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Uchwała Nr 27/2012 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 29 marca 2012 roku 

w sprawie stwierdzenia wyboru Rektora Uniwersytetu na kadencję 2012 – 2016 

Na podstawie § 89 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
uchwala się, co następuje: 

§1 
Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza dokonanie wyboru 

dr hab. Jacka Semaniaka prof. UJK na Rektora Uniwersytetu na kadencję 2012 – 2016. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

dr Rafał Pawłowski

Uchwała Nr 28/2012 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 12 kwietnia 2012 roku 

w sprawie stwierdzenia wyboru prorektorów Uniwersytetu na kadencję 2012 – 2016 

Na podstawie § 89 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
uchwala się, co następuje:

§1 
Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza dokonanie wyboru na kadencję 2012-2016: 

1) prof. UJK Janusz Król – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, 
2) prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 

3) dr hab. Zygmunt Matuszak prof. UJK – prorektor ds. Filii. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

dr Rafał Pawłowski

Wybory 
na kadencję 2012-2016
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Wydziałowe kolegia elektorów
wybrały władze dziekańskie

26 kwietnia 2012 roku 
dziekanem Wydziału Humanistycznego UJK na kadencję 2012-2016 

wybrany został 
dr hab. Janusz Detka

26 kwietnia 2012 roku 
dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK 

na kadencję 2012-2016 
wybrana została 

dr hab. prof. UJK Teodora Król

26 kwietnia 2012 roku 
dziekanem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK 

na kadencję 2012-2016 
wybrany został

dr hab. prof. UJK Marek Kątny

20 kwietnia 2012 roku 
dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK na kadencję 2012-2016 

wybrany został 
prof. zw. dr hab. n.med. Stanisław Głuszek

10 maja 2012 roku 
dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji UJK na kadencję 2012-2016

wybrany został 
dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra

26 kwietnia 2012 roku
 dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UJK fi lii w Piotrkowie Trybunalskim 

na kadencję 2012-2016 
wybrany został 

prof. dr hab. Andrzej Felchner

26 kwietnia 2012 roku dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK 
fi lii w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2012-2016 

wybrany został 
dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz
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Urodzony 30 marca 1964 roku 
w Strzelcach Opolskich ukończył 
studia magisterskie na kierun-
ku fi zyka (1988 r.) na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym 
Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Kielcach. Stopień nauko-
wy doktora nauk fi zycznych uzy-
skał w 1995 roku w  Instytucie 
Problemów Jądrowych w Świer-
ku, a  doktora habilitowanego – 
w 2002 roku na Wydziale Fizy-
ki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego dorobek naukowy obejmu-
je 81 prac poświęconych fi zyce 
atomowej i molekularnej, w tym 
75 opublikowanych w  czasopi-
smach z listy fi ladelfi jskiej (m.in. 
Nature, Physical Review Letters, 
Physical Review, The Astrophy-
sical Journal) oraz ponad 40 ko-
munikatów prezentowanych na 
konferencjach międzynarodo-
wych. Jest współautorem 25 pu-
blikacji o charakterze dydaktycz-
nym obejmujących podręczni-
ki, poradniki metodyczne, zbiory 
zadań oraz poradniki dla nauczy-
cieli w zakresie szkoły podstawo-
wej i ponadgimnazjalnej.

Jego działalność naukowa zwią-
zana jest z  badaniem zderzeń 
elektronów swobodnych z  jo-
nami molekularnymi w  zakre-
sie rekombinacji dysocjatywnej, 
wzbudzenia dysocjatywnego, re-
zonansowego tworzenia par oraz 
odłączenia elektronu w  zderze-
niach jonów ujemnych z elektro-
nami, badaniem mechanizmów 
jonizacji i  emisji charaktery-

stycznego promieniowania rent-
genowskiego w  zderzeniach jo-
nów z atomami, wykorzystaniem 
metody rentgenowskiej anali-
zy fl uorescencyjnej w określaniu 
koncentracji pierwiastków ślado-
wych. 

Od 1988 roku zatrudniony 
w  Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w  Kielcach na sta-
nowiskach: asystenta stażysty 
(1988), asystenta (1989), ad-
iunkta (1997) i  profesora nad-
zwyczajnego (2003). W  latach 
2005-2008 pełnił funkcję pro-
rektora ds. dydaktycznych i stu-
denckich, a  od roku 2008 – 
funkcję prorektora ds. ogólnych. 
Odbył długoterminowe staże na-
ukowe w Królewskiej Politechni-
ce Sztokholmskiej (18 miesię-
cy), Uniwersytecie Sztokholm-
skim (18 miesięcy) i Zjednoczo-
nym Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej (6 miesięcy). 

Pełnił funkcję kierownika trzech 
projektów badawczych fi nan-
sowanych przez Komitet Ba-
dań Naukowych i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
kilku wieloletnich projektów re-
alizowanych w  ramach badań 
własnych i  statutowych. Koor-
dynował zadania realizowane 
przez stronę polską w  ramach 
sieci badawczo-szkoleniowej fi -
nansowanej przez 5 Program 
Ramowy Unii Europejskiej. Ba-
dania naukowe, udokumento-
wane wspólnymi publikacja-
mi, prowadził we współpra-
cy z  naukowcami z Uniwersy-
tetu Sztokholmskiego, Królew-
skiej Politechniki Sztokholm-
skiej, Uniwersytetu w Götebor-
gu, Uniwersytetu w  Erlangen, 
Instytutu Maxa Plancka w He-
idelbergu, Uniwersytetu w Ba-
zylei, Instytutu Fizyki Atomo-
wej i Molekularnej FOM w Am-
sterdamie, Laboratorium Fizyki 
Neutronowej w  Zjednoczonym 
Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej, Oak Ridge National 
Laboratory, JILA Boulder, Uni-
wersytetu Karola w Pradze, In-
stytutu Problemów Jądrowych 
w Świerku.

Jest promotorem jednej rozpra-
wy doktorskiej i  recenzentem 
dwóch rozpraw doktorskich.
Za osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne został wy-
różniony nagrodami rektora, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. Jacek Semaniak
JM Rektor na kadencję 2012-2016
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ra). Powierzano mu pełnienie obo-
wiązków przewodniczącego komisji 
do spraw przeprowadzenia przewo-
dów habilitacyjnych i doktorskich.

Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy 
dyrektora w  Instytucie Historii (od-
powiada za sprawy naukowe), na-
tomiast od 2006 r. kierownika Za-
kładu Historii Polski i Powszechnej 
1918-1945. Obecnie jest zastępcą 
przewodniczącego Uczelnianej Ko-
misji Dyscyplinarnej dla Nauczycie-
li Akademickich, także przedstawi-
cielem Wydziału Humanistycznego 
w Uczelnianej Komisji do spraw Or-
derów i  Odznaczeń Państwowych, 
Nagród Ministra oraz Nagród Rek-
tora dla Nauczycieli Akademickich. 
Stara się być aktywny w organiza-
cjach społeczno-naukowych. Przez 
dwie kadencje pełnił funkcję pre-
zesa Oddziału Kieleckiego Polskie-
go Towarzystwa Historycznego. Od 
dwóch lat jest przewodniczącym 
Okręgowej Olimpiady Historycznej 
(na województwo świętokrzyskie 
i część mazowieckiego).

Profesor Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w  Kielcach, pracownik 
Instytutu Edukacji Muzycznej, ab-
solwent Akademii Muzycznej w Ło-
dzi, gdzie w 1975 roku uzyskał dy-
plom z  wyróżnieniem. Po ukoń-
czeniu studiów, związał się uczel-
nią, wówczas Wyższą Szkołą Peda-

gogiczną, do dziś zatrudniony jest 
w Instytucie Edukacji Muzycznej.

W  roku 1986 uzyskał w Akademii 
Muzycznej w Warszawie kwalifi ka-
cje I stopnia w dziedzinie sztuk mu-
zycznych w dyscyplinie artystycznej 
prowadzenia zespołów muzycznych 

Urodził się 10 sierpnia 1962 r. we 
Włoszczowie. Studia wyższe ukoń-
czył w  Instytucie Historii WSP 
w  Kielcach, w  tymże Instytucie 
w 1986 r. został przyjęty na stano-
wisko asystenta. Doktorat obronił 
na miejscowym Wydziale Humani-
stycznym w październiku 1993  r., 
tu także się habilitował (pierw-
sza habilitacja przeprowadzona na 
uczelni) w kwietniu 2004 r. (wcze-
śniej odbył roczny staż naukowy 
w  Instytucie Historii PAN w War-
szawie). Tytuł profesora uzyskał 
w lutym 2011 r.

W kręgu jego zainteresowań badaw-
czych znajduje się głównie proble-
matyka dziejów społecznych i poli-
tycznych Polski w XX wieku. W swo-
im dorobku posiada około 160 tek-
stów naukowych, w tym 7 książek. 
Wyniki badań prezentował na 60 
konferencjach. Do chwili obecnej 
zorganizował 8 konferencji nauko-
wych. Pod jego redakcją (współre-
dakcją) ukazało się 15 prac zwar-
tych. Wchodzi w skład rad nauko-

wych kilku periodyków historycz-
nych.
Był promotorem dwóch prac dok-
torskich (czterech kolejnych dokto-
rantów ma otwarte przewody dok-
torskie). Pod jego kierunkiem pra-
ce magisterskie obroniło ponad 90 
osób. Wielokrotnie był powoływa-
ny na recenzenta (w  tym również 
w  sprawie nadania tytułu profeso-

Prof. dr hab. Marek Przeniosło
prorektor ds. naukowych 
i współpracy z zagranicą

Prof. Janusz Król
prorektor ds. dydaktycznych 
i studenckich
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Jest doświadczonym nauczycie-
lem akademickim, z  trzydziesto-
letnim stażem, zatrudnionym naj-
pierw w Akademii Obrony Narodo-
wej (w latach 1983 – 2002), gdzie 
pełnił m. in. funkcję kierownika stu-
diów podyplomowych, a  obecnie 
w  piotrkowskiej fi lii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego. Jest histo-
rykiem historii najnowszej, przed-
miotem jego zainteresowań badaw-
czych jest historia wojskowości pol-
skiej w latach 1918 – 1945. Dok-
torat uzyskał w  1990 r. w  AON, 
a stopień dr. hab. w  Instytucie Hi-
storii UAM w Poznaniu w 2005 r. 

Jego dorobek naukowy jest wydatny 
i  skrystalizowany. Liczy około 150 
pozycji, w tym: 7 monografi i książ-
kowych, 3 podręczniki akademic-
kie, około 20 znaczących publika-
cji oraz ponad 120 artykułów na-
ukowych, recenzji i  innych prac. 
Opublikował m.in.: „Obrona opera-
cyjna w wojskowości polskiej w la-
tach 1919-1939”, Piotrków Trybu-
nalski 2004; „Obrona operacyjna 

w wojskowości powszechnej w  la-
tach 1914-1939”, Piotrków Try-
bunalski 2004; „Armia Czerwo-
na w  przededniu najcięższej pró-
by”, Warszawa 2006; „Armia Czer-
wona w  latach 1940-1941”, War-
szawa 2007, „Bo wolność krzyża-
mi się mierzy. Dzieje oręża polskie-
go 1939-1945”, Warszawa 2009. 
Wypromował dwóch doktorów, ak-

tualnie sprawuje opiekę naukową 
nad trzema pracami doktorskimi. 
Jest również recenzentem prac dok-
torskich i  wydawnictw akademic-
kich, m.in. PWN. Kierunek działal-
ności dydaktycznej wyznaczają do-
świadczenia zawodowe oraz silna 
identyfi kacja z  procesem kształce-
nia studentów. 

Dr hab. Zygmunt Matuszak w  la-
tach 2006 – 2008 pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Filologiczno-
Historycznego, od 1 września 2008 
roku sprawuje funkcję dziekana wy-
żej wymienionego Wydziału. Pełnił 
funkcję kierownika Zakładu i  Pra-
cowni Historii Wojskowości. Współ-
pracuje z innymi ośrodkami akade-
mickimi w zakresie działalności dy-
daktycznej i naukowej. 

