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Rok trudny

i ciekawy
Dziœ na Uniwersytecie Ja-

na Kochanowskiego po raz 45

zabrzmi Gaudeamus, tym sa-

mym uroczyœcie zostanie przy-

witany rok akademicki

2013/14.

O obawach i nadziejach

zwi¹zanych z rozpoczynaj¹cym

siê rokiem akademickim mówi

profesor Jacek Semaniak,

rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego

Czytaj na stronie II

Rusza
Kielecki
Festiwal
Nauki
Od 10 paŸdziernika w Kiel-

cach i Busku odbywaæ siê bê-

dzie Kielecki Festiwal Nauki.

Zaplanowano wiele ciekawych

imprez. Zaprasza na nie doktor

Joanna Rogalska, dyrektor

Kieleckiego Festiwalu Nauki.

Prezentujemy te¿ program im-

prezy.
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STUDENT2

W
grudniu przysz³ego roku

bêd¹ w nim uczyæ siê stu-

denci pielêgniarstwa i ra-

townictwa medycznego,

za dwa lata maj¹ siê uczyæ przyszli le-

karze. Rozpoczê³a siê budowa nowe-

go budynku Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zaczê³o siê w ubieg³ym tygodniu,

od tradycyjnego wbicia ³opaty na placu

przy ulicy Radiowej. W ci¹gu roku ma

powstaæ tam nowoczesny budynek.

NIECH WIEDZ¥

Nowy budynek jest pretekstem do

czegoœ wa¿niejszego. S³ychaæ to by³o

podczas uroczystoœci wbicia pierw-

szej ³opaty pod budowê, na której po-

jawi³y siê najwa¿niejsze osoby w woje-

wództwie. Chodzi przede wszystkim o

medycynê, kierunek studiów, którego

nie mamy w województwie œwiêtokrzy-

skim. O kszta³cenie lekarzy w Kiel-

cach zabiegano ju¿ przed 30 laty, kie-

dy nikt jeszcze nie myœla³ o uniwersy-

tecie w Kielcach. Do tej pory nie uda³o

siê tego zrealizowaæ. – Nowy budynek

bêdzie wyposa¿ony na potrzeby kie-

runku lekarskiego. Chcemy, aby taki

kierunek ruszy³ w 2015 roku. To jest

wizja, która mo¿e budziæ niepokój w

œrodowisku lekarskim – przyzna³ pro-

fesor Jacek Semaniak, rektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach. Mówi¹c wprost, powstanie me-

dycyny w Kielcach nie le¿y w interesie

Krakowa, Warszawy czy Lublina. To

tam absolwenci naszych liceów wyje-

¿d¿aj¹ na studia medyczne. Zabawnie

skomentowa³ to Jan Gierada, dyrek-

tor Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach. Zaproponowa³ ¿eby

ju¿ teraz zmieniaæ nazwê Wydzia³u Na-

uk o Zdrowiu na Wydzia³ Medyczny. –

Niech Kraków i Warszawa powoli siê

przyzwyczajaj¹ do medycyny w Kiel-

cach – mówi Jan Gierada.

MUSI SIE UDAÆ

Do medycyny na Uniwersytecie Ja-

na Kochanowskiego droga daleka, a

najwa¿niejsze decyzje zapadaæ bêd¹

w rz¹dowych gabinetach. – Mamy ju¿

doœwiadczenie w tych sprawach. Naj-

pierw by³a akademia, potem uniwer-

sytet przymiotnikowy, na koñcu kla-

syczny. Dlatego myœlê, ¿e szybko uda

siê utworzyæ kierunek lekarski – mó-

wi³a Bo¿entyna Pa³ka-Koruba, woje-

woda œwiêtokrzyski. Naszym sprzy-

mierzeñcem mo¿e okazaæ siê demo-

grafia. – Spo³eczeñstwo siê starzeje,

zapotr zebowanie na pomoc me-

dyczn¹ roœnie. W tym kontekœcie po-

wstanie kierunku lekarskiego ma

swoje uzasadnienie – przekonywa³

Adam Jarubas, marsza³ek wojewódz-

twa.

ZA ROK SKOÑCZ¥

Na razie cieszyæ siê bêdziemy no-

wym budynkiem. Jego budowa bêdzie

kosztowaæ 35,2 miliony z³otych, z cze-

go prawie 30 milionów pochodzi z fun-

duszy unijnych (Regionalny Program

Operacyjny), a resztê obieca³o dofi-

nansowaæ Ministerstwo Finansów.

Dla Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego, który prze¿ywa trudnoœci fi-

nansowe, to dobra sytuacja, bo uczel-

nia nie bêdzie musia³a dok³adaæ ze

swojego bud¿etu. Najwa¿niejsz¹ czê-

œci¹ budynku bêdzie Zak³ad Anatomii

Prawid³owej. Wykonawc¹ budynku

jest firma Anna – Bud. Kilka chwil po

zakoñczeniu uroczystoœci pierwsze

maszyny budowlane pojawi³y siê na

placu przy ulicy Radiowej. Jesieni¹

przysz³ego roku budowa ma byæ zako-

ñczona, a w grudniu do budynku

wejd¹ studenci.

