowe dla studentów
naszej Uczelni.

Henryk Dworak, Przemys³aw Idzik.
W czasie trwania I turnusu nie odnotowano ¿adnych z³amañ ani powa¿niejszych wypadków.
Drugi turnus liczy³ ponad 80. uczestników, gównie cz³onków KU AZS.
Nasi szkoleniowcy: mgr Robert Dutkiewicz, mgr Stanis³aw Hojda, mgr
Grzegorz Osiakowski, mgr Rafa³ Paw³owski.
Funkcjê kierownika obozu pe³ni³ mgr
Marek Dutkiewicz, jego zastêpcy –
mgr Krzysztof Ludwikowski.

STUDENTKA WSZECHNICY
WŒRÓD NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW
W pierwszym turnusie, organizowanym w dniach 4 – 11 stycznia,
uczestniczy³o prawie 40 osób. Wiêkszoœæ z nich to studenci II roku
wychowania fizycznego (studia dzienne), dla których szkolenie na obozie narciarskim jest obowi¹zkowe i
koñczy siê zaliczeniem z ocen¹.
Pozosta³a czêœæ uczestników – to
g³ównie cz³onkowie KU AZS.
Codziennie w godz. 9-13 odbywa³y siê
szkolenia narciarskie pod kierunkiem mgr Andrzeja Szo³owskiego oraz
mgr Tomasza Winiarczyka.
Turnus zakoñczy³ siê sprawdzeniem
umiejêtnoœci narciarskich oraz Mistrzostwami Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej w slalomie narciarskim kobiet
oraz mê¿czyzn.
W slalomie kobiet trzy pierwsze miejsca zajê³y panie: Justyna Palacz
(kierowniczka Dziekanatu WFi T),
Justyna Ciszek, Katarzyna Czechowska. W slalomie mê¿czyzn najlepsi
okazali siê panowie: Kamil Smyk,

Anna Szafraniec , studentka
III roku wychowania fizycznego
(studia zaoczne) zajê³a 10. miejsce w 69. plebiscycie „Przegl¹du sportowego”, „Tempa” i 1 TVP
na najlepszych sportowców Polski w 2003 r.
Ania odbiera³a nagrodê w sobotê 10 stycznia 2004 roku podczas wielkiej gali w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki.
Znalaz³a siê w œcis³ym gronie najlepszych polskich sportowców,
takich jak Adam Ma³ysz, Otylia
Jêdrzejczak, Robest Korzeniowski,
Dariusz Michalczewski.
Ania trenuje kolarstwo górskie, w sierpniu 2004 r wyst¹pi na olimpiadzie w Atenach.
J.P.
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DÊBICY

Zespó³ muzyczny Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej wzi¹³ udzia³ w XIV edycji Festiwalu Polonia Semper Fidelis, który odby³ siê w Dêbicy w listopadzie ub. r. Wyst¹pi³o mnóstwo
artystów w trzech kategoriach: piosenki dzieciêcej, solistów i m³odzie¿owej. W tej ostatniej wywalczyliœmy wyró¿nienie. Warto wspomnieæ, i¿ nasz zespó³ by³ jedynym
zespo³em studenckim. Jest to dla nas
du¿y sukces i powód do dumy, poniewa¿ poziom konkursu by³ wysoki,
a ten wystêp by³ naszym pierwszym,
poza murami Uczelni, w tym sk³adzie.
Czêœæ cz³onków zespo³u po raz pierwszy wyst¹pi³a na tak du¿ej scenie.
Sprawdziliœmy siê jako „team” i mamy
nadziejê, ¿e odniesiemy wiêcej takich sukcesów.
Micha³ Winiarski

Ksi¹¿ka, któr¹ polecam

dewotek, kobiet bogatych, zakochanych, szczêœliwych, nieszczêœliwych,
poœwiêcaj¹cych siê dla ojczyzny, itd.
Ksi¹¿ka opatrzona jest ilustracjami
prezentuj¹cymi opisywane niewiasty.
Bardzo ciekawa.
Graham Masterton „Wyklêty”
Kolejna ksi¹¿ka tego autora,
któr¹ polecamy. Tym razem to opowieœæ o Johnie Trentonie, antykwariuszu, który prowadzi sklep z morskimi pami¹tkami. Po tragicznej
œmierci ¿ony popada w depresjê psychiczn¹, nawiedzaj¹ go nocne koszmary i wydaje mu siê, ¿e w domu goœci duch zmar³ej. Gdy pewnego dnia
kupuje na aukcji XVIII-wieczny obraz, a ktoœ za wszelk¹ cenê chce go
od niego odkupiæ, postanawia rozwi¹zaæ zagadkê tkwi¹c¹ w obrazie.
Zostaje wci¹gniêty w przera¿aj¹cy
koszmar przesz³oœci, który staje siê
rzeczywistoœci¹. Powieœæ dla ludzi
twardych, gdy¿ tak jak u Mastertona
opisy s¹ przera¿aj¹ce. Czyta siê
szybko, bo lektura naprawdê wci¹ga.

Zbigniewa Kuniewicza „Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku” to ksi¹¿ka
ukazuj¹ca ro¿ne wizerunki interesuj¹cych kobiet w jakiœ sposób zwi¹zanych z dziejami Polski, oraz takich,
które s¹ przyk³adem nietypowych zachowañ, jak na ówczesne czasy. W poszczególnych rozdzia³ach autor kreœli sylwetki niewiast œwi¹tobliwych,
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