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W
majowym numerze

tygodnika „Polityka” i

w „Forum Akademic-

kim”, opublikowano

nowy ranking polskich szkó³ aka-

demickich.

Jego autorami jest grupa pra-

cowników z Uniwersytetu Zielono-

górskiego. Na 92 szko³y, które ob-

jêto rankingiem, Uniwersytet Jana

Kochanowskiego w Kielcach wy-

pad³ bardzo korzystnie, uplasowa³

siê na 31 miejscu. Kielecki Uni-

wersytet wyprzedzi³ kilka innych

renomowanych uniwersytetów,

miêdzy innymi w Opolu, Olsztynie,

Rzeszowie, Bydgoszczy, Szczeci-

nie, tak¿e Katolicki Uniwersytet

Lubelski i Uniwersytet Kardyna³a

Stefana Wyszyñskiego w Warsza-

wie.

Ranking opublikowany w „Poli-

tyce” jest pierwsz¹ prób¹ zbada-

nia osi¹gniêæ naukowych szkó³

wy¿szych. Opiera siê na przyjêciu

za podstawê oceny – wartoœæ In-

deksu Hirscha. W rankingu bierze

siê pod uwagê tak¿e tak zwany

zmodyfikowany Indeks Hirscha i

progresywny Indeks Hirscha. Tu

wyniki s¹ jeszcze bardziej korzyst-

ne dla Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego (16 miejsce i 28 miej-

sce). Indeks Hirscha dla kielec-

kiego Uniwersytetu wynosi 47 (to

znaczy, ¿e nasi pracownicy maj¹

47 publikacji, które by³y cytowane

przynajmniej 47 razy). Na czele

rankingu znajduje siê Uniwersytet

Warszawski – Indeks Hirscha 187

(jego pracownicy maj¹ 187 publi-

kacji, które by³y cytowane przy-

najmniej 187 razy). Dla porówna-

nia Indeks Hirscha ca³ej nauki pol-

skiej wynosi 343, a USA 1739.

W
yj¹tkowy dzieñ na Uniwersy-

tecie Jana Kochanowskiego.

Uczelnia dziœ obchodzi swo-

je œwiêto.

- Zawsze w okolicach nocy œwiêtoja-

ñskiej obchodzimy œwiêto naszego patro-

na Jana Kochanowskiego, które jest te¿

œwiêtem uczelni. Zawsze w tym dniu odby-

waj¹ siê wa¿ne rzeczy – mówi profesor Ja-

cek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach.

W czasie tegorocznego œwiêta blisko

czterdziestu doktorantów Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego otrzyma dyplomy

doktorskie. – Szczególn¹ chwil¹ bêdzie

wrêczenie tytu³u doktora honoris causa

naszego uniwersytetu profesorowi An-

drzejowi Bia³asowi. To uczony z wielkim

dorobkiem naukowym, a pr zy tym

cz³owiek o ogromnej prostocie, ce-

chuj¹cej wielkich naukowców – mówi pro-

fesor Jacek Semaniak. Profesor Andrzej

Bia³as jest wybitnym fizykiem i prezesem

Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (sylwet-

ka profesora na stronie 6).

Uroczystoœci z okazji Œwiêta Uniwersyte-

tu rozpoczn¹ siê w dziœ o godzinie 12 w auli

rektoratu przy ulicy ¯eromskiego 5./pio/

Uniwersytet wysoko w rankingu „Polityki” Dziœ Œwiêto Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego

Wielkie

otwarcie

Fantomy warte 600 tysiêcy z³otych,

sprzêt do projektowania w formacie 3D

i sale wystawowe. Z pierwszych

korzystaj¹ ju¿ studenci Wydzia³u Nauk

o Zdrowiu, z drugiego studenci Instytutu

Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. W ostatnim czasie

otwarto zmodernizowane pracownie

na tych wydzia³ach. Dwadzieœcia lat temu

mogliœmy pomarzyæ o takich rzeczach.

Nie tylko dogoniliœmy Europê,

ale wyposa¿enie naszych uczelni budzi

zazdroœæ zagranicznych goœci.

Nasze laboratoria nie ustêpuj¹ tym

w Wiedniu, Pary¿u czy Londynie.

Czytaj na stronie 2
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T
ak profesor Jacek Se-

maniak, rektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanow-

skiego okreœli³ uroczy-

ste otwarcie laboratoriów i wy-

stawy studentów Instytutu

Sztuk Piêknych. Dziêki pomocy

z Unii uczelnia zmodernizo-

wa³a bazê i doposa¿y³a instytut

i jej oferta dla studentów jest

znacznie ciekawsza.

Uniwersytet otworzy³ szeœæ

nowoczesnych pracowni: kom-

puterowych (iMac oraz PC)

wraz ze specjal istycznym

oprogramowaniem do grafiki

projektowej i projektowania

wzornictwa (2D i 3D), pracow-

ni do monta¿u filmów i dŸwiê-

ku, pracowni fotograficznej

wraz z ciemni¹, pracowni wzor-

nictwa, modelowania i prototy-

pów oraz pracowni audiowizu-

alnej. – To nasza odpowiedŸ

na potrzeby rynku – wyjaœnia³

rektor. Wartoœæ projektu to

2,6 mln z³. Dyrektor instytutu

Wies³aw £uczaj mówi³ o ro-

sn¹cej popularnoœci uniwersy-

teckich kierunków, na

przyk³ad na wzornictwie trzy

lata temu by³o 15 studentów,

dzisiaj jest ich 36.

Otwarciu pracowni towa-

rzyszy³o otwarcie dorocznej

wystawy studenckich prac.

Uczenia wspó³pracuje z zagra-

nicznymi uczelniami i wœród

studentów s¹ cudzoziemcy jak

Antonio Russo, W³och z Bari,

który przyjecha³ do Kielc doko-

ñczyæ pracê licencjack¹ „Saty-

ra polityczna i obyczajowa –

portrety lokalnych polityków”,

ale tak spodoba³o mu siê u

nas, ¿e chce zostaæ i kontynu-

owaæ studia magisterskie. Ta-

k¿e jego graf ik i mo¿na

ogl¹daæ na wystawie. /Lid/

Dobra chwila na uniwersytecie

� W instytucie Sztuk Piêknych mo¿na ogl¹daæ prace studentów wszyst-

kich kierunków.

� Dziêki modernizacji studenci maj¹ do dyspozycji najnowszy sprzêt s³u¿¹cy pro-

jektowaniu w formacie 2D i 3D.
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N
ie ma imienia, ale re-

aguje na bodŸce i sa-

pie, wart jest 600 ty-

siêcy z³otych. Nowo-

czesny fantom zosta³ zakupio-

ny w ramach projektu MEDIC.

Na Wydziale Nauk o Zdro-

wiu Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego uroczyœcie zako-

ñczono realizacjê projektu ME-

DIC. Kosztowa³ a¿ 6,6 miliona

z³otych, w zdecydowanej wiêk-

szoœci to pieni¹dze Unii Euro-

pejskiej.

Zakupiono za nie najnowo-

czeœniejszy sprzêt, który s³u¿y

studentom pielêgniarstwa, ra-

townictwa medycznego czy fi-

zjoterapii Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. Wszystko

mieœci siê w budynku Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu przy

alei IX Wieków Kielc. – Tchnê-

liœmy w ten stary budynek no-

wego ducha. Wyposa¿yliœmy

go praktycznie od nowa. Nasi

studenci maj¹ teraz ogromne

mo¿liwoœci – mówi³ profesor

Jacek Semaniak, rektor Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego, podczas uroczystego

otwarcia zmodernizowanego

budynku. MEDIC to projekt nie

tylko edukacyjny. Jego efekty

mog¹ dotkn¹æ ka¿dego, bo

wszyscy jesteœmy nara¿eni na

wypadki, nieszczêœliwe zda-

rzenia. – Mamy najnowocze-

œniejszy sprzêt. Teraz w Cen-

trum Symulacji Medycznych

studenci ucz¹ siê na nim jak

postêpowaæ w czasie „z³otej

godziny” (czas dla ratowników

medycznych na utrzymanie

funkcji ¿yciowych i dostarcze-

nie rannego do szpitala – red.)

– t³umaczy³ profesor Sta-

nis³aw G³uszek, dziekan Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego.

Goœcie mieli okazjê zoba-

czyæ pokaz takich zajêæ.

