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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 
 

SSAAMMOORRZZĄĄDD::  ZZMMIIAANNAA  WWAARRTTYY  
Mamy nowy samorząd. Po prawie profesjonalnej 

kampanii wyborczej odbyły się profesjonalne wybory, 
przeprowadzone w dwóch turach. Ostatecznie wybra-
no: Mariusza Kaszę (I rok pedagogiki resocjalizacyjnej 
i sądowej) – na przewodniczącego, Łukasza śurawskie-
go (II rok fizjoterapii), który został pierwszym zastęp-
cą oraz Joannę Krawiec (I rok filologii angielskiej) – II 
zastępcę. Ponadto do Samorządu Uczelnianego weszli: 
Michał Gąsiorek (I rok turystyki i rekreacji), Anna Po-
dolska (II rok fizjoterapii), Katarzyna Rzońca (I rok 
fizjoterapii), Hubert Chmielewski (II rok fizjoterapii)  
i Sylwia Hamera (II rok turystyki i rekreacji).  

ŚwieŜo upieczonych działaczy samorządowych po-
prosiliśmy o zaprezentowanie się całej studenckiej spo-
łeczności Wszechnicy Świętokrzyskiej i o odpowiedź  
na pytanie co będą robić dla siebie i swoich kolegów. 
 
 

 
 

 
 

Od lewej: 
Joanna Krawiec, 
Mariusz Kasza, 
Łukasz śurawski 

 
 
 
 
 
 
 

Mariusz Kasza: Miałem pewną przewagę nad kon-
kurencją, ale tylko dlatego, Ŝe moja grupa na pedagogice 
jest znacznie liczniejsza niŜ na fizjoterapii czy anglistyce.  
I tylko na tym polega moja przewaga. Chcemy zostawić na 
uczelni ślad swojej działalności, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wzięcie udziału w wyborach. A jak juŜ się gra, to po 
to, by wygrać... Udało się, swoim wyborcom serdecznie 
dziękuję. Poza oczywiście nauką, wolny czas poświęcam  
            cd. s. 2 

WWSSZZEECCHHNNIICCAA  

WW  NNOOWWEEJJ  

SSTTRRUUKKTTUURRZZEE  
Począwszy od seme-

stru letniego bieŜącego roku 
akademickiego w naszej 
uczelni wprowadzony zosta-
nie system katedr. W ra-
mach kaŜdego z wydziałów 
utworzone zostaną po trzy 
nowe jednostki organizacyj-
ne. Nauczyciele akademiccy 
przyporządkowani zostaną 
do kaŜdej z nich zgodnie  
z reprezentowaną dziedziną 
nauki i realizowanym pro-
gramem dydaktycznym na 
kierunkach i specjalnościach 
studiów.  

W ramach Wydziału 
Humanistyczno-
Pedagogicznego utworzone 
zostały: 
1. Katedra Teoretycznych 

Podstaw Edukacji: sie-
dziba w pawilonie A – kie-
rownik: pok. 31a, pracow-
nicy katedry: pok. 31b  
i 31c, sala seminaryjna: 
pok. 19. 

2. Katedra Kształcenia Pe-
dagogicznego, Resocjali-
zacji i Pracy Socjalnej: 
siedziba w pawilonie B – 
kierownik: pok. 20, pra-
cownicy katedry: pok. 21  
i 22, sala seminaryjna: 
pok. 23. 

cd. s. 2 
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W Uczelni 
 

na pracę w wolontariacie. Biorę udział w róŜnych progra-
mach dla wolontariuszy, m.in. uczestniczyłem w takich 
działaniach w Bieszczadach, ale takŜe w Kajetanowie pod 
Kielcami. Będę chciał zachęcić moje koleŜanki i kolegów 
do tego typu pracy, bo jest poŜyteczna i dla nas, przy-
szłych pedagogów, i dla lokalnych społeczności, szczegól-
nie dzieci.  

