Marzec/kwiecień
5(37)/2007

Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej
A jednak w tej godzinie
kamiennego milczenia grobu
przybliŜyło się ostateczne wypełnienie
zbawczego zamysłu,
rozpoczęło się dzieło «nowego stworzenia».
Dla wszystkich męŜczyzn i kobiet
trzeciego tysiąclecia
przeznaczony jest paschalny dar światła,
które rozprasza mroki lęku i smutku;
dla wszystkich przeznaczony jest dar pokoju
zmartwychwstałego Chrystusa,
który rozrywa kajdany przemocy i nienawiści.
JAN PAWEŁ II
15 IV 2001 – Orędzie Wielkanocne «Urbi et Orbi»

Niech świąteczna atmosfera radości pozwoli nabrać nowych sił,
a budząca się do Ŝycia przyroda napełni optymizmem i nadzieją.
Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności składa Pracownikom i Studentom

REKTOR

NOWY SAMORZĄD
W związku z tym, Ŝe kilku
członków Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów kończy w tym roku studia
w naszej uczelni, 1 marca br. odbyły się
wybory uzupełniające. W głosowaniu
wewnętrznym wyłonione zostały osoby,
które przez najbliŜsze dwa lata pracować
będą na rzecz naszej społeczności.
(szczegóły s. 4)
Od lewej: Kasia Rzońca, Tomasz Pasternak, Joanna Niewczas, Mariusz Kasza, Ania Wojtasińska,
Wojtek Matuszczyk, Michał Janaszek, Oktawian
Witecki.
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PoŜegnanie

PAMIĘCI
PROF. WALDEMARA
DUTKIEWICZA

KIM DLA MNIE
BYŁ I POZOSTANIE
PROFESOR

Świeca Ŝycia Prof. Waldemara Dutkiewicza zgasła na pewno przedwcześnie.
Mogła przecieŜ dać jeszcze wiele światła
i ciepła. WciąŜ trudno się pogodzić z tą
ogromnie smutną prawdą, Ŝe Waldemar nie
Ŝyje. Jego nagła śmierć poruszyła nie tylko
społeczność Wszechnicy Świętokrzyskiej
i Akademii Świętokrzyskiej, ale takŜe krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, której był wybitnym absolwentem.
W Krakowie się teŜ doktoryzował i na wniosek naszej Uczelni otrzymał tytuł profesora. Całe pracowite i uczciwe Ŝycie śp. Prof.
Waldemara Dutkiewicza postawione jest
juŜ w obliczu wieczności, a my wspominamy Jego twórcze dokonania i owocną z Nim
współpracę. Jego duŜa wiedza, otwarte myślenie, samodzielność, pracowitość i wielka
Ŝyczliwość pozostaną wzorem dla nas
wszystkich.
Niewątpliwie na co dzień będzie nam
bardzo brakowało Waldemara – Jego charakterystycznej postaci, uśmiechniętej twarzy, ciepłego głosu i Jego czynnej – wychodzącej na nasze spotkanie – dobroci.
Uczestnicząc wraz z siedmioosobową
delegacją Senatu krakowskiej AWF (z JM
Rektorem J. Zdebskim na czele) w uroczystej liturgii pogrzebowej i towarzysząc
zmarłemu Koledze w ostatniej ziemskiej
drodze z Katedry na cmentarz (w długim
orszaku ponad tysiąca osób) byłem i jestem
przekonany, Ŝe Waldek nie wszystek
umarł, Ŝe wiele z Niego pozostanie w naszych umysłach i sercach. Została przecieŜ
Jego naukowa twórczość oraz bogate świadectwo Jego Ŝycia.
I za to mu serdecznie dziękujemy.

