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Jednodniówka studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

ŒWIÊTOKRZYSKA
W S Z E C H N I C A

Na pierwszej znajduje siê wypo-

wiedŸ artystyczna zwi¹zana z teraŸ-

niejszoœci¹, z obecnymi horyzontami

autora, natomiast druga strona przed-

stawia marzenia i oczekiwania, s³o-

wem – przysz³e horyzonty. Opiekunk¹

galerii i pomys³odawczyni¹ projektu

jest mgr Olga Karolak, a komisarzem

wystawy prof. Wies³aw Karolak.

Mgr Olga Karolak prowadzi na naszej

uczelni zajêcia z wprowadzenia do psy-

chologii, z psychologii spo³ecznej i

rozwojowej dla studentów zaocznych i

podyplomowych. Ukoñczy³a w £odzi psy-

chologiê ze specjalnoœci¹ psycholo-

gia kliniczna, planuje uzyskaæ tytu³

doktora. Jak sama mówi, cz³owiek musi

mieæ przed sob¹ jakieœ horyzonty, st¹d

te¿ pomys³ na powstanie projektu pod

t¹ nazw¹. Celem jest nak³onienie m³o-

dych ludzi do zastanowienia siê nad

sob¹, swoim ¿yciem, nad tym, co osi¹-

gnêli i chc¹ osi¹gn¹æ, a tak¿e umo¿-

liwienie im wiêkszego kontaktu z

uczelni¹, by wykazaæ siê aktywnoœci¹

poza kierunkiem studiów. Planowane

s¹ dwie wystawy w semestrze (³¹cznie

cztery razy w roku), a prace bêd¹

wykonywane nie tylko na zajêciach,

ale równie¿ na spotkaniach ko³a psy-

chologicznego, które ju¿ nied³ugo

rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ.

Prof. Wies³aw Karolak nie wyobra¿a

sobie ¿ycia bez sztuki, teatrów, kin,

kultury. „To ona odró¿nia ludzi od

zwierz¹t” – mówi. Zwraca uwagê na

w³aœciwe rozumienie s³owa „twórca”.

NASZE HORYZONTY
Mamy w³asn¹ galeriê! 15 stycznia br. odby³o siê oficjalne otwarcie

„Galerii na piêtrze” prezentuj¹cej prace plastyczne studentów naszej

Uczelni. Wystawa „Horyzonty” sk³ada siê z oko³o 100 obrazów, które nale¿y

ogl¹daæ w bardzo specyficzny sposób, bo z dwóch stron.

Absolwenci studiów podyplomowych
kierowanych przez mgr Wies³awê Barcick¹
wykonali prace, które zainaugurowa³y
dzia³alnoœæ „Galerii na piêtrze”

By³y równie¿ wystêpy muzyczno-wokalne
w wykonaniu absolwentów studiów podyplo-

mowych
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W UCZELNI

Za takiego mo¿emy uwa¿aæ cz³owieka,

który tworzy coœ nowego, a nie od-

twarza tego, co ju¿ by³o. Sztuka

i pedagogika to dwie najwiêksze pa-

sje profesora, który na Wszechnicy

prowadzi kulturoterapiê i artera-

piê. Zapytany o to, dlaczego w³a-

œnie pracuje ze studentami Wszech-

nicy Œwiêtokrzyskiej, odpowiada

wprost: „Pracujê tylko tam, gdzie

spotykam sympatycznych ludzi”. Sam

studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szko-

le Sztuk Plastycznych w £odzi na

Wydziale Tkaniny i Wydziale Grafiki

(specjalizacja: graficzne projekto-

wanie przestrzeni), a studia arty-

styczne poszerzy³ o studia wybra-

nych zagadnieñ z psychologii rozwo-

jowej dzieci i m³odzie¿y oraz o stu-

dia z dziedziny pedagogiki. Uczy nie

tylko w Polsce, ale i zagranic¹ –

ma za sob¹ pracê w Niemczech, Fin-

landii, obecnie tak¿e we W³oszech

na Uniwersytecie Bolzano. Pracuj¹c

w tak ró¿nych miejscach i poznaj¹c

ró¿nych ludzi, stwierdza, ¿e polscy

studenci s¹ tacy sami, jak ich za-

graniczni koledzy i kole¿anki.

Minimalne ró¿nice mog¹ wynikaæ

z kulturowych korzeni, z uto¿samia-

nia siê z religi¹.