Łukasz śurawski: Pracę w samorządzie rozpoczy-
namy od studiowania stosownych dokumentów, ale jed-
nocześnie myślimy o programie na juwenalia, bo wiosna 
tuŜ, tuŜ... Kolegom z poprzedniego samorządu nie udało 
się stworzyć studenckiej sceny kabaretowej, mam nadzie-
ję, Ŝe nam pójdzie lepiej, zwłaszcza, Ŝe i warunki są odpo-
wiednie: mam na myśli pomieszczenia na dole, w budyn-
ku B. Poza uczestniczeniem w zajęciach na uczelni, co 
jest dość oczywiste, mam sporo róŜnych innych zaintere-
sowań, które związane są bardziej lub mniej bezpośrednio 
z kierunkiem moich studiów. Uczestniczę w kursach ma-
saŜu i chciałbym do nich przekonać swoich kolegów. Poza 
tym, w wakacje jeŜdŜę z dzieciakami na kolonie z Carita-
su. To dla mnie waŜne doświadczenie. 
Joanna Krawiec: Moją pasją jest taniec, tańczyłam odkąd 
pamiętam. Miałam okazję pracować w Kieleckim Teatrze 
Tańca. Marzy mi się stworzenie tutaj, na uczelni, grupy 
tanecznej. Na Akademii mają, więc i u nas jest to moŜliwe. 
Będę swoją pasją zaraŜać koleŜanki i kolegów. MoŜe uda 
nam się stworzyć fajną grupę? Wierzę w to. Chciałabym 
ponadto zorganizować na czas wakacji wyjazdy do Anglii, 
w celu poznania tamtejszej kultury, obyczajów, a przede 
wszystkim doskonalenia języka, jako Ŝe sama studiuję na 
anglistyce i mam świadomość, Ŝe takie wyjazdy są nie-
zbędne, a przynajmniej bardzo poŜądane. A jeśli przy oka-
zji moŜna byłoby trochę zarobić – to świetna sprawa. Będę 
takich kontaktów szukać, nie tylko dla siebie.  

3. Katedra Filologii Angiel-
skiej: siedziba w pawilonie 
A: kierownik: pok. 18a, 
pracownicy katedry: pok. 
17, sala seminaryjna: pok. 
18b. 

W ramach Wydziału Wycho-
wania Fizycznego i Turystyki 
powstaną następujące kate-
dry (wszystkie zlokalizowane 
w pawilonie B): 
1. Katedra Wychowania Fi-

zycznego: kierownik – 
pok. 29; sala seminaryjna 
– pok. 33. 

2. Katedra Turystyki i Re-
kreacji: kierownik – pok. 
28; sala seminaryjna – 
pok. 33. 

3. Katedra Fizjoterapii: kie-
rownik – pok. 29; sala 
seminaryjna – pok. 34. 

Wszyscy pracownicy katedr 
Wydziału WFiT urzędować 
będą w pokojach nr 30 i 31 
w pawilonie B. 
 

Prócz tego do dyspozycji na-
uczycieli akademickich po-
zostają równieŜ pokoje nr 13 
i 15 w pawilonie C.  

PPIIEERRWWSSZZAA  SSEETTKKAA    
ZZAA  NNAAMMII  

 
Wydawnictwo uczelniane ma na 

swym koncie juŜ ponad setkę wydanych 
ksiąŜek Setną pozycją wydaną przez nas 
jest ksiąŜka dr Małgorzaty Porąbaniec 
pt. „Działalność pomocowa w społeczno-
ści miejskiej Kielc. Kierunki i dynamika 
rozwoju”. 
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W Uczelni 

SSAAMMOORRZZĄĄDD,,  KKTTÓÓRRYY  UUSSTTĄĄPPIIŁŁ  
Tomek Szwajgiel, były przewodniczący, podsumował pracę ustępującego samorządu.  

Co udało się dokonać podczas waszej kadencji? 
Urozmaicaliśmy Ŝycie studenckie imprezami w Klinice, Hormonie i Mefisto. Zorga-

nizowaliśmy m. in. półmetek, ostatki, juwenalia i otrzęsiny. Kwestowaliśmy na Cmenta-
rzu Starym na renowację pomników, zbieraliśmy pieniądze, by wspomóc Dom Dziecka w 
Kazimierzy Wielkiej. Reprezentowaliśmy uczelnię na Parlamencie Studentów RP. Cztery 
osoby z samorządu dostały nagrody dla najwybitniejszych studentów Wszechnicy Primus 
Inter Pares. Koordynowaliśmy prace Koła Penitencjarnego, dzięki nam powstało Tury-
styczne Koło „Piąta Strona Świata”, a takŜe stworzyliśmy kabaret studencki „Samorząd”. 

