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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej
�WIÊTOKRZYSKA
WS Z E C H N I C A

PRO EUROPA DLA WSZECHNICY
29 kwietnia w Kieleckim Centrum

Biznesu dziekan Wydzia³u Humani-
styczno-Pedagogicznego dr Miros³aw
Jamro¿ek i dyrektor administracyj-
ny naszej uczelni mgr Ryszard Duda,
w imieniu Pana Rektora, odebrali z
r¹k Starosty Kieleckiego Zbigniewa
Bana�kiewicza statuetkê �PRO EURO-
PA 2004�.

Prê¿nie rozwijaj¹ce siê firmy, do któ-
rych nale¿y równie¿ nasza uczelnia, od
dawna by³y atutem Ziemi �wiêtokrzyskiej.
Wiele spo�ród nich siêga³o ju¿ po regio-
nalne, krajowe i miêdzynarodowe wyró¿-
nienia. Przypomnijmy, i¿ w roku 2002
Wszechnica �wiêtokrzyska otrzyma³a miano
Z³otej Firmy Województwa �wiêtokrzyskie-
go, natomiast w roku 2003 naszej szko-
le przyznano tytu³ EuroVisa.
N a g r o d y te otrzyma³y firmy, które by³y odpowiednio

przygotowane na wej�cie na rynek Unii Europej-
skiej.

Tegoroczne wyró¿nienia przyznane zosta³y 37
firmom i instytucjom, które zdoby³y uznanie
s³uchaczy Polskiego Radia Kielce. W marcu
b.r., przeprowadzony zosta³ plebiscyt, w
którym radios³uchacze wy³onili finalistów
konkursu � firmy, które maj¹ staæ siê �ty-
grysami� Nowej Europy. Celem tej inicja-
tywy by³o zaznaczenie obecno�ci na mapie
gospodarczej Europy zarówno województwa
�wiêtokrzyskiego, jak te¿ firm dzia³a-
j¹cych na jego terenie.

Galê uatrakcyjni³ wystêp zespo³u AKT,
znanego z telewizyjnego programu �Jaka
to melodia?�. Zaproszeni go�cie mie-
li okazjê wys³uchaæ wielu przebojów

muzyki rozrywkowej lat 60., 70., 80.
MK
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PROTEST

STSTSTSTSTOP PRZEMOCYOP PRZEMOCYOP PRZEMOCYOP PRZEMOCYOP PRZEMOCY
18 kwietnia 2004 r. na jednej z kieleckich dyskotek

dosz³o do tragedii: zosta³ zabity jeden z naszych kole-
gów, student ostatniego roku pielêgniarstwa Akademii
�wiêtokrzyskiej. Dla nas, studentów, by³ to straszny
cios, który by³ tym dotkliwszy, ¿e sta³o siê to na
dyskotece, w miejscu, w którym powinni�my czuæ siê
bezpiecznie, w miejscu, do którego id¹c, chcemy siê
bawiæ, a nie zastanawiaæ, czy wrócimy do domu.

W zwi¹zku ze �mierci¹ naszego kolegi studenci Aka-
demii zorganizowali marsz przeciw przemocy. Odby³ siê
on 28 kwietnia. Miejscem rozpoczêcia by³ teren mia-
steczka studenckiego Politechniki �wiêtokrzyskiej po-
³o¿ony zaledwie kilkana�cie metrów od feralnej dysko-
teki. Wziêli w nim udzia³ studenci z wszystkich kielec-
kich uczelni, w tym tak¿e my z Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej. Nie�li�my transparenty z postulatem, �stop prze-
mocy�. Marsz, po przej�ciu ulicami miasta, zakoñczy³
siê przy Urzêdzie Wojewódzkim. Organizatorzy z³o¿yli
na rêce w³adz miasta wniosek o zaostrzenie kontroli w
dyskotekach i w innych miejscach, w których bywamy.

Kilka tygodni pó�niej dosz³o do kolejnej tragedii,
tym razem w £odzi. Podczas juwenaliów dosz³o do zamie-
szek pomiêdzy pseudokibicami a �wiêtuj¹cymi studenta-
mi. Wezwano policjê� Zginê³y dwie osoby, a kilka zosta-
³o rannych, gdy¿ policja przez pomy³kê strzela³a ostrymi
nabojami. W tak krótkim czasie zginê³o kilka m³odych
osób.