Piotr BURDA

N
owy rok akademicki

nie bêdzie ³atwym ro-

kiem. Bêdzie cza-

sem dalszego rozwo-

ju uczelni. Profesor Jacek Se-

maniak, rektor Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego mówi o

tym, co czeka studentów i pra-

cowników uczelni w roku aka-

demickim 2013/14.

Dziœ odbêdzie siê 45 inau-

guracja roku akademickiego w

historii uczelni. Na przestrzeni

lat zmienia³y siê jej nazwy.

By³a Wy¿sza Szko³a Nauczy-

cielska, potem Wy¿sza Szko³a

Pedagogiczna, póŸniej Akade-

mia Œwiêtokrzyska, uniwersy-

tet przymiotnikowy i uniwersy-

tet klasyczny. Te zmiany poka-

zywa³y, ¿e ci¹gle coœ siê zmie-

nia³o na uczelni i ka¿da ze

zmian nazwy koñczy³a jakiœ

etap. Najbardziej radykalne

zmiany nast¹pi³y w ostatnich

latach. W tym roku najbardziej

dokucza³y bêd¹ nam negatyw-

ne skutki ni¿u demograficzne-

go, czyli malej¹ca liczba stu-

dentów. W ró¿nym stopniu do-

tyka ona ró¿ne uczelnie. To ro-

dzi konsekwencje finansowe,

które z kolei przek³adaj¹ siê

na decyzje kadrowe. Zmiany

kadrowe w ci¹gu pó³tora roku

dotknê³y prawie dwustu pra-

cowników uniwersytetu.

Wzbudza³y wiele komentarzy i

nadal bêd¹ komentowane. Co

roku maleje u nas liczba stu-

dentów, szczególnie na stu-

diach niestacjonarnych.

Zmniejsza siê zapotrzebowa-

nie na us³ugi edukacyjne, po-

trzebna jest mniejsza liczba

nauczycieli.

W ostatnich latach mieliœ-

my ju¿ decyzje o zamkniêciu

naboru na niektóre kierunki,

inne kierunki studiów s¹ wyga-

szane. Dla socjologii czy ma-

larstwa ubieg³y rok akademic-

ki by³ ostatnim rokiem funkcjo-

nowania. Podobnie na stu-

diach licencjackich z fizyki,

gdzie brakuje kandydatów. Za

to popularnoœci¹ cieszy siê fi-

zyka techniczna. Pod znakiem

zapytania stoi mo¿liwoœæ uru-

chomienia studiów drugiego

stopnia na kierunku historia,

w naszej filii w Piotrkowie Try-

bunalskim. Coraz mniej popu-

larnym kierunkiem jest biblio-

tekoznawstwo i informacja na-

ukowa. Mamy za to dziennikar-

stwo i komunikacjê

spo³eczn¹, które wci¹¿ ciesz¹

siê popularnoœci¹. Wiele mó-

wi siê o powa¿nym kryzysie

pedagogiki i nauk humani-

stycznych. Myœlê, ¿e to kierun-

ki, które dla rozwiniêtego

spo³eczeñstwa, jakim jest Pol-

ska, s¹ bardzo wa¿ne. Dlate-

go stawiaæ bêdziemy na kie-

runki humanistyczne, staraj¹c

siê zapewniæ uniwersyteck¹

jakoœæ kszta³cenia. Powinna

nas odró¿niæ od szkó³, które

masowo kszta³c¹ humani-

stów.

W naszej ofercie edukacyj-

nej pojawiaj¹ siê nowe kierun-

ki. W tym roku oferta zostanie

rozszerzona o kierunek milita-

rystyka historyczna na pozio-

mie studiów pierwszego stop-

nia, a na poziomie studiów

drugiego stopnia wprowadza-

my oczekiwan¹ od lat filologiê

angielsk¹, dziennikarstwo i

komunikacjê spo³eczn¹ oraz

administracjê. Ten ostatni kie-

runek, jako jedyni w regionie

œwiêtokrzyskim, bêdziemy

prowadziæ na poziomie magi-

sterskim. Oprócz tego, stawia-

my na kszta³cenie doktoran-

tów. To stanowi ró¿nicê pomiê-

dzy uniwersytetem, a innymi

uczelniami. W ubieg³ym roku

zwiêkszyliœmy liczbê studiów

doktoranckich z dwóch do

oœmiu. W tym roku do³¹czy

dziewi¹ty kierunek, literaturo-

znawstwo. Ju¿ widaæ, ¿e ten

kierunek cieszy siê du¿¹ popu-

larnoœci¹. Rozwój studiów

doktoranckich pozwol i w

przysz³oœci prowadziæ dobr¹

politykê kadrow¹, gdy¿ sami

sobie przygotujemy kadrê na-

ukow¹.

Nowy rok akademicki jest

te¿ rokiem zakoñczenia d³ugo-

letnich inwestycji, które w

ci¹gu ostatnich lat zmieni³y

oblicze naszego uniwersytetu.

