
-1-

K
w
i
e
c
i
e
ñ

7
(
1
5
)
/
2
0
0
4

Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
WS Z E C H N I C A

MAMY NOWY SAMORZ¥D EDUKACJA 2004
9 marca 2004 roku odby³y siê wybory do Samo-

rz¹du Studenckiego. O stanowisko przewodnicz¹cego
ubiega³o siê 9 kandydatów. Za organizacjê i prawi-
d³owy przebieg wyborów odpowiedzialna by³a komi-
sja w sk³adzie: dr Miros³aw Jamro¿ek � przewodni-
cz¹cy, Ma³gorzata Pituch, Kamila Konfederak, Ka-
rolina �piechowicz, Krystian ¯ak � cz³onkowie.

Pierwsza tura g³osowania nie przynios³a roz-
strzygniêcia ze wzglêdu na zbyt nisk¹ frekwencjê
g³osuj¹cych. Dopiero druga tura pozwoli³a wy-
braæ zwyciêzcê: najwiêcej g³osów zdoby³ Tomasz
Szwajgiel z pierwszej grupy pierwszego roku pe-
dagogiki resocjalizacyjnej i s¹dowej i to on
zosta³ przewodnicz¹cym. Wiceprzewodnicz¹cymi
zostali: Adrian Kwiecieñ z drugiej grupy pierw-
szego roku PRiS, oraz Micha³ Winiarski z drugiej
grupy drugiego roku PRiS. Sekretarzem zosta³a
Ewelina Franczak z pierwszej grupy pierwszego
roku PRiS.

Ponadto w sk³ad Uczelnianej Rady Samorz¹du
Studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej weszli: Mi-
cha³ Bassa i Kalina Maciej (TiR I rok), Aldona
Niburska i Pawe³ Kozubek (PRiS, I rok), Anna
Kowalik, Anna Hanyga (PRiS, II rok).

Joanna Grela

W dniach 17-19 marca od-
by³y siê IX Targi Eduka-
cyjne w Kielcach.
Wziê³o w nich udzia³
przesz³o 110 szkó³ wy-
¿szych, �rednich i gim-
nazjów oraz wydawnictw
podrêczników.
Wszechnica �wiêtokrzyska
od wielu lat aktywnie
uczestniczy w kieleckiej
imprezie. Prezentujemy
ofertê edukacyjn¹ uczel-
ni oraz nowo�ci ksi¹¿-
kowe opracowane przez
nasze wydawnictwo.

Nadchodzi czas ostatnich
przed letni¹ sesj¹ stu-
denckich igrców. Juwena-
lia! Dziêki hojno�ci JM
Rektora bêdziemy mieli
okazjê spotkaæ siê z na-
szymi kolegami z innych
kieleckich uczelni na
wspólnych koncertach i
zabawach. Miêdzy 1 a 9
maja Kielcami rz¹dziæ
bêd¹ studenci. Planowa-
ne s¹ liczne atrakcje,
w�ród których ka¿dy bê-
dzie móg³ wybraæ co� dla
siebie. Szczegó³owy plan
imprezy i wszelkie do-
datkowe informacje bêd¹
na bie¿¹co wywieszane na
terenie Uczelni. Miejcie
oczy szeroko otwarte i
udanej zabawy.
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NASZA ROZMOWA

Osob¹, która jest wszêdzie tam, gdzie trzeba zorganizowaæ zawody sporto-
we, obozy, praktyczne zajêcia dla studentów wychowania fizycznego oraz
turystyki i rekreacji, za³atwiæ rezerwacjê obiektów sportowych w mie�cie
jest mgr Marek Dutkiewicz � g³ówny specjalista ds. wychowania fizycznego,
sportu i turystyki.
W tzw. miêdzyczasie mgr Dutkiewicz zajmuje siê ró¿nego rodzaju szkolenia-
mi, prowadzeniem kursów instruktorskich, pilotów wycieczek � jednym s³o-
wem jest wszêdzie.

