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Jednodniówka studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej  

SZANUJMY WSPOMNIENIA 
Z satysfakcją informujemy, iŜ w ostat-

nich dniach otrzymaliśmy z drukarni eg-
zemplarze ksiąŜki pióra naszego Pana Rek-
tora, prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka 
pt. Wszechnica Świętokrzyska w przemó-
wieniach inauguracyjnych i okoliczno-
ściowych rektora (1994 – 2004).  

KsiąŜka, jak pisze Autor w „Słowie 
wstępnym”, jest próbą retrospekcji faktów, 
wydarzeń, ocen i towarzyszących im przeŜyć 
oraz podsumowań dziesięcioletniej działalności Wszechnicy 
Świętokrzyskiej – WyŜszej Szkoły Niepaństwowej w Kielcach. 
 

 

Świat wzgardził tob ą Chryste 
umęczył ci ę i zamkn ął w grób. 

Leopold Staff 
 Niech spędzone w rodzinnym gronie, w atmosferze porozumienia  i bliskości, Święta Męki Pańskiej,  dostarczą nowych sił i energii do zwycięstw nad kłopotami  i niedogodnościami dnia codziennego.   

Wesołego Alleluja,  mokrego Śmigusa Dyngusa  i smacznego jajka Ŝyczy 
 

                 Rektor 
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W Uczelni 

O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
„Byle… jakość kształcenia” – to hasło XI Krajowej Konferencji Tema-

tycznej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w 
lutym w Kościelisku k/Zakopanego. Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji 
Pana Rektora, który sfinansował wyjazd, mogliśmy w niej uczestniczyć.  

Studenckie forum dyskusyjne zaszczycili swą obecnością m.in. sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – prof. dr hab. Tadeusz Szulc, prezes Fun-
dacji Rektorów Polskich – prof. dr hab. Jerzy Woźniacki oraz przedstawiciel Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej – prof. Stefan Mieszalski. 

Zagadnienia podejmowane w kolejnych wystąpieniach dotyczyły głównego tematu, 
a więc oceny jakości kształcenia, zasady współpracy uczelni z Państwową Komisją Akre-
dytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Konferencja Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich w tworzeniu i analizowaniu wyników oceny jakości kształcenia. 
Kolejnym punktem konferencji była dyskusja z udziałem osób zajmujących się oceną ja-
kości kształcenia na uczelniach, którzy opowiadali m.in. o tym, jak skonstruować po-
prawną ankietę oraz w jaki sposób przeprowadzać ocenę pracowników dydaktycznych na 
uczelni. 

Odbyły się równieŜ warsztaty, które poprowadziła Joanna Matecka, przewodniczą-
ca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Doty-
czyły one zagadnienia kluczowego, czyli jakości kształcenia z punktu widzenia, nas, stu-
dentów. Podczas warsztatów próbowaliśmy określić: 

• rolę i udział studentów w procesie oceny jakości kształcenia, 
• najwaŜniejsze, z punktu widzenia studentów, kryteria tej oceny, 
• kryteria oceny i czynniki, na które szczególną uwagę powinni zwracać przedstawicie-
le studentów – reprezentanci w organach uczelni, aby ocena była obiektywna i uŜy-
teczna, 

• sposoby, jakimi studenci mogą informować społeczność akademicką o ofercie uczelni, 
• sposoby zapewnienia odpowiedzialnego udziału studentów w procesie oceny na po-
ziomie uczelni. 
W czasie warsztatowych zajęć wywiązała się dyskusja na temat: „Ocena jakości 

kształcenia jako narzędzie uŜywane przez studentów dla poprawy jakości, czy broń stu-
dentów przeciwko organom uczelni?” 

Udział w tej konferencji pozwolił nam spojrzeć inaczej na problem jakości kształce-
nia. 