Wygl¹daj¹ imponuj¹co. Za

szk³em weneckim znajduje siê

pomieszczenie podobne do

„re¿yserki”. Siedzi tam pro-

wadz¹cy zajêcia, ma przed

sob¹ komputery. Za ich po-

moc¹ steruje funkcjami fanto-

ma le¿¹cego na sali æwiczeñ,

za szyb¹. Mo¿e fantomowi

zmieniaæ ciœnienie, prowoko-

waæ krwotoki, z³amania, a na-

wet w³¹czyæ funkcjê… sapa-

nia. Studenci w tym czasie „ra-

tuj¹” fantoma. Zajêcia s¹ re-

jestrowane przez kamery i za-

pisywane na dysku. Nie ma

potrzeby robienia notatek.

Jest nowoczeœnie, ale i drogo.

Fantom kosztowa³ 600 tysiêcy

z³otych. Trudno jednak przeli-

czaæ ludzkie ¿ycie na z³otówki.

Podczas uroczystoœci

otwarcia zmodernizowanego

budynku wspomniano postaæ

profesora Waldemara Dutkie-

wicza, pierwszego dziekana

Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, któ-

ry powsta³ w 2005 roku. – To

on chcia³ nowoczeœnie wypo-

sa¿yæ ten budynek. Pamiê-

tam, jak przychodzi³ do mnie i

mówi³ o fantomach. Niestety,

zakoñczy³o siê jego ¿ycie. Dziœ

spe³niamy jego testament –

mówi³ rektor Jacek Semaniak.

Du¿o ciep³ych s³ów powie-

dzieli Adam Jarubas, mar-

sza³ek województwa i Bo¿enty-

na Pa³ka–Koruba, wojewoda

œwiêtokrzyski. Gratulowali za-

koñczenia projektu MEDIC,

mówili o przysz³oœci. Bo ME-

DIC to tylko pierwsza czêœæ

wiêkszego projektu. Jego dru-

ga czêœæ to MEDREH – pro-

jekt, który zak³ada powstanie

budynku Zak³adu Anatomii

Prawid³owej przy ulicy Radio-

wej. Dziêki temu ma ruszyæ na

naszym uniwersytecie kieru-

nek lekarski. Z uwag¹

przys³uchiwa³ siê temu profe-

sor Tomasz Brzostek, dziekan

Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagielloñskiego, któr y

przyjecha³ na wtorkow¹ uro-

czystoœæ do Kielc. To wa¿ny

gest, bo medycyna w Kielcach

niekoniecznie musi podobaæ

siê w du¿ych oœrodkach aka-

demickich. Na razie absolwen-

ci œwiêtokrzyskich liceów s¹

zmuszeni studiowaæ medycy-

nê w Krakowie, Warszawie czy

Lublinie. Za dwa lata ma ru-

szyæ pierwszy nabór na kieru-

nek lekarski w Kielcach. - Gra-

tulujê wam konsolidacji w

d¹¿eniu do celu. Du¿y szacu-

nek nale¿y siê waszym stara-

niom – mówi³ profesor Tomasz

Brzostek.

Piotr BURDA

Projekt, który czyni cuda
� Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zakoñczono bardzo wa¿ny projekt

� Manekiny w ³ó¿kach zachowuj¹ siê jak prawdziwi pacjenci.
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� Ania Zaj¹c, studentka pielêgniarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zajmu-

je siê fantomem niemowlaka umieszczonym pod promiennikiem podczerwieni.
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K
oñczy siê rok akade-

micki 2012/13. Dla

profesora Jacka Se-

maniaka by³ to pierw-

szy rok na stanowisku rektora

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. O tym, co siê uda³o, a

co nie wysz³o najlepiej rektor

opowiada w wywiadzie udzielo-

nym dla „Studenta”

Piotr Burda: * Zaczynamy

pozytywnie. Co siê uda³o zro-

biæ przez minione dziesiêæ

miesiêcy?

Profesor Jacek Semaniak,

rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego: - To by³ okres

intensywnych zmian za-

chodz¹cych na uniwersytecie.

Reorganizacji pracy, redukcji

kadrowych. To rok, w którym

oddajemy do u¿ytku nowe

obiekty dydaktyczne jak Cen-

trum Jêzyków Obcych, zmie-

niamy wyposa¿enie naszych

obiektów. Uda³o siê zamkn¹æ

projekt MEDIC i w tej chwili

studenci Wydzia³u Nauk o

Zdrowiu ucz¹ siê w nowych wa-

runkach, w nowych, œwietnie

wyposa¿onych pracowniach.

Zakoñczyliœmy projekt ARTIS,

dziêki czemu Instytut Sztuk

Piêknych ma nowe wyposa¿e-

nie. Wdra¿amy zintegrowany

system informatyczny

zarz¹dzania uczelni¹. Wypra-

cowaliœmy i wdro¿yliœmy pro-

cedur y zwi¹zane z ocen¹

dzia³alnoœci naukowej pracow-

ników. Jesieni¹ bêdziemy

otwieraæ kolejne budynki: Bi-

blioteki G³ównej i Centrum

Przedsiêbiorczoœci i Biznesu.

Podpisaliœmy umowê na budo-

wê nowego budynku Wydzia³u

Nauk o Zdrowiu. To nie by³a

prosta sprawa, bo pr ze-

ci¹gnê³y siê procedury zwi¹za-

ne z wyborem wykonawcy, ale

ostatecznie uda³o siê podpi-

saæ kontrakt. Do jesieni 2014

roku ten budynek powstanie.

Z pocz¹tkiem roku pojawi¹ siê

nowe kierunki studiów, któ-

rych do tej pory nie by³o w na-

szej ofercie. Za to wszystko

nale¿¹ siê podziêkowania, bo

to efekt pracy wielu osób.

* Czego pan najbardziej

¿a³uje?

- Nie uda³o siê uzyskaæ

œrodków finansowych na wy-

budowanie hali sportowej dla

uniwersytetu. To mnie martwi

i budzi ¿al. Gdyby rozstrzygniê-

cia przetargowe by³y inne i

by³aby mo¿liwoœæ wyboru naj-

tañszej oferty, to ju¿ teraz pro-

jektowalibyœmy halê spor -

tow¹. Trzeba by³o wybraæ dro-

¿sz¹ ofertê i w zwi¹zku z tym

ani w bud¿ecie uczelni, ani w

zasobach województwa nie

by³o œrodków na podjêcie tego

wyzwania. Podejmowaliœmy

wczeœniej kilka prób pozyska-

nia œrodków. Bez skutku. Po-

mimo tego, nie bêdziemy rezy-

gnowaæ. Zw³aszcza ¿e sprze-

daj¹c stare budynki pozbywa-

my siê te¿ sal sportowych. Tak

bêdzie w przypadku ulicy Le-

œnej. Trzeba bêdzie wynajmo-

waæ pomieszczenia.

* Pojawiaj¹ siê zwolnienia

grupowe, apeluje pan o wziê-

cie urlopów. To budzi niepo-

kój o stan finansów uczelni.

Jak sprawa wygl¹da?

- Czas, w któr ym ¿yjemy

jest dynamiczny i trudny. Nie

tylko dla uczelni, ale i dla ca³ej

gospodarki. S³yszymy o zwol-

nieniach w firmach, upad³oœ-

ciach. Zmniejsza siê liczba mi-

l ionerów w województwie

œwiêtokrzyskim. Tak¿e uczelni

przychodzi funkcjonowaæ w

trudnych warunkach. Dokucza

nam ni¿ demograficzny, a do

tego spadek zainteresowania

studiami niestacjonarnymi.

Po prostu osoby wczeœniej

urodzone, które chcia³y uzu-

pe³niæ wykszta³cenie, ju¿ to

zrobi³y, st¹d mniej chêtnych

na te studia. Powoduje to

znaczny spadek przychodów

uczelni z tytu³u odp³atnoœci za

studia niestacjonarne. Myœlê,

¿e w jeszcze wiêkszym stopniu

dotknie to uczelnie niepublicz-

ne. Zmieniaj¹ sie te¿ zasady fi-

nansowania uczelni publicz-

nych. Mówi siê o uniwersyte-

tach badawczych, które bêd¹

dostawa³y wiêksze œrodki na

badania naukowe. Wiele jest

przyczyn, ale problemy finan-

sowe nie dotycz¹ jedynie Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego. Maj¹ je te¿ inne uczel-

nie. To, co siê dzieje nie jest

dla mnie zaskoczeniem. Mam

wiedzê na ten temat wyni-

kaj¹c¹ ze sprawowania funkcji

prorektora w ci¹gu kilku ostat-

nich lat. Pewne decyzje nale-

¿a³o podj¹æ wczeœniej, wtedy

dziœ by³oby ³atwiej. Trzeba pa-

miêtaæ, ¿e ostateczny g³os na-

le¿y do rektora. Dziœ musimy

byæ oszczêdni. St¹d zwolnie-

nia, st¹d proœba do œrodowi-

ska akademickiego o bezp³at-

ne urlopy. Zastanawiam siê, z

jakim spotka siê to odzewem.

