
-1-

G
r
u
d
z
i
e
ñ

3
(
1
1
)
/
2
0
0
3

Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
W S Z E C H N I C A

GDZIE PRAWDA, GDZIE MI£O�Æ

Kochani...!
Przed nami kolejne �wiêta Bo¿ego Narodzenia � �wiêta mi³o�ci

i nadziei. Z tej okazji sk³adam najlepsze ¿yczenia Wielce Szanownym
i Drogim: Nauczycielom Akademickim, Studentom i Pracownikom
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej.

Niech¿e w te �wiêta obok wypoczynku, towarzysz¹ nam s³owa
A. de Saint-Exupery: �Prawdziwa mi³o�æ nie wyczerpuje siê nigdy.
Im wiêcej dajesz, tym wiêcej ci jej zostaje�.

Przed nami czas szczególny: �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, bardzo mocno zakorzenione w naszej tradycji
chrze�cijañskiej �wiêto rodzinne. Przemierzamy cza-
sami setki kilometrów, by do wieczerzy wigilijnej
zasi¹�æ z najbli¿szymi. Na stole stawiamy jedno
nakrycie wiêcej � znak, ¿e w ten czas chcemy siê
dzieliæ z innymi tym, co w nas najlepsze.

O fenomenie Bo¿ego Narodzenia rozmawiamy
z Ksiêdzem Profesorem Julis³awem £ukomskim, fi-
lozofem i etykiem, wyk³adowc¹ w naszej uczelni.

Jaki jest, zdaniem Ksiêdza Profesora, sens
i idea tych �wi¹t?

Dla mnie �wiêta Bo¿ego Narodzenia stanowi¹
manifestacjê prawdy: �Ja siê na to narodzi³em,
na to przyszed³em na �wiat, aby daæ �wiadectwo
prawdzie�(J 18,37), �Jestem drog¹ i prawd¹�.
Prawd¹ absolutn¹, tak w sensie logicznym jak i
moralnym. Prawda logiczna oznacza zgodno�æ na-
szego poznania ze stanem rzeczywistym. Prawda
pozwala nam byæ wra¿liwym na mowê rzeczy, a co

UWAGA, WA¯NE!
W semestrze zimowym
2003/2004 stypendium so-
cjalne powinno pojawiæ
siê na kontach do po³owy
grudnia.
Pragnê poinformowaæ, i¿
z semestrem letnim na-
stêpuje bardzo istotna
zmiana w sposobie sk³a-
dania wniosków o stypen-
dia socjalne. Do tej pory
wype³nione druki przyj-
mowa³ Samorz¹d Studenc-
ki, teraz zajmowaæ siê
tym bêd¹ dziekanaty. Sa-
morz¹d bêdzie wydawa³
druki, informowa³ oraz
uczestniczy³ w rozpatry-
waniu wniosków.

Micha³ Jaworek

Rektor
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NASZA ROZMOWA
za tym idzie � �wiata: �Kamienie przy drodze, drzewa w lesie nie k³ami¹�.
Mówi¹ prawdê. A ludzie mog¹ k³amaæ. Prawda moralna to zgodno�æ naszego
¿ycia, czynów, gestów z wewnêtrznym przekonaniem. Dostrzeganie prawdy
jest szczególnie wa¿ne dzisiaj, w �wiecie konsumizmu i pragmatyzmu. Nawet
wspó³czesna nauka jest pojmowana funkcjonalnie, tzn. bez uwzglêdnienia
prawdy i warto�ci. Proponuje siê, by dzisiejsza egzystencja przebiega³a
w my�li prostej zasady: nauka zaprojektuje, przemys³ wyprodukuje, a
cz³owiek siê dostosuje... Smutna to, w gruncie rzeczy, perspektywa ludz-
kiego istnienia. Cz³owiek bowiem nie mo¿e siê dostosowywaæ do mitów i
utopii � winien ¿yæ zgodnie z obiektywnym porz¹dkiem ontycznym, moralnym.