Adrian Kwiecień, Tomasz Szwajgiel 
 
 Z POSIEDZENIA SENATU 

16 marca odbyło się kolejne, prawdopodobnie ostatnie w tym roku akademickim, 
posiedzenie Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej. W porządku obrad znalazły się m.in. 
takie punkty, jak: podjęcie Uchwały Senatu w sprawie zmian w regulaminie studiów, za-
opiniowanie projektów zarządzeń Rektora w sprawie rekrutacji na studia oraz organizacji 
roku akademickiego 2005/2006. 

Jednogłośnie zatwierdzone przez Senat zmiany w regulaminie studiów dotyczą 
wprowadzenia do treści dokumentu informacji o punktach ECTS. System ten zacznie 
funkcjonować w naszej uczelni juŜ od przyszłego roku akademickiego. Szczegółowych in-
formacji na temat udziela Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. 

Niezwykle waŜną informacją dla studentów Wszechnicy, jest pozytywnie zaopinio-
wane przez Senat Zarządzenie Rektora w sprawie bezpłatnego kształcenia członków wielo-  
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W Uczelni 

pokoleniowych rodzin, którzy bez względu na czas studiowania kształcili się w naszej 
uczelni. Paragraf 1 Zarządzenia stanowi: „Zwalnia się z odpłatności za studia słucha-
czy, którzy podejmą naukę we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w trzecim lub 
kolejnym pokoleniu w linii prostej”. Zwolnienie następuje na wniosek zainteresowane-
go, bądź z inicjatywy Rektora lub Dziekana. Zamiar zwolnień z czesnego na podstawie 
udokumentowanych koligacji rodzinnych Pan Rektor zapowiedział w tegorocznym prze-
mówieniu inauguracyjnym. Przytoczył wówczas przykład rodziny Noculów. Senior tego ro-
du – pan Henryk Nocula w roku akademickim 2003/2004 obronił pracę licencjacką na 
resocjalizacji. Wcześniej naszą uczelnię ukończyli jego córka, syn i zięć. 

Podczas posiedzenia Senatu omawiano takŜe sprawy kadrowe, z których najistot-
niejszą była informacja o zmianie (na własną prośbę) na stanowisku dziekana Wydziału 
Humanistyczno-Pedagogicznego Pana dr. Mirosława JamroŜka. Zgodnie z powołaniem 
funkcję tę – na zasadach pełniącej obowiązki – przejęła z dniem 1 marca br. Pani dr Ma-
rzena Pękowska. 

W części końcowej obrad Rektor zalecił, aby egzemplarze prac dyplomowych przezna-
czone do archiwizacji, ze względu na ich duŜą objętość, były drukowane dwustronnie. 

Na zakończenie Senatorzy otrzymali nowo wydaną ksiąŜkę autorstwa Rektora 
opracowaną z okazji 10-lecia działalności naszej uczelni. 

(k) 
 

 NAPISALI O NAS 
Na łamach Kuriera Masłowskiego umieszczono podziękowania dla Pana Rektora, za 

współpracę Wszechnicy Świętokrzyskiej z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. 
W notatce prasowej czytamy m.in.: Jej celem jest rozwijanie zainteresowań naszych pod-
opiecznych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzbogacenie oferty zajęć pozalek-
cyjnych. Dotychczas studenci (...) podjęli następujące zadania: prowadzili zajęcia wycho-
wawcze i profilaktyczne w oddziałach klasowych; systematycznie pomagali uczniom w 
nauce języka angielskiego; przygotowali dwa projekty dodatkowych zajęć dla wychowan-
ków klas I –  Szkoły Podstawowej: WAKACJE W SZKOLE oraz FERIE W SZKOLE. 

O działalności naszych studentek w szkole w Masłowie pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu JESTEŚMY. 

