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Na stypendialn¹ nutê

n Dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to wyj¹tkowe wydarzenie. A¿ 31 studentów naszej uczelni

Fot. Dawid £ukasik

otrzyma³o stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego. Najwiêcej w historii. Dlatego wyj¹tkowa
by³a uroczystoœæ wrêczenia stypendiów, któr¹ po³¹czono z koncertem noworocznym.
Wiêcej
na stronie III

Oddali ho³d powstañcom
z 1863 roku

Fot. Aleksander Piekarski

Humanistyczne tytu³y

U

niwersytet Jana Kochanowskiego ma trzy nowe profesorki nauk humanistycznych. W lutym panie odebra³y
tytu³y profesorskie w Belwederze z r¹k prezydenta RP,
Bronis³awa Komorowskiego.

Tytu³y profesora nauk humanistycznych otrzyma³y Bo¿ena
Matyjas (na zdjêciu), Jadwiga
M u s z y ñ s k a i H a n n a Wó jcik–£agan. Przedstawiamy ich
sylwetki.
Czytaj na stronie V

S

zli dwadzieœcia kilometrów w siarczystym mrozie, aby
oddaæ ho³d powstañcom styczniowym. W niezwyk³ym marszu
udzia³ wziêli studenci Ko³a Naukowego Grot z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Ko-

W olimpijskim klimacie

W

chanowskiego. Po raz drugi nasze ko³o naukowe wziê³o
udzia³ w tym wydarzeniu. Jego
uczestnicy przeszli blisko dwudziestokilometrow¹ trasê z Suchedniowa do Bodzentyna.
Wiêcej na stronie V

Soczi polscy spor towcy zdobywaj¹ z³ote medale, a
w Bukowinie Tatrzañskiej nasi studenci szlifuj¹ narciarskie umiejêtnoœci. Po raz kolejny podczas or ganizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Spor tu na
stokach w Bukowinie Tatrza-

ñskiej studenci Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego zdobywaj¹ umiejêtnoœci narciarskie.
W tym tygodniu rozpocz¹³
siê kolejny obóz. Jego uczestnicy przygotowali dla „Studenta” specjaln¹ relacjê.
Czytaj na stronie VIII

II

Œwiêto nauki na festiwalu
n Uniwersytet m³odych naukowców - innowacje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

n

K

œrodowisk akademickich. Liczymy na to, ¿e wymiana myœli,
pomys³ów i doœwiadczeñ pomiêdzy doœwiadczonymi naukowcami oraz m³odzie¿¹
stoj¹c¹ na progu naukowej kariery zaowocuje rozwojem polskiej nauki - powiedzia³a Joanna Ornoch, koordynator do
spraw promocji E(x)plory.
Festiwal E(x)plory to szansa dla uzdolnionej m³odzie¿y
na zaprezentowanie swoich
pomys³ów. W kieleckiej edycji
wydarzenia wziê³o udzia³ 23
uczestników z ca³ego kraju. W
tym gronie liczn¹ grupê stanowili reprezentanci województwa œwiêtokrzyskiego. Wœród

zuj¹c Festiwale Naukowe
E(x)plor y w ca³ej Polsce. W
tym roku po raz pierwszy mieliœmy okazjê e(x)plorowaæ tak¿e w Kielcach.
31 stycznia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
zgromadzi³o siê ponad 900 pasjonatów nauki w ka¿dym wieku, którzy wziêli udzia³ w specjalnych warsztatach i pokazach naukowych, a tak¿e zobaczyli pr ojekty badawcze
m³odzie¿y w wieku 14-20 lat
bior¹cej udzia³ w Konkursie Naukoweym E(x)plor y. - Bardzo
cieszymy siê z faktu, ¿e badania m³odych ludzi spotykaj¹ siê
z rosn¹cym zainteresowaniem

Zdjêcia Dawid £ukasik

ielce po raz pierwszy
goœci³y m³odych naukowców w ramach
Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory. 31
stycznia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach sta³
siê obowi¹zkowym punktem
dla wszystkich fanów nowoczesnych rozwi¹zañ w wielu dziedzinach nauki i techniki.
E(x)plor y to œwiat naukowych pasji, prze³omowych badañ i zaskakuj¹cych r ozwi¹zañ. Od trzech lat Fundacja
Zaawansowanych Technologii
zaprasza do niego wszystkich
pasjonatów nauki: dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych, organi-

n

n

Podczas festiwalu odby³ siê pokaz robotów.

Mariusz Bielaszka z Zespo³u Szkó³ imienia Oddzia³u Partyzanckiego AK „Jêdrusie” w Po³añcu z lokalizatorem osób
zaginionych „Wanted Clock”.

n

Maciej Sady z Zespo³u Szkó³ Technicznych imienia Ignacego Moœcickiego w Tarnowie prezentuje drona s³u¿¹cego do badania niebezpiecznego terenu.

projektów znalaz³ siê miêdzy
innymi dron, któr y s³u¿y do
eksploracji niebezpiecznych
ter enów zapr ezentowany
przez Macieja Sady, system
ostrzegania dla przejazdów
kolejowych, czy nowoczesne
r ozwi¹zania,
któr e
w
przysz³oœci mog¹ zoptymalizowaæ wydajnoœæ ekologicznych
pojazdów samochodowych.
Pr zedstawiciele jur y pr zez
ca³y dzieñ obserwowali prace
uzdolnionej m³odzie¿y, aby
ostatecznie wybraæ laureatów,
którzy wezm¹ udzia³ w ogólnopolskiej rywalizacji.
- Ogromnym wyzwaniem, jakie stoi przed nami wszystki-

Ekipa z Zespo³u szkól numer 3 w Ostrowcu. Od lewej: nauczyciel Rados³aw Moskal Damian Kaczmarzyk i Piotr Moroñ zg³osili do konkursu dwupasmowy krótkofalarski odbiornik z bezpoœredni¹ przemian¹ czêstotliwoœci.

