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Dwunasta edycja Kieleckiego Festiwalu Nauki odbê-

dzie siê w dniach od 15 do 30 wrzeœnia.

Tradycyjnie w trakcie festiwalu na naszej uczelni bê-

dzie siê sporo dzia³o. Wydzia³ Zarz¹dzania i Administra-

cji organizuje konkurs wiedzy ekonomicznej „Ekologicz-

na przedsiêbiorczoœæ”. Wezm¹ w nim udzia³ ko³a nauko-

we prowadz¹ce dzia³alnoœæ w województwie œwiêtokrzy-

skim, w szczególnoœci z zakresu ekonomii, zarz¹dzania

i logistyki, popularyzuj¹ce wynalazczoœæ i w³asne bada-

nia. Konkurs odbêdzie siê 16 wrzeœnia, w budynku przy

ulicy ¯eromskiego 5, w godzinach od 12 do 16.

Tydzieñ póŸniej, 23 wrzeœnia pomiêdzy godzin¹ 12

a 16 na kieleckim Rynku odbêdzie siê gala „Nauka –

Kultura – Sztuka – Sport”. Bêd¹ pokazy sztuk walki,

wystawa patentów i wynalazków polskich, oraz prezen-

tacja ¿ywej lekcji historii w wykonaniu grup historycz-

nych. Wœród uczestników gali licznie reprezentowani

bêd¹ studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

OD 15 WRZEŒNIA W KIELCACH

Festiwal

przed nami
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Z mi³oœci do historii

Historie œwietnie promuj¹ widowiska

plenerowe. O swojej przygodzie z grup¹

rekonstrukcji historycznej pisze

Monika Poszalska, studentka historii

- Czytaj na stronie 5

Uniwersytet
wed³ug

nowego rektora
� - To wielki zaszczyt, a zarazem wielkie

zobowi¹zanie. Podj¹³em je z pe³n¹

odpowiedzialnoœci¹, w oparciu

o wiedzê i doœwiadczenie,

jakie uzyska³em...

– pisze profesor Jacek Semaniak,

który od 1 wrzeœnia

bêdzie rektorem Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O planach nowego rektora

czytaj na stronie 2
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P
rzed nami kolejna,

czteroletnia kadencja

w histori i naszej

Uczelni. Inauguruje-

my j¹, jako jeden z osiemnastu

klasycznych polskich uniwer-

sytetów. Uzyskanie statusu

umo¿liwiaj¹cego przynale-

¿noœæ do tego elitarnego grona

by³o mo¿liwe dziêki determina-

cj i i zaanga¿owaniu ca³ej

spo³ecznoœci akademickiej,

¿yczliwej postawie œrodowi-

ska, w którym funkcjonuje Uni-

wersytet, wsparciu w³adz sa-

morz¹dowych i pañstwowych.

Uniwersytet dzisiaj

Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego dzisiaj to najwiêk-

sza uczelnia w regionie œwiê-

tokrzyskim, w której studiuje

ponad osiemnaœcie tysiêcy

studentów i s³uchaczy stu-

diów podyplomowych. Korzy-

staj¹ ze zró¿nicowanej oferty

kszta³cenia, obejmuj¹cej trzy-

dzieœci piêæ kierunków stu-

diów, w ramach ponad stu

specjalnoœci, w obszarze na-

uk o zdrowiu, humanistycz-

nych, œcis³ych, pr zyrodni-

czych, spo³ecznych, artystycz-

nych. Uczelnia posiada dwa

uprawnienia do nadawania

stopnia naukowego doktora

habilitowanego – w zakresie

historii i fizyki oraz dziesiêæ

uprawnieñ do nadawania

stopnia naukowego doktora –

w zakresie historii, jêzyko-

znawstwa, pedagogiki, sztuk

piêknych, nauk o polityce, bio-

logii, geografii, fizyki, chemii,

nauk o zdrowiu. Uniwersytet

stanowi miejsce pracy dla

1774 osób, w tym 1004 na-

uczycieli akademickich, z któ-

rych 234 to samodzielni pra-

cownicy naukowi z tytu³em

profesora lub stopniem dokto-

ra habilitowanego. Uniwersy-

tet Jana Kochanowskiego, ja-

ko uczestnik Konferencji Uni-

wersytetów Polskich, w czerw-

cu tego roku goœci³ w Kielcach

ich magnificencje rektorów

oraz rektorów elektów wszyst-

kich uniwersytetów naszego

kraju.

Uniwersytet jutro

Uniwersytet jutra to nowo-

czesna Uczelnia, która po-

mna¿a swój potencja³ badaw-

czy w ró¿norodnych dyscypli-

nach nauki, efektywnie

wspó³uczestniczy w tworzeniu

wiedzy, a jednoczeœnie oferuje

rzetelne wykszta³cenie. Aktyw-

ny Uniwersytet dla aktywnych

– to przepis na sukces w kolej-

nych latach, w których przyj-

dzie nam budowaæ presti¿ i po-

zycjê naszej Uczelni. Nad-

chodz¹cy czas stawia przed

nami wiele wyzwañ zwi¹za-

nych ze zmian¹ prawa regu-

lu j¹cego funkcjonowanie

szkó³ wy¿szych, zasad finan-

sowania nauki i szkolnictwa

wy¿szego, wdra¿aniem krajo-

wych ram kwalifikacji. Kolejne

lata przynios¹ coraz bardziej

odczuwalne skutki ni¿u demo-

graficznego i konkurencj i

szkó³ wy¿szych w wymiarze lo-

kalnym i globalnym.

