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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej  

 KTO ZOSTANIE  
„CIENIEM MENEDśERA”? 
1 marca w naszej uczelni odbyło się seminarium dotyczące programu 

wyjątkowych praktyk studenckich „Cień MenedŜera”, organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Autokreacja”, oficjalnego partnera Międzynarodowego Fo-
rum Biznesu Księcia Walii. Jednocześnie mieliśmy okazję uczestniczyć w 
szkoleniu nt. „Autoprezentacja oraz Skuteczne Metody Poszukiwania Pracy” 
prowadzonym przez specjalistów z firmy „Jobpilot”. 

Celem programu „Cień MenedŜera” jest zapoznanie młodych ludzi z funkcjonują-
cym rynkiem pracy i praktyką biznesową, jak równieŜ wywołanie tzw. „efektu kuli śnieŜ-
nej” w ich Ŝyciu zawodowym. 

Praktyki odbywają się w prestiŜowych firmach polskich i międzynarodowych na te-
renie całego kraju. W tym roku ponad 60 firm takich jak np. Shell GAS Polska, British 
Airways, Ambasada Wielkiej Brytanii, Multibank, Europejskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści, Astor czy Deloitte zaoferowało ponad 300 miejsc praktyk. W Kielcach 24 miejsca 
praktyk dla studentów kierunków ekonomicznych zaproponował Multibank. W tej edycji 
programu praktyki będą się odbywać w okresie od 1 lipca 2005 do 31 marca 2006  
i trwać minimum 2 tygodnie.  

Szczegółowa lista firm uczestniczących w programie, wraz z liczbą miejsc, siedzibą  
i czasem odbywania praktyki, oczekiwaniami firm w stosunku do studentów oraz ewentual-
nym wynagrodzeniem z pracę znajduje się na stronie www.cm.iblf.pl. Znaleźć tam moŜna 
równieŜ formularz aplikacyjny, który naleŜy wypełnić i wysłać on line do 31 marca 2005 r. 
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Studia podyplomowe 

NAUCZYCIEL – KREATOR I HUMANISTA 
12 lutego rozpoczęła się kolejna edycja podyplomowych studiów kwali-

fikacyjnych: kreatywność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wcze-
snoszkolnym oraz deficytami rozwojowymi oraz arteterapia – sztuka w na-
uczaniu, wychowaniu i terapii. Studia potrwają trzy semestry (350 godzin). 

Wykład inaugurujący wygłosił prof. Wiesław Karolak, artysta-plastyk, 
znany arteterapeuta z Łodzi. Następnie słuchacze uczestniczyli w zajęciach  
z kinezjologii edukacyjnej, które prowadziła mgr Joanna Zwoleńska.  

O programie studiów i poŜytkach wynikających z ich ukończenia rozma-
wiamy z mgr Wiesławą Barcicką, pomysłodawczynią i opiekunem studiów. 

Proszę przybliŜyć pojęcie „kinezjolo-
gia edukacyjna”. 

Kinezjologia edukacyjna, której twórcą 
jest dr Paul Dennison, to prosta i skutecz-
na metoda wspomagająca naturalny rozwój 
kaŜdego z nas. Podstawowym jej zadaniem 
jest integracja myśli i działań, a więc ideal-
na współpraca umysłu i ciała. Takie holi-
styczne ujęcie wprowadza w nasze Ŝycie 
pozytywne, jasne, inspirujące działania  
i aktywne postawy. 

Kto poprowadzi zajęcia ze słucha-
czami? 

Podobnie jak w poprzednich edycjach 
zajęcia ze słuchaczami prowadzić będą 
uznane autorytety w swoich dziedzinach, 
m.in. Jacek Ostaszewski, Lenka Pospišilowa, 
Barbara Bernacka, a takŜe wymieniany juŜ 
prof. Karolak. Jestem pewna, iŜ program za-
proponowany przez nas będzie równie atrak-
cyjny i interesujący, jak poprzednio. 

Wiem, Ŝe na zakończenie prosi Pani  
o opinię uczestników. Co mówią, czy są 
zadowoleni z zajęć? 

