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Jednodniówka Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Panu Rektorowi prof. dr. hab. Mieczys³awowi
Adamczykowi – w zwi¹zku z wyborem na stanowisko
Rektora na kolejn¹ kadencjê (2009-2014) – sk³adamy
serdeczne gratulacje i ¿yczymy dalszego rozwoju
Uczelni pod przewodnictwem JM Rektora
Studenci,
nauczyciele akademiccy
i pracownicy administracji

POSIEDZENIE SENATU
Na posiedzeniu Senatu 29 kwietnia 2009
roku JM prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk
wręczył powołanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego dr hab. Bożenie Zawadzkiej
– Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
i Turystyki, zaś Katarzynie Palce wręczył nagrodę za uzyskanie stopnia naukowego doktora pedagogiki.
Przyjęto uchwały dotyczące rekrutacji na
studia I i II stopnia w roku akademickim
2010/2011 zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164 poz. 1365), oraz uchwałę w spra-

wie zmian w Regulaminie Samorządu, której
treść przedstawił Przewodniczący URSS Artur Pawłowski.
Członkowie Senatu zostali zapoznani
z aktualnymi zarządzeniami Rektora, m.in.
w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe,
odpłatności za studia oraz wysokości wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a także szczegółowej
organizacji roku akademickiego 2009/2010.
Senatowi zaprezentowano nowo wprowadzone
kursy instruktorskie.
Senatorowie pozytywnie zaopiniowali propozycję Założyciela uczelni w sprawie kandydatury na stanowisko Rektora w kadencji 2009/2014
– prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka.
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Z Życia Uczelni

WSZECHNICA

NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Do tradycji naszej uczelni należy coroczny
udział w targach edukacyjnych, podczas których
prezentujemy ofertę edukacyjną i wydawniczą
szkoły.

W minionym półroczu Wszechnica Świętokrzyska uczestniczyła w IV Podkarpackich Targach Edukacyjnych w Rzeszowie (25.02.2009 r.), XI Sądeckich Targach Uczelni Wyższych w Nowym Sączu
(04.03.2009 r.), w V Targach Szkolnych w Starachowicach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej (09–11.03.2009 r.) oraz w XIV Targach
Edukacyjnych „Edukacja 2009” w Kielcach
(18–20.03.2009 r.).

WSPÓŁPRACA
W pierwszym półroczu 2009 roku Wszechnica Świętokrzyska podpisała kolejne umowy
dotyczące międzynarodowej współpracy w ramach programu LPP-Erasmus. Nasi nowi
partnerzy wymiany międzyuczelnianej to

Z ZAGRANICĄ
Kore University of Enna – Włochy, Institute
of Education University of London – Wielka
Brytania, Universite de Bretagne Occidebtale
– Francja i University of Cyprus na Cyprze.
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WSPARCIE

DLA POTRZEBUJĄCYCH

Mateuszek W., synek naszej Koleżanki,
cierpi na zwiotczenie mięśni. Z myślą o przebywającym w szpitalu chłopcu zorganizowano
kwestę – zbiórkę funduszy na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego.
Zbiórkę poprowadzili 13 marca 2009 roku
studenci z II roku PRiS (gr. II, system niestacjonarny), których działania wsparł swoją
obecnością przedstawiciel III roku PRiS (system stacjonarny).
W jego obecności oraz przy udziale pracownika Uczelni w piątkowe popołudnie zebrano
ponad 3000 zł, które zostaną przekazane na
konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” (67 1240 4533 1111 0000 5423 1735)
z dopiskiem Mateuszek Wójcik.
W imieniu Mamy Mateuszka oraz własnym
pragniemy złożyć podziękowania na ręce Pana

Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. dr.
hab. Mieczysława Adamczyka, a także wyrazić wdzięczność pracownikom Uczelni, którzy
umożliwili nam podjęcie działań pomocowych,
zapewnili wsparcie duchowe i materialne.
A Wam, Studentom Wszechnicy Świętokrzyskiej, pragniemy podziękować nie tylko za
wsparcie finansowe, lecz także za zrozumienie
i wrażliwość, jaką wykazaliście się w to piątkowe popołudnie.
Podsumowaniem niechaj będą słowa wypowiadane wielokrotnie tego dnia:
Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej – jesteście wspaniali!!!
II grupa II roku
Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Sądowej