Uniwersytet – centrum

wiedzy i kompetencji

w regionie oraz partner

w europejskim

systemie nauki

Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego, stwarzaj¹c warunki

rozwoju ró¿norodnych dyscyplin

naukowych, pe³ni rolê centrum

wiedzy i kompetencji w regio-

nie. Jednoczeœnie, pr zez

wspó³pracê naukow¹, krajow¹ i

zagraniczn¹ oraz ró¿norodne

formy komunikacji wiedzy, two-

rzy wspóln¹ przestrzeñ ba-

dawcz¹ w wymiarze globalnym.

Efektywna realizacja zadañ

w obszarze nauki wymaga in-

tensyfikacji wspó³pracy z inny-

mi uczelniami akademickimi i

instytucjami naukowymi w kraju

i za granic¹. W warunkach bu-

dowania gospodarki opartej na

wiedzy, szczególnego znacze-

nia nabieraj¹ relacje pomiêdzy

Uniwersytetem a przedsiêbior-

cami i instytucjami otoczenia

biznesu, Kieleckim Parkiem

Technologicznym, Regionalnym

Centrum Naukowo-Technolo-

gicznym. Wa¿nym kierunkiem

dzia³añ bêdzie budowanie pozy-

cji Uniwersytetu, jako partnera

do realizacji projektów badaw-

czych i wdro¿eniowych z

udzia³em przedsiêbiorców.

Podnoszeniu poziomu i

efektywnoœci badañ nauko-

wych sprzyjaæ bêd¹ zmiany wy-

muszaj¹ce pr zyspieszony

awans naukowy nauczycieli

akademickich, nowa kategory-

zacja jednostek naukowych

oraz nowe rozwi¹zania organi-

zacyjne, które z pocz¹tkiem no-

wego roku akademickiego poja-

wi¹ siê w naszej Uczelni, miê-

dzy innymi Centrum Innowacji i

Transferu Technologii, Biuro

Wspó³pracy Miêdzynarodowej.

Widocznym efektem tej dzia³al-

noœci winno byæ zwiêkszenie

œrodków pozyskiwanych na re-

alizacjê badañ naukowych, z

obecnego poziomu kilku milio-

nów z³otych do poziomu, co naj-

mniej, kilkunastu milionów, w

perspektywie kilku lat. Realnym

jest uzyskanie w ci¹gu najbli¿-

szych lat kolejnych tr zech

uprawnieñ do nadawania stop-

nia naukowego doktora w za-

kresie literaturoznawstwa, ma-

tematyki, nauk o bezpiecze-

ñstwie) oraz stopnia naukowe-

go doktora habilitowanego za-

kresie biologii, chemii, nauk o

zdrowiu i nauk o polityce.

Uniwersytet

– dobre miejsce

do studiowania

Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego bêdzie gwaranto-

waæ optymalne warunki studio-

wania i ró¿norodn¹ ofer tê

kszta³cenia. Cech¹ charaktery-

styczn¹ kszta³cenia uniwersy-

teckiego jest dba³oœæ o jednoœæ

badañ naukowych i edukacji

oraz wysoka jakoœæ kszta³ce-

nia. Uczelnia winna zapewniaæ

studentom warunki do nauki i

rozwoju daj¹ce satysfakcjê ze

studiowania, a poprzez budo-

wanie po¿¹danych kwalifikacji i

kompetencji umo¿liwiaæ absol-

wentom spe³nianie wymogów

konkurencyjnego rynku pracy w

wymiarze regionalnym i krajo-

wym. Istotnym elementem pro-

gramów studiów, w szczególno-

œci w wymiarze praktycznym,

bêd¹ zajêcia, sta¿e, praktyki

prowadzone pod kierunkiem

specjalistów spoza Uczelni o

du¿ym doœwiadczeniu zawodo-

wym. Takie rozwi¹zania znalaz³y

siê w nowych programach stu-

diów, które obowi¹zywaæ bêd¹

od nowego roku akademickie-

go. Z pocz¹tkiem roku akade-

mickiego zmienimy równie¿

funkcjonowanie systemu za-

pewnienia jakoœci kszta³cenia

oraz monitorowania losów ab-

solwentów. Zmianie ulegaæ bê-

dzie oferta kszta³cenia. W no-

wym roku akademickim rekru-

tujemy na nowy kierunek stu-

diów - organizacja turystyki hi-

stor ycznej. Wielkim wyzwa-

niem, nie tylko dla Uczelni, ale

Kielc i regionu œwiêtokrzyskie-

go bêdzie stworzenie w trzylet-

niej perspektywie mo¿liwoœci

kszta³cenia na kierunku lekar-

skim. Zdecydowanemu posze-

rzeniu ulegnie oferta studiów

doktoranckich. Ich liczba zmie-

ni siê z dotychczasowych dwu

do siedmiu. Obok prowadzo-

nych od lat kierunków w zakre-

sie historii i jêzykoznawstwa po-

jawi¹ siê od nowego roku stu-

dia doktoranckie w zakresie fi-

zyki, biologii, geografii, chemii,

pedagogiki.