� Doprecyzujmy: jestem wszê-
dzie tam, gdzie jestem po-
trzebny. Istotnie, zajmujê
siê, mo¿na powiedzieæ, ca³¹
logistyk¹ zwi¹zan¹ z praktycz-
nymi zajêciami studentów wy-
chowania fizycznego oraz tu-
rystyki i rekreacji, a tak¿e
wszystkimi dzia³aniami zwi¹-
zanymi z dzia³alno�ci¹ spor-
tow¹ na Uczelni.

� Zacznijmy od pocz¹tku. W
�wiêtokrzyskim Leksykonie
Sportowym jest napisane: Dut-
kiewicz Marek, dzia³acz spor-
towy, by³y lekkoatleta Budow-
lanych Kielce. Czo³owy zawod-

nik w kategorii m³odzik, junior (400 m, 400 m pp³.) Absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 70. sekretarz Rady Wojewódz-
kiej Ludowych Zespo³ów Sportowych w Kielcach, kierownik Wydzia³u Sportu
i Turystyki Urzêdu Miejskiego w Kielcach i jednocze�nie przewodnicz¹cy
Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej. By³y prezes Okrêgowego Zwi¹zku
£uczniczego, a tak¿e cz³onek Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku £uczniczego. Cz³onek
zarz¹du KS Budowlani Kielce.
� Nawet nie s¹dzi³em, ¿e a¿ tyle siê tego uzbiera³o. To mo¿e tylko
znaczyæ, ¿e czas jest nieub³agany.

� Od 1996 roku pracuje Pan we Wszechnicy �wiêtokrzyskiej...
� Tak, praca z m³odzie¿¹ daje mi du¿o satysfakcji, mo¿e dlatego nie
zauwa¿am up³ywu czasu. Ju¿ podczas pracy na Uczelni zosta³em cz³onkiem
Wojewódzkiej Komisji ds. Pilota¿u. Wszechnica �wiêtokrzyska organizuje,
g³ównie dla swoich studentów, kursy pilotów wycieczek, równie¿ zagra-
nicznych. Ju¿ ponad sto osób skorzysta³o z naszych szkoleñ.
Jestem równie¿ opiekunem Uczelnianego Ko³a AZS, zajmujê siê organizacj¹
obozów letnich i zimowych dla studentów. Obozy s¹ obowi¹zkowe i koñcz¹
siê zaliczeniem. Na obóz letni je�dzimy do Piñczowa i koncentrujemy siê
na grach zespo³owych, grach sportowych, sportach wodnych, atletyce tere-
nowej, turystyce. W styczniu ka¿dego roku je�dzimy do Bukowiny Tatrzañ-
skiej na narty. Po tygodniowych zajêciach uczestnicy zaliczaj¹ slalom.

W£A�CIWY CZ£OWIEK NA W£A�CIWYM MIEJSCU
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NASZA ROZMOWA - DOKOÑCZENIE

� Co Pan uwa¿a za swoje najwiêksze
osi¹gniêcie podczas pracy na Uczel-
ni?
� My�lê, ¿e do takich osi¹gniêæ
nale¿¹: organizacja ogólnopolskich
zawodów w p³ywaniu w 1997 roku, or-
ganizacja mistrzostw Polski wy¿szych
szkó³ niepañstwowych w koszykówce
kobiet w kwietniu 1999 roku oraz
organizacja mistrzostw Polski w pi³ce
no¿nej w 2001 roku. By³y to bardzo
udane imprezy, a nasze dru¿yny �wiet-
nie siê zaprezentowa³y.
Ponadto staram siê pomagaæ studen-
tom w trudnych dla nich sytuacjach
¿yciowych.

