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Nowy rok, nowe nadzieje
n Uroczyste Gaudeamus zabrzmi w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego po raz 46.

U

roczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015
odbêdzie siê dziœ o godzinie 12 w Auli G³ównej budynku
Rektoratu przy ulicy Stefana ¯eromskiego 5. W tym roku do grona studentów kieleckiego uniwersytetu
do³¹czy 4660 studentów.

Inauguracjê rozpocznie przemówienie profesora Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studenci pierwszego roku odbior¹ indeksy i z³o¿¹ œlubowanie. Tym samym, zostan¹ oficjalnie przyjêci w poczet braci akademickiej.
Uroczystoœæ uœwietni wyk³ad inauguracyjny zatytu³owany „Fun-

damentalizm jêzykowy”, wyg³osi go profesor Marek Ruszkowski.
Wiêcej o nowym roku akademickim, w specjalnej rozmowie
dla „Studenta”, opowiada profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Czytaj na stronie II
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WyobraŸnia i wiedza

n Problemów nie brakuje, ale nie mog¹ zas³oniæ radoœci. Takich jak dobra rekrutacja,
kierunek lekarski, centrum sportowo-rehabilitacyjne

R

ozmowa z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem
Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
Piotr Burda: * Jak ocenia
Pan tegoroczn¹ rekrutacjê?
Profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: Ostateczne
wyniki rekrutacji poznamy za
dwa, trzy tygodnie. Na obecnym etapie mogê stwierdziæ,
¿e zakoñczyliœmy j¹ sukcesem, co jest dobr¹ informacj¹
w kontekœcie ni¿u demograficznego, który coraz bardziej
dotyka szkolnictwo wy¿sze. W
tym roku doszed³ te¿ s³aby wynik matur y (majowy egzamin
zaliczy³o zaledwie 71 procent
zdaj¹cych – red.), który mia³
prze³o¿enie na rekrutacjê. O
przyjêcie na nasz¹ uczelniê
stara³o siê 7,5 tysi¹ca studentów, mniej ni¿ w ubieg³ym roku. Przyjêliœmy 4,5 tysi¹ca
studentów i jest to wynik analogiczny do ubieg³ego roku.
Cieszy równie¿ to, ¿e przyjêliœmy o 10 procent wiêcej studentów wiêcej na studia niestacjonarne.
* Sk¹d wzrost na studiach
niestacjonarnych, te studia
cieszy³y siê ostatnio
mniejsz¹ popularnoœci¹?
- Ograniczyliœmy studia niestacjonarne do kier unków
ciesz¹cych siê popularnoœci¹,
miêdzy innymi fizjoterapia,
ekonomia, zarz¹dzanie, administracja, filologia angielska,
dziennikarstwo i pedagogika.
Na te kierunki zawsze mo¿na
liczyæ. Dziêki temu osi¹gnêliœmy stabilnoœæ, jeœli chodzi o
przewidywane dochody ze studiów niestacjonarnych. Liczymy na to, ¿e z up³ywem czasu
coraz bardziej liczyæ bêdzie siê
dyplom uniwersytecki, a tu nasza uczelnia nie ma konkurentów w regionie.
* Czy uda³o siê zape³niæ
miejsca na nowych kierunkach studiów?
- Zaproponowaliœmy piêæ
nowych kierunków studiów, z
czego trzy okaza³y siê hitami.
To turystyka z rekreacj¹, bezpieczeñstwo narodowe, rachunkowoœæ i finanse. Na ka¿dy z tych kierunków przyjêto
ponad sto osób, co mia³o
wp³yw na wynik rekrutacji.
Oprócz tego, by³y dwa inne kierunki: europejskie studia kulturowe i informacja w przestrzeni publicznej. Tam te¿ powsta³y grupy, ale trudno je porównywaæ z trzema poprzednimi. Sukcesem okaza³o siê
utworzenie studiów drugiego
stopnia na kierunku biotechnologia.
* Problemem uczelni s¹ finanse. Jak w tej chwili
wygl¹da sytuacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego?
- Nie da siê ukr yæ, ¿e w
ostatnich latach osi¹galiœmy
ujemne wyniki finansowe.
Równie¿ w tym roku bêdzie podobnie, jeœli nie uda siê sprzedaæ budynku przy ulicy Leœnej,
a prawdopodobnie nie uda siê