Pan Rektor otrzymał ręcznie wykonaną kartkę świąteczną - w podziękowaniu za 
współpracę i pomoc studentów z masłowską dedykacją: 
Pisanych jajecek,  
wirzbowych bazicek,  
kiełbasy święconej,  
duŜo krzanu do niej,  
baby polukrowanej,  
kukiełki pieconej,  
zmartwychwstania w dusy 
i wiosny… po usy! 
W imieniu własnym i Społeczności Szkolnej Cezary Zieliński, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.  
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Nasza rozmowa 

STAWIAM NA KARIERĘ 
Monika Maj, wicemistrzyni świata w zapasach, jest studentką naszej uczelni, 
studiuje na II roku wychowania fizycznego. Jest 
zawodniczką kadry olimpijskiej, przygotowuje się 
do olimpiady w Pekinie w 2008 roku. 
– Czy trudno jest godzić naukę ze sportem wyczyno-
wym, zwłaszcza na tak zaawansowanym poziomie ka-
riery?  

Myślę, Ŝe byłoby to o wiele trudniejsze zadanie, 
gdyby nie Ŝyczliwość władz Wszechnicy Świętokrzyskiej, 
które z duŜym zrozumieniem podchodzą do moich spor-
towych ambicji. Mam indywidualny tok studiów, co po-
zwala mi znakomicie godzić naukę ze sportem. 
– Skąd się wzięła miłość do zapasów? 

Najpierw pojawiła się miłość do sportu w ogóle, a to 
dlatego, Ŝe blisko mojego rodzinnego domu w Lublinie 
znajdowała się hala sportowa. Moi trzej bracia spędzali 
tam duŜo czasu, więc i ja, jak tylko troszkę podrosłam, poszłam za nimi na tę halę. I tak 
juŜ zostało. Najpierw grałam w piłkę ręczną, potem było taekwondo, judo, taniec towa-
rzyski, potem zapasy – bo oni zaczęli trenować tę dyscyplinę. 
– Od kiedy Pani trenuje? 

Od 1993 roku. I nie wyobraŜam sobie Ŝycia bez zapasów. 
– Czyli jednak miłość... 

Myślę, Ŝe chyba nawet coś więcej: to juŜ część mnie – jeśli mogę tak powiedzieć. Bo 
tak, jak człowiekowi potrzebny jest sen, jak nie moŜe Ŝyć nie oddychając, tak ja nie mogę 
Ŝyć bez treningu. JeŜeli zdarza się, Ŝe któregoś dnia nie trenuję – następnego dnia po 
prostu czuję się źle. 
– Jak wygląda Pani dzień? 

Niemal bez przerwy spędzam czas na obozach sportowych. Zaczynam treningi  
o siódmej rano, w ciągu dnia trenuję siedem, osiem godzin. Wieczorem, o dziewiątej, naj-
częściej chodzę spać. 
– No a jakieś rozrywki, dyskoteki, randki? 

Rzadko, raczej nie jestem typem dyskotekowej dziewczyny, chociaŜ czasami chętnie 
tańczę. Na całą resztę teŜ znajduję trochę czasu, ale mówiąc prawdę, interesuje mnie  
w tej chwili tylko sport i nauka. Stawiam na karierę. Chcę jechać na olimpiadę do Pekinu 
i zdobyć tam medal. 
– A propos: jak duŜo medali zdobyła Pani dotychczas? 

Tak dokładnie nie wiem: chyba osiem złotych, dziesięć srebrnych... 
...Chyba?! 

Nie liczę swoich medali. Przyrzekłam sobie, Ŝe policzę je po skończonej karierze. 
Ona trwa dopiero jedenaście lat i mam nadzieję, Ŝe jeszcze parę dobrych lat mam przed 
sobą: parę zwycięstw, parę medali i pucharów. 
– To są, jak rozumiem, Pani marzenia. Czy dołoŜy Pani do nich coś jeszcze? 

Tak. Ukończenie studiów jest dla mnie równie waŜne jak start w olimpiadzie. 
– Zatem Ŝyczymy ich spełnienia i dziękuję za rozmowę. 

Marek Dutkiewicz 
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Publikacja sfinansowana ze środków Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Monika Maj  


