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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej
�WIÊTOKRZYSKA
WS Z E C H N I C A

POCZ¥TEK NOWEJ DEKADY

Podczas uroczystej
inauguracji roku akade-
mickiego, która odby³a
siê 2 pa�dziernika br.,
Pan Rektor, prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk, przypomnia³ najistotniejsze
momenty z ¿ycia szko³y, podkre�li³, �i¿ by³ to czas wype³niony sukcesami
i rado�ciami, ale jednocze�nie zagro¿eniami i pora¿kami. Jednak w sumie
bilans jest dodatni� � konkludowa³ Pan Rektor.

W zwi¹zku z jubileuszem zorganizowane zosta³o równie¿ wyjazdowe posie-
dzenie Senatu Uczelni, które mia³o miejsce 9 pa�dziernika w zabytkowym XIV-
wiecznym pa³acu w Kurozwêkach. Uczestnikami spotkania byli Senatorowie Wszech-
nicy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni. JM Rektor podsu-
mowa³ 10-letni¹ dzia³alno�æ Uczelni, podziêkowa³ za wk³ad w rozwój Uczelni
i z³o¿y³ najlepsze ¿yczenia na kolejne dziesiêciolecia.

Wraz z rozpoczêciem drugiego dziesiêciolecia, w naszej Uczelni po-
wstaj¹ nowe przedsiêwziêcia i projekty, wskazuj¹ce na ci¹g³y rozwój
szko³y i jej ugruntowan¹ pozycjê w �rodowisku naukowym nie tylko regionu
�wiêtokrzyskiego, ale te¿ ca³ego kraju. Przyk³adem mo¿e byæ m.in. rozbu-
dowa budynków Uczelni, czy te¿ zainicjowany przez Rektora cykl wyk³adów,
który odbywa siê w ramach �Otwartego Uniwersytetu Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej�. S¹ to spotkania z wybitnymi osobowo�ciami ze �wiata nauki, kul-
tury, polityki. Go�cili�my ju¿ prof. Szewacha Weissa, by³ego ambasadora
Izraela w Polsce (krótk¹ relacjê z tej wizyty zamieszczamy na s. 2) oraz
prof. dr. hab. Les³awa Michnowskiego, wybitnego specjalistê w dziedzinie
ekorozwoju i sposobów przezwyciê¿ania kryzysu globalnego. (¿)

Immatrykulacja studentów I roku

Pierwszy miesi¹c
nowego roku akade-
mickiego up³yn¹³
w naszej Uczelni
pod znakiem obcho-
dów jubileuszu
dziesiêciolecia
d z i a ³ a l n o � c i
Wszechnicy. By³
czas na refleksje
i podsumowania,
ale tak¿e prognozy
i plany.
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W UCZELNI

15 pa�dziernika w ramach �Otwar-
tego Uniwersytetu� we Wszechnicy
�wiêtokrzyskiej wyk³ad nt. �¯ydzi �
Polacy od nowa� wyg³osi³ prof. Sze-
wach Weiss, by³y ambasador Izraela
w Polsce, Przewodnicz¹cy Knesetu. Pan
Rektor, prof. dr hab. Mieczys³aw
Adamczyk, znawca historii, po uro-
czystym powitaniu prof. Weissa do-
kona³ krótkiego wprowadzenia w te-
mat dotycz¹cy wspólnych dziejów Po-
laków i ¯ydów, zw³aszcza w regionie
kieleckim. Szewach Weiss przypomnia³,
¿e w 1948 roku co trzeci mieszkaniec
Izraela wywodzi³ siê z Polski. On
sam równie¿ wyjecha³ z rodzin¹ z na-
szego kraju w 1946 roku. Go�æ opo-
wiada³ o tym, jak w czasie wojny
s¹siedzi z Borys³awia z nara¿eniem
¿ycia, przechowywali rodzinê Weis-
sów. Przypomnia³ holokaust, który
zgotowali Niemcy zarówno ¯ydom, jak
i Polakom. Wyk³ad prof. Weissa by³
refleksj¹ o trudnych stosunkach pol-
sko-¿ydowskich w okresie II wojny
�wiatowej. Pan Rektor ze swej stro-
ny zaproponowa³ nawi¹zanie �ci�lej-
szej wspó³pracy pomiêdzy m³odzie¿¹
obu pañstw. (¿)