Co okazało się największym wyzwaniem? 
Chyba organizacja Juwenaliów w zgodzie i porozumieniu z innymi uczelniami. Naj-

trudniej było zrezygnować z wakacji, wolnych weekendów i ferii... 
Jaką radę dasz nowemu przewodniczącemu na początek jego kadencji? 
Aby podejmował mądre decyzje, godnie reprezentował uczelnię, dbał głównie o in-

teresy studentów, a nie swoje, silnie potrafił ugruntować swoje zdanie w środowisku 
akademickim. 

Dziękuję za rozmowę. 
Ola Harmala 

  

ZZ  PPOOSSIIEEDDZZEENNIIAA  SSEENNAATTUU  
1 marca 2006 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Wszechnicy, podczas które-

go JM Rektor wręczył powołania kierownikom nowo utworzonych katedr. I tak: kierowni-
kiem Katedry Teoretycznych Podstaw Edukacji został prof. dr hab. Andrzej Bogaj, Ka-
tedry Kształcenia Pedagogicznego, Resocjalizacji i Pracy Socjalnej – prof. dr hab. BoŜena 
Matyjas, a Katedry Filologii Angielskiej – prof. dr hab. Ryszard Wolny. Katedrą Wycho-
wania Fizycznego kierować będzie prof. dr hab. Marian Bukowiec, Katedrą Turystyki  
i Rekreacji – prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski, zaś Katedrą Fizjoterapii – prof. dr 
hab. Romuald Lewicki. 

Senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu nowych specjalności w ra-
mach kierunku pedagogika na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym. Począwszy od 
nowego roku akademickiego rozpoczną się zajęcia na specjalnościach: praca socjalna 
oraz doradztwo zawodowe. Nie będzie natomiast prowadzony nabór na: pedagogikę 
opiekuńczą i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym, pedagogikę z ekologią, a takŜe 
pedagogikę zawodową z zarządzaniem w oświacie. 

Aprobatę członków Senatu uzyskały zarządzenia Rektora Wszechnicy o rekrutacji 
na studia licencjackie i podyplomowe w roku akademickim 2006/2007, na temat organi-
zacji roku w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej i egzaminacyjnej. 

Podczas posiedzenia Senatu zaprezentowany został „Informator dla kandydatów na 
studia na rok akademicki 2006/2007”, omówiono teŜ zmiany w numeracji „Zeszytów 
Wszechnicy Świętokrzyskiej”. Dyskutowano teŜ na temat dodatkowych moŜliwości kon-
tynuacji kształcenia na poziomie magisterskim przez absolwentów Wszechnicy w Akade-
mii Świętokrzyskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  

Tomek Szwajgiel i Adrian Kwiecień, przedstawiciele Rady Uczelnianej Studentów 
Wszechnicy, zreferowali przebieg wyborów nowego składu Rady na kadencję 2006-2008. 

(k) 



– 4 – 
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NNIIEECCHH  GGOOŚŚĆĆ  BBĘĘDDZZIIEE  ŚŚWWIIĘĘTTYY    
DDLLAA  GGOOSSPPOODDAARRZZAA  

Kończymy uczelnię, bronimy pracę dyplomową i... pojawia się pytanie: co dalej? 
Mnie i moich kolegów studiujących na kierunku turystyka i rekreacja pytanie to równieŜ 
nurtuje. KaŜdy z nas szuka swojego miejsca. Jednym z ciekawszych jest hotel. To tu 
moŜna spotkać gwiazdy show-busssinessu i polityków z pierwszych stron gazet, a takŜe 
zetknąć się z innymi kulturami. Z drugiej strony jest to jednak zajęcie wymagające po-
święcenia i dyscypliny. O blaskach i cieniach pracy w hotelarstwie rozmawiamy z Małgo-
rzatą Sztorc, kierowniczką recepcji „Hotelu Pod Złotą RóŜą” w Kielcach.  

