25 LUTEGO 2013 R.
NR 5 (69)

Bukowina Œwiêtokrzyska

n Od czterdziestu lat studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego je¿d¿¹ na zimowe obozy narciarskie
do Bukowiny Tatrzañskiej. W tej chwili pod Tatrami przebywa szeœædziesiêcioosobowa grupa z Kielc.
Kilka godzin spêdzaj¹ na stoku, potem odpoczywaj¹ w termach, wieczorem jad¹ na kulig.
Wiêcej na stronie VII

Nasi stypendyœci
18 studentów Uniwersytetów Jana Kochanowskiego
otrzyma³o w tym roku akademickim stypendia ministra
nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zaprezentuj¹ siê w kolejnych
dodatkach „Student”. Sami
napisz¹ o swoim ¿yciu, pasjach i sukcesach. Tak¿e o
tym, czym jest dla nich stypendium ministra. W dzisiejszym numer ze pier wsza
pi¹tka naszych stypendystów.
Wiêcej na stronach
od II do VI

Biblioteka
na
walizkach
Nowa Biblioteka Uniwersytecka piêknieje z
dnia na dzieñ. Zachwyca
swoim wygl¹dem zewnêtrznym, wiele ciekawego dzieje siê te¿ w œrodku.
Za pó³ r oku zostanie
otwar ta. Przez ten czas
dostêp do ksi¹¿ek bêdzie
utrudniony.
Czytaj na stronie IV
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Sylwia Zelek

Medycyna
pomaga sportowi

n Nowy rok i ambitne plany Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

n

R

Sylwia Zelek z liderami zespo³u Golec uOrkiestra.

M

am 21 lat pochodzê z ma³ej miejscowoœci ¯mi¹ca
okolice Limanowej. Odk¹d pamiêtam zawsze
œpiewa³am na pocz¹tku za mikrofon s³u¿y³a mi ka¿da rzecz,
jak¹ napotka³am na swojej drodze, na przyk³ad pa³ka do ucierania ciasta czy rura od odkurzacza. Moim hitem by³ utwór
„Czerwone korale”. Pierwsze
wystêpy mia³y miejsce w szkole
podstawowej i tam pierwszy raz
zaœpiewa³am do prawdziwego
mikrofonu. Ukoñczy³am I stopieñ Szko³y Muzycznej w Limanowej na instrumencie gitara
klasyczna. Czemu w³aœnie wybra³am gitarê? Poniewa¿
mog³am graæ i jednoczeœnie sobie œpiewaæ. Z czasem jednak
œpiew zwyciê¿y³ i to na nim skupi³am siê najbardziej. Jestem
osob¹ nieœmia³¹, nie lubi¹c¹
siê wyró¿niaæ z t³umu. Ale kiedy
zaczê³am braæ udzia³ w wielu
konkursach, festiwalach i jeŸdziæ po ca³ej Polsce, kilkanaœcie uda³o mi siê wygraæ, to
sta³am siê troszkê œmielsza.
Skrzyde³ doda³ mi udzia³ w telewizyjnym programie „Bitwa na
g³osy”. Udzia³ w tym show nie
wp³yn¹³ jakoœ diametralnie na
moje ¿ycie. Jednak dziêki niemu zyska³am wiêcej pewnoœci
siebie i uwierzy³am we w³asne
si³y. W tym programie nauczy³am siê pracy zespo³owej,
bo tak naprawdê pracowaliœmy
na konto ca³ej grupy, a nie indywidualnie. Gdy ktoœ zawali³, to
niestety mia³ przechlapane u
ka¿dej osoby w teamie – oczywiœcie ¿artuje, ale ka¿dy z nas
by³ odpowiedzialny za ca³y zespó³.
W ystêp w telewizyjnym
show to tak¿e cenne doœwiadczenie, które nie jest dostêpne. Zobaczy³am telewizjê o
kuchni i wiem „czym to siê je”.
Oprócz ciê¿kiej pracy wi¹¿¹cej
siê z kilkugodzinnymi próbami
choreograficznymi czy wokalnymi, by³o tak¿e du¿o dobrej
zabawy i œmiechu. Pozna³am
wiele fantastycznych osób, z
kilkoma mam kontakt do dziœ.
Spotykamy siê przynajmniej
dwa razy do roku na œwiêta.
Bracia Golec to bardzo serdeczne i ciep³e osoby, dawali
nam wiele cennych wskazówek
na przysz³oœæ.
Mój udzia³ w tym programie
poci¹gn¹³ za sob¹ tak¿e wiele
ciekawych propozycji wystêpów na terenie ziemi limanowskiej. I nie chodzi mi tylko o ró¿ne koncerty czy imprezy plenerowe. W miarê mo¿liwoœci wykorzysta³am ka¿d¹ propozycje.
Program siê skoñczy³, ale
wspomnienia zosta³y.
Obecnie jestem studentk¹
drugiego roku na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej). Oprócz zajêæ z emisji
g³osu, uczê siê graæ na fortepianie, a tak¿e metodyki nauczania. Pierwsze praktyki w
szkole by³y przera¿eniem, ale
jakoœ posz³o i ju¿ jest tylko lepiej. Jestem zadowolona ze
swoich studiów, ale po obronie
pracy licencjackiej w Kielcach,
chcia³abym jeszcze zdawaæ na
Akademiê i skupiæ siê na samym wokalu, bo jestem œwiadoma tego, ¿e jeszcze du¿o pracy przede mn¹ w tej dziedzinie.
S³ucham bardzo ró¿nych gatunków muzyki, ale chyba najbli¿sza mojemu sercu jest poezja œpiewana jazz i soul.
S³ucham tak¿e rocku, popu,
muzyki chrzeœcijañskiej oraz
piosenek aktorskich.
Moimi ulubionymi artystami s¹ Anna Maria Jopek, Kayah, Christina Agilera, Byonce,
Beata Bednarz, Kuba Badach,
Grzegorz Turnau, Ella Fitzgerald, Edyta Gepper t, Andrzej
Lamper t, Gra¿yna £obaszewsk¹… i ta lista siê nie koñczy, ale mo¿e tyle imion wystarczy.
Muzyka jest moj¹ pasj¹ myœlê, ¿e nie, œpiewaæ bêdê zawsze, nikt mi tego nie odbierze,
ale chcia³abym mieæ jeszcze
jak¹œ alternatywê na ¿ycie.
Dlatego myœlê jeszcze dodatkowo o innej specjalnoœci, o innym kierunku. Jest mnóstwo
dobrze œpiewaj¹cych wokalistów na terenie naszego kraju.
Chocia¿ teraz bardzo szybko
mo¿na zaistnieæ w mediach,
jednak utrzymaæ siê na szczycie jest ju¿ znacznie trudniej.
Moim najwiêkszym marzeniem jest nagranie autorskiej
p³yty, ca³y czas jeszcze szukam
swojego stylu... Do moich najwiêkszych osi¹gniêæ nale¿y: I
miejsce „Z³ota Nutka” w XXI
Miêdzynarodowym Festiwalu
Piosenki „Majowa nutka” Czêstochowa w 2012 roku, Grand
Prix w XIV Festiwalu „ Scena
dla Ciebie ” Kielce w ubieg³ym
roku, I miejsce w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Maryjnej AD „GLORIAM; DEIPARAE w
Bochni.
Ju¿ dosyæ o muzyce. Uwielbiam gotowaæ, ale moj¹ specjalnoœci¹ jest pieczenie ciast,
przyrz¹dzanie deserów. Kocham przygotowania do œwi¹t
czy ró¿nych okazjonalnych imprez, wtedy wystarczy dobra
muzyka w kuchni i mo¿na szaleæ. Lubiê dobre filmy, dramaty, melodramaty i psychologiczne. Od tego roku rozpoczê³am
naukê jazdy na nartach i naprawdê mi siê spodoba³o, czy
to bêdzie mój ulubiony sport?
Zobaczymy po tym sezonie.

