Nie można wstydzić się słabości!

Współpraca z Izbą Celną zawarta

Rozmowa z Janem Melą, podróżnikiem, który wygrywa ze swoimi słabościami i inspiruje innych

Nasza uczelnia będzie współpracować z Izbą Celną
w Kielcach w ramach zajęć praktycznych
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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

Magisterskie studia z kosmetologii
A Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach zaprasza na nowy kierunek - jedyny w województwie
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FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

godnie z decyzją
ministra
nauki
i szkolnictwa wyższego
Wyższa
Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach uzyskała uprawnienia na prowadzenie studiów drugiego stopnia
(magisterskich) o profilu praktycznym. Warto podkreślić, że
studia na tym poziomie kształcenia mogą podejmować absolwenci nie tylko kosmetologii, ale także pokrewnych kierunków kształcenia, takich jak
zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biologia czy
chemia.
- Znaczenie Wydziału Nauk
Medycznych rośnie, studiuje
na nim jedna trzecia naszych
studentów. Zależało nam, aby
oferta edukacyjna zapewniała
kontynuacje nauki na magisterskich studiach z kosmetologii - mówi doktor Tadeusz
Dziekan, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia Profesora
Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

b Doktor Grzegorz Gałuszka, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych ze studentkami kierunku kosmetologia.

J

ak co roku Wyższa Szkoła
Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych była fundatorem nagrody „Srebrne Maski”
dla najbardziej zasłużonych
osobistości teatru, bez których
nie mogłyby się odbyć ważne
wydarzenia kulturalne w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.
W niedzielę, 21 czerwca,
wkieleckimTeatrzeimieniaStefana Żeromskiego odbyła się
uroczystagalawręczenianagród
w 23. Plebiscycie O Dziką Różę.
Najwięcej głosów uzyskał spektakl „Hemar. Poeta przeklęty”
wedługscenariuszaiwreżyserii

PiotraSzczerskiego.Najlepszym
aktoremzostałDawidŻłobiński,
najpopularniejsząaktorką-Magda Grąziowska. Konkursowe
prezentacjespektakli,mających
premierę w minionym sezonie
artystycznym, trwały od środy,
17czerwca,dosoboty,20czerwca. Widzowie mogli głosować
na kuponach, dostępnych zarówno w redakcjach kieleckich
rozgłośniradiowych,jakidrukowanych w lokalnej prasie.
Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
wKielcachbyłafundatoremnagrody „Srebrne Maski” dla najbardziej zasłużonej osobistości

teatru. Podczas ogłoszenia wyników nagrodę wręczono Krystynie Wolańczyk - która pracuję jako charakteryzator i perukarz w Teatrze imienia Stefana
ŻeromskiegowKielcachod2003
roku.
Pani Krystyna Wolańczyk
przygotowała wiele imponujących charakteryzacji w Teatrze
Żeromskiego.Przykłademniech
będą te ze spektaklu pt. „Jakiś
i Pupcze” Hanocha Levina w reżyserii Piotra Szczerskiego,
wśródnichdlaPupczeChrupcze
-głównejbohaterki.Charakteryzacja Krystyny Wolańczyk miała przeistoczyć piękną Zuzannę

Wierzbińską,odtwórczynieroli,
w najbrzydszą kobietę świata.
Wdodatkusztukateatralnawymaga pewnych ograniczeń wyobraźni ze względów technicznych. Nie można zastosować
pewnych trików używanych
chociażby w filmie. Krystyna
Wolańczykjestteżświetnymperukarzem, co wymaga nie lada
zdolności manualnych.
Nagrodę w imieniu społeczności akademickiej Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych wręczyły Diana
Głownia i Paulina Łochowska,
pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Prawa.

FOT. ARCHIWUM TEATRU

Plebiscyt O Dziką Różę. Nagroda „Srebrne Maski” dla Krystyny Wolańczyk

b Nagrodę wręczyły Diana Głownia i Paulina Łochowska, pracownicy
naukowo-dydaktyczni z Wydziału Prawa.

