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aktualności i wydarzenia
Porozumienie współpracy z WOT
W środę 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy
pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z 10.
Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej. Porozumienie podpisali rektor uczelni dr Paweł
Gotowiecki i dowódca brygady płk Piotr Hałys.
W ramach współpracy 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zapewni umożliwianie
studentom odbywania praktyk w siedzibie brygady oraz w podległych pododdziałach. 10.
Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zadeklarowała także wolę włączenia się w proces
promocji, rekrutacji i realizacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
WSBiP. Na potrzeby studentów, brygada udostępniać będzie w celach pokazowych bazę
sprzętową i logistyczną, dodatkowo będzie umożliwiać studentom uczestnictwo w szkoleniach i
kursach prowadzonych przez kadrę brygady.
Mamy nadzieję, że współpraca pomoże absolwentom WSBiP podjąć służbę w 10. Świętokrzyskiej
Brygadzie Obrony Terytorialnej oraz w podległych jej pododdziałach, zaś kadra zawodowa
brygady otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na studiach drugiego stopnia w
ostrowieckiej uczelni.
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aktualności i wydarzenia
Pomoc dla Ukrainy
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim regularnie
angażuje się w pomoc Ukrainie.
W marcu uczelnia zorganizowała dwa duże
transporty leków i środków medycznych.
Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki oraz dr
Arkadiusz Chudzik bezpośrednio na
przejściu granicznym w Budomierzu
przekazali transport lekarzom z Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu Medycznego.
Koordynatorem zbiórek była Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek.
Wsparcia udzielili: studenci, wykładowcy,
pracownicy administracji uczelni, PCK i
SOR
Skarżysko-Kamienna,
Grupa
Ratownictwa PCK Ostrowiec Św., Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców w
Ostrowcu Świętokrzyskim, pracownicy ZOZ
Ostrowiec
ze
Szpitalnego
Oddziału
Ratunkowego, Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej oraz Bloku Operacyjnego.
Ponadto nasza społeczność wspiera
uchodźców wojennych, którzy znaleźli się w
Polsce.
Schronienia
udzielili
nasi
wykładowcy m.in. prof. Mariusz Jędrzejko, dr
Anna Bałdyga, mgr Marian Cichoń, dr Paweł
Gotowiecki. We wszechstronną pomoc
uchodźcom zaangażował się Samorząd
Studencki. Prowadzona jest ponadto zbiórka
pieniężna na cele związane z pomocą
Ukraińcom - do chwili obecnej zebrano
blisko 20 tys. zł.
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aktualności i wydarzenia
Kurs pierwszej pomocy
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości przeprowadzi bezpłatne kursy pierwszej pomocy.
Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie mieszkańcom miasta niezbędnej wiedzy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie, jak ważna w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
jest szybka reakcja oraz bezpieczeństwo.
Podczas kursu, szczególny nacisk kładziony będzie na zajęcia praktyczne, które odbywać się będą w
Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP. MCSM to nowoczesna baza dydaktyczna
przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której realizują oni ćwiczenia i zajęcia
praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej
generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej
symulacji zdarzeń medycznych, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie
praktycznych umiejętności, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta.
Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w dniach 18 - 20 maja 2022 roku. Kursanci po pomyślnym
ukończeniu kursu, otrzymają certyfikaty. W związku z pozytywnym odbiorem i dużą ilością osób
chętnych na kurs, uczelnia planuje kolejne edycje.
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biblioteka
Nowości wydawnicze WSBiP