NASZ GO�Æ

We wtorek, 26 pa�dziernika br,
bawili�my siê w klubie muzycznym Me-
fisto na Otrzêsinach organizowanych
dla studentów pierwszego roku naszej
Uczelni. Impreza uda³a siê znakomi-
cie i mamy nadziejê, ¿e podobnych do
niej bêdzie jeszcze sporo! A jakie
inne atrakcje szykuje dla nas samo-
rz¹d studencki w tym roku?

Tak, jak w poprzednich latach,
samorz¹d bêdzie kontynuowaæ wspó³-
pracê w wydawaniu gazety studenckiej
JESTE�MY oraz patronowaæ Akcji Miko-
³ajkowej dla Domu Dziecka w Kazimie-
rzy Wielkiej. Przewidziana jest dal-
sza koordynacja i wspó³praca z na-
ukowym ko³em penitencjarnym i stu-
denckim zespo³em muzycznym. Jesieñ
¯akowska 2004 oraz Juwenalia 2005 -
wspó³organizacja Studenckiej Wiosny
Kulturalnej to kolejne cele. Nale¿¹
do nich równie¿ zbiórka pieniêdzy na
renowacjê cmentarza starego, jak
i inne charytatywne kwesty prowadzo-
ne przez wolontariat. Oprócz tego sa-
morz¹d zamierza utrzymywaæ kontakt
ze Stowarzyszeniem Uczelni Niepañ-
stwowych MONSUN i uczestniczyæ w zjaz-
dach sprawozdawczo-wyborczych Parla-
mentu Studentów RP.

Do nowych planów nale¿¹: za³o¿e-
nie i prowadzenie w³asnej strony in-
ternetowej, powo³anie do ¿ycia ko³a
teatralnego w po³¹czeniu z kabare-
tem, a tak¿e organizacja czasu wol-
nego studentów. Ta ostatnia ma siê
odbywaæ poprzez odp³atne zajêcia fit-
nessu, samoobrony i zespo³u tanecz-
nego. Samorz¹d ma zamiar nawi¹zaæ
i utrzymywaæ kontakty z samorz¹dami
z innych uczelni, a tak¿e uczestni-
czyæ w konferencjach naukowych.

Jak widaæ przed naszym samorz¹-
dem bardzo pracowity rok, a my na
pewno nie bêdziemy siê z nimi nudziæ.

Ola Harmala

CO PLANUJE
SAMORZ¥D?



-3-

W UCZELNI

Cz³onkowie Naukowego Ko³a Penitencjarnego naszej Uczelni wziêli udzia³
w spotkaniu z terapeutkami, paniami Monik¹ Bugajsk¹ i Katarzyn¹ Dobro-
wolsk¹, które odby³o siê 21 pa�dziernika w Rodzinnym O�rodku Uzale¿nieñ
i Wspó³uzale¿nieñ w Kielcach.

Podczas spotkania zapoznali�my siê z zasadami funkcjonowania o�rod-
ka. Pracuje tam siedmiu terapeutów. Do o�rodka zg³aszaj¹ siê dobrowolnie
osoby, które zauwa¿y³y, ¿e maj¹ problem z narkotykami i potrzebuj¹ pomo-
cy, oraz rodzice dzieci, które s¹ na �dobrej drodze� do uzale¿nienia.
Zainteresowani kierowani s¹ na terapiê grupow¹ i indywidualn¹. Pierwszy
etap terapii to zajêcia edukacyjne, które maj¹ na celu zapoznanie narko-
manów z ich uzale¿nieniem, fazami uzale¿nieñ itp. Potem ju¿ jest terapia
grupowa i równolegle z ni¹ przebiega terapia indywidualna. Nowo przybyli
to ��wie¿acy�, potem staj¹ siê �domownikami�. Mo¿emy zauwa¿yæ tu podo-
bieñstwo do o�rodków MONAR. Nieliczne osoby, które wytrwaj¹ do koñca
terapii, staj¹ siê przyjació³mi terapeutów i odwiedzaj¹ o�rodek, bo mile
wspominaj¹ atmosferê, jaka tam panuje.