Moja cała droga zawodowa łączy się
z Profesorem. Pracowałam z Profesorem
w jednym zakładzie na AŚ ponad 20 lat
i od początku istnienia WŚ na tym samym
wydziale WFiT. To Profesor nauczył mnie
sztuki pracy naukowej, dydaktycznej, zawsze słuŜył swoją wiedzą, radą, a zarazem
Ŝyciową mądrością. To On podpowiadał,
odkrywał tajemnice „doskonałości” pracy
w zespole ludzkim, przez swój sposób bycia
i styl zarządzania w pracy zawodowej. Był
moim konsultantem naukowym i recenzentem pracy doktorskiej, którą broniłam
w AWF – Warszawa, równieŜ w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.
Dawał poczucie bezpieczeństwa, a jeśli juŜ krytykował to robił to niemal po „ojcowsku”. Wszędzie tam, gdzie się pojawiał,
to coś budował wokół siebie, nigdy nie
szczędził sił, czasu, nie ograniczał moŜliwości kontaktu ze sobą. MoŜna powiedzieć,
Ŝe wychował młodsze pokolenia naukowców tzw. „Szkoły Profesora Dutkiewicza”.
Trudno więc wyrazić słowami tę wielkość Profesora człowieka – naukowca. Profesor stanowi dla mnie wzór wspaniałego
Mistrza, Nauczyciela, Wychowawcy i tak
juŜ pozostanie. Myślę, mogę określić działalność Profesora z całą świadomością, Ŝe
był to Człowiek-Instytucja, który Ŝył dla
innych.

Marian Bukowiec
Kraków – w marcu 2007
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BoŜena Zawadzka

PoŜegnanie
19 lutego 2007 r. odszedł od nas nagle

PROF. ZW. DR HAB.

WALDEMAR DUTKIEWICZ,
najlepszy Nauczyciel i wybitny Uczony.
Odszedł Człowiek
wielkiego serca i prawego charakteru,
zasłuŜony Nauczyciel akademicki,
Wychowawca wielu pokoleń kadr
naukowych i studentów.
Non omnis moriar

śycie to podróŜ, wieczna wędrówka w poszukiwaniu prawdy, w dąŜeniu do wyznaczonego
celu. Takich ludzi jak Profesor spotyka się na owej drodze tylko od czasu do czasu. Tym większe
znaczenie mają wszelkie przypadkowe nawet spotkania i kontakty, te trudne do zdefiniowania
chwile, w których jeden człowiek swoim optymizmem, osobnością i mądrością wzbogaca wszystkich
wokół siebie. Bezpośredniość, dobroć, wiedza, przyjaźń to tylko niektóre z cech, jakimi na co dzień
emanował ten niezwykły Uczony.
Po ukończeniu szkoły średniej, po zdaniu matury, Waldemar Dutkiewicz wyjechał na studia
w WyŜszej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kilka lat później z magisterskim dyplomem
podjął pracę pedagogiczną. Był najpierw nauczycielem, ale bardzo szybko został zastępcą, a potem
kierownikiem szkoły podstawowej. Po obronionym w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego doktoracie rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach. Gdy rozpoczął pracę w szkolnictwie wyŜszym, swoją wiedzą, jak chlebem, dzielił się ze studentami. Jego uczniami są teŜ młodzi naukowcy, kilku doktorów. W dorobku naukowym Profesora
znalazły się nie tylko ksiąŜki, ale równieŜ ponad sto artykułów i komunikatów z prowadzonych badań. Wielokrotnie był redaktorem prac zwartych i opracowań naukowych z licznych organizowanych przez Jego najbliŜszych współpracowników konferencji, seminariów i sympozjów.
Drzwi Jego gabinetu nie były nigdy zamknięte dla osób potrzebujących wsparcia czy pomocy, porady, wskazówki, impulsu do działania. Nie ma najmniejszej przesady w stwierdzeniu, Ŝe Profesor kochał Ŝycie i ludzi. Niezwykle ciepło, Ŝyczliwość, z jaką odnosił się zawsze do innych, zjednywała mu przyjaciół. Autorytet Profesora Waldemara Dutkiewicza nie wynikał z rozlicznych funkcji,
jakie sprawował, ale z niezwykłej aury dobroci i sympatii, jaką wokół siebie roztaczał.
Odszedł od nas nagle. Jeszcze miał tyle do zrobienia, jeszcze tyle trudnych wyzwań czekało
na Jego decyzje, na Jego postanowienia. Nagle zabrakło Profesora. Nie ma juŜ z nami naszego Nauczyciela, Mistrza i Przyjaciela.
(za: „Gazeta Wyborcza” z 21 lutego 2007 r.)
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w UCZELNI