tego zrobiæ. Dlatego potrzebne s¹ zmiany organizacyjne,
które ju¿ mia³y miejsce w
ubieg³ym i obecnym roku.
Efektem zmian jest radykalnie
zmniejszone zatr udnienie,
które na dzisiejszy dzieñ wynosi 1427 pracowników. Zmniejszy³o siê o 260 osób w ci¹gu
dwóch lat. Nie umniejszy³o to
sprawnoœci uniwersytetu, bo
w tym sk³adzie kadrowym realizujemy wiêcej kierunków.
Nie ukrywam, ¿e niektóre kierunki chcemy rozwijaæ. Na
przyk³ad kierunek lekarski,
wychowanie fizyczne, czy piêæ
tegorocznych nowoœci. W krótkiej perspektywie czasowej
myœlimy o uruchomieniu prawa. Niektóre kierunki sta³y siê
mniej popularne. W wiêkszoœci dotyczy to naszej filii w
Piotrkowie Tr ybunalskim. Na
wydziale filologiczno–histor ycznym widzimy tam du¿o
mniejsze zainteresowanie
studentów. Liczymy siê z tym,
¿e ograniczymy tam studia tylko do pierwszego stopnia. Podobnego zagro¿enia nie ma w
Kielcach, gdzie mamy historiê
i militarystykê historyczn¹.
* Czy to oznacza wycofanie siê uniwersytetu z Piotrkowa?
- Nie. Natomiast musimy
monitorowaæ sytuacjê na ró¿nych wydzia³ach i kierunkach
studiów pod k¹tem liczby studentów, posiadania i pozyskiwania uprawnieñ do nadawania stopni naukowych, aktywnoœci naukowej. Jeœli dzia³alnoœæ wydzia³u opiera siê
wy³¹cznie na dydaktyce i ta
sfera zaczyna kuleæ, to mog¹
byæ jednoznaczne decyzje.
Uniwersytet nie ma szansy
rozwijania wszystkiego, musi
siê rozwijaæ w sposób wybiórczy, musimy wskazaæ rzeczy,
które s¹ nasz¹ mocn¹ stron¹ i
rozwijaæ je. W Filii prowadzimy
kszta³cenie na oœmiu kierunkach, w tym w czterech na poziomie magisterskim. Najbli¿sza przysz³oœæ poka¿e, w któr ym kierunku nast¹pi¹ zmiany.
* Podobnie wypowiada siê
profesor Lena Kolarska-Bobiñska, minister nauki i
szkolnictwa wy¿szego w kontekœcie poszczególnych
uczelni.
- I w³aœnie z tego powodu,
¿e bêdzie to dotyczy³o poziomu uczelni, tr zeba zrobiæ
wszystko, aby nasza uczelnia
by³a konkurencyjna w stosunku do innych uczelni.
* Nie boi siê Pan zmian w
ustawie o szkolnictwie wy¿szym, które preferuj¹ wiêksze oœrodki akademickie?
- Ustawa, która wesz³a w ¿ycie od nowego roku akademickiego daje swobodê kszta³towania kierunków studiów i mo¿liwoœæ prowadzenia studiów
na poziomie magisterskim,
jednostkom, któr e maj¹
uprawnienia habilitacyjne i
uprawnienia do nadawania
stopnia doktora. W Kielcach
ka¿dy nasz wydzia³ ma takie

uprawnienia, wydzia³y w Piotrkowie ich nie maj¹. W tej sytuacji bêd¹ musia³y zabezpieczyæ bardziej liczn¹ kadrê do
prowadzenia profilu ogólnoakademickiego, albo wprowadziæ kszta³cenie w profilu praktycznym. To z kolei wymaga zatrudnienia 30 procent specjalistów spoza szkolnictwa wy¿szego, którzy bêd¹ prowadzili
kszta³cenie praktyczne.
* Proszê wymieniæ trzy
kluczowe wydarzenia w rozpoczynaj¹cym siê roku akademickim.
- Na pewno do historii, nie
tylko uczelni, ale i regionu,
przejdzie powstanie kierunku
lekarskiego. W zasadzie trudno coœ porównaæ z tym wydarzeniem, które bêdzie niczym
stworzenie nowej uczelni w
Kielcach.
* Na jakim etapie jest powstanie kierunku lekarskiego?
- Spokojnie oczekujemy na
decyzjê ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego. Ministerstwo przyœle nam decyzjê po
tym, jak wp³ynie do ministerstwa decyzja Polskiej Komisji
Akredytacyjnej. Liczy³em, ¿e
decyzja ministerstwa pojawi
siê jeszcze przed rozpoczêciem roku akademickiego. Myœlê, ¿e stanie siê to w ci¹gu
najbli¿szych dni.
* Jakie s¹ kolejne wydarzenia?
- W tym roku, po raz pierwszy w 45-letniej historii uniwersytetu zabezpieczymy bazê lo-

kalow¹ dla sportu akademickiego i rehabilitacji. Centrum
Sportu i Rehabilitacji wiosn¹
zostanie oddane do u¿ytku.
Podchodzê do tej sprawy bardzo emocjonalnie, bo wiele razy próbowaliœmy, a dopiero teraz siê uda³o. Wszystko idzie
zgodnie z planem. 24 czerwca
2014 roku wbijaliœmy ³opatê
na placu budowy, za tydzieñ
zawieszamy wiechê na budynku centrum. Trzecie wydarzenie to dalsze budowanie wizer unku uniwersytetu, jako
oœrodka naukowego, z rosn¹c¹ liczb¹ grantów naukowych. Niezwykle wa¿ne jest
te¿ rozpoczêcie prac nad wykorzystaniem œrodków w kolejnej perspektywie finansowania unijnego. Chcemy bardzo szybko w to wejœæ, mo¿e
byæ to panaceum na ró¿ne
trudne sytuacje. Pojawiaj¹ siê
alternatywne mo¿liwoœci finansowania przedsiêwziêæ,
na które do tej pory nie mo¿na
by³o pozyskaæ pieniêdzy.
* Bêdzie kierunek prawny
na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji?
- Œwiadome budowanie zasobów na bazie kierunku administracja skutkuje tym, ¿e
pod koniec tej kadencji
bêdziemy mogli ruszyæ z kierunkiem prawo. To kierunek
presti¿owy, który potrafi przyci¹gn¹æ bardzo dobrych i umotywowanych kandydatów.
Bêdziemy wtedy uniwersytetem o bardzo szerokiej i uniwersalnej ofercie kszta³cenia.