WSPÓŁPRACA
Dnia 4 marca 2009 roku została podpisana
Deklaracja Współpracy między Naszą Uczelnią a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
Jej celem jest umocnienie komunikacji pomiędzy partnerami (Wszechnica Świętokrzy-

Z

Z

WUP

ska – Wojewódzki Urząd Pracy), wspólne planowanie działań, udzielanie sobie wzajemnego
wsparcia oraz zwiększenie przepływu informacji dotyczących możliwości rynku pracy.
Osobą wyznaczoną do współpracy w imieniu Uczelni jest pani dr Renata Cichoń.

OSTATNIEJ CHWILI:

Tuż przed oddaniem do druku naszej gazetki dotarła do nas wiadomość, że Wszechnica
Świętokrzyska po raz kolejny otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany na
rok akademicki 2009/2010 przez Akademickie
Centrum Informacyjne. Jest to kolejny dowód
uznania dla starań Wszechnicy Świętokrzyskiej o najwyższą jakość kształcenia. Ten tytuł
zobowiązuje.
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący: Paulina Zaborek. Redakcja techniczna: Sławomir Jakóbczak.
Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce; Druk: Oficyna Poligraficzna APLA.
Publikacja finansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
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STYPENDYSTKI

MINISTRA

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 grudnia 2008 r., nasze dwie studentki III roku
fizjoterapii na studiach stacjonarnych – Marta Kosner i Anna Kozieł – otrzymały stypendia za osiągnięcia
w nauce na rok akademicki 2008/2009. Z przyjemnością prezentujemy ich sylwetki.

Marta Kosner
Studentka III roku fizjoterapii na Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w roku akademickim 2008/2009.
Imię: Marta
Nazwisko: Kosner
Wiek: 22 lata
Aktualne zajęcie: Ostatnie poprawki w pracy dyplomowej oraz oczekiwanie na obronę. Po
drodze konferencja w Lublinie i obóz Aktywnej
Rehabilitacji w Dębicy.
Moje sukcesy: Niewątpliwie stypendium ministerialne, które dostałam.
Pasje i zainteresowania: Fizjoterapia, książki, sport, samochody.
Co mnie zachwyca: Wszystko mnie potrafi
zachwycić!

Co mnie oburza: Niewiele jest takich rzeczy.
Moje życiowe motto: „Świat bez barier”
– „Jesteśmy”: Czy fizjoterapia to była świadoma decyzja? Jeśli tak, dlaczego Pani wybór
padł na ten kierunek?
– M.K.: Tak, to był świadomy wybór. Wybrałam ten kierunek, bo zawsze podobała mi
się praca z ludźmi i pomaganie im. Poza tym
jest to praca w ruchu, ciągle się coś dzieje,
można obserwować efekty swojego działania
na bieżąco.
– „J”: Czy studia spełniły Pani oczekiwania? Co się najbardziej Pani w nich podoba?
– M.K.: Tak, spełniły. Najbardziej podoba
mi się możliwość ciągłego rozwoju i twórczej
pracy.
– „J”: Niezapomniane wydarzenie, największe przeżycie związane z pracą fizjoterapeuty?
– M.K.: Jest za każdym razem, kiedy widzę
radość u osoby, z którą pracuję i przynosi to
oczekiwane efekty. Cieszy mnie również, kiedy
pacjenci nie mogą uwierzyć, że dopiero kończę
studia, a nie jestem jeszcze fizjoterapeutą.
– „J”: Jakie są Pani oczekiwania związane
z pracą po ukończeniu studiów?
– M.K.: Chciałabym pracować w miejscu,
które pozwoli nadal się rozwijać. Ale gdzie to
będzie, czas pokaże.
– „J”: Wybiegnijmy w przyszłość o 10 lat.
Gdzie pragnęłaby Pani być, czym się zajmować?
– M.K.: Tego nie jestem w stanie przewidzieć, pewnie tam gdzie się znajdę i co będę
robić będzie najlepsze dla mnie. Na pewno będzie to związane z moim zawodem.
– „J”: Gdyby Pani miała podzielić się jakąś
informacją, sugestią, udzielić rady studentom
zaczynającym studia na Wszechnicy, powiedziałaby im Pani...
– M.K.: …żeby oprócz samych studiów udzielali się także społecznie i naukowo.
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Anna Kozieł
Studentka III roku fizjoterapii na Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w roku akademickim 2008/2009.
Imię: Anna
Nazwisko: Kozieł
Wiek: 22 lata
Aktualne zajęcie: studentka, dorywczo masażystka i korepetytorka.
Moje sukcesy: największy to otrzymanie
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, trochę mniejszy – rozpoczęcie nauki pływania.
Pasje i zainteresowania: oczywiście fizjoterapia, poza tym książki (uwielbiam kryminały) i szeroko rozumiany sport (ale tylko amatorsko).
Co mnie zachwyca: podejmowanie nowych
wyzwań.
Co mnie oburza: niezdecydowanie i kłamstwo.
Moje życiowe motto: „Prawda obroni się
sama” i „Co ma być to będzie”.

