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Pierwszy raz w historii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

wybrano Wyk³adowcê Roku

i Przyjació³ Studenta.

Najwiêksze uznanie

wœród studentów

zyska³ profesor

Tadeusz Ciupa,

dyrektor Instytutu

Geografii

Wiêcej na stronie III
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Trzy nasze

dru¿yny

liderami

w III ligach

A
kademickie dru¿yny Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego œwiet-

nie sobie radz¹ w rozgrywkach li-

gowych. Pi³karze rêczni, siatkar-

ki i siatkarze AZS UJK Kielce krocz¹ od

zwyciêstwa do zwyciêstwa i s¹ liderami w

swoich klasach rozgrywkowych.

Czytaj na stronie VIII

� Trzej nasi pi³karze rêczni. Od lewej:

Sebastian Kozubek, Daniel Bosz-

czyk i Pawe³ Papaj.
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Kinga Boruszka z filo-

logii polskiej swoj¹ pasjê

do literatury i jêzyka ³¹czy

z ciekaw¹ pasj¹ spor-

tow¹. Jest wicemistrzyni¹

Polski w mountainboar-

dingu.

Czytaj na stronie VI
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Dziœ ka¿dy musi byæ przed-

siêbiorczy. Nie tylko student

ekonomii, ale te¿ artysta pla-

styk. Wiedzy o przedsiêbiorczo-

œci s³u¿¹ dwudniowe warsztaty.

Warsztaty Przedsiêbiorczo-

œci z udzia³em w³adz uczelni,

instytucji, a tak¿e przedstawi-

cieli biznesu. Do tego szkole-

nia z przedsiêbiorczoœci i kon-

kursy z nagrodami. To niektóre

atrakcje czekaj¹ce na uczest-

ników warsztatów organizowa-

nych przez Studenckie Ko³o

Naukowe KONCEPT oraz Biuro

Innowacji Urzêdu Marsza³kow-

skiego Województwa Œwiêto-

krzyskiego.

Tegoroczne warsztaty odby-

waj¹ siê po raz dziesi¹ty. Jubi-

leuszowa edycja ma has³o

„Myœl innowacyjnie – zostañ

przedsiêbiorc¹” i ma na celu

pobudzenie ducha przedsiê-

biorczoœci wœród studentów.

Mówi³ o tym profesor Jacek Se-

maniak, rektor uczelni pod-

czas otwarcia warsztatów. Na-

wi¹za³ do nazwy ko³a studenc-

kiego KONCEPT. – W ¿yciu trze-

ba mieæ koncept, ¿eby coœ

osi¹gn¹æ. ¯yczê wam, aby tego

konceptu nigdy wam nie za-

brak³o – mówi³ rektor Jacek Se-

maniak, powo³uj¹c siê przy

tym na... jedn¹ z ballad Adama

Mickiewicza. Profesor Jacek

Semaniak wspomnia³ te¿ o

wprowadzeniu od tego roku

akademickiego obowi¹zko-

wych zajêæ z bloku „przedsiê-

biorczoœæ” na wszystkich kie-

runkach naszej uczelni.

Podczas pierwszego dnia

warsztatów mia³ miejsce cie-

kawy dialog pomiêdzy m³odymi

ludŸmi a przedsiêbiorcami,

którzy opowiadali o swoich do-

œwiadczeniach zwi¹zanych z

pocz¹tkami kariery i drog¹ do

sukcesu. Wœród nich by³ miê-

dzy innymi Tomasz Tworek,

prezes Dorbudu i prezes Œwiê-

tokrzyskiego Zwi¹zku Praco-

dawców Prywatnych „Lewia-

tan”.

Warsztaty odbywaj¹ siê w

dniach 27–28 listopada. W

pierwszym dniu zaplanowano

wspomnian¹ debatê, nato-

miast drugi dzieñ poœwiêcony

zosta³ na zajêcia warsztatowe,

które potwierdzone zostan¹

certyfikatami uczestnictwa, a

poprowadz¹ je kieleckie firmy

takie jak: Kielecki Park Techno-

logiczny, EPRD Biuro Polityki i

Rozwoju Regionalnego, Bank

PKO SA, Akademicki Inkubator

Przedsiêbiorczoœci oraz hono-

rowy cz³onek SKN Koncept Ka-

rol Krzyszkowski – by³y prezes

Konceptu.

Po zakoñczeniu warsztatów

odbêdzie siê impreza integra-

cyjna w klubie Ultra Violet Exc-

lusive Club, na któr¹ zaprasza-

my wszystkich, którzy pragn¹

poszerzyæ swoje krêgi kulturo-

we oraz zapoznaæ siê z cz³on-

kami Konceptu.

Piotr BURDA

JUBILEUSZOWE WARSZTATY

PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

W ¿yciu trzeba

mieæ koncept

� Profesor Jacek Semaniak otworzy³ dziesi¹t¹ edycjê Warsz-

tatów Przedsiêbiorczoœci.

� Aula wyk³adowa Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji wy-

pe³ni³a siê goœæmi warsztatów.

� Na minitargach przedsiêbiorczoœci swoje stanowisko

mia³o Akademickie Biuro Karier.

W
Chmielniku pod-

pisano porozu-

mienie o

wspó³pracy po-

miêdzy Uniwersytetem Jana

Kochanowskiego a miastem i

gmin¹ Chmielnik.

Parafowali je profesor Ja-

cek Semaniak, rektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego i

Jaros³aw Zatorski, burmistrz

Chmielnika. Efektem porozu-

mienia ma byæ upowszechnie-

nie wiedzy o spo³ecznoœci ¿y-

dowskiej. Przyczyni¹ siê do te-

go konferencje i badania na-

ukowe, wystawy i konkursy.

Szczególnie bliska bêdzie

wspó³praca pomiêdzy Stu-

denckim Ko³em Naukowym

„Judaica” i chmielnickim

Oœrodkiem Edukacyjno-Muze-

alnym “Œwiêtokrzyski Sztetl”.

– Efektem naszej wspó³pracy

ma byæ wiedza o wspólnym ¿y-

ciu ¯ydów i Polaków w Chmiel-

niku, Piñczowie, Dzia³oszycach

czy Chmielniku. Liczymy, ¿e

studenci pomog¹ nam w zbie-

raniu materia³ów na ten temat

– mówi Agnieszka Dziarmaga,

kierownik Oœrodka Edukacyj-

no-Muzealnego “Œwiêtokrzyski

Sztetl”.

Wymiernym efektem ma

byæ konferencja naukowa zor-

ganizowana podczas XI Spo-

tkañ z Kultur¹ ¯ydowsk¹, któ-

re odbêd¹ siê w po³owie

czer wca 2013 roku oraz

bêd¹ca jej pok³osiem publika-

cja.

Jaros³aw Zatorski, bur-

mistrz Chmielnika, zapewni³ o

stworzeniu dogodnych warun-

ków dla badañ naukowych i

przedstawi³ mo¿liwoœci, jakie

oferuje powstaj¹ce w Chmiel-

niku muzeum oraz baza dydak-

tyczno–kulturalna i turystycz-

na gminy.

Goœcie z uniwersytetu za-

poznali siê ze stanem prac

przy synagodze, obejrzeli film

promuj¹cy atrakcje gminy oraz

prezentacjê koncepcji mu-

zeum, a tak¿e krótki pokaz ta-

ñców ¿ydowskich w wykonaniu

zespo³u tanecznego „Kame-

na”.

W ramach porozumienia

uniwersytet i gmina Chmielnik

zobowi¹za³y siê do ró¿nych

form upowszechniania wiedzy

o spo³ecznoœci ¿ydowskiej w

województwie kieleckim w je-

go miêdzywojennych grani-

cach, od pojawienia siê jej na

badanym obszarze do 1942

roku, gdy nast¹pi³a deporta-

cja i hitlerowska Zag³ada.

/pio/
� Sygnatariusze porozumienie zobaczyli jak wygl¹daj¹ prace

budowlane w chmielnickiej synagodze.

� Porozumienie podpisano w gabinecie Jaros³awa Zator-

skiego, burmistrza Chmielnika. Od lewej profesor Beata

Wojciechowska – dyrektor Instytutu Historii UJK, bur-

mistrz Chmielnika Jaros³aw Zatorski, profesor Jacek Se-

maniak – rektor UJK i Agnieszka Dziarmaga – kierownik

muzeum w Chmielniku.

Uniwersytet bêdzie wspó³pracowa³ z Chmielnikiem

B
ardzo dobra informa-

cja dla Uniwersytetu

Jana Kochanowskie-

go. Ministerstwo fi-

nansów przeznaczy pieni¹dze

na projekt, dziêki któremu po-

wstanie w Kielcach kierunek

lekarski.

Chodzi o powa¿n¹ kwotê,

bo a¿ 5,3 miliona z³otych. Ty-

le wynosi tak zwany „wk³ad

w³asny” uczelni do projektu

„MEDREH”. Koszt ca³ego

projektu to 35,2 mil iona

z³otych, przy czym prawie 30

milionów pochodzi z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Brakuj¹ca

kwota to w³aœnie dofinanso-

wanie, na które zgodzi³o siê

Ministerstwo Finansów. –

Mamy teraz stuprocentowe

zabezpieczenie dla inwesty-

cji. Ta œwietna informacja do-

tar³a do nas dziœ, ale przetar-

gi ju¿ ruszy³y wczeœniej. Nie

mogliœmy czekaæ, bo ca³y

projekt musimy zakoñczyæ w

po³owie 2015 roku – mówi Ja-

cek Semaniak, rektor Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego. Decyzja ministra fi-

nansów jest dobra nie tylko

dla bud¿etu uczelni, która nie

musi szukaæ w³asnych œrod-

ków. – To te¿ dowód na to, ¿e

uda³o siê przekonaæ decy-

dentów w Warszawie do na-

szych planów – podkreœla

profesor Jacek Semaniak.

War to podkreœliæ, ¿e pie-

ni¹dze dla kieleckiego uni-

wersy te tu to na jw iêksze

wsparcie udzielone ostatnio

oœrodkom akademickim.

Decyzja ministra finansów

oznacza, ¿e pe³n¹ par¹ rusz¹

prace przy budowie Zak³adu

Anatomii Prawid³owej. Po-

wstanie on u zbiegu alei IX

Wieków Kielc i ulicy Radiowej.

Bêd¹ w nim mieli zajêcia stu-

denci przysz³ego kierunku le-

karskiego Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. To kolejny

krok do medycyny w Kielcach,

które s¹ jednym z niewielu

miast wojewódzkich, w któ-

r ych nie kszta³ci siê

przysz³ych lekarzy. Uniwersy-

tet Jana Kochanowskiego pla-

nuje otworzyæ kierunek lekar-

ski w 2015 roku.

Piotr BURDA

� Tak bêdzie wygl¹da³ budynek na potrzeby przysz³ego kierunku lekarskiego.

Ponad piêæ

milionów od rz¹du!
� S¹ pieni¹dze na budynek dla medycyny
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Zostaæ Œwiêtym Mi-

ko³ajem nie jest wcale ³atwo.

Wszystkich, którzy nie wyroœli

z wiary w Œwiêtego Miko³aja i

drugiego cz³owieka, serdecz-

nie zapraszamy do udzia³u w

nowym studenckim przedsiê-

wziêciu.

6 grudnia na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego ¿acy z

Klubu Aktywnego Studenta or-

ganizuj¹ akcjê miko³ajkow¹. -

Zaplanowaliœmy wspólne by-

cie ze sob¹, muzykowanie i

œpiewanie, aby klimat tego

dnia nastroi³ do dzielenia siê z

innymi tym, co mamy najlep-

sze – mówi wspó³organizator,

studentka Paulina Zapa³a. -

Studenci od d³u¿szego czasu

spotykaj¹ siê „po godzinach” i

tworz¹ wraz z dzieæmi ozdoby

œwi¹teczne. Pocz¹wszy od ko-

lorowych bombek technik¹ de-

cupage, poprzez zielone stro-

iki ze œwiecami, na choinkach

z magicznego makaronu sko-

ñczywszy. To tak¿e niez³a za-

bawa, a przy okazji niepowta-

rzalna integracja œrodowiska

akademickiego z najm³odszy-

mi – mówi Iwona Wojna z Klu-

bu Aktywnego Studenta.