* Lekarze, prawnicy, fizjoterapeuci. A co z nauczycielami? Uniwersytet ma pedagogiczne korzenie.
- W szko³ach jest ju¿ problem z matematykami, bêdzie
problem z fizykami, chemikami, polonistami. Emer yci ju¿
mówi¹, ¿e dobrze, i¿ kszta³ci
siê mniej pedagogów, bo maj¹
du¿o pracy. U nas jest akcyjnoœæ, teraz potrzebni s¹ in¿ynierowie, wiêc ich kszta³cimy.
Za dziesiêæ lat zabraknie dobrych nauczycieli. Dlatego nie
odchodzimy od kszta³cenia
pedagogów.
* Jednym z efektów programu wymiany studenckiej
Erasmus jest milion dzieci narodzonych dziêki miêdzynarodowej wspó³pracy. Pr zy
uczelniach maj¹ powstawaæ
¿³obki i przedszkola. Tak bêdzie na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego?
- By³y u nas ju¿ pomys³y
utworzenia przedszkola przy
uczelni. Rzeczywiœcie w ostatnich latach pojawi³o siê du¿o
dzieci pracowników i studentów. Nie myœlimy jednak o
utworzeniu ¿³obka czy przedszkola, bo na terenie miasta
jest sporo takich placówek.
Milion dzieci „Erasmusa” to
imponuj¹ca liczba. Œwiadczy o
tym, ¿e studenci wyje¿d¿aj¹cy
na zagraniczne sta¿e bardzo
potrzebuj¹ bratniej duszy. Mamy takie przyk³ady na naszej
uczelni. Pamiêtam jedn¹ z
pier wszych studentek, która
wyjecha³a na wymianê do
W³och. Po dwóch latach spotkaliœmy siê, przyjecha³a do
Polski z narzeczonym, bardzo
sympatycznym Giuseppe.
* Czy w Kielcach mo¿emy
spodziewaæ siê wiêkszej liczby studentów – obcokrajowców?
- To by³ jeden z punktów,
który mocno stawia³em w swoim inauguracyjnym wyst¹pieniu. Dwa lata temu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
by³o 12 obcokrajowców, w
ubieg³ym roku 22, w tym roku
bêdzie ich ponad 40. Moim ¿yczeniem jest, aby co roku ta
liczba zwiêksza³a siê o sto procent. W ten sposób dojdziemy
do kilkuset osób. Bar dzo
ciep³o odnosimy siê do decyzji
kieleckiej Rady Miasta o przyznaniu stypendiów studentom
z ukraiñskiej Winnicy. To jest
zachêta, ale i wspar cie
m³odych Ukraiñców. Ich kraj
znalaz³ siê w bardzo trudnej
sytuacji i trzeba nam solidarnoœci.
* Obiecywa³ Pan wiêksz¹
obecnoœæ uniwersytetu w ¿yciu Kielc i regionu. S¹ na to
jakieœ pomys³y?
- Nie chodzi tu o pokazywanie siê w Kielcach osoby rektora, która uosabia majestat
uczelni, ale zaanga¿owanie
ca³ego œrodowiska akademickiego. Nie chcê mówiæ o imprezach, które tocz¹ siê w
standartowy sposób, jak festiwal nauki, jesieñ ¿akowska,
studencka wiosna kulturalna,

ofer ta klubu WSPAK. Chodzi
bardziej o wystawy, otwar te
wyk³ady dla kielczan. Dlatego
wspó³pracujemy ze Wzgórzem
Zamkowym, Muzeum Narodowym, Wojewódzk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹, wiele ³¹czy nas z
Kieleckim Parkiem Technologicznym. War to wspomnieæ
zaanga¿owanie naszego Instytutu Historii i osobiste pana
Krzysztofa Brachy w propagowanie dziedzictwa kulturowego. Bardzo aktywnie w³¹czyliœmy siê w obchody 150 rocznicy powstania styczniowego.
Nawi¹zaliœmy
blisk¹
wspó³pracê z Regionalnym
Centrum Naukowo–Technologicznym w Podzamczu Chêciñskim. Powsta³ tam oœrodek
pracy twórczej uniwersytetu.
Realizujemy du¿e projekty w
zakresie biotechnologii, wykorzystania komórek macierzystych, implantowania ich w terapii ró¿nego rodzaju schorzeñ. To zosta³o zapisane w
kontrakcie terytorialnym w obszarze zdrowia i by³o koordynowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestniczymy we wszystkich przedsiêwziêciach zwi¹zanych z realizacj¹ regionalnej strategii
innowacji. Od nowego roku
akademickiego uruchomiony
zostanie uniwersytet dzieciêcy. Zapisa³o siê do niego 110
bardzo m³odych ludzi, którzy z
pocz¹tkiem paŸdziernika podejm¹ kszta³cenie w tym uniwersytecie. Wspó³realizujemy
z Kuratorium Oœwiaty projekt
zwi¹zany z kszta³ceniem laureatów olimpiad przedmiotowych. To wszystko jest wchodzeniem w przestrzeñ miejsk¹
w charakterze ekspertów i organizatorów ró¿nych akcji.
* Dziœ bêd¹ œlubowaæ studenci pierwszego roku. Czego im ¿yczy rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego?
- Najpier w pogratulujê im
w³aœciwego wyboru uczelni.
Mogê zapewniæ, ¿e nauczyciele i pracownicy naszej uczelni,
a pewnie te¿ starsze roczniki
studentów, do³o¿¹ wszelkich
starañ, ¿eby znaleŸli siê w
spo³ecznoœci, któr¹ uznaj¹ za
swoj¹. ¯yczê rozwijania wszelkich zainteresowañ, bo uniwersytet jest miejscem, w którym mo¿na rozwijaæ ró¿ne talenty, niezale¿nie od wybranego kierunku studiów. Jest u
nas wiele rzeczy do odkrycia.
Najbardziej smakuje cz³owiekowi to, co samodzielnie odkry³.
* Co na nowy rok akademicki powie Pan pozosta³ej
braci studenckiej? Tak¿e
tym, którzy studia maj¹ ju¿ za
sob¹ lub dopiero je planuj¹.
- Powtórzê za Albertem Einsteinem „wyobraŸnia jest wa¿niejsza od wiedzy”. Ci, którzy
maj¹ wyobraŸniê, s¹ ciekawi
otaczaj¹cego œwiata, s¹ g³odni wiedzy. Rol¹ szko³y i uczelni
jest wykorzystaæ i rozwa¿yæ
ten dar.
* Dziêkujê za rozmowê.
Piotr BURDA
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Pó³ wieku
akademickich Kielc
n Na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego obchodzono wa¿n¹ rocznicê

