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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

MEDAL DLA REKTORA
20 grudnia 2005 r. JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk odebrał prestiŜowe odznaczenie „Gloria Artis”, przyznawane przez ministra kultury, honorujące najwybitniejsze postaci świata kultury lub postaci mające na tym polu szczególne zasługi. –
Jest to hołd dla odwagi intelektualnej i twórczości naukowej – powiedział o tym odznaczeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz M. Ujazdowski. W imieniu
ministra kultury medale wręczył wyróŜnionym wiceminister Tomasz Merta. Uroczystość
odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie.

Na posiedzeniu Senatu 20 grudnia 2005 r. Pan Rektor przyjął gratulacje od członków Senatu
i pracowników administracji
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Z POSIEDZENIA SENATU
21 grudnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Wśród spraw kadrowych najwaŜniejszą była zmiana na stanowisku Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki.
Rektor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk odwołał z tej funkcji prof. dr. hab.
Waldemara Dutkiewicza, który kilka tygodni temu objął stanowisko dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Świętokrzyskiej. JM Rektor serdecznie podziękował Panu Profesorowi za wieloletnie zaangaŜowanie w pracę na rzecz Wydziału WFiT.
Prof. Dutkiewicz nie rozstaje się jednak
z Wszechnicą – nadal będzie uczestniczył
w pracach Senatu oraz prowadził zajęcia ze
studentami. Obowiązki Dziekana Wydziału
WFiT pełni obecnie dr BoŜena Zawadzka.
W związku z wprowadzoną we wrześniu ub. roku ustawą pn. „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” konieczne jest zatwierdzenie nowego Statutu Wszechnicy. Prace
nad podstawowym aktem prawnym uczelni
trwały od kilku miesięcy. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną przez
Rektora propozycję dokumentu.
Zgodnie z nowym Statutem w skład
Senatu wchodzić będzie większa niŜ dotąd
reprezentacja studentów. Rozszerzone zostały teŜ nieco kompetencje Senatu. Studenci
podejmujący
kształcenie
we
Wszechnicy Świętokrzyskiej ślubować
będą, prócz dotychczasowych deklaracji,
poznawać dobro, piękno i prawdę
o człowieku, jego obowiązkach względem
społeczeństwa i środowiska. Do waŜniejszych zmian naleŜy teŜ m.in. zapis o nowej
organizacji Biblioteki, zgodnie z którym
powołana zostanie Rada Biblioteczna. Jej
zadaniem będzie doradztwo Rektorowi oraz
nadzór nad merytoryczną działalnością Biblioteki.
Podczas posiedzenia Senatu omówiono równieŜ zagadnienia związane z utworzeniem
w naszej uczelni katedr. JM Rektor poinformował teŜ o podpisaniu kolejnych porozumień o współpracy Wszechnicy z AWF
w Krakowie, Kolporterem Koroną oraz Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach.

Senatorowie dyskutowali o kwestiach dotyczących przystąpienia uczelni do
unijnego programu Socrates-Erasmus, stosowania znaku firmowego Wszechnicy,
a takŜe przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.
Po zakończeniu posiedzenia Senatu
odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników
Wszechnicy, podczas którego Pan Rektor złoŜył wszystkim najserdeczniejsze Ŝyczenia:
Proszę Państwa!
Tym dzisiejszym wigilijnym spotkaniem Pracowników Wszechnicy Świętokrzyskiej przywołajmy tę dawną i wspaniałą
atmosferę Świąt BoŜego Narodzenia z przesłaniem, by nie stały się one rutyną oraz
świętami zakupów i handlu.
Tradycyjnym zwyczajem na stole wigilijnym postawiliśmy opłatek – symbol
chleba – z najlepszymi Ŝyczeniami, by go nie
zabrakło w naszych domach i we wszystkich polskich domach. Postawiliśmy równieŜ
świecę – symbol światła, symbol nowonarodzonego dzieciątka – z nadzieją i Ŝyczeniami, by oświetlało i wskazywało drogę
wszystkim tym, którzy poszukują prawdy,
piękna i dobra.
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i
Nowego