ozstrzygniêto przetarg na nowy budynek maj¹cy s³u¿yæ
studentom medycyny naszego uniwersytetu. Pojawi³a siê te¿ szansa na powstanie nowoczesnego centrum
sportowego.
Projekt MEDREH, dziêki
któremu ma powstaæ budynek
Zak³adu Anatomii Prawid³owej, u zbiegu alei IX Wieków Kielc i ulicy Radiowej nabiera rozpêdu. Uczelnia ma na
ten cel przeznaczone 35 milionów z³otych. Nowy budynek
uniwersytecki bêdzie mia³ blisko szeœæ tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u¿ytkowej. Na czterech kondygnacjach mieœciæ bêd¹ siê sale
wyk³adowe i laboratoria. W
styczniu rozstrzygniêto przetarg na wykonanie tego budynku. Zg³osi³o siê do niego a¿ 12
chêtnych firm. Komisja przetargowa wybra³a ofertê spó³ki
CONDITE, która zaoferowa³a
22,7 miliona z³otych. Dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to dobra informacja. –
Liczymy, ¿e uda siê trochê zaoszczêdziæ na tej inwestycji.
Zaoszczêdzone œrodki zamierzamy przeznaczyæ na Centrum Rehabilitacji i Sportu w
kampusie przy ulicy Œwiêtokrzyskiej – mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Koszt ca³ego projektu „MEDREH” to 35 milionów z³otych,
z czego oko³o 8 milionów
z³otych ma zostaæ przeznaczone na wyposa¿enie budynku i
laboratoria. Z tego wynika, ¿e
uczelnia mo¿e zaoszczêdziæ nawet piêæ milionów z³otych na
budynku Zak³adu Anatomii Prawid³owej. Tym samym, pojawi¹
siê œrodki finansowe na centrum sportowe. Jego koszt to
oko³o 11 milionów z³otych.
Uczelnia zg³osi³a projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego. Znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
O tym, ¿e Centrum Rehabilitacji i Sportu jest potrzebne nie
trzeba nikogo przekonywaæ.
Kielecki uniwersytet, który ma
dwie solidne dru¿yny pi³karzy
rêcznych i siatkarek nie ma w
tej chwili hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Taka hala
ma siê w³aœnie znaleŸæ w kampusie uniwersyteckim przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej, w s¹siedztwie
nowej Biblioteki G³ównej i Centrum Jêzyków Obcych. Oprócz
pe³nowymiarowego boiska do
pi³ki rêcznej, przewidziano tak¿e zaplecze rehabilitacyjne z
pracowniami s³u¿¹cymi fizjoterapii, rehabilitacji i si³owniê.
Planowane centrum ma mieæ
³¹czn¹ powierzchniê ponad trzy
tysi¹ce metrów kwadratowych.
Piotr BURDA

n

Tak bêdzie wygl¹da³ nowy budynek Wydzia³u Nauk o Zdrowiu kieleckiego uniwersytetu, w którym bêd¹ kszta³ciæ siê
przyszli lekarze.

KOLEJNY RAZ PRZYGOTOWUJEMY PRÓBN¥ MATURÊ

Trzymamy kciuki za maturzystów
Z

a 10 dni rozpoczyna siê
próbna matura. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jednym
z organizatorów tego egzaminu.
Ju¿ po raz czwarty maturzyœci bêd¹ na pocz¹tku marca
pisaæ próbny egzamin. Nasza
uczelnia jest jednym z organizatorów, wspólnie z „Echem
Dnia”, Radiem Kielce i kieleckim Urzêdem Miasta. Wspiera
nas te¿ Œwiêtokrzyskie Kuratorium Oœwiaty. Do tej pory w
trzech edycjach próbnego egzaminu wziê³o udzia³ 40 tysiêcy maturzystów!

Tegoroczna, czwar ta edycja próbnej matur y odbêdzie
siê w dniach 4–5 marca. 4
marca w poniedzia³ek odbêdzie siê próba z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym, a 5 marca we wtorek z
matematyki, tak¿e na poziomie podstawowym. Próbny egzamin bêdzie pisaæ 15 tysiêcy
tegorocznych maturzystów z
województwa œwiêtokrzyskiego i s¹siednich powiatów województwa mazowieckiego i
podkarpackiego. Arkusze maturalne przygotowali kieleccy

nauczyciele. W tej chwili nasza drukarnia koñczy drukowanie arkuszy pod czujnym
okiem kierowniczki Ma³gorzaty Pabis. – Dobre przygotowanie do matury jest w interesie
uczelni. Dotychczasowe edycje pokaza³y, ¿e uczniom potrzebna jest generalna próba
przed majowym egzaminem.
Trzymamy kciuki za zdaj¹cych
– mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
Piotr BURDA

Fot. Dawid £ukasik

Fot. archiwum

w Kielcach

n

Ubieg³oroczna próbna matura w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia Jana Œniadeckiego w
Kielcach.

Œwiêty Krzy¿
³¹czy
naukowców
I

nterdyscyplinarny Zespó³
do Badañ Dziedzictwa Kulturowego Œwiêtego Krzy¿a powsta³
na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Inicjatorem powo³ania zespo³u by³ dr hab. profesor UJK
Janusz Detka, dziekan wydzia³u i doktor Marzena Marczewska, prodziekan. Przewodnicz¹cym zespo³u zosta³
dr hab. Krzysztof Bracha profesor UJK.
Zespó³ ma byæ grup¹ badawcz¹, skupiaj¹c¹ grono humanistów z naszego uniwersytetu oraz innych oœrodków akademickich w Polsce. Znajd¹ siê
w nim naukowcy zainteresowani studiami nad dziedzictwem
kulturowym Œwiêtego Krzy¿a.
Celem zespo³u jest integracja
badañ, organizacja spotkañ seminar yjnych oraz cyklicznych
konferencji pod tytu³em „Debaty œwiêtokrzyskie”. Materia³y ze
spotkañ bêd¹ publikowane w
specjalnej serii wydawniczej.
Pierwsz¹ z „Debat œwiêtokrzyskich” zaplanowano na 24-25
maja. Pierwszego dnia zaplanowano spotkanie w Muzeum Narodowym w Kielcach, nastêpnego dnia uczestnicy debaty przenios¹ siê na Œwiêty Krzy¿.
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Przysz³oœæ Uniwersytetu
to technologia
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Dominik Borowski

n Trwaj¹ prace nad informatyzacj¹ naszej uczelni

J

ak wygl¹da Uniwersytet
przysz³oœci? To przede
wszystkim rewolucja w
dostêpie do wiedzy, a
wiêc inwestycja w sposób dobrego informowania.
Tym inwestycjom na naszym Uniwersytecie poœwiêcone by³o spotkanie w³adz Uczelni z przedstawicielami firmy
Qumak, która jest wspó³odpowiedzialna za stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Pr zepisem na sukces w
obecnych czasach staje siê
mo¿liwoœæ b³yskawicznego
wejœcia do sieci i korzystania z
jej zasobów. Zaawansowany
system teleinformatyczny powstaj¹cy na Uniwersytecie daje takie nieograniczone mo¿liwoœci uczestnictwa w
e-spo³eczeñstwie akademickim. Ponad po³owa wykonywanych w projekcie zadañ jest ju¿
za nami. Realizuje je we
wspó³pracy z Uniwersytetem
firma Qumak z Warszawy. Podczas ostatniego spotkania
przedstawiono stan zaawansowania dzia³añ oraz mo¿liwoœci wykorzystania nowo wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej.
Owoce tej pracy bêdzie mo¿na zobaczyæ ju¿ niebawem.
Czego mo¿emy siê spodziewaæ? Z pewnoœci¹ powszechnego dostêpu do bezprzewo-

n

J

n

Przedstawiciele firmy pojawili siê w serwerowni razem z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

dowej sieci na terenie wszystkich budynków uniwersyteckich w mieœcie. Prior ytetem
jest podniesienie poziomu bezpieczeñstwa sieciowego oraz
trwaj¹ca rozbudowa systemu
³¹cznoœci na bazie technologii
IP, który pozwoli na dalsze inwestycje w perspektywie funkcjonowania Wirtualnej Uczelni.
Istotnym zagadnieniem dla
projektu jest stworzona nowoczesna infrastruktura serwerowa, jak równie¿ profesjonalne

mechanizmy monitorowania i
zar z¹dzania zasobami IT.
Wspomniane zadania pozwol¹
na wzrost wartoœci marki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jako uczelni przyjaznej nie
tylko studentom. Przedstawiciele spó³ki Qumak obecni
podczas wizji lokalnej przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej 21 oceniaj¹c
efekty dotychczasowych realizacji, podkr eœlali dobr¹
wspó³pracê w projekcie z naszym Uniwersytetem.

Ca³e przedsiêwziêcie jest
wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozbudowa Infrastruktur y dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II
etap budowy Campusu Uczelnianego” w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej.
(JD)

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRALNY

Nasze SERCE bije po raz drugi
J

u¿ 28 lutego 2013 roku, o godzinie
17.30, na Ma³ej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury po raz drugi odbêdzie siê
spektakl, w re¿yserii Karoliny Gregorczyk
„Serce z p³omienia”.
Pierwszy nasz wystêp, czyli studentów
dzia³aj¹cych przy Akademickim Biurze
Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej BRACHU oraz uczniów Zespo³u
Szkó³ Katolickich imienia Œwiêtego Stanis³awa Kostki w Kielcach zosta³ przyjêty
bardzo ciep³o. Za zebrane podczas pre-

n

Dominik Borowski przedstawi³ m.in. obraz kibiców krakowskich klubów pi³karskich.

miery pieni¹dze, zakupiono paczki ¿ywnoœciowe dla rodzin ze œwietlicy œrodowiskowej BRACHU.
Dla nas by³o to niezwyk³e prze¿ycie i
wspaniale spêdzony czas. Kiedy nied³ugo
po wystêpie napisa³a do nas Karolina (nasza pani re¿yser), ¿e mamy propozycjê ponownego wystawienia sztuki, nikomu nawet przez myœl nie przesz³o, ¿eby odmówiæ. Ka¿dy z nas, bez wzglêdu na wiek, czy
obowi¹zki zgodzi³ siê bez wahania, na kolejne próby i wystêp. Pozosta³o ustaliæ datê i godzinê, oraz sprawdziæ, czy i tym ra-

W „Dziewczynce z zapa³kami” pojawiaj¹ siê atrybuty XXI wieku, miedzy innymi cyfrowe aparaty fotograficzne.