Agata Sa³apa

SPOTKANIE Z TERAPEUTKAMI

W ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka nadchodzi moment, kiedy musi podj¹æ
decyzjê o swojej przysz³o�ci. My�l¹c nad wyborem studiów rozwa¿a³am wiele
kierunków, pocz¹wszy od projektowania mody, na dziennikarstwie i archi-
tekturze skoñczywszy. W rezultacie moich rozmy�lañ znalaz³am siê na
turystyce i rekreacji. Nie jest to jednak jedyna dziedzina, w której
zamierzam siê kszta³ciæ. Chcê jeszcze studiowaæ marketing i po³¹czyæ
zdobyt¹ wiedzê.

Dlaczego wybra³am turystykê i rekreacjê? Lubiê podró¿owaæ i poznawaæ
nowych ludzi, a kto by nie chcia³ po³¹czyæ pracy z przyjemno�ci¹? Dziêki
ukoñczeniu tego kierunku mam tak¹ mo¿liwo�æ, zostaj¹c na przyk³ad prze-
wodnikiem turystycznym. Byæ mo¿e kiedy� bêdê oprowadzaæ turystów po moim
ukochanym Krakowie albo podejmê pracê w biurze podró¿y czy hotelu. Zna-
jomo�æ zagadnieñ z podstaw marketingu, organizacji czasu wolnego i prze-
pisów prawnych pozwoli mi w przysz³o�ci otworzyæ w³asny o�rodek wypoczyn-
kowy, organizowaæ wczasy, obozy, zimowiska itp.

Osobom, które zastanawiaj¹ siê, co wybraæ, polecam ten kierunek, gdy¿
praca zwi¹zana z turystyk¹ jest naprawdê ciekawa, daje du¿e mo¿liwo�ci
poszerzenia w³asnych horyzontów i poznania otaczaj¹cego nas �wiata. Do
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej nie muszê chyba nikogo specjalnie przekony-
waæ, bo z w³asnego do�wiadczenia wiem, ¿e cieszy siê ona dobr¹ (i uzasad-
nion¹) opini¹. Relacje wyk³adowców ze studentami s¹ pozytywne, budynek
uczelni i jego otoczenie zadbane, sale dydaktyczne znakomicie wyposa¿o-
ne. Nad naszym bezpieczeñstwem czuwa ochrona i kamery. Mam nadziejê, ¿e
3 lata, jakie tu spêdzê, up³yn¹ w mi³ej i przyjaznej atmosferze, czego
sobie i pozosta³ym studentom ¿yczê.

OLA HARMALA, 1 rok TiR

MÓJ POMYS£ NA SIEBIE
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TARGI KSI¥¯KI
DU¯O NOWO�CI, DU¯O ATRAKCJI

Nowo�ci w bibliotece

VIII Targi Ksi¹¿ki w Krakowie odby³y siê w dniach 21-24 pa�dziernika.
Imprezê obj¹³ patronatem Prezydent RP Aleksander Kwa�niewski, co niew¹t-
pliwie �wiadczy o jej wysokiej randze. Ka¿dego roku krakowskie targi bij¹
kolejne rekordy: w tym roku prezentowa³o siê 330 wystawców, odby³o siê
ponad 200 spotkañ z autorami, ok. 23 tys. osób odwiedzi³o stoiska. Odby³o
siê wiele imprez towarzysz¹cych, m.in. projekcje filmów.

Targi s¹ znakomit¹ okazj¹ do zapoznania siê z nowo�ciami oficyn
wydawniczych z ca³ego kraju i ich zakupu po cenie ni¿szej ni¿ w ksiêgar-
niach, a tak¿e stwarzaj¹ mo¿liwo�æ przyjrzenia siê ofercie ma³ych wydaw-
nictw, których ksi¹¿ki nie zawsze s¹ dostêpne w sprzeda¿y.

