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PoPrawianie niePoPrawnych

Zmiany, Zmiany!
Z dumą informujemy, że początek roku 2008 był 

czasem ogromnych sukcesów kadry naukowo-dy-
daktycznej Wszechnicy Świętokrzyskiej. Nomina-
cje profesorskie z rąk prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymali dr hab Marek Ruszkowski, 
dr hab Waldemar Kowalski i dr hab Tadeusz 
Kasperczyk. Stopień doktora habilitowanego 

8 kwietnia 2008 roku odbyła się 
na Wszechnicy Świętokrzyskiej 
ogólnopolska konferencja naukowa 
na temat Sukcesy i porażki poprawiania 
niepoprawnych. Zorganizowała 
ją Katedra Resocjalizacji pod 
kierownictwem prof. dr hab. Ireny 
Pospiszyl, a jej sekretarzem była 
mgr Eliza Mazur. Konferencję otworzył 
JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław 
Adamczyk.

Sesji plenarnej przewodniczyli prof. dr hab. Ire-
na Pospiszyl i prof. dr hab. Lesław Pytka. Podczas 
niej głos zabrali specjaliści z renomowanych ośrod-
ków akademickich. W pierwszej części byli to:

• prof. zw. dr hab. Jacek Hołówka (Uniwersy-
tet Warszawski): Pluralizm etyczny wyzwaniem 
współczesności; 

• prof. dr hab. Lesław Pytka (Uniwersytet 
Warszawski): Ewolucja polskiej myśli resocjaliza-
cyjnej;

• prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Pe-
dagogium WSPR, Warszawa): Filozofia probacji 

uzyskały panie Monika Szpringer i Grażyna 
Nowak-Starz, a stopień doktora pani Jadwiga 
Kamińska oraz panowie Rafał Kołodziejczyk 
i Piotr Wróbel. Serdeczne gratulacje!

Miło nam również poinformować, że od 1 kwiet-
nia 2008 roku Wszechnica Świętokrzyska ma 
nowego dyrektora administracyjnego: został nim 
mgr Krzysztof Ludwikowski. Gratulujemy i ży-
czymy powodzenia!

AK

propozycją racjonalnych i skutecznych oddziały-
wań wychowawczych;

• ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski (Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kocha-
nowskiego, Kielce): Poprawianie niepoprawnych 
w tradycji judeochrześcijańskiej;

• prof. zw. dr hab. Bronisław Urban (Uniwer-
sytet Jagielloński, Kraków): Powiązania pomiędzy 
agresją i odrzuceniem rówieśniczym. Inspiracje dla 
profilaktyki i praktyków;

Ciąg dalszy  
na stronie 2.  
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PoPrawianie niePoPrawnych
W części drugiej wykłady poprowadzili:
• prof. zw. dr hab. Krzysztof Konarzewski 

(Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warsza-
wa): Wykroczenia uczniów. Jak im zapobiegać?;

• prof. dr hab. Andrzej Węgliński (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin): Skuteczność 
i jakość oddziaływań wychowawczych w warun-
kach nadzorów kuratorskich.

Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy kon-
ferencji obradowali w trzech sekcjach:

Sekcja I. Fenomenologia zjawisk dewiacyj-
nych (przewodniczył jej prof. zw. dr hab. Bronisław 
Urban):

• dr Anna Siudem (Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin): Styl radzenia sobie ze stre-
sem a uzależnienia od Internetu;

• dr Elżbieta Lisowska (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 
Kielce): Problem wypalenia zawodowego wycho-
wawców domu dziecka;

• mgr Beata Łyżwa, mgr Monika Wojtkowiak, 
mgr Krystian Wojtkowiak (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego): 
Uzależnienie i pomoc uzależnionym od sekt i no-
wych ruchów religijnych w rzeczywistości polskiej; 

• mgr Maciej Grudzień (Akademia Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa): Społeczne funkcjonowanie 
osób bezdomnych;

• mgr Katarzyna Mirosław (Akademia Peda-
gogiki Specjalnej, Warszawa): Poczucie sensu życia 
u więźniów uczestniczących w programach kultu-
ralno-oświatowych w zakładzie karnym;

• mgr Waldemar Cisowski (Wszechnica Świę-
tokrzyska, Kielce): Nieletni sprawcy czynów karal-
nych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Sekcja II. Wyznaczniki skuteczności oddziały-
wań wychowawczych i profilaktycznych (przewod-
niczył jej prof.  zw. dr hab. Andrzej Bałandyno-
wicz):