Zdjêcia Aleksander Piekarski

K

raków z Kielcami nie
zawsze dobrze ¿y³.
Wœród rzeczy, które
nam siê uda³y, s¹
studia akademickie w Kielcach, które przysz³y do nas z
Krakowa.
Na Wydziale Zarz¹dzania i
Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odby³y
siê uroczystoœci 50 rocznicy
utworzenia punktu konsultacyjnego krakowskiej Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej. Dziêki
temu Kielce sta³y siê oœrodkiem akademickim.
By³o to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w powojennej
historii miasta. Mieszkañcy
Kielecczyzny nie musieli ju¿
wyje¿d¿aæ na studia poza nasz
region. Mogli uczyæ siê w Kielcach i zdobyæ tytu³ magistra
ekonomii jednej z najlepszych
polskich uczelni. O znaczeniu
tego wydarzenia mówi³ podczas jubileuszowych uroczystoœci Wojciech Lubawski,
prezydent Kielc. – Wystarczy
podaæ nazwiska absolwentów,
aby przekonaæ siê, jakie znaczenie mia³y te studia i jak¹ rolê odgrywaj¹ dziœ w mieœcie i
regionie – mówi³ Wojciech Lubawski. Wœród nich s¹ Szymon Mazurkiewicz, dyrektor
Kieleckiego Parku Technologicznego, Jacek Nowak, wiceprezes Targów Kielce, Barbara
Nowak, skarbnik miasta,
obecna pos³anka Renata Janik, by³y pose³ Micha³
Cha³oñski. Wszyscy przybyli
na uroczystoœci rocznicowe.
- Kiedyœ trudno by³o w gminie znaleŸæ osobê z wy¿szym
wykszta³ceniem. Dziœ od kompetencji wójta i burmistrza zale¿y rozwój gminy. Wbrew opinii o niezbyt dobrych stosunkach kielecko–krakowskich
postanowiliœcie nam pomoc,
za co bardzo dziêkujemy - podkreœla Adam Jarubas, marsza³ek województwa, zwracaj¹c siê do goœci z Krakowa.
Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego pojawi³y siê w³adze

n

n

Goœciem uroczystoœci by³ profesor Jerzy Hausner, by³y wicepremier.

W pierwszym rzêdzie, oprócz rektorów uczelni i w³adz zasiedli absolwenci: Szymon Mazurkiewicz (trzeci z prawej), pose³ Renata Janik (czwarta z prawej) i Jacek Nowak (siódmy z prawej).

krakowskiej uczelni z jej rektorem, profesorem Andrzejem
Chocho³em, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
O roli punktu konsultacyjnego mówi³ profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. – 50
lat temu czasy by³y specyficz-

Historia oœrodka zamiejscowego
30 wrzeœnia 1964 roku podpisano historyczn¹ umowê. Ze strony
w³adz Kielecczyzny podpisa³ j¹ Czes³aw Domaga³a, przewodnicz¹cy
prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, ze strony krakowskiej
uczelni rektor W³adys³aw Bieda. W Kielcach powsta³ punkt konsultacyjny ówczesnej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Krakowie. Rok
póŸniej powsta³a obecna Politechnika Œwiêtokrzyska, szeœæ lat póŸniej obecny Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Pierwsza siedziba
uczelni wy¿szej w Kielcach mia³a miejsce w tak zwanej so³tysówce
przy ulicy Sandomierskiej. Obecnie znajduje siê tam dom dziecka.
Na pierwszym roku studiów, w 1964 roku pojawi³o siê a¿ 800 osób.
Potem uczelnia przenios³a siê do budynku Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych imienia Miko³aja Kopernika, nastêpnie do kieleckiego
„plastyka”, a od 1986 roku a¿ do koñca istnienia (2010 roku) oœrodek mieœci³ siê na terenie Politechniki Œwiêtokrzyskiej. Zajêcia zaczyna³y siê w pi¹tek po po³udniu, a koñczy³y w niedzielê wieczorem. W tym czasie zmieni³a siê nazwa uczelni, na Akademiê Ekonomiczn¹, póŸniej Uniwersytet Ekonomiczny. W sumie studia ekonomiczne w kieleckim oœrodku ukoñczy³o oko³o trzy tysi¹ce osób.
W 2010 roku oœrodek przesta³ dzia³aæ.