Sam wezmê taki urlop.

* Z jednej strony

oszczêdnoœci, a z drugiej ol-

brzymie inwestycje uczelni.

To dwie sprzeczne rzeczy.

- Jeœli ktoœ ma w¹tpliwoœci

po co by³o rozbudowaæ infra-

strukturê, oznacza, ¿e nie

orientuje siê w sytuacji zew-

nêtrznej. Osoby, które nie wy-

stawiaj¹ nosa poza Kielce

mog¹ tak s¹dziæ. Bez inwesty-

cji nie by³oby szans na w³¹cze-

nie siê w grê rynkow¹ w obsza-

r ze szkolnictwa wy¿szego.

Fundusze unijne s¹ szans¹,

która mo¿e siê nie powtórzyæ.

Gdybyœmy nie weszli do tej

gry, ju¿ bylibyœmy dawno prze-

grani. Nigdy nie bêdziemy dru-

gim Uniwersytetem Jagiello-

ñskim czy Warszawskim. Tak

jak Uniwersytet Jagielloñski

d³ugo nie bêdzie Harvardem

albo Cambridge, bo te uczel-

nie maj¹ ró¿ne misje. My je-

steœmy uczelni¹ o zasiêgu re-

gionalnym i jedynym œwiêto-

krzyskim uniwersytetem. Mu-

simy stworzyæ takie warunki

do nauki i pracy, które bêd¹

odpowiednie dla naszego sta-

tusu i naszej misji.

* Przed rokiem zapowia-

da³ pan mobilizacjê œrodowi-

ska naukowego, wiêcej gran-

tów naukowych. Co z tego

wysz³o?

- Wyników nie mo¿na ocze-

kiwaæ w ci¹gu roku z uwagi na

to, ¿e procedura aplikacyjna

jest d³uga. Dokonaliœmy ju¿ re-

organizacji uniwersytetu w

tym zakresie, powo³uj¹c do ¿y-

cia zmodyfikowany Dzia³ Na-

uki, powo³uj¹c Biuro

Wspó³pracy Miêdzynarodowej

i Dzia³ Innowacji i Transferu

Technologii. Odby³o siê wiele

spotkañ, na których zachêca-

my i informujemy o mo¿liwoœci

aplikowania o œrodki zew-

nêtrzne. Rozbudowaliœmy ser -

wisy internetowe dedykowane

spawom naukowym. W ci¹gu

roku znacznie zwiêkszyliœmy

liczbê wniosków o granty na-

ukowe. Zobaczymy, jaki bê-

dzie wynik naszych starañ. Je-

¿eli popatrzymy na efektyw-

noœæ sk³adanych grantów, to w

obszarze nauk œcis³ych jeste-

œmy na pi¹tym miejscu w gru-

pie uniwersytetów po dwóch

ostatnich konkursach. To bar-

dzo wysoka pozycja. W grupie

nauk o ¿yciu jesteœmy na

ósmym miejscu na 20 uniwer-

sytetów. To du¿o, a chcemy

jeszcze wiêcej. Uda³o nam siê

radykalnie zmieniæ liczbê dok-

torantów na uczelni . Z

pocz¹tkiem roku zosta³o po-

wo³anych szeœæ nowych kie-

runków studiów doktoranc-

kich, potem doszed³ jeszcze

jeden. W ubieg³ym roku mieliœ-

my 50 doktorantów, w tym ro-

ku mamy ich ju¿ 150. Planuje-

my, ¿e z nowym rokiem akade-

mickim bêdzie ich trzystu.

Wprowadziliœmy zmiany w

przyznawaniu stypendiów dok-

toranckich, które maj¹ moty-

wowaæ do starania siê o œrod-

ki zewnêtrzne. Przed chwil¹

podpisa³em zarz¹dzenie, któ-

re pozwoli obni¿yæ pensum dy-

daktyczne w przypadku, kiedy

ktoœ siêga po grant zewnêtrz-

ny i zostaje kierownikiem tego

grantu. To obni¿enie siêga na-

wet 60 godzin w przypadku du-

¿ych grantów. To musi przynie-

œæ owoce. Myœlê, ¿e jeœli

bêdziemy rozmawiaæ za rok, to

œrodki na badania naukowe

bêd¹ ju¿ znacznie wy¿sze od

obecnych. Bardzo mnie cieszy

zwiêkszenie liczby doktoran-

tów. To w radykalny i dobry

sposób rozwi¹zuje kwestiê

ci¹g³oœci prac badawczych na

wydzia³ach. To jest najbardziej

naturalny i sprawdzony na

œwiecie sposób wybierania

kandydatów do pracy nauko-

wej, daj¹cy mo¿liwoœæ rozbu-

dowy grup badawczych.

* Doktorantów przybywa,

ale jak uczelnia zamierza wal-

czyæ o absolwentów liceów i

techników?

- Recepta jest prosta i

sprawdzona - podniesienie ja-

koœci studiów i zaproponowa-

nie atrakcyjnych kierunków.

Powo³a³em pe³nomocnika rek-

tora do spraw zapewnienia ja-

koœci kszta³cenia, powo³ane

zosta³y wydzia³owe komisje.

Tocz¹ siê prace zwi¹zane z

analiz¹ tego, co zosta³o zro-

bione w ubieg³ym roku w

zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie

Krajowych Ram Kwalifikacji.

Chcemy jeszcze bardziej

uatrakcyjniæ i dostosowaæ do

potrzeb r ynku pracy nasze

programy kszta³cenia, a jed-

noczeœnie je uelastyczniæ. W

praktyce oznacza to wiêksz¹

swobodê wyboru przedmiotów

przez studentów. Pomaga

nam w tym zintegrowany sys-

tem informatyczny, który daje

mo¿liwoœæ zapanowania nad

tymi wyborami. Od nowego ro-

ku akademickiego uruchomi-

my studia drugiego stopnia na

kierunku filologia angielska.

To bardzo wa¿na rzecz, bo

zawsze mieliœmy dobrych kan-

dydatów na ten kierunek stu-

diów, którzy musieli kontynu-

owaæ je poza uczelni¹. Uda³o

nam siê œci¹gn¹æ fachowców,

w tym nauczycieli zagranicz-

nych. Do tego proponujemy

œwietne warunki nauki w no-

woczesnych wnêtrzach Cen-

trum Jêzyków Obcych, które

otwieral iœmy pr zed mie-

si¹cem. Pojawi siê te¿ drugi

stopieñ studiów na kierunku

dziennikarstwo i komunikacja

spo³eczna. Prowadzony bê-

dzie przez dwie jednostki: In-

stytut Filologii Polskiej i Insty-

tut Dziennikarstwa i Komuni-

kacji Spo³ecznej. Wnioskuje-

my o utworzenie drugiego

stopnia studiów na kierunku

biotechnologia. W Instytucie

Historii rusza nowy kierunek

studiów – militar ystyka, w

ubieg³ym roku by³a to turysty-

ka historyczna. To dowód na

to, ¿e ca³y czas szukamy cze-

goœ, co czyni ofertê uniwersy-

tetu bardziej atrakcyjn¹.

* Dziœ bardzo wa¿na jest

promocja uczelni. Przed ro-

kiem zapowiada³ pan, ¿e uni-

wersytet bêdzie widoczny w

Kielcach, regionie.

- Nie chcemy nachalnej pro-

mocji z has³ami „PrzyjdŸcie do

nas, bo u nas siê fajnie studiu-

je”. Chcemy pokazywaæ uni-

wersytet od strony dzia³ania,

praktyki. Myœlê, ¿e to siê uda-

je. Mamy Akademickie Biuro

Karier, mamy Klub Aktywnego

Studenta, które organizuj¹

ciekawe akcje. Robi¹ je sami

studenci. Mieliœmy koncert na

Kadzielni, przedstawienie te-

atralne, akcje charytatywne.

Tu wa¿n¹ rolê pe³ni dodatek

„Student” do „Echa Dnia”,

dziêki któremu o tych akcjach

dowiaduje siê szersza grupa

odbiorców. Cieszy mnie spor -

towa aktywnoœæ uniwersytetu.