W  okresie pracy zawodowej był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżnia-
ny za osiągnięcia naukowe i dydak-
tyczne, m. in.: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak
prorektor ds. fi lii UJK w Piotrkowie
Trybunalskim

i wokalno-instrumentalnych. W roku 
1998 w Akademii Muzycznej w Ło-
dzi, uzyskuje kwalifi kacje II stopnia 
w dziedzinie sztuk muzycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje za-
angażowanie w życie organizacyjne 
uczelni, w  latach 1993-1996 był 
wicedyrektorem Instytutu Edukacji 
Muzycznej, a w latach 1999-2005 
pełnił funkcję prorektora do spraw 
studenckich i dydaktycznych, w ko-
lejnej kadencji 2005-2008 sprawo-
wał funkcję prodziekana Wydzia-
łu Pedagogicznego i Artystycznego. 
Przez trzy lata (2002-2005) peł-
nił odpowiedzialne obowiązki prze-
wodniczącego Komisji Akredytacyj-

nej Uczelni Pedagogicznych w Pol-
sce. 

Wieloletni członek senatu, prze-
wodniczący komisji do spraw dy-
daktycznych i studenckich, członek 
komisji statutowej i  do spraw na-
gród i odznaczeń. 
Jako prorektor był inicjatorem wielu 
– zakończonych sukcesem – przed-
sięwzięć i  zmian organizacyjnych, 
nadzorował czynności związane 
z  uruchamianiem nowych kierun-
ków studiów. 
Jest autorem wielu niezwykle waż-
nych dla współczesnego życia mu-
zycznego Kielc i  regionu przedsię-
wzięć artystycznych, koncertów, 

wysoko ocenianych przez krytykę 
wydarzeń. Organizował cykl kon-
certów akademickich polskich i za-
granicznych zespołów chóralnych, 
głośnych prawykonań dzieł mu-
zycznych. Rozwinął szeroką współ-
pracę uczelni ze środowiskiem mu-
zycznym naszego kraju. Jest pomy-
słodawcą i  realizatorem koncertów 
akademickich. 
Ceniony, znany i powszechnie sza-
nowany wychowawca wielu poko-
leń nauczycieli muzyki, licznych dy-
rygentów, szkolnych zespołów chó-
ralnych i  wokalnych. Wielokrot-
nie odznaczany i nagradzany m. in. 
Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Nagrodą Miasta Kielce.
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ciu elektronów, dla których energia po-
tencjalna oddziaływania z materią znacz-
nie przewyższa energię kinetyczną jo-
nów. Ten reżim energetyczny oddziały-
wania jonów z  materią prowadzi, jak 
pokazują najnowsze badania, do wie-
lu nowych zaskakujących zjawisk fi zycz-
nych nie obserwowanych w  przypad-
ku gdy w oddziaływaniu dominuje ener-
gia kinetyczna jonów. Dobrą ilustracją 
takich efektów jest tworzenie egzotycz-
nych „pustych” atomów czy też wytwa-

Akcelerator EBIS jest unikalnym w skali 
światowej urządzeniem badawczym dla 
fi zyków, którego otwarcie – wraz z no-
wymi laboratoriami fi zyki powierzch-
ni i spektrometrii rentgenowskiej – na-
stąpiło 1 marca br. na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego. EBIS – umoż-
liwiający wytwarzanie w  „pułapce” jo-
nów w bardzo wysokich stanach ładun-
kowych i  ich przyspieszanie do energii 
tysięcy elektronowoltów – pozwala pro-
wadzić badania oddziaływania tak eg-
zotycznych obiektów z materią. Unikal-
ną cechą akceleratora EBIS jest możli-
wość prowadzenia badań interdyscypli-
narnych, zarówno o charakterze podsta-
wowym jak i aplikacyjnym, dotyczących 
oddziaływania niskoenergetycznych jo-
nów wysoko-naładowanych z materią, 
Badania te dotyczyć będą fi zyki atomo-
wej i molekularnej, fi zyki plazmy, astro-
fi zyki, fi zyki powierzchni i  materiałów 
oraz biofi zyki i fi zyki medycznej. 
Akcelerator EBIS (Electron Beam Ion So-
urce) jest unikalnym narzędziem badaw-
czym w skali światowej dzięki możliwo-
ści wytwarzanie w „pułapce„ EBIT (Elec-
tron Beam Ion Trap) wiązek niskoenerge-
tycznych jonów w bardzo wysokich sta-
nach ładunkowych (do q= +70), czyli 
atomów pozbawionych do kilkudziesię-

– unikalnego urządzenia badawczego w UJK



Głos Akademicki, maj 2012

9

Akcelerator EBIS jest obecnie najwięk-
szym urządzeniem badawczym w  In-
stytucie Fizyki UJK, które – wraz z  in-
frastrukturą badawczą Laboratorium Fi-
zyki Powierzchni i Laboratorium Spek-
trometrii Rentgenowskiej – zostało za-
kupione z funduszy unijnych w ramach 
PO Innowacyjna Gospodarka. Stworzo-
ny w Instytucie Fizyki UJK zespół labo-
ratoriów jest obecnie unikalną placów-
ką badawczą w skali światowej.

prowadzone w  kontekście badania no-
wych metod terapii nowotworowej. Przy-
toczone przykłady jednoznacznie wska-
zują na unikalne możliwości wykorzysta-
nia akceleratora EBIS do prowadzenia 
zaawansowanych, interdyscyplinarnych 
badań naukowych dotyczących nowych 
aspektów oddziaływania jonów z mate-
rią, w tym badań o charakterze innowa-
cyjnym, w priorytetowych kierunkach ba-
dawczych NANO, BIO i MED.

