
– 1 – 

 

Ma
j 

6(
38
)/
20
07

 

  

Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 
 

WWSSZZEECCHHNNIICCAA  TTRRZZEECCIIAA  WW  KKRRAAJJUU  

  

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza uczelnia znalazła się 
na bardzo wysokim – TRZECIM – miejscu w kraju wśród niepublicznych 

uczelni licencjackich w Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym  
przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.  
W stosunku do ubiegłego roku awansowaliśmy aż o 6 miejsc! 

 

 

SSPPOORRTTOOWWCCYY  UU  RREEKKTTOORRAA  
 

14 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie  

JM Rektora z reprezentacją Wszechnicy  

w futsalu, która wywalczyła II miejsce w kraju 

wśród wszystkich szkół w kraju  

– zarówno publicznych, jak i niepublicznych.  

(szczegóły s. 3) 
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Słowem komentarza 
Refleksje porankingowe… 
 

WWSSZZEECCHHNNIICCAA  LLIIDDEERREEMM    
UUCCZZEELLNNII  ŚŚWWIIĘĘTTOOKKRRZZYYSSKKIICCHH  

Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na bardzo wysokim, 3. miejscu w Rankingu 
Szkół Wyższych na rok 2007, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik 
„Rzeczpospolita” w kategorii niepaństwowych uczelni licencjackich (inżynierskich).  
 

W stosunku do roku ubiegłego uczelnia odnotowała wzrost o 6 miejsc. Tym samym jest to 
jedyna spośród świętokrzyskich szkół wyższych, która awansowała w tym zestawieniu.  

Miłym akcentem uroczystości 
ogłoszenia wyników rankingu, która 
odbyła się 19 kwietnia br. w siedzibie 
„Rzeczpospolitej” w Warszawie 
w obecności około 300. rektorów z całej 
Polski, zaproszonych gości i licznie 
zgromadzonych przedstawicieli mediów, 
było wręczenie Rektorowi Wszechnicy 
prof. dr. hab. Mieczysławowi 
Adamczykowi pamiątkowego dyplomu 
przez Przewodniczącego Kapituły 
Rankingu, dr. Grzegorza Wójtowicza, 
Redaktor Naczelną „Perspektyw”, 
Wiesławę Siwińską oraz Redaktora 
Naczelnego „Rzeczpospolitej”, Pawła 
Lisickiego. Podczas wręczenia dyplomu 
podkreślano duże znaczenie sukcesu 
Wszechnicy dla regionu świętokrzyskiego.  

Niestety, miejscowe władze, jak 
również dzienniki nie raczyły zauważyć rangi tego wydarzenia. Rzetelna informacja pojawiła się 
jedynie na antenie kieleckiego oddziału TVP3. Lokalna mutacja „Gazety Wyborczej” – jak nigdy 
dotąd – skwitowała to milczeniem. „Echo Dnia” zaś [nr 92(9334) z 20 kwietnia br.] zamieściło 
krótką notkę dezinformującą czytelnika. Dokonano w niej wulgarnej manipulacji nie treścią, ale 
tekstem. Autor notki nie pokusił się o dokonanie najbardziej nawet pobieżnej analizy wyników 
rankingu, choćby tylko dotyczącej szkół województwa świętokrzyskiego. Dezinformujący był już 
tytuł („Ranking bez zmian”), bowiem autor nie był łaskaw zauważyć, że Wszechnica wspięła się aż 
o 6 miejsc do przodu, dzięki czemu znalazła się w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju, 
podczas gdy inne świętokrzyskie uczelnie odnotowały spadek o 2 lub 3 miejsca, ewentualnie nie 
zostały uwzględnione w rankingu. 

Dokonano również manipulacji tekstem odwracając hierarchię wartości informacji. 
W pierwszej kolejności uwzględniono miejsca „spadkowe”, natomiast o największym sukcesie 
wspomniano w ostatnim zdaniu. Taki układ tekstu wyraźnie narusza zasadę budowania 
informacji prasowej oraz stawia pod dużym znakiem zapytania etykę dziennikarza i poddaje 
w wątpliwość wiarygodność gazety.  

Dla pełniejszego zobrazowania czytelnikowi „majstersztyku manipulacji” dziennikarskiej, 
zacytuję obszerne fragmenty notki: „Najlepiej oceniona została Politechnika Świętokrzyska, która 
uplasowała się na 60 miejscu. 78 zajęła Akademia Świętokrzyska. (…) Dobrze wypadła Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Administracji (15 miejsce w kategorii niepubliczna uczelnia magisterska).” 
Ostatnie zdanie notki brzmi natomiast: „Świętokrzyskim liderem wśród prywatnych uczelni 
licencjackich jest Wszechnica Świętokrzyska na 3 miejscu.”  