– Dlaczego wybrałaś właśnie ten zawód? 
– Zawsze byłam ciekawa, jak wygląda od zaplecza praca w hotelu, lubię poznawać 

nowych ludzi, nowe kultury, zwyczaje panujące w innych krajach. Poza tym wydaje mi 
się, Ŝe przejęłam w genach pracę w hotelu, poniewaŜ jeden z moich przodków wynajmo-
wał pokoje podróŜnym.  

– Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom na recepcjonistów? 
– Największe szanse mają osoby z wykształceniem kierunkowym i znajomością ję-

zyków obcych. Preferencje mają język angielski i niemiecki.  
– Jak kształtują się zarobki?  
 – To zaleŜy, w jakim hotelu pracujesz i jakie zajmujesz stanowisko: inne zarobki są 

w hotelu jednogwiazdkowym, a inne w pięciogwiazdkowym. Inne w hotelu naleŜącym do 
sieci hotelowej, a inaczej sprawa wygląda, jeśli właścicielem hotelu jest osoba prywatna.  

– Co przynosi Ci sobie największą satysfakcję?  
– NajwaŜniejsze dla mnie jest zadowolenie gości, którzy wyjeŜdŜając z hotelu dzię-

kują personelowi za miłą, fachową, Ŝyczliwą obsługę.  
– Co wolno recepcjoniście, a na co nie moŜe sobie pozwolić?  
Od 2005 r. istnieje opracowany przez Polska Izbę Hotelarstwa Kodeks Etyki Hotelarza, 

do 2005 r. istniał niepisany Kodeks Etyki Zawodowej. Zawiera on wiele punktów, a najwaŜ-
niejsza, obowiązująca pracownika recepcji zasada brzmi: „Gość hotelarzowi święty” 
1. Wszystkie czynności zawodowe hotelarza wynikają z nadrzędnego celu: usługiwania 
2. Oferta usług ściśle określona i perfekcyjnie realizowana 
3. Wykonywanie obowiązków słuŜbowych według najlepszych wzorców zawodowych (fa-

chowości) z wykorzystaniem najbardziej pozytywnych cech osobowych i kultury oso-
bistej 

4. Dbałość o poziom usług zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Świadczenie 
usług nawet ponad standard za tą samą cenę 

5. Rozstrzyganie sporów na korzyść Gościa hotelowego 
6. Wykluczona nachalność w sugestiach o napiwki 
7. Pełna dyskrecja o danych personalnych Gościa i zachowaniach podczas jego wizyty  

w obiekcie 
8. Tolerancja wobec Gościa naduŜywającego gościnności (np. spełnianie dodatkowych 

Ŝyczeń i zleceń od Gościa nie mieszczących się w usługach standardowych) 
9. Wykluczone oferty z usługami dopiero planowanymi lub w trakcie organizacji 
10. BieŜący nadzór nad sprawnością wszystkich urządzeń, wyposaŜenia i czystością 

obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
– Najzabawniejsza sytuacja, jaka Ci się przydarzyła w hotelu... 
– Prawie codziennie wydarza się coś zabawnego. Ale któregoś dnia... Doba hotelowa 

kończy się o godzinie 12. Wtedy jeden z gości wyszedł z pokoju, uregulował naleŜność, ale 
chciał jeszcze skorzystać przed wyjazdem z restauracji, więc zostawił walizkę w bagaŜowni  

cd. s. 5 
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przy recepcji. Zjadł obiad, wsiadł do samochodu i odjechał. Po 3 godzinach zorientował się, 
Ŝe nie ma bagaŜu, zadzwonił i upewnił się, Ŝe walizka została u nas. Oczywiście, wrócił. 

Jakie są wady pracy w hotelarstwie? 
Praca w recepcji jest pracą w ruchu ciągłym, czyli 24 h na dobę. Rozpoczynam 

pracę o 7 rano i kończę o 19, lub zaczynam o 19 a kończę o 7 rano. Nie mam wolnych 
weekendów, ani świąt.  