2006

Roku

składam

Ŝyczenia

wszystkim grupom pracowniczym Wszechnicy Świętokrzyskiej: proszę przyjąć Ŝyczenia wszystkiego, co dobre i piękne, by najbliŜsi cieszyli się szczęściem, miłością i zrozumieniem, a kaŜdy dzień był pełen optymizmu, wiary i Ŝyczliwości.
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KTO ZAGRA Z NAMI?
Mgr Anna Maciejewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, uczy w Szkole Muzycznej I stopnia w Kielcach, a takŜe jest
opiekunką zespołu muzycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej.
– Kiedy zobaczymy pierwszy koncert zespołu pod Pani kierownictwem?
Planujemy występ na juwenalia. Do tej pory postaramy się uzupełnić skład. Lwia część
tych osób, które grały, skończyły studia i odeszły. Właściwie zostało dwóch gitarzystów.
Szukamy perkusisty, klawiszowca, gitarzysty basowego. Ale chętnie wzbogacimy instrumentarium i zapraszamy wszystkich, którzy grają na jakimkolwiek instrumencie.
– Ma Pani trudne zadanie do wykonania, bo tak naprawdę jest to budowanie zespołu
od podstaw...
Rzeczywiście, tak się zdarzyło. Nie ukrywam równieŜ, Ŝe to nie jest łatwe wyzwanie, ale
przecieŜ to jest moŜliwe. Ja nie boję się wyzwań, nie boję się problemów – one pojawiają
się po to, by je rozwiązywać. Poza tym, praca z młodymi ludźmi daje duŜą satysfakcję.
Wiem, Ŝe zespół w przeszłości zdobywał laury na róŜnych konkursach, grywał dla emerytów i dla dzieci w Domu Dziecka. Mam nadzieję, Ŝe wrócimy do tych dobrych wzorów.
– Czy są osoby chętne do śpiewania?
Są, ale w dalszym ciągu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować swoich
sił. Chcemy rozbudować zespół równieŜ o chórki wokalne.
– Jak będzie wyglądał repertuar?

Poprzedni skład zespołu podczas koncertu kolęd 22 stycznia
2005 r.

Dokonujemy
nowych
opracowań tych utworów, które są popularne
wśród młodzieŜy, ale
jednocześnie będą się
podobać osobom trochę
starszym. Mam ambicje,
aby powstawały utwory
własne. Jest to moŜliwe,
poniewaŜ młodzi muzycy
to
pasjonaci,
którzy
chcą realizować siebie
właśnie poprzez twórczość, w kaŜdym jej
obszarze. Ufam zatem,
Ŝe
będą
powstawać
dobre teksty i dobra
muzyka. Tym bardziej,
Ŝe sprzęt, jaki ma do
dyspozycji zespół, jest
znakomity.
Zapraszam
wszystkich
chętnych
studentów do pracy.
(z)
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PATENT NA CIEKAWY ZAWÓD
Sposobów na pogłębianie
swojej wiedzy i zwiększanie
szans na rynku pracy jest wiele. Studentów turystyki i rekreacji (ale nie tylko) z pewnością
zainteresuje
KURS
PILOTÓW WYCIECZEK, skierowany do wszystkich chętnych.
Zajęcia
odbywają
się
na
Wszechnicy Świętokrzyskiej od
listopada do kwietnia 2 dni raz w
miesiącu (sobota i niedziela).
Uczestnik płaci za kurs 900 zł i w
kwocie tej są równieŜ koszty wycieczki zagranicznej.
Zajęcia prowadzi kadra, którą
zatwierdza wojewoda świętokrzyskiego. W naszej uczelni są to:
mgr M. Dutkiewicz, pilot wycieczek zagranicznych – kierownik
kursu
dr St. Adamczyk – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ds. PilotaŜu
dr M. Ludwikowska-Kędzia
dr St. Kędzia
dr A. Rembalski
mgr S. Wójcik.
Od 1999 r. nasza uczelnia moŜe
się pochwalić stałym zezwoleniem na prowadzenie kursu pilotów, wydanym przez wojewodę
świętokrzyskiego. W zaakceptowanym programie znajdują się
takie przedmioty, jak m.in.:
przemysł turystyczny w Polsce i
na świecie, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna
Polski i Europy, historia kultury i
sztuki, przepisy prawne i ubezpieczenia turystyczne, bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona
zdrowia, higiena w turystyce.
Oprócz
poznawania
teorii,
uczestnicy biorą udział w zajęciach praktycznych, które obejmują wycieczkę po regionie i
wycieczkę zagraniczną (z dwoma noclegami). W ubiegłym roku
uczestnicy kursu wyjechali do
Czech, w tym mają do wyboru
takie kraje, jak Słowacja, Austria,
Czechy i Ukraina (decyduje wynik
głosowania wśród uczestników).
Kurs kończy wewnętrzny sprawdzian, który swym stopniem
trudności dorównuje egzaminowi
państwowemu.