Zaakcentowanie na wstępie, iż najlepsza z kieleckich uczelni zajęła 60. miejsce jest 
przekłamaniem i utwierdza czytelnika w przekonaniu, że kolejne szkoły uplasowały się jeszcze 
niżej. Takie ustawienie katalogu miejsc i wartości uczelni zniechęca do dalszej lektury tekstu.    

Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej wśród laureatów 
Rankingu. 

Madam 
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W uczelni 
 

SPORTOWCY U REKTORA 
 
Przypomnijmy, iż nasi koledzy 
z kierunku wychowanie fizyczne 
na początku marca wywalczyli 
tytuł Wicemistrza Polski Szkół 
Wyższych w Futsalu wśród 
wszystkich uczelni publicznych 
i niepublicznych. 

 
Doceniając ogromny sukces 

naszych sportowców, Rektor prof. 
dr hab. Mieczysław Adamczyk 
zaprosił reprezentację na tradycyj-
ne już spotkanie połączone z wrę-
czeniem listów gratulacyjnych 
i stypendiów sportowych. Spotka-
nie odbyło się 14 kwietnia. Kapitan 
drużyny Łukasz Szymoniak wrę-
czył Jego Magnificencji medal i puchar zdobyte we Wrocławiu.  

Nasi studenci przygotowują się już do kolejnych mistrzostw Polski – tym razem 
w piłce nożnej w kategorii szkół niepublicznych, gdzie będą bronili tytułu mistrzowskie-
go, zdobytego w Poznaniu w 2005 roku. Zawody odbędą się w maju br. w Supraślu. Ży-
czymy dalszych sukcesów! Marek Dutkiewicz 

 
 

CZAS NA FIZJOTERAPEUTÓW 
Z roku na rok wzrasta na naszej Uczelni liczba działających kół naukowych. Idąc 

za tym przykładem, także studenci fizjoterapii postanowili stworzyć grupę 
propagującą działalność naukową wśród studentów oraz umożliwić im rozwijanie 
własnych zainteresowań, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie 
fizjoterapii. 

 
W tym celu odbyło się pierwsze walne zebranie Koła Naukowego Młodych 

Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej „ANTHROPOS” pod przewodnictwem i opieką 
dr. Grzegorza Gałuszki. Na spotkaniu poruszaliśmy sprawy organizacyjne oraz został 
wybrany zarząd koła. Podczas zebrania zostały także omówione cele koła oraz sposoby ich 
zrealizowania, do których należą m. in.: 
• prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie informacji, materiałów, a także 

doświadczeń związanych z fizjoterapią; 
• podejmowanie działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji, usprawniania, jak 

również pomocy; w tym wolontariat; 
• doskonalenie warsztatu zawodowego poprzez organizowanie szkoleń, kursów, jak 

również nawiązywanie współpracy z organizacjami, uczelniami, stowarzyszeniami; 
• organizowanie oraz uczestniczenie w kongresach, konferencjach poszerzających 

wiedzę studentów. 
Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich studentów fizjoterapii chętnych 

do współpracy. Marta Kosner  
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Angielski na co dzień 
 

 
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej zabawie ‘Check your English’. W każdym 

numerze drukować będziemy ćwiczenia sprawdzające znajomość języka angielskiego na dwóch pozio-
mach Beginner i Intermediate. Zachęcamy Was do rozwiązywania zadań i składania odpowiedzi na za-
mieszczonych na stronie kuponach.  

Kupony należy wrzucać do Answer Box w bibliotece. Na rozwiązania czekamy przez dwa tygo-
dnie od daty ukazania się gazetki. Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 3 nagrody: podwójny 
bilet do Kinoplexu, podwójny bilet do teatru, 2-godzinny karnet do Kieleckiego Klubu Bilardowego. 
 