mi, jest stworzenie warunków,
które pozwol¹ m³odym Polakom rozwijaæ swoje pasje.
Chcemy przekonaæ m³odych
ludzi, ¿e w naszym kraju te¿
mo¿na siê realizowaæ. Pokazaæ instytucje naukowe oraz
innowacyjne firmy, które mog¹
pomóc im w rozwoju. Festiwal
E(x)plor y jest przestrzeni¹,
która umo¿liwi wykorzystanie
tego potencja³u, ³¹cz¹c œwiat
nowoczesnego biznesu z pomys³ami m³odych naukowców
– zauwa¿a profesor Barbara
Liberda, prezes Fundacji Zaawansowanych Technologii i
przewodnicz¹ca jur y Konkursu Naukowego E(x)plory.

n

W ydar zeniu pr zez ca³y
dzieñ towarzyszy³y wystawy
edukacyjne, pokazy robotów
oraz laboratoria, dotycz¹ce
wielu dziedzin nauki i techniki.
Na Uniwersytet Jana Kochanowskiego liczn¹ grup¹ przybyli uczniowie kieleckich
szkó³, którzy brali udzia³ w
specjalnych œcie¿kach edukacyjnych, które przybli¿a³y im
miêdzy innymi tajemnice raf
koralowych.
Patronat nad akcj¹ obj¹³
miêdzy innymi Wojciech Lubawski, pr ezydent Kielc i
Adam Jarubas, marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego.
Renata Hara

Miko³aj Sabat z Gimnazjum numer 23 w Kielcach opowiada Janowi Maækowiakowi, cz³onkowi Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego, o zachowaniu komet muskaj¹cych
S³oñce podczas przechodzenia przez peryhelium.

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO DOCZEKA SIÊ CENTRUM SPORTOWEGO

Brakuj¹ca czêœæ mozaiki
S

tudenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wreszcie
doczekaj¹ siê spor towego
obiektu. Wiosn¹ przysz³ego roku ma byæ gotowe Centrum Rehabilitacji i Sportu.
W ostatnich latach Uniwersytet Jana Kochanowskiego
wzbogaci³ siê o nowe budynki.
Powsta³y nowe sale wyk³adowe, laboratoria, Biblioteka
Uniwersytecka, Centrum Jêzyków Obcych czy Centr um
Przedsiêbiorczoœci i Biznesu.

Wiêkszoœæ z nich powsta³o w
kompleksie uczelni przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej.

GRALI U INNYCH
Ci¹gle brakowa³o jeszcze
jednego elementu uniwersyteckiej mozaiki. – Centrum Rehabilitacji i Spor tu jest nam
bardzo potrzebne. Skorzystaj¹
z niego sekcje sportowe Akademickiego Zespo³u Spor towego, studenci Wydzia³u Nauk

o Zdrowiu i ca³a spo³ecznoœæ
akademicka – mówi profesor
Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dru¿ynom siatkarskim, koszykarzom i pi³karzom rêcznym
s³u¿yæ bêdzie hala sportowa.
Obecnie dru¿yny uniwersyteckie wynajmuj¹ szkolne sale
sportowe. Du¿y po¿ytek z Akademickiego Centrum Fizjoterapii, bêd¹cego czêœci¹ tej inwestycji, bêd¹ mieli studenci Wydzia³u Nauk o Zdrowiu ucz¹c

siê zasad nowoczesnej rehabilitacji. Centrum s³u¿y³o bêdzie
wszystkim studentom i pracownikom uczelni, którzy chc¹
zadbaæ o zgrabn¹ sylwetkê i za¿yæ trochê r uchu po pracy
umys³owej.

GOTOWE ZA ROK
Plany budowy sportowego
centrum uniwersyteckiego maja ju¿ kilka lat. W tym roku jednak nabra³y realnego kszta³tu

dziêki dofinansowaniu z funduszy unijnych. 30 stycznia senat
uczelni podj¹³ uchwa³ê w sprawie realizacji Centrum Rehabilitacji i Sportu. Ma ono powstaæ
do koñca marca 2015 roku. –
Znajdzie siê w pobli¿u Biblioteki
Uniwersyteckiej i Centrum Jêzyków Obcych. W najbli¿szym czasie podpiszemy umowê w tej
sprawie i og³osimy przetarg –
informuje profesor Jacek Semaniak. Koszt inwestycji to 11
milionów z³otych.

Dziêki powstaniu spor towego centrum uniwersytecki
kampus bêdzie kompletny.
Wkrótce ma byæ te¿ u³atwiony
dojazd do obiektów przy ulicy
Œwiêtokr zyskiej, któr y jest
zmor¹ dla studentów i goœci.
W kampusie powstanie pêtla
autobusowa dla linii numer 13
i 114. Ma te¿ powstaæ ³¹cznik
pomiêdzy drog¹ wewnêtrzn¹,
równoleg³¹ do drogi krajowej
numer 74, a alej¹ Solidarnoœci.
Piotr Burda

IV

Trzeba lubiæ ludzi

ANDRZEJ KOZIEJA Z NAGROD¥ KIELC

Tytu³ filmoznawcy

n Wzruszaj¹ca uroczystoœæ na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Na jubileusz naukowy Ryszarda Czarnego przyjechali
miêdzy innymi: by³y premier
Józef Oleksy, u którego jubilat
by³ ministrem edukacji, przedstawiciele ambasad Szwecji i
Norwegii oraz wielu przyjació³ i
uczniów profesora, w tym jego
pierwsza doktorantka, doktor
Alicja Adamczak, prezes Urzêdu Patentowego RP, czy wychowanek Adam Jar ubas,
marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego. Byli te¿ polarnicy, z którymi profesor Ryszard
Czarny wêdrowa³ miêdzy innymi po Spitsbergenie i jêdrzejowscy cystersi, z którymi przebywa³ na nor weskich Lafotach.