Uniwersytet –

nowoczesna baza

naukowa i edukacyjna

Rozwój Uniwersytetu, a

zw³aszcza zmiana profilu

kszta³cenia ³¹cz¹ca siê z rozwo-

jem naukowym jednostek orga-

nizacyjnych, wi¹¿e siê z ko-

niecznoœci¹ rozbudowy nowo-

czesnej infrastruktury badaw-

czej i dydaktycznej. Od 2006 ro-

ku zainwestowaliœmy w tê roz-

budowê ponad 280 milionów

z³otych. W najbli¿szej kadencji

rozbudowa ta bêdzie kontynu-

owana. Jeszcze w tym roku zo-

stanie zakoñczona rozbudowa i

modernizacja Wydzia³u Mate-

matyczno-Przyrodniczego, któ-

ry wzbogaci siê o kolejne 6 ty-

siêcy metrów kwadratowych,

na których zlokalizowane zo-

stan¹ miêdzy innymi Instytut

Chemii i Centrum Nowocze-

snych Technologii. W przysz³ym

roku zostan¹ oddane do u¿ytku

budynki Biblioteki G³ównej i Uni-

wersyteckiego Centrum Da-

nych oraz Centrum Jêzyków Ob-

cych. Obydwa budynki zlokalizo-

wane s¹ na terenie kampusu

przy ulicy Œwiêtokrzyskiej. Rów-

nie¿ tam kontynuowana jest

rozbudowa Wydzia³u Zarz¹dza-

nia i Administracji, który wzbo-

gaci siê o Centrum Biznesu i

Przedsiêbiorczoœci. W 2013

roku zakoñczy siê rozbudowa

bazy laboratoryjnej wydzia³ów:

Matematyczno-Przyrodniczego,

Nauk o Zdrowiu i Instytutu

Sztuk Piêknych. Wielkim wy-

zwaniem bêdzie rozbudowa Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu, która po

uzyskaniu œrodków z Regional-

nego Programu Operacyjnego

Województwa Œwiêtokrzyskie-

go i Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wy¿szego rozpocznie

siê w nadchodz¹cym roku aka-

demickim. W 2013 roku zako-

ñczy siê realizacja wielkich pro-

jektów zwi¹zanych z wdro¿e-

niem zintegrowanego systemu

informatycznego zarz¹dzania

uczelni¹ oraz rozbudowy infra-

struktury teleinformatycznej

uczelni o ³¹cznej wartoœci po-

nad 30 milionów z³otych.

Wol¹ spo³ecznoœci akade-

mickiej powierzono mi sprawo-

wanie w kolejnej kadencji

2012-2016 funkcji rektora Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go. To wielki zaszczyt, a zara-

zem wielkie zobowi¹zanie.

Podj¹³em je z pe³n¹ odpowie-

dzialnoœci¹, w oparciu o wiedzê

i doœwiadczenie, jakie uzy-

ska³em, piastuj¹c w minionych

dwóch kadencjach funkcjê pro-

rektora do spraw dydaktycz-

nych i studenckich oraz prorek-

tora do spraw ogólnych. Zada-

nie budowania nowoczesnego

uniwersytetu to zobowi¹zanie

dla wszystkich pracowników

Uniwersytetu, niezale¿nie od

piastowanych funkcji i zajmo-

wanych stanowisk. To równie¿

wyzwanie dla studentów i dok-

torantów. Wszystkim ¿yczê, aby

podjêcie tego wyzwania by³o

Ÿród³em satysfakcji i przynios³o

sukcesy indywidualne i zbioro-

we. ¯yczê, aby Uniwersytet re-

alizuj¹c swoje zadania nauko-

we i edukacyjne w wymiarze

krajowym i globalnym, wyrasta³

poza region œwiêtokrzyski,

staj¹c siê jego „oknem na

œwiat” i jego dum¹.

Jacek SEMANIAK

Przed nami kolejne cztery lata…
� Profesor Jacek Semaniak, nowy rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pisze o tym,

co zasta³ i co zamierza zmieniæ w najbli¿szych latach na kieleckiej uczelni

� Profesor Jacek Semaniak jest fizykiem i w laboratorium Instytutu Fizyki czuje siê jak w domu.

Jacek Semaniak

Urodzony 30 marca 1964 roku w Strzelcach Opolskich. Ukoñczy³ studia magisterskie na

kierunku fizyka (1988 r.) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wy¿szej Szko³y Peda-

gogicznej w Kielcach. Stopieñ naukowy doktora nauk fizycznych uzyska³ w 1995 roku w In-

stytucie Problemów J¹drowych w Œwierku, a doktora habilitowanego - w 2002 roku na Wy-

dziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk fi-

zycznych.

Jego dorobek naukowy obejmuje 81 prac poœwiêconych fizyce atomowej i molekular-

nej, w tym 75 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej (miêdzy innymi Nature,

Physical Review Letters, Physical Review, The Astrophysical Journal) oraz ponad 40 komuni-

katów prezentowanych na konferencjach miêdzynarodowych. Jest wspó³autorem 25 publi-

kacji o charakterze dydaktycznym obejmuj¹cych podrêczniki, poradniki metodyczne, zbio-

ry zadañ oraz poradniki dla nauczycieli w zakresie szko³y podstawowej i ponadgimnazjalnej.

Jego dzia³alnoœæ naukowa zwi¹zana jest z badaniem zderzeñ elektronów swobodnych z

jonami molekularnymi w zakresie rekombinacji dysocjatywnej, wzbudzenia dysocjatywne-

go, rezonansowego tworzenia par oraz od³¹czenia elektronu w zderzeniach jonów ujem-

nych z elektronami, badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego pro-

mieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami, wykorzystaniem metody

rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej w okreœlaniu koncentracji pierwiastków œlado-

wych.

Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stano-

wiskach: asystenta sta¿ysty (1988), asystenta (1989), adiunkta (1997) i profesora nadzwy-

czajnego (2003). W latach 2005-2008 pe³ni³ funkcjê prorektora ds. dydaktycznych i studenc-

kich, a od roku 2008 - funkcjê prorektora do spraw ogólnych.

Odby³ d³ugoterminowe sta¿e naukowe w Królewskiej Politechnice Sztokholmskiej (18

miesiêcy), Uniwersytecie Sztokholmskim (18 miesiêcy) i Zjednoczonym Instytucie Badañ

J¹drowych w Dubnej (6 miesiêcy).