rzanie nanostruktur na powierzchni ma-
teriałów bombardowanych jonami w wy-
sokich stanach ładunkowych. Zjawiska 
te zachodzą w skali rozmiarów pojedyn-
czych atomów, co daje fundamentalnie 
nowe możliwości wykorzystania techno-
logicznego takich efektów (single-atom 
engineering). Innym przykładem unikal-
ności niskoenergetycznych jonów w wy-
sokich stanach ładunkowych jest ich od-
działywanie z materią biologiczną (bio-
molekuły, komórki). W szczególności, ba-
dania oddziaływania skolimowanych (do 
rozmiarów submikronowych) w  kapila-
rach wiązek jonów wysokonaładowanych 
z  żywymi komórkami będą mogły być 
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profesora. Pełnił wiele funkcji kierow-
niczych oraz był członkiem wielu gre-
miów naukowych, w szczególności rad 
naukowych instytutów badawczych.
Na szczególne podkreślenie zasługu-
je rola jaką prof. Marian Jaskóła ode-
grał w  rozwoju Instytutu Fizyki UJK 
w Kielcach, przyczyniając się w znako-
mity sposób do jego rozwoju kadrowe-
go i osiągnięcia wysokiej pozycji nauko-
wej. Rozpoczęte w  latach 80-tych XX 
wieku w Instytucie Fizyki badania joni-
zacji wewnętrznych powłok atomowych 
zapoczątkowały intensywną współpra-
cę naukową z  prof. Marianem Jaskó-
łą, która jest kontynuowana do chwi-
li obecnej. W  latach 80-tych badania 
prowadzono wykorzystując warszawski 
akcelerator Van de Graaffa „Lech” oraz 
akcelerator EG-5 w Zjednoczonym In-
stytucie Badań Jądrowych w Dubnej, 
począwszy od lat 90-tych akcelerator 
„Tandem” na Uniwersytecie w  Erlan-
gen oraz cyklotron U200P w Środowi-
skowym Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego. Badania 
te prowadzone były w szerokiej współ-
pracy z fi zykami z UJK oraz z ośrodków 
naukowych w Niemczech, w Szwajca-
rii, USA i Japonii.
Opublikowane prace powstałe w  ra-
mach tej, dziś blisko 30-letniej, współ-
pracy były wielokrotnie cytowane w  li-
teraturze fachowej, a otrzymane wyni-
ki naukowe były podstawą kilku prac 
doktorskich pracowników z  Instytu-
tu Fizyki UJK, z  których w  czterech 
przypadkach prof. Marian Jaskóła peł-
nił funkcję promotora. Biorąc pod uwa-
gę wkład w rozwój kadry naukowej In-
stytutu Fizyki UJK należy stwierdzić, że 
prof. Marian Jaskóła w sposób zasadni-
czy przyczynił się do rozwoju kieleckie-
go środowiska fi zyków. W uznaniu za-
sług prof. Mariana Jaskóły dla rozwo-
ju Instytutu Fizyki UJK, Rada Wydzia-
łu Matematyczno-Przyrodniczego nadał 
mu status profesora honorowego. Uro-
czystość nadania tego zaszczytnego ty-
tułu odbyła się 1 marca br. na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

oraz zastosowań metod akceleratoro-
wych i  spektroskopii rentgenowskiej 
w badaniach materiałów. Badania na-
ukowe prowadził w szerokiej współpra-
cy krajowej i międzynarodowej wyko-
nując eksperymenty w wielu czołowych 
ośrodkach naukowych w Europie. Prof. 
Marian Jaskóła ma w  swoim dorob-
ku blisko 230 prac naukowych opu-
blikowanych w większości w  renomo-
wanych czasopismach fi zycznych. Był 
promotorem siedmiu prac doktorskich 
i  recenzentem w  wielu przewodach 
o  nadanie stopni naukowych i  tytułu 

Profesor dr hab. Marian Jaskóła, fi zyk 
jądrowy z Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych (NCBJ) w  Otwocku-Świer-
ku, jest znanym specjalistą z  zakresu 
eksperymentalnej fi zyki jądrowej i pio-
nierem fi zyki akceleratorowej w Polsce. 
Jest wieloletnim pracownikiem nauko-
wym dzisiejszego NCBJ, będącego kon-
tynuatorem Instytutu Badań Jądrowych 
oraz Instytutu Problemów Jądrowych 
w  Świerku, specjalizującym się w ba-
daniach dotyczących fi zyki jądrowej, fi -
zyki zderzeń atomowych oraz zastoso-
wań akceleratorów w badaniach mate-
riałów. W swojej ponad 50-letniej pra-
cy badawczej, którą rozpoczął w 1955 
roku w  Instytucie Badań Jądrowych, 
osiągnął wiele ważnych wyników na-
ukowych. Dobitnym tego przykładem 
jest zbudowanie w  końcu lat 50-tych 
XX wieku, wraz z  zespołem fi zyków 
warszawskich, pierwszego w kraju ak-
celeratora Van de Graaffa, nazwanego 
„Lech”, który był jednym z podstawo-
wych urządzeń badawczych w Polsce 
dla kilku pokoleń fi zyków jądrowych. 
W swojej pracy naukowej prof. Marian 
Jaskóła prowadził badania dotyczące 
fi zyki reakcji jądrowych wywołanych 
cząstkami naładowanymi oraz neutro-
nami, emisji promieniowania rentge-
nowskiego w  zderzeniach atomowych 

Prof. dr hab. Marian Jaskóła
honorowym profesorem
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK
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wego kampusu uczelnianego. W  tym 
roku przekazane do użytku zostanie ko-
lejne skrzydło tzw. budynku G Wydzia-
łu Matematyczno-Przyrodniczego. Fi-
nalizowane są też prace wykończenio-
we w kolejnych obiektach. W sierpniu 
administracja UJK przejmie do zago-
spodarowania nowe gmachy, w których 
zlokalizowane zostaną Biblioteka Głów-
na i Centrum Języków Obcych.

nia Rozwojem Organizacji, Zarządza-
nia Przedsiębiorstwem, Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi Gospodarki Regio-
nalnej, Samorządu Terytorialnego oraz 
dwie pracownie: Marketingu i Przedsię-
biorczości, Rozwoju Regionalnego Eu-
ropy Środkowej. Centrum Przedsiębior-
czości i  Biznesu zlokalizowane zosta-
ło w północnej dzielnicy Kielc, na te-
renie realizowanego konsekwentnie no-