Targi s¹ równie¿ miejscem spotkañ z autorami, wystaw, przegl¹dów
filmowych, dyskusji i seminariów. W tym roku ze swoimi czytelnikami spo-
tkali siê m.in. Stanis³aw Lem, Ewa Lipska, Wanda Chotomska, Ryszard Kapu-
�ciñski, Olga Tokarczuk, Katarzyna Grochola, Wojciech Kuczok. Ostatni z
wymienionych jest tegorocznym laureatem nagrody �Nike� za powie�æ �Gnój�.
Odby³y siê równie¿ spotkania z t³umaczami i popularnymi dziennikarzami.

Organizatorzy przygotowali niezwykle interesuj¹c¹ wystawê ksi¹¿ki autor-
skiej, bibliofilskiej, artystycznej oraz eksperymentalnej z kilkunastu krajów.

Nauczyciele i wydawcy mogli uczestniczyæ w seminariach bran¿owych,
warsztatach, pokazach multimedialnych. Imprez towarzysz¹cych targom by³o
w tym roku szczególnie du¿o, mo¿na bez przesady stwierdziæ, i¿ ca³e
miasto ¿y³o ��wiêtem ksi¹¿ki�.

Interesuj¹cym elementem tegorocznych targów by³a prezentacja szeroko
pojêtej kultury pañstw Grupy Wyszehradzkiej. Nie by³o wprawdzie stoisk
czeskich, wêgierskich i s³owackich wydawców, ale w Centrum Kinowym ARS
odby³ siê przegl¹d dorobku kinematografii tych krajów.

Podczas imprezy targowej rozstrzygniêto fina³ konkursu im. Jana D³ugosza
na najlepsz¹ ksi¹¿kê humanistyczn¹ wydana w ubieg³ym roku: g³ówna nagroda
przypad³a o. Wac³awowi Hryniewiczowi za ksi¹¿kê �Nadzieja uczy inaczej�.

Z naszych obserwacji wynika, ¿e targi ksi¹¿ki (nie tylko w Krakowie)
ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ � co zaprzecza obiegowym opiniom,
¿e tak ma³o czytamy.

Ewa Janda

� Hewings Martin: Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.
Cambridge 2004.

� Dutkiewicz Waldemar, Nowak-Starz Gra¿yna, Cie�la El¿bieta: Normy
i wska�niki rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i m³odzie¿y
z kielecczyzny. Wydaw. �Stachurski�. Kielce 2004.

� Konarzewski Krzysztof: Reforma o�wiaty: podstawa programowa i warun-
ki kszta³cenia. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2004.

� Wêgliñski Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nielet-
nich : analiza pedagogiczna. AWH Antoni Dudek. Lublin 2004.

� Szpringer Monika: Profilaktyka spo³eczna: rodzina, szko³a, �rodowi-
sko lokalne. Wydaw. Akademii �wiêtokrzyskiej. Kielce 2004.

� Jarosz Maria: Samobójstwa � ucieczka przegranych. PWN. Warszawa 2004.
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NIE SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT ¯YJE
PODRÓ¯E UCZ¥

Podobnie, jak wielu innych studiuj¹cych m³odych ludzi, postanowi³am
w wakacje zarobiæ trochê pieniêdzy za granic¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e trzy
miesi¹ce spêdzi³am w Grecji. Kraj piêkny, gor¹cy, chêtnie tam wrócê, ale
jako turystka. Nie dlatego, ¿ebym by³a leniwa, ale sprawdzi³o siê obie-
gowe porzekad³o: �Podró¿e nie tucz¹, ale rozumu ucz¹�.