n

Adam Jarubas, marsza³ek województwa wrêcza pami¹tkow¹ rzeŸbê profesorowi Andrzejowi Chocho³owi, rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ne. Brakowa³o ekonomistów,
nauczycieli. To, co zaczê³a Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, potem Akademia Ekonomiczna,
dziœ kontynuuje Uniwersytet
Jana Kochanowskiego – mówi
profesor Jacek Semaniak.
Wspó³praca pomiêdzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym uk³ada siê
bardzo dobrze, pomimo tego,
¿e uczelnie zmuszone s¹ konkurowaæ o absolwentów szkó³
ponadgimnazjalnych. – W na-

szej uczelni 30 procent studentów, to mieszkañcy regionu œwiêtokrzyskiego. Dlatego
tak wa¿na jest dla nas
wspó³praca z Kielcami – mówi
profesor Andrzej Chochó³, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wœród goœci uroczystoœci
by³ profesor Jerzy Hausner,
by³y wicepremier i profesor
El¿bieta M¹czyñska, prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Piotr BURDA

PRZED NAMI XIV KIELECKI FESTIWAL NAUKI

Tydzieñ z nauk¹

W

dniach 10-17 paŸdziernika br. odbêdzie siê XIV edycja
Kieleckiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna formu³a
festiwalowych imprez wpisuje siê
w promocjê realizowanych innowacyjnych naukowych i nie tylko
przedsiêwziêæ naszego regionu.
- Priorytetem Festiwalu bêdzie
dotarcie z pasj¹ i praktyczn¹ nauk¹ do m³odzie¿y poszukuj¹cej
pozytywnych inspiracji oraz ciekawych wyzwañ - t³umaczy doktor
Joanna Rogalska, dyrektor Kieleckiego Festiwalu Nauki. Organizowane wydarzenia bêd¹ mia³y charakter pokazów, wyk³adów, paneli
dyskusyjnych, warsztatów, konkursów i spotkañ.
Inauguracja Festiwalu bêdzie
mia³a miejsce w Regionalnym
Centrum Naukowo-Technologicznym. W ramach XIV Kieleckiego Festiwalu Nauki, RCNT wraz z
Biurem Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Œwiêtokrzyskiego zaprasza na
Dzieñ Otwarty. Chêtni bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ
zwiedzenia
XVII-wiecznego Zespo³u Pa³acowo-Parkowego, który jest siedzib¹ RCNT. - Podczas zwiedzania
opowiedziana zostanie historia
dworu, pokazane zostan¹ wnêtrza budynku, ogród w³oski otaczaj¹cy dwór, a tak¿e odbêdzie
siê sesja naukowo-historyczna.
Ponadto zapraszamy z wizyt¹ w
Biobanku, w którego sk³ad
wchodz¹ laboratoria badawcze –
wyjaœnia doktor Rogalska. Podczas wizyty odbêd¹ siê prezentacje wyjaœniaj¹ce zasady funkcjonowania Biobanku, a tak¿e liczne
ciekawe prezentacje pokazuj¹ce
miêdzy innymi funkcjonowanie
cia³a cz³owieka.
Dzieñ póŸniej (11 paŸdziernika) Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na zwiedzanie wystawy czasowej w siedzibie Muzeum Lat Szkolnych Stefana
¯eromskiego Oddzia³ Muzeum
Narodowego w Kielcach (ul. Jana
Paw³a II m 5). Wystawa
XIX-wieczne Kielce, organizowana jest z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana ¯eromskiego. Na
uczestników wydarzenia, czeka
quest „Z pamiêtnika m³odego
¯eromskiego”. Ta niekonwencjonalna forma edukacji, to nieoznakowany szlak turystyczny.
Natomiast 13 paŸdziernika Muzeum Narodowe zaprasza na
swój pilota¿owy projekt aktywizuj¹cy osoby niedowidz¹ce –
„Recepcja sztuki” – wyk³ady i wystawa czasowa bêd¹ce podsumowaniem projektu edukacyjnego dla osób z dysfunkcj¹
wzroku. Projekt przybli¿y kulturê
niedowidz¹cych. Dziêki pó³rocznej wspó³pracy dowiemy siê co
robi¹ na co dzieñ, czym siê zajmuj¹, jakie maj¹ zainteresowania. Odpowiemy na pytanie, czy
bywaj¹ w instytucjach kultury i
czy ogl¹daj¹ dzie³a sztuki.
Projektowi towarzyszyæ bêd¹
zajêcia edukacyjne: warsztaty