zem nie moglibyœmy zrobiæ czegoœ dobrego
dla innych. Wszyscy bardzo siê ucieszyli,
kiedy okaza³o siê, ¿e mo¿emy pomóc
Paw³owi Zarêbie - siedemnastoletniemu
ch³opcu choremu na bia³aczkê limfoblastyczn¹. Jego kuracja jest bardzo kosztowna, dlatego postanowiliœmy, ¿e podczas naszego wystêpu odbêdzie siê zbiórka pieniêdzy na jego leczenie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
pomocy i obejrzenia naszego wystêpu.
Przypominam, ¿e „Serce z p³omienia” to
spektakl w trzech aktach inspirowany baœni¹ Hansa Christiana Andersena
„Dziewczynka z zapa³kami”. To opowieœæ
o wspó³czesnym œwiecie i kamiennych
sercach ludzi w nim ¿yj¹cych, które na nowo próbuje rozpaliæ pojawiaj¹ca siê w XXI
wieku baœniowa Dziewczynka z zapa³kami
(Iza Filipczak). Wiêkszoœæ bohaterów zapomnia³a ju¿, co jest w ¿yciu wa¿ne. Zmienili siê w rekiny sukcesu, pracoholików,
samotnych, zapatrzonych w siebie egoistów z kamiennymi sercami. Nasza
Dziewczynka w niezwyk³y, czasem mo¿e
przera¿aj¹cy sposób na nowo próbuje
rozpaliæ p³omieñ mi³oœci, nadziei czy zaufania w sercu Szefowej (Karolina Kopacz), Gwiazdy (Kalina Cha³upka), Nauczycielki (Ewelina Cygan) czy W³aœciciela Klubu Disco (Tomasz Mogielski).
Wstêp na spektakl jest wolny, a pomoc Paw³owi dobrowolna. Pamiêtajmy
jednak, ¿e czasem nasz niewielki gest
mo¿e komuœ pomóc, a nawet uratowaæ
¿ycie. Dlatego niech nasze serca, choæ
czêsto zabiegane i zmêczone zap³on¹
piêknym p³omieniem dobroci. Serdecznie
zapraszamy!
Katarzyna Cuprian

estem studentem ostatniego roku filologii polskiej. Studiujê wed³ug indywidualnego planu i
programu nauczania. To znaczy, ¿e uk³ad przedmiotów i terminy zaliczeñ zosta³y dopasowane do moich potrzeb edukacyjnych. Natomiast treœci
kszta³cenia wzbogacono o zakres moich zainteresowañ. I
tak oprócz obowi¹zkowego
materia³u poszerzam swoj¹
wiedzê w zakresie wspó³czesnego ¿ycia literackiego czy
najnowszej prozy polskiej.
Taki tr yb studiowania pozwoli³ mi na rozpoczêcie aktywnoœci na polu naukowym.
Mog³em podj¹æ siê badania literatur y, która dla mnie jest
skarbnic¹ wiedzy o cz³owieku
i otaczaj¹cym œwiecie. Partycypowa³em dotychczas w kilku
konferencjach naukowych, które odbywa³y siê w ró¿nych
oœrodkach akademickich. W
Gdañsku wyg³osi³em referat
poœwiêcony agresji w „Bidulu”
Mariusza Maœlanki, w Piotrkowie Trybunalskim zaj¹³em siê
tañcem chasydów w literaturze, w Rzeszowie przedstawi³em próbê odczytania „ProwadŸ swój p³ug przez koœci
umar³ych” Olgi Tokarczuk z perspektywy zoologicznej, natomiast w Krakowie omówi³em
obraz kibiców Wis³y Kraków i
Cracovii wy³aniaj¹cy siê z lokalnych tekstów prasowych.
Oprócz wyst¹pieñ na sesjach
naukowych publikujê równie¿
swoje artyku³y na ³amach czasopism i monografii naukowych. Jestem autorem takich
prac, jak chocia¿by: Podró¿ jako metafora doœwiadczania
œwiata – wokó³ „Podró¿y Teo”
Catherine Clément, Eric – Emmanuel Schmitt i jego utwory
czy Wokó³ gier fabularnych
RPG – „Dziewczyna Mistrza
Gry” Krystyny Siesickiej. Obecnie zajmujê siê koncepcj¹ mêskiej pr zyjaŸni w powieœci

„Do nastêpnych mistrzostw”
Eshkol Nevo.
Moje zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³
literatury m³odzie¿owej, problemów psychologicznych w tekstach literackich, kreowania wizerunku w mediach oraz jêzyka
reklamy. To nie s¹ jednak ramy,
poza które nie wychodzê. Ca³y
czas staram siê poszerzaæ swoje horyzonty myœlowe, aby móc
badaæ ró¿nego rodzaju teksty
kultury, jak i okazjonalnie jêzyk
z ró¿nych perspektyw. Nie lubiê
pozostawaæ w miejscu i poddawaæ siê monotonii.
Moja dzia³alnoœæ naukowa
zosta³a ju¿ kilkakrotnie nagrodzona. W tym roku akademickim
uzyska³em Stypendium Ministra
za wybitne osi¹gniêcia. W rankingu otrzyma³em 71/100 punktów. By³ to najwy¿szy wynik wœród
wszystkich zg³oszonych studentów filologii polskiej w Polsce!
Uzyska³em równie¿ dwukrotnie
stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto w minionym roku dosta³em Nagrodê
Samorz¹du Województwa Œwiêtokrzyskie „Talenty Œwiêtokrzyskie 2012”, jak i wyró¿nienie
w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2012”. Dziêki tym nagrodom wiem,
¿e warto siê rozwijaæ i podnosiæ
swój poziom.
Tego wszystkiego nie
osi¹gn¹³bym bez trzech osób,
którym chcia³bym w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ.
Pani profesor Zofii O¿óg-Winiarskiej za wprowadzenie na œcie¿kê literaturoznawców i okazanie wsparcia przy stawianiu na
niej pierwszych kroków. Pani
doktor Marcie Boliñskiej za pomoc w organizacji indywidualnych studiów i cenne naukowe
wskazówki. Panu profesorowi
Zbigniewowi Trzaskowskiemu
za czuwanie nad poszerzaniem
mojej wiedzy o literaturze i opiekê nad przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Bli¿ej Akademii
M³odego Inwestora
S

tudenckie Ko³o Naukowe
KONCEPT, dzia³aj¹ce na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ju¿ szósty
raz or ganizuje Akademiê
M³odego Inwestora.
Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego prowadzone s¹ szkolenia przez znanych
maklerów gie³dowych. Studenci
z ca³ego kraju oraz uczniowie
szkó³ œrednich, którzy pragn¹

zapoznaæ siê z tajnikami funkcjonowania gie³dy i rynku finansowego, w tym roku ponownie
bêd¹ mieli ku temu doskona³¹
okazjê. Dodatkowo równie¿ po
raz pierwszy organizujemy studenck¹ konferencjê naukow¹
poœwiêcon¹ tej tematyce. Termin Akademii M³odego Inwestora zaplanowaliœmy na 9 - 10
kwiecieñ. Wiêcej informacji w
kolejnym wydaniu „Studenta”.
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Zdjêcia UJK

Urszula Kruszczak

Nowych gmach Biblioteki Uniwersyteckiej z zewn¹trz.

Biblioteka na walizkach

n Przeprowadzka do uczelnianego kampusu na ulicê Œwiêtokrzysk¹

n

Urszula Kruszczak dzia³a w uczelnianym kole naukowym,
lider grupy zajmuj¹cej siê pisaniem projektów unijnych

M

am 25 lat. Jestem studentk¹
kierunku politologia ze specjalnoœci¹ administracyjno-samorz¹dow¹. W obecnej chwili
studiujê na drugim roku drugiego stopnia.
Podsumowaniem moich
dotychczasowych osi¹gniêæ
jako studentki jest otrzymane
na rok akademicki 2012/
2013 stypendium ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zachêcam wszystkich do aktywnoœci studenckiej i wykorzystywania mo¿liwoœci, jakie
daje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Jest to oczywiœcie
nie tylko nauka, ale tak¿e dodatkowe kszta³cenia w postaci szkoleñ, dzia³alnoœci w
ko³ach naukowych, czy uczestniczenia w or ganizacjach
uczelni, takich jak Akademickie Biuro Karier, w którym jestem lider em gr upy zajmuj¹cej siê pisaniem projektów unijnych. Sama udzielam
siê równie¿ w kole naukowym
SOCIETAS w Instytucie Nauk
Politycznych, w którym organizujemy akcje char ytatywne
oraz uczestniczymy i udzielamy siê w konferencjach.
Jestem otwar t¹ i szczer¹
osob¹, dlatego kiedy zdarzy
siê, ¿e ktoœ ma jakiœ problem
albo k³opot zawsze staram siê
mu pomóc najlepiej jak potrafiê. Obecnie z ko³em naukowym zbieramy na Wydziale
Zarz¹dzania i Administracji
plastikowe nakrêtki dla chorego Kacperka. W tej dzia³alno-