Z radością i satysfakcją stwierdzam, Ŝe 
opinie słuchaczy, a właściwie słuchaczek – 
bo panie stanowią znaczną przewagę – są 
bardzo pozytywne. Proszę, oto opinie wyra-
Ŝone na piśmie. Czytamy m.in.: „świetne 
kontakty z bardzo ciekawymi osobami i ich 
nowatorskimi koncepcjami nauczania; bar-
dzo miła pani Wiesia Barcicka – zuch wódz; 
świetny klimat, z niecierpliwością czekam na 
kolejny zjazd”. „Wspaniałe zajęcia muzyczne 
i taneczne, dzieci je uwielbiają; słowa uzna-
nia dla wykładowców – pomocni, tworzą su- 

 

 
 

 
 

 



– 3 – 

Studia podyplomowe 
 per klimat na zajęciach”; „dzięki róŜnego 
rodzaju zajęciom moŜliwe jest zastosowanie 
w pracy z dziećmi praktycznej wiedzy w 
atrakcyjnych, nowych formach. Są to zaję-
cia niekonwencjonalne, rozluźniające, 
twórcze”; „ciekawe zajęcia praktyczne: lo-
gorytmika, taniec dla dzieci, rytmika viva, 
droga dźwięku, land-art; wspaniałe zajęcia 
z prof. Karolakiem; miła pełna Ŝyczliwości 
atmosfera”. 

Czy nie ma Ŝadnych krytycznych 
uwag? 

Są, ale nie dotyczą bezpośrednio zajęć. 
Ci, którzy mieszkają w odległości ok. 50 
km od Kielc chcieliby kończyć zajęcia wcze-
śniej niŜ o 19 czy 20, aby spokojnie doje-
chać do domów, bo jak piszą w ankiecie 
„nocleg i wyŜywienie to dodatkowe koszty”. 
Parę osób nie moŜe pogodzić się z brakiem 
palarni na terenie uczelni.  

Uczestnicy poprzedniej edycji pozo-
stawili po sobie trwały ślad – galerię ze 
swoimi pracami stworzonymi pod kierun-
kiem prowadzących, ale nie tylko: ja zapa-
miętam ich jako fantastycznych ludzi, 
twórczych, kreatywnych, otwartych. Jest 
juŜ pewną regułą, Ŝe tacy ludzie trafiają na 
studia podyplomowe na naszej uczelni. 

Z formalnego punktu widzenia: co da-
je dyplom ukończenia studiów podyplo-
mowych na Wszechnicy Świętokrzyskiej? 

Cel, jaki realizujemy to zdobycie kwa-
lifikacji do pracy nauczycielskiej w przed-
szkolach i klasach I-III szkół podstawo-
wych, przygotowanie do prowadzenia no-
watorskich i twórczych form działalności  
w pracy dydaktyczno-wychowawczej, ko-
rekcyjnej i wyrównawczo kompensacyjnej – 
to w przypadku kreatywności w pracy  
z dziećmi w wieku przedszkolnym, wcze-
snoszkolnym oraz z deficytami rozwojowy-
mi. Natomiast na arteterapii naszym celem 
jest, aby słuchacze zdobyli dodatkowe kwa-
lifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycz-
no-terapeutycznych w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i gimnazjach oraz  
placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  
a takŜe by byli przygotowani do prowadzenia 
zajęć z muzyki i plastyki na poziomie przed-
szkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Dziękuję za rozmowę.                          (j) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zdj ęcia robione były przy okazji otwarcia 
Galerii „Na pi ętrze” 
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Nasza rozmowa 
 TERRORYZM: HISTORIA I ZAGROśENIA 

W grudniu ub. roku wydawnictwo uczelniane wydało niezwykle intere-
sującą pozycję pt.: Społeczno-polityczna istota współczesnego terroryzmu. Jej 
autorką jest dr Mirosława Skawińska, nauczyciel akademicki Wszechnicy 
Świętokrzyskiej, którą poprosiliśmy o krótką rozmowę. 

Dlaczego właśnie terroryzmowi 
poświęciła Pani swoją publikację? 

Zasadniczy powód to taki, Ŝe 
zjawiska społeczno-polityczne są w kręgu 
moich naukowych zainteresowań, a wy-
darzenia ostatnich lat, począwszy od 
ataku na WTC 11 września w 2001 roku, 
zmuszają niejako do zastanowienia się 
nad terroryzmem, jako jednym z najpo-
waŜniejszych zagroŜeń współczesnej 
cywilizacji. 

Czy to znaczy, Ŝe dziś nie ma 
bezpiecznych miejsc na Ziemi? 