Trzeba pamiêtaæ o trudnych

pocz¹tkach lokalowych uczel-

ni. Przez lata funkcjonowa³a w

obiektach, które nie by³y przy-

stosowane na potrzeby uczel-

ni akademickiej. W ostatnich

latach znacznie rozbudowaliœ-

my bazê lokalow¹, wykorzysta-

liœmy œrodki zewnêtrzne. W

ubieg³ym roku akademickim

zakoñczyliœmy rozbudowê Wy-

dzia³u Matematyczno–Przy-

rodniczego, oddaliœmy do

u¿ytku Centrum Jêzyków Ob-

cych na Wydziale Humani-

stycznym. Z pocz¹tkiem tego

roku bêdziemy oddawaæ do

u¿ytku obiekty, których budo-

wa zosta³a niedawno zako-

ñczona. To Biblioteka Uniwer-

sytecka oraz Centrum Przed-

siêbiorczoœci i Biznesu. Do-

chodz¹ nam dwa du¿e obiekty.

W minionym roku akademic-

kim zakoñczyliœmy rozbudowê

bazy laboratoryjnej na Wydzia-

le Nauk o Zdrowiu i zakoñczy-

liœmy modernizacjê laborato-

riów w Instytucie Sztuk Piêk-

nych. Cieszy bardzo, ¿e w

ubieg³ym roku akademickim

uda³o siê zagwarantowaæ

œrodki na realizacjê inwesty-

cji, która ma byæ zakoñczona

pod koniec przysz³ego roku.

Chodzi o rozbudowê Wydzia³u

Nauk o Zdrowiu. Za rok przy

ulicy Radiowej stanie nowo-

czesny budynek tego wy-

dzia³u. Ta baza lokalowa stwa-

rza doskona³e warunki do stu-

diowania. To nie znaczy, ¿e za-

trzymamy siê z rozbudow¹. W

nastêpnej perspektywie finan-

sowania chcemy zrealizowaæ

kolejne projekty. Musimy

stworzyæ bazê sportow¹. Ma-

my coraz mniej sal gimna-

stycznych, które funkcjono-

wa³y w starych budynkach. Po

tym jak obiekt przy ulicy Le-

œnej zosta³ wy³¹czony z u¿ytko-

wania, mamy tylko jedn¹ salê

gimnastyczn¹ w budynku Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu, przy

alei IX Wieków Kielc. Musimy

wynajmowaæ sale spor towe.

Mamy ju¿ gotow¹ dokumenta-

cjê dla Centrum Rehabilitacji i

Sportu, które powstanie na te-

renie kampusu pr zy ul icy

Œwiêtokrzyskiej. Staramy siê

o œrodki finansowe na ten cel.

To jednak raczej kwestia 2015

roku.

W nowym roku akademic-

kim szczególn¹ uwagê zwra-

cam na studentów pierwsze-

go roku. Dla nich to najwa-

¿niejsze chwile. Przypominam

sobie lata m³odzieñcze i

pocz¹tek studiów. By³o to du-

¿e prze¿ycie. Pojawiamy siê w

innym œrodowisku, wœród zu-

pe³nie nowych ludzi, wœród no-

wych kolegów, kole¿anek,

przyjació³, a nawet sympatii.

To jest swoisty egzamin dla

m³odego cz³owieka, który zwy-

kle opuszcza swoje dotychcza-

sowe miejsce ¿ycia. Trafia w

nowe œrodowisko, czêsto bu-

dzi to du¿e emocje. Czasem

te¿ problemy, bo trzeba siê do-

stosowaæ do nowych realiów.

Po miesi¹cu, czy dwóch to

wszystko mija, a po roku pozo-

staj¹ ju¿ tylko pr zyjemne

wspomnienia. W tym roku ma-

my mniej studentów pierwsze-

go roku, ni¿ w poprzednich la-

tach. Na studiach stacjonar-

nych mamy 10 procent mniej,

na niestacjonarnych to oko³o

20 procent. Takie s¹ realia w

czasie ni¿u demograficznego.

Bêdzie to skutkowa³o zmniej-

szaniem liczby godzin ponad-

wymiarowych, bo z regu³y stu-

dia niestacjonarne w takiej

formule by³y prowadzone w na-

szej uczelni.

Tym, którzy do nas przyszli,

bêdziemy starali siê zapewniæ

najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³cenia i

dobre relacje z pracownikami i

uczelni¹. Osobom, które bêd¹

studiowaæ poza miejscem za-

mieszkania, oferujemy dosko-

na³¹ bazê na terenie mia-

steczka studenckiego. W tym

roku zakoñczyliœmy remont

akademika Fama. Na studen-

tów czekaj¹ odnowione poko-

je z aneksami kuchennymi,

³azienkami. Na terenie mia-

steczka dzia³a Klub Studencki

Wspak. Oœrodek Nauki i Kultu-

ry Studentów przygarnia tych,

którzy chc¹ siê pokazaæ arty-

stycznie i organizacyjnie.

Dzia³a te¿ Akademickie Biuro

Karier, wkrótce zacznie

dzia³aæ Akademicki Inkubator

Przedsiêbiorczoœci. Miastecz-

ko powinno ¿yæ w³asnym ¿y-

ciem.