Pe³ni³ funkcjê kierownika trzech projektów badawczych finansowanych przez Komitet

Badañ Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, kilku wieloletnich projek-

tów realizowanych w ramach badañ w³asnych i statutowych. Koordynowa³ zadania realizo-

wane przez stronê polsk¹ w ramach sieci badawczo-szkoleniowej finansowanej przez 5 Pro-

gram Ramowy Unii Europejskiej. Badania naukowe, udokumentowane wspólnymi publika-

cjami, prowadzi³ we wspó³pracy z naukowcami z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Królew-

skiej Politechniki Sztokholmskiej, Uniwersytetu w Goeteborgu, Uniwersytetu w Erlangen,

Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu, Uniwersytetu w Bazylei, Instytutu Fizyki Atomowej i

Molekularnej FOM w Amsterdamie, Laboratorium Fizyki Neutronowej w Zjednoczonym In-

stytucie Badañ J¹drowych w Dubnej, Oak Ridge National Laboratory, JILA Boulder, Uniwer-

sytetu Karola w Pradze, Instytutu Problemów J¹drowych w Œwierku.

Jest promotorem jednej rozprawy doktorskiej i recenzentem dwóch rozpraw doktor-

skich. Za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zosta³ wyró¿niony nagrodami

rektora, Nagrod¹ Miasta Kielce, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzy¿em

Zas³ugi i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
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T
o konferencja nie tyle o

znaczeniu regionalnym,

co œwiatowym. W Kiel-

cach bêdziemy goœciæ

profesora Franka Wilczka, lau-

reata Nagrody Nobla z dziedzi-

ny fizyki. To niezwyk³e wydarze-

nie zapowiada profesor Woj-

ciech Florkowski.

W dniach 16-21 wrzeœnia w

Instytucie Fizyki Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego odbê-

dzie siê 42 miêdzynarodowa

konferencja z cyklu „Interna-

tional Symposium on Multi-

particle Dynamics”.

Tematem spotkania bêd¹

najnowsze dane eksperymen-

talne pochodz¹ce z Wielkiego

Zder zacza Hadronów w

CERN-ie. Zapewne du¿o bê-

dzie siê mówiæ o odkr yciu

cz¹stki, która jest najprawdo-

podobniej od d³u¿szego czasu

poszukiwanym bozonem Hi-

ggsa. Ponadto dyskutowane

bêd¹ wyniki dotycz¹ce bada-

nia nowego stanu materii - pla-

zmy kwarkowo-gluonowej.

Stan ten jest wytwarzany w wy-

sokoenergetycznych zderze-

niach ciê¿kich jonów. Te ostat-

nie badania w zakresie teore-

tycznym i eksperymentalnym

s¹ prowadzone w Polsce w In-

stytucie Fizyki Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

Ich wysoki poziom zawa¿y³

na wyborze Kielc jako miejsca

kolejnego sympozjum.

Niew¹tpliwie wielk¹ atrakcj¹

konferencji bêdzie otwar ty

wyk³ad - na który wszystkich

serdecznie zapraszamy - lau-

reata Nagrody Nobla z fizyki w

roku 2004 profesora Franka

Wilczka pod tytu³em „Quan-

tum Beauty” z Pr inceton

University. Odbêdzie siê on w

œrodê 19 wrzeœnia o godzinie

11.15 w Instytucie Fizyki Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego przy ulicy Œwiêtokrzy-

skiej 15. Po wyk³adzie, profe-

sor Wilczek bêdzie odpowia-

da³ na pytania. Bêdzie to te¿

okazja do uzyskania autografu

na przet³umaczonej na jêzyk

polski jego ksi¹¿ki pod ty-

tu³em „W poszukiwaniu har-

monii”. Wiêcej szczegó³owych

informacji o konferencji mo-

¿na znaleŸæ na stronie interne-

towej indico.ujk.edu.pl

Profesor Frank Wilczek

Amerykañski fizyk, któ-

rego rodzinne korzenie

wywodz¹ siê z Polski .

Obecnie pracuje w Insty-

tucie Technologicznym w

Massachusetts. Wydatnie

przyczyni³ siê do rozwoju

chromodynamiki kwanto-

wej, w swoich badaniach

zajmuje siê miêdzy innymi

astrofizyk¹, zastosowa-

niem fizyki cz¹stek w ko-

smologii, kwantow¹ teori¹

„czarnych dziur”. W 2004

roku otrzyma³ Nagrodê

Nobla.

Œwiatowe
centrum fizyki
� Profesor Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla

z dziedziny fizyki, przyjedzie do Kielc
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U
niwersytet Jana Ko-

chanowskiego w mi-

nionym semestrze

wraz z Kieleckim Par-

kiem Technologicznym realizo-

wa³ projekt: „Design – nowy

wymiar komercjalizacji wie-

dzy”.

Celem tego przedsiêwziê-

cia by³o stworzenie dogodnej

przestrzeni wspó³pracy po-

miêdzy m³odymi projektanta-

mi-studentami a przedsiêbior-

cami. Warsztaty mia³y poka-

zaæ metody komunikacji po-

miêdzy obiema stronami a

przede wszystkim wypraco-

waæ efektywne kr yteria roz-

wi¹zañ pojawiaj¹cych siê na

etapie twórczego procesu pro-

jektowania. Uczelniane desi-

gnerskie zespo³y zadaniowe

pracowa³y m.in. nad opraco-

waniem elementów wizual-

nych firm (np. rebranding) po-

przez tworzenie nowatorskich

kolekcji p³ytek, na elemen-

tach ¿eliwnych w trendach mo-

dy u¿ytkowej skoñczywszy. -

Projekt mia³ charakter ekono-

miczny i ekologiczny – podkre-

œla kielecki mentor ca³ego

przedsiêwziêcia doktorant

Marek Osman z Instytutu

Sztuk Piêknych Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. Bez

zastosowania wiedzy wzorni-

czej i grafiki u¿ytkowej w prak-

tyce, to jak pisanie wierszy do

szuflady – komentuje Osman.