PREMIER CHWALI£
Laudacjê na czêœæ jubilata wyg³osi³ profesor Jer zy

n

n

n

Profesor Ryszard Czarny zwi¹za³ swoj¹ karierê naukow¹ z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

Jaskiernia, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Premier Józef
Oleksy wspomina³ czasy,
kiedy razem z jubilatem pracowa³ w rz¹dzie. - Nie wiem,
co mnie tknê³o, ¿e chcia³em
go na ministra edukacji.
Broni³ siê, bo ³atwiej byæ wicemarsza³kiem senatu. Potem ju¿ siê rozkrêci³, by³ samodzielny, nie pr zychodzi³
po rady. Wiedzia³, co ma robiæ – mówi³ Józef Oleksy. O
swoich relacjach z profesorem R yszardem Czarnym
opowiada³ Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. – Mam
specjaln¹ szufladê z listami. Listy od profesora R yszarda
Czarnego
s¹

Jubilat zacz¹³ swoje wyst¹pienie od podziêkowañ dla ¿ony
Alicji.

¯yczenia od Józefa Oleksego, który by³ premierem w czasie, gdy profesor Ryszard Czarny by³ ministrem edukacji
narodowej.

wyj¹tkowe, zaczyna je od
zwr otu „Dr ogi Wojtku!” –
mówi³ Wojciech Lubawski.
Jubilatowi dziêkowa³ za to,
¿e promuje Kielce w kraju i
na œwiecie. Zabawnie mówi³
o jubilacie profesor Marek
¯migrodzki, rektor Wy¿szej
Szko³y Ekonomii i Innowacji
w Lublinie. – Koncepcja Trójcy Œwiêtej to za ma³o, ¿eby
opisaæ osobê profesora
Czar nego. On jest politykiem, naukowcem, ambasadorem, a to nie koniec jego
umiejêtnoœci – mówi³ profesor Marek ¯migrodzki. Z kolei doktor Alicja Adamczak
zauwa¿y³a: – S¹ w ¿yciu Ryszarda dwie Alicje, najukochañsza ¿ona i pier wsza
doktorantka, czyli ja.

NAJWA¯NIEJSZA
RODZINA
To w³aœnie od podziêkowañ
dla ¿ony Alicji, zacz¹³ swoje przemówienie profesor Ryszard
Czarny. – Najbardziej w moim ¿yciu uda³a mi siê rodzina. I osoba, której najwiêcej zawdziêczam, moja ¿ona Alicja – powiedzia³ profesor Ryszard Czarny,
po czym wrêczy³ ma³¿once bukiet kwiatów. Dziêkowa³ tak¿e
swoim dzieciom. W swoim przemówieniu wspomina³ ró¿ne
chwile w swoim ¿yciu, odnosz¹c
je do osób, które znajdowa³y siê
na sali. – Wa¿ne jest, czy siê lubi
ludzi. Je¿eli tak, to oni to czuj¹ i
potrafi¹ siê odwzajemniæ – mówi³ profesor Ryszard Czarny.
Piotr BURDA

n

¯yczenia od Reginy Renz, by³ej rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.

n

Ambasadora Ryszarda Czarnego odwiedzili Adam Ma³ysz
i Apoloniusz Tajner.

n

Andrzej Kozieja pojawi³ siê na gali rozdania Nagród Kielc w
stroju sarmackim.

O

soby przyczyniaj¹ce siê
do rozwoju i promocji Kielc
odebra³y w poniedzia³ek, 10 lutego, coroczn¹ Nagrodê Miasta Kielce. Wœród nich znalaz³
siê Andrzej Kozieja, filmoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Tegoroczne Nagrody Kielc trafi³y do dzia³aczy spo³ecznych,
promotorów sportu, ksiêdza,
dziennikarza, ¿o³nierza, czy by³y
prezydent Kielc. Otrzyma³o j¹
dziesiêæ osób wybranych spoœród 29 kandydatur. W tym gronie nie mog³o zabrakn¹æ przedstawiciela œrodowiska akademickiego. Jest nim Andrzej Kozieja.
O randze tej nagrody i
zas³ugach laureatów mówi³
podczas uroczystoœci Wojciech
Lubawski, prezydent Kielc. - O
ich wartoœci niech œwiadczy to,
¿e od 12 lat nie zdarzy³o siê,
aby kapitu³a musia³a g³osowaæ
nad ich wyborem, a ja musia³abym walczyæ o swoich kandydatów. Decyzja zawsze jest
jednomyœlna – przyzna³ prezydent Kielc, Wojciech Lubawski
podczas wrêczenia nagród.

n

W imieniu nagrodzonych
podziêkowa³, Andrzej Kozieja.
Znamy go jako mi³oœnika filmu, ale jest te¿ wielkim
mi³oœnikiem historii, dlatego
na rozdanie nagród przyszed³
ubrany w sarmacki strój. - Ta
nagroda jest dla nas dowodem, ¿e jesteœmy potrzebni w
mieœcie i jesteœmy obecni w
jego ¿yciu. Inspiruje nas do
dalszej pracy dla Kielc i regionu. Panie prezydencie miasta
Kielce za nagrody miasta dziêkujemy wielce – powiedzia³ jêzykiem Onufrego Zag³oby, Andrzej Kozieja. Nagrodzonym
dziêkowa³ przewodnicz¹cy Rady Miasta w Kielcach, Tomasz
Bogucki. - Jesteœcie dum¹ naszego miasta, dziêkujemy, za
to, co robicie - doda³.
By³a to 19 edycja nagrody,
do tej pory przyznano j¹ oko³o
200 osobom. Dla Andrzeja Koziei to kolejny tytu³ o w ostatnich miesi¹cach. Niedawno
otrzyma³ tytu³ Wyk³adowcy Roku w dorocznym konkursie Samorz¹du Studenckiego. Gratulujemy sukcesów.
/ATA, pio/

Zdjêcia Dawid £ukasik

IMPONUJ¥CA LISTA

Zdjêcia Aleksander Piekarski

P

rofesor Ryszard Czarny obchodzi³ jubileusz
40 – lecia pracy naukowej. Do Kielc przyjecha³ premier, ministrowie,
ambasadorzy, rektorzy kilku
uczelni i przyjaciele jubilata.
Profesor Ryszard Czarny to
postaæ znana, nie tylko w
œwiecie nauki. Tak¿e w sferze
publicznej. By³ wicemarsza³kiem senatu, ministrem
edukacji narodowej, ambasadorem Polski w Szwecji, Norwegii i Islandii. Swoj¹ karierê
naukow¹ zwi¹za³ najmocniej z
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, gdzie jest obecnie
kierownikiem Katedry Krajów
Europy Pó³nocnej.