Składa się z trzech etapów:
1. pisemny test
2. rozmowa z komisją (odpowiedź
na trzy wylosowane pytania)
3. część praktyczna następnego
dnia - oprowadzenie wycieczki
po regionie świętokrzyskim.
Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie uprawnień do prowadzenia wycieczek krajowych, a po
udokumentowaniu
znajomości
języka - takŜe zagranicznych.
Mamy moŜliwość zatrudnienia w
biurach turystycznych i działach
socjalnych zakładów pracy. Jak
wynika z doświadczeń kierownika
kursu, pana mgr Marka Dutkiewicza, absolwenci znajdują pracę nie tylko w kraju, lecz i poza
jego granicami: w ubiegłym roku
spotkał on na jednym z turnusów
w Złotych Piaskach (Bułgaria)
osiem osób pracujących w zawodzie, a w 1998 r. Korsykę przez
dwa miesiące obsługiwało ok. 30
studentów WŚ i pilotów.
Cechy dobrego pilota wycieczek to
komunikatywność,
fachowość,
umiejętność wysławiania się i
podejmowania decyzji, a takŜe...
dobra aparycja, która nie jest tu
bez znaczenia. DuŜy atut stanowi
znajomość języków obcych.
W zawodzie tym realizują się ludzie ciekawi świata, lubiący poznawać nowe miejsca i poszerzać
własną wiedzę. Nie ma tu miejsca

Praga. Hradczany. Katedra
Św. Wita (dawne główne wejście)
na rutynę i być moŜe właśnie
dlatego cieszy się on duŜym zainteresowaniem szczególnie wśród
młodych. KaŜdy, kto chce związać
swoją przyszłość z turystyką powinien się nad nim zastanowić. O
moŜliwości dalszego kształcenia
się w tym kierunku i uzyskania
kolejnego stopnia - rezydenta
napiszemy w jednym z kolejnych
numerów „Jesteśmy”.
Ola Harmala

Grupa przyszłych pilotów na lotnisku w Pyrzowicach
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PRZEPROWADZKA TUś, TUś…

N O W O Ś C I W B I B L IO T E C E
STYCZEŃ 2006

16 grudnia 2005 r. odbył się odbiór techniczny no- 1. Mieczysław Adamczyk, Janusz
Gmitruk, Adam Koseski: Ziemie
wego budynku dydaktyczno-administracyjnego. JuŜ
wschodnie.
Raporty
Biura
wkrótce zarówno studenci, jak i pracownicy Wszechnicy
Wschodniego Delegatury Rządu
będą mogli korzystać z nowocześnie wyposaŜonych pona kraj 1943-1944, Warszawa –
Pułtusk 2005.
mieszczeń obiektu o powierzchni uŜytkowej ponad 2,5 tys.
2.
Mieczysław Adamczyk, Janusz
2
m . W budynku, prócz sal dydaktycznych, znajdują się
Gmitruk: Sprawcy klęski wrzetakŜe pomieszczenia katedr, Dziekanatów, Rektoratu
śniowej przed sądem historii.
i Kwestura. W sali klubowej odbywać się będą prelekcje,
Dokumenty komisji badawspotkania okolicznościowe, a takŜe koncerty studenckiego
czych władz polskich na emigracji, Warszawa 2005.
zespołu muzycznego.
3.
Kiwerski Jerzy [red.]: Rehabili(a)