Prof. Karolak tworzy warunki

do konfrontacji, do tworzenia. Jego

liczne projekty artystyczne, jak

choæby „DIALOG bezs³owny DIALOG”

(2003 – Polska, Niemcy), „poMYŒLpo-

zytywnie” (2002 – Polska, Niemcy),

„PENDULUM” (1996 – Polska, Niemcy),

„Kalewala in Black&White” (1995 –

Finlandia) s¹ cenione w ró¿nych

zak¹tkach œwiata. Laureat doktoratu

Honoris Causa Uniwersytetu w Biele-

feld (Niemcy) mówi, ¿e wystawê „Ho-

ryzonty” nale¿y interpretowaæ bio-

r¹c pod uwagê ca³oœæ, wszystkie,

a nie jedynie pojedyncze dzie³a.

S¹ one tym bardziej niezwyk³e, ¿e

wykonali je ludzie, którzy pocz¹t-

kowo twierdzili, i¿ nie s¹ w stanie

wykonaæ prac plastycznych. Zdaniem

profesora Ÿród³o umiejêtnoœci tkwi w

samym cz³owieku, który jest wystar-

czaj¹co wyposa¿ony przez naturê, aby

tworzyæ. W dzieciñstwie podejmuje siê

wielu rzeczy niczym nie skrêpowany,

jednak z wiekiem – strofowany i oce-

niany przez nauczycieli – zapomina o

swoich zdolnoœciach. Kluczow¹ spraw¹

jest wiêc powrót do tego okresu.

Ola Harmala
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W UCZELNI

PAN REKTOR KUPI£ CHOINKÊ

Z POSIEDZENIA SENATU

W ramach akcji charytatywnej „Choinka pod choinkê”, prowa-

dzonej od dwóch lat przez Radio Kielce, JM Rektor prof. dr hab.

Mieczys³aw Adamczyk wylicytowa³ przepiêkne, kolorowe drzewko.

W grudniowej akcji bior¹ udzia³ ludzie polityki, biznesu, kultury,

nauki i sportu. Przekazuj¹ oni oryginalne, przystrojone choinki, które

póŸniej licytowane s¹ na antenie radiowej. Zebrane pieni¹dze przeznacza-

ne s¹ na ¿ywnoœæ i œwi¹teczne prezenty, które specjalni radiowi wys³an-

nicy zawo¿¹ najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom naszego regionu. W tym

roku uda³o siê zebraæ a¿ 11.500 z³otych. 18 grudnia do emocjonuj¹cej

licytacji drzewka ofiarowanego przez wojewodê œwiêtokrzyskiego przy³¹-

czy³ siê Pan Rektor i zakupi³ bo¿onarodzeniowy symbol za rekordow¹ sumê

1300 z³! Dziêki tego rodzaju przedsiêwziêciom wiele dzieci mo¿e godnie

spêdziæ œwiêta i cieszyæ siê z upominków.

(mon)

15 grudnia 2004 r. odby³o siê posiedzenie Senatu Wszechnicy Œwiêto-

krzyskiej. W porz¹dku obrad znalaz³y siê miêdzy innymi: kwestia suplemen-

tu do dyplomu, zmiany w regulaminie studiów czy informacje o stypendiach

socjalnych, naukowych i sportowych. Omawiano równie¿ sprawy kadrowe.

Pan Rektor zobowi¹za³ przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorz¹du

Studenckiego do propagowania znajomoœci zapisów zawartych w regulaminie.

Nowym punktem regulaminu jest informacja o pomocy materialnej dla studen-

tów. Wprowadzony dzia³ dotycz¹cy tego problemu brzmi: „Student mo¿e

otrzymaæ stypendium socjalne, za wyniki w nauce, sporcie lub zapomogê,

je¿eli spe³nia warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania pomocy mate-

rialnej studentom Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej.”

Osoby, które zechc¹ zapoznaæ siê z treœci¹ wprowadzonych zmian, mog¹

zg³osiæ siê do przedstawicieli samorz¹du – pokój nr 05.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

23.07.2004 r. absolwenci wszystkich rodzajów studiów otrzymywaæ bêd¹

dyplomy ukoñczenia studiów, sk³adaj¹ce siê z dwóch czêœci: czêœci A

oraz czêœci B – suplementu. Wzór suplementu oparty jest na modelu opra-

cowanym przez Komisjê Europejsk¹, Radê Europy oraz UNESCO/CEPES. Suple-

ment zast¹pi wydawane przez uczelnie wypisy z indeksu i dostarczaæ bê-

dzie pe³nych informacji o odbytych studiach, niezbêdnych zarówno do ce-

lów dalszego kszta³cenia, jak i dla potencjalnego pracodawcy. Pos³ugiwa-

nie siê przez absolwentów polskich szkó³ wy¿szych suplementem do dyplomu

zapewni praktyczne stosowanie idei integracji, gdy¿ pozwoli na prezenta-

cjê zarówno samego absolwenta, jego osi¹gniêæ i kwalifikacji, uczelni,

jak te¿ polskiego systemu oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego.