Echo Dnia
Czwartek, 25 czerwca 2015

02//

Nie można wstydzić się słabości!
Pozwoli Pan, że naszą rozmowę
rozpocznę od kilku słów, które
chciałbym powiedzieć od siebie.
Jest Pan bez wątpienia prawdziwą inspiracją dla osób, które
próbują wygrać ze swoimi słabościami. Dzięki pańskiej postawie każdy człowiek może przekonać się, że można. Myślę, że
gdyby każdy z nas postępował
w życiu tak samo jak Pan, to jestem przekonany, iż na świecie
byłoby mniej afer, incydentów
oraz konfliktów. Chciałbym
w imieniu własnym oraz redakcji „Studenta” i nie tylko podziękować za inspirację oraz skromność, którą bez wątpienia zaraża
Pan innych.
Dziękuję bardzo. To są niesamowite słowa. Jest mi przyjemnie, że aż głupio
(śmiech)… Miło słucha się coś
o sobie. Pewne rzeczy mogą
wyglądać bardziej bohatersko,
ale ja mam takie same problemy, jak inni: wstać z łóżka,
pójść do pracy itd. Moją codziennością nie są ciągłe wyprawy, lecz papierkowa robota w biurze, która bywa czasami nudna, ale zmierzam
do tego, że każdy człowiek ma
swoje trudności.
W grudniu 2010 roku w trakcie
spotkania w Wyższej Szkole
Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych powiedział Pan, że nie chce
chwalić się swoimi dokonaniami. Rozumiemy i doceniamy
pańską skromność, ale myślę, że
jak najbardziej powinien Pan
o nich opowiedzieć!
Każda wielka rzecz, którą uda
się zrobić, jest zasługą wielu
osób. Myślę, że gdyby nie
sztab ludzi, to na pewno nie
byłoby sukcesów. Dla mnie
osobiście większym sukcesem jest 4-miesięczna samotna wyprawa do Azji niż
na bieguny północny i południowy z prostego względu.

Przy wyprawie na biegun
miałem za zadanie tylko ją
przejść, a trudy organizacyjne
leżały na czyichś innych plecach. Teraz sam zauważam
jak niesamowicie ciężkie jest
zorganizowanie całego projektu, jeśli wymienimy jeszcze odpowiedzialność za drugą osobę, zwłaszcza podczas
niebezpiecznej wyprawy. Sam
zauważam ciężką pracę tych
osób niepojawiających się
na pierwszych stronach gazet.
To tacy cisi pracownicy, którym tak naprawdę zawdzięcza się wszystko. Trochę bałem się samotnej wyprawy,
ale potrzebuję wyzwań i lubię
robić nowe rzeczy. Azja jest
kierunkiem, którego wcześniej w ogóle nie znałem,
a zawsze mnie fascynował.
Lubię podróże w miejsca ubogie. Uważam, że w takich
miejscach ludzie są bardziej
otwarci, nie zamykają się
w swoich bogatych posesjach
i nie oddzielają się od innych
drogimi garniturami. Wszyscy
po prostu są wobec siebie
równi, a dla nich pielgrzym to
trochę taki święty. Dużo przyjemniej podróżuje mi się w takie miejsca. Bałem się, ale
z drugiej strony wiedziałem,
że ten strach nie może mnie
zjeść! Wierzyłem, że tam są
dobrzy ludzie i nie powinno
mnie spotkać nic złego.
Jak długo trwają przygotowania
do wyprawy?
To wszystko zależy od wyprawy. Przy wyprawie na biegun
północny były głównie przygotowania kondycyjne, ponieważ zaczynając je byłem
dość świeżo po wyjściu ze
szpitala. Z początku to była taka rehabilitacja. Wiedziałem,
że muszę podciągnąć swoją
kondycję do poziomu ponad
przeciętnego, żeby dać sobie
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A Rozmowa z Janem Melą, podróżnikiem, który wygrywa ze swoimi słabościami i jest inspiracją dla innych

b Jan Mela, podróżnik, szef Fundacji Poza Horyzonty. Niepełnosprawny od 13 lat.
radę na tej wyprawie. Nie było
zbyt wiele takich specjalnych
przygotowań. Mieliśmy wizyty w komorach kriogenicznych, w których temperatura
sięga nawet do -120 stopni
Celsjusza i przebywaliśmy
w nich kilka minut. Wskakiwaliśmy również do basenu
w pełnym polarnym rynsztunku i wychodziliśmy
z niego, żeby przygotować się
na ewentualne wpadnięcie
do szczeliny. Jak wyruszaliśmy na górę El Capitan w Stanach Zjednoczonych to też
mieliśmy przygotowania kondycyjne, ale skupialiśmy się
na trenowaniu wspinaczki