œci pomaga nam Stowarzyszenie Wiosna, które realizuje projekt Akademia Przysz³oœci. Sama by³am wolontariuszk¹ w
Akademii przez trzy lata, gdzie
pomaga³am w nauce potrzebuj¹cemu dziecku. Jestem krytyczna w stosunku do siebie
jak i innych, dlatego uwa¿am,
¿e jeœli coœ siê robi, to nale¿y
to robiæ dobrze, albo wcale.
Bardzo lubiê spokój i cieszê, co w dzisiejszym œwiecie
jest trudne do znalezienia,
wszyscy gdzieœ pêdz¹. Moim
sposobem na osi¹gniêcie takiego staniu jest d³ugi spacer
po lesie z moim ulubionym pieskiem.
Mam bardzo du¿y kr¹g zainteresowañ. Prywatnie, w oder waniu od spraw naukowych
interesujê siê upraw¹ kwiatów, których w domu mam bardzo du¿o, jak równie¿ wykorzystujê swoje zami³owanie w poszerzaniu zdolnoœci cukierniczych. Inaczej sprawa ma siê,
jeœli chodzi o zainteresowania
po trosze pokrewne z ¿yciem
na uczelni. Otó¿ interesuje
mnie ochrona œrodowiska, jako przedmiot dzia³añ polityków i instytucji politycznych. Z
tym te¿ zwi¹zana jest tematyka mojej pracy magisterskiej.
Myœlê, ¿e po wykorzystaniu
mo¿liwoœci rozwoju, jakie daje
Uniwersytet, bez problemu
znajdê pracê i w moim przypadku nie sprawdz¹ siê s³owa
naszego premiera Donalda Tuska, ¿e „po politologii nie ma
pracy i trzeba zrobiæ kurs spawacza, ¿eby j¹ dostaæ”.

P

race budowlane zakoñczone, trwaj¹ prace
wewn¹trz nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Studenci przez najbli¿sze
miesi¹ce musz¹ liczyæ siê z
utrudnieniami w dostêpie do
ksi¹¿ek.
Na czas przenosin do nowego gmachu Biblioteka Uniwersytecka praktycznie przestaje dzia³aæ. Tak bêdzie
przez ca³y drugi semestr roku
akademickiego. – Dla studentów to jest uci¹¿liwe, ale nagrod¹ bêdzie mo¿liwoœæ korzystania z piêknej i nowoczesnej biblioteki – mówi doktor
Henr yk Suchojad, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. To
dlatego w³adze uczelni zwróci³y siê do spo³ecznoœci akademickiej o zwrócenie po¿yczonych materia³ów do 22 lutego. Na czas zamkniêcia biblioteki akademickiej studenci uniwersytetu mog¹ korzystaæ z innych bibliotek, z któr ymi Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma podpisan¹
umowê. S¹ nimi Biblioteka
G³ówna Politechniki Œwiêtokrzyskiej i Biblioteka Wy¿szego Seminarium Duchownego.
Do dyspozycji studentów s¹
te¿ biblioteki publiczne.
Nadal bêdzie dzia³aæ Czytelnia Pedagogiczna, Wypo¿yczalnia Miêdzybiblioteczna.
Udostêpnione bêd¹ zbior y na
noœnikach CD i DVD.
Nowa biblioteka ju¿ zachwyca swoim wygl¹dem. –
Du¿e prace budowlane s¹ ju¿
zakoñczone. W tej chwili
trwaj¹ prace wewn¹trz budynku. Pojawi³y siê meble, instalowany jest sprzêt elektronicz-

n

Rzut oka z antresoli na pierwsze i drugie piêtro nowej biblioteki.

ny – mówi doktor Henryk Suchojad. W nowym gmachu
znajdzie siê a¿ 600 tysiêcy
ksi¹¿ek, czasopism i innych
dokumentów. £¹cznie to oko³o
130 ton i 14 kilometrów woluminów ustawionych jeden za
drugim, czyli tyle, ile z Kielc do
Morawicy. Czêœæ z nich (na
pocz¹tek oko³o 50 tysiêcy tytu³ów) znajdzie siê w wolnym
dostêpie. – To znaczy, ¿e zainteresowane osoby bêd¹ je
mog³y samodzielnie zdj¹æ z
pó³ki. Po skorzystaniu bêdzie
je mo¿na oddaæ na parterze
lub umieœciæ w tak zwanej
„wrzutni” – t³umaczy doktor
Henryk Suchojad.

W tej chwili wszyscy pracownicy biblioteki s¹ zaanga¿owani w pracê. Musz¹ oni
„scaliæ” to znaczy oznaczyæ fizycznie i elektronicznie tytu³y,
które do tej por y znajdowa³y
siê w dziewiêciu ró¿nych czytelniach. Do nowego budynku
w kampusie uniwersyteckim
przy ulicy Œwiêtokrzyskiej trafi¹ bowiem zbior y z kilku
miejsc: z ulicy ¯eromskiego,
Koœciuszki i Krakowskiej (czêœæ). Najwiêcej pracy jest z tytu³ami, które trafi¹ do „wolnego dostêpu”. Dla ka¿dego z
nich trzeba wykonaæ co najmniej szeœæ czynnoœci, miêdzy
innymi nakleiæ specjaln¹ an-

tenkê elektroniczn¹, zakodowaæ j¹, nakleiæ paski i metr yczki. Wszystkie tytu³u musza byæ te¿ opisane w elektronicznym systemie ALEPH. –
Wiele pracy ma administracja
i obs³uga, która musi przygotowaæ siê do pracy w nowych
war unkach – mówi doktor
Henryk Suchojad.
Nowy budynek Biblioteki
Uniwersyteckiej kosztuje oko³o
50 milionów z³otych. Budowê
finansowano ze œrodków Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej. Otwarcie
nowej biblioteki zaplanowano
1 paŸdziernika 2013 roku.
Piotr BURDA

Przedwioœnie
we WSPAKu
W

najbli¿szym czasie
Klub Studencki WSPAK organizuje kilka ciekawych imprez. W
najbli¿sz¹ sobotê w klubie przy
ulicy Œl¹skiej wyst¹pi hiphopowiec z najwy¿szej pó³ki, czyli
GrubSon i BRK.
1 marca do klubu zawita
Kamil Bednarek. 7 marca odbêd¹ siê warsztaty plastyczne, dwa dni póŸniej warsztaty

drukowania w 3D (czêœæ druga). 19 marca odbêdzie siê
impreza „Karaoke dla
wszystkich”. Na 21 marca zaplanowano koncer t zespo³u
Hunter w ramach trasy promuj¹cej now¹ p³ytê „Królestwo”.
Szczegó³y koncertów i ceny
biletów znajduj¹ siê na stronie
internetowej wspak.art.pl.

n

Wejœcie do zbioru katalogów na drugim piêtrze.

n

Stanowiska dla u¿ytkowników na pierwszym piêtrze biblioteki. Za pó³ roku zasi¹d¹ przy nich studenci.
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Agata Cygan

n Targi Praca - Kariera - Rozwój

W

szêdzie, gdzie siê
nie spojrzy mówi
siê o kr yzysie.
W³aœciwie wy³azi
ju¿ z lodówki, portfela i spod
³ó¿ka. Na pytanie w sklepie,
dlaczego nasz ulubiony bajgiel
podro¿a³ o 20 groszy, to na
pewno us³yszymy: „kryzys paniusiu, kryzys”. Czy taki diabe³
straszny? Czy nic nie da siê
zrobiæ?
Na te i inne pytania studenci poznaj¹ odpowiedŸ ju¿ 25 i
26 marca podczas ogólnopolskich Targów Praca - Kariera Rozwój. Ju¿ po raz siódmy AIESEC, Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach, Urz¹d
Marsza³kowski w Kielcach
oraz Fundacja Mo¿esz Wiêcej
organizuj¹ targi pracy. Maj¹
one na celu nie tylko przybli¿yæ
studentom i przedsiêbiorcom
nowe oferty na rynku, ale i rozreklamowaæ firmy w regionie.
A jest ich du¿o, bo w zesz³ej
edycji bra³o udzia³ blisko 100
firm z regionu.
Pr zedsiêbiorcy, podczas
targów, mog¹ pokazaæ swoj¹
dzia³alnoœæ i znaleŸæ wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo
wczeœniejsze
zg³oszenie swojego udzia³u w
targach gwarantuje d³u¿sz¹
reklamê w mediach regionalnych i studenckich, w takich
jak TVP Kielce, Radio Eska,
Radio Kielce, „Echo Dnia” czy
„Presik”. Firmy maj¹ te¿ zagwarantowane stoisko oraz
pomoc wolontariuszy z Akade-

mickiego Biura Karier. Dla studentów zaœ jest to czêsto
pierwsza okazja do zaprezentowania siê pracodawcom.
Czasami w³aœnie taki small
talk pomaga w nawi¹zaniu nowych kontaktów biznesowych.
Poniewa¿ nie sam¹ prac¹
cz³owiek ¿yje, organizatorzy
przygotowali specjalnie dla
¿aków panel dyskusyjno-szkoleniowy, któr y odbêdzie siê
dzieñ po czêœci wystawienniczej - 26 marca. Tradycyjnie
bêdzie te¿ debata dotycz¹ca
sytuacji na rynku pracy i przedsiêbiorczoœci oraz szkolenia
dotycz¹ce ekonomii i public
relations. Goœcie targów (a
by³o ich w zesz³ym roku blisko
cztery tysi¹ce) bêd¹ mogli wybieraæ te¿ spoœród wielu firm
oferuj¹cych szkolenia.
Targi nie maj¹ jednak tylko
pomóc znaleŸæ pracê studentom, a przedsiêbiorcom dobrych pracowników. To tak¿e
okazja, by porozmawiaæ o tym,
co mo¿na zrobiæ, by poprawiæ
kielecki r ynek pracy oraz co
studenci mog¹ zrobiæ, by dostaæ wymarzon¹ pracê. Takie
spotkania s¹ niezbêdne do
nawi¹zania nowych kontaktów
oraz skonfrontowania wymagañ obu stron: pracodawców i
studentów. Sama organizacja
targów pomaga studentom
poznaæ r ynek pracy i nabraæ
doœwiadczenia w prowadzeniu
projektów. Jest to doskona³a
okazja do nawi¹zania relacji
kole¿eñskich i biznesowych.

