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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

ZMIANA WARTY – ZAPRASZAMY

Zapraszam koleŜanki i kolegów, studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej, do włączenia się w
działalność samorządową, naukową i rozrywkową.
Swą prośbę kieruję przede wszystkim do tych, którzy rozpoczynają naukę w murach naszej uczelni.
Trzeba Wam wiedzieć, iŜ uczelnia stwarza wiele
moŜliwości rozwoju osobistego.

Szukamy chętnych osób, które przejmą cześć
obowiązków w Samorządzie Uczelnianym, zachęcamy do działania w Naukowym Kole Penitencjarnym, pragniemy utworzyć Naukowe Koło Psychologiczne. Z końcem ubiegłego roku akademickiego odszedł równieŜ trzon naszego zespołu muzycznego, dlatego szukamy chętnych do grania i
śpiewania w nim. Chcielibyśmy stworzyć kabaret,
który współpracowałby z zespołem muzycznym.
Tych, którzy chcą publicznie wyrazić swoje opinie i
myśli zapraszam na łamy naszej studenckiej gazety.
KaŜdy student Wszechnicy Świętokrzyskiej moŜe
zaproponować swój pomysł na twórczą aktywność.
Pamiętajmy, Ŝe to nie jest bez znaczenia: otóŜ kaŜdy
przejaw własnej aktywności zostanie odnotowany w
Suplemencie, dołączonym do dyplomu ukończenia
uczelni.

Pracodawcy szukają ludzi kreatywnych, którzy
udzielali się w czasie studiów. To otwiera przed nami nowe szanse i moŜliwości. Władze uczelni równieŜ bardzo przychylnie odnoszą się do naszych
działań w róŜnych obszarach.
Zatem raz jeszcze gorąco zachęcam, naprawdę warto.

Adrian Kwiecień, Samorząd Uczelniany
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Z POSIEDZENIA SENATU
20 września br. odbyło
się pierwsze w roku akademickim 2005/2006 posiedzenie
Senatu. W sprawach kadrowych Rektor powołał na stanowisko Dziekana Wydziału
Humanistyczno-Pedagogicznego
Panią dr Marzenę Pękowską.
Z akceptacją Jego Magnificencji
spotkał się teŜ wniosek Rady
Wydziału H-P o desygnowaniu
do składu Senatu Pani dr Moniki Szpringer.
Słuchaczy trzecich lat
z pewnością zainteresują zapisy nowego Zarządzenia Rektora
w sprawie przyjmowania studentów Wszechnicy na studia
podyplomowe, zgodnie z którym mają oni prawo podjąć tę
formę kształcenia na preferencyjnych warunkach (mogą liczyć na obniŜenie kosztów czesnego o 20 proc.). Oferta „podyplomówki” w naszej uczelni
została znacznie poszerzona:
uruchomiono
m.in.
Media
w edukacji, Organizacja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Rekreacja ruchowa, Wychowanie fizyczne, Gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna,
Terapia pedagogiczna oraz Zintegrowana
edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna.
Omówiono równieŜ wyniki rekrutacji na studia w rozpoczynającym się roku akademickim. Dyskutowano teŜ na
temat zmian w sposobie funkcjonowania uczelni, wynikających z nowo wprowadzonej
Ustawy, pn. „Prawo o szkolnictwie wyŜszym”.
(k)

NASZA SONDA

W Uczelni

LIST DO REDAKCJI

Dlaczego
wybrali
studia
we
Wszechnicy Świętokrzyskiej? Prezentujemy wypowiedzi samych zainteresowanych, którzy opowiedzieli nam o swoich
planach i marzeniach na przyszłość.
Dorota: Chcę studiować turystykę,
poniewaŜ odnoszę wraŜenie, Ŝe nasz region
jednak będzie się w tym kierunku rozwijał.
Są juŜ zresztą pierwsze jaskółki: znacznie
lepiej zaczęliśmy promować Góry Świętokrzyskie zarówno w naszym kraju, jak
i w Europie. Media donoszą o duŜym zainteresowaniu województwem świętokrzyskim
na targach turystycznych, które odbyły się
w połowie sierpnia w Berlinie. Myślę,
Ŝe studia w tym kierunku dadzą mi solidne
przygotowanie do pracy zawodowej. Nie
miałam wątpliwości, Ŝe Wszechnica Świętokrzyska jest tą uczelnią, którą wybiorę:
bardzo dokładnie śledziłam rankingi i wysokie notowania Wszechnicy wśród polskich uczelni potwierdziły moją decyzję.
Anna: Zdecydowałam się na podjęcie
studiów pedagogicznych, poniewaŜ chcę zostać pedagogiem, opiekunką. Po obronie dyplomu chcę wyjechać do pracy na Zachód,
a tam bardzo ceni się pracę opiekunek zarówno do dzieci, jak i nad ludźmi starszymi.
Cieszę się, Ŝe granice dla Polaków są otwarte,
to dla nas, młodych duŜa szansa. MoŜemy
pracować legalnie, za przyzwoite pieniądze,
spotykać nowych przyjaciół, doskonalić języki. Dlaczego zdecydowałam się studiować w
tej uczelni? PoniewaŜ znam parę osób, które
tu studiują i bardzo sobie chwalą zarówno
wykładowców jak i atmosferę panującą na
uczelni.
Robert:
Wybrałem
wychowanie
fizyczne. Bardzo dobrze, Ŝe jest taki kierunek
we
Wszechnicy
Świętokrzyskiej.
W przyszłości chcę pracować z młodzieŜą,
w szkole. Mam nadzieję, Ŝe po uzyskaniu
tytułu licencjata będę miał moŜliwość kontynuowania nauki w wybranym kierunku.
Sport jest moją pasją i nie wyobraŜam sobie, przynajmniej na razie, bym mógł robić
w Ŝyciu coś innego.