górskiej. To pokazuje, że sposób przygotowań zależy
od wyprawy. Jak teraz przygotowuję się do triathlonu to
mam proste zadanie: pływanie, rower i bieganie.
Przed wielkimi misjami musiał
Pan przejść bardzo długą drogę.
To była heroiczna walka o samego siebie, aby móc normalnie
funkcjonować. Myślał Pan
w tamtym czasie o tym, że
w przyszłości będzie robił rzeczy niemożliwe?
Szczerze mówiąc nie miałem
nawet pojęcia. Jakby ktoś
sprzed wielu laty przyszedł
do mnie i pokazał zdjęcia
z miejsc, w których już byłem,

to nie uwierzyłbym. Kiedyś
myślałem, że są ludzie, którzy
są przeznaczeni do robienia
wielkich rzeczy, a inni nie.
Oglądałem w telewizji różne
wielkie wyprawy i myślałem
sobie: „Wow! Fajnie, by było,
jakbym też tego doświadczył,
ale na pewno tak nie będzie,
ponieważ nie jestem podróżnikiem”. Jak zaczynaliśmy przygotowania do wyprawy na biegun północny, to spotykaliśmy
ludzi, którzy wprost mówili, że
to jest niemożliwe. A jednak
udało się! Myślę sobie, że każdej niemożliwej rzeczy można
dokonać. Zaczynając uczyć się
samodzielności stawia się kolejne cele, aby pokazywać (nie
mówić), że nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba być tylko
upartym! Wracając do pytania,
nigdy nie przypuszczałem, że
będę mieć w ogóle okazję
do zrobienia tych wszystkich
rzeczy. Każdy człowiek miewa
momentami przekonanie, że
jest beznadziejny i nie da rady.
Staram się swoją postawą
uświadamiać, iż nie wolno tak
myśleć, co nie oznacza, że takie rzeczy w ogóle mi się nie
zdarzają. Oczywiście mogę powiedzieć, że nigdy nie wolno
upadać, ale co z tego, skoro
każdy człowiek zalicza upadki? Ważne jest, aby nauczyć się
podnosić po upadku. Człowiek
jest słaby z natury. Jednak słabość zawsze można przekuć
w siłę. Nie można jednak wstydzić się słabości.
Na początku był Pan praworęczny czy leworęczny?
Ja akurat miałem takie szczęście, że od urodzenia jestem leworęczny. Nie było zatem potrzeby przestawienia się z prawej ręki na lewą.
Miał Pan jakieś obawy
przed wystąpieniem w programie „Taniec z gwiazdami”?

Oczywiście, że tak. Nie
potrafię jednak odpowiedzieć czy to była słuszna
decyzja. Nauka tańca była
bardzo fajna. To był mile
spędzony czas i bardzo się
z tego cieszę. Sam występ
w programie bardziej polegał
na kontaktach z mediami
aniżeli na tańcu. Prawda jest
taka, że w Polsce najczęściej
oglądane programy to nie są
te publicystyczne czy kulturalne. Najpopularniejszy program w Polsce to „Rolnik
szuka żony”. To o czymś
świadczy, prawda? Występując w programie chciałem
pokazać, że osoba niepełnosprawna może działać również w dużych mediach.
Przykra prawda jest taka, że
mamy dwa światy: jeden jest
kolorowy, pełen zdrowych
ludzi, jak to się określi,
a drugi tworzą osoby niepełnosprawne, które są „nienormalne”. Tak się społecznie
mówi, prawda? A właśnie, że
trzeba pokazać osoby niepełnosprawne, które też mogą.
Chciałem pokazać, że mimo
niepełnosprawności mogę
być sprawny i robić różne
akrobacje.
Jest Pan szefem Fundacji Poza
Horyzonty. Już sama nazwa kieruje przekaz: „Nie ma takiej rzeczy, która byłaby niemożliwa
do zrealizowania”.
Zgadza się. Po pierwszej
wyprawie z Markiem
Kamińskim byłem zapraszany na różnego rodzaju spotkania, ponieważ ludzie
potrzebowali pewnej
nadziei oraz inspiracji. Staramy się właśnie inspirować
ludzi do działania.
Więcej
na www.wseip.edu.pl
ROZMAWIAŁ
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych imienia
Profesora Edwarda Lipińskiego
w Kielcach nie zwalnia tempa
w swojej ewolucji! Kolejnym
krokiem było zawarcie porozumienia z Izbą Celną w Kielcach, reprezentowaną przez
dyrektora podinspektora Piotra Walczaka.
Uroczystość podpisania niniejszego porozumienia odbyła
sięzudziałemprorektoradoktor
Barbary Piaseckiej-Janowicz
oraz dziekana Wydziału Prawa
doktora Krzysztofa Wątorka.
Głównymi elementami zawartego porozumienia jest