� Wydaje siê, ¿e ca³e swoje doros³e
¿ycie jest Pan w jaki� sposób ze
sportem zwi¹zany.
� Powiedzia³bym, ¿e sport jest czê-
�ci¹ mojego ¿ycia. Jako m³ody ch³o-
pak by³em czynnym sportowcem, lek-
koatlet¹ i pi³karzem. Jako student
AWF równie¿. Pó�niej zacz¹³em zaj-
mowaæ siê propagowaniem sportu i w³a-
�ciwie robiê to do dzi�; staram siê
swoj¹ wiedzê i do�wiadczenie prze-
kazywaæ m³odszym, wspó³pracujê z
Zarz¹dem �wiêtokrzyskim TKKF i kie-
leckim oddzia³em PTTK.
Jako szkoleniowiec biorê udzia³ w
spotkaniach i seminariach przezna-
czonych dla m³odzie¿owych organiza-
torów sportu i animatorów sportu.

� Co poza sportem Pana pasjonuje?
� Turystyka w najszerszym tego s³o-
wa pojêciu. A poza tym jestem zako-
chany w czeskiej Pradze, gdzie
mieszka³em i pracowa³em przez 3 lata.

� Czyli mo¿na powiedzieæ: w³a�ciwy
cz³owiek na w³a�ciwym miejscu...
� My�lê sobie, ¿e to wielkie szczê-
�cie, je�li pasja jest spójna z prac¹,
któr¹ wykonujemy. Mnie siê tak zda-
rzy³o.

� Dziêkujê za rozmowê.
Z

9 marca odby³y siê wybory do sa-
morz¹du studenckiego, nowym przewod-
nicz¹cym zosta³ TOMASZ SZWAJGIEL,
student pierwszego roku pedagogiki
resocjalizacyjnej i s¹dowej.
Tomek ma 20 lat, pochodzi z Olkusza
ko³o Krakowa. Interesuj¹ go infor-
matyka i psychologia.

� Co spowodo-
wa³o, ¿e
w z i ¹ ³ e �
udzia³ w wy-
borach?
� Do kandydo-
wania namówi-
li mnie kole-
dzy i dr Kwa-
�niewska. To
doda³o mi od-
wagi, ale sam
równie¿ mam
ochotê popra-
cowaæ na

rzecz �rodowiska akademickiego uczel-
ni, któr¹ wybra³em na miejsce stu-
diowania. Funkcja przewodnicz¹cego
to dla mnie ogromne wyró¿nienie, ale
te¿ zdajê sobie sprawê, ¿e ³¹czy siê
z prac¹, z nowymi obowi¹zkami. Jesz-
cze nie do koñca je pozna³em, ka¿dy
dzieñ przynosi nowe zadania. Wci¹¿
poznajê nowych ludzi, nawi¹zujê nowe
kontakty. Mam mniej wolnego czasu
na towarzyskie spotkania, ale za to
uczê siê wielu nowych rzeczy. Swoj¹
dzia³alno�æ rozpocz¹³em przygotowa-
niami do Studenckiej Wiosny Kultu-
ralnej.
� Jakie bêd¹ tegoroczne juwenalia?
Mam nadziejê, ¿e bêdziemy siê �wiet-
nie bawiæ, ale na szczegó³y trochê
za wcze�nie.
� Twoja ulubiona ksi¹¿ka to...
�Paragraf 22� J. Hellera
� Muzyka...
klubowa, hip-hopowa i ka¿da inna.
� Dziêkujê za rozmowê. ¯yczymy Ci
wielu sukcesów.

Iwona Junger

W UCZELNI

NOWY PRZEWODNICZ¥CY
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KO£O PENITENCJARNE

Dyrekcja Domu Dziecka nr 3 w
Kielcach zwróci³a siê do cz³on-
ków Naukowego Ko³a Penitencjar-
nego z pro�b¹ o przeprowadze-
nie w ich placówce badañ doty-
cz¹cych narkotyków � wiedzy o
nich i skutkach ich dzia³ania.