Mamy grupê zaanga¿owanych

osób, które osi¹gaj¹ sukcesy

na miarê akademickich mi-

strzostw Polski, rywalizuj¹ w

drugiej lidze seniorskiej. Bar-

dzo podoba³ mi siê majowy

bieg przez Kampus. Wziê³o w

nim udzia³ 850 uczestników,

by³o drugie tyle kibiców, obok

prezentowa³y siê ko³a nauko-

we, na koniec by³ koncert. To

by³o prawdziwe œwiêto. Po za-

koñczeniu nie zauwa¿y³em

choæby jednej puszki po piwie

czy graffiti. Podczas juwena-

liów wzruszy³ mnie dziesiêcio-

tysiêczny t³um na kieleckim

Rynku. Czêœæ osób bardzo cie-

kawie przebranych, do tego

œwietna pogoda. PóŸniej nie-

stety pojawi³y siê g³osy kryty-

ki, ¿e zostawiono za du¿o

œmieci, wypito za du¿o alkoho-

lu. Takie rzeczy zawsze siê po-

jawiaj¹ przy ogromnych impre-

zach i musimy nad nimi zapa-

nowaæ. Wa¿ne jest, jak pisa³

poeta, aby „odpowiednie daæ

rzeczy s³owo”, czyli aby rzeczy

negatywne nie pr zys³oni³y

ca³kowicie rzeczy dobr ych.

Przed nami Festiwal Nauki,

zmieniamy jego formu³ê. Bê-

dzie mniej imprez, ale bêd¹

bardziej spektakularne. Chce-

my nadaæ wydarzeniu formu³ê

prawdziwego festiwalu. W mi-

jaj¹cym roku akademickim

przebudowaliœmy stronê inter-

netow¹ Uniwersytetu. Realizu-

jemy program wspó³pracy ze

szko³ami zarówno przez ich

systematyczne odwiedzanie,

jak i wsparcie programowe de-

dykowane ró¿nym obszarom

wiedzy w oparciu o umowy za-

wierane z poszczególnymi wy-

dzia³ami. Du¿¹ popularnoœci¹

cieszy³y siê dni otwarte Uni-

wersytetu. We wspó³pracy z

Telewizj¹ Polsk¹ w Kielcach

studenci realizuj¹ cykliczny

program Studio Leœna. Przy

okazji ucz¹ siê pracy dzienni-

karskiej.

* Mo¿emy ju¿ powoli wy-

biegaæ myœlami w przysz³y

rok akademicki. Jak sie zapo-

wiada?

- Ten rok by³ trudnym ro-

kiem, kolejny rok akademicki

te¿ bêdzie rokiem zaciskania

pasa. Ale nie tylko. Bêdziemy

aktywnie szukaæ innych Ÿróde³

przychodów, miêdzy innymi z

kszta³cenia ustawicznego,

czyli studiów podyplomowych,

kursów i szkoleñ. To coœ, co

do tej pory uczelnie s³abo wy-

korzystywa³y. Na œwiecie to je-

den z filarów funkcjonowania

szkó³ wy¿szych. Liczê, ¿e bê-

dzie to rok wzmocnienia pozy-

cji naukowej uniwersytetu.

Kluczowe jest pozyskiwanie

œrodków na badania nauko-

we, o czym by³a mowa wcze-

œniej. To bêdzie te¿ rok inten-

sywnych starañ do stworzenia

warunków dla powstania kie-

runku lekarskiego. Uczelnia

nie ma pieniêdzy na ten cel,

dlatego potrzebny jest lob-

bing, ¿eby pozyskaæ je z ze-

wn¹trz. To bêdzie te¿ rok przy-

gotowañ do kolejnej perspek-

tywy finansowania. W najbli¿-

szym czasie trochê „si¹d¹” in-

westycje i wydatki. Trzeba bê-

dzie wszystko tak opisaæ i za-

planowaæ, aby w kolejnej per-

spektywie finansowej skutecz-

nie siêgn¹æ po œrodki.

* Przed nami jednak wa-

kacje. Jak je zaplanowa³ rek-

tor Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego?

- Lipiec spêdzê w Kielcach.

W sierpniu planujê rodzinny

wyjazd do W³och. A jak siê uda

to mo¿e jeszcze pojadê na Ma-

zury.

* A czego rektor ¿yczy

swoim studentom?

- ¯yczê im, aby sesja egza-

minacyjna by³a dobrym inte-

lektualnym prze¿yciem, które

nie pozostawi poczucia niedo-

sytu. ¯eby da³a satysfakcjê z

tego, co siê robi³o przez ca³y

semestr i poczucie, ¿e inni to

docenili. Potem ju¿ tylko wypo-

czynku. Najlepiej aktywnego,

bo dziœ œwiat nale¿y do ludzi

aktywnych.

* Dziêkujê za rozmowê.

Jeœli siê zatrzymamy, przegramy
� Wywiad z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

� Profesor Jacek Semaniak od roku pe³ni funkcjê rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach.
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W
zesz³ym roku bli-

sko 11 tysiêcy

osób wyrazi³o

chêæ podjêcia stu-

diów na Uniwersytecie Jana Ko-

chanowskiego. Jak bêdzie w

tym roku?

W paŸdzierniku ubieg³ego

roku na 34 kierunki naszej

uczelni zosta³o przyjêtych 6678

osób. Najwiêcej kandydatów w

ubieg³orocznej ankiecie rekru-

tacyjnej podkreœla³o, ¿e przeko-

na³o siê o wyborze naszej uczel-

ni pod wp³ywem bliskich i znajo-

mych. Jako cenne Ÿród³o wiedzy

o Uniwersytecie wskazywali ta-

k¿e stronê internetow¹ uczelni.

Jak bêdzie w tym roku? - Rozpo-

czêliœmy nabór na nowy rok

akademicki i czekamy na jego

wyniki. Wystarczy wejœæ na stro-

nê internetow¹ Uniwersytetu

www.ujk.edu.pl/rekrutacja i zo-

staniemy poprowadzeni krok

po kroku przez ca³¹ procedurê

rekrutacyjn¹ – t³umaczy

Agnieszka Œwierczek, kierow-

nik Dzia³u Nauczania UJK. -

Obecnie pierwszy etap rekruta-

cji na studia stacjonarne pierw-

szego stopnia koñczymy 9 lip-

ca. Natomiast do 16 wrzeœnia

m³odzie¿ ma czas na wybór stu-

diów niestacjonarnych oraz dru-

giego stopnia.

Najbardziej oblegane

ubieg³oroczne kierunki na UJK

to filologia angielska, biotech-

nologia, ratownictwo medyczne

oraz dziennikarstwo i komuni-

kacja spo³eczna. Tutaj chêt-

nych by³o blisko 4 kandydatów

na jedno miejsce. Od lat popu-

larnoœci¹ cieszy siê tak¿e peda-

gogika. Swój akces na ten kie-

runek zg³osi³o a¿ 750 osób. W

czo³ówce wybieranych kierun-

ków znajduj¹ siê tak¿e logisty-

ka, wzornictwo i administracja.

Z nowym rokiem akademickim

2013/2014 wystartuje na Uni-

wersytecie nowy kierunek: mili-

tarystyka historyczna. Przygo-

towano go w Instytucie Historii

z myœl¹ o m³odzie¿y zaintereso-

wanej problematyk¹ obronno-

œci i bezpieczeñstwa, histori¹

wojskowoœci, uzbrojenia oraz

konfliktów zbrojnych. W ramach

kierunku przewidziane s¹ dwie

specjalnoœci: bezpieczeñstwo

militarne we wspó³czesnym

œwiecie oraz wojskowe dzie-

dzictwo kulturowe. Jak podkre-

œla doktor Dominka Burdzy z In-

stytutu Historii UJK obie spe-

cjalnoœci wychodz¹ naprzeciw

oczekiwaniom i zainteresowa-

niom m³odzie¿y. - Pierwsza spe-

cjalnoœæ jest interesuj¹ca ze

wzglêdu na nowe zjawiska i za-

gro¿enia cywilizacyjne, których

jesteœmy œwiadkami, natomiast

druga jest cenna ze wzglêdu na

potrzebê bli¿szego poznania

dziedzictwa kulturowego wojska

jako czêœci dorobku spo³ecze-

ñstwa polskiego i jednego z ele-

mentów to¿samoœci narodowej

– dodaje doktor Burdzy.