W Wydawnictwie WSBiP ukazały się dwie nowe publikacje.
Książka dra Leszka Sykulskiego Podstawy Geopolityki. Skrypt akademicki zawiera zwięzły przegląd
wybranych zagadnień z zakresu teorii geopolityki i historii myśli geopolitycznej. Skrypt jest
zaopatrzony ponadto w aneksy obejmujące wykaz obszarów tematycznych i przykładowe tytuły prac
badawczych z zakresu geopolityki, a także wykaz zagadnień metodycznych w pisaniu prac z zakresu
geopolityki. Książka może być stosowana w procesie dydaktycznym w ramach przedmiotu podstawy
geopolityki.
Drugą nowością jest książka Przemiany ustrojowe w Bośni i Hercegowinie 1995-2018. Geneza,
założenia, perspektywy autorstwa Aleksandra Czichosa. Z recenzji: „Celem przyjętym przez autora
było ukazanie genezy i całego skomplikowanego procesu tworzenia Federacji Bośni i Hercegowiny, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na jego historyczne, wielowiekowe uwarunkowania, wreszcie
wskazanie przyczyn poważnych błędów i niedociągnięć w funkcjonowaniu struktur politycznych tego
państwa (…) autor w sposób bardzo szczegółowy, wyważony, z troską o obiektywizm, przedstawił
historyczne i kulturowe uwarunkowania procesu tworzenia Bośni i Hercegowiny od Średniowiecza,
poprzez wiek XIX, kiedy to nastąpił proces budzenia się tożsamości narodowych, dalej I wojnę
światową, Królestwo SHS i Jugosławii, II wojnę światową i socjalistyczną Jugosławię, aż do jej
„rozpadu”, którego efektem była m.in. niepodległość Bośni i Hercegowiny, z dużą dozą niechęci
przyjęta zarówno przez Serbów, jak i Chorwatów”.
Zakupu książek można dokonać na stronie internetowej Wydawnictwa WSBiP, w Bibliotece oraz w
serwisie Allegro.
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biblioteka
Kolejna odsłona cyklu „Moja pasja”
W ramach cyklu „Moja pasja” prezentowanego od stycznia w Bibliotece WSBiP tym razem pokazujemy
anioły z kolekcji Agnieszki Rogalińskiej, prezes Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. Jak
sama pisze o swojej pasji: "Moja przygoda z aniołami rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Dziś jest ich
prawie 300. Pierwszego malutkiego, skromnego, podarowała mi żona mojego chrzestnego. Ta figurka
przypominała mi właśnie Anioła Stróża. I z czasem obok niej pojawiła się następna, i następna, i
następna. Większość z nich to prezenty. Uwielbiam jednak buszować po pchlich targach i wyszukiwać
nietuzinkowe figurki aniołów. Tu mam swoją zasadę. Nie wybieram każdej. Śmieję się, że pomiędzy
mną a aniołem musi być tzw. chemia. To „coś” dla mnie jest bardzo istotne, bo czuję się wtedy
bezpieczna. Wiem, że akurat ten anioł miał do mnie trafić. (…)Myślę, że w dzisiejszych czasach sami
też możemy być takimi aniołami. Nie bójmy się tego. Swoje pasje możemy zamieniać w działanie. Co
prawda nie mamy skrzydeł, ale mamy serca. Możemy wyciągać swoją dłoń i proponować pomoc i
swoją przyjaźń. Bo przecież anioły pojawiają się w różnych przebraniach".
Część kolekcji, która liczy ok. 300 egzemplarzy można oglądać w Bibliotece WSBiP do końca kwietnia.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 3 marca 2022 r. nr
6/2022 w sprawie miesięcznych kwot
poszczególnych rodzajów stypendiów i
zapomogi w semestrze letnim w roku
akademickim 2021/2022, wypłacanych z
funduszu pomocy materialnej dla studentów
WSBiP i jej filii.

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2022 r.
nr 7/2022 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów II - go stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo narodowe - profil praktyczny.

Zarządzenie Rektora z dnia 28 marca 2022 r.
nr 8/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr
26/2021 Rektora WSBiP z dnia 28 września
2021 r. w sprawie organizacji zajęć
dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości bw Ostrowcu
Świętokrzyskim w roku akademickim 2021/22.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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Ogłoszenia
Szanowni Państwo,
Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19.
podjął decyzję o przeniesieniu konferencji na 13-14 października 2022 r.
Decyzja ta podyktowana została sytuacją międzynarodową spowodowaną
wojną na Ukrainie, tym:
1) niepewnością co do możliwości eskalazji konfliktu i spowodowanych z tym
utrudnień (zawieszenie połączeń, stan wyjątkowy w niektórych krajach jak Litwa),
2) praktyczną niemożliwością uczestnictwa w majowym terminie naukowców
z Ukrainy, podczas gdy ukraińskie uczelnie są współorganizatorami konferencji,
3) spodziewaną trudnością lokalową w dostępie do bazy hotelowej.
gen. broni w st. spocz. Prof WSBiP dr inż. Anatol Wojtan
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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