Kolejnym krokiem ku dostosowaniu organizacji studiów do zasad europejskich

bêdzie zapowiadane przez JM Rektora wprowadzenie systemu punktów ECTS.

(nom)
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ŒWIÊTA, ŒWIÊTA I JU¯ PO...

NASZ MIKO£AJ W DOMU DZIECKA

Jak co roku, od kilku ju¿

lat, przedstawiciele Uczelnia-

nej Rady Samorz¹du Studenckiego

Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

wraz z Pani¹ Prodziekan dr Ma-

rzen¹ Pêkowsk¹ przed œwiêtami

odwiedzili wychowanków Placów-

ki Socjalizacyjnej w Kazimie-

rzy Wielkiej. Wczeœniej stu-

denci zorganizowali zbiórkê

pieniêdzy, za które zosta³y ku-

pione œwi¹teczne upominki.

Radoœæ i usmiech dzieci jest

najlepsz¹ zap³at¹ za okazane

im serce.

(ab)

16 stycznia br. o godz.

18.30 w kaplicy Duszpaster-

stwa Akademickiego odby³

siê koncert kolêd i pasto-

ra³ek w wykonaniu studen-

tów Wszechnicy Œwiêtokrzy-

skiej. Wyst¹pi³ zespó³ mu-

zyczny prowadzony przez

Paw³a Czekaja i chór pod

opiek¹ mgr Wies³awy Barcic-

kiej. Nowoczesne aran¿acje

by³y mi³ym zaskoczeniem dla przyby³ej widow-

ni. Poniewa¿ zespó³ istnieje dopiero od dwóch

miesiêcy, repertuar ograniczy³ siê do kilku

utworów. Znalaz³y siê wœród nich: „Znak poko-

ju”, „Kolêda nocka”, „Ropopompom” i tradycyj-

ne kolêdy w nowym wydaniu: „Oj maluœki, ma-

luœki”, „Przybie¿eli do Betlejem”, „W ¿³obie

le¿y”. By³o nastrojowo i ¿ywio³owo. Koncert

zakoñczy³ siê ogromnymi brawami i bisem na

specjalne ¿yczenie publicznoœci.

Ola Harmala

HEJ KOLÊDA, KOLÊDA
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OPINIE

Mija czwarty miesi¹c naszej na-

uki we Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej.

Dla nas, studentów pierwszego roku,

to czas niezwykle wa¿ny: czas ada-

ptacji do nowych warunków, nowych

nauczycieli, do innego ni¿ w liceum

systemu nauki. Zapyta³am kole¿anki

i kolegów, jakie s¹ ich wra¿enia

z pierwszych miesiêcy studiowania.

Ania: Bardzo dobre. Uczelnia jest

przyjazna dla nas, plany rozs¹dnie

u³o¿one, atmosfera na zajêciach na

ogó³ bezkonfliktowa, co niew¹tpli-

wie jest zas³ug¹ nauczycieli – s¹

konsekwentni, ale nie surowi. Ten

czas utwierdzi³ mnie w przekonaniu,

¿e mój wybór by³ w³aœciwy.

Sebastian: Jestem nieco rozczarowa-

ny, rozpoczynanie zajêæ o godzinie

8. przypomina szko³ê œredni¹. Ogól-

ny klimat te¿ w niczym nie przypomi-

na wy¿szej uczelni, a raczej szko-

³ê. Brakuje tylko dzwonków. Chocia¿

trzeba przyznaæ, ¿e nauczyciele aka-

demiccy s¹ sympatyczni.

El¿bieta: To, ¿e zajêcia rozpoczy-

namy od rana jest dla mnie wielkim

plusem. Cz³owiek mo¿e zorganizowaæ

sobie dzieñ o wiele bardziej sen-

sownie. Mnie to bardzo odpowiada.

Warunki do nauki s¹ znakomite, do-

brze wyposa¿one pracownie, w biblio-

tece prawie wszystkie potrzebne

ksi¹¿ki i panie, które s¹ kompetentne

i s³u¿¹ rad¹, dostêp do Internetu.