“Rysunek w œwiecie koloru”, podczas warsztatów bêdzie mo¿na
zwiedziæ Galeriê malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej, zatrzymamy siê w sali
M³odej Polski i omówimy prace
Stanis³awa Wyspiañskiego. W zaaran¿owanej pracowni artysty
stworzymy rysunek pastelami i
omówimy tajniki technologii
stosowanej przez mistrza.
W dniu 15 paŸdziernika swoje
mury otwiera Kielecki Park Technologiczny. KPT to teren aktywnoœci gospodarczej i motor rozwoju miasta i regionu œwiêtokrzyskiego. KPT bierze udzia³ w
procesie stymulacji i zarz¹dzania
przep³ywem wiedzy i technologii pomiêdzy regionalnymi
szko³ami wy¿szymi, jednostkami
badawczo-rozwojowymi, przedsiêbiorstwami i rynkami. KPT
œciœle wspó³pracuje z samorz¹dami i kieleckimi uczelniami wy¿szymi, z którymi realizuje
szereg projektów rozwojowych
maj¹cych na celu pobudzenie
gospodarki oraz wsparcie szeroko rozumianej przedsiêbiorczoœci akademickiej.
16 i 17 paŸdziernika zapraszamy na Targi Kielce na II
Miêdzynarodowe Tar gi INNO-TECH EXPO. To najwiêksze
wydarzenie w Polsce, które
³¹czy œwiat biznesu z osi¹gniêciami nauki. Spotykaj¹ siê
przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiêbiorczoœci, firm i instytucji naukowych. 17 paŸdziernika to równie¿ Dzieñ Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Zapraszamy od godziny 9 do kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 15, gdzie bêdzie mo¿na
wzi¹æ udzia³ w ciekawych
warsztatach i praktycznych zajêciach (patrz ar tyku³ „Dzieñ
Otwarty UJK”).
Zakoñczenie XIV festiwalu nauki odbêdzie siê w Filharmonii
Œwiêtokrzyskiej. Wst¹pi Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Œwiêtokrzyskiej pod batut¹ Kazimierza
Korda (E. GRIEG I i II Suita Peer
Gynt L. van BEETHOVEN VI Symfonia F-dur op. 68 Pastoralna).
XIV Kielecki Festiwal Nauki
bêdzie mia³ równie¿ ods³onê w
Busku-Zdroju.
Przedstawione powy¿ej wydarzenia nie s¹ jedynymi, które
bêd¹ mia³y miejsce podczas Festiwalu. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce programu bêd¹ ukazywa³y siê na stronie internetowej kfn@ujk.edu.pl.
Partnerzy XIV edycji KFN: Biuro Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego w Kielcach, Filharmonia Œwiêtokrzyska, Kielecki Park Technologiczny, Muzeum
Narodowe w Kielcach, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, TVP Kielce. Jan DUDA
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PaŸdziernik
z ekslibrisem

E

kslibris, znak w³asnoœciowy w postaci graficznie skomponowanej kartki z napisem
lub symbolem wskazuj¹cym
w³aœciciela,
towar zyszy
ksi¹¿ce ponad piêæ wieków.
Ekslibrisy dawne s¹ ciekawym
Ÿród³em informacji o ksiêgozbiorach, czytelnictwie i bibliofilach. Wspó³czesne ekslibrisy
coraz rzadziej maj¹ funkcjê
u¿ytkow¹. Sta³y siê grafik¹ artystyczn¹ dedykowan¹ przez
tworz¹cych j¹ artystów wybranym osobom. S¹ to ma³e (rozmiarami) dzie³a sztuki.
Kolekcja ekslibrisów znajduj¹ca siê w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach liczy czter y tysi¹ce jednostek. Na wystawie prezentujemy dwieœcie z nich. S¹ to
prace g³ównie ar tystów polskich, w ró¿nych technikach
graficznych, miêdzy innymi
drzewor yty Kazimierza Wiszniewskiego, Wiktora Langnera, Antoniego Go³êbniaka,
Zbigniewa Dolatowskiego, linor yty Zygmunta Waœniewskiego, Zbigniewa Kubeczki,
Zbigniewa JóŸwika, prace w
technikach metalowych Woj-

ciecha Jakubowskiego,
Zdzis³awa Maja, Czes³awa
Wosia, Jer zego Waygar ta,
grafika cyfrowa Kr zysztofa
Marka B¹ka.
Wystawa „Ex collecctione”
prezentuj¹ca wybrane ksiêgoznaki z naszych zbiorów nie
jest pier wsz¹ wystaw¹ ekslibrisów zorganizowan¹ przez
Bibliotekê UJK w Kielcach. Ten
profil dzia³alnoœci Galerii Akademickiej zapocz¹tkowa³ w
2000 roku profesor Czes³aw
Erber. Pr zy jego pomocy i
wspó³pracy powsta³o kilka wystaw, miêdzy innymi „Sacrum
– ekslibrisy i ma³e formy graficzne” w 2002 roku.
W krêgu ma³ej grafiki i ekslibrisu pozostawaliœmy równie¿ w nastêpnych latach.
Chcemy, aby prezentacja ekslibrisów ar tystycznych pozosta³a tak¿e w przysz³oœci wa¿nym nurtem dzia³alnoœci wystawienniczej Galerii Uniwersyteckiej.
„Ex collectione”, wystawa
ekslibrisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach czynna od paŸdziernika w
budynku biblioteki przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej 21 E.