• dr hab. Monika Szpringer, mgr Edyta Laur-
man-Jarząbek (Wszechnica Świętokrzyska, 
Kielce): Przygotowanie pedagogów środowisko-
wych do pracy z młodzieżą zagrożoną różnymi pa-
tologiami;

• dr Sławomir Sobczak (Akademia Pedagogi-
ki Specjalnej, Warszawa): Zaangażowanie wycho-
wawców w proces resocjalizacji a sukcesy wycho-
wawcze;

• dr Anna Kieszkowska (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 

Kielce): Cele osobiste a możliwości zmian w zacho-
waniu nieletniego w placówce resocjalizacyjnej;

• mgr Joanna Molenda (Akademia Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa): Popularność metod oddzia-
ływań wychowawczych w Młodzieżowych Ośrod-
kach Wychowawczych w Polsce;

• dr Piotr Gołdyn (Wyższa Szkoła Ekonomicz-
no-Humanistyczna, Łódź): Sukcesy i porażki reso-
cjalizacji prostytutek w Polsce międzywojennej;

• dr Krzysztof Gąsior (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 
Kielce): Ocena zagrożeń i działalności profilak-
tycznej w opinii nauczycieli i uczniów;

• mgr Paulina Forma (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 
Kielce): Netoholizm w lokalnym systemie profilak-
tyki na przykładzie działań realizowanych przez 
Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”.

Sekcja III. Pomoc osobom nieprzystosowanym 
społecznie (przewodniczyła jej prof. dr hab. Irena 
Pufal-Struzik):

• dr Monika Marczak (Uniwersytet Gdański): 
Przygotowanie do życia na wolności. Opinie i ocze-
kiwania skazanych;

• dr Ireneusz Siudem (Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin): Zapobieganie narkoma-
nii w miejscu rekreacji i wypoczynku młodzieży;

• mgr Krzysztof Czekaj (Wszechnica Święto-
krzyska, Kielce): System pomocy skazanym uza-
leżnionym od środków psychoaktywnych, odbywa-
jącym karę pozbawienia wolności;

• mgr Jacek Biskupski (Licheńskie Centrum 
Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym): Pomoc 
osobom uzależnionym na przykładzie działalności 
Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnio-
nym w Licheniu;

• mgr Eliza Mazur (Wszechnica Świętokrzy-
ska, Kielce): Resocjalizacja skazanych w warun-
kach programowanego systemu odbywania kary 
pozbawienia wolności;

• mgr Anna Komisarska (Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 
Kielce): Osadzeni jako grupa zwiększonego ryzyka 
suicydalnego.

Niebawem nakładem Wszechnicy Świętokrzy-
skiej ukaże się książka pod redakcją prof. dr hab. 
Ireny Pospiszyl będąca pokłosiem kwietniowej 
konferencji.

AK
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JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk 
podczas otwarcia konferencji

Prof. dr hab. Irena Pospiszyl – pomysłodawczyni 
i organizatorka konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz 
z Pedagogium WSPR w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski 
z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
w Kielcach

Licznie zgromadzeni słuchacze konferencji
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Konferencję otworzyła prof. dr hab. Bożena 
Matyjas, a pierwszy wykład poprowadziła dr Ma-
rzena Pękowska. Pani dziekan Wydziału Huma-
nistyczno-Pedagogicznego przedstawiła genezę 
działalności wolontaryjnej. Następnie głos zabrali: 
dr hab. Monika Szpringer, ks. Stanisław Słowik, 
dr Renata Cichoń (sekretarz naukowy konferencji), 
dr Marek Gębski, mgr Patrycja Hanyga-Janczak, 
mgr Wioletta Szumilas, mgr Katarzyna Palka, 
mgr Paulina Forma, mgr Eliza Mazur, dr Agata 
Chabior, mgr Małgorzata Wolska-Długosz, a tak-
że studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej: Paulina 
Broniecka, Monika Machniak, Magdalena Woś, 
Dorota Walz, Ewa Strzelczyk, Beata Zawodnik, 
Kinga Tutak.

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 
dr Marzena Pękowska i prof. dr hab. Bożena Matyjas

Dr hab. Monika Szpringer

Dr Renata Cichoń – sekretarz naukowy konferencji

Uczestnicy konferencji

Podczas konferencji mowa była między innymi 
o wolontariacie we Włoszech i w działalności Cari-
tas diecezji kieleckiej, a także o resocjalizacji osób 
pozbawionych wolności poprzez programy „Duet” 
i „Bona”. Rozpatrywano również działalność wo-
lontaryjną jako formę wsparcia organizacji poza-
rządowych w środowisku lokalnym i pracę w opiece 
hospicyjnej. Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej 
opowiedzieli o realizacji programu Wolontariat Stu-
dencki i o teoretyczno-prawnych aspektach działal-
ności wolontaryjnej.