Nagrodê wrêczy³ Wojciech Lubawski, prezydent Kielc i Tomasz Bogucki, przewodnicz¹cy rady miasta.

STUDENT V

Dzie³a doktorantów

Trzy humanistki
z tytu³ami

n

Fot. Kancelaria prezydenta RP

n Wystawa w Instytucie Sztuk Piêknych

Wspólne zdjêcie 21 nowych profesorów w pa³acu belwederskim.

U

Zdjêcia archiwum

niwersytet Jana Kochanowskiego ma
trzy nowe profesorki
nauk humanistycznych. Panie odebra³y tytu³y profesorskie w Belwederze.
Tytu³y profesora nauk humanistycznych otr zyma³y
Bo¿ena Matyjas, Jadwiga Muszyñska i Hanna Wójcik–£agan. Pr zedstawiamy
sylwetki nowych profesorek.

n

Otwarcie wystawy w Galerii XS.

15

m2 - taki tytu³
nosi³a wystawa doktorantów Instytutu
Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, która zosta³a otwarta 15
stycznia w Galerii XS przy ulicy
Podklasztornej.
Pocz¹tek roku kalendarzowego jest dla Instytutu Sztuk
Piêknych UJK nieod³¹cznie
zwi¹zany z wystaw¹ prac doktoranckich. Ka¿dy z uczestników przygotowa³ tylko jedn¹
pracê ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie wernisa¿em. W
tym roku, wybranych zosta³o
piêtnastu doktorantów. Od godziny 14 w Galerii XS gromadzili siê goœcie, którzy wziêli
udzia³ w otwarciu wystawy.
Wernisa¿ cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, zarówno
wœród studentów, jak i pasjonatów sztuki wspó³czesnej.
Wystawa GenoType sk³ada
siê z 30 obiektów – liter od antyku do postmodernizmu. Za-

daniem projektu jest po³¹czenie designu i kultury w obszarze dziedzictwa miêdzynarodowego. GenoType jest instalacj¹ opowiadaj¹c¹ historiê litery „G”. Ka¿da litera ma swoje pochodzenie, powsta³a w
okreœlonych warunkach kulturowych, a architektura ka¿dej
z liter zosta³a zbudowana w
konkretnej epoce. W wielu krajach komunikacja wizualna
nadal jest dziedzin¹ nierozpoznan¹, mimo ¿e korzystanie z
jej nar zêdzi jest ogólnodostêpne. GenoType podkreœla
charyzmê i osobowoœæ stosowanych krojów pisma - w ten
sposób swój projekt podsumowa³a Judyta Marczewska,
uczestniczka wystawy.
Jak powiedzia³a podczas
uroczystego otwarcia Urszula
Œlusarczyk, kierownik Studiów Doktoranckich Instytutu
Sztuk Piêknych UJK „Wystawy
prezentuj¹ bardzo ró¿ne postawy ar tystyczne”. Wyrazi³a
równie¿ nadziejê, ¿e bêdzie

Prof. dr hab.
Jadwiga Muszyñska
Zainteresowania badawcze: gospodarka i spo³eczeñstwo w Ma³opolsce w okresie
szlacheckiej Rzeczypospolitej, mniejszoœci etniczne i wyznaniowe w Ma³opolsce w
XVI-XVIII wieku, ludnoœæ ¿ydowska województw sandomierskiego i lubelskiego w
XVIII stuleciu, dobra biskupstwa krakowskiego w strukturze spo³ecznej i gospodarczej
XVII wieku, klêski elementarne i zniszczenia wojenne
po³owy XVII wieku i okreœlenie
ich wp³ywu na gospodarkê
Rzeczypospolitej.

n

Prof. dr hab.
Hanna Wójcik-£agan

Jedna z prezentowanych prac.

mog³a powitaæ tych samych
ar tystów na obronach prac
doktoranckich i poznaæ wp³yw
nauki na Instytucie Sztuk Piêk-

nych na ich twórczoœæ. Kuratorami wystawy by³y Lucyna Gozdek i Iwona Stachura.
Renata Hara

Specjalizuje siê w zakresie
historii najnowszej, równoczeœnie prowadzi badania naukowe dotycz¹ce dziejów polskiej

edukacji histor ycznej w wiekach od XVI - XX, historii
kszta³cenia nauczycieli w wiekach XIX - XXI. Podejmuje tak¿e problemy mieszcz¹ce siê
w zakresie historii historiografii i metodologii historii i ich
transformacj¹ na grunt szkolnego nauczania historii.