To, co w Polsce wydaje siê ³atwe, po przekroczeniu granic okazuje siê
z³udne. Wprawdzie ofert pracy zamieszczonych w opas³ych gazetach jest
naprawdê bardzo du¿o, ale licz¹ siê te¿ wymagania. Znajomo�æ jêzyka
angielskiego nie zawsze jest gwarancj¹ otrzymania pracy, bo wymagana jest
umiejêtno�æ pos³ugiwania siê jêzykiem danego kraju. W Polsce chwalimy siê
znajomym, ¿e wyje¿d¿amy za granicê, pracê mamy za³atwion¹, tylko na nas
czekaj¹ itd., bardzo szybko po przekroczeniu granicy doznajemy szoku.
Czêsto po przejechaniu tysiêcy kilometrów i wyj�ciu z autokaru, okazuje
siê, ¿e nikt na nas w umówionym miejscu nie czeka. Praca, która mia³a byæ
³atwa i prosta, a pieni¹dze du¿e � okazuje siê zupe³nie inna albo jej
w ogóle nie ma. Wiêkszo�æ osób wyje¿d¿a do pracy �na czarno�, wiêc to jest
kolejna przewaga naszego zagranicznego pracodawcy nad nami, gdy¿ bywa
i tak, ¿e pracujemy, czêsto ciê¿ko za marne grosze albo za nic. Oni zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e nigdzie nie pójdziemy naskar¿yæ, z³o¿yæ za¿ale-
nia, poniewa¿ pracujemy bez pozwolenia. Nie p³ac¹ na czas, oszukuj¹,
¿e zap³ac¹ jutro, za tydzieñ, w przysz³ym miesi¹cu... W rezultacie mo¿na
wyl¹dowaæ na ulicy, bo brakuje pieniêdzy na czynsz, jemy u znajomych,
którzy w takiej sytuacji pomog¹. Ci¹gle my�limy, jak siê pokazaæ w Polsce
przed znajomymi. Przecie¿ pierwsze pytanie, jakie zadadz¹ to: ile zaro-
bi³e�? Wielu Polaków pozostaje za granic¹, gdy¿ nie maj¹ za co wróciæ do
kraju. Wstydz¹ siê rodziny, znajomych. Licz¹, ¿e co� siê zmieni.

Za granic¹, niestety, musimy uwa¿aæ na naszych rodaków, nie bardzo
uczciwych. Pomagaj¹ dziewczynom w znalezieniu pracy, ale niejednokrotnie
jest to praca w agencjach towarzyskich zamiast obiecanej pracy w hotelu
albo w restauracji. Piêkne wakacje i du¿e pieni¹dze, które mieli�my
zarobiæ, staj¹ siê tak naprawdê nasz¹ szko³¹ ¿ycia, której nikomu nie
¿yczê. Kiedy pytaj¹, jak by³o, czêsto ich oszukujemy nie mówi¹c prawdy,
bo czasami wstydzimy siê tego, czego tam doznali�my. Za granic¹ okazuje
siê, ¿e ¿adna praca nie hañbi. Musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e naszym
pracodawcom na nas nie zale¿y, w ka¿dej chwili mog¹ nas zwolniæ, wykorzy-
stuj¹ maksymalnie, czêsto nie p³ac¹c za pracê. Je�li kto� decyduje siê na
wyjazd za granicê, musi byæ bardzo odporny psychicznie i gotowy na
wszelkie rozczarowania.

Po�ród wielu minusów, na które zwróci³am uwagê, s¹ oczywi�cie plusy.
Uczymy siê samodzielno�ci, poznajemy ró¿nych ludzi, zwyczaje i kulturê
kraju, w którym przebywamy. Rodz¹ siê przyja�nie, które czasami mog¹
przetrwaæ d³ugie lata. My�lê, ¿e mimo wszystko, warto zaryzykowaæ.
Ja z pewno�ci¹ w przysz³e wakacje znów wyjadê.

Agata Sa³apa
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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

Im wiêkszy cz³owiek, tym wiêksza uprzejmo�æ.
Alfred Tennyson

Autorka publikowanych wierszy kryje siê pod pseudonimem Kasandra.

TYTYTYTYTY
masz imiê, nazwisko
ile� tam lat,
szko³ê, rodziców,
w³asny �wiat,
dla jednych jeste� nikim
dla innych jeste� kim�
widz¹ w tobie twarz
wiêcej nic
masz ochotê krzyczeæ
by spojrzeli g³êbiej
zobaczyli twoje wnêtrze
lecz po co sobie zadawaæ trud
jeste� cz³owiek - bo¿y cud.