U¿ywanie narkotyków nie jest
nowym problemem, ale niepokoj¹co
zmniejsza siê granica wieku osób,
które siêgaj¹ po nie. Bardzo nie-
liczne s¹ �rodowiska wolne od tej
patologii. Naganne i niepo¿¹dane jest
wystêpowanie narkomanii, ale godne
napiêtnowania s¹ próby ukrycia pro-
blemu, ominiêcia dyskusji na ten
temat. W³a�nie po to, aby nie po-
wielaæ takiego b³êdnego i niepo¿¹-
danego schematu wykonali�my badania
w Domu Dziecka nr 3 w Kielcach, dziêki
którym byæ mo¿e ³atwiejsze bêdzie
zapobieganie lub rozwi¹zanie ewen-
tualnych problemów zwi¹zanych z t¹
tematyk¹.

Chodzi³o nam o zbadanie, co osoby
mieszkaj¹ce w Domu Dziecka wiedz¹
na temat narkotyków, czy mia³y kon-
takt z substancjami psychoaktywny-
mi, jakiego rodzaju to by³ kontakt,
jakie okoliczno�ci temu zdarzeniu
towarzyszy³y i co spowodowa³o, ¿e
siêgnê³y po narkotyk?

W badaniach pos³u¿yli�my siê
metod¹ sonda¿u diagnostycznego, a
technik¹, jak¹ obrali�my ze wzglêdu
na charakter badañ i liczbê respon-
dentów, by³a ankieta. Narzêdziem
przez nas zastosowanym by³ kwestio-
nariusz ankiety.

Za³o¿yli�my, i¿ badane dzieci
maj¹ przynajmniej minimaln¹ wiedzê
o narkotykach i u¿ywkach.
Ankieta zawiera³a sze�æ pytañ, w tym
piêæ typu pó³otwartego i jedno za-
mkniête.

Badaniami zosta³o objêtych 40

osób, w tym trzy ankiety uznali�my
za niewa¿ne, niemo¿liwe do zinter-
pretowania. W analizowanej grupie
by³o 18 dziewcz¹t od 10 do 18 roku
¿ycia (�rednia wieku 14 lat) i 19
ch³opców od 10 do 17 roku ¿ycia (�red-
nia wieku miêdzy 13 a 14 rokiem
¿ycia).

Pytani o znajomo�æ narkotyków i
u¿ywek, wychowankowie najczê�ciej
wskazywali marihuanê i amfetaminê.
W mniejszym stopniu za narkotyk uzna-
wane s¹ �kleje�, dopiero potem wska-
zuj¹ na papierosy i alkohol, a na
ostatnim miejscu plasuj¹ siê w ich
ocenie leki. Nieznaczna liczba osób
zaznaczy³a, i¿ nie zna ¿adnych in-
nych narkotyków, prócz wymienionych
w ankiecie. Natomiast a¿ po³owa an-
kietowanych potrafi³a wymieniæ przy-
najmniej jeden dodatkowy narkotyk
niewymieniony w kwestionariuszu (LSD,
UFO, kokaina, haszysz, �gandzia�,
�grzyby�, heroina, �koks�, �kompot�,
�trawa�, rozpuszczalniki).

32% osób przyzna³o siê, ¿e na-
mawiano ich do spróbowania narkoty-
ku; liczbê dwukrotnie wiêksz¹ sta-
nowi¹ ch³opcy. �Miejsca kuszenia�
ró¿ni³y siê w zale¿no�ci od p³ci:
dziewczêta przyzna³y siê, ¿e by³y
namawiane tylko w okolicach domu,
ch³opcy � wszêdzie tam, gdzie prze-
bywaj¹ ka¿dego dnia, czyli szko³a i
okolice oraz dom i okolice.