Prof. dr hab.
Bo¿ena Matyjas
Specjalizuje siê w zagadnieniach szeroko rozumianej
pedagogiki spo³ecznej, w tym:
problematyce dzieciñstwa w
rodzinach r yzyka (biednych,
bezrobotnych, dotkniêtych patologiami, m.in. alkoholizmem, niepe³nych, przemocowych, z niepe³nosprawnoœci¹)
a tak¿e œrodowiskach zró¿nicowanych socjokulturowo i
ekonomicznie (miasto, wieœ).
Podejmuje próbê holistycznego i podmiotowego konstruowania systemu wsparcia dla
dziecka i rodziny znajduj¹cej
siê w kr yzysie (polityka
spo³eczna, pomoc spo³eczna i
praca socjalna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna),
uwzglêdniaj¹cego zasoby rodzinne i œrodowiskowe (wyzwalanie kapita³u spo³ecznego) w celu modernizowania
warunków ¿ycia, rozwoju, wychowania i edukacji dzieci.
/pio/

ODDALI HO£D POWSTAÑCOM Z 1863 ROKU

W rocznicê powstania
skiego. Po drodze zatrzymali
siê w Mauzoleum Martyrologii
Wsi Polskich w Michniowie,
gdzie oddali ho³d pomordowanym w czasie drugiej wojny
œwiatowej. Marsz zakoñczy³
siê na rynku w Bodzentynie,

n

gdzie pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 150 rocznicê wybuchu
powstania styczniowego odprawiono apel poleg³ych i odby³o siê œlubowanie m³odzie¿y
ze zwi¹zku „Strzelec”.
Piotr BURDA

Doktor Urszula Oettingen wraz ze studentami naszej uczelni podczas wejœcia do Bodzentyna.

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

S

zli dwadzieœcia kilometrów w siarczystym
mrozie, aby oddaæ ho³d
powstañcom styczniowym. W marszu udzia³ wziêli studenci Ko³a Naukowego „Grot” z
Instytutu Historii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.
Po raz drugi nasze ko³o naukowe wziê³o udzia³ w tym niezwyk³ym marszu. W siarczystym mrozie, przy wietrze i
œniegu, jego uczestnicy przeszli blisko dwudziestokilometrow¹ trasê z Suchedniowa do
Bodzentyna. W XXI Marszu
Szlakiem Powstañców z 1863
roku wziê³o udzia³ tr zysta
osób.
Uczestnicy spotkali siê w
Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, prowadzonego od kilku lat przez doktor Urszulê
Oettingen z Instytutu Historii
Uniwersytetu Jana Kochanow-

Uczestnicy marszu szli z Suchedniowa do Bodzentyna w piêtnastopniowym mrozie.

VI
JUTRO DZIEÑ OTWARTY INSTYTUTU HISTORII

Azjatyckie kontakty

Gratka dla historyków

W

pi¹tek, 21 lutego
odbêdzie siê Dzieñ
Otwarty Instytutu
Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Dla goœci pr zygotowano
wiele atrakcji, w tym wyk³ady,
warsztaty przygotowuj¹ce do
matur y pisemnej z historii i
konkursy z nagrodami. Ciekawie zapowiadaj¹ siê wystêpy
grup rekonstrukcyjnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

n

oraz pokazy modelarstwa histor ycznego. – Ka¿dy goœæ
dnia otwartego znajdzie tematykê blisk¹ swoim zainteresowaniom. Bêdzie te¿ czas na
dyskusje o rozmowy - mówi
profesor Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii. Pi¹tkowy dzieñ otwarty to
doskona³a okazja dla uczniów,
którzy chc¹ w przysz³oœci studiowaæ historiê.
Po zakoñczeniu wyk³adów
bêdzie mo¿liwoœæ odwiedze-

nia nowoczesnej Biblioteki
Uniwersyteckiej, zw³aszcza do
obejrzenia kolekcji cennych i
rzadko udostêpnianych inkunabu³ów oraz starodruków w
Zbiorach Specjalnych.
Pocz¹tek dnia otwartego w
pi¹tek, 21 lutego o godzinie 9
w Instytucie Historii przy ulicy
¯eromskiego 5. Dok³adny
plan wyk³adów i prezentacji
znajduje siê na stronie internetowej www.ujk.edu.pl/ihis/
Piotr Burda

Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podpisuje umowê z
prorektorem Wang Xuekui z Tianjin University of Science and Techology.

D

elegacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przebywa³a w
grudniu w Chinach.
Podpisano trzy porozumienia z
tamtejszymi uczelniami.
Coraz czêœciej polskie
uczelnie wspó³pracuj¹ z akademickimi oœrodkami w Chi-

nach. W grudniu delegacja
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, z profesorem Jackiem
Semaniakiem, r ektor em
uczelni, pr zebywa³a w Chinach. Podczas kilkudniowej
wizyty goœcie z Kielc mieli okazje obejrzeæ chiñskie politechniki i uniwersytety. Podpisano

trzy porozumienia o wspó³pracy z Taizhou University, Tianjin
Polytechnic University i Tianjin
University of Science and
Technology. Do podpisu
przed³o¿ono równie¿ umowê z
Tianjin University of Technology.
/pio/

n

Podczas dnia otwartego bêdzie mo¿na ogl¹daæ pokazy formacji historycznych.

KONKURS DLA STUDENTÓW UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA

Rachunkowoœæ studencka na start

S

n

Uniwersytet w Taizhou prezentuje siê okazale.

NOWY DOM STUDENTA FAMA ZAPRASZA

Akademik po remoncie

Fot . archiwum

Z

astanawiasz siê, czy nie
zmieniæ swojego akademickiego lokum? Przeszkadza natrêtne towarzystwo albo denerwuje ciê kolejna podwy¿ka czynszu?
Jest na to sposób. Mo¿na
ubiegaæ siê o przyjêcie do nowo wyremontowanego Domu
Studenta FAMA pr zy ulicy
Œl¹skiej. W budynku s¹ 192
miejsca w jedno- i dwuosobowych pokojach, a co najwa¿niejsze cena miesiêcznego
wynajmu nie uleg³a zmianie.
- Wyznaczone segmenty s¹
swoistymi mieszkaniami studenckimi, z t¹ ró¿nic¹, ¿e tutaj
studenci nie musz¹ mar twiæ
siê o rachunki, pranie poœcieli
czy dostêp do Internetu - mówi
Aleksandra Tokarczyk, kierownik Dzia³u Spraw Studenckich.
Na ka¿dy segment sk³ada siê
pokój jedno- i dwuosobowy,
aneks kuchenny oraz ³azienka. Do dyspozycji mieszkañców oddano tak¿e nowo za-

n

Efektownie prezentuj¹ siê zabudowane kuchnie.