W marcu 2012 podpisana została w kie-
leckim uniwersytecie umowa na realiza-
cję przedsięwzięcia oszacowanego na 22 
350 000,00 zł, a fi nał robót przewidzia-
no za dwa lata – w 2014 roku. Kolej-
na inwestycja jaką dla Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego zrealizuje kielecka spół-
ka budowlana Anna-Bud określona zo-
stała w  planach budowlanych hasłem 
Centrum Przedsiębiorczości i i Biznesu.
CPi B to wybudowany od podstaw dwu-
piętrowy obiekt o powierzchni użytko-
wej około 1700 m kw., kompleks skła-
dać się będzie z auli wykładowo-konfe-
rencyjnej z zapleczem, zespołu kilkuna-
stu sal wykładowych, pracowni kompu-
terowych, pomieszczeń technicznych 
i socjalnych. Zaplanowano, że w części 
pomieszczeń Centrum Biznesu, Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości or-
ganizować będzie konferencje i szkole-
nia dla młodych przedsiębiorców z  te-
renu całego regionu świętokrzyskiego.
Jednostkami wchodzącymi w  skład 
struktury CPiB będą miedzy innymi: 
Akademicki Preinkubator Przedsiębior-
czości, Akademickie Biuro Karier, Cen-
trum Edukacji i  Monitoringu Polity-
ki Integracyjnej, Uniwersytecki Ośro-
dek Kształcenia Kadr dla Gospodarki. 
W nowych pomieszczeniach zlokalizo-
wane zostaną także zakłady Wydziału 
Zarządzania i Administracji: Zarządza-

Centrum Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
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wanie niepożądanych treści (wirusy, 
spam), bezpieczny dostęp zdalny dla 
pracowników, zarządzanie tożsamością 
użytkowników, centralny system za-
rządzania informacjami i  zdarzeniami 
związanymi z  bezpieczeństwem wraz 
z  systemem wykrywania nietypowego 
działania sieci. Przewidziane jest wdro-
żenie zaawansowanego systemu ochro-
ny aplikacji oraz baz danych (zapory 
aplikacyjne i  bazodanowe). Wszystkie 
te funkcje będą kontrolowane przez je-
den zintegrowany System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji. 
Realizacja projektu została podzielona 
na dwa etapy. Etap pierwszy obejmu-
je wykonanie dokumentacji projekto-
wo-wykonawczej we wszystkich obsza-
rach. Drugi etap obejmował będzie ca-
łościową realizację infrastruktury tele-
informatycznej zgodnie z wcześniej wy-
konaną dokumentacją projektową.
Całe przedsięwzięcie zrealizowane zo-
stanie za ponad 26 milionów złotych.

łość będzie tworzyć jeden spójny system 
teleinformatyczny, do którego zmigrowa-
ne zostaną obecnie eksploatowane, cen-
tralne zasoby IT uniwersytetu. 
Dla zapewnienia wysokiego poziomu 
dostępności, wydajności, elastyczności, 
efektywności i bezpieczeństwa systemu 
jego architekturę zaplanowano w  spo-
sób umożliwiający wykreowanie i odse-
parowanie zasobów logicznych poprzez 
wirtualizację kluczowych obszarów in-
frastruktury IT.
Zaplanowano również realizację wielo-
poziomowego systemu zabezpieczeń, 
zapewniającego wiele funkcjonalności, 
między innymi zapory sieciowe, sys-
temy ochrony przed intruzami, fi ltro-

Nowoczesny i  zaawansowany sys-
tem teleinformatyczny powstanie na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Projekt ten jest realizowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego „Rozbudowa in-
frastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach - II etap 
budowy Campusu Uczelnianego” w ra-
mach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. 
Firma Qumak-Sekom, we współpracy 
z  uniwersytetem, ma za zadanie przy-
gotować projekt, a  następnie zrealizo-
wać „pod klucz” zintegrowany system 
IT w  zakresie modernizacji sieci szkie-
letowej, budowy sieci bezprzewodowej 
WiFi, podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i stopnia ochrony zasobów te-
leinformatycznych, budowy zunifi kowa-
nego systemu łączności na bazie tech-
nologii IP, budowy środowiska przetwa-
rzania danych oraz wdrożenie jednoli-
tych i spójnych mechanizmów monito-
rowania i zarządzania zasobami IT. Ca-

System teleinformatyczny 
w uczelni
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form pierwiastków na podstawie anali-
zy specjacyjnej, identyfi kacja i badania 
naturalnych źródeł zanieczyszczeń i ich 
wpływu na środowisko przyrodnicze 
w  oparciu o  oznaczenia pierwiastków 
śladowych i stabilnych izotopów ołowiu.
Laboratorium prowadzić też będzie bio- 
i geomonitoring środowiska przyrodni-
czego (badania przestrzennego i  cza-
sowego rozkładu pierwiastków ślado-
wych), badania składu mineralnego 
(fazowego) skał, osadów, gleb i pyłów 
przy użyciu mikroskopu polaryzacyjne-
go z modułem katodoluminescencji.

Nową placówkę badawczą – Labora-
torium Analityki Środowiskowej zapre-
zentował kierownik Zakładu Geochemii 
i Ochrony Środowiska UJK prof. dr hab. 
Zdzisław Migaszewski. 
Do najważniejszych zadań przekazane-
go do użytku i wyposażonego w sprzęt 
najnowszej generacji nowego labora-
torium będzie należało m.in.: oznacza-
nie metali ciężkich w  wodach, ście-

kach, glebach, osadach, skałach i ma-
teriałach biologicznych na potrzeby oce-
ny jakości środowiska, badanie interak-
cji geochemicznych (w tym potencjalnie 
toksycznych pierwiastków śladowych) 
w  różnych biotycznych i  abiotycznych 
elementach środowiska przyrodnicze-
go oraz ich wpływu na stan zdrowotny 
organizmów żywych i człowieka, bada-
nia potencjalnej toksyczności niektórych 

Laboratorium
Analityki
Środowiskowej
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JM Rektor Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w  Kielcach prof. dr hab. 
Regina Renz została wyróżniona pre-
stiżową nagrodą „Laur Świętokrzyski”, 
przyznaną w kategorii Człowiek Roku. 
Prof. Regina Renz jest jedną z  dzie-
sięciu osób uhonorowanych w  trakcie 
gali, podsumowującej szóstą edycję 
przyznawanych przez powołaną przez 
wojewodę świętokrzyskiego kapitułę. 
Celem konkursu zainicjowanego przez 

wojewodę jest promowanie osób 
i  instytucji, które wnoszą szczegól-
ny wkład w  rozwój i promocję regio-
nu świętokrzyskiego, a  także w  zna-
czący sposób przyczyniają się do bu-
dowania wizerunku ziemi świętokrzy-
skiej w  Polsce i  Europie. JM Rektor 
prof. Regina Renz została siedem lat 
temu wybrana – jako jedna z niewie-
lu kobiet – na stanowisko rektora Aka-
demii Świętokrzyskiej. Pełniąc to sta-