Spring – beginners 

 
ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

Across 
2. "To ... or not to ..." W. Shakespeare 
3. a short pieces of music with words that you sing 
5. past form of "will" 
6. used to make a word, statement, or question negative 
Down 
1. extremely attractive to look at 
2. a creature with wings that can fly and sing 
4. the season between winter and summer 
5. not having something 

 

 

ODPOWIEDŹ: __________  __________   

__________  __________  __________   

__________  __________   __________ 
 
 

ROZWIĄŻ KRYPTOGRAM 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię nazwisko, kierunek i rok studiów Odpowiedź: 
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Angielski na co dzień 
 

 

Spring – intermediate  
 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

Across 
2. the representation of a thing or a quality as a person 
8. a person, in other words a ... being 
Down 
1. someone who believes that good things will happen 
3. the season between winter and summer 
4. 3rd person singular of the present tense 
5. one of 3 English articles, e.g. a 
6. a preposition used to show what a part belongs  
to or comes from 
7. one of 3 English articles 

 

 

ODPOWIEDŹ: __________  __________   

__________  __________  __________   

__________  __________   __________ 

 

SPONSORZY NAGRÓD: 

    
 

ROZWIĄŻ KRYPTOGRAM 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię nazwisko, kierunek i rok studiów Odpowiedź 
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Nasza rozmowa 

WWOOŁŁAANNIIEE  OO  PPOOMMOOCC  
Przeraża fakt, że samobójstwa wśród coraz młodszych ludzi powoli przestają dziwić. Za-
czynamy przywykać do szokujących informacji podawanych w serwisach informacyjnych, 
gdyż skala zjawiska zdaje się być coraz szersza i powszechna… By zapobiegać tragicznym 
zdarzeniom psycholodzy w całej Polsce prowadzą szkolenia dla dzieci, ich rodziców i na-
uczycieli mające rozwiązać problem.  
Rozmawiamy z Panią psycholog mgr Katarzyną Dobrowolską, prowadzącą zajęcia na 
naszej Uczelni i udzielającą porad w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji. 

 

• Dlaczego Pani zdaniem akurat ostatnio nastąpiła tak wielka fala samobójstw wśród 
dzieci i młodzieży? Czy jest to może przerwanie ciszy o już istniejącym problemie? 

Problem samobójstw wśród młodych ludzi istniał już wcześniej, ale mam wrażenie, że teraz 
rzeczywiście narasta. Kiedyś myśl o samobójstwie wywoływała w dzieciach lęk przed nieznanym, 
pytanie „co się stanie dalej?” Duże zainteresowanie mediów samobójstwami wśród dzieci, skiero-
wało uwagę młodzieży na takie zachowania. Już mniej nieznane i przerażające jest to, co się mo-
że stać, jeśli spróbują i niektóre dochodzą do wniosku, że może to być sposób na „rozwiązanie” 
ich problemów czy trudności… Powinniśmy być bardzo ostrożni i uważni na to, co dziecko mówi 
i stara się nam przekazać. Bardzo często dorośli w ogóle nie są w stanie dopuścić do siebie myśli, 
że ich dziecko czy podopieczny mógłby się targnąć na swoje życie i w związku z tym nie zwracają 
uwagi na niepokojące symptomy w ich zachowaniu. Warto również być uważnym na to, że jeżeli 
dziecko w ostatnim okresie przeżyło coś trudnego, przykrego czy tragicznego, to może to spowo-
dować, że życie przestanie mieć dla niego wartość czy sens. 
• Jakie są oznaki, że ktoś spróbuje się targnąć na własne życie? 

Próby te są często bardzo zakamuflowane i niekiedy trudno się rodzicom zorientować, iż 
istnieje takie zagrożenie. Jednak dziecko, które myśli o samobójstwie czasami przekazuje takie 
komunikaty otoczeniu, jak: „Już nie będziecie mieć ze mną problemów”, „Nic nie ma sensu” lub 
np. rozdaje swoje rzeczy. Część dzieci tak naprawdę nie dąży do samobójstwa, a jedynie chce 
zwrócić na siebie uwagę. Wtedy próby samobójcze to wołanie o pomoc, usiłowanie skierowania 
uwagi na siebie i swój problem. 
• Jak pomóc w sytuacji kryzysowej? 

Trzeba przede wszystkim dużo rozmawiać, jeśli okaże się, że chodzi o jakiś problem, 
wspólnie z dzieckiem szukać jego rozwiązania. To pomaga, ale jeśli sytuacja jest poważniejsza 
należy się koniecznie zwrócić do specjalisty. 
• Czy jest jakiś czas, kiedy ludzie są szczególnie podatni na myśli samobójcze? 