Dzięki konferencji, za którą pragniemy podzię-
kować prof. dr hab. Bożenie Matyjas i dr Renacie 
Cichoń, dowiedziałyśmy się wiele o różnych for-
mach pracy wolontaryjnej i teraz mamy ochotę po-
znać je od strony praktycznej.

Dorota Walz, Monika Machniak,  
Magdalena Woś, Ewa Strzelczyk

o wolontariacie
Wolontariat w służbie potrzebującym – takie było hasło konferencji naukowej, która odbyła się 
na Wszechnicy Świętokrzyskiej 4 marca 2008 roku. Jej zasadniczy cel stanowiło zaprezentowanie 
rodzajów działalności wolontaryjnej skierowanej do różnych grup społecznych.
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Celem programu Wolontariat Studencki jest in-
spirowanie dzieci i młodzieży z małych miast i wsi 
do twórczego rozwoju poprzez udział w przygotowa-
nych i prowadzonych przez studentów projektach 
edukacyjnych. Program zainicjowała w 2003 roku 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (www.
pafw.pl). Jej misją jest działanie na rzecz umac-
niania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wyrównywania szans rozwoju indywidualne-
go i społecznego, a także wspieranie gospodarki 
rynkowej w Polsce. 

Od 1 stycznia 2006 roku program Wolontariat 
Studencki koordynuje i realizuje Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (www.
klanza.org.pl), które zrzesza ludzi poszukujących 
nowatorskich rozwiązań z zakresu nauczania, pe-
dagogiki i pracy z grupą. W ramach Wolontariatu 
Studenckiego mogą być realizowane dwa rodzaje 
projektów: systematyczne i wakacyjne. Projekt 
systematyczny realizuje dwóch lub trzech wo-
lontariuszy. Obejmuje on trzy spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą w ich w szkole. Każde spotkanie 

Nowości w bibliotece 
Beata Dyrda: • Zjawiska niepowodzeń szkol-

nych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciw-
działanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2007.

Maria Kolankiewicz (red.): • Dzieci do trzeciego 
roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie. 
Statystyka i cechy charakterystyczne. Wydawnic-
two Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Joanna Gładyszewska-Cylulko: • Wspomaganie 
rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację 
i inne techniki arteterapii. Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2007.

Stanisław Kozak: • Patologie wśród dzieci i mło-
dzieży. Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 
Warszawa 2007.

Leszek Wieczorek: • Przestępczość i demorali-
zacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji 
ustrojowej. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Kato-
wice 2006.

Mariola Kwiatkowska-Łozińska: • „Żyj bez-
piecznie i zdrowo” – program profilaktyczno-wycho-
wawczy edukacji zdrowotnej. Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2007.

Witold Półtora: • Środowiskowe uwarunkowa-
nia rozwoju morfofunkcyjnego młodzieży w okresie 
pokwitania. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2007.

Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk: • Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem turystycznym. ALMA-
MAR Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 
2007.

Agnieszka Lewandowska: • Turystyka uzdrowi-
skowa. Materiały do studiowania. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Wiesław Godzic: • Znani z tego, że są znani. Ce-
lebryci w kulturze tabloidów. Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Antonina Kłoskowska: • Socjologia kultury. Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Marcin Musioł: • Media w procesie wychowania. 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

powinno trwać co najmniej dwie godziny dydak-
tyczne, a cykl realizacji projektu musi być krótszy 
niż sześć tygodni.

Projekty wakacyjne, w tym realizowane w cza-
sie ferii zimowych, wymagają kilkudniowego poby-
tu grupy wolontariuszy (od trzech do pięciu osób) 
w szkole. W tym czasie, przez kolejne dni robocze, 
muszą oni zorganizować co najmniej pięć około 
pięciogodzinnych spotkań z uczniami.

Grupa uczniów biorących udział w projekcie 
edukacyjnym powinna liczyć przynajmniej dzie-
sięć osób, przy czym ze względów bezpieczeństwa 
na jednego wolontariusza nie może przypadać wię-
cej niż dziesięciu uczestników. 

Tematyka projektów realizowanych w ramach 
Wolontariatu Studenckiego nie jest ograniczona. 
Najważniejsze, by była interesująca i rozwijająca 
dla dzieci i młodzieży. Jeśli więc macie pomysły na 
ciekawy projekt edukacyjny i chcecie poznać ludzi, 
którzy pomogą go wam zrealizować, zapraszamy 
do Lokalnego Punktu Informacji.