Witam! Jestem tegoroczną absolwentką
Waszej uczelni. Jak widać, trudno mi się
z nią rozstać. Nazywam się Agata Sałapa,
jeszcze rok temu uczestniczyłam w uroczystej
inauguracji nowego roku akademickiego we
Wszechnicy Świętokrzyskiej. Rozpoczynałam
trzeci i ostatni (niestety) rok nauki na kierunku pedagogika z resocjalizacją. Bardzo dobrze wspominam moje studia i ludzi, których
tam spotkałam. Myślę nie tylko o koleŜankach i kolegach z roku, ale takŜe o nauczycielach. Wykładowcy są naprawdę bardzo
w porządku, słuŜą pomocą, dobrym słowem,
mobilizują do systematycznej pracy. Naprawdę zaleŜy im na nas. Z nostalgią wspominam liczne spotkania i imprezy organizowane głównie przez samorząd studencki –
tam znajduję początek wielu przyjaźni, które,
mam nadzieję, przetrwają długie lata.
Dziękuję wszystkim moim nauczycielom, zwłaszcza Pani Profesor BoŜenie Matyjas, u której pisałam pracę. Zarówno ja, jak
i wielu moich kolegów i koleŜanek z roku,
kontynuujemy studia na UJ, Akademii
Świętokrzyskiej, UMCS. Rozpoczęłam studia
magisterskie na UJ.
Od początku studiów na Wszechnicy
pracowałam w Kole Naukowym Penitencjarnym. Nie macie pojęcia, jak bardzo mi to pomaga w mojej obecnej pracy: jestem na staŜu
w jednej z placówek wychowawczych w Tarnowie. Teoria teorią, a Ŝycie pisze takie scenariusze, które trudno byłoby wymyślić. Dziś
wiem, Ŝe wcześniejsze kontakty, właśnie poprzez pracę w kole, dały mi duŜo siły do walki
z problemami, jakie spotykam kaŜdego dnia.
To trudna, odpowiedzialna, ale jakŜe
pasjonująca praca. Nie Ŝałuję wyboru kierunku studiów, staram się o podjęcie stałej
pracy w policji. Jestem dobrej myśli.
Przypominam sobie siebie sprzed kilku lat, kiedy rozpoczynałam naukę na
Wszechnicy: byłam nieśmiała, czułam się
nieco zagubiona. Od początku studiów pracowałam równieŜ w naszej studenckiej gazecie. To równieŜ była dla mnie dobra szkoła: nauczyłam się kontaktu z ludźmi. To
bardzo waŜne. Pozdrawiam wszystkich
bardzo serdecznie.
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Nie samą wiedzą student Ŝyje

DO WOJA MARSZ...