RELACJA Z WIZYTY NA UKRAINIE

Z wizyt¹
w Ostrogu

P

od koniec stycznia w
jednej z najbardziej
znanych ukraiñskich
uczelni - Narodowym
Uniwersytecie „Akademia
Ostrogska” odby³a siê Ogólnoukraiñska naukowo-praktyczna konferencja m³odych naukowców.
Uczestniczy³a w nich grupa
studentów Instytutu Filologii
Obcych ze Studenckiego Ko³a
Naukowego Rusycystów
“Tekst” (Karolina Bugajska,
Mateusz Kowalski, Anita
Krawczyk, Paulina Machulska, Aleksandra Myszka i Anna Plech) pod opiek¹ Aleksandry Cêdrowskiej. Referaty zosta³y opublikowane w Studenckich Zeszytach Naukowych wydawnictwa tego¿ Uniwersytetu.
Dziêki uprzejmoœci organizatorów konferencji mieliœmy
niepowtar zaln¹ mo¿liwoœæ
zwiedziæ g³ówn¹ siedzibê Akademii, która mieœci siê w dawnym pokapucyñskim klasztorze. Prosto po obradach obejrzeliœmy muzeum uczelni, w
którym znajduje siê ekspozycja dotycz¹ca historii od jej powstania, popr zez okr es
kszta³towania siê i dzia³alnoœci w latach 1576-1636, odrodzenia (1994 rok), a¿ do teraŸniejszoœci. Podziwialiœmy tak¿e galeriê wspó³czesnego

malarstwa oraz kolekcjê rêkopisów i starodruków. Wa¿n¹
czêœci¹ kompleksu jest
dzia³aj¹ca od 2006 roku, prawos³awna œwi¹tynia œwiêtego
Fiodora Ostrogskiego z 22 ikonami okresu XVIII-XIX wieku
oraz unikalny obraz „Chrystus
- Pantokrator i œwiêty Stefan”.
Interesuj¹cym momentem
wycieczki by³o zwiedzenie podziemi uniwersytetu. Istnieje legenda, mówi¹ca o tym, ¿e je¿eli przed egzaminami spêdzi
siê w nich noc, to na pewno
zda siê wszystkie bardzo dobrze. Byliœmy przed sesj¹, ale
nie pokusiliœmy siê na zostanie z trumnami pochowanych
tu mnichów. Na terenie Akademii znajduje siê nowa biblioteka naukowa z imponuj¹cym
zbiorem ponad 300 tysiêcy
ksi¹¿ek, wœród któr ych znajduj¹ siê rêcznie pisane egzemplarze, starodruki i unikalne kolekcje. Po zwiedzaniu
udaliœmy siê na obiad, aby z
nowymi si³ami obejrzeæ ruiny
zamku stanowi¹ce integraln¹
czêœæ miasta. Ukraina odkry³a
siê przed nami na nowo. Nie
spodziewaliœmy siê, ¿e w tak
ma³ym miasteczku (liczy oko³o
15 tysiêcy mieszkañców) znajdziemy tyle interesuj¹cych zabytków. Wiemy, ¿e nie wszystko uda³o nam siê zwiedziæ. Kolejna szansa za rok.

n

n
Studentki Akademickiego Biura Karier przygotowuj¹cy Targi „Praca – Kariera – Rozwój”.

Targi to œwietna okazja do
znalezienia nowych kontaktów, poznania naszego rodzimego rynku pracy oraz wziêcia
udzia³u w przydatnych szkole-

niach. Zachêcamy serdecznie
do udzia³u w tak kreatywnej
walce z kryzysem.
Anna Dobrut

Jak dotrzeæ na Targi
Praca-Kariera-Rozwój?
I autobus: ul. ¯niwna - 8:15, 10:00, aleja Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego - 8:20, 10:05, aleja IX
Wieków Kielc/ Urz¹d Wojewódzki - 8:30, 10:15, ulica ¯elazna - 8:45, 10:30, ulica Jagielloñska/WSEiP - 8:55, 10:40. Odjazdy z ulicy Zak³adowej - 9:15,
12:15
II autobus: ulica ¯niwna - 9, 11, aleja Tysi¹clecia
Pañstwa Polskiego – 9.05, 11.05, aleja IX Wieków
Kielc/Urz¹d Wojewódzki – 9.15, 11. 15, ulica ¯elazna – 9.30, 11.30, ulica Jagielloñska/WSEiP –
9.40,11.40. Odjazdy z ulicy Zak³adowej 10.15,
13.15

PROJEKT „WIEDZA I GOSPODARKA”

Rekrutacja nadal trwa

K

ielecki Park Technologiczny, wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego realizuje projekt “Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki regionalnej”.
Dziêki realizacji tego zadania, œwiêtokrzyscy naukowcy
wcielaj¹ w ¿ycie wyniki badañ,
a przedsiêbiorcy korzystaj¹ z
wiedzy pracowników regionalnych uczelni. Za sta¿ badaczy
w firmach p³aci Kielecki Park
Technologiczny, któr y na ten
cel zdoby³ pieni¹dze z Unii Europejskiej. Naukowcy w czasie
pó³rocznej wspó³pracy otrzymuj¹ 3,5 tysi¹ca z³otych miesiêcznie.
Na czym polega projekt? Zasada jest prosta. Naszym zadaniem jest kojarzenie naukowców i przedstawicieli œwiata biznesu. Ci, którzy skorzystali z
projektu ¿a³uj¹, ¿e nie mog¹
wzi¹æ w nim udzia³u ponownie.
Firmy zainteresowane s¹ zatrudnianiem kolejnych sta¿ystów, poniewa¿ przekona³y siê,
¿e ich pomoc mo¿e byæ przydatna- podkreœla dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego,
Szymon Mazurkiewicz.
Dyrektor Parku przypomina,
¿e rekrutacja ca³y czas trwa.
Zosta³o kilka ostatnich miejsc,
które Park chcia³by zape³niæ do
koñca lutego. Mog¹ z nich korzystaæ naukowcy i przedsiê-

biorcy z województwa œwiêtokrzyskiego.
Sta¿yœci, do tej pory zaanga¿owani w projekt, trafili do bardzo ró¿norodnej grupy przedsiêbiorstw. I tak, w styczniu zakoñczy³y siê praktyki doktorantki zwi¹zanej z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego, która
wspó³pracowa³a z biurem rachunkowym. Zadaniem badaczki by³o przygotowanie narzêdzia
samooceny jakoœci pracy. - Dla
tej firmy uda³o siê stworzyæ program, który wy³apywa³ b³êdy w
przygotowanych wyliczeniach.
Dziêki temu, praca w biurze rachunkowym sta³a siê ³atwiejsza
- t³umaczy dyrektor Parku.
Naukowcy zaanga¿owani w
projekt “Wiedza i gospodarka
rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki regionalnej” pracuj¹ tak¿e dla firm, zajmuj¹cych siê
m.in. produkcj¹ innowacyjnych
urz¹dzeñ do oczyszczania powietrza i mycia suchym lodem,
a tak¿e centrum zajmuj¹cego
siê cer tyfikacj¹ i Polskiego
Zwi¹zku Motorowego.
Projekt “Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu
konkurencyjnoœci gospodarki
regionalnej” jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Anna Ro¿y

Agata Cygan (w œrodku) zawsze chcia³a pracowaæ z dzieæmi.