Niepokoj¹cym sygna³em s¹ odpo-
wiedzi ankietowanych, z których wy-
nika, i¿ ponad po³owa osób (zarówno
ch³opców, jak i dziewcz¹t) mia³a kon-
takt z narkotykami i u¿ywkami. Zna-
cz¹ca liczba ch³opców próbowa³a wiêk-
szo�ci z wyszczególnionych przez nas
�rodków psychoaktywnych. U dziew-
cz¹t najczê�ciej zakre�lan¹ odpo-
wiedzi¹ by³y papierosy, niewiele z
nich zakre�li³o marihuanê, po jed-
nej osobie alkohol oraz amfetaminê.
Odpowiedzi na kolejne pytanie, do-

NASZE BADANIA
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tycz¹ce miejsca, gdzie mo¿na spotkaæ narkotyki, da³y do�æ przera¿aj¹cy
obraz rzeczywisto�ci � wynika bowiem z nich, ¿e narkotyki s¹ obecne
praktycznie wszêdzie tam, gdzie badane osoby przebywaj¹, a wiêc szko³a,
dom, osiedle.

Wed³ug naszych ustaleñ znaczna liczba osób s³ysza³a o szkodliwo�ci
dzia³ania narkotyków. Najwiêcej, spo�ród ankietowanych, wskazuje na oso-
bê wychowawcy w Domu Dziecka jako tej, która przekazuje najwiêcej infor-
macji na ten temat. Wychowawca klasy jest drug¹ osob¹ przekazuj¹c¹ tak¹
wiedzê, a na ostatnim miejscu wymieniany jest pedagog szkolny. Najwiêk-
szym zaufaniem w grupie osób badanych ciesz¹ siê wychowawcy. To do nich
o poradê zwróci³oby siê najwiêcej osób maj¹cych problem z narkotykami.

Kierownictwu Domu Dziecka dziêkujemy za mo¿liwo�æ poszerzenia i prak-
tycznego wykorzystania naszej wiedzy, dziêkujemy równie¿ Pani mgr Edycie
Laurman-Jarz¹bek, Pani dr Monice Szpringer i Panu mgr. Krzysztofowi
Czekajowi za pomoc w prowadzeniu badañ i ich opracowaniu.

Micha³ Winiarski

Narkotykiem, wed³ug W. Okonia, jest �rodek odurzaj¹cy pochodzenia
ro�linnego lub syntetycznego, wywo³uj¹cy u ludzi i zwierz¹t os³abienie
pobudliwo�ci o�rodkowego uk³adu nerwowego, a zarazem � zale¿nie od dawki
� uspokojenie, euforiê lub zanik bólu, odurzenie lub sen. Do narkotyków
zalicza siê alkaloidy, jak np. morfina, heroina, kokaina oraz �rodki
chemiczne, jak LSD i do�æ du¿a liczba lekarstw pochodzenia syntetycznego,
które w znaczeniu �cis³ym nie s¹ narkotykami, lecz dzia³aj¹ uspokajaj¹co
b¹d� pobudzaj¹co na uk³ad nerwowy i wywo³uj¹ sk³onno�æ do sta³ego ich
u¿ywania. (W. Okoñ, 1998, s. 251)

Narkotyki i wszelkiego rodzaju u¿ywki towarzyszy³y cz³owiekowi nie-
mal od pocz¹tku jego istnienia, ich obecno�æ stwierdzono ju¿ w najdaw-
niejszych kulturach. Przez ludy pierwotne, plemiona zamieszkuj¹ce tereny
dzisiejszej Syberii wykorzystywane by³y do obrzêdów szamañskich, czyli
najwcze�niejszych zal¹¿ków wszelkich religii. Najczê�ciej stosowanym z
tej okazji przez nich �produktem natury� by³y grzyby halucynogenne.
W kulturze Majów i Azteków �wiêto�ci¹ by³y ceremonie ku czci bogów,
podczas których zarówno kap³ani, jak i wierz¹cy � do osi¹gniêcia kontaktu
ze �wiatem duchów u¿ywali takich narkotyków pochodzenia ro�linnego jak
marihuana, haszysz czy li�cie koki.
Podobnie by³o, i jest nadal w przypadku wielkich religii, sekt, wierzeñ,
filozofii wschodu takich jak chocia¿by hinduizm czy buddyzm.