Ba, nawet ksero jest dostêpne w bu-

dynku Uczelni. Denerwuj¹ mnie tylko

panie z dziekanatu, które zachowuj¹

siê tak, jakby ³askê robi³y.

Ewa: Ceniê bardzo rzetelnoœæ i ko-

munikatywnoœæ nauczycieli oraz to, ¿e

nie stawiaj¹ barier miêdzy nami

a sob¹. Ale myœlê, ¿e jest taka zale¿-

noœæ: im cz³owiek jest m¹drzejszy tym

mniej siê wywy¿sza nad innymi. Tak,

cieszê siê, ¿e wybra³am Wszechnicê.

Rozmawia³a Olga Harmala

TO DOBRY WYBÓR

Student czeka na praktykê z utêsk-

nieniem, bo to jest szansa przyjrze-

nia siê z bliska swojej przysz³ej

profesji, szansa poznania i przeby-

wania w oœrodku, z którym cz³owiek

chêtnie by siê zwi¹za³ po obronie

pracy dyplomowej.

Tymczasem rozczarowanie zajêciami

praktycznymi nastêpuje prawie natych-

miast po przekroczeniu progu oœrod-

ka. Bywamy traktowani jak z³o ko-

nieczne, a nabyta w czasie studiów

wiedza wydaje siê ma³o przydatna w

praktyce. Opiekunowie praktyk naj-

chêtniej zrezygnowaliby z naszej

obecnoœci, proponuj¹ nawet, ¿eby

przynieœæ stosowne zaœwiadczenia, a

oni je podpisz¹ i bêdzie „po spra-

wie”, opiniê otrzymamy pozytywn¹.

Kiedy upieramy siê, ¿e chcemy siê

jednak czegoœ dowiedzieæ – propo-

nuj¹ nam ogl¹danie filmów instruk-

ta¿owych w najlepszym uk³adzie.

Po takiej „praktyce” zaczynam mieæ

w¹tpliwoœci, czy zawód, który sobie

wymarzy³am, to jest to, co chcê w

przysz³oœci robiæ. Czy istotnie moja

nauka ma jakikolwiek sens? Chcê po-

magaæ ludziom, którzy z ró¿nych po-

wodów pogubili siê w ¿yciu. Jeœli

trafiam na takie zachowania doœwiad-

czonych przecie¿ osób, ogarnia mnie

z³oœæ i frustracja. Nie wiem, co my-

œleæ o tych ludziach, o ich zachowa-

niach wobec nas. Czêsto jesteœmy zby-

wani – zostajemy zaproszeni do spe-

cjalnej sali i ogl¹damy film, a po-

tem jesteœmy zwalniani do domu. Pod-

opieczni nie s¹ skorzy do wspó³pracy

z nami i potrafi¹ nam stworzyæ trud-

ne do wyobra¿enia „piek³o”: zaczy-

namy w¹tpiæ w sens wybranego kierun-

ku studiów. Po jakimœ czasie dowia-

dujemy siê, ¿e to norma, ¿e ka¿dy

nowy wychowawca musi przejœæ swój

„chrzest bojowy”.

Agata Sa³apa

PRAKTYKI
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Myœl na dziœ

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.

K L U B  M £ O D Y C H  T W Ó R C Ó W

Wojna toczy siê zawsze tak, jakby ludzkoœæ nie mia³a pojecia,

co to sprawiedliwoœæ

Elias Canetti

Autorka publikowanych wierszy kryje siê pod pseudonimem AS.

Jesteœ…

Kropl¹ ¿ycia na szarej pustyni œwiata jesteœ,

S³oñca lœnieniem na widnokrêgu mego serca,

Motylem têczowym w kwiatu koronie,

sekretnie przed mrokiem dnia ukrytym jesteœ

Umys³em niepokornym wtulonym w ciszê w³asnych myœli,

Anio³em b³êkitnym o srebrzystym sercu,

co umys³y chroni przed krukiem ludzkich dusz,

Nutk¹ jesteœ w uwerturze mego istnienia,

Chwile z tob¹ spêdzone na zawsze

wiatrem przesz³oœci, w pamiêci wpisane,

codziennoœæ przemija szybko a pamiêæ na zawsze zostanie.

Romantycznie

ja sobie za wiele myœlê

(wci¹¿ przy³apujê siê na tym),

¿e gdybyœ móg³, to na pewno

co dzieñ, byœ dawa³ mi kwiaty.

lecz dobrze to wie poeta,

¿e ¿ycie to nie poemat…

jak tu powiedzieæ dziewczynie:

- po prostu na kwiaty nie mam.

wiêc szukasz w kieszeniach serca

gdzie z nieba mi³oœæ ci wpada,

a ono w niezwyk³e bukiety

samo ci wiersze uk³ada.