Czy rzeczywi�cie tak wa¿na jest prawda w naszym ¿yciu? Gdzie nale¿y jej szukaæ?
Obecnie zapomniano, niestety, jak wa¿na jest prawda w ¿yciu cz³owie-

ka. Niektórzy mówi¹, ¿e objawia siê ona w jednakowy sposób w ka¿dej
opinii, w ka¿dej religii i w ka¿dej filozofii, co nie jest zgodne z
prawami ludzkiego poznania. Wymieniona opinia oznacza nihilizm  � czyli
rezygnacjê z poszukiwania prawdy.�Chwa³a Bogu na wysoko�ciach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania� (£k 2,14). Wy�piewujemy te s³owa w radosnej
kolêdzie. Nie zawsze jednak dostrzegamy, ¿e pokój jest owocem prawdy i
sprawiedliwo�ci. Je�li zachowamy pokój z Bogiem, zaistnieje pokój miêdzy
cz³owiekiem i cz³owiekiem, miêdzy cz³owiekiem a �rodowiskiem naturalnym oraz
spo³ecznym. Bo¿e Narodzenie ukazuje tajemnicê wcielenia, czyli po³¹czenie
natury Boskiej i ludzkiej, pod jednym Boskim istnieniem. W tajemnicy wcielenia
Bóg objawia mi³o�æ do cz³owieka. Ukazuje mu jego godno�æ. Na gruncie poznania
naukowego i filozoficznego cz³owiek nie mo¿e zrozumieæ siebie do koñca, je�li
nie zbli¿y siê do tajemnicy wcielenia. Ukazanie godno�ci cz³owieka jest szcze-
gólnie wa¿ne dla wspó³czesnej kobiety. Naj�wiêtsza Maria Panna zosta³a wynie-
siona do godno�ci matki Boga-cz³owieka. Macierzyñstwo zyska³o wielk¹ godno�æ.
Prawda o tej godno�ci wp³ynê³a na przeobra¿enia ¿ycia rodzinnego oraz spo³ecz-
nego, i sta³a siê fundamentem kultury odnoszenia siê do �wiata kobiet.

Piêkne i wznios³e s¹ s³owa Ksiêdza Profesora. Ale dzisiejsze ¿ycie czêsto
stawia trudne warunki w dziedzinie kszta³towania mi³o�ci...

To prawda. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Bóg jest Mi³o�ci¹, która konty-
nuuje wszystko w istnieniu. Wszystko otwiera dla dobra cz³owieka, wszyst-
kim s³u¿y. Na ile nas Bóg umi³owa³, na tyle jeste�my. Ta mi³o�æ przemawia
do nas poprzez struktury nauki, piêkno przyrody, chleb powszedni, ¿yczli-
wo�æ ludzi i otwarcie siê na dobro innych. Ta mi³o�æ mo¿e byæ dla nas
wzorem, uczy, jak byæ cierpliwym, jak wszystko przetrwaæ w doli i niedoli.
Je�li to zrozumiemy � nie bêdziemy pytaæ, czy jeste�my kochani. Lecz
bêdziemy pytaæ o to, co wnosimy w ¿ycie innych ludzi, jakie warto�ci,
dobra, o ile inni s¹ dziêki nam szczê�liwsi, o ile s¹ bardziej lud�mi.

Czas Bo¿ego Narodzenia � to równie¿ czas szczególnej refleksji nad
tajemnic¹ losu ludzkiego. Nasze losy s¹ ró¿ne. Niech ich kszta³t wyznacz¹
prawda i mi³o�æ.
Nauczycielom, pracownikom i m³odzie¿y akademickiej pragnê z³o¿yæ najlep-
sze i bardzo serdeczne ¿yczenia: Prawda i mi³o�æ Bo¿a niech zawsze bêd¹
z Wami na wszystkich �cie¿kach Waszej ¿yciowej aktywno�ci.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.
Joanna Grela
Barbara Kry�
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PO¯EGNANIE
Teresa Jêdrychowska, samodzielny referent ds. kadr, 2 grudnia 2003 r. zginê³a tragicznie.
By³a prawym, uczciwym cz³owiekiem, wspania³¹ kole¿ank¹. Mimo k³opotów i trosk,
których nie szczêdzi³o Jej ¿ycie - zawsze ¿yczliwie odnosi³a sie do innych. S³u¿y³a
rad¹, dobrym s³owem, ciep³ym u�miechem. I tak¹ J¹ zapamiêtamy.
�p. Teresê Jedrychowsk¹ po¿egna³ w imieniu Rektora, Senatu i ca³ej Spo³eczno�ci Akade-
mickiej  dr Miros³aw Jamro¿ek, Dziekan Wydzia³u Humanistyczno-Pedagogicznego.