kupione sprzêty, takie jak lodówka, czajnik i kuchenka.
Sporym atutem jest nieograniczony dostêp do Internetu.
Jak ocenia Aleksandra Tokarczyk warunki w akademiku s¹
naprawdê na europejskim poziomie. Wszyscy, nie tylko stu-

denci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, chc¹cy ubiegaæ siê o miejsce w akademiku mog¹ sk³adaæ swoje podania u kierownik obiektu, Renaty Buras pod numerem telefonu 41 349 73 63.
Katarzyna Drozdowska

towarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w
Kielcach wspólnie
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuj¹ kolejn¹ edycjê konkursu
wiedzy z rachunkowoœci pod
nazw¹ „Œwiêtokr zyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowoœci”.
Konkurs adresowany jest
do studentów uczelni z województwa œwiêtokr zyskiego.
Jego g³ównym celem jest rozwijanie zainteresowañ wiedz¹
z zakresu rachunkowoœci, poszukiwanie i docenienie
szczególnie utalentowanych
studentów oraz promocja zawodów z obszaru rachunkowoœci. Organizatorzy konkursu
chc¹ popr zez tê inicjatywê
wskazywaæ rolê wiedzy, stanowi¹cej podstawê kompetencji
przysz³ych ksiêgowych, którym przedsiêbiorcy powierzaæ
bêd¹ odpowiedzialn¹ funkcjê
prowadzenia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych. Intencj¹ jest
równie¿ podkreœlenie znaczenia edukacji w osi¹ganiu
przysz³ej pozycji zawodowej
studentów.
Konkurs jest zaplanowany
jako jednodniowy, dwuczêœciowy, obejmuj¹cy czêœæ testow¹ i zadaniow¹, a odbêdzie
siê 14 kwietnia br. Zostanie
przeprowadzony w Centrum
Przedsiêbiorczoœci i Biznesu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (przy Wydziale Zarz¹dzania i Administracji).
Ramowy zakr es wiedzy
obowi¹zuj¹cy dla potrzeb kon-

kursu to miêdzy innymi: zasady prowadzenia rachunkowoœci, w tym: maj¹tek i Ÿród³a jego pochodzenia, równowaga
bilansowa, zasady rachunkowoœci, zasady wyceny bie¿¹cej
i bilansowej, ewidencja operacji gospodarczej w tym: ewidencja inwestycji krótkoterminowych, ewidencja rozrachunków, ewidencja obrotu materia³owego, ewidencja aktywów
trwa³ych, ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, ewidencja produktów i przychodów z ich sprzeda¿y, ustalanie
i ewidencja wyniku finansowego, ewidencja kapita³ów
w³asnych; sprawozdawczoœæ
finansowa, w tym: sprawozdawczoœæ finansowa wed³ug
ustawy o rachunkowoœci, interpretacja informacji z ksi¹g i
ze sprawozdania finansowego, czytanie i analiza struktury
bilansu.

Organizatorzy przewiduj¹
atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu. W przypadku
zainter esowania naszym
przedsiêwziêciem, prosimy o
przekazanie informacji na nr
tel. 41 368-60-68 wewn. 23
lub e-mail: ula.parkita@kielce.skwp.pl. Nastêpnie otrzymaj¹ Pañstwo Regulamin Konkursu wraz z za³¹czonym do
niego formularzem zg³oszeniowym, który nale¿y wype³niæ
i przes³aæ do 14 marca br. na
adr es e-mail: ula.parkita@kielce.skwp.pl, faxem
41 368-66-18 lub poczt¹ na
adres Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Kielcach, ul. Zagnañska
84 a, 25-528 Kielce. Osob¹
do kontaktów w sprawie Konkursu jest El¿bieta Miszczyk
tel. 41 368-60-68, e-mail:
ula.parkita@kielce.skwp.pl.
Ma³gorzata Garstka

Patronat honorowy nad wydarzeniem
objêli: Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Prezydent
Miasta Kielce, Marsza³ek Województwa Œwiêtokrzyskiego.
Patrona medialny: Polskie Radio Regionalna Rozg³oœnia w Kielcach „Radio Kielce” SA. Sponsorzy: Getin
Bank S.A., Bank Spó³dzielczy w Kielcach, Pod Telegrafem S.A., Zak³ad
Metalowo - Kotlarski SAS, Hydrogeotechnika, Targi Kielce S.A., Firma
Budowlana Anna Bud Sp z o.o.,
Uzdrowisko Busko-Zdrój, Gmina i
Miasto Chêciny.

STUDENT VII

Morsy z uniwersytetu
w lodowatej wodzie

300 EURO NA DOJAZD I 890 NA PRZEPROWADZKÊ

Po pracê za granicê

J

e¿eli myœlisz o podjêciu
poszukiwañ pracy za granic¹, to mamy konkretn¹
propozycjê. Niemieckie
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) i Niemieckie
Federalne Biuro Pracy (BA)
wdro¿y³o specjalny program finansowany przez Europejski
Fundusz Spo³eczny pod nazw¹
„The job of my life”.
Tr waj¹ rozmowy Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego na temat
podjêcia
bli¿szej
wspó³pracy przy jego realizacji.
Z tej propozycji mo¿esz skor zystaæ bêd¹c studentem
ostatnich lat kierunków medycznych. Program gwarantuje
œrodki socjalne i pracê w Niemczech, dla tych osób, które zaraz po studiach chc¹ podj¹æ
dobrze p³atne wyzwanie. Od