Chcemy mieæ nadziejê, ¿e taka tragedia ju¿ siê nie
powtórzy. Ofiary tych tragedii pozostan¹ w naszej pa-
miêci.

Barbara Kry�



-3-

W UCZELNI
PRZYCHODZ¥...

Ju¿ od pocz¹tku maja przyjmowa-
ni s¹ kandydaci na studia w naszej
uczelni. Jak dot¹d gotowo�æ podjê-
cia nauki w przysz³ym roku akade-
mickim zg³osi³o blisko 100 osób. Naj-
wiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy siê pe-
dagogika resocjalizacyjna i s¹dowa,
pedagogika opiekuñcza i pracy so-
cjalnej z doradztwem zawodowym oraz
wychowanie fizyczne. Z naszych roz-
mów z kandydatami wynika, i¿ te kie-
runki kszta³cenia daj¹ im najwiêk-
sze szanse pó�niejszego rozwoju za-
wodowego. Jednak o wyborze specjal-
no�ci czêsto decyduje atrakcyjno�æ
programu nauczania i� stopieñ trud-
no�ci uzyskania indeksu.

Wszelkie informacje oraz druki re-
krutacyjne mo¿na uzyskaæ w pokoju nr
13. Tam te¿ kandydaci sk³adaj¹ kom-
pletne teczki z dokumentami. Mog¹ oni
równie¿ zg³aszaæ siê do dziekanatów.

I ODCHODZ¥
Rozpocz¹³ siê gor¹cy okres egza-

minów dyplomowych. W bie¿¹cym roku
akademickim mury naszej uczelni opu-
�ci 1395 absolwentów. Na Wydziale Wy-
chowania Fizycznego i Turystyki o dy-
plom ukoñczenia studiów toczy walkê
dwustu dwudziestu przysz³ych nauczy-
cieli wychowania fizycznego oraz stu
piêædziesiêciu przysz³ych specjalistów
z zakresu turystyki i rekreacji.

Na Wydziale Humanistyczno-Peda-
gogicznym o tytu³ licencjata ubie-
gaæ siê bêdzie ponad tysi¹c studen-
tów kierunku pedagogicznego i jego
specjalno�ci.

Obrony prac dyplomowych potrwaj¹
do koñca przysz³ego miesi¹ca. Dla
tych, którzy nie zd¹¿¹ przyst¹piæ do
egzaminu w czerwcu, przewidywany jest
drugi termin we wrze�niu. Ostateczny
termin z³o¿enia pracy dyplomowej mija
30 wrze�nia bie¿¹cego roku.

MK, KW

Stan organizmu powsta³y w trak-
cie dzia³ania jakiego� szkodliwego
czynnika fizjologicznego lub psy-
chicznego oraz towarzysz¹ce mu zmiany
funkcjonowania ca³ego organizmu jest
nazywany stresem. Zatem stres jawi
siê czêsto jako demon, z¿era od �rod-
ka: najpierw ¿o³¹dek, potem powoli
z krwioobiegiem dociera do mózgu �
wysysa komórki nerwowe, poch³ania
wszystkie struktury i zostawia zie-
j¹c¹ pustkê i pró¿niê, która ma siê
uwidoczniæ na egzaminie?!

Albo frustracja: usi³ujesz siê
uczyæ, zbierasz materia³y, notki,
�ci¹gi, jeste� odpowiednio �przygo-
towany i zabezpieczony�, siadasz do
egzaminu i � koniec.

Przeszkoda w postaci testu ro-
�nie przed tob¹ jak góra lodowa na
spokojnym oceanie studiów. Blokuje
twój dostêp do dyplomu, który ju¿,
ju¿ masz w zasiêgu rêki.

Ale wcale tak nie musi byæ. Wy-
starczy³o, aby wytrawne oko wyk³a-
dowcy dostrzeg³o ciê na wyk³adzie,
aby� pokaza³ chocia¿ szcz¹tkow¹ ak-
tywno�æ na zajêciach, parê dni przed
sesj¹ poczyta³ notatki i lektury,
powtórzy³ materia³ wraz z kolegami
i wtedy egzamin przestaje byæ kosz-
marem.