Najwięcej jest ich pod koniec zimy, w okresie przejściowym, i na początku jesieni. Bardzo 
odczuwamy wtedy brak wystarczającego nasłonecznienia i może wpływać to na obniżenie nastro-
ju i gorsze samopoczucie. Zdarza się też przed Świętami Bożego Narodzenia, jeśli np. co roku 
dziecko przeżywa je w trudny sposób, są związane z nimi niemiłe sytuacje. 
• Co jeszcze może być przyczyną podjęcia tak drastycznego kroku? 

Zawody miłosne, utracone przyjaźnie, sytuacje, gdy dziecko miało świetne oceny, a nagle 
jego wyniki w nauce się pogarszają i nie jest w stanie się z tym pogodzić. 
• Dlaczego wśród dorosłych to kobiety częściej zgłaszają się na terapię? 

Kobiety mają większą skłonność do szukania pomocy. Mężczyźni z reguły myślą, że zdani 
są na własne siły i sami muszą sobie poradzić z problemem. Kobiety jeśli targają się na swoje 
życie to efekt próby pozostawiają losowi, mężczyźni natomiast częściej skrupulatnie planują sa-
mobójstwo i częściej „dbają” o to aby było skuteczne. Ola Harmala 
 

Tu zawsze możesz przyjść i porozmawiać ze specjalistami o każdym problemie. Czeka na 
Ciebie profesjonalna i bezpłatna pomoc: 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 65, tel. /41/ 331-53-13 
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Nie samą wiedzą student żyje 
 

PPOO  NNIIEEBBIILLEETTOOWWAANNEEJJ  
SSTTRROONNIIEE  TTRRYYBBUUNN……  

 

Nie znam się na futbolu i nie, żeby mi było 
z tym źle. O polskiej reprezentacji wiem mniej więcej 
tyle, że Boruc jest przystojny i właściwie ta wiedza 
mnie satysfakcjonuje. Jakim więc prawem ośmielam 
się komentować ostatnie spotkanie eliminacji do Mi-
strzostw Europy: Polska – Armenia, podczas gdy na 
naszej uczelni kształci się sztab speców od szeroko 
pojętego wychowania fizycznego? Ano takim, że w o-
wy pamiętny wieczór 28 marca mnie – laika futbo-
lowego jakaś nieokiełznana siła, prawdopodobnie 
archetypiczny instynkt stadny, kazała iść pod kie-
lecki stadion, mimo że na co dzień guzik mnie ob-
chodzi zagospodarowanie tego obiektu.  

Nie zważając na bezcelowość spaceru (rzecz jasna 
nie znalazłam się w puli 15 tys. szczęśliwców, którzy 
przedostali się na drugą stronę) ochoczo udałam się 
„na mecz” z moimi równie zorientowanymi w piłce 
nożnej współlokatorkami, by „wysterczeć” 10 minut 
pod zaklętym krążkiem rozkrzyczanego stadionu. Ale 
cóż to było za 10 minut! Chwila, w czasie której zdąży-
łam: a) poważnie zacząć żałować, że nie ma mnie 
w środku, b) obdzwonić całą rodzinę w celu przypo-
mnienia o obywatelskim obowiązku oglądania trans-
misji w TV, c) zniechęcić się do Ormian (nie, żebym 
jakiegoś kiedykolwiek widziała), d) stać się ekspertem 
w dziedzinie modernizacji obiektów sportowych.  

I kto by pomyślał, że w gruncie rzeczy nasi grali 
kiepsko, murawa na naszym stadionie jakaś taka 
nadgryziona, spotkanie było właściwie nudne, 
a przeciwnik zezowaty. Ale jakie to ma znaczenie? 
Dla mnie całym meczem było owe 10 minut śpiewów 
stadionowych – piętnastotysięczne „Polska gola!”, 
które niosło się na całe Kielce, świetlisty krąg, który 
tak pięknie wyglądał z Kadzielni, flagi biało-
czerwone jak na 1 maja i blokady uliczne jak na Bo-
że Ciało. Reszta jest milczeniem.  

Spod murów stadionu Korony Kielce ku chwale 
polskiej kadry mówiła dla Państwa niezorientowana 
fanka futbolu. Oddaję głos do studia.  