niedawna w Kielcach tak¹ pomoc oferuje niemiecka firma
JobSystems GmbH z siedzib¹
w Bonn.
Przygoda rozpoczyna siê od
uczestnictwa w organizowanych w Kielcach bezp³atnych
kursach
jêzykowych,
trwaj¹cych oko³o oœmiu tygodni (170 godzin). Przygotowuj¹
one do rozmowy kwalifikacyjnej z niemieckim pracodawc¹
lub tematyczne s¹ zwi¹zane z
pielêgniarstwem i s³u¿b¹ zdrowia. Jak podkreœla £ukasz Wolski z JobsSystems GmbH w
Bonn póŸniejsza rekrutacja
krok po kroku jest prowadzona
z osobistym doradc¹ kandydata. – Przejmujemy ca³y skomplikowany proces wnioskowania. Chodzi o pomoc w wype³nieniu formularzy i kontaktów z konkretnymi pracodaw-

cami. U³atwiamy wyjazdy na
spotkania do Niemiec oraz
bezpoœrednio zwracamy koszty dojazdów, w tym miêdzy innymi do 300 euro na rozmowê
kwalifikacyjn¹, przy za³o¿eniu,
¿e kandydaci maj¹ do pokonania powy¿ej 500 kilometrów.
Jeœli zdecydujesz siê
podj¹æ anga¿ i chcesz zamieszkaæ w Niemczech, otrzymasz
równie¿ zwrot kosztów przeprowadzki w kwocie do 890 euro.
Kolejnym krokiem bêdzie procedura uznania zawodu.
Mo¿esz otrzymaæ na ten cel
1000 euro, w³¹czaj¹c w to
t³umaczenie dokumentów i
uwier zytelnienie. Obecnie
czterech absolwentów naszego uniwersytetu uczestniczy w
tym programie. Wiêcej informacji na job-systems.eu.
Jan Duda

¯YCIE FILMOWE
Fot. Archiwum

Czas na lekturê

n

R

Grupa Sopel przygotowuje siê do startów na basenie w ten sposób.

W

obecnym roku
akademickim w
s e k c j i p ³ y w a ckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego powsta³a grupa pod nazw¹ Sopel, któr¹ twor z¹ studenci
har tuj¹cy swoje cia³a w
otwar tych wodach w porze zimowej.
Sekcjê oraz gr upê morsów prowadzi trener Tomasz
Winiarczyk, któr y sam rozpocz¹³ przygodê z lodowat¹
wod¹ w poprzednim sezonie
i z radoœci¹ wprowadzi³ tak¹
formê dba³oœci o zdrowie wœród swoich wychowanków.
Pier wsze wejœcie do wody to
du¿e prze¿ycie, nale¿y odpowiednio pr zygotowaæ orga-

nizm fizycznie, jak równie¿ i
psychicznie. Odpowiednie
dostosowanie d³ugoœci przebywania w wodzie uzale¿nione jest od wielu czynników
chocia¿by doœwiadczeniem,
czyli iloœci¹ wejœæ w sezonie,
ogólnym samopoczuciem czy
aktualnym stanem zdrowia.
Forma takich dzia³añ wymaga sta³ego nadzor u osób
pr zebywaj¹cych w wodzie
oraz prawid³owego zorganizowania miejsca i jego zabezpieczenia.
Grupa Sopel jest pod nadzorem profesjonalnych ratowników, którzy dodatkowo specjalizuj¹ siê w nurkowaniu pod
lodem. Samo przebywanie w
wodzie to jeden z elementów

har towania cia³a, któr y
niew¹tpliwie daje najwiêcej radoœci i satysfakcji, lecz po wyjœciu nale¿y odpowiednio organizm przygotowaæ do zakoñczenia ca³ego pr ocesu
³¹cznie z suszeniem, ubieraniem i podejmowaniem aktywnoœci fizycznej. Teraz kolejne
wejœcia, czekamy na mrozy i
oczywiœcie trenujemy do zbli¿aj¹cych siê zawodów p³ywackich w ramach AMP. Cz³onkowie sekcji oraz trener dziêkuj¹
pracownikom Miejskiego
Oœrodka Spor tu i Rekreacji,
dziêki któr ym taka gr upa
mog³a powstaæ i mamy nadziejê, ¿e prê¿nie bêdzie siê rozwijaæ zbieraj¹c coraz wiêcej sympatyków.

ozpoczynamy cykl promuj¹cy najnowsze ksi¹¿ki Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na pocz¹tek
przedstawiamy ksi¹¿kê Moniki
Bator „¯ycie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku”.
W niniejszej ksi¹¿ce podjêto
próbê rekonstrukcji i interpretacji
zjawisk ¿ycia filmowego na obszarze, który w latach 1919-1939 stanowi³ jednostkê administracyjn¹ o
nazwie województwo kieleckie. Zakres czasowy publikacji obejmuje
okres od pierwszych pokazów kinematograficznych na tych ziemiach, na pocz¹tku XX wieku, a¿
do wybuchu II wojny œwiatowej. W
literaturze przedmiotu nie by³o
dot¹d zwartego opracowania na
temat filmowej przesz³oœci przedwojennego województwa kieleckiego. Podstawê faktograficzn¹
ksi¹¿ki stanowi¹ badania
Ÿród³owe: archiwalne i prasowe.
Problematykê ¿ycia filmowego w

przedwojennym województwie kieleckim ujêto w kilku rozdzia³ach. W
pierwszym podjêto próbê odtworzenia dziejów kinematografów z
obszaru województwa kieleckiego,
losów ich w³aœcicieli oraz zbadano
oddzia³ywanie polityki fiskalnej i legislacyjnej pañstwa (zarówno
w³adz centralnych, jak i lokalnych)
na kondycjê kinematografów województwa kieleckiego do 1939 roku. Interesuj¹c¹ kwesti¹ poruszon¹ w kolejnym rozdziale by³a
polityka repertuarowa, pocz¹wszy
do sfery dystrybucji, poprzez obieg
filmów miêdzy poszczególnymi kinami, a¿ do wyborów programowych w³aœcicieli i czynników, które
je stymulowa³y. Osobny rozdzia³ poœwiêcono szczegó³owemu opisowi
œrodków reklamowych, jakich u¿ywano w kinach przedwojennego
województwa kieleckiego. I wreszcie rozdzia³ ostatni to próba charakterystyki publicznoœci kinowej z
uwzglêdnieniem funkcji kina z

punktu widzenia potrzeb „nowej
publicznoœci” i poszerzaj¹cych siê
oczekiwañ dawnych odbiorców kultury. Ksi¹¿ka wype³nia lukê w badaniach nad histori¹ ¿ycia filmowego w Polsce z perspektywy lokalnej. Pozwala dog³êbniej przyjrzeæ
siê roli, jak¹ odgrywa³o kino i film
na g³êbokiej przedwojennej prowincji polskiej.
Monika Bator, ¯ycie filmowe w
województwie kieleckim do 1939
roku, 2013, cena 39,90 z³
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Radosne podskoki œwiadcz¹ o dobrym humorze.