CZYSTA KARTKACZYSTA KARTKACZYSTA KARTKACZYSTA KARTKACZYSTA KARTKA
kiedy� by³am czyst¹ kartk¹
ka¿dy pisa³ to, co chcia³
i z czy�ciutkiej bia³ej kartki
brudnopisem sta³am siê

ju¿ nie jestem czyst¹ kartk¹
jestem zbiorem ró¿nych bzdur
kogo winiæ za to mam
kto wyczy�ci kartkê znów

sama teraz kre�lê, �cieram
chcê atrament zmazaæ ten
lecz na kartce pozostaj¹
liter �lady, kleksów cieñ

ZIMOWE WIECZORYZIMOWE WIECZORYZIMOWE WIECZORYZIMOWE WIECZORYZIMOWE WIECZORY
w d³ugie zimowe wieczory

najbardziej brakuje mi
letnich wieczorów z krwawo

zachodz¹cym s³oñcem i z
orkiestr¹ �wierszczy
na ³¹ce. Brakuje tego

mi ciep³ego wiatru
ca³uj¹cego mnie w czo³o
tak jak lubiê i zapachu
maciejki - piêknych

jak ¿adne perfum ogrodu.

W d³ugie zimowe wieczory
têskniê za p³aszczem zapachu

siana i koralami rosy
ko³ysz¹cymi siê na trawach.

Têskniê za odpoczynkiem w�ród
traw i wyczytywaniem
przysz³o�ci z gwiazd.

W d³ugie zimowe wieczory
ochotê otworzyæ okno

mam, aby duszne powietrze
wype³ni³o pokój ca³y.

I jeszcze pragnê pomy�leæ
¿yczenie gdy zamiast gwiazdy

samolot �wieci na niebie.
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¯YCIE SPORTOWE UCZELNI
ZNÓW WYSOKO W RANKINGACH

Zakoñczy³a siê akcja obo-
wi¹zkowych obozów letnich dla
kierunków �wychowanie fizyczne�
oraz �turystyka i rekreacja�.
To jednak nie koniec wyjazdo-
wych zajêæ sportowych dla stu-
dentów tych kierunków, bowiem
ju¿ trwa rekrutacja na obozy
zimowe w Bukowinie Tatrzañskiej.

Akcja obozów letnich zakoñczy³a siê 13 pa�dziernika br. W ostatnim
obozie uczestniczyli studenci I roku wychowania fizycznego. £¹cznie,
pocz¹wszy od maja tego roku, odby³o siê sze�æ obozów organizowanych przez
Wydzia³ WFiT. Wziê³o w nich udzia³ blisko 500 studentów i studentek
naszej Uczelni. Tradycyjnie s³uchaczy Wszechnicy go�ci³ Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji w Piñczowie. Mgr Marek Dutkiewicz zapewnia, ¿e od
przysz³ego roku obowi¹zywaæ bêdzie nowy, bardziej atrakcyjny i urozma-
icony program tych obozów.

Obecnie trwa ju¿ rekrutacja na tegoroczne obozy zimowe
w Bukowinie Tatrzañskiej. Odbêd¹ siê one w dniach: 3-9 stycznia 2005 roku
dla studentów dziennych kierunku �wychowanie fizyczne� oraz 9-16 stycz-
nia 2005 roku dla cz³onków Uczelnianego Klubu AZS. Zapraszamy do udzia³u
w tych imprezach. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zapisów na obozy mo¿na
uzyskaæ w dziekanacie Wydzia³u WFiT oraz na tablicach og³oszeniowych.

(MD)

Wszechnica zajê³a bardzo wysokie, ósme, miejsce w�ród 112 wy¿szych
szkó³ niepañstwowych, w których dzia³aj¹ kluby uczelniane AZS.

Natomiast w klasyfikacji na najbardziej usportowion¹ uczelniê w�ród
wszystkich typów szkó³, nasza Uczelnia uplasowa³a siê na 76 miejscu,
pozostawiaj¹c za sob¹ równie¿ niektóre akademie wychowania fizycznego!
Rankingi opracowano na podstawie wyników sportowych XXII Mistrzostw Pol-
ski Szkó³ Wy¿szych w latach 2002-2004. Og³oszone zosta³y one podczas
inauguracji akademickiego roku sportowego 2004/2005. Uroczysto�æ, po³¹-
czona z II Sejmikiem Kultury Fizycznej, odby³a siê w dniach 22-24 pa�-
dziernika br. w Wy¿szej Szkole Morskiej w Szczecinie. Nasz¹ Uczelniê
reprezentowa³, oddelegowany przez Pana Rektora, mgr Marek Dutkiewicz.