– Jak oceniasz kielecką bazę hotelową i przyszłość tej branŜy? 
– Podczas największych imprez Targów Kielce – mamy w mieście zdecydowanie za 

mało miejsc noclegowych, ale w pozostałe dni jest ich wystarczająca liczba. Niemniej jed-
nak branŜa hotelarska cały czas rozwija się, według danych GUS odwiedza nas coraz 
więcej turystów zagranicznych, głównie w celach biznesowych.  

– Jakie umiejętności staracie się przyswoić przychodzącym do hotelu prakty-
kantom? 

– Staramy się pokazać jak bardzo teoria, której uczą się w szkole, przydaje się  
w pracy. Uczymy ich utrzymania porządku w miejscu pracy. Pokazujemy, jak powinny 
wyglądać relacje pracownik-gość, pracownik-dyrektor (kierownik), pracownik-pracownik. 
KaŜdy z praktykantów ma ustalony harmonogram prac w poszczególnych komórkach 
hotelu.  

– Dziękuję za rozmowę. 
Ola Harmala 

 

WWOOLLOONNTTAARRIIUUSSZZEE  DDZZIIEECCIIOOMM  
Naukowe Koło Penitencjarne czynnie uczestniczy w programie „Wolontariat stu-

dencki”. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieŜy ze szkół, 
przede wszystkim z małych miejscowości, a wśród studentów-wolontariuszy ma on na 
celu kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie pasji i zainteresowań. Studenci zgła-
szają chęć realizacji projektów w grupach od 2 do 5 osób. KaŜda grupa ma swojego lide-
ra, który jest odpowiedzialny za komunikowanie się z organizatorami i wybrana szkołą. 
Studenci sami decydują o swojej ofercie edukacyjnej, czas trwania zajęć według systemu: 
zajęcia popołudniowe, weekendowe, wakacyjne. Zachęcamy wszystkich studentów pierw-
szego roku do zaangaŜowania się w pracę Naukowego Koła Penitencjarnego i Wolontaria-
tu studenckiego. 

Krótki poradnik wolontariusza 
1) Twoim zadaniem jest pokazać coś, co dobrze umiesz. 
2) Uczeń jest Twoim partnerem, ale nie równorzędnym. To Ty prowadzisz zajęcia i Ty 

decydujesz, co się na nich dzieje. 
3) Bierzesz odpowiedzialność za powierzonych Ci uczniów: odpowiadasz za ich bezpie-

czeństwo i mądre wykorzystanie czasu, który spędzacie razem. 
4) Pamiętaj, Ŝe uczniowie Cię obserwują i biorą z Ciebie przykład. 
5) Nie moŜesz naduŜywać zaufania uczniów – nie przekraczaj dobrych obyczajów.  

Nie staraj się zmniejszać na siłę dystansu pomiędzy wami. Nie spoufalaj się i nie od-
grywaj roli „kumpla”. 

6) Sekretem nauczania jest szacunek dla ucznia. Słuchaj ich, nie lekcewaŜ. W miarę 
moŜliwości uwzględniaj ich pomysły. 

7) Jasno określ reguły zachowania się uczniów na zajęciach i wymagaj ich przestrzegania. 
8) Szanuj nauczycieli pracujących w odwiedzanej przez Ciebie szkole. 
9) JeŜeli Twoje zajęcia obserwowali nauczyciele zapytaj ich o opinię. Jeśli nie – podziel 

się swoimi obserwacjami. 
10) Pamiętaj, Ŝe pokrzykiwanie na uczniów jest mało skuteczne. Większość uczniów za-

chowuje się spokojnie na ciekawie prowadzonych zajęciach. 
Agnieszka Jagieła 
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PPIIĄĄTTAA  SSTTRROONNAA  ŚŚWWIIAATTAA  

  
W marcu w naszej uczelni rozpoczął działalność klub turystyczny „Piąta 

Strona Świata”. 
Jego opiekunami są: dr Stanisław Kędzia i mgr Tomasz Łączek. Naszą pa-

sją jest ciekawość świata i chcemy was tą pasją zarazić: na łamach „Jesteśmy” 
będziemy przedstawiać najpiękniejsze miejsca świata – a zapewniamy, Ŝe jest ich 
naprawdę bardzo duŜo. Rozpoczynamy od prezentacji państw Europy, więc na po-
czątek kilka słów o tym kontynencie. 