MAMY NOWY
SAMORZĄD

ZNAMIENICI GOŚCIE
WE WSZECHNICY

Przewodniczącym URSS pozostał jak dotychczas Mariusz Kasza (PRiS). Jego nowymi zastępcami są obecnie
Michał Janaszek z fizjoterapii i Wojtek Matuszczyk
z PRiS. Funkcję sekretarza
pełni Joanna Niewczas. Wybrani teŜ zostali czterej
członkowie Rady. Wszyscy
studiują fizjoterapię. Są to:
Katarzyna Rzońca, Oktawian Witecki, Tomasz Pasternak i Anna Wojtasińska.
Nowością
w
pracy
Uczelnianej Rady jest powołanie specjalnych komisji,
z których kaŜda realizować
będzie inne zadania. Liczymy, Ŝe dzięki temu nasza
praca będzie lepiej zorganizowana i w razie potrzeby
studenci mogą skierować się
do odpowiednich osób. I tak:
• do Komisji SocjalnoBytowej naleŜą: M. Kasza,
W.
Matuszczyk,
J. Niewczas, O. Witecki
i A. Wojtasińska;
• w skład Komisji Kulturalno-Rozrywkowej wchodzą T. Pasternak, O. Witecki i A. Wojtasińska;
• zaś w Komisji Reklamy
i Promocji pracować będą
M. Janaszek i O. Witecki.
Cały czas czekamy
na osoby chętne do współpracy z URSS oraz innymi
organizacjami studenckimi
w naszej uczelni: Wolontariatem, Biurem Karier, zespołem muzycznym oraz
redakcją „Jesteśmy”.
Zapraszamy.
(JW)

16 marca nauczyciele akademiccy i studenci filologii
angielskiej uczestniczyli w wykładzie pt. „Nauki humanistyczne a społeczeństwo obywatelskie” prowadzonym
przez dwie wybitne osobistości akademickie – profesorów
Tadeusza Sławka i Szymona Wróbla. Pomysłodawcą
i organizatorem spotkania był kierownik katedry filologii
angielskiej – prof. dr hab. Ryszard Wolny.
Profesora Sławka niejeden ze studentów pamięta
z poprzednich gościnnych wykładów w naszej uczelni. Zaszczyt powitać go po raz kolejny był tym większy, Ŝe profesor Sławek to nie tylko wybitny filolog (zarówno polonista, jak i anglista), ale równieŜ literaturoznawca, eseista,
poeta i tłumacz, a ponad wszystko – charyzmatyczny
mówca. Drugiego z wykładowców gościliśmy w progach
Wszechnicy po raz pierwszy. Profesor Wróbel to mimo
swojego młodego wieku postać równie utytułowana. Profesor jest zarówno autorem ksiąŜek naukowych z zakresu
filozofii i psychologii, jak i pozycji beletrystycznych.
Spotkanie przyjęło ciekawą formę nie tylko ze względu na osoby prowadzące, ale i na samą konstrukcję. Wykłady były tylko krótkim wstępem do burzliwej, ale niezwykle interesującej dyskusji z zaproszonymi profesorami –
tym bardziej oŜywionej, iŜ profesorowie juŜ na samym początku spotkania w swoich przemówieniach zaprezentowali
róŜne podejścia do zagadnienia miejsca humanizmu w społeczeństwach obywatelskich. Prof. Tadeusz Sławek cytując
za australijskim pisarzem Les Murray’em oczarował nas
poetycką wizją poszukiwań dróg porozumienia, podczas gdy
prof. Wróbel chłodnym okiem dokonał oceny i analizy zagadnienia, skutecznie broniąc swoich argumentów.
Spotkanie z profesorami dla nas studentów było nie
tylko chwilą refleksji nad istotą humanizmu we współczesnym świecie, ale i okazją do uczestnictwa w pasjonującej
dyskusji dwóch wybitnych myślicieli. Justyna Jaszczyk
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NIE SAMĄ WIEDZA STUDENT śYJE