Napiêcie wewnêtrzne towarzyszy nam
codziennie. Ma ono wiêksz¹ lub mniejsz¹
si³ê, która aktywizuje, pobudza, ukie-
runkowuje do walki lub ucieczki.

Egzamin jest te¿ �walk¹�: ze swo-
imi emocjami, lêkiem, strachem, obaw¹,
wstydem przed kompromitacj¹, z bó-
lem, niedyspozycj¹, z nat³okiem my-
�li lub �pustk¹� w g³owie. Od tego,
jak sobie radzisz z tym napiêciem, od
poziomu wiedzy i zdolno�ci zale¿y twój
sukces. Pamiêtaj, ¿e wyk³adowca to
tak¿e cz³owiek i wcale, ale to wcale
nie zale¿y mu, ¿eby ciê �oblaæ�. Chy-
ba, ¿e siê sam o to postarasz.

Dobre rady... s.4

STRES PRZED EGZAMINEM



-4-

DOBRE RADY
PRZED EGZAMINEM

� Skompletuj notatki i niezbêdn¹
literaturê,
� nie pisz �ci¹g, bo i tak na egza-
minie nie znajdziesz potrzebnych
wiadomo�ci, a mo¿esz wpa�æ w k³opo-
ty,
� powtórz wiadomo�ci z kolegami,
korygujcie nawzajem b³êdy. Szybciej
przyswoisz wiedzê!
� zapytaj wyk³adowcê, jakie s¹ jego
wymagania na egzaminie,
� jadaj owoce, pij soki i wodê mine-
raln¹,
� mo¿esz za³o¿yæ �co� po¿yczonego
lub niebieskiego�, a notatki wsun¹æ
pod poduszkê w noc poprzedzaj¹c¹
egzamin, o ile wierzysz, ¿e to po-
maga.

A na egzaminie:
� najpierw g³êboko odetchnij,
� odpowiadaj na pytania spokojnie,
w pierwszej kolejno�ci na te, na
które znasz odpowied� i jeste� pe-
wien,
� o niejasnych pytaniach pomy�l
d³u¿sz¹ chwilê, zastanów siê nad tym,
co wiesz,
� dopiero pod koniec testu mo¿esz
�strzelaæ�, a nu¿ siê uda?
I pamiêtaj, ¿e gdyby zdarzy³a siê
pora¿ka, to te¿ jest to � paradok-
salnie � sukces. Masz szansê na po-
g³êbienie i utrwalenie wiedzy. A
nastêpna sesja dopiero za pó³ roku.
Powodzenia!

Ma³gorzata Kaleta-Witusiak

W UCZELNI

Tradycyjnie ju¿ z pocz¹t-
kiem maja miasto zmienia go-
spodarza: prezydent oddaje gród
we w³adanie ¿akom. Tak te¿ by³o
i w tym roku: miêdzy 4 a 9 maja
miastem rz¹dzili studenci.

By³o barwnie i weso³o. Juwenaliowe
zabawy rozpocz¹³ korowód, który prze-
szed³ ulicami Kielc. Zgodnie obok
siebie maszerowali przebierañcy z
Politechniki, Akademii, Wy¿szej Szko-
³y Ekonomii i Administracji, Wy¿szej
Szko³y Umiejêtno�ci oraz oczywi�cie
my, studenci Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej. Pó�niej, kiedy ju¿ prezydent
Lubawski odda³ nam klucze do �bram
miasta�, zabaw by³o co niemiara.
Odby³y siê liczne imprezy sportowe,
w tym siatkówka pla¿owa, Akademic-
kie Mistrzostwa Kielc w Lekkiej Atle-
tyce, Akademickie Mistrzostwa Kielc
Szóstek Pi³karskich, Studencki Tur-
niej Pi³ki Pla¿owej, Akademickie
Mistrzostwa Kielc w tenisie ziem-
nym, tenisie sto³owym, pokazy che-
erleeders, rajd rowerowy, zawody
Strong Students i wiele, wiele in-
nych. Jak co roku odby³o siê mnó-
stwo koncertów, m.in. w amfiteatrze
na Kadzielni wyst¹pi³y zespo³y
RAZ,DWA,TRZY oraz HARATACZE. Bez fa³-
szywej skromno�ci informujemy, i¿
mieli�my du¿e zas³ugi w organizacji