Jak podaje Encyklopedia Psychologii u¿ywki to substancje chemiczne
najczê�ciej pochodzenia ro�linnego, które s¹ stosowane przez d³u¿szy
czas, ale nie w celach leczniczych. Sk³onno�æ do ich u¿ywania i nadu¿y-
wania, jak czytamy dalej, wynika z tego, ¿e wywo³uj¹ one odczucia przy-
jemno�ci, zadowolenia i b³ogostanu, lub ich dzia³anie oceniane jest przez
osoby u¿ywaj¹ce jako korzystne.(Encykl. Psych. 1998, s. 872)

Micha³ Winiarski

KO£O PENITENCJARNE

CO WIEMY O NARKOTYKACH
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My�l na dzi�

Je�li piszesz wiersze, je�li rysujesz, malujesz albo robisz co�, 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

Jest ca³kowicie obojêtne, czy jeste�my kim� znacznym, czy nie;
wa¿ne jest to, czy jeste�my lud�mi.

Goethe

Wiersze napisa³a Agnieszka.

Samotni ludzie
Samotny �wiat
Samotne serca
Samotna ja
Samotne usta
Samotne ³zy
Samotne twarze
Samotni my
Samotnie idê
przez samotny �wiat
Przez samotno�æ cierpiê
Samotna ja !

Wszystko mo¿e zraniæ
lecz najbardziej s³owa

krzywe spojrzenia pe³ne nienawi�ci
Nie ok³amujmy siê

Taki w³a�nie jest nasz �wiat
Pe³no w nim chamstwa i ob³udy

By go zmieniæ
trzeba lat

Trzeba przede wszystkim
MI£O�CI

Ale gdzie jej szukaæ.

Ciemno�æ i szaro�æ doko³a
choæ ksiê¿yc �wieci jasno
Choæ otch³añ jest dooko³a
to jest mi bardzo ciasno

�wiat³a na drodze nie widaæ
tak jakby siê ukry³o
Za drzewem go nie ma
tak jakby nigdy nie by³o
Ale ja wiem ¿e On jest

Ja wiem ¿e gdzie� niedaleko
Lasy, pola, brzegi.
mo¿e jest za rzek¹?
Odnajdê to co kocham
Odnajdê moje �wiat³o

i znowu na moim �wiecie
zapanuje jasno�æ



-7-

¯ycie sportowe Uczelni

Mistrzostwa, mistrzostwa...
Pracowicie spêdzali studenci Wszech-
nicy �wiêtokrzyskiej ostatnie tygo-
dnie, bior¹c udzia³ w wielu impre-
zach o randze �rodowiskowej oraz
walcz¹c w mistrzostwach Polski wy-
¿szych szkó³ niepañstwowych.
Wyniki:
- Akademickie Mistrzostwa Wojewódz-
twa �wiêtokrzyskiego w narciarstwie
alpejskim � II miejsce dru¿ynowo;
najlepszy z naszych studentów � Ma-
ciej Bobak (II rok wychowania fi-
zycznego � studia zaoczne) � II miej-
sce indywidualnie;
- Miêdzyuczelniana Liga Siatkówki
Kobiet � IV miejsce (27.03.2004 r.);
- Miêdzyuczelniana Liga Siatkówki Mê¿-
czyzn � II miejsce (03.04.2004 r.);
- Mistrzostwa Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w futsalu � V miej-
sce (P³ock, 18-21.03.2004 r.).