Zdajemy sobie sprawê z te-

go, ¿e studia to nie tylko na-

uka, dlatego oferujemy wiele

dodatkowych atrakcji. To na

przyk³ad zajêcia spor towe:

mamy silne dru¿yny pi³ki rêcz-

nej i siatkowej, sekcje sporto-

we. Tradycyjnie bêdziemy ofe-

rowaæ studentom mo¿liwoœæ

wyjazdu i nauki jazdy na nar -

tach i ¿eglowania. Co roku kil-

kuset studentów wyje¿d¿a do

Bukowiny Tatrzañskiej. Mam

nadziejê, ¿e w tym roku bêdzie

podobnie. Ju¿ wkrótce czeka

nas atrakcyjnie zapowia-

daj¹cy siê Festiwal Nauki, któ-

ry zacznie siê 10 paŸdzierni-

ka. Mamy Dni Otwarte Uniwer-

sytetu, Studenck¹ Jesieñ Kul-

turaln¹, a wiosn¹ juwenalia. W

ubieg³ym roku œwietnie spraw-

dzi³ siê nam Bieg przez Kam-

pus, zwi¹zany z otwarciem

Centrum Jêzyków Obcych. Ju¿

pojutrze, 5 paŸdziernika za-

mierzamy aktywnie w³¹czyæ

siê w akcjê „Kielce biegaj¹”.

Wprowadzamy te¿ rozwi¹za-

nie, które u³atwi ¿ycie naszym

studentom. Po³¹czymy legity-

macjê studenck¹ z Kar t¹

Miejsk¹, to skutek porozumie-

nia z Zarz¹dem Transpor tu

Miejskiego w Kielcach. W no-

wym roku akademickim ma³o

u¿yteczne bêd¹ tradycyjne in-

deksy. Zakoñczyl iœmy ju¿

wdra¿anie Zintegrowanego

Systemu Informatycznego

Zarz¹dzania Uczelni¹, dlatego

studenci bêd¹ mieli mo¿li-

woœæ pe³nej komunikacji z

tym, co siê dzieje na uczelni.

Dokumentacja przebiegu ich

studiów bêdzie mo¿liwa z ka¿-

dego miejsca na uczelni.

Studentom Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego ¿yczê,

aby czas studiowania by³ dla

nich czasem nie tylko zdoby-

wania wiedzy i umiejêtnoœci.

Aby by³a to przygoda, która bê-

dzie wspominana przez ca³e

¿ycie. A kiedy skoñcz¹ studia,

aby chcieli wracaæ na uczel-

niê, która zostanie w pamiêci

jako drugi dom. Dom w najlep-

szym znaczeniu, kojarz¹cy siê

z bezpieczeñstwem i dobrymi

doznaniami. Wszystkim, czyli

studentom i pracownikom, ¿y-

czê abyœmy mieli poczucie du-

my i satysfakcji z racji tego, ¿e

jesteœmy czêœci¹ spo³eczno-

œci akademickiej.

Notowa³

Piotr BURDA

� Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego i profesor Stanis³aw G³uszek, dziekan Wy-

dzia³u Nauk o Zdrowiu podczas uroczystego wbicia ³opaty

pod nowy budynek, który ma s³u¿yæ przysz³ym studentom

medycyny na naszym uniwersytecie.

ROZPOCZÊ£A SIÊ BUDOWA OBIEKTU DLA PRZYSZ£YCH STUDENTÓW MEDYCYNY
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Bêdzie trudny i ciekawy
� Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o nowym roku akademickim



STUDENT 3

M
a to byæ œwiêto

nauki, jakiego nie

by³o do tej pory.

Za tydzieñ zaczy-

na siê Kielecki Festiwal Nauki.

W dniach 10-18 paŸdzier-

nika br. odbêdzie siê XIII edy-

cja Kieleckiego Festiwalu Na-

uki. Tegoroczna formu³a festi-

walowych imprez wpisuje siê

w szeroko pojêt¹ promocjê re-

alizowanych innowacyjnych

naukowych i nie tylko przed-

siêwziêæ naszego regionu.

Priorytetem festiwalu bêdzie

dotarcie z pasj¹ i praktyczn¹

nauk¹ do m³odzie¿y poszu-

kuj¹cej pozytywnych inspira-

cji oraz ciekawych wyzwañ.

Organizowane wydar zenia

bêd¹ mia³y charakter poka-

zów, wyk³adów, paneli dysku-

syjnych, warsztatów, konkur-

sów i spotkañ.