Mamy równie¿ dobr¹ wiado-

moœæ dla studentów pierwsze-

go stopnia filologii angielskiej.

Bêd¹ mogli od nowego roku

akademickiego kontynuowaæ

naukê na studiach stacjonar-

nych i niestacjonarnych drugie-

go stopnia o specjalnoœci filolo-

gia angielska z translatoryk¹.

Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego uruchamia równie¿ spe-

cjalnoœæ filologia polska z logo-

pedi¹. Po ukoñczeniu studiów

pierwszego stopnia absolwenci

bêd¹ mogli kontynuowaæ naukê

na studiach magisterskich w

celu uzyskania pe³nych upraw-

nieñ logopedy. Bêd¹ one dawaæ

prawo do prowadzenia specjali-

stycznej diagnozy i terapii.

– Zapraszamy do kontaktu z

nami, zadawania pytañ i wyja-

œniania wszelkich niejasnoœci.

Czekamy na m³odszych i star-

szych, którzy z pasj¹ chc¹

podj¹æ wyzwanie uniwersytec-

kiej przygody ¿ycia - podsumo-

wuje Agnieszka Œwierczek.

Jan DUDA

TRWA REKRUTACJA NA UNIWERSYTET

JANA KOCHANOWSKIEGO

Otwórz siê na wiêcej!

Profesor Andrzej Bia³as,

doktor honoris causa Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego.

Profesor Andrzej Bia³as uro-

dzi³ siê 26 lipca 1936 roku. To fi-

zyk teoretyk zajmuj¹cy siê teori¹

cz¹stek elementarnych i feno-

menologi¹ zderzeñ ciê¿kich jo-

nów, prezes Polskiej Akademii

Umiejêtnoœci. Jest autorem licz-

nych publikacji zawieraj¹cych

nowe kierunki badañ w fizyce

wysokich energii. Do ogólnie

znanych i wa¿nych zaliczane s¹

jego wyniki dotycz¹ce analizy

korelacji wielocz¹steczkowych i

fluktuacji rozk³adów cz¹stek.

Wybitna praca „Moments of Ra-

pidity Distributions as a Measure

of Short-Range Fluctuations in

High-Energy Collisions” by³a

wielokrotnie cytowana w litera-

turze, wprowadzi³ zupe³nie no-

we spojrzenie na znaczenie

funkcji korelacji przy opisie pro-

dukcji cz¹stek w zderzeniach ele-

mentarnych oraz ciê¿kich jonów

i fragmentacji j¹der atomowych.

Profesor Andrzej Bia³as pro-

wadzi szerok¹ wspó³pracê z

wieloma oœrodkami naukowy-

mi w kraju i na œwiecie, czego

efektem jest dynamiczny roz-

wój fizyki wysokich energii w

Polsce. Jego pozycja i osi¹gniê-

cia naukowe umo¿liwi³y rozwój

wielu m³odym polskim fizykom.

Pan profesor ³¹czy w sobie

walory naukowe i organizacyj-

ne. Jest jednym z g³ównych

twórców krakowskiej szko³y fe-

nomenologii i teori i f izyki

cz¹stek elementarnych. By³ ta-

k¿e jednym z inicjatorów i nadal

jest wspó³organizatorem Kra-

kowskiej Szko³y Fizyki Teore-

tycznej.

Profesora Bia³asa wielokrot-

nie nagradzano za wybitny do-

robek naukowy. Otrzyma³ miê-

dzy innymi Medal Smoluchow-

skiego w 2003 roku, który jest

najwa¿niejszym odznaczeniem

Polskiego Towarzystwa Fizycz-

nego, a w 2009 roku Nagrodê

Premiera.

Doktor honoris causa
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W
dniach 21-22 czerwca odbêdzie siê w

Kielcach Konferencja W³adz Uczelnia-

nych Matematyki i Informatyki – KWUMI

2013.

Organizatorem konferencji jest Wydzia³ Matema-

tyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego oraz Instytut Matematyki. Celem konferencji

jest omówienie problemów i wymiana doœwiadczeñ

dotycz¹cych dzia³alnoœci naukowej, rozwoju kadry

oraz kszta³cenia przysz³ych matematyków i informa-

tyków.

Udzia³ w konferencji zapowiedzieli przedstawicie-

le Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Narodowego Cen-

trum Nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej

Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów a tak¿e dziekani i

prodziekani wydzia³ów matematycznych najwiêk-

szych polskich uczelni.

Obrady konferencji odbywaæ siê bêd¹ w auli Wy-

dzia³u Matematyczno-Przyrodniczego przy ulicy Œwiê-

tokrzyskiej 15, gmach G. W programie konferencji

(prezentujemy obok) znajduje siê wiele wa¿nych i cie-

kawych tematów, wœród nich zagadnienie matury z

matematyki od roku 2015 omawiane przez profeso-

ra Zbigniewa Marciniaka i docenta Wojciecha Guzic-

kiego. Patronem honorowym objêli to spotkanie: pro-

fesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego, Wojciech Lubawski, prezydent Kielc i

Adam Jarubas, marsza³ek województwa œwiêtokrzy-

skiego.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konferencji

dostêpne s¹ na stronie www.matematy-

ka.ujk.edu.pl/kwumi2013.

Program konferencji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 21–22

czerwca 2013 roku

Pi¹tek, 21 czerwca

Godzina 9.30 otwarcie obrad; 10 - prof. dr hab. An-

drzej Jajszczyk (Narodowe Centrum Nauki): Narodo-

we Centrum Nauki – finansowanie badañ w obszarze

nauk œcis³ych; 10.45 - dyskusja; 11.15 - przerwa na

kawê po³¹czona ze zwiedzaniem Wydzia³u Matema-

tyczno-Przyrodniczego UJK; 12.15 - prof. dr hab.

£ukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN): O Pra-

cach Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów w

œwietle zmian ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym i rozporz¹dzeñ MNiSzW; 13 - prof. dr hab.

Krzysztof Diks (PKA): Akredytacja PKA w œwietle no-

wych rozwi¹zañ prawnych; 14 – lunch; 15.30 wyjazd

do Tokarni; 18 – kolacja; 21 - powrót do hotelu.

Sobota, 22 czerwca

Godzina 9.30 - prof. UW dr hab. Zbigniew Marciniak i

docent dr hab. Wojciech Guzicki (Instytut Matematy-

ki, Uniwersytet Warszawski): Matura z matematyki od

roku 2015; 11 - przerwa na kawê; 11.30 - prof. dr

hab. Marek Niezgódka (ICM UW): ICM: Centrum

Otwartej Nauki. Nowe paradygmaty, kierunki rozwoju,

mo¿liwoœci partnerskiej wspó³pracy; 12.15 - prof. dr

hab. Jaros³aw Wiœniewski (Warszawskie Centrum Na-

uk Matematycznych): Informacja o KNOW w IMPAN i

MIMUW; 13 - podsumowanie obrad.

OD JUTRA WA¯NE WYDARZENIE DLA MATEMATYKÓW I NIE TYLKO

Cyfrowa konferencja na naszym uniwersytecie

O
twarciu Oœrodka

Edukacyjno–Muzeal-

nego „Œwiêtokrzyski

Sztetl” w Chmielniku

oraz XI Spotkaniom z Kultur¹

¯ydowsk¹ towarzyszy³a konfe-

rencja zorganizowana miêdzy

innymi przez Instytut Historii

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Konferencjê pod tytu³em

„¯ycie codzienne spo³eczno-

œci ¿ydowskiej na ziemiach

polskich do 1942 roku” zor-

ganizowali gmina Chmielnik

oraz Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Nad

doborem prelegentów i orga-

nizacj¹ wyst¹pieñ 20 naukow-

ców z wielu polskich uczelni

czuwali: Instytut Historii Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego oraz Oœrodek Eduka-

cyjno–Muzealny „Œwiêtokrzy-

ski Sztetl”.

Uroczystego otwarcia kon-

ferencji dokonali profesor Ja-

cek Semaniak, rektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach oraz burmistrz

Chmielnika, Jaros³aw Zator-

ski. Rektor Jacek Semaniak

wyrazi³ nadziejê, ¿e rozpoczê-

ta inicjatywa, która jest odpo-

wiedzi¹ œrodowiska naukowe-

go na zapotrzebowanie na tê

tematykê, bêdzie kontynuowa-

na. - Mo¿liwoœæ zorganizowa-

nia konferencji o takiej randze

w Chmielniku to dla nas wy-

zwanie i zaszczyt. Ambicj¹

Chmielnika jest, aby Oœrodek

Edukacyjno–Muzealny Œwiêto-

kr zyski Sztetl, zgodnie ze

swoj¹ misj¹, dba³ o odpowied-

ni¹ rangê dzia³añ edukacyj-

nych, naukowych i gromadze-

nie zasobów merytorycznych

– powiedzia³ z kolei burmistrz

Chmielnika, Jaros³aw Zator-

ski.