JUWENALIA
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KO£O PENITENCJARNE

Studia w ¿yciu ka¿dego m³o-
dego cz³owieka to okres, w któ-
rym uczymy siê samodzielno�ci
i wchodzimy w doros³e ¿ycie.
Ka¿dy indywidualnie wybiera
kierunek studiów zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami i po-
trzebami.

Ja wybra³am pedagogikê resocja-
lizacyjn¹ i s¹dow¹ na Wszechnicy
�wiêtokrzyskiej. Jest to kierunek,

tego koncertu.
Bawili�my siê doskonale. Kto nie by³
z nami, niech ¿a³uje. Nastêpna taka
okazja dopiero za rok. A tymczasem,
niestety, rzeczywisto�æ zgrzyta,
kasztany kwitn¹ � znak to nieomylny,
i¿ sesja egzaminacyjna za pasem�

Podziwiali�my Mariusza Pudzianow-
skiego, najsilniejszego cz³owieka
�wiata.

BK

DOBRE POCZ¥TKI
- OBY TAK DALEJ

który ca³kowicie odpowiada moim za-
interesowaniom i umo¿liwia kontakt
z lud�mi. Dziêki pedagogice z ele-
mentami psychologii mogê lepiej po-
znaæ ró¿ne relacje spo³eczne.

Studenci przygotowuj¹ siê do
pracy z m³odzie¿¹ i dzieæmi oraz
osobami niedostosowanymi spo³ecznie.
Praktyki w zak³adach specjalnych
umo¿liwiaj¹ nabycie umiejêtno�ci w
diagnozowaniu i terapii zjawisk pa-
tologii spo³ecznej.

Mimo tego, ¿e koñczê dopiero
pierwszy rok studiów, muszê przy-
znaæ, ¿e zdoby³am du¿¹ wiedzê, która
bardzo pomaga w ¿yciu codziennym.
Jestem zadowolona ze swoich osi¹-
gniêæ oraz atmosfery panuj¹cej na
uczelni. Uczelnia w pe³ni pomaga w
realizowaniu swoich zainteresowañ,
dlatego z czystym sumieniem polecam
j¹ tym, którzy chc¹ poznaæ problemy
wspó³czesnego spo³eczeñstwa.

Uczelnia zapewnia nam komforto-
we warunki studiowania. Do tego przy-
jazne stosunki z wyk³adowcami spra-
wiaj¹, ¿e panuje mi³a atmosfera i
chêtnie uczestniczymy w zajêciach.
Podsumowuj¹c te kilka miesiêcy, które
tak szybko minê³y, dosz³am do wnio-
sku, ¿e nie ¿a³ujê ani jednego dnia
spêdzonego na uczelni. Pocz¹tki by³y
trudne, nowi ludzie, zupe³na zmiana
otoczenia, ale wszystko powoli u³o-
¿y³o siê. Uczelnia zaoferowa³a mi
ciekawy kierunek i ³atwy dostêp do
wszelkich materia³ów i pomocy na-
ukowych. Dziêki temu mo¿na rozwijaæ
swoje zainteresowania i poznaæ wie-
lu ciekawych ludzi. Mam nadziejê, ¿e
dalsza nauka na Wszechnicy �wiêto-
krzyskiej nie bêdzie sprawia³a mi
problemów.

Magda Nowicka, I rok PRiS
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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

Nie tylko sztuka i wiedza ale tak¿e cierpliwo�æ musi byc czê�cia
dzie³a.

Goethe

Wiersze napisa³a Agnieszka.

Sen powoli zamyka me powieki
przenoszê siê w dziwn¹ krainê
Widzê stroskane rêce Babci,

i czujê, ¿e to co bardzo kocham, zginie.
Zap³akane oczy mamy

i jej rêce bardzo zniszczone
w³osy ju¿ nieco siwe

i malutkie zmarszczki
pojawiaj¹ce siê na czole

Tato jak zwykle bardzo stroskany,
rêce ju¿ opadaj¹ z braku si³

a przecie¿ tak niedawno
taki pe³ny ¿ycia by³.