RC

lokalny Punkt informacji 
Wkrótce na Wszechnicy Świętokrzyskiej rozpocznie działalność Lokalny Punkt Informacji, w którym 
radą i wiedzą służyć będą przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. My już dziś 
zachęcamy was, byście przyłączyli się do programu Wolontariat Studencki.
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Seminarium  
Po raZ PierwSZy

Pierwsze studenckie seminarium na temat 
Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej 
odbyło się na Wszechnicy Świętokrzyskiej 7 marca 
2008 roku. 

Prelegentami podczas seminarium byli głównie 
studenci – Wszechnicy Świętokrzyskiej i Akade-
mii Świętokrzyskiej, ale można też było wysłu-
chać kilku wykładowców. Wystąpienia dotyczyły 
przede wszystkim zajęć profilaktycznych i związa-
nych z nimi działań, na przykład wprowadzania 

do szkół programów profilaktycznych. Urozmaica-
ły je prezentacje zdjęć, wykresów oraz danych ze 
sprawdzonych źródeł. 

Seminarium okazało się wielkim sukcesem, 
głównie nas – studentów. Potwierdziło, że nie tyl-
ko osoby mające doświadczenie mogą nas czegoś 
nauczyć, lecz także studenci mogą wymieniać się 
wiedzą. Dzięki udziałowi w nim mogliśmy zapre-
zentować swoje zdolności konferencyjne i pogłębić 
swoją wiedzę profilaktyczną. Dla wielu z nas było 
to pierwsze poważne wystąpienie przed publicz-
nością, toteż nic dziwnego, że towarzyszyła mu 
ogromna trema. Jednak poradziliśmy sobie z nią 
doskonale. Pochwały od wykładowców są dla nas 
motywacją do dalszych, podobnych działań.

 Justyna Grąbka, Urszula Sękowska
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wolna  
Strefa 

Jesteśmy studentkami trzeciego roku pedago-
giki resocjalizacyjnej i sądowej. W wolnym czasie, 
kiedy opuszczamy mury naszej uczelni i możemy 
odetchnąć po ciężkim dniu nauki, obieramy kie-
runek na klub młodzieżowy Wolna Strefa, któ-
ry znajduje się na ulicy Nowaka-Jeziorańskiego. 
Udzielamy się tu jako wolontariuszki. 

Wolna Strefa jest miejscem, w którym młodzież 
może zapomnieć o problemach życia codziennego, 
rozwijając przy tym swoje umiejętności i zaintere-
sowania. Zależnie od dnia tygodnia odbywają się 
tu zajęcia różnych sekcji. 

I tak poniedziałki należą do sekcji kulinarnej 
(choć dzięki wsparciu akcji „Pajacyk” w ostatnim 
czasie działa ona codziennie), a wtorki do plastycz-
nej. W środy i czwartki sekcja muzyczna i tanecz-
na tworzy nowe aranżacje rytmiczne do różnych 
utworów. Piątki natomiast to dni sekcji sportowej, 
podczas których odbywają się mecze, turnieje, 
a nawet pokazy breakdance.

Klubowicze mają do dyspozycji siłownię, salę do 
ćwiczeń gimnastycznych, dwa stoły do ping-ponga 
i tarczę do gry w rzutki. W pracowni komputero-
wej regularnie odbywają się zajęcia informatycz-
ne, a muzycy mogą korzystać z sali wyposażonej 
między innymi w gitary elektryczne i perkusję. 
Organizowane są też wyjścia do teatru, na wysta-
wy i inne imprezy kulturalne.

Współprowadzenie i współorganizowanie zajęć 
w placówce sprawia nam ogromną radość. Musi-
my przyznać, że i nasi wychowankowie przekazują 
nam wiele nowych umiejętności. 

Zajęcia w Wolnej Strefie odbywają się w bar-
dzo przyjaznej atmosferze. Klubowicze czują się 
swobodnie, dzięki czemu bez skrępowania dzielą 
się z nami swoimi problemami. Staramy się ich 
wspierać, gdyż w pewnym stopniu czujemy się za 
nich odpowiedzialne. Z każdym dniem odczuwamy 
coraz więcej satysfakcji z pomagania im, między 
innymi dlatego, że są to nasze pierwsze sukcesy 
zawodowe. Cieszy nas, że potrafimy się odnaleźć 
w często niezwykle trudnych sytuacjach. 

Osoby, które mają czas wolny i chciałyby poma-
gać innym, gorąco zachęcamy do działalności wo-
lontaryjnej w klubie Wolna Strefa i w innych tego 
typu placówkach i stowarzyszeniach. 