Wesz³a�, aby siê po¿egnaæ.
- Jadê na tê operacjê � powiedzia³a�,
bardzo siê bojê.
- Wszystko szczê�liwie siê u³o¿y, ¿yczymy Ci powodzenia.
- Zamknê³a� drzwi.

*
Chcia³a� ratowaæ wzrok � ta operacja dawa³a tak¹ nadziejê. Prze³o¿y³a� jej termin � bo praca, odpowie-

dzialno�æ, poczucie obowi¹zku. Bo w tym co robi³a� nikt nie móg³ Ciê zast¹piæ.
*

By³ 2 grudnia, godz. 1440. Wraca³a� do domu, operacja nie odby³a siê, prze³o¿ono jej termin.
W komunikacie widnieje napis �z nieustalonych przyczyn opel vectra zjecha³ na lewy pas jezdni�.
W czo³owym zderzeniu z ciê¿arówk¹ nie dano Ci ¿adnej szansy.

*
Nie chcieli�my uwierzyæ w Twoj¹ �mieræ. Mieli�my nik³¹ nadziejê, ¿e to nie Ty.

*
W obliczu cierpienia niekoniecznie musimy traciæ sens ¿ycia, przeciwnie � oczy nasze wówczas dopie-

ro zwracaj¹ siê ku g³êbszym, niedostrzegalnym wcze�niej warto�ciom.
�Kiedy jest wystarczaj¹co ciemno, ludzie zaczynaj¹ widzieæ gwiazdy�.

*
Choæ odchodzisz od nas, znikasz nam tylko sprzed oczu, lecz nie z naszego ¿ycia. Miejscem Twojego

odpoczynku pozostaje nasza wdziêczna pamiêæ wierna temu, co nam pozostawi³a�.
Jak ka¿da �mieræ, tak i Twoje odej�cie jest dla nas znakiem. Ostatecznym przypomnieniem, ¿e ¿ycie jest
darem i zadaniem. Sensu ¿ycia nie znajdziemy w odpowiedzi na pytanie: po co ¿yæ? lecz: dla kogo ¿yæ? Tutaj
tkwi najg³êbszy sens trudu, po�wiêcenia, wierno�ci i ofiary, mi³o�ci i pracy.
Jan Twardowski pisa³:

��pieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹, zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy (...) potem
cisza normalna, wiêc ca³kiem niezno�na, jak czysto�æ urodzona najpro�ciej z rozpaczy, kiedy my�limy o kim�
zostaj¹c bez niego (...)�.

*
¯egnam Ciê w imieniu Magnificencji Rektora Wszechnicy �wiêtokrzyskiej, Senatu, kole¿anek i kole-

gów oraz naszych studentów.
*

Dziêkujemy za kilkunastoletni¹, ¿yczliw¹, odpowiedzialn¹ i serdeczn¹ wspó³pracê, opart¹ na wza-
jemnym zaufaniu, lojalno�ci i przyja�ni.

*
Kierujemy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i najwy¿szego szacunku dla Rodziny oraz wszystkich tych,

w serce których Twoja �mieræ wnios³a ból i rozpacz.

Non omnis moriar.
Spoczywaj w pokoju.
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NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE
[ Uczestniczyli�my w konferencji,
po�wiêconej obchodom �wiatowego Dnia
Walki z AIDS, która odby³a siê 5
grudnia w �wiêtokrzyskim Urzêdzie
Wojewódzkim. Podczas obrad dowie-
dzieli�my siê m.in. ¿e w kieleckim
areszcie �ledczym s¹ osoby z wiru-
sem HIV, ¿e ostatnio odby³o siê bez-
p³atne badanie na obecno�æ przeciw-
cia³ HIV, na które zg³osi³o siê 148
osób, z czego 141 zosta³o zakwali-
fikowane na badanie. Nie stwierdzo-
no ¿adnego wyniku pozytywnego. Wy-
powiada³ siê m.in. Miros³aw B³oniarz
z MONARU, który wyrazi³ rado�æ, ¿e
nareszcie w �wiêtokrzyskiem, w miej-
scowo�ci Luta k. St¹porkowa powsta-
nie oddzia³ MONAR.