Inauguracja festiwalu bê-

dzie mia³a miejsce w nowej

multimedialnej Bibliotece Uni-

wersyteckiej. Rozpoczynamy

festiwalowe prezentacje uru-

chamiaj¹c nasz¹ wyobraŸniê

podczas cyfrowego maratonu

technologicznych nowoœci, w

których wspomagaæ nas bê-

dzie firma iTerra – dystrybutor

produktów firmy Apple. W ra-

mach dni Apple zostanie

przedstawiony szereg aplikacji

biznesowych i edukacyjnych

np. przydatne w nauce jêzyków

obcych, czy te¿ aplikacji gra-

ficznych i projektowych poka-

zuj¹cych mo¿liwoœci

iUrz¹dzeñ. Ponadto dla uczest-

ników bêd¹ organizowane licz-

ne konkursy z nagrodami ufun-

dowanymi przez firmê iTerra. W

dniu otwarcia bêdzie mia³a

równie¿ miejsce wystawa Ma-

riusza Sobociñskiego – jedne-

go z absolwentów Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego. W

swoich niezwyk³ych pracach

Autor pokazuje ró¿norodne re-

lacje kolorystyczne, które w

swoisty sposób oddzia³uj¹ na

widza energi¹ emanuj¹c¹ z po-

wsta³ych relacji. Wra¿enia arty-

styczne zostan¹ uzupe³nione

lir ycznym pokazem tañca w

gor¹cych stylach karaibskich,

kubañskich i brazylijskich w wy-

konaniu Studia Tañca CANDE-

LA. Ponadto w ci¹gu ca³ego

dnia bêdzie mia³o miejsce wie-

le spotkañ i warsztatów skiero-

wanych nie tylko do m³odych lu-

dzi. Pierwszy dzieñ festiwalu

zakoñczy siê inauguracj¹ wy-

stawy „Widzialne Niewidzialne.

Miêdzy nauk¹ a sztuk¹” w Mu-

zeum Dialogu Kultur.

Kolejne dni festiwalu rów-

nie¿ wype³nione s¹ ró¿nymi

atrakcjami. W drugim dniu Fe-

stiwalu istnieje mo¿liwoœæ by

podziwiaæ ekspozycje muzeal-

ne, poniewa¿ Muzeum Naro-

dowe otwiera wszystkie swoje

filie dla zwiedzaj¹cych.

W sobotê Oœrodek Myœli

Patriotycznej i Obywatelskiej

zachêca do uczestnictwa w

grach miejskich. Opis gier, in-

formacje organizacyjne, regu-

lamin i kar ta zg³oszenia do-

stêpne na stronie: www.om-

pio.pl/gry. W niedzielê Kielec-

ki GEOPARK organizuje rajd

gwiaŸdzisty „Geologiczne Kiel-

ce”, który wyruszy trzema ró¿-

nymi trasami, a zakoñczy siê

w Sali Konferencyjnej Cen-

trum Geoedukacji o godzinie

14.

Kolejny dzieñ Festiwalu,

jednoczeœnie Dzieñ Edukacji

Narodowej to propozycja dla

najm³odszych uczestników.

Biuro Innowacji Urzêdu Mar-

sza³kowskiego organizuje po-

kazy w INNOBUSIE, zaœ od

strony sportowej Miêdzynaro-

dowa Szko³a Wing Tsun Sifu

Dariusz Gradowski zaprezen-

tuje pokazy inteligentnych

sztuk walki. Równie¿ w tym

czasie bêd¹ mia³y miejsce po-

kazy tañca ze szko³y Œwiat Ta-

ñca Szko³y Karoliny Bilskiej.

Popo³udniowe wydarzenia za-

koñcz¹ siê pokazem quadów

zorganizowanym przez ATV Ra-

cing Team Kielce. M³odzi mi-

strzowie Konrad Piechota i

Aleksander G³owacki poka¿¹

jak mo¿na poruszaæ siê spor -

towym quadem. Bêdzie rów-

nie¿ mo¿liwoœæ zrobienia so-

bie pami¹tkowego zdjêcia. Na-

tomiast wieczorem zaprasza-

my na I turniej pi³ki no¿nej o

Puchar KFN. Do 11 paŸdzierni-

ka 2013 mo¿na zg³aszaæ jesz-

cze dru¿yny.

Wtorek 15 paŸdziernika to

dzieñ, w którym rz¹dz¹ Nauki

Œciœle Biznesowe. Wydarze-

nie otwieraj¹ce cykl spotkañ

organizowanych przez uczel-

niê, w celu zbudowania nowe-

go systemu komunikacji z biz-

nesem. Tematyka zwi¹zana

bêdzie w wykorzystaniem teo-

rii matematyki w praktyce. Na-

tomiast wieczorem zaprasza-

my na I turniej organizacji stu-

denckich gry w krêgle.

Nastêpny dzieñ festiwalu

to Dzieñ Otwarty Kieleckiego

Parku Technologicznego. Bê-

dzie mo¿na zapoznaæ siê miê-

dzy innymi z atutami prowa-

dzenia dzia³alnoœci w KPT.

Czwartek 17 paŸdziernika

to dzieñ biznesu i przedsiê-

biorczoœci. Przy budynku Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Admini-

stracji zostanie otwarte nowo-

czesne Centrum Biznesu i

Przedsiêbiorczoœci. W ramach

atrakcji przewidzianych na ten

dzieñ znajd¹ siê warsztaty pro-

wadzone przez partnerów fe-

stiwalu: Pocztê Polsk¹ oraz

Bank PeKaO SA oraz warszta-

ty Akademickiego Biura Ka-

rier. Dla m³odych uczestników

studenci z SKN Koncept oraz

SKN Lider przeprowadz¹ kon-

kurs z przedsiêbiorczoœci.

Jednoczeœnie w budynku Kie-

leckiego Parku Technologicz-

nego bêd¹ mia³y miejsce

warsztaty tworzenia bizne-

splanu w oparciu o elektro-

niczny kreator, opracowany w

ramach projektu CentraLab.