Europa jest jedną z dwóch najmniejszych części świata (po Australii i Oceanii), ale 
charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia. Na powierzchni 10,5 mln km kw. 
mieszka 720 milionów osób, czyli nieco ponad jedna ósma ludności naszej planety. 

Północną i wschodnią część Europy Środkowej zajmują niziny, które w kierunku 
południowym przechodzą najpierw w zróŜnicowaną strefę gór średnich, a następnie  
w pasma gór wysokich: Karpat, Alp (Mont Blanc 4807 m) i Pirenejów. Ponad jedna trzecia 
powierzchni Europy przypada na wyspy i półwyspy. NajdłuŜszymi rzekami są Wołga  
i Dunaj. Największe jezior0 to Ładoga w Rosji. Europa składa się z 45 niepodległych 
państw, a ludność posługuje się 120 róŜnymi językami. Europa ma teŜ niezwykle bogate 
dziedzictwo kulturowe. Osiągnięcia europejskich uczonych i artystów uczyniły z niej inte-
lektualne centrum świata i bazę podboju planety. 

Białoruś - nazwa w języku urzędowym państwa Biełaruś. Podstawowe dane: po-
w.: 207 600 km kw.; ludność 10,3 mln; PKB na 1 mieszk.: 1400 USD; stolica: Mińsk; 
ustrój: republika prezydencka; języki: białoruski, rosyjski (urzędowe); waluta: 1 rubel 
białoruski = 100 kopiejek Środowisko naturalne: połoŜona na Nizinie Wschodnioeuro-
pejskiej Białoruś jest w przewaŜającej części krajem równinnym z rzeźbą terenu ukształ-
towaną w okresie lodowcowym. Charakteryzują ją liczne rzeki, kanały i jeziora oraz rozle-
głe, częściowo podmokłe lasy. Na południu, wokół Prypeci, znajduje się jeden z najwięk-
szych w Europie obszarów mokradeł i bagien. Oprócz stołecznego Mińska turystyczną 
atrakcją są przede wszystkim liczne jeziora. Polityka: Słowiańskie plemiona osiadłe na 
terenie dzisiejszej Białorusi zachowały swój język i kulturę pomimo silnych wpływów ob-
cych w czasach panowania Litwy, a później Polski. Przyłączenie do Rosji u schyłku XVIII 
w. spowodowało nasilenie polityki rusyfikacji. W 1919 utworzono Białoruską Socjali-
styczną Republikę Radziecką, którą dwa lata później podzielono między Polskę a sowiec-
ką Rosję. W 1939 cała Białoruś weszła w skład ZSRR. Po ogłoszeniu niepodległości  
w 1991 Białoruś stała się niezaleŜnym państwem. Z powodu jednak represyjnej polityki 
wewnętrznej znalazła się w międzynarodowej izolacji. Gospodarka: Po upadku dawnego 
ZSRR a wraz z nim gospodarki centralnie planowanej zmalała produkcja, wzrosła infla-
cja i zadłuŜenie- kraj padł w cięŜki kryzys. Rolnictwo (ziemniaki, Ŝyto, len, konopie i ho-
dowla trzody chlewnej) wytwarza jedną piątą PKB. NajwaŜniejsze gałęzie przemysłu  
to przemysł maszynowy, chemiczny, spoŜywczy i materiałów budowlanych. 