Ozdoby zostan¹ wystawione

6 grudnia na miko³ajowym kier-

maszu w budynku rektoratu. W

akcjê obieca³ siê w³¹czyæ profe-

sor Jacek Semaniak, rektor

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. Wrêczy obecnym na

spotkaniu dzieciom prezenty, a

ka¿dy z nas bêdzie mia³ okazjê

do materialnego wsparcia tego

szlachetnego dzie³a. Orszak

Œwiêtego Miko³aja przewêdruje

przez Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego, aby ka¿dy mia³ mo-

¿liwoœæ wzi¹æ udzia³ w akcji. -

Chcemy, aby ca³a spo³ecznoœæ

uniwersytetu w³¹czy³a siê w to

wydarzenie i by wpisa³o siê na

sta³e w bo¿onarodzeniowy ka-

lendarz uczelni – podkreœla Ka-

rol Zarêba, student z Akademic-

kiego Biura Karier. – Zale¿y

nam na ka¿dej zebranej z³otów-

ce – dodaje.

Œrodki zebrane z miko³ajo-

wej zbiórki przeznaczone bêd¹

na pomoc dzieciom ze œwietli-

cy œrodowiskowej „Brachu”. 6

grudnia to pierwszy dzieñ ak-

cji „Uniwersytetu Œwiêtych Mi-

ko³ajów”. Kolejn¹ ods³on¹ ak-

cji we wtorek, 11 grudnia, bê-

dzie studenckie przedstawie-

nie „Dziewczynka z zapa³ka-

mi” wystawione na ma³ej sce-

nie Kieleckiego Centrum Kul-

tury, z którego dochód wspo-

mo¿e dzieciaki. Natomiast 20

grudnia na Uniwersyteckiej

Wigilii bêdzie mia³o miejsce

podsumowanie akcji.

Mamy nadziejê, ¿e bêdzie-

my mogli siê pochwaliæ zebra-

nymi owocami i oficjalnie prze-

kazaæ zebrane pieni¹dze dla

dzieci potrzebuj¹cych na czas

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ak-

cja jest organizowana wraz ze

œwiêtokr zysk¹ fundacj¹

„Mo¿esz Wiêcej”.

Jan DUDA

ORSZAK DOBRYCH SERC PRZEJDZIE PRZEZ UCZELNIANE BUDYNKI WE WTOREK 6 GRUDNIA

Uniwersytet Œwiêtych Miko³ajów

� Wspólne zdjêcie nagrodzonych statuetk¹ „Przyjaciel Studenta”. Od lewej: Andrzej Kozieja, profesor Janusz Król, Tomasz

B³aszkiewicz, Anna T³uszcz, Jolanta Raczyñska, Renata Miszczuk i profesor Jacek Semaniak.

S
tatuetki “Przyjaciela

Studenta” i tytu³

Wyk³adowcy Roku

przyznano w sobotni

wieczór, 24 listopada, podczas

uroczystej gali.

Uroczysta gala mia³a miej-

sce w Klubie Studenckim

WSPAK. By³a podsumowaniem

dwóch plebiscytów organizo-

wanych przez Uczelnian¹ Radê

Samorz¹du Studentów. Pierw-

szym z nich by³ „Wyk³adowca

Roku 2012”.

Nominowanych by³o piêciu

nauczycieli akademickich z ka-

¿dego z wydzia³ów naszego uni-

wersytetu. Wydzia³ Humani-

styczny reprezentowa³ Andrzej

Kozieja, Wydzia³ Matematycz-

no–Przyrodniczy profesor Ta-

deusz Ciupa, Wydzia³ Nauk o

Zdrowiu doktor Ma³gorzata

Markowska, Wydzia³ Pedago-

giczny i Artystyczny doktor Re-

nata Miszczuk, a Wydzia³

Zarz¹dzania i Administracji

profesor Wojciech Saletra.

£¹cznie w g³osowaniu wziê³o

udzia³ 2584 studentów. Trze-

cie miejsce z liczb¹ 524

g³osów zaj¹³ profesor Wojciech

Saletra, na drugiej pozycji upla-

sowa³ siê magister Andrzej Ko-

zieja, któr y otr zyma³ 553

g³osy. Zwyciêzc¹ konkursu i

zdobywc¹ pierwszego tytu³u

Wyk³adowcy Roku zosta³ profe-

sor Tadeusz Ciupa.

Najwa¿niejszym wydarze-

niem tego wieczora by³o jed-

nak wrêczenie statuetki „Przy-

jaciel Studenta”. Chcieliœmy w

ten sposób podziêkowaæ

wszystkim osobom, które

wspiera³y dzia³alnoœæ sa-

morz¹du i wyró¿nia³y siê ¿yczli-

woœci¹ dla studentów. Podjê-

liœmy próbê stworzenia syste-

mu kategorii, które odnosz¹

siê do ca³oœci ¿ycia studenc-

kiego. Decyzjê o przyznaniu

statuetek podejmowa³a kapi-

tu³a tego konkursu z³o¿ona z

cz³onków samorz¹du. W kate-

gorii „w³adze uniwersytetu” wy-

ró¿nieni zostali profesor Jacek

Semaniak, rektor naszego Uni-

wersytetu oraz profesor Ja-

nusz Król, prorektor do spraw

dydaktycznych i studenckich.

Kolejna kategoria „samorz¹d

lokalny” mo¿e wydawaæ siê

ma³o zwi¹zana z ¿yciem stu-

denckim, ale to dziêki wspar-

ciu ze strony w³adz wojewódz-

twa mo¿emy siê uczyæ w no-

wych i dobrze wyposa¿onych

budynkach. Statuetka trafi³a

do marsza³ka województwa

œwiêtokrzyskiego Adama Jaru-

basa. Na „Przyjaciela Sa-

morz¹du Studentów” wybrany

zosta³ magister Andrzej Kozie-

ja, który od szeœciu lat corocz-

nie wyje¿d¿a na obozy adapta-

cyjne dla studentów pierwsze-

go roku i wspiera dzia³ania sa-

morz¹du. Magister Tomasz

B³aszkiewicz zosta³ nagrodzo-

ny w kategorii „sport”. Od wie-

lu lat wspó³pracuje on z Sa-

morz¹dem przy organizacji Ju-

wenaliów, wigilii, zakoñczeñ ro-

ku sportowego i wielu innych

wydarzeñ. Nieodzownym ele-

mentem ¿ycia studenckiego

jest kultura, w tej kategorii na-

grodzona zosta³a magister An-

na T³uszcz, kierownik Oœrodka

Nauki i Kultury Studenckiej.

Dziekanat to miejsce, które

wielu osobom wydaje siê nie

mieæ nic wspólnego z przyja-

Ÿni¹, dlatego te¿ bardzo cieszy

fakt, ¿e mo¿na znaleŸæ osoby

które prze³amuj¹ stereotypy.

Przyjacielem Studenta w tej ka-

tegorii zosta³a Jolanta Raczy-

ñska z dziekanatu Wydzia³u Ma-

tematyczno-Przyrodniczego.

Ostatnia kategoria „pomocna

d³oñ” to uhonorowanie dwóch

pañ, które zawsze pomaga³y

studentom w trudnej sytuacji.

Pierwsza z nich to docent Kazi-

miera Dyrda, pracownik Instytu-

tu Matematyki, przez dwie ka-

dencje prodziekan do spraw

studenckich na Wydziale Mate-

matyczno-Pr zyrodniczym,

d³ugoletni cz³onek Komisji Dys-

cyplinarnej. Drug¹ osob¹ jest

doktor Renata Miszczuk z Insty-

tutu Pedagogiki i Psychologii,

opiekun Ko³a Naukowego

Gryps. Przyznana zosta³a rów-

nie¿ statuetka „SuperPrzyjacie-

la Studenta”. Nagrodzony ni¹

zosta³ Wojciech Lubawski, pre-

zydent Kielc. To swoiste podziê-

kowanie za ¿yczliwoœæ prezyden-

ta dla œrodowiska akademickie-

go i koncerty prezydenckie dla

studentów organizowane rok-

rocznie podczas juwenaliów.

Mamy nadziejê, ¿e w kolej-

nych latach wybór „Przyjació³

Studentów”, którzy zostan¹

nagrodzeni bêdzie jeszcze

trudniejszy, a liczba naszych

przyjació³ bêdzie stale ros³a.

WYRÓ¯NIENIA DLA PROFESORÓW I NIE TYLKO

Pierwszy raz w historii uczelni

T
o by³o wielkie zaskocze-

nie i wyró¿nienie, które-

go nie spodziewa³em

siê – mówi profesor Ta-

deusz Ciupa, dyrektor Instytu-

tu Geografii Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

W sobotni wieczór odebra³

statuetkê „Wyk³adowcy Ro-

ku”. Ten tytu³ przyznano po raz

pier wszy w historii naszej

uczelni. Decydowa³ o tym wy-

nik g³osowania przeprowa-

dzonego wœród studentów uni-

wersytetu. Profesor Tadeusz

Ciupa wyprzedzi³ w nim An-

drzeja Koziejê i profesora Woj-

ciecha Saletrê.

Wyk³adowca Roku od

dwóch miesiêcy jest dyrekto-

rem Instytutu Geografii na Wy-

dziale Matematyczno–Przy-

rodniczym. Wyk³ada kartogra-

fiê, topografiê i specjalistycz-

ne przedmioty – w tym hydrolo-

giê województwa œwiêtokrzy-

skiego. Od pocz¹tku swojej

kariery naukowej (1979 rok)

jest zwi¹zany z kieleck¹ uczel-

ni¹. Skromnie mówi o swojej

popularnoœci wœród studen-

tów. – Staram siê rzetelnie wy-

pe³niaæ swoje obowi¹zki, sta-

ram siê byæ ¿yczliwy dla stu-

dentów – mówi profesor Tade-

usz Ciupa. Na czym polega ta

¿yczliwoœæ? – Rozmawiam nie

tylko o sprawach naukowych,

ale tak¿e o sprawach codzien-

nych. Studenci lubi¹ jeœli trak-

tuje siê ich powa¿nie – odpo-

wiada. Cieszy go statuetka

„Wyk³adowcy Roku”. – To jest

nagroda „z g³êbi serca”, od

pocz¹tku do koñca przyznana

przez studentów – twierdzi

profesor.

Jego pasj¹ jest geografia. Z

dum¹ pokazuje przedwojenn¹

mapê po³udniowej Polski. Wi-

daæ na niej Czêstochowê i Ra-

dom wchodz¹ce w sk³ad ów-

czesnego województwa kielec-

kiego. – Mapy pokazuj¹ zmie-

niaj¹cy siê œwiat. S¹ obrazem

historii – mówi. To wyj¹tkowa

mapa. Po¿yczano j¹ z Instytu-

tu Geografii przed kilkunastu

laty, kiedy rodzi³ siê nowy po-

dzia³ administracyjny kraju.

Dziœ rol¹ wyk³adowcy, a

zw³aszcza jeœli jest on dyrekto-

rem instytutu, jest nie tylko

dobrze przekazywaæ wiedzê,

ale tak¿e zachêciæ do jej zdo-

bywania. W czasach ni¿u de-

mograficznego, kiedy promo-

wane s¹ studia in¿ynierskie,

to trudne zadanie. – Geografia

ca³y czas cieszy siê popular-

noœci¹. Nasi absolwenci maj¹

szerokie przygotowanie i znaj-

duj¹ pracê nie tylko w szkole.

Pracuj¹ w biurach planowania

przestrzennego, ochronie œro-

dowiska, geodezj i , w sa-

morz¹dach ter ytorialnych –

wylicza profesor Tadeusz Ciu-

pa.