Poza Kielcami festiwal bê-

dzie mia³ równie¿ ods³onê w

Busku-Zdroju.

Szczegó³y dotycz¹ce festi-

walu znajduj¹ siê w zamiesz-

czonym programie. Jednocze-

œnie chcielibyœmy podziêko-

waæ wszystkim Par tnerom,

którzy zaanga¿owali siê w te-

goroczn¹ edycjê. Bez ich

wsparcia festiwal na pewno

nie by³by tak interesuj¹cy.

Szczególne podziêkowania

kierujê na rêce: Poczty Pol-

skiej, Banku PeKaO SA, Mu-

zeum Narodowego w Kiel-

cach, Kieleckiego Parku Tech-

nologicznego, Biura Innowacji

Urzêdu Marsza³kowskiego,

Akademickiego Biura Karier

UJK, ATV Racing Team Kielce,

Studio Tañca CANDELA, Œwiat

Tañca Szko³a Karoliny Bilskiej,

Miêdzynarodowej Szko³y Wing

Tsun Sifu Dariusz Gradowski,

Muzeum Historii Kielc, Geo-

parku Kielce oraz pracowni-

kom Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego.

doktor Joanna ROGALSKA,

dyrektor Kieleckiego

Festiwalu Nauki

oraz Zespó³ KFN

Zapraszamy wszystkich

Kielecki Festiwal Nauki to wiele cie-

kawych spotkañ, wydarzeñ i atrakcji,

na które serdecznie zapraszamy

wszystkich mieszkañców Kielc i re-

gionu œwiêtokrzyskiego. Zg³oszenia

udzia³u w warsztatach – szczególnie

tych z ograniczon¹ liczb¹ miejsc, tur-

niejach mo¿na zg³aszaæ pod adre-

sem kfn@ujk.edu.pl. Szczegó³y do-

tycz¹ce poszczególnych dni Festiwa-

lu i wszystkich planowanych wyda-

rzeñ bêd¹ umieszczane na bie¿¹co

na stronie www.kfn.ujk.edu.pl.

Tydzieñ pe³en nauki
� Doktor Joanna Rogalska, dyrektor Kieleckiego Festiwalu

Nauki, zaprasza na festiwal

PROGRAM KIELECKIEGO FESTIWALU NAUKI 2013

10 PA�DZIERNIKA 2013 (CZWARTEK)

10-16 Dni Apple (Budynek Biblioteki)

W ramach wydarzenia odbêd¹ siê prezenta-

cje produktów Apple i konkursy.

Godzina 10 - Aplikacje biznesowe i eduka-

cyjne np. przydatne w nauce jêzyków obcych.

11 - Aplikacje graficzne i projektowe, pokaz

filmów i animacji nagranych z wykorzystaniem

iUrz¹dzeñ.

12 - Kabina uœmiechu to miejsce z mnó-

stwem gad¿etów do przebrania, tablicami su-

choœcieralnymi i odpowiednim t³em. Robimy

konkurs na najlepsze zdjêcie wykonane przy po-

mocy iPada

13 - Konkursy multimedialne

14 - Warsztaty: Poznajemy pakiet iWork.

Tworzenie prezentacji multimedialnej przy u¿y-

ciu programu Keynote i pokaz mo¿liwoœci tego

programu. Jako wstêp krótka prezentacja histo-

ryczna, jak zmienia³y siê produkty Apple na prze-

strzeni lat.

15 - Warsztaty filmowe iMovie, wprowadze-

nie do programu oraz prezentacja mo¿liwoœci.

Dla studentów za udzia³ w warsztatach przygoto-

waliœmy atrakcyjne nagrody.

10-16 Wystawa Mariusza Sobociñskiego

(Budynek Biblioteki UJK)

Mariusz Sobociñski, absolwent Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. Autor tworzy g³ównie ob-

razy abstrakcyjne.

10.55-11.20 Liryka malowana tañcem

Wystêp taneczny Studia Tañca CANDELA.

13-14 Warsztaty digitalizacji zbiorów –

organizator Biblioteka Uniwersytecka.

13-14 Warsztaty sztuki kodowania zbio-

rów bibliotecznych – organizator Biblioteka

Uniwersytecka.

18 - Wystawa „Widzialne Niewidzialne.

Miêdzy nauk¹ a sztuk¹”. Muzeum Dialogu Kul-

tur.

11 PA�DZIERNIKA 2013 (PI¥TEK)

Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy w

Kampusie Uniwersyteckim przy ulicy Œwiêt-

okrzyskiej

9-14 Dni Apple

Stoisko Firmy iTerra. Konkursy dla uczestni-

ków dnia otwartego.

9-13 - Konkurs: „Jeden z dziesiêciu”

Konkurs skierowany do uczniów szkó³ po-

nadgimnazjalnych na poziomie wiedzy ogólnej.

19-24 Noc Muzeów

Wezm¹ udzia³: pa³ac biskupów krakow-

skich, pa³ac Henryka Sienkiewicza w Oblêgorku,

Muzeum Lat Szkolnych Stefana ¯eromskiego,

Muzeum Dialogu Kultur Ekspozycja Muzealna na

ul. Orlej 3.