Belgia nazwa w języku urzędowym państwa Belgique/ Belgie. pow.: 30 518 km 
kw.; ludność 10,2 mln; PKB na 1 mieszk.: 24 650 USD; stolica: Bruksela; ustrój: monar-
chia konstytucyjna; języki: francuski, flamandzki, niemiecki (urzędowe); waluta: 1 euro = 
100 centów; środowisko naturalne: za ubogim w porty wybrzeŜem Morza Północnego na 
północnym zachodzie kraju rozciąga się Belgia Niska z Ŝyznymi glebami aluwialnymi i 
piaszczystymi wałami z torfowiskami. Na południowym wschodzie graniczą z nią uro-
dzajne tereny faliste. Na wschód od Mozy w krajobrazie dominują zalesione wzgórza Ar-
denów. Oprócz uzdrowisk nad Morzem Północnym (Ostenda) turyści odwiedzają takŜe 
Ardeny oraz historyczną prowincję Flandrię (Gandawa). Polityka: w późnym średniowie- 
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czu miasta Flandrii naleŜały do najwaŜniejszych ośrodków handlowych i rzemieślniczych. 
Jednak obszar Belgii przez długi czas znajdował się pod obcym panowaniem: od XVI do 
XVII w. hiszpańskim, później austriackim, od 1795 francuskim, a w końcu holender-
skim. Od 1830 Belgia jest niepodległym królestwem, a od 1993 takŜe federacją trzech 
regionów (Flandria, Walonia, Region Brukseli) posiadających własne parlamenty i rządy. 
Stolica Belgii, Bruksela, jest równieŜ główną siedzibą NATO i UE. Gospodarka: wysoko-
wydajne rolnictwo (pszenica, ziemniaki, buraki cukrowe, len) wytwarza niecałe 2% PK.  
W regionie Sambry i Mozy powstał ogromny okręg przemysłowy z przemysłem cięŜkim, 
maszynowym, szklarskim i chemicznym. Prawie 70% PKB dostarcza sektor usług. I tak 
np. Belgia ma najgęściejszą sieć kolejową świata.  

Bośnia i Hercegowina nazwa w języku urzędowym państwa Bosna i Hercegowi-
na; pow.: 51 129 km kw.; ludność: 3,09mln; PKB na 1 mieszk.: 1000 USD; stolica Sara-
jewo; ustrój: republika; języki: bośniacki, chorwacki, serbski (urzędowe); waluta: 1 mar-
ka transferowa = 100 fenigów transferowych; środowisko naturalne: w zalesionych, czę-
ściowo wykarczowanych i surowych regionach górskich panuje klimat górski o przewadze 
cech kontynentalnych. Ziemie są tutaj jałowe; tylko niewielka część kraju moŜe być uŜyt-
kowana rolniczo, naleŜy do niej Ŝyzna lessowa dolina Sawy. Polityka: w przeszłości kraj 
często znajdował się w obcych rękach, panowanie samych tylko Turków trwało 400 lat. 
Wraz z przyłączeniem do monarchii austro-węgierskiej w końcu XIX w. Bośnia i Herce-
gowina znalazła się w kręgu kultury i gospodarki środkowoeuropejskiej. Od 1945 Bośnia 
była jedną z sześciu republik związkowych Jugosławii Jako państwo wielonarodowościo-
we Jugosławia rozpadła się w 1991, a muzułmańscy Chorwaci ogłosili Bośnię niepodle-
głym państwem. Bośniaccy Serbowie proklamowali republikę Serbii i rozpoczęli czystki 
etniczne. W 1995 uchwalono, przy zachowaniu jedności państwowej, utworzenie Repu-
bliki Serbskiej i Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej. Gospodarka: W czasie wojny do-
mowej, rozpoczętej w 1992, doszło do załamania produkcji i handlu. Pomoc z zagranicy 
umoŜliwia mieszkańcom zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby. 

Siedem Cudów Świata StaroŜytnego: Mianem siedmiu cudów świata określa się 
siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenio-
nych przez staroŜytnych Greków. Najstarszy zachowany spis sporządził Antypater z Sy-
donu na przełomie IV i III wieku p.n.e. Kanon doskonałości, na podstawie którego wyróŜ-
niano siedem cudów świata zmieniał się.  

PIRAMIDA CHEOPSA: wysokość ok. 146 (obecnie 137) m, zbudowana z 2,3 mln 
bloków wapiennych (o wadze od 2,5 do 15 ton kaŜdy – ogółem ponad 6 mln ton) bez 
udziału nowoczesnych maszyn, tylko za pomocą dźwigni, ramp, sani ciągniętych przez 
ludzi i zwierzęta. Podstawą jest prawie idealnym kwadratem o boku ok. 230 m. Piramida 
zorientowana według stron świata wskazywanych przez kompas (boki zwrócone dokład-
nie na północ, południe, wschód i zachód).  