„RÓWNAJ SZANSE”

TAM TEś BYLIŚMY…

W dniach 23-24 marca 2007 r.
w WyŜszej Szkole Ekonomii i Administracji
im. E. Lipińskiego w Kielcach odbyło się Regionalne Forum Edukacyjne Programu
„Równać szanse 2007”. Wszechnicę reprezentowali: Paulina Broniecka, Kinga Tutak, Beata Zawodnik, Monika Jankowska,
Agnieszka Jagieła, Anna Dolata, Joanna
Niewczas, Oktawian Witecki, Wojtek Matuszczyk i Michał Janaszek pod opieką
dr Renaty Cichoń. Studenci wraz z przedstawicielami Centrum Wolontariatu w Radomiu prezentowali swoją działalność szkoleniowo-wolontaryczną
w
ciągu
kilku
ostatnich lat. Obecnie słuchacze Wszechnicy pracują w ramach programu „Wolontariat Studencki” z dziećmi i młodzieŜą
w szkołach na terenie gminy Masłów.
Celem Forum było równieŜ pokazanie, na czym polega inicjatywa przedsięwzięcia „Równanie Szans i Pokonywanie
Barier” oraz wskazanie kierunku działań
mających na celu tworzenia szans i moŜliwości rozwoju dzieci pochodzących z obszarów wiejskich i małych miasteczek.
Obok przemówień Anny Głowackiej,
Małgorzaty
Drogosz
oraz
realizatora
i inicjatora programu „Równać szanse”
i jednocześnie
przedstawiciela Polskiej
Fundacji Dzieci i MłodzieŜy Artura Łęgi odbyły się szkolenia o róŜnorodnej tematyce:
„Debatować po OXFORDZKU”, „SZKOŁA
BEZ PRZEMOCY” oraz warsztaty w zakresie: kultury, teatru, mediów i dziennikarstwa, nauk ścisłych, nowych technologii
i dziedzictwa kulturowego.
Joanna Niewczas

30 marca br. przedstawiciele Biura
Karier „Syzyf” Wszechnicy Świętokrzyskiej
wraz z opiekunem dr Renatą Cichoń
uczestniczyli w szkoleniu na temat: „Niepełnosprawność – aspekty pracy doradczej”. Szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedstawicieli
Akademickich Biur Karier zorganizowało
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej działające przy Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Kielcach.
Celem szkolenia było zapoznanie
z działalnością Ośrodka Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych oraz zagadnieniem pracy doradczej dla osób niepełnosprawnych. Trenerzy omówili takie zagadnienia
jak:
normy
prawne,
formy
zatrudnienia oraz ukazano funkcjonujące
stereotypy społeczne oraz sytuacje kryzysowe, w których moŜe znaleźć się nie tylko
osoba niepełnosprawna. WaŜnym elementem było ukazanie etapów pracy doradczej
i systemu wsparcia.
Renata Cichoń

OGŁOSZENIE
21.04.2007 r. w sali 19 w pawilonie A odbędzie się szkolenie na temat:
„PEDAGOGIKA ZABAWY” prowadzone przez Stowarzyszenie „Klanza”.
Koszt szkolenia wynosi 10 zł.
Osoby chętne proszone są o kontakt z dr Renatą Cichoń,
nr kontaktowy: 0516-234-739.
Serdecznie zapraszamy!
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Zarządzenia rektora
W rubryce tej prezentować będziemy najwaŜniejsze dla społeczności studenckiej naszej uczelni zarządzenia wprowadzane przez JM Rektora. Niekiedy będą one
zamieszczane w całości, częściej zaś publikować będziemy jedynie wyciągi z dokumentów, obejmujące nowe lub zmienione zalecenia Jego Magnificencji.