Niestety tak. Coś, co wczoraj jeszcze 
nas nie dotyczyło, dziś jest realnym 
zagroŜeniem. Bowiem fenomen stanowi 
dzisiaj terroryzm międzynarodowy, który 
jest problemem globalnym, a więc dotyczy 
całego świata. W epoce coraz szybszego 
rozwoju technologii, udoskonalenia środ-
ków i sposobów masowego zabijania, ter-
roryści mogą coraz silniej ingerować w po-
litykę wewnętrzną i zewnętrzną państw. 

Czy terroryzm jest zjawiskiem cha-
rakterystycznym dla naszych czasów? 

Nie, terroryzm ma długą historię. 
Pierwsze akty terroryzmu miały miejsce 2000 lat temu. MoŜna przyjąć, ze pierwszym  
w historii terrorystą był Herostrates z Efezu, ubogi szewc, który w roku 356 p.n.e. podpa-
lił świątynię Artemidy w swoim mieście. Zrobił to, bo chciał zyskać sławę. Za karę zginął 
w męczarniach, a jego imienia nie moŜna było wymawiać. 

Co jest charakterystyczne dla współczesnego terroryzmu? 
Wcześniej terroryści unikali aktów umyślnego okrucieństwa. Przyzwoitość i ludzkie 

postępowanie przestało być przestało być normą w momencie, kiedy zmieniła się natura 
terroryzmu. Współcześni terroryści działają bez Ŝadnych skrupułów, wyrzutów sumienia. 
To, co jest charakterystyczne dla współczesnego terroryzmu to fakt, Ŝe mogą oni zwrócić 
się przeciw swoim rodakom i zamordować swoich towarzyszy, na tej samej zasadzie, na 
jakiej sieją strach wśród swoich wrogów. śycie ludzkie i swoje straciło wartość dla współ-
czesnego terrorysty. Terroryści są samodestrukcyjnymi zabójcami.  

Dziękuję za rozmowę i odsyłam do lektury. KsiąŜka jest do nabycia w wy-
dawnictwie (p. 5)  

(Ŝ) 
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W Uczelni 

STYPENDIA, STYPENDIA... 
Jak się okazało podczas przeprowadzonej przeze mnie sondy, zdecydowana więk-

szość z Was wie, Ŝe moŜe ubiegać się o dodatkowe pieniądze od uczelni. Taką moŜliwość 
dają stypendia socjalne (jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 569 zł brutto na osobę), 
jak i naukowe. Aby uzyskać dofinansowanie od szkoły za dobre wyniki w nauce trzeba 
mieć odpowiednio wysoką średnią ocen – w tym roku jest to minimum 4,15 na Wydziale 
Wychowania Fizycznego i Turystyki, a 4,26 na Humanistyczno-Pedagogicznym. KaŜdy, 
kto będzie miał takie wyniki, moŜe liczyć na "premię". Oczywiście im wyŜsza średnia, tym 
większe korzyści. Obecnie tylko na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym (studia 
dzienne i zaoczne) stypendia przypadają blisko 700 osobom! Jak widać, ich zdobycie 
wcale nie jest takie nierealne, jakby się mogło zdawać.☺ Dobra wiadomość: stypendia 
naukowe i socjalne mogą się łączyć, poniewaŜ jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli nato-
miast chcecie zmienić tryb nauki z dziennego na zaoczny nie musicie się martwić – nadal 
będziecie otrzymywać kasę. Co o tym wszystkim sądzicie? Oto opinie studentów: 

"Super sprawa, cieszę się, Ŝe nasze wysiłki w zdobywaniu wiedzy są doceniane!" (Ola) 
"Stypendia socjalne na pewno są potrzebne, szczególnie tym najbardziej potrzebu-

jącym (choć nie zawsze przyznawane słusznie – niektórzy oszukują). A propos stypendiów 
naukowych – tutaj moim zdaniem nie ma sztywnych reguł. CóŜ z tego, Ŝe w jednym roku 
kasę dostanie 30 osób, jeśli w przyszłym (pomimo wielkiego wysiłku w nauce i chęci) tę 
kasę otrzymuje tylko 10 osób. I w końcu rozczarowany student ze średnią przekraczającą 
4 mówi: Szkoda się starać…" (Piotr) 

Ola Harmala 
 

UCZ SIĘ NA CUDZYCH BŁĘDACH 
Jeśli wybieracie się do Anglii w celach turystycznych bądź zarobko-

wych, koniecznie przeczytajcie ksiąŜkę Justyny Tomańskiej pt. Polka  
w Londynie. Bardzo lekko i zabawnie napisany pamiętnik, przeplatany prak-
tycznymi poradami, z pewnością okaŜe się przydatny nie tylko podczas dłu-
giej podróŜy. 