współpraca i współdziałanie
w kierunku rozwoju edukacji
wdziedzinachspołecznychoraz
prawnych. Wydział Prawa ma
zostać wsparty merytorycznie
przez Izbę Celną w trakcie realizacjibadańnaukowychwzakresiepoprawymodelukształcenia
przyszłychprawników.-Współpraca będzie dotyczyć zakresu
tworzeniaprogramóworazpraktyk-mówiprorektordoktorBarbaraPiasecka-Janowicz.-Myślę,
że przekazanie doświadczeń
przezpraktykówbędzieniezwykle pożyteczne dla naszych studentów - dodaje doktor Barbara
Piasecka-Janowicz.

Zgodnie z ustawą z dnia 27
lipca 2005 roku o szkolnictwie
wyższym, od roku akademickiego 2016/2017 obligatoryjnie
zostanie wprowadzony profil
praktyczny na kierunku prawo.
Zgodnie z ustawową definicją,
przez pojęcie profilu praktycznego należy rozumieć program
kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu
przez studenta umiejętności
praktycznych i kompetencji
społecznych. Istotnym założeniem jest, że ponad połowa
programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje
zajęcia praktyczne kształtują-

ce te umiejętności i kompetencje (m.in. umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone
przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią).
- Jesteśmy zadowoleni z warunków zawartego porozumienia - stwierdza z entuzjazmem
doktor Barbara Piasecka-Janowicz. - Mam nadzieję, że zgodnie z założeniami, które zostały
zapisane w dokumencie, będą
one realizowane w przyszłości
- kończy z optymizmem doktor
Barbara Piasecka-Janowicz.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

FOT. ARCHIWUM

Współpraca z Izbą Celną zawarta. Czas na zajęcia praktyczne

b Porozumienie podpisali dyrektor Izby Celnej w Kielcach podinspektor Piotr Walczak i prorektor doktor Barbara Piasecka-Janowicz.
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Kosmetologia z przyszłością
Zgodnie z decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych uzyskała
uprawnienia na prowadzenie
studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym.Wartopodkreślić,żestudia
na tym poziomie kształcenia
mogą podejmować absolwenci
nietylkokosmetologii,aletakże
pokrewnych kierunków kształcenia, takich jak zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biologia czy chemia.
- Znaczenie Wydziału Nauk
Medycznych rośnie, studiuje
nanimjednatrzecianaszychstudentów. Zależało nam, aby oferta edukacyjna zapewniała kontynuacjenaukinamagisterskich
studiach z kosmetologii - mówi
doktor Tadeusz Dziekan, rektor
WyższejSzkołyEkonomii,Prawa
iNaukMedycznychimieniaProfesora Edwarda Lipińskiego.
Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych ma
wielepowodówdodumy.Ponad
4000 studentów, 26.000 absolwentów, nowoczesna baza dydaktycznaibogatagamakierunków kształcenia w poszukiwanychprzezpracodawcówzawodach to imponujący dorobek.
Uczelniaodlatzajmujewysokie
miejsca w rankingach, należąc
do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich
w Polsce. W ostatnim rankingu
2015 „Dziennika Gazeta Prawa”
i Fundacji Perspektywy po raz
kolejnyzostałauznanazanajlepszą szkolę wyższą w regionie.
Uczelniapowstaław1997roku. Od tego czasu dynamicznie
rozwija się, co znajduje swoje
odzwierciedlenie
również
w ofercie kształcenia. Obecnie
prowadzi nabór na następujące
kierunkistudiów:prawo,ekonomie, finanse i rachunkowość,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
informatykę, administrację, turystykę i rekreację, fizjoterapie,
ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz na jedyne w regioniestudiamagisterskiezkosmetologii.Odpoczątkuistnienia
misjąuczelnijestkształceniestudentów w celu przygotowania
wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedsiębiorstwachprodukcyjnych,finansowych,handlowych,wurzędach
iinstytucjachpublicznych,organizacjach pozarządowych oraz
placówkach medycznych.
Ważnym składnikiem misji
jest również oferta edukacyjna
dlastudentówzzagranicy,dzięki której w roku akademickim
2014/15 kilkadziesiąt młodych
osób z zagranicy podjęło naukę
wWyższejSzkoleEkonomii,Prawa iNauk Medycznych. Najlicz-
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A Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach zaprasza na nowy kierunek studiów

b Rektor WSEPINM doktor Tadeusz Dziekan.

b Najbardziej z możliwości kontynuacji studiów magisterskich z kosmetologii na WSEPiNM są zadowoleni nasi absolwenci oraz studenci pierwszych lat studiów na tym kierunku.

b Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka
oraz studentki kierunku kosmetologia.
niejszą grupę stanowili studenci z Ukrainy, którzy kształcenie
rozpoczęli już w trakcie wakacji
podczas zajęć prowadzonych
wramachletniejSzkołyKultury
iJęzykaPolskiego.Celemtejinicjatywyjestnietylkonaukamłodzieży języka polskiego, ale takżepogłębianiewiedzyonaszym
krajuiregionieświętokrzyskim.