W ostatnim czasie przed

geografi¹ pojawi³o siê nowe

wyzwanie. To GIS, czyli geogra-

ficzne systemy informacyjne,

które s¹ maria¿em geografii z

informatyk¹. – To jest narzê-

dzie przysz³oœci – mówi profe-

sor Ciupa. Nowa technologia

daje szanse na odœwie¿enie

starych map. - Wraz z dokto-

rem Romanem Suligowskim i

magistrem Gr zegor zem

Wa³kiem zajêliœmy siê analiz¹

zmiennoœci zalesienia Gór

Œwiêtokrzyskich w œwietle map

z okresu dwustu ostatnich lat.

GIS daje mo¿liwoœci takiej ana-

lizy – mówi Tadeusz Ciupa.

W swoich zbiorach posiada

wiele starych map. Nie jest

jednak ich niewolnikiem. –

Jad¹c samochodem w dalsz¹

podró¿ u¿ywam ju¿ nawigacji

GPS, przesta³em korzystaæ z

map. GPS to bardzo dobry i

praktyczny wynalazek – œmieje

siê profesor Tadeusz Ciupa,

Wyk³adowca Roku.

Piotr BURDA

� Profesor Teduesz Ciupa

PROFESOR TADEUSZ CIUPA OTRZYMA£

STATUETKÊ „WYK£ADOWCY ROKU”

Studentów zawsze

traktujê powa¿nie
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O
bsesje Aleksandra

Wielkiego, kl¹twa Tu-

tanchamona, wdziêk

Kleopatry. W podró¿

po tajemnicach staro¿ytnego

Egiptu zabiera nas profesor

Adam £ukaszewicz.

Profesor Adam £ukasze-

wicz to historyk, archeolog i

popular yzator wiedzy o sta-

ro¿ytnym Egipcie. W œrodê by³

goœciem Instytutu Historii Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego. Na wyk³ad przysz³o

trzysta osób. Specjalnie dla

„Echa Dnia” opowiedzia³ o

swojej przygodzie z Egiptem, o

Aleksandrze Wielkim, pracy w

grobowcu Ramzesa VI, wyko-

paliskach w Aleksandri i i

piêknej Kleopatrze.

Ma³y geniusz

G³owa lekko przechylona w

lewo, 155 centymetrów wzro-

stu, m³ody król macedoñski,

wielki zdobywca. Czego siê do-

myœlamy, a co wiemy o Alek-

sandrze Wielkim? Opowieœæ o

staro¿ytnym Egipcie zaczyna-

my od niego. Dla m³odego po-

kolenia ma twarz Colina Farel-

la z filmu Olivera Stone „Alek-

sander Wielki”. W rzeczywi-

stoœci Aleksander Wielki nie

wygl¹da³ jak Colin Farell, a je-

go matka Olimpias nie mia³a

twarzy Angeliny Jolie. – W rze-

czywistoœci mia³ d³ugi nos i

bujn¹ czuprynê. Mierzy³ nie-

ca³e trzy ³okcie wzrostu, co od-

powiada 155 centymetrom.

Stoj¹c, lekko przechyla³ g³owê

w lewo. By³ niedu¿ym i musku-

larnym cz³owiekiem, w jego

pozie by³o coœ groŸnego – mó-

wi profesor £ukaszewicz. Naj-

lepiej czu³ siê na swoim ulu-

bionym koniu Bucefale. Na-

zwa konia odpowiada charak-

terowi wierzchowca. Bucefa³

oznacza ³eb byka. Byczy cha-

rakter Bucefa³a by³ w stanie

poskromiæ tylko m³ody Mace-

doñczyk.

Ponêtna hetera

Aleksandra Wielkiego zna-

my g³ównie jako pogromcê

Persów i w³adcê ogromnego

imperium. - Zmar³ w wieku 32

lat. Niektórzy zastanawiaj¹

siê, co by by³o, gdyby ¿y³ 70

lat. Pewnie dosz³oby do eks-

pansji na zachód – mówi pro-

fesor Adam £ukaszewicz. Wte-

dy Europa, Polska i nasz re-

gion wygl¹da³yby inaczej. Co

by³oby wtedy z kultur¹

³aciñsk¹? Wracamy do Alek-

sandra Wielkiego. Sielsko

up³ywa³a jego m³odoœæ w ro-

dzinnej Macedonii. Nauczycie-

lem Aleksandra by³ Arystote-

les - najlepszy pedagog jakie-

go mo¿na sobie wymarzyæ, nie

tylko w staro¿ytnym œwiecie.

Mia³ te¿ innych nauczycieli. –

Aleksander dziwnie ma³o inte-

resowa³ siê kobietami. Dosz³o

do tego, ¿e matka wynajê³a

mu heterê, damê do towarzy-

stwa – opowiada profesor

£ukaszewicz. Ponêtna hetera

mia³a zainteresowaæ m³odego

Aleksandra sprawami seksu.

To nie by³o ³atwe zadanie. –

Koniecznoœæ spania i stosun-

ków p³ciowych oraz inne s³abo-

œci przypominaj¹ mi, ¿e je-

stem œmiertelny – mia³ powie-

dzieæ ju¿ doros³y Aleksander.

Uda³o mu siê jednak sp³odziæ

potomstwo.

Wina alkoholu

Znana jest te¿ s³aboœæ

Aleksandra do przyjaciela He-

fajstiona. – Kiedy Hefajstion

umar³, kaza³ powiesiæ lekarza,

który siê nim zajmowa³, choæ

lekarz nie by³ niczemu winien

– mówi profesor £ukaszewicz.

Biedny medyk zabroni³ Hefaj-

stionowi picia alkoholu. Ten

mia³ jednak wielk¹ s³aboœæ do

trunków. W koñcu zjad³ kurê,

popi³ dwoma litrami wina, or-

ganizm tego nie wytrzyma³.

Hefajstion zmar³. – Zasmuco-

ny Aleksander wyprawi³ swoje-

mu przyjacielowi bogaty po-

grzeb w Babilonie – opowiada

profesor. Aleksander te¿ nie

„wylewa³ za ko³nier z”. –

Wed³ug Ÿróde³ staro¿ytnych

„wszystkich przeœciga³ w pija-

ñstwie” – mówi profesor £uka-

szewicz. Ta s³aboœæ Aleksan-

dra mia³a czasami tragiczne

skutki. Na jednej z uczt przebi³

w³óczni¹ Klejtosa, swojego

dzielnego ¿o³nier za, któr y

wczeœniej uratowa³ mu ¿ycie.

– Zrobi³ to w szale wspomaga-

nym alkoholem – mówi profe-

sor £ukaszewicz. Kiedy Alek-

sander wytrzeŸwia³, poj¹³ swój

haniebny czyn. Ponoæ za-

mkn¹³ siê w namiocie na trzy

dni. Oficjalnie g³oszono, ¿e

Aleksander jest synem boga

Amona, co stwierdzi³a wyrocz-

nia. Czy Aleksander Wielki na-

prawdê uwa¿a³ siê za istotê

bosk¹? Nie wszystkim podda-

nym ³atwo by³o uznaæ bosk¹

naturê króla. Niektórzy pew-

nie kpili z przek¹sem z tego

pomys³u.

Nasza Aleksandria

Do dziœ nie wiadomo, gdzie

zosta³ pochowany ten najwiêk-

szy w³adca staro¿ytnego œwia-

ta. Po Aleksandrze Wielkim

pozosta³a wielka s³awa i mia-

sto Aleksandria. S³ynne miê-

dzy innymi dziêki bibliotece i

130–metrowej latarni, o któ-

rej tak piêknie pisa³ Juliusz

S³owacki w hymnie „Smutno

mi, Bo¿e”. Oczywiœcie latarnia

ju¿ od dawna nie istnieje. Dziœ

Aleksandria ma ponad cztery

miliony mieszkañców. Jest

drugim miastem w Egipcie, po

Kairze. To w³aœnie tam - w mi-

sji Centrum Archeologii Œród-

ziemnomorskiej Uniwersytetu

Warszawskiego badania pro-

wadzi profesor £ukaszewicz. –

Wykopaliska w takim mieœcie

s¹ bardzo trudne. Miasto ¿yje,

zabudowa³o staro¿ytne pozo-

sta³oœci i tylko przy okazji ro-

bót budowlanych mo¿na do-

trzeæ do tego, co jest pod

spodem – mówi. Polacy maj¹

tam teraz wyj¹tkow¹ sytuacjê.

– Na czterech hektarach

ods³oniliœmy szereg staro¿yt-

nych budowli, czêœæ zrekon-

struowaliœmy. To jest jedyny

kawa³ek Aleksandrii, gdzie

mo¿na ogl¹daæ szcz¹tki sta-

ro¿ytnego miasta – mówi pro-

fesor £ukaszewicz.

Staro¿ytne graffiti

Aleksandria to nie jedyne

miejsce jego pracy w Egipcie.

Kolejne miejsce to Dolina Kró-

lów, w której grzebano egip-

skich w³adców. Profesor pra-

cuje tam w grobowcu faraona

Ramzesa VI. – Zajmujê siê ba-

daniem napisów pozostawio-

nych w grobie przez staro¿yt-

nych turystów – mówi. Do Doli-

ny Królów, najwiêkszego

cmentarza faraonów, pierwsi

turyœci zaczêli przybywaæ jesz-

cze w staro¿ytnoœci. – Dwa ty-

si¹ce lat temu przybywali tam

na osio³ku z przewodnikiem.

Przy œwietle pochodni wcho-

dzili do grobu – opowiada pro-

fesor. Adam £ukaszewicz ba-

da wpisy oficerów armii rzym-

skiej, astrologów, filozofów i

lekarzy. Tak¿e wpisy prefek-

tów r zymskich odwie-

dzaj¹cych swoj¹ prowincjê.

Wszyscy oni odwiedzali Dolinê

Królów kilkanaœcie wieków po

tym, jak pogrzebano w niej

ostatniego faraona. Dziœ twór-

czoœæ staro¿ytnych turystów

nazwalibyœmy wandalizmem.

– To by³ raczej efekt zachwytu

tym, co zobaczyli w grobowcu,

piêknymi malowid³ami i wnê-

trzami – mówi profesor Adam

£ukaszewicz, któr y po dwu-

dziestu wiekach odczytuje ich

„graffiti”.

W grupie ryzyka

Najs³ynniejszym grobow-

cem w Dolinie Królów jest gro-

bowiec Tutanchamona. An-

gielski archeolog Howard Car-

ter odkry³ go dok³adnie 90 lat

temu, 26 listopada 1922 ro-

ku. By³a to sensacja na œwia-

tow¹ skalê, bo odkrywca do-

tar³ do grobowca z dobrze za-

chowan¹ mumi¹ i skarbcem.

Wkrótce roznios³a siê plotka o

„kl¹twie Tutanchamona”. Fa-

raon mia³ siê mœciæ na uczest-

nikach ekspedycji, którzy we-

szli do jego grobu. - Niektórzy

z nich zmarli gwa³town¹ i nie-

oczekiwan¹ œmierci¹. Lord

Carnavon, któr y finansowa³

wyprawê Car tera, umar³

wkrótce po odkr yciu. Byæ

mo¿e wskutek zaka¿enia lub

zapalenia p³uc. Howard Carter

prze¿y³ swoje odkrycie o 17

lat. Niektórzy badacze, którzy

spêdzili tam d³ugi czas, ¿yli

d³ugo i szczêœliwie. – Interesu-

jê siê tym, bo sam pracujê w

grobie faraona. Jestem wiêc w

grupie „ryzyka” – œmieje siê

profesor. „Kl¹twa Tutancha-

mona” to temat nadal gor¹cy.

Bardziej dla mediów, arche-

olodzy i badacze nie myœl¹ o

tym zbyt powa¿nie, choæ oczy-

wiœcie nie lekcewa¿¹ proble-

mu.

Wdziêk Kleopatry

W naszej wêdrówce przez

dawny Egipt nie mo¿e te¿ za-

brakn¹æ Kleopatr y. Egipska

królowa ¿y³a pó³ wieku przed

narodzeniem Chr ystusa.