Przed³o¿enia naukowców

dotyczy³y miêdzy innymi syna-

gogi, jako centrum religijnego

gminy ¿ydowskiej, obrzêdów

zwi¹zanych z odwiedzaniem

chorych, kontaktów ¯ydów z

kolegium jezuickim w Lubli-

nie, dynastii chasydzkich w

miasteczkach naszego regio-

nu, czy charakter ystyk i

spo³ecznoœci ¿ydowskiej gu-

berni kieleckiej w II po³owie

XIX wieku. By³a tak¿e mowa o

spo³ecznoœci lokalnych szte-

t l i , na pr zyk³ad Tr zebini ,

W³oszczowy, Starachowic –

Wierzbnika, Leska, Czêsto-

chowy, Sandomierza. Osobne

wyst¹pienia dotyczy³y z kolei

stosunków ziemian dystryktu

radomskiego do zag³ady

¯ydów polskich oraz trzech

nurtów kulturowych ¯ydów na

ziemiach polskich do 1939

roku.

� Zdjêcie uczestników konferencji.
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Naukowo

o sztetlach
� Pierwsza konferencja naukowa w Chmielniku
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T
u jest jak w raju – mówi³

Rafa³ z V klasy Szko³y

Podstawowej w GoŸ-

dzie. „Dziêkujemy i kie-

dyœ tu postudiujemy” – mówili

jego koledzy.

To chyba najlepsza recen-

zja I Sympozjum Popularno-

naukowego Dzieci, które 7

czerwca odby³o siê na Wydzia-

le Pedagogicznym i Artystycz-

nym Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w nowych i

piêknych salach CEART-u w ra-

mach corocznej akcji „Uniwer-

sytet Dzieciom”. Inicjatorem

przedsiêwziêcia by³a doktor

Anna Wileczek wraz ze swoim

Ko³em Naukowym „Animus”

dzia³aj¹cym w Instytucie Edu-

kacji Szkolnej. W organizacjê

w³¹czy³y siê tak¿e: Oœrodek

Nauki i Kultur y studenckiej

UJKN, Grupa Edukacyjna SA,

Teatr Lalki i Aktora Kubuœ w

Kielcach, Kuratorium Oœwiaty

oraz Studenckie Ko³o Nauko-

we Motor.

Dzieci ze starszych klas

szkó³ podstawowych prezen-

towa³y swoje pierwsze odkry-

cia naukowe, doœwiadczenia

badawcze, mówi³y o pasjach

artystycznych i eksponowa³y

swoje umiejêtnoœci muzycz-

ne. Multimedialne prezenta-

cje o fascynuj¹cym kosmosie i

prawach natury, minikoncerty,

wspania³e recytacje czy film o

ulubionych… œlimakach zo-

stan¹ na d³ugo w pamiêci wi-

dzów i s³uchaczy. Prelegenci

otrzymali pami¹tkowe dyplo-

my i ksi¹¿ki, a ich opiekuno-

wie podziêkowania. Uroczy-

stoœæ uœwietni³y impresje mi-

ma z Teatru Lalki i Aktora Ku-

buœ, które bardzo spodoba³y

siê zebranym.

Dla licznego, bo oko³o

250-osobowego grona uczest-

ników studenci przygotowali…

jarmark naukowy. Wokó³ kolo-

rowych, imponuj¹cych po-

mys³owoœci¹ stanowisk gro-

madzi³y siê dzieci na zajêcia

warsztatowe. Mia³y do wyboru

warsztaty jêzykowe z multime-

diami, muzyczne, plastyczne

origami, logiczno-matematycz-

ne i taneczne oraz ruchowe,

które odbywa³y siê na œwie¿ym

powietrzu. By³o dynamicznie,

radoœnie, ciekawie. Studenci –

przyszli pedagodzy pokazali,

jak mo¿na uczyæ z pasj¹, za-

chêcaæ do nauki, a przy tym do-

skonale siê bawiæ. Ta inicjaty-

wa uniwersytetu otwar tego,

nowoczesnego, który jest bli-

sko m³odych ludzi zas³uguje na

uznanie i naœladowanie.

Anna WILECZEK

£ukasz Kowalczyk, student trzeciego roku geografii, zosta³

nowym przewodnicz¹cym Samorz¹du studenckiego Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego.

Du¿e zmiany w Uczelnianej Radzie Samorz¹du Studentów.

Przewodnicz¹cym samorz¹du zosta³ £ukasz Kowalczyk, student

trzeciego roku geografii, który zast¹pi³ na tym stanowisku Mate-

usza Pawlusiñskiego.

W dzia³aniu samorz¹du wspieraæ go bêdzie trójka zastêp-

ców: Justyna Krz¹pa, Maria Bieliñska i Kamil Stanos oraz sekre-

tarz Marek Borowski.

Pierwszym zadaniem z jakim zmierzy³ siê samorz¹d by³a or-

ganizacja Studenckiej Wiosny Kulturalnej. Z uwagi na d³ugi czas

organizacji tej imprezy, trwaj¹cy od listopada, pracowali wspól-

nie ze starszymi kolegami, którzy pod koniec swojej kadencji za-

czynali przygotowania do juwenaliów. Z kolejnymi imprezami or-

ganizowanymi przez studentów, takich jak Obóz Adaptacyjny i

Jesieñ ¯akowska zmierz¹ siê ju¿ sami. Obserwuj¹c pocz¹tki

dzia³alnoœci mo¿emy byæ spokojni o losy sztandarowych przed-

siêwziêæ, które by³y powodem do zadowolenia dla poprzednich

cz³onków samorz¹du. ¯yczymy powodzenia!

Nowy przewodnicz¹cy

Jedn¹ z cech Polaków jest

bylejakoœæ. Je¿eli przekazuje-

my jak¹œ informacjê, to trzeba

to robiæ wyraŸnie. Ten kto nas

s³ucha nie powinien siê mê-

czyæ – to s³owa znanej prezen-

terki telewizyjnej Bo¿eny Tar-

gosz.

Niedawno adepci dzienni-

karstwa Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach

mieli okazjê porozmawiaæ z t¹

znan¹ dziennikark¹ i prezen-

terk¹ telewizyjn¹. Konferen-

c ja rozpoczê³a siê od

wyst¹pienia profesor Danuty

Hombek, która przedstawi³a

goœcia. – Dziennikarz wie coœ

o wszystkim i wszystko o czy-

mœ, bo ka¿dy z nas ma jakieœ

szczególne zainteresowania.

Musi jednak wiedzieæ co do-

oko³a siê dzieje, w kraju i na

œwiecie – krótko scharaktery-

zowa³a zawód ¿urnalisty Bo¿e-

na Targosz. - Przez wiele lat

by³am spikerk¹ radiow¹ oraz

prezenterk¹ telewizyjn¹. Pra-

cowa³am tak¿e w Informacyj-

nej Agencji Radiowej – opowia-

da³a.

Zachêci³a studentów do

dyskusji na temat zadañ pre-

zentera i jego kompetencji.

Poruszono tak¿e temat serwi-

sów informacyjnych i b³êdów w

nich wystêpuj¹cych. - Pos³ugu-

jemy siê jêzykiem bardzo nie-

frasobliwie. S³owa p³yn¹,

p³yn¹, a lepiej wczeœniej prze-

analizowaæ swoj¹ wypowiedŸ

w g³owie, ¿eby mia³a ona sens

– stwierdzi³a. – Kwestia umie-

jêtnego przekazania informa-

cji oraz dba³oœci o czystoœæ jê-

zyka jest bardzo wa¿na. Je¿eli

podajemy dan¹ wiadomoœæ

naszemu odbiorcy, niewa¿ne

czy jest to s³uchacz czy widz,

to musi on j¹ zrozumieæ. Za-

tem podstawow¹ rzecz¹ jest

rozumienie jej przez nas.