Studenci musz¹ nauczyæ siê

negocjowaæ, poznawaæ wy-

tyczne do projektu stworzone

przez zamawiaj¹cych. To na-

prawdê kapitalny poligon do-

œwiadczalny - reasumuje. Stu-

denci uniwersytetu wykazali

siê w 150 procentach.

W ramach nagrody najlepsi

z najlepszych z Uniwersytetu

uczestniczyli w Festiwalu De-

signu organizowanym corocz-

nie w czerwcu na lotnisku

Tempelhoff w Berlinie. Druga

edycja projektu przewidziana

jest ju¿ od paŸdziernika.

/JD/
� Projekt naszej uczelni „Design – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” zorganizowano w Kie-

leckim Parku Technologicznym.
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Królowie designu
� Poligon doœwiadczalny dla studentów wzornictwa
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J
ak promowaæ historiê?

Sposoby s¹ ró¿ne, na

przyk³ad przez rekon-

strukcje historyczne.

Przed kilkoma laty posta-

wi³am na „upublicznienie”

swoich zainteresowañ i pasji z

ni¹ zwi¹zanych. Rozpoczê³am

swoj¹ przygodê z rekonstruk-

cjami historycznymi oraz wy-

stêpami podczas otwar tych

imprez plenerowych w stro-

jach z dawnych epok. Dziêki

Uniwersytetowi Jana Kocha-

nowskiego podjê³am

wspó³pracê z Kompani¹ Wo-

lontarsk¹, do której nale¿ê do

dziœ. W dzia³alnoœci Kompanii

skupiamy siê zarówno na

aspektach militarnych, jak i

kulturowych XVII-wiecznego

dziedzictwa polsko-litewskie-

go z okresu Rzeczypospolitej

Obojga Narodów. Bierzemy

udzia³ w rekonstrukcji bitew i

pokazów walk (konflikty pol-

sko-ukraiñskie, wydarzenia z

czasów potopu szwedzkiego).

Nazwa naszego bractwa

nawi¹zuje do wolontarzy, czyli

ludzi, którzy do³¹czali do od-

dzia³ów z w³asnej woli, ale nie

nale¿eli do wojsk najemnych.

Stroje, w których wystêpujemy

szyte s¹ na podstawie rycin,

obrazów, opisów z epoki, a ta-

k¿e zachowanych egzempla-

rzy. Co istotne, staramy siê - w

miarê mo¿liwoœci - szyæ rêcz-

nie, a tak¿e u¿ywaæ wy³¹cznie

naturalnych materia³ów zgod-

nych z tymi, u¿ywanymi w

przesz³oœci. Odtwarzamy ta-

k¿e obozowiska - œpimy w na-

miotach, na s³omie i sianie.

Na to k³adziemy futra, okrywa-

my siê kocami z samo-

dzia³owej we³ny i filcowymi

derkami. ¯ywnoœæ to odpo-

wiedniki epokowych, czyli

XVII-wiecznych produktów,

przetwarzanych wed³ug prze-

pisów z epoki np. wg ksi¹¿ki

„Compendium Ferculorum”

bêd¹cej bibli¹ kulinarn¹ tam-

tych czasów. Gotujemy w mie-

dzianych i ¿elaznych kot³ach,

sma¿ymy na ¿elaznych, kutych

rêcznie patelniach. Jedzenie

w obozach przygotowujemy w

zale¿noœci od okazji, albo w hi-

storycznych wojskowych kuch-

niach lub na otwartym ¿arze

ognisk.

Nasza grupa uczestniczy w

widowiskach odtwórczych i re-

konstrukcjach bitew w ca³ej

Europie. Braliœmy udzia³ m.in.

w spotkaniach historycznych

w Holandii, w miejscowoœci

Grolle na rekonstrukcji bitwy

Slag om Grolle, a tak¿e na Wê-

grzech w miejscowoœci Tata

na wielkiej bitwie z wojskami

tureckimi. Wielokrotnie wybie-

raliœmy siê tak¿e na Ukrainê,

do Chocimia czy Kamieñca Po-

dolskiego, a tak¿e do Burtan-

ge, czy chocia¿by do Moskwy.

Dziêki temu poznajemy wiele

osób, nie tylko z Polski i Euro-

py, które dziel¹ z nami tê

sam¹ pasjê.

Do grupy nale¿¹ osoby w

ró¿nym wieku, z ró¿nym wy-

kszta³ceniem, ale jedn¹ pa-

sj¹, któr¹ jest historia. W

ostatnich latach kilka osób z

Kompanii rozpoczê³o studia

historyczne na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach. Osobiœcie interesuje siê

dziedzictwem kulturowym i

wierzê, ¿e podczas studiowa-

na du¿¹ rolê w lepszym rozu-

mieniu histor i i odegra³o

w³aœnie moje bractwo.

Rekonstrukcja historyczna

jest tym „czymœ”, co na sta³e

pozostaje w nas. Z tego siê

nie wyrasta, tego siê nie zapo-

mina. Wspomnienia s¹ niesa-

mowite. Zawsze z niecierpli-

woœci¹ czekamy na nowy se-

zon wyjazdowy i ponowne spo-

tkania.