Rz¹dzi³a nie tylko Egiptem, ale

potrafi³a te¿ podporz¹dkowaæ

sobie mê¿czyzn. I to nie byle

jakich, bo wielkich rzymskich

przywódców: Cezara i Marka

Antoniusza. Czym ich

uwiod³a? – K³opot polega na

tym, ¿e nie mamy zdjêcia Kle-

opatry. Nie mamy nawet por -

tretu malarskiego, który po-

wsta³ za ¿ycia Kleopatry – od-

powiada profesor £ukasze-

wicz. Czy by³a piêkna? - To

pewnie rzecz gustu. O tym pi-

sze Plutarch w „¯ywocie Anto-

niusza”. Wed³ug niego Kle-

opatra odznacza³a siê nie-

zwyk³ym wdziêkiem, a elemen-

tem tego wdziêku by³ jej piêk-

ny g³os, który by³ jak instru-

ment o wielu strunach.

Wdziêk, a nie piêknoœæ, by³

kluczem do sukcesów Kleopa-

tr y – uwa¿a profesor Adam

£ukaszewicz.

Wkrótce profesor Adam

£ukaszewicz wróci do Egiptu.

– Kto wie, mo¿e któryœ z was

bêdzie prowadzi³ tam poszuki-

wania – mówi³ do s³uchaczy na

zakoñczenie kieleckiego

wyk³adu. Ci¹gle jest tam wiele

do odkrycia. Dalej nie wiemy,

gdzie znajduje siê grobowiec

Aleksandra Wielkiego.

Piotr BURDA

Egipskie opowieœci

profesora £ukaszewicza
� Tego nie ma w podrêcznikach. Niezwyk³y wyk³ad na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

W podró¿ po tajemnicach staro¿ytnego Egiptu zabiera nas profesor Adam £ukaszewicz

� Na wyk³adzie profesora Adam £ukaszewicza aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wype³ni³a siê do ostatniego miejsca. � Profesor Adam £ukaszewicz goœci³ w œrodê w Kielcach.
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W
roku 2012 mija

sto lat od œmierci

Boles³awa Prusa.

Rocznica sta³a

siê okazj¹ do wielu wydarzeñ

poœwiêconych twórczoœci pisa-

rza. W obchody Roku Prusa

w³¹czy³ siê równie¿ Instytut Fi-

lologii Polskiej Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

23 listopada w Kielcach

mia³y miejsce Warsztaty Pru-

sowskie zorganizowane we

wspó³pracy z Narodowym Cen-

trum Nauki. Goœciem honoro-

wym by³a profesor Ewa Paczo-

ska, kierownik Zak³adu Litera-

tury i Kultury Drugiej Po³owy

XIX w. oraz dyrektor Instytutu

Literatury Polskiej Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Profesor

Paczoska wyg³osi³a wyk³ad

„Od Prusa do Prousta – Bo-

les³awa Prusa filozofia powie-

œci” oraz wspólnie z doktorem

Dawidem Osiñskim z Uniwer-

sytetu Warszawskiego i dokto-

rem Bar t³omiejem Szleszy-

ñskim z Instytutu Badañ Lite-

rackich Polskiej Akademii Na-

uk poprowadzi³a warsztaty z

s³uchaczami poœwiêcone ana-

lizie m³odzieñczych utworów

Prusa.

Wyk³ad profesor Paczo-

skiej pokazywa³ Prusa jako au-

tora osadzonego pomiêdzy po-

wieœci¹ realistyczn¹ a ekspe-

rymentami modernizmu. Prus

siêga³ w swojej twórczoœci po

sprawdzone wzorce – Dicken-

sa, Balzaca – ale nawi¹zywa³

do nich w przewrotny sposób.

Widaæ to choæby na

przyk³adzie opowiadañ „Wigi-

lia” i „Nawrócony”, w których

wykorzystuje motyw znany z

Dickensowskiej „Opowieœci

wigilijnej”. Jak wiadomo, u

Dickensa z³oœliwy sk¹piec

Scrooge pod wp³ywem ducha

Wigilii zmienia siê, staj¹c siê

hojnym i szlachetnym cz³owie-

kiem. Ta magia œwi¹t nie

dzia³a jednak u Prusa, w jego

opowiadaniu „Nawrócony” te¿

mamy wieczór wigilijny, te¿ wi-

dzimy starego sk¹pego boga-

cza, któr y dzieli siê swoimi

pieniêdzmi. Ale to dzielenie

siê z innymi jest tylko snem,

koszmarem, z którego boha-

ter budzi siê z ulg¹, ¿e to na

szczêœcie by³ tylko sen. U Pru-

sa stale obecna jest ironia,

œwiat nie wraca do harmonii, u

niego opowieœæ nie koñczy siê

„dobrze”, a bohaterowie wca-

le nie „¿yj¹ d³ugo i szczêœli-

wie”.

Podobnie jest z wzorowa-

niem siê Prusa na Balzacu.

Balzaca, autora „Komedii

ludzkiej”, interesowa³a pano-

rama spo³eczna, realistyczny

opis Francji. Prusa bardziej ni¿

opis ca³ego spo³eczeñstwa in-

teresuje cz³owiek jako feno-

men. Porównuj¹c wiêc Prusa z

autorami prozy realistycznej,

widaæ, ¿e idzie on w³asn¹

drog¹. Jego pisarstwo to „dy-

namiczne dialogowanie” z Dic-

kensem i Balzakiem, Prus szu-

ka czegoœ innego.

Prus otwarty by³ na literac-

kie nowoœci – wchodzi w dia-

log z naturalistami. Docenia³

Zolê za odwagê i trafnoœæ

spo³ecznych analiz. Sam ma-

wia³, ¿e chcia³by „ustawiæ po-

wieœæ pomiêdzy naturalistycz-

nym rynsztokiem a sfer¹ ide-

alistyczn¹”. Dla Prusa wa¿na

by³a sfera war toœci, nie

chcia³, jak czêsto robili to na-

turaliœci, pokazywaæ œwiata, w

którym wartoœci brak.

Prus ceni³ równie¿ Marcela

Prousta. Podobnie jak ten

francuski pisarz interesowa³

siê psychologi¹ cz³owieka.

Ksiêgozbiór, któr y spadko-

biercy Prusa przekazali mia-

stu Warszawie, pokazuje jego

oczytanie w dzie³ach filozoficz-

nych, bo pod koniec XIX wieku

psychologia by³a czêœci¹ filo-

zofii. Szczególna jest fascyna-

cja Prusa Henri Bergsonem i

jego „Ewolucj¹ twórcz¹”.

Prus zainteresowany by³

konstruowaniem, jak mawia³,

„cz³owieka psychologiczne-

go”, jego sfer¹ œwiadomoœci i

nieœwiadomoœci. Nam dzisiaj

wydaje siê – podkreœla³a pro-

fesor Paczoska, ¿e o podœwia-

domoœci jako pierwszy zacz¹³

pisaæ Zygmunt Freud, a tym-

czasem podobny sposób myœ-

lenia o cz³owieku pojawi³ siê

znacznie wczeœniej.

Prus w „Lalce” pokazuje,

jak to co podœwiadome, kieru-

je ¿yciem i decyzjami Wokul-

skiego. Wokulski mówi o so-

bie kiedyœ, ¿e jest jak „zahip-

notyzowany” – czuje dzia³ania

mechanizmów, których nie ro-

zumie, ma poczucie, ¿e tocz¹

siê w nim procesy nieuœwiado-

mione. Ten stan rozdwojenia

œwiadomoœci Wokulski prze¿y-

wa równie¿ w Pary¿u, kiedy

zmêczony podró¿¹ zapada w

dziwny sen, pó³odrêtwienie i

patrz¹c na siebie w lustrze,

pyta „czy on tu jest?”. Zreszt¹

bohater „Lalki” prze¿ywa coœ

w rodzaju lêku przed odbiciem

w lustrze. Podobnie jest, kiedy

widzimy Wokulskiego na Po-

wiœlu – bohater myœli nad na-

tur¹ œwiata, widzi swój cieñ i

mówi: „nigdy siê od niego nie

uwolniê”. Prus pokazuje wiêc,

na d³ugo przed Freudem, psy-

chikê ludzk¹ jako teren œciera-

nia siê tego, co œwiadome i

nieœwiadome.

W pisarstwie Prusa mo¿na

równie¿ dostrzec zwi¹zki z

proz¹ Virginii Woolf – chodzi o

podobny tr yb poszukiwania

prawdy o rzeczywistoœci. Zda-

niem Virginii Woolf rzeczywi-

stoœæ wymyka siê poznaniu,

znamy tylko rozproszone wra-

¿enia, naturê œwiata mo¿emy

poznaæ tylko w rzadkich i ulot-

nych „chwilach istnienia”. Po-

dobnie jest w „Lalce” – s¹ ta-

kie momenty, kiedy Wokulski

rozpoznaje prawdê o rzeczywi-

stoœci. Tak jest, kiedy w po-

ci¹gu pods³uchuje rozmowê

prowadzon¹ po angielsku

przez Izabelê i Starskiego.

Wtedy w poci¹gu przez sekun-

dy wie, kim jest on sam, kim

jest Izabela i Starski. To jest

chwila prawdy, st¹d jego myœl

o samobójstwie. Ale ten mo-

ment szybko mija.

O oryginalnych poszukiwa-

niach formu³y real izmu

œwiadcz¹ pisane wiele lat

przez Prusa „Notatki o kompo-

zycj i” – ksi¹¿ka dziwna,

pocz¹tkowo rodzaj praktycz-

nego poradnika, z czasem

dzie³o filozoficzne, w którym

Prus zastanawia siê, co jest

gwarancj¹ prawdy opisywanej

w literaturze rzeczywistoœci.

Kiedy w swoich ksi¹¿kach po-

kazuje pisar zy, robi to z

w³aœciw¹ sobie ironi¹. Albo

jest to literat, jak w „Duszach

w niewoli”, który w³óczy siê po

spelunkach, ale o rzeczywisto-

œci nie wie nic, a jego obser -

wacje s¹ ca³kowicie nietrafio-

ne. Albo jest to ktoœ taki jak

Ignacy Rzecki, który wymyœla

sobie rzeczywistoœæ, konstru-

uje Wokulskiego jako rycerza

walcz¹cego o niepodleg³oœæ,

w koñcu zamyka siê w swoim

pokoju, bo boi siê œwiata zew-

nêtrznego.

W ogóle wszyscy, którzy u

Prusa pisz¹ to osoby podejrza-

ne. Bo Prus uwa¿a, ¿e œwiat

jest nieopisywalny. S¹ tylko

momenty, kiedy mo¿emy

zg³êbiæ naturê œwiata. Krytycy

XIX-wieczni, choæby Aleksan-

der Œwiêtochowski, zarzucali

Prusowi, ¿e opisuje drobiazgi,

szczegó³y, ¿e radzi sobie jako

obserwator ma³ych typów, ale

nie potrafi ogarn¹æ rozleg³ej

materii powieœci, ¿e myli siê,

na przyk³ad w „Lalce” – podaje

ró¿ne wersje œmierci Minclo-

wej, nie panuj¹c nad stworzo-

nym przez siebie chaotycznym

œwiatem. Tymczasem Prus

zg³êbia szczegó³y, pokazuje

swoich bohaterów z ró¿nych

perspektyw, chce uchwyciæ

„drobiny istnienia” (okreœlenie

u¿yte przez Jolantê Brach–Cza-

inê). Poza tym z w³aœciwym so-

bie dystansem by³ zdania, ¿e

Polacy jako naród maj¹ sk³on-

noœæ do lekcewa¿enia ¿ycia co-

dziennego, zajmuj¹ siê spiska-

mi, z przekonaniem, ¿e walka o

duszê wszechœwiata odbywa

siê tu w Polsce. Jego zdaniem,

Polacy powinni uczyæ siê ¿ycia

codziennego jak gramatyki i or-

tografii.