– „Jesteśmy”: Czy fizjoterapia to był świadomy wybór?
– Anna Kozieł: Przyznaję, że wybór tego
kierunku był po części zrządzeniem losu. Planem awaryjnym, który na szczęście okazał się
przystankiem końcowym.

– „J”: Czy studia spełniły Pani oczekiwania? Co się najbardziej Pani w nich podoba?
– A.K.: Muszę przyznać, że studia nawet
przerosły moje oczekiwania. Praca w charakterze fizjoterapeuty daje ogromną satysfakcję
i spełnienie. Mam nadzieję, że te pozytywne
odczucia będą proporcjonalnie rosnąć w miarę
zdobywania doświadczenia.
– „J”: Niezapomniane wydarzenie, największe przeżycie związane z pracą fizjoterapeuty?
– A.K.: Na pewno niezapomniany będzie
pobyt w Połczynie Zdroju i praktyka w tamtejszym uzdrowisku. Klimat, atmosfera i ludzie… coś pięknego.
– „J”: Jakie są Pani oczekiwania związane
z pracą po ukończeniu studiów?
– A.K.: Chciałabym, żeby zawód fizjoterapeuty stał się bardziej doceniany oraz aby rehabilitacja była powszechna i łatwo dostępna.
Sądzę, że wtedy lepiej by się nam pracowało,
a pacjentom przyjemniej żyło.
– „J”: Wybiegnijmy w przyszłość o 10 lat.
Gdzie pragnęłaby Pani być, czym się zajmować?
– A.K.: Myślę, że na pewno moja przyszłość
będzie związana z fizjoterapią, ale dotychczasowe życie nauczyło mnie nie planować, więc
szczegółów nie obmyślam. Co ma być to będzie.
Grunt to trzymać się własnych przekonań i iść
do przodu, stawiając czoła nowym wyzwaniom. Życie samo potoczy się po odpowiednich
torach.
– „J”: Gdyby Pani miała podzielić się jakąś
informacją, sugestią, udzielić rady studentom
dopiero zaczynającym studia na Wszechnicy,
powiedziałaby im Pani...
– A.K.: Wykorzystajcie ten czas jak najintensywniej i odważnie idźcie przed siebie. Im
więcej poznacie podczas studiów, tym łatwiej
się odnajdziecie później. Zajęcia na uczelni są
bardzo ważne, ale to nie wszystko, fach poznaje się poza uczelnianą ławą. Powodzenia!
My również życzymy naszym stypendystkom powodzenia i dalszych życiowych sukcesów.
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II SEMINARIUM STUDENCKIE „DZIAŁALNOŚĆ

WOLUNTARYSTYCZNA WOBEC DZIECKA I RODZINY”
Na terenie Naszej Uczelni 17 marca 2009 roku
odbyło się II Seminarium Studenckie
„Działalność woluntarystyczna wobec dziecka
i rodziny”, zorganizowane przez Naukowe Koło
Penitencjarne i Wolontariat Studencki. Wzięli
w nim udział studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej
oraz reprezentanci innych uczelni – między
innymi przedstawiciele Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