Monika POSZALSKA

studentka III roku historii

Z mi³oœci i pasji do historii
� O oryginalnej promocji Instytutu Historii pisze Monika Poszalska,

studentka III roku historii na Wydziale Humanistycznym
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J
u¿ od paŸdziernika rusza

kolejna edycja dzia³alno-

œci Klubu Aktywnego Stu-

denta dzia³aj¹cego przy

Akademickim Biurze Karier.

Po ubieg³orocznych sukce-

sach projektów realizowanych

w ramach Klubu Aktywnego

Studenta, inicjatywa zosta³a

szybko doceniona przez stu-

dentów uniwersytetu. W ra-

mach klubu m³odzi ludzie

mog¹ rozwijaæ zainteresowa-

nia, uzyskaæ wsparcie w reali-

zacji w³asnych przedsiêwziêæ

oraz sprawdziæ siê w roli lidera

zespo³u.

Akcje charytatywne, organi-

zacja targów pracy dla studen-

tów, rajd, liczne szkolenia i spo-

tkania networkingowe prowa-

dzone przez praktyków zawodu,

autorska sztuka teatralna – to

tylko niektóre z inicjatyw jakie

dotychczas podjêli studenci

Uniwersytetu. W nad-

chodz¹cym roku akademickim

zostan¹ poszerzone o autor-

skie projekty realizowane we

wspó³pracy z wybranymi firma-

mi. - Klub to szansa dla studen-

tów na zdobycie doœwiadczenia

zawodowego i poszerzenie

umiejêtnoœci interpersonal-

nych, szczególnie cenionych

dziœ przez pracodawców. Dziêki

dzia³alnoœci w klubie mog³em

sprawdziæ siê w roli lidera ze-

spo³u. Prowadzi³em projekt

„Wampiriada”, w ramach które-

go ponad stu studentów odda³o

krew potrzebuj¹cym - mówi Ka-

rol Zarêba, koordynator jedne-

go z projektów klubu.

Jednak KAS nie koñczy siê

na projektach realizowanych w

czasie studiów. Na najaktywniej-

szych studentów czekaj¹ p³atne

sta¿e w prê¿nie rozwijaj¹cych

siê firmach i instytucjach regio-

nu œwiêtokrzyskiego. - Na

pocz¹tku by³o ciê¿ko, jednak

op³aci³o siê! Po tym jak dowie-

dzia³em siê o programie sta¿y,

pomyœla³em, ¿e taka szansa

mo¿e siê ju¿ nie powtórzyæ. Od

zawsze by³em aktywn¹ osob¹:

wolontariat, sekcja p³ywacka,

ko³o naukowe. Wszystko to ro-

bi³em z myœl¹, ¿e zaowocuje to

w przysz³oœci, jednak nie spo-

dziewa³em siê, ¿e stanie siê to

tak szybko – podkreœla Konrad

Wójcik, sta¿ysta w Firmie K-EX -

Kolporter Express.

Ponadto program zak³ada

jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ, która

zwiêksza szansê m³odych ludzi

na rynku pracy. Corocznie 50

najaktywniejszych cz³onków

KAS, wy³onionych w drodze ran-

kingu na podstawie podejmo-

wanych aktywnoœci i dzia³añ ma

mo¿liwoœæ zaprezentowania

swoich osi¹gniêæ w „Albumie

najaktywniejszych studentów

UJK”. Biuletyn jest rozsy³any do

wiod¹cych firm, instytucji i or-

ganizacji z województwa œwiêto-

krzyskiego. - Jest to unikalna

mo¿liwoœæ dla m³odych ludzi do

zaistnienia w œrodowisku bizne-

sowym, wœród mened¿erów

oraz osób decyzyjnych najwa-

¿niejszych instytucji w regionie

– mówi Paulina Zapa³a, stu-

dentka IV roku pedagogiki.

- Jeœli posiadasz pasje, ce-

nisz aktywnoœæ, dzia³asz na

rzecz w³asnego rozwoju i szu-

kasz mo¿liwoœci realizacji

w³asnych pomys³ów, pomyœl o

swojej przysz³oœci i zapisz siê do

Klubu Aktywnego Studenta! –

zachêca Justyna Pilarz, specjali-

sta ds. wejœcia na rynek pracy.

Program jest wspó³finanso-

wanym ze œrodków Unii Euro-

pejskiej. Zapraszamy do zapo-

znania siê z zasadami dzia³al-

noœci KAS na stronie www.

abk.ujk.edu.pl

Kiedy aktywnoœæ staje siê
królow¹ sukcesu…
� Dla studentów to najlepsze miejsce na realizowanie pomys³ów
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J
eden projekt siê koñczy,

drugi siê zaczyna. Fi-

na³em ma byæ powstanie

kierunku lekarskiego na

kieleckim uniwersytecie.

Nowe sale wyk³adowe i

sprzêty w laboratoriach. To

efektu unijnego programu

„MEDIC”, który koñczy siê w

tym roku. Dziêki œrodkom fi-

nansowym z tego programu w

wysokoœci 6,5 miliona z³otych

utworzono miêdzy innymi Cen-

trum Informacji Medycznej,

pracowniê biostatystyki i zmo-

dernizowano kilka sal w bu-

dynku Wydzia³u Nauk o Zdro-

wiu. – Doprowadzi³o nas to eu-

ropejskich standardów wypo-

sa¿enia – mówi profesor Sta-

nis³aw G³uszek, dziekan Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu kielec-

kiego Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego. Dla przyk³adu

w pracowni biostatystyki wy-

posa¿ono dwie sale do æwi-

czeñ, w których znalaz³y siê

symulatory fizjologiczne (ma-

nekiny) odzwierciedlaj¹ce ¿y-

wego cz³owieka. Studenci

bêd¹ uczyli siê na nich rato-

waæ „pacjenta” któremu spa-

da ciœnienie, ubywa krwi, itd.