Tego wszechstronnego au-

tora interesowa³y nie tylko mo-

tywy ziemi, ale i nieba. U Pru-

sa – realisty mamy wiêc moty-

wy metafizyczne. Czêsto – jak

w opowiadaniu „Cienie” – wy-

chodz¹c od opisu prostego

cz³owieka, Prus otwiera okno

na perspektywê metafizyczn¹.

Dlatego ten zwyk³y cz³owiek

pracy – latarnik, który rozœwie-

tla co wieczór mrok, zapalaj¹c

gazowe latarnie, staje siê bo-

haterem walcz¹cym z si³ami

ciemnoœci.

Po œmierci Prusa w nekro-

logu Miciñski nazywa go „mi-

stykiem realizmu”. Spór o du-

szê pisar za tocz¹ dwaj

anio³owie: anio³ realizmu i

anio³ mistycyzmu. I ten spór o

duszê Prusa ci¹gle trwa. Bo

Prus, ukazuj¹c rzeczywistoœæ,

otwiera perspektywê na to,

czego nie widaæ, na przeœwity

œwiata duchowego.

Piotr BURDA

Piêædziesi¹t tysiêcy

z³otych wynosi pula nagród w

konkursie “Najlepszy pomys³

na biznes typu spin off/out”,

organizowanym przez Kielecki

Park Technologiczny. Na

pocz¹tek wystarczy dobry po-

mys³ na biznes, a specjaliœci z

Parku pomog¹ ideê zmieniæ w

konkretny biznesplan, który

póŸniej oceni komisja.

Rekrutacja chêtnych do

udzia³u w konkursie potrwa do

9 grudnia. Na nagrody finanso-

we bêd¹ mog³y liczyæ trzy oso-

by, których pomys³y oka¿¹ siê

najciekawsze, najbardziej kre-

atywne i bêd¹ mia³y potencja³

rynkowy. Zg³aszaæ mog¹ siê

studenci, absolwenci oraz pra-

cownicy naukowi. Wystarczy

wype³niæ fiszkê i zapoznaæ siê z

regulaminem.

Konkurs bêdzie mia³ kilka

etapów. Najpierw trzeba bê-

dzie w kilku zdaniach opisaæ

pomys³ na biznes. Osoby, któ-

rych propozycje bêd¹ najcie-

kawsze, zostan¹ zaproszone

do udzia³u w szkoleniach. -

M³odzi ludzie nie powinni siê

obawiaæ tego, ¿e maj¹ tylko po-

mys³. My pomo¿emy stworzyæ

biznesplan, a podczas zajêæ

powiemy, co trzeba zrobiæ, ¿e-

by rozpocz¹æ prowadzenie

dzia³alnoœci gospodarczej - in-

formuje dyrektor KPT Szymon

Mazurkiewicz.

Podczas szkoleñ bêdzie

mo¿na dowiedzieæ siê tak¿e,

gdzie szukaæ wsparcia finanso-

wego w pierwszym, najtrud-

niejszym etapie prowadzenia

dzia³alnoœci gospodarczej. Po

kilku tygodniach przygotowañ,

przyjdzie czas na najwa¿niej-

szy element konkursu, czyli

z³o¿enie dokumentu i jego oce-

nê przez profesjonaln¹ komi-

sjê. Zasi¹d¹ w niej osoby z du-

¿ym doœwiadczeniem bizneso-

wym, które bêd¹ bra³y pod

uwagê potencja³ pomys³u i

szanse jego zafunkcjonowania

na rynku. - Najlepsi uczestnicy

konkursu, oprócz nagród finan-

sowych bêd¹ mogli tak¿e sta-

raæ siê o miejsce w Inkubato-

rze Technologicznym - informu-

je Justyna Lichosik, kierownik

Dzia³u Promocji i Rozwoju.

Nagrody zostan¹ wrêczone

podczas uroczystej “Gali bizne-

su spin off/out”. Wezm¹ w niej

udzia³ uczestnicy konkursu,

przedstawiciele œwiata bizne-

su oraz nauki.

To ju¿ kolejny konkurs, zor-

ganizowany przez Kielecki Park

Technologiczny. Tym razem,

walka o nagrody odbêdzie siê

pod has³em “M³ody biznes ma

wiele twarzy”. Parkowi zale¿y

na tym, ¿eby pokazaæ, i¿ ka¿dy

i w ka¿dej chwili mo¿e zdecydo-

waæ siê na za³o¿enie firmy.

Wiosn¹ w konkursie “Naj-

lepszy pomys³ na biznes”

g³ówn¹ nagrodê zdoby³a stu-

dentka Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego, Magda Brojew-

ska. Otrzyma³a czek o warto-

œci piêciu tysiêcy z³otych. Za

pieni¹dze wygrane w konkursie

kupi³a sprzêt komputerowy, a

w sierpniu wprowadzi³a siê do

Inkubatora przy Olszewskiego i

rozpoczê³a prowadzenie firmy.

Anna RO¯Y

Masz pomys³,

masz szansê

Dolny Œl¹sk – jedno z naj-

piêkniejszych województw w

Polsce, którego stolic¹ jest

Wroc³aw – miasto spotkañ. W

jednym z takich spotkañ wziêli

udzia³ studenci Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

To w³aœnie we wroc³awskiej

siedzibie Szko³y Wy¿szej Psy-

chologii Spo³ecznej w dniach

20-21 listopada odby³a siê

konferencja naukowa „Na

zdrowie”, której organizato-

rem by³o Polskie Stowarzysze-

nie Studentów i Absolwentów

Psychologii.

Udzia³ w niej wziêli studenci

i wyk³adowcy z ca³ej Polski. Nie

zabrak³o tak¿e studentów Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go. Swoje prelekcje przedsta-

wili miêdzy innymi profesor An-

drzej Milewicz oraz profesor

Ryszard Szkilnik. – Moim zda-

niem, konferencja by³a super

zorganizowana, a tematy

wyst¹pieñ bardzo interesuj¹ce

i na czasie. Mimo, ¿e nie

bra³am udzia³u czynnego w

konferencji, to du¿o z niej wy-

nios³am praktycznej wiedzy –

mówi Daria, studentka Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego i

zarazem jedna z uczestniczek.

Temat konferencji by³ doœæ

obszerny i dotyczy³ ró¿nych za-

gadnieñ z dziedziny zdrowia,

od profilaktyki po schorzenia

genetyczne. Studentki Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach pozytywnie wypo-

wiadaj¹ siê na temat pobytu

we Wroc³awiu i udzia³u w spo-

tkaniu. – Wraz z kole¿ank¹

wyg³osi³yœmy referat dotycz¹cy

nowych uzale¿nieñ XXI wieku.

Samo przygotowanie prezenta-

cji i przeprowadzenie badañ na

uczelni zajê³o nam du¿o czasu,

ale war to by³o – podkreœla

Klaudia ¯ukliñska, studentka

III roku zdrowia publicznego. –

Co do wyst¹pienia, myœlê, ¿e

wszystko przebieg³o zgodnie z

naszymi za³o¿eniami, chocia¿

bez tremy siê nie oby³o. Ucie-

szy³o mnie ¿ywe zainteresowa-

nie s³uchaczy naszym tema-

tem – dodaje. A my cieszymy

siê, ¿e na Uniwersytecie Jana

Kochanowskiego studiuj¹ ak-

tywne osoby, które z chêci¹ po-

dejmuj¹ wyzwania oraz przed-

stawiaj¹ swoje badania i ob-

serwacje na konferencjach na-

ukowych. Mimo czasu spêdzo-

nego na konferencji w Szkole

Wy¿szej Psychologii Spo³ecz-

nej dziewczyny zd¹¿y³y zwiedziæ

przepiêkny Wroc³aw i spotkaæ

s³ynne wroc³awskie krasnolud-

ki.

Justyna PAPIERZ, studentka

zdrowia publicznego

Postaw na zdrowie -

relacja z wroc³awskiej

konferencji

Od Prusa do Prousta
� Warsztaty Prusowskie w Instytucie Filologii Polskiej

� Od lewej: doktor Dawid Osiñski, pracownik Zak³adu Literatury i Kultury Drugiej Po³owy XIX

Wieku Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ewa Paczoska, dyrektor Instytutu Literatury

Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor Bart³omiej Szleszyñski, pracownik Insty-

tutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk.
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¯
yj¹c w XXI wieku

m³odzi ludzie coraz

czêœciej zostaj¹

wci¹gani w „wyœcig

szczurów”. Rywalizuj¹c ze

sob¹, zdobywaj¹c coraz lepsze

kwalifikacje zawodowe, jaki i

stopnie naukowe zapominaj¹

przy tym o w³asnych przyjemno-

œciach oraz pielêgnowaniu

w³asnego hobby. Pomimo i¿ kul-

tura d¹¿y do tego, aby ludzie in-

teresowali siê sportem, rekla-

muj¹c go w ka¿dy mo¿liwy spo-

sób, robimy jej na przekór. Za-

mykaj¹c siê w czterech œcia-

nach przed ekranem kompute-

ra zapominamy co to aktyw-

noœæ fizyczna lub po prostu z

czystego lenistwa wolimy mniej

aktywny wypoczynek.

„Leœna TV” w odcinku 4

pr zedstawi³a interesuj¹cy

fragment dotycz¹cy specyficz-

nego, a zarazem ciekawego

hobby jednej ze studentek

Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego. Kinga Boruszka,

studentka pierwszego roku

studiów magisterskich filolo-

gii polskiej, oprócz bycia mo-

lem ksi¹¿kowym, jest równie¿

wicemistrzyni¹ Polski w mo-

untainboardingu. Mountain-

board jest desk¹ podobn¹ do

snowboardu, lecz na 9-calo-

wych kó³kach, wyposa¿on¹ w

wi¹zania. Wygl¹dem przypo-

mina deskorolkê, jednak jest

znacznie wiêksza. Odcinek

Leœnej TV zainspirowa³ mnie

do tego stopnia, ¿e postano-

wi³am porozmawiaæ z King¹

na temat tego nietypowego

spor tu, aby dowiedzieæ siê

czegoœ wiêcej i zaspokoiæ

swoj¹ ciekawoœæ.

Olga Laskowska: * Jak za-

czê³a siê twoja przygoda z mo-

untainboardem?

Kinga Boruszka: - Dosyæ

banalnie. Wszystko zaczê³o

siê od przegl¹danych przeze

mnie filmików na youtube, pro-

muj¹cych deski mountainbo-

ard. Nie wywar³o to jednak na

mnie specjalnego wra¿enia-

cztery kó³ka, kawa³ek deski-

nic wiêcej.

* A jednak postanowi³aœ

zainteresowaæ siê tym spor-

tem.

- Jednak tak. Pocz¹tkowo

by³ to tylko czysty przypadek.

Pier wsz¹ deskê kupi³ mój

ch³opak. Pewnie zapytasz jak

wra¿enia? Szczerze - nic spe-

cjalnego. Brak silnika, wiêc co

mogê zrobiæ z tym przedmio-

tem? Jak¹ osi¹gnê prêdkoœæ?

Czy bêdê mia³a z tego satysfak-

cjê i czy poczujê zastrzyk adre-

naliny?

* Jestem bardzo ciekawa,

jak wygl¹da³y Twoje pierwsze

zmagania z jazd¹ na desce

mountainboard. Przygotowy-

wa³aœ siê do tego?

- Nigdy nie zak³ada³am, ¿e

zainteresujê siê tym sportem

znacznie d³u¿ej. Owszem, pró-

bowa³am utrzymaæ siê na de-

sce, powoli ruszyæ z miejsca,

ale nie pomyœla³am, ze

wci¹gnie mnie to a¿ tak bar-

dzo. Pomog³a mi w tym równie¿

pora roku – swoj¹ przygodê za-

czê³am wiosn¹, a jak wiadomo

wiosna sprzyja ró¿nym po-

mys³om. Trenowa³am na pobli-

skich ³¹kach, ca³y czas maj¹c

na uwadze, ¿e jeœli ulegnê

drobnemu wypadkowi nie zro-

biê sobie krzywdy. Ponad to

dziêki walorom przyrodniczym

mojej miejscowoœci, mia³am

równie¿ mo¿liwoœæ pierwsze-

go, prawie profesjonalnego

zjazdu, jednak jak wiadomo

Krakowa od razu te¿ nie zbudo-

wano. Wa¿n¹ rzecz¹ by³a dla

mnie nauka hamowania, gdy¿

na tym skupi³am pocz¹tkowo

swoj¹ uwagê. W koñcu zjazd z

mojego mini stoku uda³ siê, a

ja zapragnê³am spróbowaæ

swoich si³ na czymœ bardziej

powa¿niejszym, ni¿ pobliskie

pagórki.