9-14 Dzieñ otwarty UJK

Szerzej na stronie 6.

12 PA�DZIERNIKA (SOBOTA) WZGÓRZE

ZAMKOWE

11–15 „Œladami historii”:

Start w Oœrodku Myœli Patriotycznej i Obywa-

telskiej w Kielcach - punkty startowe dla wszyst-

kich grup. Zakoñczenie o godz. 15.00 w Oœrodku

Myœli Patriotycznej i Obywatelskiej - ognisko z

kie³baskami dla wszystkich uczestników. Opis

gier, informacje organizacyjne, regulamin i karta

zg³oszenia dostêpne na stronie: www.om-

pio.pl/gry

Kielecki Rynek

Inauguracja Wystawy: Pañstwowy Insty-

tut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy

oddzia³ œwiêtokrzyski – 75 lat, organizator Mu-

zeum Historii Kielc.

Wystawa: Kartki z dziejów Kieleckiego Har-

cerstwa. Stulecie skautingu, organizator Mu-

zeum Historii Kielc

13 PA�DZIERNIKA 2013 (NIEDZIELA)

9 Rajd GwiaŸdzisty,,Geologiczne Kiel-

ce”’ z okazji Kieleckiego Festiwalu Nauki i

obchodów 10-lecia Geoparku Kielce:

Trasa numer 1: Geopark w pigu³ce - Œli-

chowice – Karczówka – ul. Karczówkowska

(Ogród Botaniczny) – Kadzielnia (park i amfite-

atr) – Wietrznia z Centrum Geoedukacji, Rozpo-

czêcie: godzina 9, Œlichowice

Trasa numer 2: Kamieñ w architekturze

Kielc - Karczówka – pa³ac biskupów krakow-

skich – bazylika katedralna – Wojewódzki Dom

Kultury – Psie Górki – Oœrodek Pracy Twórczej

Wietrznia – Centrum Geoedukacji, Rozpoczê-

cie: godz. 9.30 Karczówka

Trasa numer 3 Œladem paleozoicznych

mórz - Góra Ha³asa – Telegraf – Bukówka – Za-

górze – Wietrznia - Centrum Geoedukacji, roz-

poczêcie: godzina 10.30 Przystanek autobuso-

wy ZTM ,,Wrzosowa - pêtla’’ pod Castoram¹

Zakoñczenie i podsumowanie Rajdu: Sala

Konferencyjna Centrum Geoedukacji, godzina

14.

11 - warsztaty W³asnorêczni_SelfMade

w budynku Institute of Design, ulica Zam-

kowa 3

14 PA�DZIERNIKA 2013 (PONIEDZIA£EK)

(Trwaj¹ ustalenia miejsca, w którym od-

bêd¹ siê poszczególne imprezy)

11-14 INNOBUS – warsztaty Biura Inno-

wacji Urzêdu Marsza³kowskiego

Pokazy naukowe z fizyki, chemii i robotyki.

11-12 Pokazy ratownictwa medycznego

UJK Kielce

12-12.30 Pokazy Miêdzynarodowej

Szko³y Wing Tsun Sifu Dariusz Gradowski

12.30-13.00 Pokazy taneczne Œwiat Ta-

ñca Szko³a Karoliny Bilskiej

13-14 Pokazy jazdy na Quadach w wyko-

naniu ATV Racing Team

16-17 Wartoœæ aktywnoœci ruchowej w ¿yciu

cz³owieka, czyli dlaczego warto byæ aktywnym ru-

chowo w czasie wolnym, mgr Tomasz £¹czek, miej-

sce: Wydzia³ Pedagogiczny i Artystyczny UJK w

Kielcach, ul. Krakowska 11, sala 312

17-18 Atrakcje turystyczne województwa

œwiêtokrzyskiego, mgr Tomasz £¹czek. Miejsce:

Wydzia³ Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kiel-

cach, ul. Krakowska 11 sala 312

17-21 Turniej Pi³ki No¿nej o puchar XIII

Kieleckiego Festiwalu Nauki

Zg³oszenia dru¿yn najpóŸniej do 11 paŸdzier-

nika2013 r.: kfn@ujk.edu.pl. Miejsce wydarzenia

w trakcie ustaleñ.

15 PA�DZIERNIKA 2013 (WTOREK)

11-14 „Academic Link - kreowanie no-

wych form wspó³pracy nauki z biznesem”

Instytut Matematyki Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego

Wydarzenie „Nauki œciœle biznesowe –

czyli najlepsze praktyki zastosowania teorii

matematyki w praktyce”.

Szczegó³owy program: 11 – 11.15 Uroczyste

otwarcie i prezentacja Laboratorium Modelowa-

nia Matematycznego - profesor Adam Idzik, dok-

tor El¿bieta Zaj¹c; 11.15–11.30 Prezentacja ofer-

ty Uczelni – Monika Mazurkiewicz, Dzia³ Innowa-

cji i Transferu Technologii; 11.30-14 Panel z

udzia³em ekspertów oraz praktyków-przedsiê-

biorców. Prezentacja zaproszonych ekspertów:

11.30: wyk³ad dyrektora ICM, profesora Marka

Niezgódki. 12.15: wyk³ad profesora Jerzego Za-

bczyka, „Sterowanie ze znikaj¹c¹ energi¹”, pre-

zentacja zaproszonych praktyków-przedsiêbior-

ców.