Świętokrzyski Laur
dla JM Rektor Uniwersytetu

nowisko w  latach 2005 – 2012 do-
prowadziła do przekształcenia uczel-
ni najpierw w uniwersytet przymiotni-
kowy, a następnie - po uzyskaniu sto-
sownych uprawnień – do przekształce-
nia w uniwersytet klasyczny. 
„Laur Świętokrzyski” ma charakter ho-
norowy, a  laureaci – poza dyplomem 
i symboliczną statuetką - nie otrzymu-
ją żadnych innych gratyfi kacji.
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Uniwersytet Jana Kochanowskie-
go we współpracy z kieleckim 
Oddziałem Okręgowym Stowa-
rzyszenia Księgowych w Polsce 
zorganizował Świętokrzyski Kon-
kurs Wiedzy z Rachunkowości 
dla uczniów szkół ponadgimana-
zjalnych. 
Zanim kilkudziesięciu fi nalistów 
przystąpiło do rywalizacji na-
uczyciele i uczestnicy zmagań 
wysłuchali przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce wykładu monografi cz-
nego „Zysk brutto a podstawa 
opodatkowania podatkiem do-
chodowym – podobieństwa i róż-
nice”. Przygotowano też multi-
medialną prezentację ilustrują-
cą rolę i zadania stowarzysze-
nia oraz przybliżającą inicjatywy 
upowszechniania wiedzy ekono-
micznej. 
W fi nałowych – odbywających 
się w auli Wydziału Zarządza-
nia i Administracji – zmaga-
niach uczestniczyli młodzi eko-
nomiści ze szkół w Kielcach, Bu-
sku-Zdroju, Ostrowcu Święto-
krzyskim i Starachowicach. Bar-
dzo trudne testy i zadania naj-
lepiej rozwiązał Maciej Blaszka 
z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Przeprowadzenie konkursu wie-
dzy ekonomicznej możliwe było przy 

wsparciu hojnych mecenasów. 
Konkurs był sponsorowany przez: 

•
fi rmę budowlaną „Anna-Bud” z Kielc 

•
Kopalnię Wapienia „Morawica”

•
Zakład Metalowo-Kotlarski „Sas”

•
Fabrykę Kotłów SEFAKO w Sędziszowie

•
Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” z Grzybowa

•
Grono Targowe Targi Kielce
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Po eliminacjach wszyscy uczestnicy kie-
leckich eliminacji LVIII Olimpiady Che-
miczne otrzymali przygotowane przez 
sponsorów – Zakłady Chemiczne „Or-
ganika-Sarzyna” S.A. w Sarzynie, Urząd 
Marszałkowski, Kuratorium Oświaty 
i Urząd Miejski w Kielcach – cenne upo-
minki i nagrody książkowe. O nagrodach 
dla uczniów częstochowskich liceów pa-
miętał prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk, a cenione przez każdego 
chemika organika pozycje literaturowe 
ufundował starosta powiatu staracho-
wickiego Andrzej Matynia.

identyfi kacje nieznanych połączeń che-
micznych przy pomocy podstawowych 
odczynników i  lakonicznych informa-
cji na temat identyfi kowanych związ-
ków. O stopniu trudności pięciu posta-
wionych przed olimpijczykami zadań, 
może świadczyć dobitnie fakt, że na 
rozwiązanie problemów przewidziano 
aż 300 minut. 
Po zakończeniu zawodów uczniom 
i  obecnym nauczycielom zaprezento-
wano nowoczesne laboratoria i apara-
turę jaką wyposażone są uniwersytec-
kie pracownie Instytutu Chemii.

W Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego przeprowadzono eli-
minacje LVIII Olimpiady Chemicznej. 
Z  trudnymi – wymagającymi wiedzy 
znacznie wykraczającej poza program 
nauczania – zadaniami i  problemami 
teoretycznymi zmierzyli się licealiści 
ze szkół województwa świętokrzyskie-
go i  śląskiego, bowiem do Kielc przy-
byli uczniowie z dwóch liceów ogólno-
kształcących z Częstochowy.
Prace młodych miłośników chemii or-
ganicznej oceniała komisja konkurso-
wa, która pracowała pod kierownic-
twem dziekan do spraw studenckich 
Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go UJK – dr Marty Repelewicz i prze-
wodniczącej Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Chemicznej – dr Krystyny 
Kurdziel. Obowiązki sekretarza komi-
tetu okręgowego olimpiady przyjęła (to 
już dobra tradycja eliminacji) – dr inż. 
Barbara Gawdzik, a  funkcję referenta 
pełniła mgr Jadwiga Trela. 
Dyżury w czasie pełnych napięcia zma-
gań swoich młodszych koleżanek i ko-
legów sprawowały (po raz kolejny!) stu-
dentki II roku drugiego stopnia kierun-
ku chemia: Anna Pałka, Anna Klepacz 
i Anita Barańska.
W  drugim etapie Olimpiady Chemicz-
nej uczestnicy konfrontacji rozwiązywa-
li zadania teoretyczne na poziomie aka-
demickim. Wykazali też ogromny zasób 
wiedzy pozwalający nie tylko na prowa-
dzenie eksperymentów w laboratorium, 
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Dwoje studentów trzeciego roku fi lo-
logii angielskiej, Milena Babiarz i Ma-
ciej Duda, uczestniczyło w  studenc-
kim sympozjum naukowym Quest 
w zaprzyjaźnionym z UJK uniwersyte-
tem SUNY Oswego w Stanach Zjedno-
czonych. Oboje wygłosili referaty po-

święcone zamkom w  średniowiecznej 
Polsce i  problemowi dostępu do bro-
ni w Polsce i USA. Uczestniczyli tak-
że w dyskusji poświęcone problemom 
szkolnictwa wyższego w Polsce, w któ-
rej wzięli udział studenci, pracownicy 
naukowi i prorektor ds międzynarodo-
wych SUNY Oswego dr Lorrie Clemo.

W  Instytucie Historii UJK przebywała 
grupa studentów SUNY Oswego, bio-
rących udział w  trzeciej studenckiej 
konferencji poświęconej szeroko ro-
zumianym problemom historii i  kultu-
ry XX wieku. W jej ramach polscy stu-
denci historii i anglistyki i amerykańscy 
goście zwiedzać będą również region 
świętokorzyski oraz Kraków.