Wszystko bêdzie rejestrowa-

ne na dysk komputera, a za lu-

strem weneckim bêdzie siê

przygl¹da³ temu æwiczeniu na-

uczyciel.

To efekty projektu „ME-

DIC”, ale jeszcze wiêksze

zmiany przyniesie kolejny pro-

jekt o nazwie „MEDREH”. W

ramach tego projektu ma po-

wstaæ nowy budynek, któr y

stanie pomiêdzy alej¹ IX Wie-

ków Kielc a ulic¹ Radiow¹. Na

powierzchni siedmiu tysiêcy

metrów kwadratowych mie-

œciæ bêd¹ siê sale wyk³adowe i

laboratoria. Budynek bêdzie

mia³ cztery kondygnacje, par-

king na 32 samochody. Znaj-

dzie w nim miejsce Zak³ad

Anatomii Prawid³owej.

Dziêki temu, mo¿na myœleæ

o powstaniu kierunku lekar-

skiego na naszym uniwersyte-

cie. – Rozpoczêcie naboru na

ten kierunek planujemy w roku

akademickim 2014/15, z mo-

¿liwoœci¹ przesuniêcia na na-

stêpny rok – informuje profe-

sor Stanis³aw G³uszek. Oprócz

budynku, potrzebna jest zgoda

resortu nauki i szkolnictwa wy-

¿szego oraz ministra zdrowia. –

Jesteœmy dobrej myœli, bo w

naszym kraju lekarze s¹ po-

trzebni. Œwiadczy o tym niski

wspó³czynnik iloœci lekarzy

przypadaj¹cy na 10 tysiêcy

mieszkañców – mówi profesor

Stanis³aw G³uszek. Szanse na

kierunek lekarski s¹ du¿e,

gdy¿ ju¿ teraz Wydzia³ Nauki o

Zdrowiu Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego jest wysoko no-

towany. Posiada najwy¿sz¹ ka-

tegoriê wydzia³ow¹ - „A” na-

dan¹ przez ministra nauki i

szkolnictwa wy¿szego.

Szansê na studia lekarskie

maj¹ obecni gimnazjaliœci. Na

razie absolwenci naszych

szkó³ musz¹ wyje¿d¿aæ na stu-

dia medyczne do Krakowa, Lu-

blina czy Warszawy.

Piotr BURDA

� Mariusz Stroñski, kierownik budynku Wydzia³u Nauk o

Zdrowiu prezentuje odnowion¹ salê æwiczeniow¹. Za ty-

dzieñ trafi do niej niezwyk³y manekin wart kilkaset tysiêcy

z³otych.
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Potê¿ny krok do medycyny
� Kierunek lekarski w Kielcach za trzy lata
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O
obozach ¿eglarskich

o r g a n i z o w a n y c h

przez Uniwersytetu

Jana Kochanowskie-

go po raz pierwszy us³ysza³am

na zajêciach z basenu. Pomy-

œla³am wtedy „dlaczego nie?".

W koñcu wszyscy tak za-

chwalaj¹ sobie obozy zimowe,

wiêc latem nie mog³o byæ go-

rzej. Na obóz pojecha³am zu-

pe³nie „zielona” jeœli chodzi o

jak¹kolwiek wiedzê ¿eglarsk¹,

nie znaj¹c zupe³nie nikogo.

Rejs rozpoczyna³ siê w Wil-

kasach, ko³o Gi¿ycka, gdzie

pierwszego dnia popo³udniu

zgromadzi³a siê ju¿ niemal ca³a

grupa, tam te¿ siê koñczy³. Tra-

sa wiod³a szlakiem po ³udnio-

wych jezior, od Niegocina a¿ po

Œniardwy.

Przyznam, ¿e na pocz¹tku

mia³am pewne obawy co do

grupy. Jednak moje w¹tpliwo-

œci zosta³y szybko rozwiane.

Ju¿ pierwszego wieczoru wszy-

scy bawiliœmy siê wspólnie

przy szantach. Nie by³o to jed-

nak zwyk³e œpiewanie - nasz

sternik posiada³ umiejêtnoœæ

opowiadania tego co œpiewa,

dziêki czemu s³ucha³o siê go z

ogromn¹ przyjemnoœci¹. Du¿e

wra¿enie robi³ na nas zasób je-

go pamiêci, która zna³a chyba

ka¿d¹ szantê i nie tylko.

Po jakimœ czasie zaczêli siê

do nas dosiadaæ ludzie wra-

caj¹cy do swoich ³odzi,

przy³¹czali siê do œpiewu oraz

do gry. Wkrótce oprócz gitary

brzmia³y tak¿e skrzypce. A w

tle szum jeziora i melodia fa³ów

uderzaj¹cych o maszty. Na

mnie, jako osobie, która pierw-

szy raz odwiedzi³a Mazury, wie-

czór zrobi³ du¿e wra¿enie.

W rejs wyp³ynêliœmy na-

stêpnego dnia. Wiêkszoœæ

osób z za³ogi mia³a ju¿ do czy-

nienia z ¿aglami, posiadali pa-

tenty ¿eglarskie, wiêc wyp³yniê-

cie z portu, czy samo ¿eglowa-

nie nie by³o dla nich proble-

mem. Jak siê okaza³o, moja

niewiedza nie przeszkadza³a

nikomu i gdy tylko czegoœ nie

wiedzia³am mog³am œmia³o za-

pytaæ. Dziêki temu w milej at-

mosferze mo¿na by³o zasiê-

gn¹æ trochê wiedzy.

