
Vysoká škola Boleslawa Markowskeho v Kielcach organizovala v dňoch 13.8. – 27.8. 2013 
Intenzívny kurz s názvom Terrorism – To Understand, To Know How To React. 

Tento intenzívny kurz bol organizovaný na medzinárodnej úrovni prostredníctvom programu 
Erasmus.  Zúčastnili sa ho učitelia a študenti domácej vysokej školy, učitelia a študenti z našej 
vysokej školy a boli pozvaní aj hostia z vysokej školy v Turecku. 

Ako vyplýva z názvu intenzívneho kurzu jeho cieľom bolo oboznámiť študentov so 
základnými pojmami týkajúcich sa terorizmu, jeho históriou, pôvodom, vývojom, analyzovať 
jednotlivé teroristické útoky, charakterizovať najvýznamnejšie teroristické organizácie 
a samozrejme sa zamerať aj na prevenciu a boj proti terorizmu. 

Intenzívny kurz nebol len o vzdelávaní ale taktiež aj o zábave a rôznych výletoch. 

Nakoľko bol prvý ročník intenzívneho kurzu úspešný, vysoká škola plánuje opätovne 
usporiadať kurz počas nasledujúcich letných prázdnin. 

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať názory našich študentov, ktorí sa intenzívneho 
kurzu zúčastnili.  

Na  kurze bolo veľmi dobre. Spoznali sme super ľudí, s ktorými sme aj  naďalej v  kontakte, 
novú kultúru a zažili veľa srandy. Silné zážitky mám napríklad z kajakovania, strieľania alebo 
stretnutia so šéfom poľskej tajnej služby.  Tibor      
      
Mne sa tam veľmi páčilo až sa mi odtiaľ nechcelo ísť. Naučil som sa tam veľa, zaujalo ma to 
natoľko, že viem čo chcem po skončení školy robiť. Výlety boli super, mali sme splav rieky, 
paintball, strieľanie z pištole potom ako ochrániť V.I.P osobu a ďalšie...A ak sa tam pôjde 
ešte, tak určite chcem ísť.  Peter 
 
Na intenzívnom vzdelávacom kurze som sa zúčastnila prednášok ohľadom terorizmu, kde som 
získala informácie o najčastejších príčinách, ktoré vedú ľudí k terorizmu, ako mu predchádzať 
a podobne. Zúčastnila som sa kurzu streľby a paintballu, kde som sa naučila ako chrániť VIP 
osobu, nové chmaty a spôsoby obrany a postup pri ochrane. Boli sme na výlete v Krakowe, na 
splave v kajakoch. Celý kurz ma ešte viac povzbudil v tom že povolanie ktoré by som v 
budúcnosti chcela vykonávať je správna voľba. Celkovo sa mi v Poľsku veľmi páčilo ak by 
som mohla rozhodne by som sa tam vrátila.  Kristína 
 

Svoju účasť na intenzívnom kurze v Kielce hodnotím veľmi pozitívne. Na prednáškach som sa 
dozvedela veľa nových a zaujímavých vecí. S programom som  bola veľmi spokojná. Najviac 
sa mi páčila strelecká príprava, splavovanie a iné športové aktivity (tenis, pingpong, 
basketbal...) a taktiež aj kurz záchrany na plavárni. Taktiež sa mi páčili aktivity vo voľnom 
čase ako napríklad prehliadka mesta Kraków, Kielce a tiež rádio Kielce. Celkovú 
starostlivosť zo strany usporiadateľov hodnotím veľmi pozitívne. Keby bola možnosť, rada by 
som sa kurzu opäť zúčastnila.  Andrea 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