Współpraca międzynarodowa

Wizyta w Oswego
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go w Kielcach – prof. Janusz Król. 
Ponadto na studentów czekały profe-
sjonalne szkolenia z zakresu zarządza-
nie zmianą – mistrzostwo osobiste, ela-
styczne formy zatrudnienia, efektywne 
Public Relations oraz jak założyć Start 
Up z sukcesem.
Podczas tegorocznej edycji Targów Pra-
ca Kariera Rozwój zwiedzający mieli 
szansę poznania nie tylko oferty praco-
dawców, ale po raz pierwszy zaistnia-
ła możliwość zobaczenia efektów dzia-
łalności studenckich kół naukowych 
w Alei Umiejętności.

W VI edycji Ogólnopolskich Targów Pra-
ca Kariera Rozwój uczestniczyło niemal 
100 wystawców i  ponad 6000 zwie-
dzających. Przedsięwzięcie zorganizo-

wało wspólnie Akademickie Biuro Ka-
rier UJK, AIESEC Polska Komitet Lokal-
ny Kielce, Targi Kielce, Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Stowarzyszenie PROREW. 
W  ramach wydarzenia po raz pierw-
szy odbyło się I Forum Biznes Edukacja 
Rozwój, którego gościem specjalnym 
był znany ekonomista – prof. Krzysztof 
Rybiński. Zaproszenie do debaty „Jak 
skutecznie studiować, by znaleźć do-
brą pracę” przyjął także m.in. prorek-
tor do spraw dydaktycznych i studenc-
kich Uniwersytetu Jana Kochanowskie-

Targi
PRACA KARIERA ROZWÓJ
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wykorzystać. Katarzyna Ziołowicz z po-
czuciem pewności tłoczy pokaźne arku-
sze papieru, by później – metodą fro-
tagge, bądź delikatnymi muśnięciami 
ołówka kształtować ich powierzchnie, 
wydobywać z  nich misterne struktury 
i  kształty. W  sojuszu ze światłem de-
cydować o czasie i jakości. W tym wła-
śnie sensie rysunkowe reliefy Katarzyny 
Ziołowicz są efemeryczne, ulotne…”. 

skakujące faktury i wzory. Trzeba do-
dać, że Ziołowicz nie żłobi, nie rytuje, 
nie dotyka dłutem tych osobliwych ma-
tryc – nie tworzy ich zatem jak warszta-
towy grafi k. Korzysta z desek wyszuka-
nych na składowisku odpadów zakładu 
kamieniarskiego. Posiada świadomość, 
że w pracy artysty wiele zależeć może 
również od przypadku. Pod warunkiem 
jednak, że artysta potrafi  go twórczo 

Artystka z  Instytutu Sztuk Pięknych – 
Katarzyna Ziołowicz – zaprezentowa-
ła swoje niezwykłe prace w galerii JAG 
w Puławach. Obejrzeć można było tym 
razem nie ceramikę czy rysunki – to dzie-
dziny w jakich specjalizuje się dydaktyk 
z ISP Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go, ale znakomite prace, które określić 
można obrazowo jako ryty rzeźbiarskie 
na arkuszach kartonu. Katarzyna Zioło-
wicz z całą świadomością bowiem sto-
suje unikatową technikę twórczą.
Wystawa „Struktury efemeryczne” 
zgromadziła nie tylko miłośników ta-
lentu autorki, ale licznych konese-
rów współczesnej grafi ki. Warsztato-
wą metodę artystki przybliża publicz-
ności we  wstępie do starannie przy-
gotowanego katalogu prac ekspono-
wanych w  puławskiej galerii profesor 
Małgorzata Bielecka: „…Uwaga Kata-
rzyny koncentruje się na wartościach 
formalnych. Na powierzchniach mięk-
kich arkuszy białego papieru, które za 
pomocą prasy grafi cznej poddaje pre-
sji drewnianych płyt, wyczarowuje za-

Papierowy relief
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Podziękowania należą się sponsorom 
turnieju: Urzędowi Marszałkowskiemu 
w  Kielcach, Urzędowi Wojewódzkie-
mu, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 w Kielcach i Klubowi Uczel-
nianemu AZS Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach bez których 
przygotowanie i realizacja akcji byłaby 
niemożliwa oraz Wam wszystkim, któ-
rzy ofi arowaliście choćby złotówkę, by 
wesprzeć ten szczytny cel. 
„Rywalizacja była wspaniała i  bardzo 
emocjonująca. Dziękuje wszystkim eki-
pom za obecność, poświęcenie i walkę 
w duchu fair play. Mam nadzieję, że je-
dynym zwycięzcą turnieju pozostanie 
Julek.”- podsumował turniej Damian 
Liwocha, prezes SKN LIDER.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 
z inicjatywy Studenckiego Koła Nauko-
wego LIDER działającego na Uniwersy-
tecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz portalu sportowego CKsport.pl. 
Pieniądze zebrane podczas akcji (licy-
tacji gadżetów dostarczonych przez ze-
społy: Farta i Vive, sprzedaży ciast) to 
kwota 6091,90 zł, które zostały prze-
znaczone na leczenie 1,5 rocznego Jul-
ka Piórczyka. Chłopczyk ma raka siat-
kówki oka i  potrzebuje pieniędzy na 
operację w Londynie. Julek jest wycho-
wywany jedynie przez mamę, gdyż jego 
tata zginął tragicznie w  zeszłym roku. 
Julek nieustannie czeka na pomoc.
W  sportowej rywalizacji wzięło udział 
szesnaście drużyn, które zostały po-
dzielone na cztery grupy. Ostatecz-
nie w  turnieju zwyciężyła drużyna AC 
Kielce, która w  fi nale po emocjonują-
cym meczu pokonała nieugięte „Le-
śne Dziadki” 2:1. Na najniższym stop-
niu podium stanął team „Żebynamsię”, 
który w pojedynku o 3 miejsce zwycię-
żył Viva Futbol Śniadek 3:2. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju wybrany 
został: Konrad Kwiecień z zespołu AC 

Kielce, a najlepszym bramkarzem Jaro-
sław Niebudek z drużyny „Leśne Dziad-
ki”. W  trakcie turnieju odbyły się tak-
że dwa mecze pokazowe: Korony Kiel-
ce z  trenerem drużyny Leszkiem Oj-
rzyńskim na czele z byłymi Koroniarza-
mi i graczy Farta Kielce z zawodnikami 
Vive Targi Kielce. Oba pojedynki przy-
ciągnęły uwagę licznie zgromadzonych 
na trybunach widzów.
Nagrody zwycięzcom turnieju wręczyli: 
prorektor do spraw ogólnych UJK prof. 
dr hab. Jacek Semaniak, kierownik Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu 
UJK dr Rafał Pawłowski, dyrektor X LO 
im. Józefa Wybickiego w Kielcach Ry-
szard Mańko i redaktor naczelny porta-
lu CKsport.pl Tomasz Porębski.