Justyna jako 18-latka, która właśnie zdała maturę i pragnie wyrwać się w świat  
z rodzinnego Ozimka, postanawia wyjechać do Londynu. Zdobywa potrzebne pieniądze  
i rezerwuje dwutygodniowy kurs językowy, choć w sekrecie zamierza zostać w stolicy An-
glii nieco dłuŜej. By to sobie umoŜliwić znajduje pracę i tak zaczyna się jej wielka przygo-
da. Początkowo podejmuje się najmniej przyjemnych zajęć jak np. sprzątanie, z czasem 
wyrabia sobie opinię dobrej niańki. A miała pod swoją opieką niemało dzieci… Dziewczy-
na przeŜywa istną szkołę przetrwania – jednego dnia nie ma co jeść i gdzie spać, a drugiego 
obcuje z najpopularniejszymi gwiazdami. Tęsknota za rodziną i najbliŜszymi jest ogromna, 
mimo to Justyna decyduje się wrócić do Polski dopiero po upływie sześciu lat i to na doda-
tek z hiszpańskim narzeczonym! Takiego zwrotu wydarzeń nikt się nie spodziewał. 

MoŜecie przeczytać nie tylko o zabawnych, niezwykłych, a czasami dramatycznych 
perypetiach polskiej au-pair, ale teŜ dowiedzieć się, jakie są prawdziwe cienie i blaski te-
go zawodu. Jak postępować w relacjach z pracodawcami, jak poŜegnać się z maluchami, 
kiedy odchodzicie, gdzie wybrać się na spacer i udane zakupy. I sprawa kluczowa dla wy-
jeŜdŜających – jak tanio dojechać, gdzie znaleźć mieszkanie i pracę, dobrą szkołę języko-
wą, za którą nie trzeba słono płacić. Na te i wiele innych pytań odpowie Wam „Polka  
w Londynie”, która poznała to miasto od podszewki. 

Ola Harmala 
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Klub MŁODYCH Twórców 
 Jeśli piszesz wiersze, moŜe próbki prozy, jeśli rysujesz, malujesz albo robisz coś, czym moŜ-
na się publicznie pochwalić i co moŜna w tym miejscu zaprezentować – czekamy na Ciebie.  

 

MYŚL NA DZIŚ 
Mądrość 
Mistrzowi zawsze sprawiało radość, kiedy słyszał, Ŝe ktoś uznawał swoją 
ignorancję. I twierdził: – Wzrost mądrości bywa proporcjonalny do wzrostu 
świadomości własnej ignorancji. 
Poproszony o wytłumaczenie tych słów, rzekł: – Jeśli dojdziesz do wniosku, 
Ŝe dziś nie jesteś taki mądry, jak ci się wczoraj zdawało, to znaczy, Ŝe dzisiaj 
jesteś mądrzejszy.  Anthony de Mello „Minuta mądrości” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZIMOWE WIECZORY 
w długie zimowe wieczory 
najbardziej brakuje mi 
letnich wieczorów z krwawo 
zachodzącym słońcem i z 
orkiestrą świerszczy 
na łące. Brakuje tego 
mi ciepłego wiatru 
całującego mnie w czoło 
tak jak lubię i zapachu 
maciejki - pięknych 
jak Ŝadne perfum ogrodu. 

W długie zimowe wieczory 
tęsknię za płaszczem zapachu 
siana i koralami rosy 
kołyszącymi się na trawach. 
Tęsknię za odpoczynkiem wśród 
traw i wyczytywaniem 
przyszłości z gwiazd. 

W długie zimowe wieczory 
ochotę otworzyć okno 
mam, aby duszne powietrze 
wypełniło pokój cały. 
I jeszcze pragnę pomyśleć 
Ŝyczenie gdy zamiast gwiazdy 
samolot świeci na niebie. 

CZYSTA KARTKA 
 

kiedyś byłam czystą kartką   
kaŜdy pisał to, co chciał   
i z czyściutkiej białej kartki   
brudnopisem stałam się   

 
juŜ nie jestem czystą kartką 

jestem zbiorem róŜnych bzdur 
kogo winić za to mam 

kto wyczyści kartkę znów 
 

sama teraz kreślę, ścieram   
chcę atrament zmazać ten   
lecz na kartce pozostają   
liter ślady, kleksów cień   

Wiersze napisała Kasandra 
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śycie sportowe Uczelni 

WIOSENNE ZAPOWIEDZI 
 

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego przesłał program 
XXIII Mistrzostw Polski Szkół WyŜszych 2004/2006. 