* Domyœlam siê, ¿e posta-

nowi³aœ trenowaæ na profesjo-

nalnym stoku?

- „Trenowaæ” to chyba zbyt

du¿e s³owo. Po prostu za-

czê³am jeŸdziæ dla siebie. Po

dwóch tygodniach postanowi-

liœmy wypróbowaæ nasz¹ de-

skê na pobliskim stoku w Smo-

leniu, ko³o Wolbromia. Widz¹c

jak bardzo nachylony jest stok

by³am hmmm… delikatnie mó-

wi¹c – przera¿ona. Pierwsz¹

rzecz¹ o jakiej pomyœla³am,

by³a rzecz jasna prêdkoœæ. Fak-

tycznie mog³am rozpêdziæ siê

a¿ do 50km/h. Na szczêœcie

prze³ama³am swój strach i po-

stanowi³am zobaczyæ co potra-

fiê. Wypo¿yczy³am deskê,

pe³en „pakiet” ochraniaczy:

kask, nakolanniki, na³okietni-

ki, rêkawice oraz ochraniacz

pupy, który okaza³ bardzo przy-

datnym dope³nieniem mojego

wyposa¿enia.

* Czy napotka³aœ na jakieœ

przeszkody?

- Myœlê, ¿e nie, ale najwiê-

ksz¹ trudnoœci¹ okaza³ siê dla

mnie wjazd orczykiem na

szczyt stoku. Pierwsza powa-

¿na lekcja, prowadzona przez

instruktora nie oby³a siê bez

upadków. Jednak dziêki temu

przekona³am siê, ¿e cz³owiek

nie jest z porcelany. Pierwsze

koty za p³oty i ju¿ po dwóch

miesi¹cach bra³am udzia³ w za-

wodach w Rybniku na torze bo-

ardcrossowym.

* Mo¿e opowiesz nam coœ

wiêcej na ten temat?

- Do Rybnika przybyli prawie

wszyscy zwolennicy mountain-

board. Zaproszonymi goœæmi

byli równie¿ nasi s¹siedzi –

Czesi. Zawody podzielono na

dwie kategorie: mêsk¹ i ¿e-

ñsk¹. Zazwyczaj wyznacza siê

czter y konkurencje: slalom,

downhill, boardercross oraz

freestile. Rywalizacja by³a za-

ciêta i mimo ogromnej sympa-

tii, ka¿dy walczy³ o to, aby po-

kazaæ siê z jak najlepszej stro-

ny. Dziêki zawziêtoœci i mi³oœci

do tego sportu, nie chwal¹c

siê, powiem skromnie, ¿e zdo-

by³am wicemistrzostwo Polski.

Spodoba³o mi siê to do tego

stopnia, ¿e postanowi³am byæ

na ka¿dym zlocie, które odby-

waj¹ siê przynajmniej dwa razy

w roku i trwaj¹ cztery dni.

* Mountainboard mo¿e

byæ sportem dla ka¿dego?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Dzie-

ciaki ucz¹ siê jeŸdziæ ju¿ nawet

od 4 roku ¿ycia, a jeden z naj-

starszych zawodników ma po-

nad 60 lat. Przecie¿ sport to

zdrowie.

* Jak myœlisz, dlaczego

mountainboard nie jest znany

w Polsce?

- Myœlê nawet, ¿e ma³o kto

wie o istnieniu tego sportu.

Wydaje mi siê, ¿e ludzie boj¹

siê spor tów ekstremalnych,

martwi¹ siê o swoje zdrowie i

kontuzje, które mogê siê przy-

trafiæ. Za wszelk¹ cenê próbu-

jemy poszerzyæ wiedzê na te-

mat tego sportu, promowaæ go

oraz zachêcaæ do uprawiania.

W ubieg³ym roku w Kielcach je-

den z riderów otworzy³ szko³ê

CKMountainboard. Zachêca-

my wszystkich do zaintereso-

wania naszym hobby. Mam

równie¿ nadziejê, ¿e stale roz-

wijaj¹ca siê promocja na fo-

rach internetowych doprowa-

dzi do zwiêkszenia popularno-

œci tego sportu.

* Podoba³ ci siê reporta¿

„Leœnej TV”?

- Bardzo mi siê podoba³.

Próbowa³am wówczas „lataæ”

na latawcu, czym zajmujê siê

od niedawna. Pomimo i¿, ekipa

Leœnej TV odwiedzi³a mnie w

bezwietrzn¹ pogodê a s³oñce

œwieci³o mi w oczy spêdziliœmy

przyjemnie czas. Mogê nawet

pochwaliæ naszych dziennika-

rzy, którzy bardzo dobrze pora-

dzili sobie z latawcem.

* * *

Jak widaæ, nie tylko ciê¿k¹

nauk¹ ¿yje student. Miejmy na-

dziejê, ¿e rozmowa z King¹ do-

prowadzi do zwiêkszenia popu-

larnoœci mountainboardu wœ-

ród studentów uniwersytetu,

bo przecie¿ „sport to zdrowie”.

Olga LASKOWSKA

� Kinga Boruszka w akcji.

ROZMOWA Z KING¥ BORUSZK¥, WICEMISTRZYNI¥ POLSKI W MOUNTAINBOARDINGU,
CZYLI O NIETYPOWYM HOBBY STUDENTKI

„Bo przecie¿ od kurzu nie mo¿na umrzeæ”
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W
iêkszoœæ absol-

wentów Uniwer-

sytetu Jana Ko-

chanowskiego w

Kielcach twierdzi, ¿e to nie

stresuj¹ce egzaminy czy noce

spêdzone z nosem w

ksi¹¿kach zostaj¹ w pamiêci

na d³ugie lata, ale w³aœnie

chwile, kiedy mo¿na siê ode-

rwaæ od szarej codziennoœci i

poczuæ prawdziwy, studencki

klimat.

Gdzie zatem spêdzaj¹ czas

wolny studenci UJK? Czy sta-

rannie wybieraj¹ formy rozryw-

ki, czy s¹ to zazwyczaj sponta-

niczne wypady do klubu? Nie-

stety, wœród wiêkszoœci bada-

nych przewa¿a druga z opcji. A

wystarczy tylko trochê chêci,

by zobaczyæ, ¿e Kielce to nie-

zwykle barwne miasto w per-

spektywie wydarzeñ kultural-

nych, które s¹ naprawdê cie-

kawe.

Przeciêtny student, wydaje

œrednio na dyskotece oko³o

30 z³. Pieni¹dze te móg³by te¿

przeznaczyæ na bardziej am-

bitn¹ formê rozr ywki. Dom

Œrodowisk Twórczych w Kiel-

cach wielokrotnie proponuje

zabawê przy muzyce na ¿ywo,

ma w ofercie równie¿ spekta-

kle teatralne czy widowiska

kabaretowe, a to wszystko

kosztuje mniej ni¿ jednorazo-

wy wypad do klubu. Jednak,

jak twierdzi jeden z pracowni-

ków pa³acyku Zieliñskiego,

student w tym¿e miejscu, to

niebywa³y widok.

Tanie wtorki w kinie Helios -

bilety po 10 z³, czy bilety ulgo-

we w kinie Moskwa - 13 z³, to

równie¿ ciekawa propozycja.

Pozostaje jednak kwestia wy-

boru reper tuaru kinowego.

Ola, studentka czwartego ro-

ku pedagogiki, twierdzi, ¿e naj-

czêœciej wybiera siê na pre-

miery filmowe, nie zwracaj¹c

szczególnej uwagi na gatunek

filmu, re¿ysera czy obsadê. Do

kina chodzi wtedy, kiedy na

ekranach pojawia siê jakiœ

d³ugo oczekiwany hit, dla czy-

stej rozrywki. Z kolei Agata z fi-

lologii polskiej starannie wy-

biera repertuar, kieruj¹c siê

w³asnym gustem filmowym, a

do kina chodzi przynajmniej

raz w miesi¹cu.

O ile kino cieszy siê sporym

zainteresowaniem, o tyle z te-

atrem sprawa przedstawia siê

du¿o gorzej. Ponad po³owa za-

pytanych studentów nie pa-

miêta, kiedy ostatnio ogl¹da³a

spektakl teatralny, nie

uwzglêdniaj¹c oczywiœcie stu-

dentów filologii polskiej, któ-

rzy s¹ nieco bli¿ej teatru zwa-

¿ywszy na kierunek swoich

studiów. Wielu badanych za

powód swojej absencji w te-

atrze podaje zbyt wysok¹ ce-

nê. Nie wszyscy jednak

wiedz¹, ¿e premiery studenc-

kie to koszt jedynie 15 z³, a wi-

dowiska w Teatrze imienia

¯eromskiego s¹ wysoko ce-

nione przez kr ytyków. Cie-

kaw¹ alternatyw¹ s¹ spekta-

kle wystawiane na deskach

Kieleckiego Teatru Tañca, na

które przychodzi niestety nie-

wielu studentów. Czy przera-

¿aj¹ nas ceny biletów po 40

z³otych? Mo¿liwe, jednak Kie-

lecki Teatr Tañca organizuje

równie¿ poranne spektakle,

któr ych cena to jedyne 15

z³otych.

Warto zwróciæ równie¿ uwa-

gê na ciekawe wystawy sztuki

wspó³czesnej organizowane

miêdzy innymi w Biurze Wy-

staw Artystycznych przy ulicy

Leœnej. To ciekawa propozycja

nie tylko dla koneserów sztu-

ki, lecz tak¿e dla wszystkich

tych, którzy chc¹ mi³o spêdziæ

wolny czas. Kto wie, czy nie

obudzicie w sobie artystycznej

duszy?

Na pocieszenie dodam, ¿e

w naszym œrodowisku

odnaleŸæ mo¿na kilka osób,

które z powodzeniem ³¹cz¹

studia, pracê oraz ró¿ne ro-

dzaje rozrywki. Ola, studentka

filologii polskiej, pracuje w

Kieleckim Teatrze Tañca, dziê-

ki czemu robi to, co lubi, a po-

nadto osi¹ga dobre wyniki w

nauce. Czasem wybiera zaba-

wê w gronie przyjació³ w kie-

leckich klubach, ale aktywnie

stara siê te¿ uczestniczyæ w

wydarzeniach kulturalnych na-

szego miasta. Ostatnio wziê³a

udzia³ w Festiwalu Filmów Do-

kumentalnych NURT, gdzie

obejr za³a film poœwiêcony

zmar³emu 70 lat temu Bruno-

nowi Schulzowi. By³a zachwy-

cona.

Jak wiadomo, to tylko kilka

dowodów na to, ¿e Kielce maj¹

do zaoferowania studentom

nie tylko nocne kluby, lecz ta-

k¿e coœ wiêcej. Myœlê, ¿e war-

to czasem poczytaæ gazety,

spojrzeæ wreszcie na wziêt¹ od

niechcenia ulotkê, czy zatrzy-

maæ siê chwilê przy szarym

plakacie. Mo¿e w³aœnie tam

zobaczysz coœ, co ciê zaintere-

suje.

Magdalena MALICKA

S
tudent potrafi zrobiæ z

myszki od komputera

dzwonek od drzwi, to-

sta opalark¹, z

w³asnych w³osów torebkê. Stu-

dent potrafi naprawdê wiele

rzeczy.