Spójnaofertakształcenia
Kandydaci na studia coraz częściej oczekują od uczelni zdobycia umiejętności praktycznych
z dobrą perspektywą na znalezienie pracy.- Powoli znikają te
kierunki, które są raczej teoretyczne,jaknaprzykładnaukipolityczne czy europeistyka,
azwiększonejestzainteresowanietakimkierunkami,jakpielęgniarstwo,ratownictwomedycz-

neczykosmetologia-mówidoktor Tadeusz Dziekan.
Jak podkreśla doktor
ZdobysławKuleszyński,prorektor do spraw badań i współpracyregionalnej,możliwośćkształcenianamagisterskichstudiach
z kosmetologii to efekt ciężkiej
pracy, jaką wykonał zespół odpowiedzialnyzaprzygotowanie
wniosku.
- Musieliśmy spełnić pewne
warunkinietylkowkategoriach
ilościowych, ale przede wszystkim jakościowych - wyjaśnia
doktor Kuleszyński. – Zrealizowane zostało wiele prac badawczych. Poza tym w naszej uczelni cyklicznie organizowany jest
szereg konferencji z zakresu
nauk medycznych, a przede
wszystkim z kosmetologii. Jest
to cały obszar powiązań, który

b Na kierunku kosmetologia od początku istnienia uczelni odbywają się liczne konferencje naukowe, między innymi w ramach targów medycyny estetycznej w Targach Kielce.

sprawia, że następuje rozwój
uczelni. Ten postęp sprawił też,
żedziśWyższaSzkołaEkonomii,
Prawa i Nauk Medycznych ma
już uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na
kierunkach prawo, ekonomia
oraz kosmetologia.
Powody do zadowolenia ma
dziekan Wydziału Nauk Medycznych, doktor Grzegorz Gałuszka. Mimo że Wyższa Szkoła
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznychniebyłanasamympoczątku postrzegana jako uczelnia kształcąca na kierunkach
medycznych, to właśnie te kierunki, ze względu na kadrę i jakość kształcenia, są coraz bardziej popularne. - Jako pracodawca,aletakżejakoosoba,która monitoruje rynek, spotykam
się z dyrektorami wielu placó-

wekmedycznych,mogępowiedzieć, że nasi absolwenci cieszą
się bardzo dobrą opinią, posiadając wiedzę, ale także wiele
niezbędnych umiejętności i kompetencji – wymienia dziekan
Gałuszka. – Cieszy mnie to, że
inicjatywazałożycielizyskałaakceptację Ministerstwa Nauki
iSzkolnictwaWyższego.Poprzez
zapewnienie kontynuacji nauki
na studiach magisterskich będziemy mogli większą uwagę
poświecić na angażowanie studentów w badania naukowe realizowanewramachposzczególnych katedr na wydziale.

Umiędzynarodowienie
procesukształcenia
Studiamagisterskienakierunku
kosmetologia będzie uatrakcyjniałarównieżbogataofertaprak-

tykstudenckichwróżnychmiejscach Europy- mówi magister
Zbigniew Szczepańczyk, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej WSEPiNM.
Co roku kilkudziesięciu studentów WSEPiNM, również
tych z zagranicy, odbywa w ramach programu Erasmus szkolenia i praktyki zawodowe
w Niemczech (Praeha Gruppe –
kosmetologia), Grecji (wyspy
Morza Śródziemnego - turystyka i rekreacja), Słowacji (uzdrowiska Rajeckie Teplice, Nimnica
i Tatrzańska Kotlina - kosmetologia i fizjoterapia), Republice
Czeskiej (uzdrowisko Teplice –
fizjoterapia) i Hiszpanii (Wyspy
Kanaryjskie - kierunek turystyka i rekreacja i bezpieczeństwo
wewnętrzne) - mówi dyrektor
Zbigniew Szczepańczyk.
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