- Wiadomoœæ, któr¹ chce-

my przekazaæ mo¿e byæ nie-

zwykle interesuj¹ca, lecz jeœli

zostanie podana w z³y spo-

sób, odbiorca straci ochotê na

jej s³uchanie ju¿ po pierwszym

zdaniu. Dlatego opakowanie

ma znaczenie. Ten kto nas

s³ucha, nie powinien siê mê-

czyæ. Sposób w jaki czytamy

czy mówimy, odzwierciedla

nasz stosunek do samego sie-

bie oraz odbiorcy. Je¿eli jeste-

œmy w z³ym stanie emocjonal-

nym, bêdzie siê to tak¿e uka-

zywaæ w naszych s³owach – po-

wiedzia³a.

Na koniec Bo¿ena Targosz

wyjawi³a studentom pewn¹ ra-

dê. – Trzeba pamiêtaæ, ¿e naj-

lepszym œrodkiem do odbiorcy

jest prostota. Warto byæ sob¹,

chyba ¿e jesteœmy œwietnymi

aktorami. Wtedy mo¿na przyj-

mowaæ ró¿ne role. Je¿eli jed-

nak nie mamy takich umiejêt-

noœci to warto byæ sob¹, kultu-

ralnie zwracaj¹c siê do publi-

ki. Przydatna jest tak¿e obser -

wacja i nas³uchiwanie innych,

aby wyci¹gaæ wnioski co maj¹

dobrego, a co z³ego. Jednak

nie mo¿emy nikogo naœlado-

waæ. Ka¿dy z nas jest inny,

wyj¹tkowy.

Micha³ KARCZEWSKI

SPOTKANIE STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA

Z BO¯EN¥ TARGOSZ

S³owa p³yn¹,

p³yn¹…

Wyk³ad „Warsztat prezentera programu

informacyjnego” zosta³ zorganizowany w ra-

mach projektu „PROGRES – Program rozwo-

ju: Gospodarka – Edukacja - Sukces”.

� Bo¿ena Targosz by³a go-

œciem studentów dzien-

nikarstwa Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.
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� Pami¹tkowe zdjêcie uczestników akcji.

Œwiêto dzieci na naszej uczelni

P
rojekty studentów z Kielc oraz

Krakowa trafi³y do grupy najlep-

szych prezentowanych podczas

spotkania z firmami, które zdecy-

dowa³y siê na udzia³ w miêdzynarodowych

warsztatach w chorwackim Rovinj.

W zajêciach zorganizowanych przez Scu-

ola Italiana Design brali udzia³ m³odzi ludzie

z Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego, Akademii Sztuk Piêk-

nych w Krakowie oraz przedstawiciele Wzgó-

rza Zamkowego. Udzia³ w warsztatach by³

mo¿liwy dziêki realizacji przez Kielecki Park

Technologiczny projektu „Design nowy wy-

miar komercjalizacji wiedzy II”.

- Polskie projekty i polski design zo-

sta³y docenione. Nasza grupa by³a bar-

dzo mocna i wysoko oceniana przez men-

torów z zagranicy. Nasi partnerzy podkre-

œlali, ¿e chêtnie by widzieli ich wœród swo-

ich studentów. Pomys³y naszych projek-

tantów zosta³y wybrane do grupy najlep-

szych i zaprezentowane firmom - mówi

Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

Z udzia³u bardzo zadowoleni s¹ stu-

denci. - By³o to dla nas bardzo wa¿ne do-

œwiadczenie. Nauczyliœmy siê innego po-

dejœcia do pracy, do projektowania. Mie-

liœmy mo¿liwoœæ przyjrzenia siê jak wzor-

nictwem zajmuj¹ siê ludzie z innych kra-

jów. By³a to fantastyczna szko³a - mówi

Szymon Poturalski, student wzornictwa

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jak

dodaje bardzo wa¿nym doœwiadczeniem

by³y spotkania z firmami.- Mogliœmy zoba-

czyæ, jak na nasze propozycje zareagowa-

li w³aœciciele firm. Uczyliœmy siê tak¿e,

jak rozmawiaæ z biznesmenami - doda³

m³ody projektant.

Zajêcia zorganizowano ju¿ po raz szes-

nasty. Po raz pierwszy brali w nich udzia³

¿acy z Polski. W tym roku studenci przygo-

towywali projekty dla firm Roncato, Millu-

de oraz Ferplast 11. Opracowywano wzo-

ry nowych walizek, mebli ³azienkowych

oraz zabawek dla zwierz¹t.

M³odzi ludzie zwi¹zani z wzornictwem

bêd¹ mogli swoje zainteresowania rozwi-

jaæ w nowej komórce, która zostanie

stworzona w Kieleckim Parku Technolo-

gicznym. Do wspó³pracy ju¿ zostali zapro-

szeni dziœ studenci Instytutu Sztuk Piêk-

nych kieleckiego uniwersytetu, którzy

brali udzia³ w miêdzynarodowych warszta-

tach w Rovinj. - Zale¿y nam na tym, ¿eby w

Kielcach rozwija³ siê design. Do tej pory

zrealizowaliœmy ju¿ kilka projektów, dziê-

ki którym przedsiêbiorcy coraz czêœciej

wspó³pracuj¹ z ludŸmi wzornictwa, teraz

chcemy nasz¹ dzia³alnoœæ rozszerzyæ.

Wzorem dla KPT bêdzie Scuola Italiana

Design, z któr¹ wspó³pracujemy od ponad

roku - mówi Szymon Mazurkiewicz.

Jak podkreœla, podczas warsztatów

przygl¹da³ siê pracy m³odych designerów

i widzi w nich ogromny potencja³. Na

pocz¹tek w nowej jednostce zatrudnienie

mo¿e znaleŸæ kilka osób, ale z czasem bê-

dzie siê ona rozwija³a.

Studentów z Polski docenili tak¿e

wyk³adowcy w³oskiej szko³y designu. Jak

podkreœlano, s¹ to bardzo zdolne i kre-

atywne osoby, a takich potrzebuj¹ firmy w

wielu krajach. Organizacja warsztatów

by³a mo¿liwa dziêki realizacji przez Park

projektu „Design nowy wymiar komercja-

lizacji wiedzy”, który by³ dofinansowany z

Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.

Adriatycka lekcja designu
� Nasi studenci docenieni w Chorwacji

� Wspólne zdjêcie polskiej grupy w Rovinj.
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W
ubieg³ym tygo-

dniu w goœcin-

nych progach re-

stauracji Czter y

Konie odby³o siê zakoñczenie

sezonu spor towego Klubu

Uczelnianego AZS Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w ro-

ku akademickim 2012/2013.

Spotkanie mia³o charakter

luŸnego spotkania kole¿e-

ñskiego przy grillu. W prezen-

tacji multimedialnej zaprezen-

towano osi¹gniêcia klubu AZS

UJK w mijaj¹cym sezonie. Do

najwiêkszych mo¿na zaliczyæ:

wygranie przez szczypiorni-

stów rozgrywek III ligi i Ligi

Ma³opolskiej Seniorów, a na

Akademickich Mistrzostwach

Polski z³ote medale Marleny

Œwiderskiej na 50 metrów mo-

tylkiem i 100 metrów stylem

zmiennym w klasyfikacji uni-

wersytetów i z³oty medal w

trójboju si³owym Alber ta Po-

tockiego w kategorii do 93 ki-

logramów równie¿ w rywaliza-

cji uniwersytetów.

Uroczystoœæ zakoñczenia

sezonu uœwietni³ swoj¹ obec-

noœci¹ profesor Jacek Sema-

niak, rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. W swoim

pr zemówieniu podkreœl i ³

ogromn¹ rolê pracowników

Studium Wychowania Fizycz-

nego i Sportu UJK w krzewie-

niu sportu wœród studentów

naszej uczelni. Podziêkowa³

tak¿e sportowcom studentom

za reprezentowanie uniwersy-

tetu na arenach sportowych.

Na zakoñczenie czêœci ofi-

cjalnej odby³ siê quiz: Co

wiesz o AZS-ie? Wziêli w nim

udzia³ siatkarka Paulina Boœ i

szczypiornista £ukasz Michal-

ski. Pytania nie nale¿a³y do

naj³atwiejszych. Jednak z po-

moc¹ zebranych goœci star -

tuj¹cym uda³o siê odpowie-

dzieæ na wiêkszoœæ z nich. Za-

ciêta r ywalizacja nie przy-

nios³a koñcowego rozstrzy-

gniêcia. Pojedynek Pauliny i

£ukasza zakoñczy³ siê remi-

sem.

Po rywalizacji intelektual-

nej przyszed³ czas na wymianê

pogl¹dów o koñcz¹cym siê se-

zonie i planach na przysz³y.