A zw³aszcza student Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach. Na

przyk³ad: mo¿e organizowaæ

akcjê na rzecz schroniska dla

zwierz¹t w Busku-Zdroju „Po-

daj ³apê”, jednoczeœnie aktyw-

nie uczestnicz¹c w innych pro-

jektach Klubu Aktywnego Stu-

denta, intensywnie ucz¹c siê

angielskiego i skrupulatnie

przygotowuj¹c siê do swojego

zawodu chemika (Tomasz Mo-

gielski – student UJK); mo¿e

tak¿e nale¿eæ do Akademii

Pr zysz³oœci, bardzo anga-

¿owaæ siê w milion ró¿nych in-

nych akcji wolontaryjnych na

rzecz dzieci, i co najwa¿niej-

sze, nie straciæ przy tym z oczu

drugiego cz³owieka (Justyna

Lis – studentka matematyki z

informatyk¹); mo¿e te¿ two-

rzyæ bohemê wraz z innymi

cz³onkami grupy ar tystycz-

no- l i terackiej „S³owniacy

Œwiêtokrzyscy”, uczestniczyæ

w licznych plenerach, organi-

zowaæ wystawy, zdobywaæ na-

grody w Slamach Poetyckich,

pracowaæ w swoim zawodzie,

tak jak to robi Katarzyna Ma-

cios – absolwentka Instytutu

Sztuk Piêknych.

Niestety nie ma tyle miej-

sca, aby opisaæ wszystkich,

którzy na to zas³uguj¹. Jedno

jest pewne. Studenci UJK s¹

coraz aktywniejsi. Chc¹ cze-

goœ wiêcej. Wystarczy pocho-

dziæ po uczelnianych koryta-

r zach i poczytaæ tabl ice

og³oszeñ, aby przekonaæ siê,

¿e to jest ju¿ fakt. Studenci

chc¹ pomagaæ. Wskazuj¹ na

to liczne organizowane przez

nich akcje char ytatywne:

„Bieg akademicki”, „Podaj

³apê”, „Wampiriada”, „Akcja

miko³ajkowa”. Studenci chc¹

siê rozwijaæ. Akademickie Biu-

ro Karier doœæ produktywnie

poprzez liczne cykle szkoleñ,

na przyk³ad „Student na rynku

pracy”, dba o to, by ¿ak nie by³

bezradny po ukoñczeniu stu-

diów. Ponadto studenci chc¹

siê promowaæ. Ju¿ za nied³ugo

zacznie dzia³aæ studencka ga-

zeta internetowa „Pryzmat”,

reaktywuje siê „Presik”, tele-

wizja studencka dzia³a pe³n¹

par¹. Po prostu, jest o czym pi-

saæ. Coraz czêstszymi goœæmi

w przybytkach kulturowych s¹

w³aœnie ludzie m³odzi. Na

pewno ma na to wp³yw

wspó³praca, jaka zosta³a na-

wi¹zana miêdzy UJK a kinem

Moskwa, a tak¿e – nieoficjal-

na z Kieleckim Centrum Kul-

tur y. Ponadto pan magister

Andrzej Kozieja postara³ siê o

wznowienie premier studenc-

kich w Teatrze imienia Stefa-

na ¯eromskiego.

Dawniej, gdy by³am pytana,

dlaczego wybra³am Kielce, a

nie na przyk³ad Warszawê czy

Kraków, nie umia³am znaleŸæ

satysfakcjonuj¹cej odpowie-

dzi. Teraz ju¿ wiem. Nie chcê

byæ jak¹œ studentk¹, która po-

trafi tylko zrobiæ ze swoich

w³osów torebkê, chcê czegoœ

wiêcej. Ka¿dy ma jakieœ zada-

nie. Moim zadaniem, jako stu-

dentki filologii polskiej, jest

znajdywaæ takich w³aœnie lu-

dzi, jak Kasia, Justyna czy To-

masz, wspieraæ ich, aby byli w

tym, co robi¹, jeszcze lepsi i

jednoczeœnie dodawaæ ostat-

nie zdania tam, gdzie inni po-

stawili ju¿ kropkê. Myœlê, ¿e

mam du¿o pracy.

Karolina GREGORCZYK

Z dedykacj¹ dla Wis³awy

Szymborskiej , dla której

wszystko jest oczywiste i nic

nie jest oczywiste.

P
rzygotowuj¹c siê do

pisania tego artyku³u

przeprowadzi³am stu-

dencki wywiad œrodo-

wiskowy. Okazuje siê, ¿e nie-

wielu ¿aków mo¿e siê poszczy-

ciæ wiedz¹ na temat aktualno-

œci z ¿ycia akademickiego.

Pytani ludzie, t³umaczyli

siê g³ównie brakiem czasu na

czytanie obszernych ar ty-

ku³ów w gazetkach akademic-

kich. S¹ wœród studenckiej

braci tacy, do których obraz

przemawia silniej ni¿ s³owo.

TVP Kielce z myœl¹ o tych stu-

dentach, a tak¿e o ich bli-

sk ich i znajomych, pra-

gn¹cych lepiej poznaæ uczel-

n ie i ludz i na nie j stu-

diuj¹cych, wprowadzi³o do

swej ramówki program o na-

zwie: „Leœna TV - Antena aka-

demicka”.

Co ró¿ni ten program, od

innych promuj¹cych Uniwer-

sytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach? Wspó³tworz¹ go

m.in. nasi studenci: Justyna

Cerazy, Weronika Kêdry, Alek-

sandra ¯aczek i Krzysztof

Skoczek. To oni znajduj¹ inte-

resuj¹ce tematy i docieraj¹

do fascynuj¹cych ludzi. Prze-

prowadzaj¹ wywiady ze stu-

dentami, wyk³adowcami i ab-

solwentami. Maj¹ te¿ mo¿li-

woœæ podpytaæ profesorów

Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego o ich zawodowe ta-

jemnice. Dziêki pracy przy re-

alizowaniu kolejnych mate-

ria³ów maj¹ szanse zdobyæ

dziennikarskie i telewizyjne

doœwiadczenie. To du¿a szan-

sa dla tych, którzy planuj¹ w

przysz³oœci rozpocz¹æ karierê

na szklanym ekranie.

Jak dowiadujemy siê w

pierwszym odcinku „Leœna

TV to program od studentów

dla studentów”. Jedna z re-

porterek pracuj¹cych przy re-

alizacji tego programu, tak go

okreœli³a: „To telewizja dla lu-

dzi z pasj¹, tworzona przez ta-

kich samych ludzi”. Studenci

ogl¹daj¹cy ten program mog¹

dowiedzieæ siê, co ich koledzy

robili w wakacje, jakie maj¹

pasje i co lubi¹ robiæ w wol-

nym czasie. Poznaj¹ te¿ no-

we, interesuj¹ce miejsca na

uczelni i poza ni¹. Dowiedz¹

siê gdzie warto iœæ, co zoba-

czyæ. Nie jest to oczywiœcie

program przeznaczony jedy-

nie dla zamkniêtego krêgu

szczêœliwców zdobywaj¹cych

sw¹ wiedzê na Leœnej. Za-

mieszczone w nim materia³y

mog¹ byæ inspiracj¹ dla wielu

maturzystów, którzy nie s¹

jeszcze pewni, co zacz¹æ stu-

diowaæ. To z myœl¹ o nich po-

wsta³y w wakacje pierwsze

odcinki programu. Nie wszy-

scy przecie¿ wiedz¹, jakie kie-

runki ma w swojej ofercie Uni-

wersytet Jana Kochanowskie-

go. Dziêki Leœnej TV mo¿na

te¿ poznaæ opinie studentów

na temat kierunków, które wy-

brali.

W ka¿dym odcinku mo¿na

dowiedzieæ siê czegoœ intere-

suj¹cego. Poznajemy te¿ hi-

storiê osób, które studia ju¿

skoñczy³y. Opowiadaj¹ oni,

na pr zyk³ad o swoich do-

œwiadczeniach zwi¹zanych z

Erasmusem (programem wy-

miany studenckiej). Moim

zdaniem, na szczególn¹ uwa-

gê zas³uguje odcinek pi¹ty. To

relacja z Dnia Otwartego UJK.

Jedn¹ z atrakcji by³o bicie re-

kordu wspólnego g³oœnego

czytania „Pieœni XIX ksi¹g

wtór ych” Jana Kochanow-

skiego. Szczególnie warto zo-

baczyæ zakoñczenie tego od-

cinka. Wtedy to nast¹pi³a ofi-

cjalna premiera spotu rekla-

muj¹cego Instytut Filologii

Polskiej UJK. Wystarczy tu

przytoczyæ pierwsze s³owa

padaj¹ce w tym spocie: „To

miejsce pozna³o magie za-

k lêt¹ w ksiêgach”. Nie

s¹dzi³am, ¿e ktoœ tak wspa-

niale bêdzie potrafi³ zarekla-

mowaæ nasz instytut. To, co

zobaczy³am po prostu mnie

oczarowa³o.

Rzetelna praca ekipy Le-

œnej TV sprawia, ¿e ogl¹da siê

ten program z prawdziw¹ przy-

jemnoœci¹. Na uwagê

zas³uguje prowadz¹ca Alek-

sandra ¯aczek. Jest ona bar-

dzo naturalna i potrafi zachê-

ciæ widza do obejrzenia przy-

gotowanych materia³ów. Za-

let¹ tego programu jest jego

d³ugoœæ. Ka¿dy z do tej pory

wyemitowanych 5 odcinków

mia³ oko³o 10 minut. Ogl¹da

siê szybko, a mimo to dostaje

siê naprawdê spor¹ dawkê in-

formacji. Minusem jest nie-

stety to, ¿e program nie jest

emitowany co tydzieñ. Trudno

podaæ dok³adn¹ datê i godzi-

nê emisji programu. Gdy dzie-

je siê coœ istotnego dla na-

szej uczelni, zostanie to na

pewno zarejestrowane. Ci,

którzy nie maj¹ telewizorów,

nie musz¹ siê martwiæ. Leœna

TV dostêpna jest w Internecie

na stronie TVP Kielce i Uni-

wersytetu. Osobiœcie pole-

cam ogl¹danie tego progra-

mu, bo uwa¿am, ¿e naprawdê

war to. Czasu na pewno nie

zmarnujecie.

Ewelina Nowosielska

Fotografia studenta aktywnego

Studenci na

szklanym ekranie,

Leœna w TV
� Jak czêsto okazuje siê, ¿e nie wiemy, co dzieje siê wokó³ nas…

Nie znamy inicjatyw naszego uniwersytetu ani imprez

akademickich odbywaj¹cych siê w tym mieœcie.

STUDIA TO NIE TYLKO CZAS SPÊDZONY

Z KSI¥¯KAMI. TO TAK¯E, JAK TWIERDZI

WIELU, JEDYNY MOMENT W ¯YCIU,

KIEDY ¯YJEMY JEGO PE£NI¥

Kielce

nie tylko noc¹...
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SIATKARKI

Siatkarki AZS UJK Kielce

pokona³y Iskrê Kielce 3:1

(16:25, 12:25, 14:15, 19:25)

w drugiej kolejce rozgrywek III

ligi pi³ki siatkowej kobiet.

Siatkarki AZS UJK Kielce

rozpoczê³y mecz z Iskr¹ Kielce

wyraŸnie rozkojarzone, w cze-

go efekcie przegra³y pierwsze-

go seta 16:25. Dwie kolejne

partie to ju¿ koncertowa gra

naszych zawodniczek, które

bardzo dobrze poprowadzi³a

debiutuj¹ca na rozegraniu

Magda Ormiañska. Przeciw-

niczki by³y bezsilne wobec sil-

nych ataków, zagrywek oraz

obrony siatkarek AZS przegry-

waj¹c w kolejnych setach od-

powiednio 25:14 i 25:16.

Zwyciêstwo nad Iskr¹ Kielce

pozwoli³o podopiecznym tre-

nera Grzegorza Osiakowskie-

go na objêcie prowadzenia w

rozgrywkach III ligi kobiet. Ko-

lejny mecz siatkarki AZS UJK

rozegraj¹ 5 grudnia z dru¿yn¹

Dana Gameb w Skar¿ysku- Ka-

miennej.AZS UJK Kielce-

Iskra Kielce 3:1 (16:25,

25:12, 25:14, 25:19)

SIATKARZE

Siatkarze AZS UJK Kielce

po czterech kolejkach i kolej-

nych zwyciêstwach z rzêdu zaj-

muj¹ w III lidze pi³ki siatkowej

mê¿czyzn pozycjê lidera.