NIE PISZ DO SZUFLADY,
NAPISZ DO „SZUFLANDII”

Podzielmy siê
twórczoœci¹

N

a stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego r uszy³a nowa zak³adka stworzona z myœl¹ o studentach, którzy chc¹ dzieliæ siê swoj¹ twórczoœci¹. W „Szuflandii” mo¿na
publikowaæ wiersze, nowele i
opowiadania.
Pomys³ na stworzenie specjalnej platformy narodzi³ siê
jeszcze przed wakacjami. Z inicjatyw¹ wysz³a jedna z doktorantek. Dziêki „Szuflandii” studenci
bêd¹ mogli nie tylko publikowaæ
swoje utwory, ale te¿ œledziæ pojawiaj¹ce siê pod nimi komentarze innych u¿ytkowników. Wpisy
musz¹ byæ merytoryczne. Nie
bêdzie miejsca na wulgarne i obraŸliwe komentarze.
Dyrektor Instytutu Filologii
Polskiej, profesor Piotr Zbróg
zapowiada, ¿e twórczoœci¹
mog¹ pochwaliæ siê wszyscy
chêtni, nie tylko studenci Uniwersytetu. Ci nieœmiali mog¹
pos³u¿yæ siê pseudonimem.
Jak t³umaczy profesor, nie
ma mowy o ¿adnej selekcji

utworów. Ka¿dy bêdzie móg³
opublikowaæ swoje dzie³a. –
Kiedyœ na pewien konkurs poetycki w Stanach Zjednoczonych Europejczycy nades³ali
kilka utworów napisanych
przez noblistów, które przepad³y w pierwszym czytaniu jury. Nauczeni tym przyk³adem
nie chcemy nikomu podcinaæ
skrzyde³ i doprowadziæ do sytuacji, w której usuniemy
utwór przysz³ego noblisty –
œmieje siê profesor, a ju¿ na
powa¿nie dodaje, ¿e liczy na
odkrycie nowych talentów.
- „Szuflandia” rusza na dobre w tym roku akademickim.
Za kilka miesiêcy oka¿e siê, z
jakim odzewem siê spotka.
Poniewa¿ staramy siê aktywizowaæ naszych studentów w
ró¿nych obszarach, nie wykluczam zorganizowania wieczorku poetyckiego z udzia³em naszych autorów i ich odbiorców
– obiecuje Piotr Zbróg.
Platforma jest dostêpna
pod adresem: www.ujk.edu.
pl/ifp/szuflandia/
Izabela RZEPECKA

Oczarowa³a wszystkich

n Magda Paradziej, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
do³¹czy³a do teamu Marka Piekarczyka

O

gromne wzruszenie,
³zy szczêœcia i przebudzenie. Magda Paradziej, studentka
naszej uczelni, zachwyci³a trenerów show „The Voice of Poland. Najlepszy g³os”.
- Nie staæ ciê na g³upie decyzje. Wybierz Piekarczyka radzi³ trener Marek Piekarczyk. – Masz to Marku jak w
banku – odr zek³a Magda i
posz³a do jego dru¿yny. G³os
pochodz¹cej z Piñczowa wokalistki sprawi³, ¿e odwróci³y siê
wszystkie fotele!
„I’d rather go blind” Etty
James – t¹ piosenk¹ Magda
postanowi³a oczarowaæ trenerów „The Voice of Poland”
podczas „Pr zes³uchania w
ciemno”. A zadanie nie by³o
³atwe, poniewa¿ Edyta Górniak, Justyna Steczkowska,
Marek Piekarczyk oraz Baron
i Tomson wiele razy pokazali,
¿e trzeba naprawdê dobrze
œpiewaæ, ¿eby ich zainteresowaæ. Magdzie siê uda³o. Ju¿
pier wsze wyœpiewane przez
ni¹ dŸwiêki spowodowa³y poruszenie na fotelach trenerów. Wreszcie, niemal w tym
samym czasie „grzybki” wcisnêli: Edyta Górniak i Marek
Piekarczyk.
Za
ich
przyk³adem poszli pozostali.
Wszyscy trener zy zaprosili
utalentowan¹ wokalistkê do
swojej grupy!

G³os, radoœæ
Magda nie kry³a zaskoczenia takim obrotem sprawy.
Pop³ynê³y ³zy. – Nie wierzê –
przyzna³a. Trenerzy szybko wyjaœnili, czym ich poruszy³a. Bardzo dobr ze zbudowa³aœ
ten utwór i masz fajny g³os –
powiedzia³a Edyta Górniak. -

Marku jak w banku – odpowiedzia³a, wskazuj¹c na swojego
trenera. - To bêdzie królowa jego dru¿yny! – tak ca³¹ sytuacjê
skwitowa³a wspó³prowadz¹ca
program, Magdalena Mielcarz.
W czasie wystêpu wokalistki,
towarzyszy³a bliskim Magdy Paradziej. Wszyscy byli bardzo
wzruszeni, ale najbardziej mama. Po zejœciu ze sceny, Magda
Paradziej przyzna³a: - Wreszcie
siê spe³ni³o moje najwiêksze
marzenie. Teraz przed ni¹ kolejne wyzwanie: pojedynek w ringu, do którego bêdzie siê ju¿
pr zygotowywa³a pod okiem
swojego trenera.

Magda na du¿ej
scenie

n

Fot. archiwum prywatne

NOWA WYSTAWA EKSLIBRISÓW
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
W KIELCACH

Swoim g³osem oczarowa³a wszystkich trenerów show
„The Voice of Poland. Najlepszy g³os”.