P

ochodzê z ma³ej miejscowoœci Karsy Ma³e
w gminie Pacanów.
Obecnie jestem na
drugim roku drugiego stopnia
na kierunku pedagogika ze specjalnoœci¹ edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jêzyka angielskiego na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Gdy wybiera³am kierunek swoich studiów
waha³am siê pomiêdzy socjologi¹, filologi¹ angielsk¹ oraz pedagogik¹. Zwyciê¿y³y jednak zami³owania do dzieci, gdy¿ takow¹ obra³am specjalizacjê. Ju¿
w gimnazjum szczególnie interesowa³ mnie jêzyk angielski, ale
nigdy nie przypuszcza³am, ¿e
sama w przysz³oœci bêdê siê
kszta³ciæ w zawodzie nauczyciela tego jêzyka. Rozpoczynaj¹c
studia z niepewnoœci¹ wkracza³am w tajniki pracy nauczyciela. Jednak¿e ju¿ po drugim
roku studiowania zaczê³am coraz czêœciej siêgaæ po wspó³czesn¹ literaturê i wyniki badañ naukowych prowadzonych na temat efektywnego nauczania jêzyków obcych w przedszkolu i
klasach I-III szko³y podstawowej. Sk³oni³a mnie do tego praca w naszym Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach,
praca w studenckim kole naukowym „Serce i Dar”, dzia³alnoœæ
w Fundacji „Mam Marzenie”
oraz Europejskim Centrum Bajki
w Pacanowie. We wszystkich
placówkach udzielam siê jako
wolontariuszka ze wzglêdu na
studia. To w³aœnie dziêki wolontariatowi mia³am mo¿liwoœæ pracy z ma³ymi dzieæmi. Dodatkowo
odbyte praktyki studenckie
otworzy³y mi oczy i uœwiadomi³y
wiele zachodz¹cych wokó³ zjawisk. Dziêki niemu mia³am mo¿liwoœæ wykorzystaæ zdobyt¹
wiedzê na studiach, poza uczelni¹ w praktyce i pracowaæ z dzieæmi. Doœwiadczenia z tego okresu, a tak¿e obser wacje
po³¹czy³am z badaniami.
Dzia³aj¹c w studenckim kole naukowym pod czujnym okiem naszej pani opiekun uczy³am siê
jak prowadziæ badania oraz pisaæ prace naukowe. Bra³am
udzia³ w konferencjach naukowych, seminariach naukowo–metodycznych, sympozjach,
podczas których mam sposobnoœæ wys³uchania wyst¹pieñ
oraz wymiany doœwiadczeñ.
Jest to niezwykle wa¿ne, gdy¿
wiedza szybko siê dezaktualizuje. W swoich wyst¹pieniach
przedstawia³am wyniki badañ,
które prowadzi³am w szko³ach
podstawowych oraz przedszkolach. Praca naukowa to tylko jeden element mojej dzia³alnoœci,

któr¹ przeczytaæ mo¿na w referatach i publikacjach naukowych, artyku³ach zamieszczanych w czasopismach metodycznych oraz materia³ach pokonferencyjnych. Rozwój badañ
nad zastosowaniem wielu innowacyjnych metod nauczania jêzyka angielskiego najm³odszych
jest wspó³czeœnie bardzo bogaty. W swoich pracach zajmowa³am siê nie tylko, w jaki sposób dzieci przyswajaj¹ jêzyk, ale
tak¿e kwesti¹ funkcjonowania
ich mózgu oraz pamiêci. W jaki
sposób gromadzi ona i przechowuje informacje. Coraz czêœciej
przedmiotem dociekañ naukowych staj¹ siê dzieciêce reakcje
na okreœlone sygna³y i znaki,
które skupiaj¹ i przykuwaj¹ uwagê a tym samym zachêcaj¹ do
nauki. I to w³aœnie ich zastosowanie w procesie nauczania to
wybór najprostszej drogi do sukcesu. T¹ droga dosz³am do kolejnej mojej pasji a wiêc zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem „œpi¹cego olbrzyma” jak
pisze Colin Rose, mózgu. Ostatnimi czasy zag³êbiam ow¹ tematykê i siê uczê. W bie¿¹cym roku
akademickim mia³am zaszczyt
poprowadziæ Konferencjê Naukowo–Metodyczn¹ dla nauczycieli z powiatów buskiego, kazimierskiego oraz piñczowskiego,
gdzie wyg³osi³am referat na temat „Nowoczesnych metod nauczania jêzyka angielskiego w
klasach I-III szko³y podstawowej”. Studiuj¹c na moim kierunku zdoby³am du¿o wiedzy, któr¹
teraz wykorzystujê w praktyce
m.in. udzia³ w presti¿owym projekcie nagrodzonym nagrod¹
„European Language Label”;
praca jako opiekunka grupy
dzieci i t³umacza amer ykañskich goœci z USA; opieka nad
grup¹ dzieci podczas kolonii
char ytatywnej w Pogorzelicy.
Nowoczesne technologie, postêp w badaniach na temat rozwoju dzieci daj¹ niezwyk³e mo¿liwoœci. I tak jak Helen Dorn czy
te¿ Claire Selby posiadaj¹c takow¹ wiedzê oraz doœwiadczenie w pracy z dzieæmi jest mo¿liwoœæ stworzenia w³asnej efektywnej metody nauczania jêzyka
angielskiego najm³odszych dzieci. W przysz³oœci chcia³abym
pracowaæ z dzieæmi i przek³adaæ
swoj¹ teoretyczn¹ wiedzê na
praktykê i umiejêtnoœci, by dawa³y radoœæ i satysfakcjê nie tylko mi, ale przede wszystkim innym.
Bo tak jak mówi³ Jan Pawe³
II: „…Cz³owiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest i nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli
siê z innymi…”.
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Agnieszka Œlêzak

Sprawdzeni z rachunkowoœci

n Œwiêtokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowoœci dla szkó³ wy¿szych

Fot. Agnieszka Œlêzak
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Agnieszka Œlêzak - jej pasj¹ jest kultura Majów i Azteków.

J

estem studentk¹ drugiego roku drugiego stopnia
studiów na kier unku
Zarz¹dzanie o specjalnoœci marketing i wystawiennictwo. Na co dzieñ dzia³am równie¿ w kole naukowym LIDER,
bêd¹c w nim przewodnicz¹c¹
Komisji Rewizyjnej. W kole
uczestniczymy w wielu ciekawych inicjatywach, nie tylko naukowych, ale i spo³ecznych.
Mogê szlifowaæ swoje umiejêtnoœci w zakresie prowadzenia
projektów szkoleniowych czy
pracy w grupie. Ponadto, poprzez ró¿ne wyjazdy na konferencje poznajê nowych ludzi i
nawi¹zujê nowe kontakty.
Bêd¹c w kole pozna³am tak¿e
ludzi ze œwiata biznesu, któr ych mogê podpatr ywaæ i
uczyæ siê od nich. Oprócz ko³a
dzia³am tak¿e w Klubie Aktywnego Studenta.
Moj¹ recept¹ na sukces
jest postawienie sobie celu i
wyznaczenie do niego mniejszych kroków. Mnie pomog³o
to wiele razy, na przyk³ad gdy
stara³am siê o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nieraz by³o ciê¿ko,
terminy goni³y, si³y opad³y, ale
zawsze wtedy pomyœla³am o
swoim celu i bra³am siê za pisanie kolejnej publikacji. Nie
zawsze wszystko mi wychodzi.
Ale najwa¿niejsze jest to, aby
próbowaæ. Nie myli siê tylko
ten, kto nic nie robi. Lepiej
¿a³owaæ, ¿e coœ siê zrobi³o i
walczy³o do koñca z podniesion¹ g³ow¹ – choæ nie wysz³o,
ni¿ odpuœciæ na pocz¹tku i byæ
przegranym.
Kto jest moim autor ytetem? Zdecydowanie Agniesz-

ka Przybysz – najlepsza polska coach oraz Wojciech Cejrowski. To s¹ osoby niebanalne, nieboj¹ce siê podejmowaæ
wyzwañ i wyró¿niaæ siê w pozytywny sposób z t³umu. I robi¹ce wszystko z pasj¹ i entuzjazmem nie gubi¹c przy tym
profesjonalizmu.
Czym siê interesujê? Uwielbiam czytaæ ksi¹¿ki podró¿nicze – szczególnie Wojtka Cejrowskiego i Beaty Pawlikowskiej oraz ksi¹¿ki o rozwoju osobistym. Uwa¿am, ¿e najlepsz¹
inwestycj¹ jest inwestycja w
siebie. Tego nigdy nie bêdzie za
wiele, wiêc staram ca³y czas siê
rozwijaæ. Moja pasj¹ jest kultura staro¿ytnych Majów i Azteków, a najwiêkszym marzeniem
– odwiedzenie ich œwi¹tyñ w
Ameryce Po³udniowej.
Uwa¿am, ¿e cz³owiek
oprócz pracy i serca w to co robi, powinien w³o¿yæ jeszcze
pozytywn¹ energiê, która potrafi zdzia³aæ cuda. W trudnych
chwilach mogê liczyæ na przyjació³ (nie tylko tych z ko³a) i
ukochanego, którzy zawsze
pomog¹ znaleŸæ mi wyjœcie z
sytuacji. Generalnie jestem
uparta i wszêdzie mnie pe³no,
ale ja to uwa¿am za zalety, poniewa¿ dziêki temu ¿e siê
udzielam i stawiam na swoim
zasz³am tak daleko.
Moja rada dla wszystkich
studentów: udzielajcie siê w
ró¿nych organizacjach, poniewa¿ nie tylko pomo¿e rozwin¹æ
Wasze umiejêtnoœci, ale
przede wszystkim zdecydowanie pomo¿e Wam po skoñczeniu studiów znaleŸæ pracê. Te
kilka lat pracodawcy z pewnoœci¹ Was zauwa¿¹!