Monika Nadg³owska
Agata Sa³apa

UCZYMY TOLERANCJI
I OSTRO¯NO�CI

My, cz³onkowie Naukowego Ko³a Pe-
nitencjarnego dzia³aj¹cego we
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej, 1 grud-
nia, z okazji �wiatowego Dnia Walki
z AIDS, spotkali�my siê z m³odzie¿¹
jednego z kieleckich liceów. Roz-
mawiali�my o stosunku m³odzie¿y do
osób zara¿onych wirusem HIV. Oprócz
nas byli te¿ przedstawiciele Miej-
skiego O�rodka Pomocy Rodzinie,
Stowarzyszenia �Nadzieja Rodzi-
nie�, Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Próbowali�my
m³odzie¿ przekonaæ, ¿e HIV nie
wybiera i nie jest kar¹ za grze-
chy: mo¿e spotkaæ ka¿dego z nas.
M³odzi ludzie uwa¿aj¹, ¿e osoby
zara¿one wirusem HIV nie musz¹ siê
do tego publicznie przyznawaæ. Pod-
czas debaty doszli�my do wniosku,
¿e jest jeszcze wiele mitów odno-
�nie zara¿enia wirusem HIV, które
powoduj¹ brak tolerancji wobec za-
ra¿onych. M³odzie¿ przyzna³a, ¿e
to g³ównie brak wiedzy na ten te-

mat budz¹ strach i obawê. Ale te¿ m³o-
dzi ludzie krytycznie przyznali, ¿e
sami maj¹ braki w tej wiedzy i z powo-
dów, których nie potrafili sprecyzo-
waæ, unikaj¹ mo¿liwo�ci poszerzenia
swoich wiadomo�ci w tym wzglêdzie.
�wiadczy o tym ilo�æ ulotek, które,
niestety, nie by³y rozchwytywane.
Spotkanie to u�wiadomi³o nam, jak wiele
jeszcze pracy trzeba w³o¿yæ w rozpro-
pagowanie wiedzy na temat HIV i AIDS,
jak wiele barier trzeba jeszcze prze-
³amaæ.

Agata Sa³apa

WSPÓLNE ZAINTERESOWANIA

W klubie studenckim �Wspak� 19 li-
stopada odby³o siê integracyjne spo-
tkanie Ko³a Penitencjarnego Wszechni-
cy �wiêtokrzyskiej i Akademii �wiêto-
krzyskiej. Na pocz¹tku studenci Aka-
demii sprawdzili nas, jak dobrze zna-
my siê miêdzy sob¹. Potem wymienili-
�my siê informacjami o dzia³alno�ci
naszych kó³. Ko³o akademickie jest
w swojej dzia³alno�ci ukierunkowane ra-
czej na profilaktykê, badania naukowe
i konferencje, podczas gdy nasze dzia³a
na zasadzie wolontariatu. Nasi kole-
dzy z Akademii prowadz¹ zajêcia pro-
filaktyczne m.in. w ostrowieckich gim-
nazjach, organizuj¹ konferencje naukowe
(najbli¿sza na prze³omie kwiecieñ/maj
2004). Do udzia³u w niej ju¿ zostali-
�my zaproszeni. Pochwalili�my siê na-
szymi dotychczasowymi osi¹gniêciami:
po rocznej przerwie nasze ko³o zabra-
³o siê ostro do pracy. Na swoim koncie
mamy ju¿ udzia³ w ogólnopolskiej ak-
cji Góra Grosza, przeprowadzili�my
badania w jednym z kieleckich domów
dziecka dotycz¹ce przemocy i uzale¿-
nieñ, na pro�bê dyrekcji placówki.
Spotkanie z kolegami z Akademii mi³o
wspominamy i mamy nadziejê na dalsz¹
i owocn¹ wspó³pracê.