Zarządzenie nr 11/2007
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach
z dnia 5 marca 2007 r.
Na podstawie § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 8 grudnia 2006 r.w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224
poz. 1634) zarządzam, co następuje:
§1
1. Odpłatność za wydanie dyplomu ukończenia studiów wyŜszych wraz z dwoma odpisami w wysokości 60,00 zł.
2. Za wydanie egzemplarza dyplomu w języku angielskim ustala się dodatkową odpłatność w wysokości 40,00 zł.
3. Za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 30,00
zł.
4. Za wydanie legitymacji studenckiej – 5,00 zł.
5. Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł.
6. Za wydanie indeksu – 4,00 zł.
§2
Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyŜszą niŜ za wydanie oryginału.
§3
Odpłatność za koszty wydania dyplomu winna być uregulowana łącznie z ostatnią
ratą odpłatności za studia.
§4
Traci moc zarządzenie nr 11/2006 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Nowością, jaką wprowadza Zarządzenie nr 13/2007 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej z 19 marca 2007 r. w sprawie odpłatności za studia licencjackie jest zapis paragrafu 3 tego dokumentu, który brzmi: „Studenci wnoszą odpłatność za wpis warunkowy na kolejny rok (semestr) z jednego przedmiotu w wysokości 50 zł.”
NaleŜy równieŜ pamiętać, iŜ „nieuregulowanie odpłatności za zajęcia dydaktyczne
w wyznaczonych terminach spowoduje zastosowanie rygorów w postaci:
1) niedopuszczenia do sesji egzaminacyjnej,
2) naliczania odsetek w stosunku rocznym od pierwszego dnia po wyznaczonym terminie,
zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów,
3) skreślenia z listy studentów po terminie 14. dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
2. Rygory, o których mowa w ust. 1, nie będą poprzedzane monitami.”
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI
Wszechnica Świętokrzyska wicemistrzem Polski

SENSACJA WE WROCŁAWIU
Sensacyjnie zakończył się występ studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej na XXIV
Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych w Futsalu, który odbył się w dniach 1-4 marca br. we Wrocławiu. Nasz zespół zajął II miejsce w kraju wśród wszystkich szkół
wyŜszych publicznych i niepublicznych.

Stoją od lewej:
mgr Marek Dutkiewicz –
trener druŜyny, Marcin
Reczek, Łukasz
Szymoniak, Wojciech
Szymański, Marcin
Pękalski, Tomasz Kwater.
Siedzą od lewej: Marcin
Kołodziejczyk, Marcin
Mirecki, Grzegorz
Ławrowski, Michał
Jamrozik, Michał
Kołodziejczyk.
Na zdjęciu brak: trenera
dr. Bogdana Gawrona
oraz Wojciecha Sadloka.

Łącznie w eliminacjach środowiskowych i finale wzięło udział 185 druŜyn z uczelni
państwowych i niepaństwowych. Reprezentacja naszej uczelni po zajęciu II miejsca w eliminacjach, a takŜe tej samej lokaty w półfinałach w Krakowie znalazła się w gronie szesnastu szkół, które spotkały się w stolicy Dolnego Śląska.
Zespół Wszechnicy w sondaŜach nie był faworytem, czego potwierdzeniem mógł być
pierwszy mecz finałowy z Politechniką Lubelską, przegrany dość nieszczęśliwie 2 : 3 po
stracie bramki w ostatniej sekundzie spotkania. Potem było juŜ tylko lepiej: z Akademią
Wychowania Fizycznego w Gdańsku wygraliśmy 5 : 3. Następnie zremisowaliśmy 2 : 2
z Politechniką Łódzką, awansując do pierwszej czwórki po serii rzutów karnych. W meczu
o awans do ścisłego finału z Politechniką Rzeszowską po bardzo dobrym meczu wygraliśmy 3 : 0. Niestety w finale lepszy okazał się zespół AWF Wrocław, który pokonał naszą
reprezentację, zdziesiątkowaną kontuzjami, 6 : 1, po remisie do przerwy 1 : 1.
Półfinałom, jak i finałom przyglądał się trener kadry narodowej futsalu Tomasz
Aftański, który po obejrzeniu wszystkich spotkań wytypował najlepszą piątkę zawodów.
Z olbrzymią satysfakcją informujemy, Ŝe znalazł się w niej nasz student Marcin Mirecki
(I rok
wf
studia
niestacjonarne).
Zaowocować to moŜe juŜ w najbliŜszym W składzie Wszechnicy wystąpili: Łukasz Szymoniak
czasie powołaniem do reprezentacji (kapitan), Marcin Mirecki, Marcin Reczek (bramkarz),
Polski, czego serdecznie Marcinowi Marcin Pękalski, Tomasz Kwater, Grzegorz Ławrowski, Wojciech Szymański, Wojciech Sadlok, Michał
Ŝyczymy.
Jamrozik oraz Marcin i Michał Kołodziejczykowie.
Doceniając
ogromny
sukces Ponadto w eliminacjach i półfinałach udział brali Janaszych sportowców, JM Rektor prof. cek Kubicki, Piotr Kajda, Norbert Kasprzyk, Daniel
dr hab. Mieczysław Adamczyk zaprosił Łebek, Radosław Kmieć. Zespół prowadzili dr Bogdan
reprezentację
na
tradycyjne
juŜ Gawron oraz mgr Marek Dutkiewicz.
spotkanie połączone z wręczeniem listów Bramki we Wrocławiu strzelali: Tomasz Kwater, Wojgratulacyjnych i stypendiów sportowych. tek Sadlok, Marcin i Michał Kołodziejczykowie, Grzegorz Ławrowski, Michał Jamrozik oraz Marcin Mirecki.
Spotkanie zaplanowano na 14 kwietnia.
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śYCIE SPORTOWE UCZELNI
Kurs pilotów wycieczek zakończony