Magdalena Chmielewska,  
Aleksandra Nowak
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mama Student

Bycie mamą to niesamowite przeżycie i wielkie 
wyzwanie, to także egzamin z odpowiedzialności, 
wytrwałości i życiowej mądrości. Ale czy można 
pogodzić macierzyństwo ze studiowaniem? 

Każdy dzień spędzony z dzieckiem uczy opty-
malnego wykorzystania każdej chwili. Od mo-
mentu narodzin maleństwa życie diametralnie 
się zmienia. Człowiek postrzega swoje działanie 
przez pryzmat dziecka. Uczy się już nie tylko dla 
siebie, ale również po to, żeby zapewnić maluchowi 
wszystko to, co najlepsze. Świat ulega przewarto-
ściowaniu. 

Jeśli kobieta czuje potrzebę bycia matką i wie, 
że wychowanie dziecka będzie jej priorytetem, nie 
powinna odwlekać decyzji o macierzyństwie. Waż-
ne jest jednak, aby podjęła ją w pełnej świadomo-
ści swojego działania. W jeszcze większym stopniu 
dotyczy to tych kobiet, które będą musiały pogo-

ocalić 
od ZaPomnienia…
2 kwietnia 2005 roku argentyński 
biskup Leonardo Sandri oznajmił na 
placu św. Piotra: Nasz ukochany Ojciec 
Święty Jan Paweł II powrócił do domu 
Ojca. Świat zatrzymał się na moment. 
Minęły trzy lata od tamtych wydarzeń. 

Jan Paweł II na tron Piotrowy wybrany został 
16 października 1978 roku. Przez cały swój ponty-
fikat był jednym z głównych twórców historii świa-
ta. Z wielką nadzieją i ufnością patrzył na poko-
lenie młodych ludzi. Przemawiał do nich i groma-
dził wokół siebie radosne tłumy. Był nauczycielem, 
przyjacielem i pocieszycielem. Każdego dnia wy-
powiadał słowa, które stawały się cennym drogo-
wskazem. Miłował i szanował drugiego człowieka. 

Ojciec Święty pielgrzymował do Polski osiem 
razy. W ojczyźnie spędził łącznie 66 dni. Podkre-
ślał, że Polska potrzebuje ludzi sumienia – wyma-

gających od siebie, podnoszących 
się z własnych upadków i ciągle 
nawracających się na nowo.

Papież zachwycał ludzi swoją 
autentyczścią, konsekwencją i od-
wagą. Był obrońcą praw i godności 
człowieka, zabiegał o pokój i jed-
ność wszystkich narodów. Jego 
działania przyczyniły się do oba-
lenia komunizmu w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, do zwycięstwa 
wolności i demokratyzmu w tym 

regionie. Zawsze otwarty na potrzeby i cierpienia 
innych, był światłem i nadzieją. Niejednokrotnie 
wzruszał swoją postawą.

Korzystajmy z rad Jana Pawła II i nie pozwólmy 
młodszym pokoleniom zapomnieć o Nim. Trwajmy 
w prawdzie, którą dla nas głosił.

Wszechnica Świętokrzyska ciągle pamięta o Ja-
nie Pawle II. Jego słowa: Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wymagali – na trwałe za-
gościły w murach uczelni i towarzyszą nam w stu-
denckich zmaganiach.
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dzić opiekę nad dzieckiem z innymi obowiązkami, 
na przykład ze studiowaniem. 

Studiująca mama musi „zorganizować” kogoś, 
kto poświęci swój cenny czas na opiekę nad dziec-
kiem, gdy ona będzie na uczelni. Ważne jest tak-
że, by miała wsparcie w momentach przeciążenia 
i potrafiła umiejętnie zagospodarować czas i ener-
gię, tak aby po całym dniu spędzonym ze swoją 
pociechą mieć jeszcze choć odrobinę siły na naukę. 
Mama student musi funkcjonować w taki sposób, 
żeby nie zaniedbywać ani obowiązków szkolnych, 
ani domowych.

Wychowanie dziecka wymaga wielkiego zaan-
gażowania. Kobieta musi zrezygnować z pewnych 
spraw, przestaje już być tak niezależna i beztroska. 
Wszystko ma jednak swoją cenę i jest kwestią in-
dywidualnego wyboru każdej z nas. Jeśli napraw-
dę się tego chce, pogodzenie obowiązków matki 
i studentki nie jest rzeczą trudną, zwłaszcza gdy 
mamy pomocną rodzinę, znajomych i wyrozumia-
łych wykładowców.
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