OBOWIĄZKOWA PIERWSZA
POMOC
Rusza nowa, waŜna akcja we Wszechnicy. KaŜdy ze studentów I roku studiów zaliczy obowiązkowy
kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dotyczy to
wszystkich kierunków!
Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym moralnym
obowiązkiem. Częstym argumentem, którym próbujemy
zagłuszyć nasze sumienie jest fakt, Ŝe najzwyczajniej
w świecie nie potrafimy jej udzielić. Nikt nie wymaga od
nas aby niesiona pomoc była w pełni profesjonalna. Do
tego typu zadań są powołane wykwalifikowane słuŜby (Pogotowie Ratunkowe). Do nas naleŜy wykonanie niezbędnego minimum; zminimalizowania zagroŜenia dla Ŝycia
i zdrowia w miarę naszych moŜliwości. WaŜne jest jednak,
by ratując czyjeś zdrowie lub Ŝycie, faktycznie mu pomóc,
a nie – przez nieumiejętne zachowanie – jeszcze bardziej
zaszkodzić. A tu juŜ potrzebna jest odpowiednia wiedza.
I taką właśnie wiedzę my – przyszli nauczyciele, opiekunowie, terapeuci i trenerzy – będziemy zdobywać na kursie pierwszej pomocy.
JuŜ od semestru letniego ruszą zajęcia dla studentów studiów dziennych, a od października równieŜ zaocznych. Kurs obejmował będzie 8 godzin. Większość zajęć
będzie poświęcona praktycznej nauce ratowania zdrowia
i Ŝycia ludzkiego.
Program obejmuje między innymi sposób zachowania się na miejscu wypadku, dobór metod pierwszej pomocy w przypadku róŜnych urazów: poparzeń, krwotoków, omdleń, złamań kości oraz problemów oddechowych.
Trzeba równieŜ podkreślić, Ŝe podjęta inicjatywa jest
pierwszą wśród kieleckich szkół akcją szkolenia w zakresie pierwszej pomocy zakrojoną na tak duŜą skalę, bo
obejmującą studentów wszystkich kierunków!
(k)
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tacja medyczna. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
4. Gajda Janusz i in.: Edukacja
medialna. Wydaw. „Adam Marszałek”, Toruń 2005.
5. Kalinowski Marian: Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich.
Wydaw. Akademii Pedagogiki
Specjalnej, Warszawa 2005.
6. Przybyliński Sławomir: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Oficyna Wydawnicza „
Impuls”, Kraków 2005.
7. Deptuła Maria [red.]: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym.
Wydaw.
Akademii
Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.
8. Racław-Markowska
Mariola
[red.]: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
9. Birch Ann: Psychologia rozwojowa w zarysie. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
10. Lankamer
Agata,
Ciborski
Piotr, Minga Urszula: Mobbing
w szkolnictwie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Gdańsk 2005.
11. Teesson Maree, Degenhardt,
Hall
Wayne:
UzaleŜnienia.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
12. Stirling John D., Hellewell Jonathan S. E.: Psychopatologia.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
13. Małuszyńska Ewa, Gruchman
Bohdan [red. nauk.]: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wydaw. Naukowe PWN,
Warszawa 2005.

Klub MŁODYCH Twórców
Jeśli piszesz wiersze, moŜe próbki prozy, jeśli rysujesz, malujesz albo robisz coś, czym moŜna się publicznie pochwalić i co moŜna w tym miejscu zaprezentować – czekamy na Ciebie.

MYŚL NA DZIŚ
Mądrość
Mistrzowi zawsze sprawiało radość, kiedy słyszał, Ŝe ktoś uznawał swoją
ignorancję. I twierdził: – Wzrost mądrości bywa proporcjonalny do wzrostu
świadomości własnej ignorancji.
Poproszony o wytłumaczenie tych słów, rzekł: – Jeśli dojdziesz do wniosku,
Ŝe dziś nie jesteś taki mądry, jak ci się wczoraj zdawało, to znaczy, Ŝe dzisiaj
jesteś mądrzejszy.
Anthony de Mello „Minuta mądrości”

ZIMOWE WIECZORY
w długie zimowe wieczory
najbardziej brakuje mi
letnich wieczorów z krwawo
zachodzącym słońcem i z
orkiestrą świerszczy
na łące. Brakuje tego
mi ciepłego wiatru
całującego mnie w czoło
tak jak lubię i zapachu
maciejki - pięknych
jak Ŝadne perfum ogrodu.
W długie zimowe wieczory
tęsknię za płaszczem zapachu
siana i koralami rosy
kołyszącymi się na trawach.
Tęsknię za odpoczynkiem wśród
traw i wyczytywaniem
przyszłości z gwiazd.
W długie zimowe wieczory
ochotę otworzyć okno
mam, aby duszne powietrze
wypełniło pokój cały.
I jeszcze pragnę pomyśleć
Ŝyczenie gdy zamiast gwiazdy
samolot świeci na niebie.