D³ugotrwa³e p³yniecie ³odzi¹

mo¿e wydawaæ siê nudne - w

koñcu co mo¿na robiæ z cztere-

ma obcymi osobami? Mazury

posiadaj¹ na szczêœcie wa¿n¹

cechê: tutaj niewa¿ne jakiej je-

steœ p³ci i ile masz lat, doga-

dasz siê z ka¿dym. Zanikaj¹

granice miêdzy pokoleniami czy

œwiatopogl¹dami, ka¿dy ma do

opowiedzenia jak¹œ ciekaw¹ hi-

storiê czy dowcip. Tak up³ywa³y

godziny miêdzy jedn¹ przysta-

ni¹ a drug¹. Czasem z wiatrem,

czasem bez, jednak zawsze

równie przyjemnie.

Bez w¹tpienia prawdziwy

klimat Mazur tworz¹ wieczory i

noce w portach, gdzie do póŸ-

na gra muzyka. Zewsz¹d do-

chodzi gwar, dŸwiêk gitary no i

wszechobecny plusk fal o

kad³uby ³odzi.

A po zakoñczonych biesia-

dach mo¿na pos³uchaæ ¿eglar-

skich gawêdziarzy opowia-

daj¹cych o przygodach prze¿y-

tych na wodzie, tych zabaw-

nych i niebezpiecznych, jednak

zawsze wspominanych z

uœmiechem na twarzy. Ca³oœci

dope³nia³o rozbrajaj¹ce poczu-

cie humoru komandora. Panu-

je tu niepowtarzalny klimat,

gdzie ka¿dy znajdzie coœ dla

siebie. Takie zreszt¹ s¹ ca³e

Mazury.

Mo¿na by opowiadaæ godzi-

nami o tym rejsie, o k¹pielach

w jezior ze, pr zepysznych

szczupakach czy chlupi¹cych

falach, jednak ¿eby poczuæ ten

klimat, trzeba tam po prostu

byæ, bo ¿adne s³owa go nie od-

dadz¹. ¯a³ujê jedynie, ¿e odby-

wa³ siê on tylko na dwóch

³odziach. Cudownie by³o p³yn¹æ

po jeziorze w towarzystwie kil-

kudziesiêciu innych ¿aglówek.

Na myœl przychodz¹ opowieœci

sternika i komandora o daw-

nych czasach, kiedy przez je-

ziora p³ywa³a flota oœmiu ³odzi

z Kielc. Ci, co mieli okazjê poje-

chaæ i jej nie wykorzystali,

niech ¿a³uj¹, bo naprawdê jest

czego. Mazur y widziane z

¿aglówki s¹ piêkne. Osobiœcie

mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e

taki rejs pozwala zakochaæ siê

w tej czêœci Polski, a dla tych,

którzy ju¿ j¹ widzieli, zakochaæ

siê w niej na nowo. Z pewno-

œci¹ powrócê tam za rok.

Dorota PO£CIK

studentka III roku

fizjoterapii UJK

Po zakoñczeniu sezonu na III-li-

gowych parkietach oraz uczestnic-

twie w Akademickich Mistrzostwach

Polski, dru¿yna AZS UJK Kielce w

okresie wakacyjnym równie¿ praco-

wa³a nad form¹ i zdobywa³a nowe

doœwiadczenia w handballu, tyle

¿e… na pla¿y.

W lipcu zawodnicy AZS UJK wziêli

udzia³ w dwóch turniejach pla¿owej

pi³ki rêcznej w ramach Eliminacji Mi-

strzostw Polski oraz Pucharze Polski

w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i Opolu.

Mimo braku doœwiadczenia w te-

go typu rozgrywkach kieleccy szczy-

piorniœci pokazali siê z bardzo do-

brej strony zajmuj¹c trzecie miejsce

w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i pi¹te

w Opolu awansuj¹c tym samym do

najlepszej 10 polskich dru¿yn be-

ach handballa.

- To by³a dla nas przede wszyst-

kich dobra zabawa i zbieranie no-

wych doœwiadczeñ, a jednoczeœnie

promocja uczelni – mówi Mateusz

Kutwin, rozgrywaj¹cy AZS UJK Kiel-

ce.

Póki co dla szczypiornistów AZS

UJK Kielce rozpoczyna siê okres

przygotowawczy do sezonu ligowe-

go 2012/2013, któr y zawodnicy

spêdz¹ biegaj¹c po kieleckich la-

sach.

Sk³ad AZS UJK Kielce: Tomasz

B³aszkiewicz, Bar tosz Bednarski,

Sebastian Kozubek, Oskar Kucper,

Mateusz Kutwin, £ukasz Michalski,

Pawe³ Papaj, Daniel Weso³owski,

Piotr Papaj oraz goœcinnie: Kamil

Buchcic.

£ukasz MICHALSKI � Pla¿owicze AZS UJK Kielce na turnieju w Opolu : Krzy¿an, Danio, Ozi, Bebe, Pepe, Seba, Buli.
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WAKACJE PI£KARZY RÊCZNYCH AZS UJK KIELCE

Nie tylko na parkiecie

� Rektor Jacek Semaniak (na zdjêciu w œrodku) towarzyszy³ nam w rejsie po Mazu-

rach.

� Sternik Krzysiek i komandor Grzegorz.
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Wspomnienie z Mazur...
� Na obozach ¿eglarskich

organizowanych przez

Uniwersytet Jana

Kochanowskiego panuje

niepowtarzalny klimat,

gdzie ka¿dy znajdzie coœ dla

siebie – pisze Dorota Po³cik,

studentka III roku fizjoterapii

� Rozœpiewana za³oga Talii, na gitarze Micha³ Ró¿ycki. � Nie tylko gitarê, ale tak¿e skrzypce

mo¿na by³o us³yszeæ podczas rejsu.