Monika Nadg³owska
Agata Sa³apa
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�WIATOWY DZIEÑ AIDS
Francisco i Nowym Jorku. W Polsce
równie¿ obchodzimy go od wielu lat,
ale tylko w Warszawie i Zielonej
Górze. W tym roku do³¹czy³ jeszcze
Gdañsk.

Od wielu lat osoby dzia³aj¹ce w
dziedzinie HIV/AIDS otrzymuj¹ hono-
rowe wyró¿nienie: �Czerwon¹ Kokard-
kê�, ale tylko te, które w szcze-
gólny sposób przyczyni³y siê do po-
prawy jako�ci ¿ycia osób ¿yj¹cych z
HIV, chorych na AIDS, b¹d� te¿ wnio-
s³y istotny wk³ad w dzia³ania pro-
filaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS
w Polsce. Warto tutaj wspomnieæ te¿
o wolontariuszach, którzy równie¿
otrzymuj¹ tê nagrodê.

Równie¿ Polski Czerwony Krzy¿
w³¹czy³ siê do walki ze stygmatyza-
cj¹ i dyskryminacj¹ ludzi z HIV/
AIDS. W tym celu przeprowadzi³ sze-
rok¹ kampaniê edukacyjn¹ dla m³o-
dzie¿y, po³¹czon¹ z przemarszami sym-
bolizuj¹cymi solidarno�æ z osobami
zaka¿onymi HIV i chorymi na AIDS.
Dla celów edukacyjnych przygotowa³
kompleksowy materia³ zawieraj¹cy nie
tylko informacje teoretyczne, ale
równie¿ przyk³adowe scenariusze lek-
cji wraz z opowiadaniem, dotycz¹cym
braku tolerancji oraz wiele propo-
zycji zwi¹zanych z dniem 1 grudnia.
Miêdzy innymi wyda³ ulotki promuj¹-
ce akcjê PCK: �Prawda o AIDS. Prze-
ka¿ j¹ dalej...�, która informuje o
sposobach przenoszenia siê wirusa.

Pomimo tego, ¿e mówi siê o HIV/
AIDS du¿o, to w potocznej �wiadomo-
�ci wci¹¿ pokutuj¹ mity i niedomó-
wienia na ten temat, które powoduj¹
brak tolerancji dla osób chorych i
zaka¿onych. My, jako wolontariusze,
mamy jeszcze bardzo wiele do zro-
bienia, by pokonaæ bariery i wyj�æ
�mia³o do ludzi, którzy potrzebuj¹
naszej pomocy.

Agata Sa³apa

1 grudnia to �wiatowy Dzieñ AIDS.
W celu przypomnienia: HIV to Ludzki
Wirus Upo�ledzenia Odporno�ci, AIDS
� Zespó³ Nabytego Upo�ledzenia Od-
porno�ci. Dla oko³o 40 milionów osób
¿yj¹cych z HIV/AIDS na �wiecie przy-
sz³o�æ nie jest optymistyczna. W nie-
których krajach afrykañskich wska�-
niki zaka¿eñ siêgaj¹ 38%. Ka¿dego
dnia zaka¿a siê ponad 14 tys. osób,
a umiera ponad 8,5 tys. Odnotowano
ju¿ 25 milionów zgonów. Najbardziej
przera¿aj¹ce jest to, ¿e 80% osób
umieraj¹cych na AIDS ma od 20 do 50
lat, a wiêc w spo³eczeñstwie pozo-
staj¹ tylko osoby starsze i dzieci.
W Polsce pierwszy przypadek zaka¿e-
nia HIV wykryto w 1985 roku, a pierw-
sze zachorowanie na AIDS rok pó�-
niej. Do koñca maja 2003 roku odno-
towano ogó³em 8149 zaka¿eñ HIV.