WISZĄCE OGRODY BABILONU: Zespół ogrodów dworskich, wbrew nazwie nie „wi-
szących” (nazwa wzięła się prawdopodobnie stąd, Ŝe z daleka wyglądały jak zawieszone  
w powietrzu), lecz załoŜonych na sztucznych tarasach w taki sposób, Ŝe drzewa były widocz-
ne z zewnątrz ponad murami miejskimi. Opisane przez licznych antycznych pisarzy, którzy 
wspominają, Ŝe dachy, na których zasadzono rośliny, były wykonane z materiałów nieprze-
puszczających wody, m.in. smoły i ołowiu, dlatego nie przeciekały podczas nawadniania. 

Aleksandra Drdzeń 

  



– 8 – 

  

śYCIE SPORTOWE UCZELNI 

PPRRZZEEDD  SSTTAARRTTEEMM  
Przed sportowcami Wszechnicy 

Świętokrzyskiej kolejny etap Akademic-
kich Mistrzostw Polski: jako pierwsi wy-
startują w Poznaniu pływacy, w dniach 
31 marca i1 kwietnia. Ekipa nasza bę-
dzie liczyła 18 osób (9 kobiet i 9 męŜ-
czyzn). Wiemy, Ŝe wystartuje ponad 30 
uczelni niepaństwowych. Sukcesem bę-
dzie miejsce w pierwszej szóstce tak ko-
biet jak i męŜczyzn. Poziom mistrzostw 
jest bardzo wysoki. 

 
 

Niestety, w ekipie pływaków nie wystąpi, widoczny na 
zdjęciu, Filip Szołowski, gdyŜ w tym czasie będzie prze-
bywał z kadrą narodową triathlonistów na Cyprze. Jest 
to duŜe osłabienie dla naszego zespołu. Ale w Łodzi Filip 
dołączy do reprezentacji w biegach przełajowych, gdzie 
będzie na pewno jednym z mocniejszych punktów na-
szej druŜyny. 

��Między 7 a 9 kwietnia w Lublinie będą 
grali piłkarze ręczni. Są to rozgrywki strefy 
C Mistrzostw Polski Szkół WyŜszych. Zespół 
nasz wystąpi w grupie B, mając za prze-
ciwników zespoły: Akademii Rolniczej Kra-
ków, Akademii Ekonomicznej Kraków oraz 
niezwykle groźne na własnym terenie Poli-
techniki Lubelskiej i KUL. Studenci nasi to 
głównie zawodnicy grający w VIVE Kielce, 
Iskry Kielce, KSPR Końskie oraz Wisły 
Sandomierz. W przypadku zajęcia przez 
nasz zespół pierwszego lub drugiego  
 

miejsca awansujemy do finału, który odbę-
dzie się w maju, w Radomiu. 

 
 

Naszym najlepszym lekkoatletkom: Marii Pytel (I r WF 
dzienne) i Emilii Zapale (II r WF dzienne) Ŝyczymy po-
dobnych lokat jak te, widoczne na zdjęciu (I i II miej-
sce). 

��RównieŜ 8 kwietnia liczna ekipa na-
szych biegaczy (10 panów i 6 pań) pod wo-
dzą b. mistrzyni Europy w skoku w dal mgr 
Mirosławy Sarny będą walczyli o jak naj-
wyŜsze lokaty w Łodzi, gdzie odbędą się Mi-
strzostwa Polski Szkół WyŜszych. 

ZZ  TTUURRYYSSTTYYKKII  
Zakończyła się część teoretyczna ko-

lejnego juŜ kursu pilotów wycieczek zagra-
nicznych. Przed przyszłymi pilotami jeszcze 
wycieczka w dniach od 7 do 9 kwietnia, na 
trasie: Kielce – Bratysława – Wiedeń – Kiel-
ce, a następnie egzamin wewnętrzny i eg-
zamin państwowy przed komisją powołaną 
przez urząd Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

Studentom-sportowcom i przyszłym 
pilotom Ŝyczymy powodzenia. 
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