Deszcz

Przytulony do jesiennego liœcia, dostojnie

Opadaj¹cego z niemal¿e pustego ju¿ drzewa

Oddaje siê wiatrom listopadowym… Spokojnie

Spogl¹daj¹ na mnie to z prawa to z lewa

Krople deszczu, z³otej s³oty mokrego k¹cika

Z ³ezk¹ wiruj¹c¹ nieustannie przy oku

Mówi¹, jedna za drug¹, to niby muzyka,

Ale co rzek³y usta mokrego potoku?

Na ka³u¿ach wielkimi ko³ami pytanie

Piszê stukaj¹c tak jesienny wieszcz:

Po co tak mokniesz od ³ez nieustannie?

Rzek³em: Ju¿ polubi³em deszcz…
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¯YCIE SPORTOWE UCZELNI

Zakoñczy³y siê obozy zimowe w

pierwszym turnusie w dniach  od 3 do

9 stycznia. Uczestniczy³y 54 osoby,

w tym ca³y drugi rok kierunku WF

(dzienne), dla których ten obóz by³

obowi¹zkowy i koñczy³ siê zalicze-

niem z ocen¹. Wbrew wszelkim pog³o-

skom o braku zimy Bukowina Tatrzañ-

ska przyjê³a nas obfitymi opadami

œniegu i czynnymi wszystkimi oœmio-

ma wyci¹gami.

Zajêcia ze studentami prowadzili

doœwiadczeni instruktorzy: mgr An-

drzej Szo³owski (szef wyszkolenia),

mgr Tomasz Winiarczyk oraz mgr To-

masz B³aszczyk, którzy zgodnie

stwierdzili, ¿e grupa by³a wyj¹tko-

wo uzdolniona i bardzo szybko opano-

wa³a arkana narciarstwa, mimo i¿

ogromna wiêkszoœæ studentów narty na

nogach mia³a pierwszy raz. Podobnie

jak w latach poprzednich obóz zakoñ-

czy³ siê slalomem narciarskim, któ-

ry by³ wyk³adni¹ uzyskanych umie-

jêtnoœci. Wœród kobiet pierwsze miej-

sce zajê³a Katarzyna Czekaj, drugie

Marta Surga, a trzecie Beata Koniecz-

na z II r. TiR.

Wœród panów bezkonkurencyjny okaza³

siê Filip Szo³owski, a za nim upla-

sowali siê Micha³ Zwolski oraz Pawe³

Pi³at z III r. WF (dzienne).

W drugim turnusie, w dniach od 9 do

16 stycznia, uczestniczy³y 63 oso-

by, cz³onkowie Klubu Uczelnianego AZS

naszej Uczelni i tu, podobnie jak

w pierwszym turnusie, aura dopisa³a.

Odby³y siê te¿ oficjalne mistrzo-

stwa Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

w narciarstwie.

NARTY W BUKOWINIE
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¯YCIE SPORTOWE UCZELNI

Wyniki:

Mê¿czyŸni
Mateusz Cieñ – absolwent (poza kon-

kursem)

Konrad Korzeniewski – III r. WF (za-

oczne)

Piotr Walas – absolwent TiR (poza

konkursem)

Jakub Krasny – III r. WF (zaoczne)

Bart³omiej Mêdrek – III r. WF

(zaoczne)

Sebastian Krasny – I r. WF (zaoczne)

Kobiety
Marzena Barczyk – III r. WF (zaoczne)

Edyta Kita – II r. WF (zaoczne)

Leonida Pater – II r. WF (zaoczne)

Karolina Cieœlik – III r. WF (zaoczne)

Renata Caban – III r. WF (zaoczne)

Anna Hybel – III r. WF (zaoczne)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc tak

w I jak i w II turnusie otrzymali

dyplomy podpisane przez Rektora

Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej prof. dr.

hab. Mieczys³awa Adamczyka.

Zajecia na obozie prowadzili: mgr

Robert Dutkiewicz (szef wyszkolenia),

mgr Stanis³aw Hojda, mgr Grzegorz

Osiakowski.

Nad ca³oœci¹ czuwali mgr Marek Dut-

kiewicz oraz mgr Krzysztof Ludwikow-

ski, a opiekê medyczn¹ sprawowa³a pani

doktor Anna Zió³kowska-Hojda.

Wielu studentów-uczestników obozów

obiecywa³o wróciæ do Bukowiny za rok.

MD

 