Has³o tegorocznej kampanii �
POROZMAWIAJ O AIDS. PRZESZ£O�Æ BYWA
GRO�NA � podkre�la rangê komunika-
cji i sugeruje, ¿e rozmowa na czê-
sto trudne tematy pozwoli ustrzec
siebie lub partnera przed zaka¿e-
niem HIV. Kampania promuje, by po-
dejmowaæ �wiadome i przemy�lane de-
cyzje dotycz¹ce naszych zachowañ
seksualnych, a tak¿e do wykonywania
testów w kierunku HIV. Wykonawc¹ te-
gorocznej kampanii jest agencja re-
klamowa MARTIS, patronat medialny
objê³a Telewizja Polska S.A., w dzia-
³ania w³¹czy³o siê równie¿ m.in.
Radio Zet oraz wiele innych firm. W
tym roku dzia³ania profilaktyczne
skierowane s¹ przede wszystkim do
osób w wieku 18 � 39 lat, bêd¹cych w
zwi¹zku heteroseksualnym. Krajowe
Centrum ds. AIDS informuje, ¿e co-
raz wiêcej kobiet jest zaka¿onych.

18 maja 2003 obchodzony by³ �wia-
towy Dzieñ Pamiêci o Zmar³ych na
AIDS. Dwadzie�cia lat temu po raz
pierwszy odchodzono ten dzieñ w San

NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE



-6-

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

Któ¿ nam w³a�ciwie przeszkadza w tym, aby�my sami robili to,
czego oczekujemy od drugich?

Kurtmartin Magiera

Wiersze napisa³a Agnieszka S.

Kocham ciê za to ze jeste�
¿e przy mnie stoisz wci¹¿
¿e tulisz mnie do siebie
¿e mogê wierzyæ snom
Kocham ciê za to ¿e jeste�
¿e ufam, ¿e têskniê
¿e wszystko nagle ma sens
¿e rozumiem, ¿e wierzê.
Kocham ciê za to ze jeste�,
¿e chronisz mnie przed �wiatem
¿e ju¿ siê nie boje
zw³aszcza wtedy gdy zasnê.
Kocham ciê za to ¿e jeste�
¿e zasypiam w twych ramionach
i wiem, ¿e to co nas po³¹czy³o
¿adna si³a ju¿ nie pokona.

Chcê s³uchaæ s³ów
p³yn¹cych z twego wnêtrza

Chcê siê w nie wtuliæ
dotykaæ serca

Chcê ciê ca³owaæ
Kochaæ codziennie
Wiedzieæ ¿e jeste�
i ¿e zawsze bêdziesz
Chcê �niæ przy tobie

i budziæ siê
Chcê byæ przy tobie

i kochaæ ciê.

Którêdy mam i�æ,
któr¹ wybraæ drogê
by byæ ju¿ zawsze
blisko przy tobie.

Tak wiele jest uliczek
lecz któr¹ wybraæ mam,

któr¹ mam pokonaæ
by z tob¹ i�æ przez �wiat.

Chocia¿ wiem ¿e wystarczy
czystej chwili u³amek

by to co teraz kwitnie
odesz³o w niepamiêæ.

Proszê b¹d� zawsze przy mnie
i prowad� mnie drog¹ sw¹.

Bo bez ciebie zginê
i nie bêdê tw¹
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¯ycie sportowe Uczelni

Z ¯YCIA KU AZS

13 listopada we Wszechnicy �wiêto-
krzyskiej odby³o siê zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Klubu Uczelnia-
nego AZS. Dokonano wyboru nowych
w³adz klubu, obecnie sk³ad klubu
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Agnieszka Rozborska � prezes (II r
TiR dzienne)
2. Micha³ Maciocha � wiceprezes (I r
WF dzienne)
3. Monika Rzepecka � skarbnik (I r WF
dzienne)
4. Monika Stêpieñ � cz³onek (I r WF
dzienne)
5. Agata Rak � cz³onek (III r WF dzien-
ne)
6. Marta Kaczor � cz³onek (III r WF
dzienne)