CZYSTA KARTKA
kiedyś byłam czystą kartką
kaŜdy pisał to, co chciał
i z czyściutkiej białej kartki
brudnopisem stałam się
juŜ nie jestem czystą kartką
jestem zbiorem róŜnych bzdur
kogo winić za to mam
kto wyczyści kartkę znów
sama teraz kreślę, ścieram
chcę atrament zmazać ten
lecz na kartce pozostają
liter ślady, kleksów cień

Wiersze napisała Kasandra
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NIE SAMĄ WIEDZA STUDENT śYJE

NANCY ETCOFF:
PRZETRWAJĄ NAJPIĘKNIEJSI
INTELIGENTNIE I Z
WDZIĘKIEM O... PIĘKNIE
Pogoń za urodą trwa.
Kiedyś mówiło się: wszyscy
chcą być bohaterami, ale nikomu nie chce się umierać. Dziś
moŜna by rzec: wszyscy chcemy być piękni i młodzi, więc nie
zgadzamy się na starość. Z
roku na rok kupujemy coraz
więcej kosmetyków pielęgnujących bądź upiększających ciało, redukujących zmarszczki,
rośnie liczba operacji plastycznych zarówno wśród kobiet,
jak i męŜczyzn. Co sprawia, Ŝe
obydwie płcie coraz częściej
decydują się na dramatyczny
wyścig z czasem? Odpowiedź
okazuje się banalnie prosta –
pierwotne i najbardziej prymitywne instynkty czuwające nad
przetrwaniem gatunku.
Naukowcy przez wiele lat
ignorowali
problem
urody
sprowadzając ją do błahostki,
która niczego nie tłumaczy, nie
rozwiązuje Ŝadnej zagadki i
niczego nas nie uczy. Nancy
Etcoff, pionierka studiów nad
pięknem, postanowiła przerwać tę zmowę milczenia i
udowodnić, Ŝe tak nie jest. W
swojej ksiąŜce zatytułowanej
„Przetrwają
najpiękniejsi.
Wszystko, co nauka mówi o
ludzkim pięknie” ukazuje w
ciekawy i zabawny sposób nowe spojrzenie na kult ciała i
piękna. PoniewaŜ podziwianie
urody stanowi jedno z podstawowych źródeł przyjemności
człowieka, nawołuje do tego, by
nie postrzegać go jako czegoś
złego, gdyŜ ma ono pozytywne
walory dla człowieka: Nakazać
ludziom przestać cieszyć się
urodą, to tak, jakby kazać im
przestać czerpać radość z jedzenia, seksu, nowości czy miłości. Jednocześnie zauwaŜa:

przyczyny gwałtownej niechęci
do urody leŜą częściowo w
przekonaniu, Ŝe pogoń za nią
osiągnęła zbyt wielką skalę, i
Ŝe jest to znak choroby kultury.
Gdyby jednak spojrzeć wstecz,
okazuje się, Ŝe ludzie od zarania dziejów starali się upiększyć swoje ciało, nie zwaŜając
ból i cierpienie.
W
naszych
umysłach
znajduje się wzorzec piękna, do
którego nieustannie i nieświadomie porównujemy kaŜdą widzianą osobę. Co ciekawe, juŜ
małe niemowlę wodzi oczami
za twarzami uznanymi przez
dorosłych za atrakcyjne; z
większą przyjemnością słucha
muzyki harmonicznej niŜ nieharmonicznej. Dowodzi to, Ŝe
rodzimy się z wyczuciem piękna i harmonii, a nie jest to,
jakby się mogło zdawać, umiejętność nabyta czy wyuczona.
Mimo, Ŝe róŜnimy się w swoich
ocenach i mamy róŜne gusty,
wszyscy zwracamy uwagę na
atrakcyjność. Nasza wyjątkowa wraŜliwość na urodę jest
wrodzona, to znaczy decydują
o niej obwody w mózgu, wytworzone w procesie doboru
naturalnego. Natura kieruje
nami w ten sposób, by wybrać
partnera
najbardziej
odpowiedniego
do
wychowania
zdrowego i silnego potomstwa.
Ludzie podświadomie szukają
go wśród osobników odznaczających się takimi właśnie cechami. Ich synonimami mają
być w przypadku kobiet lśniące, gęste włosy i idealnie gładka cera (przejaw zdrowia), przy
jednoczesnym kształcie ciała
jak u dojrzewającej nastolatki
(oznaka zdolności reprodukcyjnych). MęŜczyzna ma być z
kolei wysoki (nieświadome skojarzenie z władzą i statusem
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zapewniającymi
bezpieczeństwo), dobrze umięśniony i symetrycznie zbudowany (wskaźnik ogólnej sprawności). Czy
jesteśmy więc jedynie zabawkami w rękach Matki Natury,
która z góry zaprogramowała
nas do wyznaczonej roli? Jak
stwierdza autorka – nie, gdyŜ
jako istoty myślące jesteśmy w
stanie kontrolować swoje odruchy. Świadomi mechanizmów kierujących naszymi zachowaniami, mamy szansę
wybrać Ŝyciowego partnera nie
tylko ze względu na aparycję
bądź sytuację materialną (męŜczyzn ocenia się według ich
dochodów i pozycji zawodowej
tak samo surowo, jak kobiety
według ich wyglądu), ale wręcz
odwrotnie – zdystansować się
do niej i zwrócić uwagę na charakter, który ginie pod cięŜarem powierzchowności, a wychodzi na jaw w codziennym
Ŝyciu.
Mimo, Ŝe ksiąŜka jest obszerna (blisko 340 stron), czyta
się ją niezwykle szybko i z duŜym zainteresowaniem. Erudycję autorki wyczuwa się na
kaŜdej karcie, a rzetelna wiedza poparta jest licznymi, przytaczanymi co rusz badaniami i
eksperymentami. śyjemy w
epoce kultu ciała, ale to nie
pierwsza taka epoka. Za to jedyna, kiedy od ciała wymaga
się jedynie piękna. Warto zweryfikować swoje poglądy i dowiedzieć się, dlaczego tak jest.
Nancy Etcoff: Uroda nie podąŜa
w Ŝadnym kierunku. Koncepcja, Ŝe jest ona nieistotna - albo
Ŝe jest tylko wytworem kultury
- to mit. Musimy próbować zrozumieć urodę, inaczej na zawsze pozostaniemy w jej władzy.
Ola Harmala

śYCIE SPORTOWE UCZELNI

WSZECHNICA



Zakończyły się obozy zimowe w Bukowinie
Tatrzańskiej. W obu turnusach uczestniczyło
ponad stu studentów.

AKADEMICKIM MISTRZEM KIELC
W PŁYWANIU
Na przełomie marca i kwietnia nasi pływacy startują w Akademickich Mistrzostwach
Polski w Pływaniu WyŜszych Szkół Niepaństwowych, które odbędą się w Poznaniu.

Uczestnicy I turnusu, studenci II roku kierunku WF (studia
dzienne)



Zwycięska sztafeta 4x50 stylem zmiennym: od lewej:
Marta Surga, Edyta Kita, Maria Pytel, Monika Stępień.



Po zdobyciu akademickiego mistrza Kielc
w futsalu nasza druŜyna startuje w eliminacjach regionalnych mistrzostw Polski Szkół
WyŜszych w Krakowie w dniach od 25 do 27
stycznia.

Od lewej: mgr Marek Dutkiewicz, mgr Marcin Gawron
(trener, w zastępstwie ojca, dr. Bogdana Gawrona),
Jakub Malara, Łukasz Szymoniak, Piotr Kajda,
Marcin Dziewulski, Marcin Kwater, Piotr Mazurkiewicz,
Michał Kołodziejczyk; niŜej od prawej: Dawid Polak,
Wojciech Sadlok, Marcin Więcek, Tomasz Szewc, Michał
Telka, Rafał Wiącek, Marcin Nowacki, Paweł Serafiński,
Paweł Misiaszek.

Niezwykle miła niespodzianka spotkała
uczestników I turnusu: na stoku w Bukowinie
obok międzynarodowego instruktora narciarstwa mgr Andrzeja Szołowskiego, który szkolił
naszych studentów, spotkali trenera roku piłki
noŜnej Ryszarda Wieczorka – Korona Kolporter
Kielce, co zostało uwieńczone wspólną fotką:

Tradycyjnie na zakończenie kaŜdego turnusu
odbył się slalom narciarki. W I turnusie najlepsi okazali się: Emilia Kisiel i Michał Stefański;
w drugim – Karolina Kubicka, Jakub Pasionek.
(md)
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