Justyna Jaszczyk 
 

PPOOZZNNAAJJ    
SSŁŁUUGGĘĘ  BBOOŻŻEEGGOO    

 

Chciałbym polecić Wam zna-
komitą książkę fantasy autorstwa 
Jacka Piekary pt. Sługa Boży. Jest 
to kontrowersyjna opowieść o przy-
godach inkwizytora, Mordimera 
Maddardina. Dlaczego kontrower-
syjna spytacie? A to dlatego, gdyż 
przedstawia alternatywną wizje 
tego co mogło się stać przed dwo-
ma tysiącami lat, ukazuje „Świat, 
w którym Chrystus zszedł z krzyża 
i objął władze nad ludzkością. 
Świat tortur, stosów i prze-
śladowań”. Jest to świat brutalny, 
okrutny i krwawy, w którym jedy-
na i ostateczna władzę stanowi In-
kwizycja. Sam bohater będący jej 
częścią, zwracający się do czytelni-
ka słowami „Wasz uniżony sługa”, 
reprezentuje charakter w moim 
mniemaniu „praworządny-zły”. 
Jest on człowiekiem cechującym 
się skrajnościami, z jednej strony 
twierdzi, że nie toleruje nieuzasad-
nionej przemocy, z drugiej nie wa-
ha się kiedy przychodzi mu do tor-
turowania innych, szczególnie jeśli 
może mu to przynieść korzyści. 

Przygody opisane w tej książ-
ce, z pozoru niepołączone, z więk-
szej perspektywy tworzą spójną 
oraz logiczną całość, która zasko-
czy niejednego konesera fantasy. 

Seria przygód Mordimera 
składa się na tę chwilę z czteroksię-
gu: Sługa Boży, Młot na Czarowni-
ce, Miecz Aniołów, Łowca Dusz. 

Jeśli fascynują Cię czasy 
działania Świętej Inkwizycji, czy 
też nowy, niezbadany jeszcze do-
tąd świat pełen demonów, wiedźm 
i jeszcze okrutniejszych od nich 
aniołów, to książkę tę musisz ko-
niecznie przeczytać. 

Patryk Brzeziński 
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ŻYCIE SPORTOWE UCZELNI 
 

Kolejny tytuł mistrzowski dla studentów Wszechnicy 
 

NNAAJJLLEEPPSSII  WW  BBIIEEGGAACCHH  
 

Sportowa reprezentacja Wszechnicy znów dała nam powód do dumy i zadowo-
lenia, zdobywając I miejsce w klasyfikacji drużynowej wśród uczelni niepublicznych 
podczas zakończonych XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Biegach Przeła-
jowych. Zawody odbyły się 21 kwietnia br. w kampusie Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. 
 

AZS Środowisko Warszawa było 
organizatorem XXIV edycji Mistrzostw 
Polski Szkół Wyższych w biegach prze-
łajowych kobiet i mężczyzn. W zawo-
dach brało udział 50 uczelni publicz-
nych i niepublicznych. Znakomicie 
spisała się męska reprezentacja 
Wszechnicy, która zwyciężyła w klasy-
fikacji uczelni niepublicznych oraz 
uplasowała się na 6. miejscu w kla-
syfikacji ogólnej.  

Studentki również wygrały kla-
syfikację szkół niepublicznych. 
W klasyfikacji ogólnej znalazły się na 
miejscu 17. 

Indywidualnie najlepszy rezul-
tat uzyskał Dawid Kubiec, który był 3. wśród studentów uczelni niepublicznych, a 17. 
w klasyfikacji ogólnej. Imprezę ukończyło 304. zawodników. W kategorii kobiet najlepsze 

były Maria Pytel (2. wśród studentek 
uczelni niepaństwowych) i Emilia Za-
pała (3. wśród studentek uczelni nie-
państwowych) – w klasyfikacji ogólnej 
odpowiednio: 20. i 25 wśród 235 stu-
dentek. 

Ponadto startowali: Przemysław 
Szymanowski (4. miejsce), Łukasz 
Nowacki (8.), Dominik Szymanowski 
(10.), Michał Stefański (15.) i Mateusz 
Salwa (16.) oraz studentki: Agnieszka 
Nawrot (4.), Magdalena Antonik (11.) 
i Karolina Wałaszczyk (13.). 

Czołówka reprezentowała bardzo 
wysoki poziom sportowy. Opiekunami 
ekipy WŚ byli mgr Krzysztof Jóźwik 
oraz mgr Marek Dutkiewicz.      (MD) 
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Dawid Kubiec (I rok wf studia stacjonarne) – najlepszy 
zawodnik naszej reprezentacji męskiej. 

Reprezentacja Wszechnicy na najwyższym stopniu 
podium Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Biegach 

Przełajowych. 