Instytut Nauk
Politycznych zaprasza
W

dniach 20–21 marca
odbêdzie siê jedenasta konferencja marketingu politycznego pod tytu³em „Kryzys marketingu politycznego”.
Odbêdzie siê ona w Kielcach w dniach 20-21 marca.
Konferencjê podzielono na kilka obszarów: „Kryzys w metodologii”, „Kampanie wyborcze
– ich projektowanie i realizacja”, „Strategie wyborcze”,

„Media i doradcy polityczni”.
Spotkanie bêdzie mia³o innowacyjn¹ formu³ê debaty. W
pier wszym dniu wyst¹pi¹ zaproszeni eksperci, któr ych
teksty uczestnicy otrzymaj¹ w
formie ksi¹¿kowej. W drugim
dniu odbêd¹ siê spotkania
warsztatowe, a zaprezentowane tam komunikaty zostan¹
opublikowane w punktowanym wydawnictwie ci¹g³ym.

stycznia odby³ siê pierwszy „Œwiêtokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowoœci
dla szkó³ wy¿szych” zorganizowany przez Stowarzyszenie
Ksiêgowych w Polsce Oddzia³
Okrêgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Konkurs sk³ada³a siê z
dwóch etapów. W pierwszym
wziê³o udzia³ 25 studentów wy¿szych uczelni w Kielcach: Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Prawa,
Politechniki Œwiêtokrzyskiej
oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 12 studentów,
wœród których wy³oniono laureatów. Pierwsze miejsce zaj¹³
Rafa³ Szczykut – student I roku
ekonomii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. W nagrodê
w³adze stowarzyszenia w Kielcach ufundowa³y kurs specjalisty do spraw rachunkowoœci.
Na drugim miejscu uplasowa³a
siê Agnieszka Koœció³ek – studentka Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Prawa. W nagrodê otrzyma³a pó³roczny sta¿ w firmie
Biegli Rewidenci Kielce Sp. z
o.o.. Laureatk¹ zosta³a równie¿ studentka Wy¿szej Szko³y
Ekonomii i Prawa Mariola Derda, której firma Expert FK Anna
Garbacz ufundowa³a miesiêczny sta¿ oraz nagrodê pieniê¿n¹
w wysokoœci 500 z³.
W oczekiwaniu na wyniki
konkursu uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci
studenckich kó³ naukowych:
SKN Koncept i SKN Lider, które
dzia³aj¹ na uniwersytecie, dziêki czemu mogli poznaæ kierunki
studiów i infrastrukturê uczelni,
a tak¿e z Klubem Zainteresowañ Rachunkowoœci¹ i Finan-

sami Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce oddzia³ w Kielcach, który zosta³ powo³any z
inicjatywy studentów UJK.
Gdy opad³y emocje, zdobywca g³ównej nagrody Rafa³ Szczykut zgodzi³ siê udzieliæ Annie Sobieraj krótkiego wywiadu, w którym opowiedzia³ co nieco o sobie
i rachunkowoœci.
Co ciê sk³oni³o do wziêcia
udzia³u w konkursie?
- Tak naprawdê mój udzia³ w
konkursie to niemal¿e przypadek. O konkursie dowiedzia³em
siê od mojej kole¿anki, która
wiedzia³a, ¿e jestem dobry z rachunkowoœci i namawia³a
mnie, abym spróbowa³. Doszed³em do wniosku, ¿e nie
mam zajêæ w tym dniu, wiêc
mogê spróbowaæ.
Jak siê przygotowywa³eœ
do konkursu?
- Mówi¹c szczerze nie poœwiêci³em du¿o czasu na przygotowania, poniewa¿ jestem po
technikum ekonomicznym, w
którym mia³am du¿o godzin rachunkowoœci i bardzo dobrych
nauczycieli. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e czêœciowo zawdziêczam im swoj¹ wygran¹.
W dodatku jestem te¿ na
bie¿¹co z rachunkowoœci¹, poniewa¿ na uczelni te¿ mam rachunkowoœæ.
Jak oceniasz stopieñ trudnoœci pytañ i zadañ konkursowych? Czy coœ Ciê zaskoczy³o?
- W mojej ocenie, pierwszy
etap konkursu, czyli test, by³
stosunkowo ³atwy. Oczywiste
jest, ¿e du¿o ³atwiej jest wybieraæ spoœród gotowych odpowiedzi ni¿ je formu³owaæ. W teœcie
zawsze mo¿na pos³u¿yæ siê
drog¹ eliminacji. Muszê przyznaæ, ¿e drugi etap sk³adaj¹cy
siê z zadañ by³ znacznie trud-

niejszy. Polega³ on zadekretowaniu operacji gospodarczych.
Trudnoœci¹ dla mnie by³o to, ¿e
z niektórymi przypadkami operacji spotka³em siê po raz
pierwszy. Jednak stara³em siê
nie zostawiaæ pustych miejsc.
Czy zg³aszaj¹c siê do konkursu zak³ada³eœ wygran¹?
- Wygrana by³a dla mnie wielkim zaskoczeniem, poniewa¿
jak wspomnia³em nie poœwiêci³em du¿o czasu na przygotowanie i jakby nie patrzeæ, jestem studentem dopiero pierwszego roku.
Co poradzi³byœ innym przygotowuj¹cym siê do tego typu konkursów?
- Najwa¿niejsze jest to, by nie
zak³adaæ niczego na pocz¹tku,
to czy siê wygra czy nie, zale¿y
od wielu rzeczy. To, ¿e siedzimy
godzinami nad ksi¹¿kami niekoniecznie mo¿e nam zagwarantowaæ zwyciêstwo. Bardzo du¿o
zale¿y od szczêœcia. Oczywiœcie
nauka jest bardzo wa¿na. Jeœli
coœ jest trudne, to trzeba siê do
tego przy³o¿yæ, zarwaæ jedn¹ czy
drug¹ noc, ale konkurs trzeba
traktowaæ z dystansem. Jeœli siê
uda to super, a jeœli nie, to wiedza, któr¹ zdobyliœmy nie zginie.
Czy bra³eœ udzia³ kiedyœ w
konkursach zwi¹zanych z rachunkowoœci¹?
- Tak, bra³em udzia³ w
zesz³orocznej edycji Œwiêtokrzyskiego Konkursu Wiedzy z
Rachunkowoœci dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych.
Z jakim efektem?
- Zaj¹³em czwarte miejsce,
czyli chyba najgorsze z mo¿liwych, poniewa¿ tu¿ za podium.
Czy w nastêpnym roku te¿
planujesz wzi¹æ udzia³ w tym
konkursie?
- Uwa¿am, ¿e war to braæ
udzia³ w ka¿dym konkursie, w

któr ym widzi siê nawet najmniejsze szanse. Jeœli bêdzie
taka mo¿liwoœæ to jak najbardziej.
Twój udzia³ w konkursie
oznacza, ¿e interesujesz siê
rachunkowoœci¹, czy raczej
jest wyrazem chêci sprawdzenia siê?
- Rachunkowoœci nie traktujê jako jednego z wielu
przedmiotów na studiach, które trzeba zaliczyæ. Jest to wa¿ny przedmiot, który na pewno
przyda mi siê w przysz³ej pracy. To, ¿e mam ju¿ jak¹œ wiedzê w tej dziedzinie sprawi³o,
¿e wzi¹³em udzia³ w konkursie. Pomyœla³em, a mo¿e siê
uda.
Czy wi¹¿esz swoj¹
pr zysz³oœæ z rachunkowoœci¹?
- Jestem dopiero na pierwszym roku studiów, wiêc ciê¿ko mi powiedzieæ, co bêdê robi³ za kilka lat, nie wykluczam
takiej mo¿liwoœci. Wykszta³cenie z zakresu rachunkowoœci,
czy te¿ ekonomii jest teraz bardzo przydatne. Postaram siê
wiêc dalej zdobywaæ wiedzê w
tym zakresie poniewa¿ wiem,
¿e jest ona u¿yteczna.
Jako zdobywca pierwszego miejsca w nagrodê zosta³
dla Ciebie ufundowany kurs
specjalisty do spraw rachunkowoœci. Cieszy ciê ta nagroda?
- Szczerze mówi¹c, nie wiedzia³em jakie s¹ nagrody dla
laureatów, ale patrz¹c na realia polskiego r ynku pracy z
pewnoœci¹ dodatkowe kompetencje jakie da mi ukoñczenie
kursu pr zydadz¹ mi siê w
przysz³oœci. Tak, cieszê siê z
nagrody.
Anna SOBIERAJ

CLAUS HIPP, TWÓRCA MARKI HIPP WYG£OSI W KIELCACH W PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY
WYK£AD DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

W poszukiwaniu wartoœci - zaproszenie na wyk³ad
21

marca, w czwartek, w
auli budynku W ydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji
przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 21
odbêdzie siê wyk³ad goœcia z
Niemiec, Clausa Hippa, producenta ekologicznych od¿ywek
dla niemowl¹t i dzieci, twórcy
znanej w ca³ym œwiecie marki
Hipp, przedsiêbiorcy i artysty,
promotora ekologicznego rolnictwa i profesora malarstwa
na Uniwersytecie w Tbilisi (Gruzja), wielokrotnie wyró¿nianego w Niemczech za prowadzenie przedsiêbiorstwa w duchu
odpowiedzialnego biznesu.
Goœæ przybêdzie do Kielc
na zaproszenia profesora Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz wydawnictwa
„Jednoœæ”, które w 2012 roku
wyda³o ksi¹¿kê autorstwa
Clausa Hippa o doœæ enigmatycznym tytule: „Wolnoœæ, by
czyniæ to inaczej”. Jej autor,
zaanga¿owany od lat w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, jakby wyczuwaj¹c zbli¿aj¹cy siê kryzys gospodarczy wyda³ w 2008 roku
ksi¹¿kê o tytule pr owokuj¹cym do stawiania pytañ. O
jak¹ wolnoœæ chodzi? Co mo-