(krzem)

AKCJA OBOZOWA

Z OSTATNIEJ CHWILI
KINGA KUBICKA,

STUDENTKA II ROKU KIERUNKU WF (STUDIA ZAOCZNE) ZOSTA£A
MIÊDZYNARODOW¥ AKADEMICK¥ MISTRZYNI¥ POLSKI SENIORÓW

W JUDO NA ROK 2004.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
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rozmaito�ci
Rozpoczynamy kolejny rok studiów na Uczelni, z któr¹ ju¿ zd¹¿yli�my

siê z¿yæ. Jej w³adze stwarzaj¹ nam znakomite warunki do osobistego roz-
woju w ró¿nych obszarach aktywno�ci. Zatem serdecznie zapraszamy do
skorzystania z tych mo¿liwo�ci, szczególnie osoby, które rozpoczynaj¹
naukê we Wszechnicy �wiêtokrzyskiej.

Je�li masz ochotê doskonaliæ swoje umiejêtno�ci muzyczne lub wokalne
� wst¹p do zespo³u muzycznego. Je�li jeste� bystrym obserwatorem codzien-
no�ci studenckiej i chcesz zaprezentowaæ swoje pogl¹dy � zapraszamy do
zespo³u redakcyjnego studenckiej gazety JESTE�MY. Bêdziemy tworzyæ tak¿e
studenckie ko³o teatralne.

Kole¿anki i kolegów z pierwszych lat informujemy, i¿ w Uczelni prê¿-
nie dzia³a Naukowe Ko³o Penitencjarne. S¹dzimy, ¿e to bardzo interesuj¹ca
oferta, zw³aszcza dla przysz³ych pedagogów.
Szczegó³owych informacji udzielamy w siedzibie samorz¹du, tj. w pokoju 05.

Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów

Studenci Wszechnicy Tomek Szwajgiel i Micha³ Jaworski w dniu Wszyst-
kich �wiêtych uczestniczyli w kwe�cie zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zabytkowym cmentarzu ctarym
w Kielcach. Pieni¹dze zebrane podczas kwesty przeznaczone bêd¹ na odno-
wienie grobowca rodziny Stumpfów.

Rodzina Stumpfów nale¿a³a niegdy� do najbardziej znanych w�ród kiel-
czan. Ferdynand Karol Stumpf mia³ w mie�cie browar; zak³ad ten ³¹czy³a
z domem jego w³a�ciciela pierwsza w Kielcach linia telefoniczna. Z kolei
Ludwik Stumpf ufundowa³ ukochanej aktorce kielecki teatr - budowlê
o piêknym, secesyjnym wystroju zachowanym do dzi�.

Wymagaj¹cy renowacji grobowiec rodu Stumpfów to budowla z marmuru,
oryginalnie zwieñczona ¿eliwn¹ palm¹. Nagrobek ten jest �wiadectwem mi-
strzostwa kieleckich kamieniarzy i odlewników. By przywróciæ mu dawny
blask potrzeba oko³o 40 tys. z³.

Cmentarz stary to miejsce bardzo ciekawe, które na pewno jest jedn¹
z wielu wizytówek naszego miasta. Listopadowa kwesta na rzecz odnowy tego
miejsca sta³a siê ju¿ tradycj¹ miasta. Bior¹ w niej udzia³ przedstawicie-
le lokalnych w³adz, parlamentarzy�ci, ludzie nauki i kultury, dziennika-
rze. Dotychczas uda³o siê w ten sposób uratowaæ 95 cennych zabytkowych
nagrobków. Zatroszczono siê o nagrobki o warto�ciach historycznych
i walorach artystycznych, a tak¿e o miejsca wiecznego spoczynku osób
zas³u¿onych dla rozwoju miasta.

(krzem)

W OBRONIE CMENTARZA