My, Studenci I roku PRiS (studia stacjonarne) po raz pierwszy wzięliśmy udział w takim
przedsięwzięciu – i nie ukrywamy, że podobało
nam się… niesamowicie!
Wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień: wolontariat alternatywą rynku pracy; wolontariat w programach redukcji szkód;
wolontariat w rzeczywistości zakażonych HIV
i chorych na AIDS; wolontariat więźniów drogą przemiany życia.
Studenci opowiedzieli również o działalności
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, o realizacji programu Wolontariat
Studencki i o teoretyczno-prawnych aspektach
takiej działalności; o roli wolontariatu w readaptacji społecznej osób odbywających karę
pozbawienia wolności, a przede wszystkim
o programach skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych przez wolontariat na terenie Kielc, Krakowa i Tarnowa. Wystąpienia
prelegentów urozmaicały prezentacje zdjęć,
wykresów oraz danych empirycznych.
Pragniemy na łamach „Jesteśmy” pochwalić się wystąpieniem naszego kolegi z roku,
Łukasza Słomki, który doskonale poradził sobie z powierzonym mu zadaniem (dzięki pomocy i wsparciu Pani dr R. Cichoń).
Podobało nam się także wystąpienie I. Kalety oraz jej koleżanki, K. Kędzierskiej, poparte kilkuminutowym filmem, prezentujące
działalność świetlicy „Brachu” w Kielcach.
Bardzo wzruszające i skłaniające do refleksji wystąpienie przygotowały przedstawicielki
Stowarzyszenia Wolontariuszy Na Rzecz Dzie-

ci i Rodziców dotkniętych problemem HIV/
AIDS „Mały Książę” oraz Stowarzyszenia
Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”.
Po wysłuchaniu tak obszernej i popartej doświadczeniem relacji z pracy woluntarystycznej z osobami zakażonymi HIV i chorymi na
AIDS chylimy czoła i wyrażamy słowa szacunku. Wiedza niepochodząca z książek i podręczników, lecz będąca efektem bliskich relacji z podopiecznymi zasługuje na najwyższe
uznanie.

Komentarze studentów:
Warto było poświęcić czas, aby uważnie wysłuchać młodych ludzi, którzy chcieli podzielić się z nami swoją wiedzą o działalności woluntarystycznej. Mimo trudności technicznych,
seminarium uważam za bardzo udane i mam
nadzieję, że będę miała przyjemność wysłuchać jeszcze wielu tak ciekawych, wzbogacających moją wiedzę referatów.
– Kasia

Na seminarium dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, m.in. jak wygląda codzienna
praca wolontariusza i jakie są jej cele.
– Ewa

Po seminarium zrodziła mi się następująca
myśl: podejmując działalność woluntarystyczną jesteśmy bliżej ludzi potrzebujących pomocy, ale dużo z siebie dając, równie dużo otrzymujemy.

–6–
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Życie sportowe uczelni

KURSY

INSTRUKTORSKIE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na
kadrę instruktorską w wielu dyscyplinach
sportowych, Wszechnica Świętokrzyska poszerza swoją ofertę o kursy instruktorskie. Zapisy
na kursy w zakresie gier zespołowych, gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki i wielu innych
dyscyplin już trwają.
Studia na kierunku wychowanie fizyczne
WŚ cieszą się od lat dużym zainteresowaniem.
Kursy instruktorskie to nowość, płynąca z zapotrzebowania na kształcenie kadr na poziomie instruktora. Czas trwania kursu będzie
różny, w zależności od wykształcenia osoby do
niego przystępującej. Absolwenci kierunków

WSZECHNICA

wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja Wszechnicy Świętokrzyskiej, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą odbędą
30 godzin kursu. Absolwenci innych uczelni
oraz ci, którzy ukończyli Wszechnicę z oceną
niższą od bardzo dobrej muszą odbyć 60-godzinny kurs. Ci, którzy zdecydują się na kurs
w zakresie instruktora rekreacji sportu czy
menedżera imprez sportowych albo instruktora osób niepełnosprawnych będą musieli odbyć
80 godzin. Kursy instruktorskie są dostępne
również dla osób po maturze, ale wówczas kursant zobowiązany jest do odbycia 150 godzin
zajęć.