¿na robiæ inaczej? Inaczej ni¿
kto?
Claus Hipp dzieli siê
w³asnymi przemyœleniami wynikaj¹cymi z d³ugoletniego doœwiadczenia zawodowego i aktywnoœci w wielu obszarach ¿ycia publicznego. Spektrum jego zainteresowañ jest rozleg³e
– to przede wszystkim odpowiedzialny biznes i ekologiczne rolnictwo, globalizacja, ale
te¿ organizacja pañstwa, sposób sprawowania w³adzy,
dzia³ania w sferze polityki, tematy zwi¹zane z etyk¹, edukacj¹, kultur¹, wiar¹ i religi¹. Ka¿demu z tych zagadnieñ autor
poœwiêca osobny rozdzia³ i
jednoczeœnie ka¿de z zagadnieñ wi¹¿e z pozosta³ymi funkcjonalnie lub przyczynowo.
Tym samym ksi¹¿ka mimo ró¿norodnoœci tematycznej jest
spójna i dynamiczna.
Claus Hipp kieruje uwagê
czytelników ku przysz³oœci;
wobec kr yzysu gospodarczego sugeruje podjêcie dzia³añ
uwzglêdniaj¹cych pr zede
wszystkim interes rodziny, ludzi m³odych, a zw³aszcza pracuj¹cych kobiet. Jedn¹ z oryginalnych propozycji maj¹cych

na celu ochronê interesów
m³odego pokolenia jest postulat wprowadzenia rodzinnego
prawa wyborczego; zastosowanie tego mechanizmu spowoduje, zdaniem autora,
zmianê struktur y politycznej,
bowiem wyborcy g³osuj¹cy w
imieniu w³asnym oraz w imieniu swoich dzieci bêd¹ wybieraæ kandydatów z tych partii,
które w programach wyborczych promowaæ bêd¹ trwa³e
rozwi¹zania prorodzinne. Proponuje równie¿ rozwi¹zania
odnosz¹ce siê do polityki rozwoju i pobudzania gospodarki,
jak choæby uelastycznienie
sposobu zatrudniania ludzi
m³odych (etaty cz¹stkowe, ruchomy czas pracy, zniesienie
p³acy minimalnej) i uproszczenie przepisów podatkowych.
Jednoczeœnie autor zdecydowanie sprzeciwia siê przerostowi biurokracji i nadmiernej
regulacji.
Spor o uwagi poœwiêca
Hipp edukacji i podkreœla wagê harmonijnego kszta³cenia
m³odych ludzi, którego celem
jest zrównowa¿ony rozwój intelektu, sprawnoœci manualnych i sfery emocjonalnej; za-

chêca przy tym do czynnego
kontaktu ze sztuk¹ - muzyk¹
b¹dŸ plastyk¹, bowiem zajêcia
tego typu wspieraj¹ nie tylko
rozwój sfery emocjonalnej, ale
rozwijaj¹ te¿ kreatywnoœæ w
wykonywanym zawodzie.
Fundamentem, na któr ym
Claus Hipp opiera dzia³anie w
sferze gospodarczej, publicznej i pr ywatnej jest dekalog
oraz cztery cnoty kardynalne.
Zasady te autor ksi¹¿ki wi¹¿e
z codzienn¹ aktywnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ w sferze gospodarczej, z dzia³alnoœci¹
publiczn¹ i z ¿yciem pr ywatnym. Tym, co inspiruje autora
do dzia³añ, co daje mu si³ê i
pobudza do stawiania sobie i
innym coraz nowych wyzwañ
jest wolnoœæ. Wolnoœæ, która
wyzwala energiê do kszta³towania ¿ycia wed³ug w³asnych
mar zeñ a jednoczeœnie respektuje zasadê by ¿yæ godziwie i dbaæ o godnoœæ i godziwe
¿ycie innych.
Zapraszamy na wyk³ad profesora Clausa Hippa studentów ze wszystkich kierunków i
wydzia³ów. Tych wszystkich,
którym marzy siê ciekawe ¿ycie.

STUDENT 7
Bukowina Œwiêtokrzyska
W Bukowinie Tatrzañskiej przebywa kolejna
grupa studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wyjazdy kieleckich studentów
pod Tatry maj¹ czterdziestoletni¹ tradycjê.
Ka¿dy rok przynosi jednak nowe doznania.
Martyna Mularczyk, studentka ratownictwa
medycznego naszej uczelni, przebywa w tej
chwili w Bukowinie Tatrzañskiej. Naukê zaczyna od „zera”. W poniedzia³ek pierwszy
raz pojawi³a siê na stoku. Specjalnie dla
„Studenta” Martyna we wtorkowy wieczór
napisa³a krótki dziennik z pierwszych
dwóch dni pobytu w Bukowinie Tatrzañskiej.
Martyna jeŸdzi³a razem z szeœciesiêcioosobow¹ grup¹ kieleckich studentów. – Zajmujemy trzy domy w Bukowinie. Spad³o mnóstwo œniegu, na stokach nie ma t³oku. JeŸdzimy te¿ na wyci¹gi narciarskie do Jurgowa, na Rusiñski Wierch, Pasiekê. Jest piêknie. Dziœ po obiedzie wybieramy siê do Termy Bukowina, potem mamy zaplanowany
kulig – relacjonuje Tomasz B³aszkiewicz ze
Studium Wychowania Fizycznego naszej
uczelni. Do Bukowiny wybieraj¹ siê jeszcze
dwa turnusy naszych studentów. Obóz nar/pio/
ciarski koñczy siê 10 marca.

PIERWSZE WRA¯ENIA STUDENTKI Z ZIMOWEGO OBOZU NARCIARSKIEGO STUDENTÓW UJK W BUKOWINIE TATRZAÑSKIEJ

Kartka z pamiêtnika pocz¹tkuj¹cej narciarki
18 lutego 2013
Pier wsze zjazdy na stoku
ju¿ za nami. Ty³ek sobie
obt³uk³am, jak wiêkszoœæ
zreszt¹, bo jak mawiaj¹ górale
„Jak siê nie przewrócisz to siê
nie naucys, hej!”. Hollywood z
Ketonalem i Adrenalin¹ zje¿d¿ali z Zawrotn¹ szybkoœci¹
wraz z Siurdelem na Trójce. A
t³umacz¹c na polski to Bartek
le¿¹c na plecach wo³a³ o ketonal, mijany przez Klaudiê, która by³a przera¿ona jak diabli,
ale uœmiecha³a siê niczym
gwiazda kina. Mknê³am szybko po stoku, a poziom adrenaliny w moich ¿y³ach przysporzy³ mnie o tachykardiê, ale i
tak jecha³am wolniej od Karoli, która nie mog¹c siê zatrzymaæ zaje¿d¿a³a z zawrotn¹
szybkoœci¹, próbuj¹c omin¹æ
Aniê Surdel, która zakoñczy³a
zakrêt widowiskow¹ gleb¹. A

ca³oœæ tego zdarzenia mia³a
miejsce na stoku zwanym
„Trójk¹”. Do mojej grupy nale¿y jeszcze Bartek, którego ka¿dy zakrêt w tym dniu koñczy³
siê brataniem ze œniegiem,
Milenka je¿d¿¹ca wy³¹cznie
p³ugiem i Paulina posiadaj¹ca
za szybkie nar ty. Ogólnie
dzieñ podsumowuj¹c – nikt niczego nie z³ama³, wszyscy
porz¹dnie siê poobijali, ale
nikt nie narzeka³ i „banany”
widnia³y na ich twarzach.

19 lutego 2013
Drugi dzieñ na stoku! I to
w³aœnie teraz utwierdzi³am siê
w przekonaniu, ¿e ka¿de nastawienie da siê zmieniæ. Tak
jak w niedzielê, nie chcia³am
jechaæ i uwa¿a³am, ¿e narty s¹
g³upie, a snowboard super,
tak teraz wiem, ¿e w nastêpn¹
zimê na 100 procent pojadê w

góry, bo ogarnê³o mnie bia³e
szaleñstwo. Kiedy ju¿ z³apie
siê tego bakcyla, to nie puœci.
Na pocz¹tku ba³am siê stan¹æ
na nartach, a teraz œmigam po
stoku bez kijków robi¹c skrêty
z zarzucaniem biodra. Byliœmy
¿a³oœni i nikt by dziœ nie uwierzy³, ¿e to mój drugi raz z nartami na nogach. Z godziny na
godzinê jesteœmy coraz lepsi,
r obimy postêpy w zastraszaj¹cym dla nas tempie, co
sprawia nam ogromn¹ frajdê
napêdzaj¹c do dalszego
dzia³ania. Ja z czystym sumieniem mogê powiedzieæ, ¿e nie
mogê siê doczekaæ kolejnego
dnia na stoku, by znów móc
szusowaæ i uczyæ siê nowych
rzeczy.
Ciekawe co jeszcze nas
spotka?
Martyna MULARCZYK,
Bukowina TATRZAÑSKA
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