NASI W WIELKIM ŚWIECIE
Zakończył się kolejny cykl szkolenia przyszłych pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych. W miesiącach grudzień 2006 – marzec 2007 trzydziestu jeden studentów naszej uczelni brało udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Egzamin
wewnętrzny zaliczyło 30. uczestników kursu.

Barokowy pałac Schönbrunn, zbudowany z przepychem, jest najczęściej zwiedzanym
zabytkiem Wiednia. Znaleźli się tam równieŜ uczestnicy naszej wycieczki.

W programie kursu, zgodnie z zaleceniami centralnymi, znalazły się dwie wycieczki: krajowa i zagraniczna. W lutym odwiedziliśmy najpiękniejsze zakątki regionu świętokrzyskiego, m.in. Święty KrzyŜ, Opatów, Ujazd.
Podobnie jak w roku ubiegłym na zagraniczną imprezę studenci demokratycznie
wybrali wyjazd do Austrii i Słowacji. Uczestnicy szkolili się w prowadzeniu takich imprez
pod czujnym okiem doświadczonych pilotów wycieczek zagranicznych: mgr Swietłany
Wójcik i mgr. Marka Dutkiewicza.
Trzydniową wycieczkę studenci rozpoczęli od zwiedzania Portu Lotniczego im. Jana
Pawła II w Balicach, gdzie praktycznie mogli zapoznać się z odprawą podróŜnych. Największe emocje trzydniowego wyjazdu jak zwykle wzbudziło jednak zwiedzanie Wiednia.
Podziwialiśmy zabytki stolicy Austrii: pałace Hofburg i Schönbrunn, katedrę św. Stefana
(Stephansplatz). Kolejny dzień imprezy poświęcony był zwiedzaniu Bratysławy, gdzie studenci zobaczyli Zamek Bratysławski, będący obecnie siedzibą Prezydenta Słowacji oraz
pięknie odnowione Stare Miasto. Następnie, po dokonaniu obowiązkowych zakupów i pamiątek w rodzaju „Czekolady Studenckiej” czy słowackiego piwa udaliśmy się w kierunku
Kielc.
Wycieczka zamknęła cykl szkolenia praktycznego, a 17 marca odbył się sprawdzian
wewnętrzny, którego zdanie gwarantowało przystąpienie do egzaminu państwowego. Odbędzie się on w dniach 10-11 maja br.
Marek Dutkiewicz
Redaguje zespół: Redaktor nacz. Ola Harmala (III rok turystyka i rekreacja). Redaktor prowadzący: Monika Krzemińska.
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–8–