Kapral podchorąŜy Tomasz Szwajgiel, student trzeciego roku pedagogiki w
ostatnie wakacje zaliczył wojsko: spędził 6 tygodni na szkoleniu w Szkole PodchorąŜych Rezerwy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Tomek skorzystał z moŜliwości odbycia obowiązkowej słuŜby wojskowej podczas
studiów. Uczelnia stwarza taką moŜliwość: jeśli student chce odbyć słuŜbę wojskową w
trakcie nauki musi uczestniczyć w zajęciach i zdać egzaminy na uczelni. Chętnych do
korzystania z takiego rozwiązania jest wielu młodych męŜczyzn, bowiem po ukończeniu
studiów obowiązek szkolenia wojskowego trwa trzy miesiące.
– Przeszedłem w ciągu tych sześciu tygodni niezłą szkołę Ŝycia, szczególnie cięŜko
było do przysięgi, czyli pierwsze dwa tygodnie. Zajęcia trwały praktycznie cały dzień, zaczynały się pobudką o godz. 5.30, potem poranna zaprawa, sprzątanie, śniadanie, które
trzeba było zjeść w ciągu dziesięciu minut, i dalej obowiązkowe zajęcia, do 21.30. Potem
wojsko śpi. Po przysiędze juŜ byliśmy nieco łagodniej traktowali, bo od 17.30 mieliśmy
czas wolny. Czasami udawało się wyjść na przepustkę, pod warunkiem jednakŜe wykonania w sposób doskonały pewnych, określonych czynności. Ja na przykład musiałem
sześć razy czyścić maskę.
Kiedy byłem tam, w Poznaniu, wydawało mi się, Ŝe to wszystko jest bardzo trudne
do wytrzymania. Rzeczywiście, nie było łatwo, ale człowiek się przyzwyczaił. Teraz jestem
bardzo zadowolony, Ŝe skorzystałem z moŜliwości, jaką dała uczelnia. Taki sześciotygodniowy, nieustanny trening z pewnością wzmacnia i tęŜyznę fizyczną i psychikę. A poza
tym, po obronie dyplomu, będę mógł spokojnie myśleć o kontynuowaniu studiów i szukać pracy. Wojsko, niczym miecz Damoklesa, juŜ „nie wisi” nade mną.
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śycie sportowe Uczelni

SPRINTEM…

Akademicki Przegląd Sportowy
Puchar zostaje w Kielcach
DruŜyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zwycięŜyła w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar JM Rektora Akademii Świętokrzyskiej. (...) Ekipa WŚ nie pozostawiła
złudzeń kolegom ze Lwowa, zwycięŜając pewnie 41;31. DruŜynie AŚ przyszło się więc cieszyć z drugiego miejsca. (AK)
Czas (nie)spodzianek
Turniej wygrała Wszechnica Świętokrzyska, która ostatnio urasta do rangi gwiazdy
kieleckiego AZS. Ale za to w jaki sposób to czyni! Koszykarze tej uczelni mogą nawet opatentować pomysł, jak wygrać, mając do dyspozycji zespół, który poznał się dopiero w
drodze na zawody. (....) Ich srebrny medal to z jednej strony duŜe zaskoczenie, z drugiej
zaś ogromny sukces. Oby tak dalej...(Agnieszka Kopacz).
Słowo Ludu (2 VI)
Złota Wszechnica
Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w imponującym stylu zwycięŜyli w mistrzostwach Polski wyŜszych szkół niepublicznych w piłce noŜnej. Kielczanie odnieśli siedem
zwycięstw, nie tracąc w mistrzostwach ani jednego gola. (wid).
Echo Sportowe (6.VI)
Trzeci raz Wszechnica. Rektor zadowolony z sukcesów sportowców
DruŜyna uczelniana piłkarzy Wszechnicy Świętokrzyskiej w wielkim stylu wywalczyła w Poznaniu mistrzostwo Polski szkół niepaństwowych. Z druŜyna i ekipą badmintonistów, która na podobnej imprezie zdobyła tytuł wicemistrzowski spotkał się rektor
Wszechnicy profesor Mieczysław Adamczyk. Bardzo się cieszę, Ŝe po raz trzeci juŜ nasza
druŜyna piłkarzy jest najlepsza w kraju. To splendor dla naszej uczelni, która przecieŜ
kształci studentów w zakresie wychowania fizycznego – mówił profesor Adamczyk.
Słowo Ludu (15 VI)
Dobre wiatry Wszechnicy
Załoga Wszechnicy Świętokrzyskiej w składzie: Jerzy Klimczak (sternik), Monika
Rzepecka, Marek Dutkiewicz zwycięŜyła w IV regatach górskich „Cedzyna 2005” o puchar
wojewody świętokrzyskiego Włodzimierza Wójcika. Wyprzedziła ona konkurentów z Akademii Świętokrzyskiej i WyŜszej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego. (d, krolp).
Echo Dnia (20 VI)
Olimpijska Wszechnica. Praca Anny Szafraniec juŜ przetłumaczona na język
angielski
W sobotę prace licencjackie na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z powodzeniem obronili olimpijczycy z Aten, kolarze górscy – Anna Szafraniec i Marcin Karczyński.
(...) Ania i Marcin, podobnie jak wielu sportowców z całego kraju, wybrali właśnie
Wszechnicę Świętokrzyską i z wyboru są bardzo zadowoleni. – Ludzie na uczelni są fantastyczni i bardzo nam pomogli – mówi Ania. (...)
Anna Szafraniec, czołowa „góralka” świata, pisała prace pod okiem profesora
Edwarda Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, który pracuje teŜ na
Wszechnicy. Studentką Wszechnicy jest inna znakomita góralka, olimpijka z Aten Magda
Sadłecka. (...) (Sławomir Stachura).
Redaguje zespół: Redaktor nacz. Ola Harmala (II rok turystyka i rekreacja). Redaktorzy prowadzący: Justyna śukowska, Monika
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