W olimpijskim klimacie
n Relacja z obozu narciarskiego w Bukowinie Tatrzañskiej

n

n

Zanim zacznie siê jazda trzeba przygotowaæ miêœnie.

W

Soczi nasi sportowcy zdobywaj¹
medale, a w Bukowinie Tatr zañskiej nasi studenci szlifuj¹
narciarskie umiejêtnoœci.
Po raz kolejny podczas organizowanych przez Studium
W ychowania Fizycznego i
Sportu na stokach w Bukowinie Tatrzañskiej studenci Uni-

wersytetu Jana Kochanowskiego zdobywaj¹ umiejêtnoœci narciarskie podczas intensywnych zajêæ. Jak co roku w
Bukowinie przebywaj¹ przyszli
ratownicy medyczni, studenci
studiów podyplomowych i pozostali studenci. – Pogoda
jest wymarzona, stoki œwietnie przygotowane, zdrowie dopisuje, humory te¿ – mówi To-

masz B³aszkiewicz, wiceprezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Spor towego na naszej uczelni. Tegoroczny obóz pokr ywa siê w
czasie z zimowymi igrzyskami
olimpijskimi w Soczi. Nasi studenci oraz goœcie, którzy przyjechali na Podhale ogl¹daj¹
relacje z olimpiady. Razem z
naszymi studentami przebywa

n

Aut. Archiwum

n

Poznanie narciarskiego rzemios³a wymaga czasem kontaktu ze œniegiem.

Pami¹tkowe zdjêcie kieleckiej grupy.

liczna grupa goœci z Warszawy
i województwa mazowieckiego, gdzie w³aœnie rozpoczê³y
siê ferie zimowe. W Bukowinie
Tatrzañskiej szczególnie mocno kibicuje siê Kamilowi Stochowi z pobliskiego Zêbu, czy
Justynie Kowalczyk z Kasiny
Wielkiej.
- Obozy s¹ elementem
programu nauczania, bar-

dzo chêtnie w nich uczestnic z y m y. N a s i n a j l e p s i i nstruktorzy prowadz¹ zajêcia
na stokach w tak kreatywny
sposób, ¿e obowi¹zkowe
æwiczenia przybieraj¹ formê
œwietniej zabawy – mówi¹
Kasia, Justyna, Gosia i Karolina, studentki tr zeciego
roku ratownictwa medycznego UJK.

Atmosfera panuj¹ca na
obozach sprawia, ¿e studenci
i kadra buduj¹ coraz lepsze
wiêzi miêdzy sob¹. - W przysz³oœci bêdzie skutkowa³o to
efektywniejsz¹ praca zespo³ów, co jest istot¹ naszego
przysz³ego zawodu. £¹czymy
przyjemne z po¿ytecznym –
podkreœlaj¹ uczestniczki obozu.
Piotr Burda

PI£KARZE RÊCZNI AZS UJK KIELCE PRZED ROZGRYWKAMI LIGI

Czas na obronê tytu³u

25

lutego pojedynkiem z
LUKS Skrzyszów szczypiorniœci AZS UJK Kielce
zainauguruj¹ rozgr ywki
w Ma³opolskiej Ligi Seniorów. Podopieczni trenera Tomasza B³aszkiewicza bêd¹ broniæ w niej
tytu³u zdobytego przed rokiem.
- Nie mo¿emy siê ju¿ doczekaæ startu ligi.
Stawiamy przed sob¹ ambitne cele. Chcemy
zwyciê¿yæ podobnie jak przed rokiem. W zespole
pojawi³o siê kilka nowych, m³odych twarzy. Jednak trzon dru¿yny pozosta³. Mieliœmy wystarczaj¹co du¿o czasu, ¿eby zgraæ siê na treningach. Myœlê, ¿e moi podopieczni w tym sk³adzie
bêd¹ walczyæ w ka¿dym pojedynku o wygran¹ komentuje sytuacjê przed startem rozgrywek w
swoim zespole trener B³aszkiewicz.

Akademicy rozegraj¹ w ramach rywalizacji w
Ma³opolskiej Lidze Seniorów czternaœcie spotkañ. Rywalami „czarno-bia³o-czer wonych”
bêd¹ dru¿yny: Wiertmet Lubusza, Piast Skawina, PMOS Chrzanów, MOSIR Bochnia, LUKS
Skrzyszów, Kusy Kraków i UR-Krakowiak Kraków. Zesz³oroczne zmagania w tej lidze pi³karze rêczni AZS UJK Kielce zakoñczyli na pierwszym miejscu w tabeli, odnosz¹c dwanaœcie
zwyciêstw i dwa razy schodz¹c pokonanymi z
parkietu.
Pier wszy pojedynek w Ma³opolskiej Lidze
Seniorów podopieczni Tomasza B³aszkiewicza
rozegraj¹ 26 lutego 2014 roku z LUKS Skrzyszów. Mecz rozpocznie siê o godzinie 19 w hali
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Œniadeckiego w Kielcach.
Maciej Wadowski

n

Dru¿yna pi³ki rêcznej AZS UJK walczy z powodzeniem w Ma³opolskiej Lidze Seniorów.