Grać, aby pomagać innym…
25 marca 2012 roku w hali Bu-
dowlanki w Kielcach odbył się 
III Charytatywny Turniej „Jeste-
śmy, by zmieniać życie – pa-
mięci Izy Domagały”. Podczas 
zawodów zbierano pieniądze na 
leczenie małego Julka.
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Ociesa. W  Instytucie Historii studenci 
z Tel Avivu wzięli udział w seminarium, 
które poświęcone było relacjom pol-
sko-żydowskim i  różnicom w  postrze-
ganiu holokaustu. Następnie wspólnie 
ze studentami z UJK udali się do Mu-
zeum Historii Kielc i odwiedzili najważ-
niejsze punkty miasta związane z histo-
rią Żydów. Wycieczka zakończyła się na 
cmentarzu żydowskim na Pakoszu.

dze, przewodniczącym Komisji Dziejów 
Czech i  Stosunków Polsko – Czeskich 
Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk, organizatorem wielu 
konferencji polsko – czeskich.

Prezes Czeskiej Akademii Nauk prof. 
Jiři Drahoš przesłał uczonemu z Kielc, 
profesorowi doktorowi habilitowane-
mu Wojciechowi Iwańczakowi informa-
cję o przyznaniu najwyższego czeskiego 
odznaczenia naukowego, Medalu Fran-
tiška Palackého.
Jako nagrodę, medal honorowy ustano-
wiono w 1995 roku. Przyznaje ją pre-
zes Czeskiej Akademii Nauk dla wybit-
nych uczonych, którzy wnieśli znaczący 
wkład do nauk społecznych, ze szcze-
gólnym naciskiem na historię, fi lozo-
fi ę, prawo i  socjologię. Profesor Iwań-
czak, autor fundamentalnych prac z za-
kresu historii średniowiecza, tradycji ry-
cerskich, walk w wojnach husyckich jest 
jednym z nielicznych Polaków wyróżnio-
nych tym odznaczeniem. Medal otrzy-
mują uczeni z całego świata za zasługi 
na polu szeroko pojętych badań bohemi-
stycznych. Wojciech Iwańczak opubliko-
wał w języku czeskim liczne książki, ar-
tykuły, studia o problematyce związanej 
z historią ziem czeskich, jest uznanym 

badaczem i  animatorem polsko – cze-
skiej współpracy naukowej. Jest człon-
kiem rad naukowych kilku pism cze-
skich, członkiem korespondentem Cen-
trum Studiów Mediewistycznych w Pra-

Medal dla historyka

Goście z Izraela
Grupa studentów z  Izraela z  „Kibbut-
zim College of Education” odwiedziła 
Kielce. W  programie znalazła się wi-
zyta młodzieży na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego oraz wycieczka po 
mieście. Wizycie patronował dyrektor 
Instytutu Historii prof. Waldemar Ko-
walski. Organizatorami po stronie uni-
wersytetu byli: dr Grażyna Okła, prof. 
Tomasz Polański i  dr Edyta Majcher-
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W ciągu całego tygodnia będą się od-
bywać zawody sportowe, których pod-
sumowaniem będzie II Turniej Uczelni. 

14.V. poniedziałek – wielkie grillowa-
nie – miasteczko UJK
15.V. wtorek – dyskoteka w  S.K. 
WSPAK
16.V. środa – happening malarski, sztu-
ka teatralna i kabareton – S.K. WSPAK
17. V. czwartek – korowód, koncerty 
plenerowe – Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy
18.V.  piątek – koncerty plenerowe – 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
19.V. sobota – akcja „Studenci Miastu” 
– kielecki Rynek
20.V. niedziela – Koncert Prezydencki – 
amfi teatr na Kadzielni.

Najważniejsze wydarzenia będą miały 
miejsce we czwartek. Przed południem 
z miasteczka Politechniki Świętokrzy-
skiej wyruszy pod Urząd Miasta koro-
wód studentów. Wieczorem zaś na te-
renie Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego odbędzie się pierwszy z  kon-
certów plenerowych, którego gwiazdą 
będzie zespół Happysad. Piątkowy kon-
cert plenerowy to występ zespołu De-
Mono. Akcja „Studenci Miastu” zapla-
nowana na sobotę to już tradycja w hi-
storii kieleckich Juwenaliów, zaprezen-
tują się tam studenckie koła nauko-
we, a na małej scenie wystąpią kaba-
rety i zespoły muzyczne. Koncert Prezy-
dencki w amfi teatrze na Kadzielni naj-
prawdopodobniej uświetni swoim wy-
stępem zespół T-Love.

Podczas tegorocznego cyklu imprez 
Studencka Wiosna Kulturalna – Juwe-
nalia 2012 zaplanowaliśmy szereg im-
prez o  charakterze kulturalnym, roz-
rywkowym i sportowym.
Rozpoczeliśmy w poniedziałek 14 maja 
w miasteczku akademickim Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego przy ulicy Ślą-
skiej od tradycyjnego już wielkiego gril-
lowania. Na wtorek zaplanowaliśmy 
dyskotekę studencką w klubie WSPAK. 
Środa upłynie w  duchu uniesień arty-
stycznych, podczas happeningu malar-
skiego w S.K. WSPAK, po nim na scenie 
klubu będziemy mogli zobaczyć amator-
ską sztukę teatralną i występ kabareto-
wy. Dla osób, które wolą zabawę dysko-
tekową przewidziany został wieczór pe-
łen atrakcji w klubie Ultraviolet. 

Juwenalia 2012
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