 

JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław 
Adamczyk zatwierdził plan udziału 
studentów-sportowców Wszechnicy Święto-
krzyskiej w tych mistrzostwach. 

NajbliŜszy nasz start to uczestnictwo  
w Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych  
w koszykówce męŜczyzn, które odbędą się  
w dniach 22-24 marca w Supraślu. 

Zespół nasz brał juŜ udział w tego 
rodzaju mistrzostwach w 2003 roku – 
wówczas odbyły się w Płocku – zajmując 
dalekie, dziesiąte miejsce. 

 
 
Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe poziom 

tych mistrzostw był bardzo wysoki, a wielu 
zawodników występowało na boiskach 
pierwszo i drugoligowych zespołów. W 
naszym zespole występowali m.in.: Rafał Gil 
(obecnie III rok WF zaoczne) oraz Dominik 
Krajewski (obecnie III rok WF dzienne), którzy 
naleŜeli do czołowych zawodników naszej 
druŜyny. Znajdują się równieŜ w składzie 
obecnego zespołu. 

 
JuŜ 23 marca nasi lekkoatleci wezmą 

udział w krakowskim XXIX Ulicznym Biegu 
Sztafetowym Szlakiem Pomników Pamięci 
Tadeusza Kościuszki, organizowanym przez 
Politechnikę Krakowską. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe wyjazdy te 
dochodzą do skutku tylko dzięki hojności 
Pana Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej, 
który w całości pokrywa niemałe koszty. 

Naszym sportowcom Ŝyczymy jak 
najlepszych wyników. 

MD 
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Rozmaitości 
 BYLIŚMY W KRAKOWIE 

Wszechnica Świętokrzyska po raz kolejny uczestniczyła w Targach Edukacyj-
nych edu.pl w Krakowie. Jak co roku zainteresowanie ofertą edukacyjną uczelni 
było ogromne. W stolicy Małopolski znane są teŜ ksiąŜki opracowywane przez wy-
dawnictwo Wszechnicy. 

W Krakowie byliśmy od 17 do 19 lutego. Okazało się jednak, Ŝe trzy dni targowego 
szaleństwa to niewystarczający czas, by wszyscy maturzyści mogli odwiedzić prezento-
wane przez uczelnie stoiska. Tłum kandydatów na studia oblegał wejście do hali wysta-
wienniczej aŜ do ostatnich chwil.  

Cieszy nas fakt, iŜ duŜe zainteresowanie wzbudza oferta edukacyjna Wszechnicy. 
Potwierdzeniem jest znaczna liczba mieszkańców Małopolski studiujących w naszej 
uczelni. 

Podczas targów przybliŜyliśmy potencjalnym kandydatom kierunki i specjalności 
kształcenia oraz kryteria rekrutacji obowiązujące w roku akademickim 2005/2006. Dzięki 
multimedialnej prezentacji pokazaliśmy warunki lokalowe, w jakich uczą się nasi studenci. 
Oferowaliśmy teŜ nowości ksiąŜkowe, opracowane przez wydawnictwo Wszechnicy. 

(M) 

       FERIE W MASŁOWIE 
Od 31 stycznia do 4 lutego wspólnie z koleŜankami: Katarzyną Niedbał, Karoliną 

Sucharską i Moniką Dziechciarz, studentkami II roku pedagogiki resocjalizacyjnej i są-
dowej przeprowadziłyśmy ferie zimowe dla dzieci klas 1-4 w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Masłowie. Akcja po raz kolejny zorganizowana została przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. 

W czasie ferii hospitowałyśmy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez 
pedagoga – Panią Joannę Nogaj. Przygotowany przez nas całotygodniowy program zajęć  
w pełni zrealizowałyśmy. Zajęcia profilaktyczne prowadziłyśmy zgodnie z moŜliwościami  
i wiekiem podopiecznych. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych, muzycznych, teatral-
nych i plastycznych. Wykazywały się przy tym duŜą pomysłowością i zaangaŜowaniem. 
Bardzo chętnie rozwiązywały krzyŜówki i rebusy. Z wielką dbałością o zdrowie i kondycję 
fizyczną naszych małych wychowanków organizowałyśmy gry i zabawy ruchowe. Naj-
większą radość dzieciaków wywołał jednak pomysł oglądania ich ulubionych bajek. 
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