27 listopada w krytej p³ywalni przy
ul. Krakowskiej odby³y siê zawody
�wiêtokrzyskiej Ligi Akademickiej w
p³ywaniu. Po pierwszej rundzie za-
wodów reprezentacja Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej zajmuje II miejsce za
Akademi¹ �wiêtokrzysk¹.
Zwyciêstwa dla naszego zespo³u od-
nie�li:
1. Micha³ Kalbarczyk, III rok WF
dzienne � 50 m stylem klasycznym
2. Edyta Kita, I rok WF zaoczne �
100 m stylem zmiennym
3. Karol Sakowicz, II rok TiR za-
oczne � 50 m stylem grzbietowym
4. sztafeta mê¿czyzn 4x50 m stylem
dowolnym

Ponadto punkty zdobywali:
Grzegorz Ko¿uchowski, Kamil Grochot,
Ryszard £apa, Ma³gorzata �cieszka �
rok WF zaoczne;
Edyta Po¿oga �  III rok WF zaoczne;
Mateusz Cieñ � III rok TiR dzienne;
Agnieszka Rozborska � rok TiR dzien-
ne;
Bernadetta Roman, Katarzyna ̄ o³¹dek
� III rok WF dzienne;
Marta Surga, Monika Stêpieñ, Filip
Szo³owski �  rok WF dzienne
Katarzyna Tkaczyk � II rok WF dzien-
ne.
Warto równie¿ odnotowaæ fakt zade-
biutowania w roli sêdziów p³ywania

(po zdobyciu uprawnieñ na kursie sê-
dziów zorganizowanym przez KU AZS
A� i KU AZS W�) trójki sêdziów z III
roku WF (dzienne): Marta Kaczor, Aga-
ta Rak, S³awomir Jedynak.
Szczegó³owe wyniki podane s¹ w ga-
blocie AZS na I piêtrze.

MD

NASI P£YWACY

ZWYCIÊSTWO NA HALI

Odnie�li�my zwyciêstwo w Akademic-
kich Mistrzostwach Kielc w pi³ce
no¿nej halowej, które odby³y siê 6
grudnia.
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WÊDRÓWKI �WIÊTEGO MIKO£AJA

4 grudnia Miko³aj z pomocnikami od-
wiedzi³ Dom Dziecka nr 1 w Kiel-
cach. Dzieci bardzo siê ucieszy³y,
ale za wszelk¹ cenê próbowa³y pod-
wa¿yæ jego wiarygodno�æ poci¹gaj¹c
za brodê. Jednak nasz Miko³aj siê
zabezpieczy³ i mia³ dwie. Tyle, ¿e
ta druga jeszcze nie nabra³a odpo-
wiedniego koloru i d³ugo�ci. Gdy
pomocnicy bawili siê ze starszymi
dzieæmi, Miko³aj odwiedzi³ najm³od-
szych, a potem uda³ siê w dalsz¹
drogê.

Agata Sa³apa
Monika Nadg³owska

�Brazylia i Polska, daleko lecz bli-
sko� � taki tytu³ nosi wystawa znaj-
duj¹ca siê w holu naszej uczelni,
któr¹ 25 listopada br. uroczy�cie
otworzy³ JM Rektor, prof. dr hab.
Mieczys³aw Adamczyk. Wystawa jest
po�wiêcona 80-leciu ustanowienia ofi-
cjalnych stosunków miêdzy Polsk¹
a Brazyli¹ w 1920 roku. Na jej otwar-
cie przybyli m.in.: Stanis³aw Paw-
liszewski � by³y ambasador Polski
w Brazylii i Janusz Gmitruk � dyrek-
tor Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie. Wystawa tra-
fi³a do nas dziêki staraniom Wszech-
nicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach, To-
warzystwa Polsko-Brazylijskiego,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego, Stowarzyszeniu �Wspólnota
Polska�.

NAGRODA REKTORA
Nagrodê specjaln¹ Rektora Wszechni-
cy �wiêtokrzyskiej dla M³odego Twórcy
otrzyma³ Micha³ Glock za film �Moja
podró¿ � przystanek Kielce...�, który
by³ prezentowany podczas Ogólnopol-
skiego Niezale¿nego Przegl¹du Form
Dokumentalnych NURT 2003, w dniach

26-29 listopada. By³a to ju¿ dzie-
wi¹ta edycja przegl¹du, który od 1996
roku na dobre zago�ci³ w Kielcach.

WYSTAWA W UCZELNI