Ktoœ 15 minut temu powiedzia³, ¿e czas na make up, a ja
powiedzia³em, ¿e nam potrzebny jest wake up. Ty nas
obudzi³aœ. Jesteœmy zachwyceni tym, co zrobi³aœ – podkreœli³ Marek Piekarczyk. - Jesteœ
piêkna, œwietnie œpiewasz,
masz tyle radoœci w sobie –
chwali³a Justyna Steczkowska

i doda³a: - Masz czym œpiewaæ, zazdroszczê.

Marzenie siê spe³ni³o
Trenerzy kusili Magdê, ale
ona musia³a wybraæ tylko jednego. – Nie staæ ciê na g³upie decyzje. Wybierz Piekarczyka – radzi³ Marek Piekarczyk. - Masz to

Magda Paradziej pochodzi
z Piñczowa, z artystycznej rodziny: mama gra³a na akordeonie, tata gra na gitar ze.
W³aœnie rozpoczê³a studia na
pi¹tym roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z
terapi¹ pedagogiczn¹ w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Bra³a udzia³ w programie
„Bitwa na g³osy” – by³a w zwyciêskiej dru¿ynie Andrzeja Piasecznego. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, miêdzy innymi: pierwsze miejsce na Festiwalu Jacka Kaczmarskiego,
drugie miejsce w konkursie
„Scena dla Ciebie”, finalistka
kieleckiego Festiwalu Scyzoryki. Wystêpowa³a na koncertach jako support, na przyk³ad
podczas majowego koncer tu
grup LemON i Manchester w
Kielcach. Ma swój w³asny piêcioosobowy zespó³. Wygra³a
pier wsz¹ edycjê Karaoke
Summer Festival.
Dorota KLUSEK

DZIEÑ OTWARTY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

„Otwórz siê na wiêcej!”

P

od takim has³em 17
paŸdziernika w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki otwieramy szer oko dr zwi dla
m³odzie¿y wszystkich szkó³ i indywidualnych kielczan, którzy
chc¹ zajrzeæ w interesuj¹ce
miejsca najwiêkszej uczelni regionu œwiêtokrzyskiego, a tak¿e poznaæ smak uniwersyteckiej przygody z nauk¹ twórcz¹ i
ciekaw¹.
Jak zasmakowaæ uniwersyteckiej rzeczywistoœci? Proponujemy podejrzeæ j¹ od kuchni! Ju¿ 17 paŸdziernika zapraszamy na pokazy popularnonaukowe, od histor ycznych
prezentacji strojów i zwyczajów, poprzez praktyczn¹ naukê
ratownictwa medycznego, na
druku 3D skoñczywszy. Jak co
roku bêdzie mo¿na zwiedziæ
m.in. pracownie fizyczne i chemiczne, planetarium i obserwatorium astronomiczne albo
zasi¹œæ za kierownic¹ mobilnego laboratorium ochrony
œrodowiska. Dla wszystkich
osób ciekawych kuluarów ¿y-

cia studenckiego, swoj¹ ofertê kulturalno-imprezow¹ przygotowa³ Samorz¹d Studencki
wraz z Oœrodkiem Nauki i Kultur y Studenckiej. Akademickie Biuro Karier z kolei bêdzie
podpowiadaæ jak wykorzystaæ
swoje naukowe preferencje i
osobiste talenty podczas studiowania, a Biuro Wspó³pracy
z Zagranic¹ bêdzie zachêcaæ
do podjêcia wyzwania nauki w
ramach programu Erasmus.
Na wyci¹gniêcie rêki bêd¹ tak¿e wyk³adowcy i pracownicy
Uniwersytetu, któr zy odpowiedz¹ na nurtuj¹ce pytania.
Uczestnicy Dnia Otwar tego
bêd¹ mogli skorzystaæ z konkretnych zajêæ pr zygotowanych przez ró¿ne instytuty. Zaproponowaliœmy blisko 20
modu³ów z ponad 40 tematami od nauk humanistycznych,
poprzez matematyczno-przyrodnicze na medycznych skoñczywszy. Najlepsi z najlepszych bêd¹ mogli tak¿e zmierzyæ siê z konkursem naukowym wygr ywaj¹c uczelniane
upominki. Zachêcamy nauczy-

cieli i m³odzie¿ ró¿nych szkó³
naszego regionu do wykorzystania okazji i spojrzenia na
to, co kryj¹ mury Wydzia³u Matematyczno-Pr zyrodniczego
przy ul. Œwiêtokrzyskiej 15.
Zapisy gr up chc¹cych
wzi¹æ udzia³ w Dniu Otwartym

trwaj¹ do 15 paŸdziernika pod
adresem promocja@ujk.edu.pl.
Szczegó³y na ujk.edu.pl oraz
pod numerem 41 349 73 40.
Obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zapraszamy!
Jan DUDA

Program
Program Dnia Otwartego UJK, 17 paŸdziernika 2014, pi¹tek:
Godzina 9–9.30 Rejestracja Goœci,
Aleja Uniwersytecka – prezentacja
oferty dydaktycznej, 9.30–9.40 Inauguracja Dnia Otwartego, wyst¹pienie
rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 9.40-10 Weso³a œcie¿ka
¿akowskiej kariery – studenci w niekonwencjonalnym dzia³aniu,
10–10.30 Otwórz siê na wiêcej! –
pokazy popularnonaukowe,
10.30–10.50 Multimedialny Kochanowski – uniwersyteckie ABC,
11–12.45 Uniwersytet w praktyce –
warsztaty, laboratoria, æwiczenia.