W mistrzostwach bra³o udzia³ 31
uczelni. W swojej grupie wygrali�my
nastêpuj¹ce mecze: z Wroc³awiem 7:
1 (bramki: Mikowa � 2 oraz Paw³ow-
ski, Ubo¿ak, Smyk, Mika, K³os � po
1), z Czêstochow¹ 10 : 2 (bramki:
K³os � 3, Kwater, Ubo¿ak � po 2 oraz
Smyk, Mika, Bednarczyk � po 1), z
Poznaniem 5 : 0 (bramki: K³os � 3,
Ubo¿ak, Bednarczyk � po 1). Grupê
wygrali�my wiêc bez pora¿ki. W wal-
ce o pó³fina³ trafili�my na gospo-
darzy, czyli uczelniê z P³ocka. Prze-

grali�my to spotkanie 11 : 2 (bram-
ki: Ubo¿ak, Bednarczyk), trac¹c 6
bramek z rzutów karnych podyktowa-
nych nie zawsze s³usznie.
Regulamin mistrzostw by³ bezwzglêd-
ny i, mimo wygrania meczy z W³oc³aw-
kiem 7:4 (bramki: Jedynak � 4, Mika,
Paw³owski � po 1) oraz Rzeszowem 4:1
(bramki: Kwater � 3, Jedynak � 1),
zespó³ nasz zaj¹³ ostatecznie V miej-
sce.
- Mistrzostwa Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w p³ywaniu (Wroc³aw,
2-3.04.2004 r.).
Reprezentacjê Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej stanowili nastêpuj¹cy zawod-
nicy: kobiety: Edyta Kita, Ma³gorza-
ta �cieszka � I rok wychowania fi-
zycznego (zaoczne), Monika Stêpieñ,
Marta Surga � I rok wychowania fi-
zycznego (dzienne) oraz Marta Kaczor,
Paulina T³uczyñska, Bernadetta Ro-
man � II rok wychowania fizycznego
(dzienne); mê¿czy�ni: Filip Szo³ow-
ski, Micha³ Turkowski � I rok wycho-
wania fizycznego (dzienne), Grzegorz
Ko¿uchowski, Mariusz Goco³ � I rok
wychowania fizycznego (zaoczne), Ka-
mil Grochot � I rok turystyki i re-
kreacji (zaoczne), Karol Sakowicz �
II rok turystyki i rekreacji (zaocz-
ne), Micha³ Kalbarczyk � III rok wy-
chowania fizycznego (dzienne), Ja-
cek Sak³ak � III rok pedagogiki re-
socjalizacyjnej i s¹dowej (zaoczne).
Reprezentacja nasza spisa³a siê na
miarê swoich mo¿liwo�ci. Kobiety na
piêtna�cie rywalizuj¹cych uczelni
zajê³y VI miejsce, a przy pe³nym sk³a-
dzie by³y olbrzymie szanse na zdoby-
cie III miejsca. Panowie w�ród osiem-
nastu startuj¹cych uczelni zajêli V
miejsce (wyniki na tablicy AZS).
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja
nasze zespo³y pi³ki siatkowej wy-
je¿d¿aj¹ do Szczecina na Mistrzostwa
Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych.

MD
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NOWI PILOCI
4 kwietnia 2004 egzaminem za-

koñczy³ siê kolejny kurs pilotów
wycieczek. Do egzaminu przyst¹pi³y
32 osoby, które pisa³y test sk³ada-
j¹cy siê z 27 pytañ. Wszystkie oso-
by zda³y. Zdaniem dr. Stanis³awa
Adamczyka, cz³onka komisji egzami-
nacyjnej, zdaj¹cy zaprezentowali
dobry poziom wiedzy.

Wcze�niej, bo w dniach 26-28
marca, uczestnicy kursu zdobywali
wiadomo�ci praktyczne podczas wy-
jazdu na trasie Kielce-Bratys³awa-
Wiedeñ-Bratys³awa-Kielce. Teraz na-
szych studentów czeka egzamin przed
Wojewódzk¹ Komisj¹ ds. Pilota¿u.

Planujemy:
W dniach 8-9 maja bêdziemy wspó³or-
ganizatorami X Ogólnopolskiego Raj-
du po Górach �wiêtokrzyskich oraz
zainaugurujemy program �Bieg po zdro-
wie 2004�.
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