Ostatni¹ atrakcj¹ wieczoru

by³o karaoke. W tej rozgrywce

pr ym wiedli pi³karze rêczni

AZS UJK, wyœpiewuj¹c polskie

hity od Budki Suflera po Zako-

power. Maciej WADOWSKI

S
iatkarki AZS UJK za-

koñczy³y sezon Kie-

leckiej Ligi Siatkówki

Kobiet na najni¿szym

stopniu podium, poprawi³y wy-

nik z poprzedniego sezonu o

jedn¹ pozycjê.

Dziewczyny rozegra³y w li-

dze 9 spotkañ, wygrywaj¹c

piêæ z nich i gromadz¹c na

swoim koncie 11 punktów.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e by³ to do-

bry jednak trudny sezon dla

naszej dru¿yny. Kilka naszych

siatkarek dozna³o kontuzji, co

w istotny sposób wp³ynê³o na

prezentowan¹ w meczach po-

stawê.

Wielkim pozytywem jest

zgranie i walka w ka¿dym spo-

tkaniu co na pewno zaowocuje

w kolejnym sezonie, który roz-

pocznie siê w paŸdzierniku.

MVP AZSu UJK Kielce zosta³a

wybrana Madzia Ormiañska,

która jest debiutantk¹ w dru-

¿ynie.

Dru¿yna wystêpowa³a w

sk³adzie: Magda Chojnecka,

Paulina Boœ, Aleksandra So-

boñ, Karolina Giel, Madzia Or-

miañska, Ewelina Maci¹g,

Paulina Prokop, Paulina Ma-

dej, Adrianna Chelicka, Domi-

nika Nawrot.

Paulina BOŒ � Dru¿yna siatkarek naszego uniwersytetu zajê³a trzecie miejsce w rozgrywkach Kieleckiej Ligi Siatkówki.

PODSUMOWANIE SEZONU 2012/2013

SIATKAREK AZS UJK KIELCE

Wskoczy³y na podium
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� Podsumowanie roku sportowego mia³o miejsce w karcz-

mie Cztery Konie.
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ZAKOÑCZENIE SEZONU AZS

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Atmosfera,

zabawa, sport

� Dru¿yna pi³karzy rêcznych AZS UJK.

P
odopieczni trenera To-

masza B³aszkiewicza

do zwyciêstwa w III li-

dze, dorzucili pierw-

sze miejsce w tabeli na koniec

sezonu w Ma³opolskiej Lidze

Seniorów. Jest to du¿e

osi¹gniêcie dla AZS-u Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego.

Zanim „czarno-bia³o-czer-

woni” cieszyli siê z ostateczne-

go zwyciêstwa w Lidze

Ma³opolskiej musieli jeszcze

rozegraæ w niej dwa pojedynki z

PMOS-em Chrzanów i AZS AGH

Kraków. - Dwa ostatnie mecze,

zupe³nie ró¿ne. Jeden wygrany,

drugi przegrany. W pierwszym

widaæ by³o u nas zupe³nie brak

koncentracji i chyba te¿ zmê-

czenie materia³u. Pojedynek z

AGH Kraków by³a to ju¿ pe³na

mobilizacja, graliœmy, ¿eby tê

ligê wygraæ i tutaj ch³opcy sta-

nêli na wysokoœci zadania –

analizuje pojedynki trener To-

masz B³aszkiewicz.

Kielczanie wygrali rozgrywki

Ligi Ma³opolskiej odnosz¹c w

niej dwanaœcie zwyciêstw i

dwie pora¿ki. - Udzia³ w Lidze

Ma³opolskiej by³ dla nas bar-

dzo fajn¹ przygod¹. Wystarto-

waliœmy na pocz¹tku, ¿eby siê

ogrywaæ, ale apetyt rós³ w mia-

rê jedzenia. Ju¿ po pierwszej

rundzie mieliœmy ochotê na za-

jêcie pierwszego miejsce w ta-

beli i historyczne wydarzenie,

aby zdobyæ mistrzostwo w

dwóch ligach – ocenia star t

swojej dru¿yny Tomasz B³asz-

kiewicz.

Rywalizacja na dwa fronty

okaza³a siê dla akademików

zwyciêska. Jednak nie przysz³a

im ona ³atwo. Pawe³ Papaj, ka-

pitan AZS UJK, komentuje: -

Gra w dwóch ligach okaza³a siê

dla nas du¿ym wysi³kiem. Jeœli

jednak chcesz podnosiæ swoje

umiejêtnoœci, to nie ma nic lep-

szego ni¿ w³aœnie mecze, dla-

tego chcieliœmy graæ ich jak

najwiêcej. I dodaje dalej: - Oka-

za³o siê, ¿e w obu ligach byliœ-

my najlepsi z czego musimy

byæ dumni, bo jako zespó³ po-

kazaliœmy nie tylko dobr¹ pi³kê

rêczn¹, ale tak¿e jednoœæ jak¹

uda³o siê stworzyæ w zespole.

Jak to w sporcie czasem trzeba

by³o przegraæ, ale potem jesz-

cze wiêksza koncentracja, wal-

ka i praca dawa³y wygrane.

By³ to niew¹tpliwie wyczer-

puj¹cy sezon dla podopiecz-

nych trenera Tomasza B³asz-

kiewicza. Jednak dziêki d³ugiej

³awce i czêstym rotacjom w

sk³adzie, akademicy zeszli z

parkietu pokonani tylko trzy ra-

zy. Widaæ by³o w ich grze pro-

gres, jeœli chodzi o technikê

gry i wygl¹d samej dru¿yny na

boisku. W trakcie rozgrywek w

zespole nie oby³o siê bez kon-

tuzji, na szczêœcie nie by³y to

powa¿ne urazy. Na przestrzeni

ca³ego sezonu ciê¿ko wskazaæ

najlepszego zawodnika w dru-

¿ynie AZS UJK. Trener B³asz-

kiewicz widzi sprawê nastê-

puj¹co: - Ja nigdy nie uwa¿am,

¿e ktoœ kto zdobywa na

przyk³ad najwiêcej bramek jest

najlepszym zawodnikiem. Na

niego pracuj¹ inni. Chcia³bym

wyró¿niæ i podziêkowaæ wszyst-

kim ch³opakom, którzy wytrzy-

mali ten ciê¿ki sezon.

Jedynym rozczarowaniem w

mijaj¹cym sezonie dla szczy-

piornistów z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego mo¿e byæ ich

start w pó³finale Akademickich

Mistrzostw Polski w Krakowie.

Pomimo tego, ¿e akademicy

rozpoczêli bardzo dobrze tur-

niej to zajêli w nim ostatecznie

siódme miejsce. - Ligowo to by³

dla nas dobry sezon i tylko

¿a³uje, ¿e nie prze³o¿y³o sie to

na wynik w Akademickich Mi-

strzostwach Polski, gdzie po

turnieju pozosta³ nam olbrzy-

mi niedosyt – ocenia Pawe³ Pa-

paj.

Po sezonie pe³nym sukce-

sów rodzi siê pytanie o co

bêd¹ graæ zawodnicy AZS UJK

Kielce w przysz³ych rozgryw-

kach. Pawe³ Papaj uwa¿a: - No-

wy sezon na pewno bêdzie dla

nas wyzwaniem, bez wzglêdu

na to w jakiej lidze zagramy.

Jeœli w trzeciej, bêdzie trzeba

znaleŸæ na tyle mobilizacji i

ambicji by walczyæ znów o wy-

grane, jeœli w drugiej, to spor -

towo bêdziemy musieli niesa-

mowicie walczyæ. I tu oczywiœ-

cie pytanie w jakim sk³adzie

zespó³ przyst¹pi do rozgr y-

wek. Najwa¿niejsze jest jed-

nak to, ¿eby ta dru¿yna nie

straci³a ambicji i ca³y czas z

pasj¹ podnosi³a swoje umie-

jêtnoœci i cieszy³a siê jak teraz

na ka¿dy kolejny mecz.

Pi³karzy rêcznych AZS UJK

Kielce w tym sezonie wspierali:

POLFOL, LAFARGE, Fundusz

Po¿yczkowy Województwa

Œwiêtokrzyskiego, MM Invest,

TOPKLIMA, NATURAL-MED.

Swoje wsparcie udzielali rów-

nie¿ samorz¹d studentów UJK

i sama uczelnia.

Maciej WADOWSKI

Dwie ligi zdobyte
� Szczypiorniœci AZS UJK wygrywaj¹ w III lidzie i Lidze Ma³opolskiej
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