W tr zeciej kolejce pod-

opieczni trenera Grzegorza

Osiakowskiego pokonali w

meczu bez wiêkszej historii

Gump Ostrowiec Œwiêtokrzy-

ski 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Natomiast w ostatniej kolejce

siatkarze z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego pokonali

Oœwiatê Solidarnoœæ Kielce

3:1 (16:25, 31:29, 25:12,

25:18). Pomimo przegranego

dosyæ wysoko pierwszego seta

akademicy potrafili siê podnie-

œæ. Udowodnili swoj¹ wy¿szoœæ

nad przeciwnikiem ju¿ w kolej-

nych setach. Najlepszym tego

pr zyk³adem by³a tr zecia

ods³ona gry, któr¹ zawodnicy

AZS UJK wygrali a¿ 25:12.

AZS UJK Kielce - Gump

Ostrowiec Œwiêtokrzyski 3:0

(25:18, 25:21, 25:22). AZS

UJK Kielce - Oœwiata Solidar-

noœæ Kielce 3:1 (16:25,

31:29, 25:12, 25:18)

Maciej WADOWSKI

We wtorek, 20 listopada, zainauguro-

wana zosta³a kolejna edycja Kieleckiej

Amatorskiej Ligi Firm w pi³ce koszykowej

mê¿czyzn. W tegorocznym sezonie uczest-

niczy osiem dru¿yn, w tym reprezantacja

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w

Kielcach, pod wodz¹ trenera, doktora Ro-

berta Dutkiewicza.

Ju¿ w pierwszej kolejce odby³o siê cie-

kawe spotkanie z udzia³em dru¿yny UJK i

Politechniki Œwiêtokrzyskiej, „Akademic-

kie derby” zakoñczy³y siê zdecydowanym

zwyciêstwem ekipy Uniwersytetu

113:54. - Zdecydowana wygrana by³a

efektem dobrej organizacji gry, zarówno

w odniesieniu do ofensywy, jak i defensy-

wy, która pozwoli³a naszej dru¿ynie na

uzyskanie wysokiej przewagi punktowej i

kontrolowanie tempa gry. Nasza gra po-

zostawia jednak jeszcze wiele do ¿ycze-

nia. Na tym etapie rozgrywek jest to zjawi-

sko ca³kowicie normalne. Z optymizmem

patrzê jednak w przysz³oœæ - skomento-

wa³ wtorkowe spotkanie trener dru¿yny

koszykarzy doktor Robert Dutkiewicz.

Dopiero co rozpoczêty sezon to szansa

na œwietn¹ promocjê koszykówki, a sezon

zapowiada siê niezwykle interesuj¹co.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-

my do kibicowania naszej dru¿ynie.

P
o 4. kolejkach rozgry-

wek III ligi pi³karzy

rêcznych szczypior-

niœci AZS UJK objêli

prowadzenie w tabeli. W ostat-

ni¹ niedzielê pokonali na

gor¹cym terenie w Mielcu miej-

scow¹ Stal II 34:30 (17:17). A

tydzieñ wczeœniej zremisowali

natomiast w derbach Kielc z

Polonic¹ 25:25 (11:8).

Derbowy pojedynek z Polo-

nic¹ by³ to zdecydowanie mecz

walki. Widaæ by³o, ¿e obu ze-

spo³om bardzo zale¿a³o na ko-

ñcowym sukcesie. Derbowy

pojedynek lepiej zaczê³a Polo-

nica. Gra³a twardo w obronie i

nie pozwala³a na wiele zawod-

nikom AZS UJK. W bramce

akademików œwietnie spisy-

wa³ siê Tomasz B³aszkiewicz. -

Tomek odbi³ kilka bardzo wa-

¿nych pi³ek, miêdzy innymi

dwa rzuty karne i kilka sytuacji

sam na sam. Widaæ by³o wiel-

kie doœwiadczenie z jego stro-

ny. Na pewno pomóg³ nam w

osi¹gniêciu koñcowego rezul-

tatu – komentowa³ grê trenera

Pawe³ Papaj, kapitan AZS

UJK. Do 20. minuty i stanu

7:7 mieliœmy w³aœciwie grê

cios za cios. W tym momencie

cztery bramki z rzêdu zdobyli

„czarno-bia³o-czerwoni” przy

tylko jednej rywali. I pierwsza

ods³ona gry zakoñczy³a siê wy-

nikiem 11:8 dla szczypiorni-

stów AZS UJK.

Druga po³owa rozpoczê³a

siê od s³abszej gry ze strony

graczy z uniwersytetu. W 39.

minucie szczypiorniœci Poloniki

doprowadzili do wyrównania po

14. I ju¿ do koñca spotkania

byliœmy œwiadkami emocjo-

nuj¹cej gry niemal bramka za

bramkê. Akademikom, pomi-

mo wielu szans, ciê¿ko przy-

chodzi³o zdobywanie kolejnych

trafieñ. Ich strza³y czêsto odbi-

ja³y siê od s³upka albo l¹dowa³

obok bramki rywali. I to pomi-

mo dobrej obrony i œwietnej po-

stawy w bramce trenera B³asz-

kiewicza. Do 59. minuty poje-

dynku ani akademikom nie

uda³o siê zadaæ decyduj¹cego

trafienia, ani graczom Poloniki

doprowadziæ do wyrównania

pomimo wielu sytuacji z jednej

i drugiej strony. Do remisu po

25 tu¿ przed koñcowym gwizd-

kiem sêdziego doprowadzi³ w

koñcu Kacper Szpilski.

- Zdecydowanie mogê po-

chwaliæ dzisiaj ch³opaków

wy³¹cznie za obronê. Nato-

miast jeœli chodzi o atak pozy-

cyjny i kontrê tego dzisiaj w

naszym wykonaniu nie by³o.

Zabrak³o nam tak¿e skutecz-

noœci. Moim zdaniem, wynik

jest spowodowany d³u¿sz¹

przerw¹ w grze i brakiem ryt-

mu gry, który mo¿na t³uma-

czyæ brakiem Sebastiana Ko-

zubka, naszego rozgr y-

waj¹cego – oceni³ spotkanie

w wykonaniu swoich pod-

opiecznych trener B³aszkie-

wicz.

Do Mielca pi³karze rêczni

AZS UJK jechali po niespo-

dziewanym remisie z Polonic¹

w derbach Kielcach. Pojedy-

nek z miejscow¹ Stal¹ mia³

byæ meczem o pierwsze miej-

sce w tabeli i dobr¹ okazj¹ do

zatarcia z³ego wra¿enia z po-

przedniego spotkania. Zwyciê-

stwo „czarno-bia³o-czerwo-

nym” nad Stal¹ II Mielec nie

przysz³o jednak ³atwo.

Pocz¹tek spotkania to wy-

równana gra z obu stron. Go-

spodarze objêli prowadzenie

8:5 w 10. minucie pojedynku.

Kielczanie pomimo dobrej gry,

wyrównali na 13 dopiero w 23.

minucie. Do koñca pierwszej

po³owy ¿adnej z dru¿yn nie

uda³o siê ju¿ wypracowaæ wiê-

kszej przewagi bramkowej. I

po pierwszej ods³onie gry mie-

liœmy na tablicy wynik remiso-

wy 17:17.

- Nasze za³o¿enie na drug¹

po³owê by³o takie, ¿eby wyjœæ

i od razu wszystko postawiæ

na jedn¹ kartê. I to siê nam

op³aci³o. Rzuciliœmy kilka bra-

mek, wypracowuj¹c kilku-

bramkow¹ przewagê – rela-

c jonuje pr zebieg drugie j

ods³ony gry trener B³aszkie-

wicz. W 40. minucie meczu

pi³karze rêczni AZS UJK pro-

wadzili 24:20. Jednak zawod-

nicy z Mielca nie z³o¿yli broni i

doprowadzili do wyrównania

po 25. Wtedy w 45. minucie

trener B³aszkiewicz poprosi³

o czas i akademicy wrócili na

parkiet odmienieni – Na prze-

rwie pouk³adaliœmy sobie to

wszystko, co wczeœnie j

za³o¿yliœmy. Po powrocie na

parkiet ch³opakom ponownie

uda³o siê odskoczyæ na te

cztery bramki. Do koñca me-

czu kontrowaliœmy ju¿ wynik,

nie oddaj¹c zwyciêstwa i tych

dwóch punktów. Mecz zako-

ñczy³ siê wynikiem 34:30 dla

szczypiornistów z Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego.

- Myœlê, ¿e rozegraliœmy do-

bre spotkanie. Chocia¿ wynik

wskazuje na to, ¿e mecz nie

by³ jednak dla nas taki ³atwy.

Zagraliœmy dobrze w obronie i

poci¹gnêliœmy z niej wiele

kontr. Bramkarze rozegrali ta-

k¿e dobre zawody i do³o¿yli siê

do koñcowego sukcesu. Naj-

wa¿niejsze jest jednak to, ¿e

s¹ te dwa punkty i jedziemy

dalej jako lider ligi – oceni³

spotkanie Mateusz B¹k, zdo-

bywca w meczu najwiêkszej

liczby bramek (8).

Teraz przed graczami AZS

UJK Kielce dwa tygodnie prze-

rwy w lidze. Nastêpny i zara-

zem ostatni pojedynek w tej

rundzie podopieczni trenera

Tomasza B³aszkiewicza roze-

graj¹ 8 grudnia w Kielcach z

Padw¹ Zamoœæ. - Musimy w

meczu z Zamoœciem wyrów-

naæ rachunki z poprzedniej

rundy, poniewa¿ przydarzy³o

siê nam wtedy ma³e potkniê-

cie. Teraz trzeba pokazaæ, ¿e

by³ to wypadek przy pracy –

mówi o spotkaniu z kolejnym

przeciwnikiem trener B³asz-

kiewicz i na koniec dodaje: –

Chcemy zdobyæ kolejne dwa

punkty, utrzymaæ pierwsze

miejsce w tabeli i na spokojnie

zacz¹æ przygotowania do dru-

giej rundy z pozycji lidera.

Maciej WADOWSKI

SEZON W LIDZE FIRM ROZPOCZÊTY. AKADEMICKIE DERBY KIELC ZA NAMI

Wysoka wygrana z Politechnik¹

� Fragment zwyciêskiego pojedynku naszych pi³karzy z re-

zerwami Stali Mielec.
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Jesteœmy
liderami tabeli!
� Remis i zwyciêstwo naszych pi³karzy rêcznych

Wyniki, sk³ady, strzelcy

AZS UJK Kielce – Polonica Kielce

25:25 (11:8). AZS UJK: Kucper, B³asz-

kiewicz – B¹k 5, Papaj 5, Wojda 2, Mi-

chalski 4, Boszczyk 3, Kutwin 3, Bed-

narski 1, Mochocki 2, Œwiercz, Rybak.

Polonica: Rysiñski, Duda – Hader 1,

G³owacki 7, Kumañski 2, Szpilski 6,

Fronczyk 4, Dobrowolski 3, Chrz¹szcz

2, Szmania, Banasik, Snochowski, Jani-

kowski.

SPR Stal II Mielec - AZS UJK Kielce

30:34 (17:17). AZS: Blaszkiewicz,

Kucper, Detka - Œwiercz, B¹k 8, Papaj

4, Wojda 6, Michalski 3, Boszczyk 6,

Kutwin 3, Kozubek, Bednarski 4,

£ukaszczyk, Rybak.

� Fragment meczu siatkarek AZS UJK.
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WYGRYWAJ¥ STUDENTKI I STUDENCI.

OBA NASZE ZESPO£Y S¥ LIDERAMI

W III LIGACH

W siatkówce

AZS UJK wci¹¿

niepokonany…