Ja znajdujê siê w lustrzanym �wiecie
zagl¹dam powoli w ka¿de zwierciad³o

widzê siê zupe³nie inaczej
co� m¹ m³odo�æ ukrad³o.
Bo wszystko przemija:

uroda, marzenia.
Jedno co tylko zostaje

to mi³o�æ i wspomnienia

¯ycie nie jest ró¿ami wys³ane
¯ycie nie jest jak klejnot wspania³e
¯ycie jest szare i gorzkie jak deszcz
¯ycie jest smutne jak ten wiersz

Zasn¹³ snem twardym
nie do przebudzenia
Zamkn¹³ oczy i odszed³
do krainy cienia
usta jego ju¿ nigdy nie powiedz¹
jak bardzo cierpia³
przez tê mi³o�æ wielk¹
zagubiony idzie
w�ród cmentarnych cieni
szuka tego �wiat³a
i ¿ycia promieni.
Oczy ma smutne
trochê ob³¹kane
zgas³ ju¿ ten blask w jego oczach
zas³oni³ go kamieñ.
G³os jego rozpacz g³osi
a dusza jego ponad grób siê unosi
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¯ycie sportowe Uczelni

Siatkówka
W dniach 30.04 � 3.05.2004 nasze
zespo³y ¿eñski i mêski startowa³y w
Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³

Niepañstwowych w pi³ce siatkowej
w Szczecinie. Obie dru¿yny nie spi-

sa³y siê najlepiej, zajmuj¹c dalsze
lokaty. Na pocieszenie pozostaj¹ ko-
lejne punkty do ogólnopolskiego ran-
kingu na najbardziej usportowion¹
uczelniê.

Obozy letnie
Od 17 maja rusza akcja obowi¹z-

kowych obozów letnich dla studentów
Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Tu-
rystyki. W pierwszych terminach na
obozy wyje¿d¿aj¹ studenci II roku
turystyki i rekreacji (dzienne i za-
oczne). Kolejne obozy to ju¿ zgru-
powania dla studentów I roku kie-
runku wychowanie fizyczne.

Ca³a akcja zakoñczy siê we wrze-
�niu br. Studenci obu kierunków prze-
bywaæ bêd¹, podobnie jak w latach
ubieg³ych, na go�cinnym Ponidziu,
a konkretnie w Miejskim O�rodku Spor-
tu i Rekreacji w Piñczowie.

MD

Sportowego ducha uczelni zaprezento-
wali�my w czasie trwania tegorocznych

juwenaliów.
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Uczê siê
byæ nauczycielem

Kolejny miesi¹c, w ka¿dym tygo-
dniu prowadzê zajêcia wyrównawcze w
Szkole Podstawowej w Mas³owie. Dzieci
s¹ zadowolone i chêtnie w nich
uczestnicz¹. Niestety, kilka osób
zrezygnowa³o, pomimo ¿e lekcje s¹
bezp³atne, ale pozostali robi¹ co-
raz wiêksze postêpy. Na æwiczeniach
mog¹ bowiem utrwaliæ sobie to, co
aktualnie przerabiaj¹ na regular-
nych lekcjach, jak i nowe s³ownic-
two czy aktualne zagadnienia, takie
jak �wiêta czy komputery. Bardzo
odpowiada im ten sposób prowadzenia
zajêæ, gdy¿ to równie¿ oni mog¹ de-
cydowaæ o przebiegu zajêæ i tema-
tach rozmów. Coraz czê�ciej sami
siêgaj¹ po s³ownik, a je�li robimy
jakie� zadanie przy tablicy � to
jest tyle osób chêtnych, ¿e muszê
mieæ przygotowane dodatkowe przy-
k³ady, aby nikomu nie brak³o. Praca
w szkole w Mas³owie to dla mnie du¿a
przyjemno�æ, ale i spore wyzwanie.
Uczê siê, jak byæ nauczycielem.

Barbara Kry�
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