PRZYJAZNA SPORTOWCOM

Karierę sportową, towarzyszące jej treningi
i wyjazdy niełatwo pogodzić z nauką na wyższych studiach. Wszechnica Świętokrzyska
stara się pomóc swoim studentom w wypełnianiu tej podwójnej roli. I wydaje się, że odnosi
sukces, bo studia w jej murach wybrało wielu
znanych i cenionych sportowców. Aż sześciu
z nich to uczestnicy olimpiady w Pekinie! Na
kierunku wychowanie fizyczne studiuje Marek
Galiński, specjalizujący się w MTB, kolarze
szosowi Jacek Morajko i Tomasz Marczyński

MISTRZOWSKIE

oraz kolarz torowy Łukasz Kwiatkowski. Studentami Wszechnicy są także szczypiornista
VIVE Kielce Mateusz Jachlewski oraz dżudoczka Katarzyna Piłocik.
Że dokonania sportowe mogą iść w parze
z naukowymi udowodniła nasza studentka,
Marta Radzimirska, lekkoatletka. Marta została wyróżniona nagrodą Primus inter Pares
za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Gratulujemy!
PZ

SUKCESY NASZYCH

STUDENTÓW-SPORTOWCÓW
W dniach 8-10 maja 2009 r. w Przesiece
k. Jeleniej Góry odbyły się XXVI Akademickie
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim.
W zawodach startowało ponad 300 studentek i studentów z około 50 uczelni w kraju.
Bardzo dobrze wypadli kolarze z Wszechnicy:
Katarzyna Solus, studiująca na II roku wychowanie fizyczne obroniła ubiegłoroczny tytuł
wicemistrzowski w kategorii kobiet. Jeszcze
lepiej wypadł Dariusz Batek, student III roku

wychowania fizycznego, który w imponującym
stylu zdobył tytuł Akademickiego Mistrza Polski. W klasyfikacji wszystkich typów uczelni
w kategorii mężczyzn Wszechnica Świętokrzyska zajęła wysokie ósme miejsce, a pierwsze
w klasyfikacji uczelni niepaństwowych.
Zespół męski startował w składzie: Dariusz
Batek, Rafał Fijałkowski, Adrian Działakiewicz. Opiekunami zespołu byli dr Robert Dutkiewicz i mgr Marek Dutkiewicz.
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DO

BIEGU… GOTOWI… START!!

Dobrze wypadli studenci-sportowcy Wszechnicy Świętokrzyskiej na XXXIII Ulicznym
Biegu Sztafetowym Szlakiem Pomników Tadeusza Kościuszki, który odbył się 24 marca
2009 r. w Krakowie. Wśród dwudziestu ośmiu
pięcioosobowych zespołów Wszechnica Świętokrzyska zajęła w klasyfikacji końcowej 5. miejsce, najlepsze z dotychczasowych wyników.
Indywidualnie, w memoriale dr. Piotra Jeża,
Dawid Kubiec zajął 3. miejsce. Oprócz niego
startowali także Łukasz Bednarski, Szymon
Serszyński, Stefan Janecki, Artur Cieślik
(czołowy narciarz biegowy naszego regionu).
Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i na ciężkiej trasie.
W niedzielę natomiast, 19 kwietnia 2009
roku w Łodzi, odbyły się XXVI Akademickie
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Biegach
Przełajowych w kategorii kobiet i mężczyzn.
Startowało 50 uczelni z całego kraju (łącznie
544 studentek i studentów).
Kobiety rywalizowały na trasie 3 km, mężczyźni 5 km. Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej spisała się znakomicie: mężczyźni
zdobyli tytuł Mistrza Polski w kategorii Szkół

Niepublicznych, natomiast studentki w tej kategorii były drugie.

Na uwagę zasługuje 10. miejsce mężczyzn
w kategorii open. Najlepszymi zawodnikami
reprezentacji Wszechnicy Świętokrzyskiej byli
Dawid Kubiec, który został sklasyfikowany na
28 miejscu, oraz Iwona Różycka – 49 miejsce.
Należy nadmienić, że zawody stały na bardzo
wysokim poziomie, startowało w nich wiele
znanych lekkoatletek i lekkoatletów, reprezentantów Polski.

Mistrzowski zespół: Od lewej: mgr A. Szołowski, D. Kubiec, F. Szołowski (startował z kontuzją),
S. Janecki, Ł. Bednarski, S. Serszyński, A. Cieślik, mgr M.Dutkiewicz
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