18-21 Turniej organizacji studenckich w

krêgle. MK Bowling Galeria Echo.

16 PA�DZIERNIKA 2013 (ŒRODA)

Dzieñ otwarty Kieleckiego Parku Tech-

nologicznego

10 i 13 - Kielecki Park Technologiczny „od

kuchni”.

17 PA�DZIERNIKA 2013 (CZWARTEK)

9-14.45 Dwudniowe warsztaty: Wy-

kreuj swój plan na biznes - Kielecki Park Tech-

nologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce.

11-16.45 Dzieñ otwarty Wydzia³u

Zarz¹dzania i Administracji UJK

Wydarzenie odbêdzie siê w budynku Cen-

trum Biznesu i Przedsiêbiorczoœci przy ulicy Œwiê-

tokrzyskiej 21

11-16.20 Modu³ szkoleniowy Akademic-

kiego Biura Karier „Introduction to busi-

ness - zbuduj swoj¹ niezale¿noœæ”

Wydarzenie odbêdzie siê w budynku Cen-

trum Biznesu i Przedsiêbiorczoœci przy ulicy Œwiê-

tokrzyskiej 21. Przygotowane dla czterech grup

warsztatowych.

18 PA�DZIERNIKA 2013 (PI¥TEK)

9-14.45 Dwudniowe warsztaty: Wy-

kreuj swój plan na biznes - Kielecki Park Tech-

nologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce

Kielecki Festiwal Nauki w Busku -Zdroju

10 PA�DZIERNIKA

10.30 - Osobowoœæ nauczyciela a jakoœæ

kszta³cenia i wychowania, Teresa Romañska-Fa-

œciszewska, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna;

11.30 - Szkolnictwo w Stopnicy na przestrzeni

wieków, Jaros³aw Leszczyñski, miejsce: Bibliote-

ka Pedagogiczna.

11 PA�DZIERNIKA

9.15 O Inspiracjach katolickiej myœli wycho-

wawczej w Polsce do po³owy XX wieku profesora

Stefana Mo¿d¿enia, mgr Artur Osiñski, miejsce:

„budowlanka”; 10.10 Edukacja i wychowanie w

cywilizacji islamu, doktor Grzegorz Wilk-Jaku-

bowski, miejsce: „budowlanka”; 11. 05 Nauka –

kszta³cenie – wychowanie. Ró¿nice typologicz-

ne, mgr Rafa³ Brzoza, miejsce: „budowlanka”.

14 PA�DZIERNIKA

10.30 Wspó³czesne prawo miêdzynarodowe

i jego potencjalny podzia³ na ga³êzie – nauka i dy-

daktyka, dr hab. Brygida KuŸniak, miejsce: Biblio-

teka Miejsko-Gminna; 11.10 Uczenie siê, jak byæ

wolnym. Myœl Carla R. Rogersa i Isaiaha Berlina,

mgr Piotr Obacz, miejsce: Biblioteka Miej-

sko-Gminna; 12.10 Wychowanie prawnika, mgr

Wojciech Zrêda, miejsce: Biblioteka Miej-

sko-Gminna.

15 PA�DZIERNIKA

10.15 Wychowanie i kszta³cenie – przeciwie-

ñstwo, proporcja czy jednoœæ?, doktor Piotr Iwañski,

miejsce: „ekonomik”; 11.20 Wychowanie dzieci i

m³odzie¿y w szkole – karty z niedawnej przesz³oœci,

dr Henryk Obcowski, miejsce: „ekonomik”; 12.10

Kultura uczuæ w przestrzeni edukacyjnej, doktor

Maria Sroczyñska, miejsce:„ ekonomik”.

17 PA�DZIERNIKA

9.20 Patriotyzm, nacjonalizm czy kosmopoli-

tyzm? - rozwa¿ania na temat kszta³towania po-

staw w edukacji historycznej, mgr Ma³gorzata

Grabska, miejsce: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce;

10.15 Kalokagathia - wczoraj i.... dziœ?, Urszula

Polak, miejsce: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce; 11.20

Czy mo¿liwa jest alternatywa do wychowania

wirtualnego?, Jolanta Sadkowska, miejsce: I Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce.



STUDENT4

N
ajkrócej r zecz uj-

muj¹c bibl ioteka

pe³ni rolê „drugiej

sali wyk³adowej”

oraz umo¿liwia prowadzenie

badañ naukowych. Realizuje te

cele gromadz¹c, tworz¹c i udo-

stêpniaj¹c kolekcje w tradycyj-

nej, drukowanej, jak i elektro-

nicznej postaci.

Trochê historii

Zaczynaliœmy od kilku nie-

wielkich pomieszczeñ i kilku-

nastu tysiêcy woluminów, z

maszyn¹ do pisania i powiela-

czem, kilkoma pracownikami

entuzjastami. Biblioteka od

pocz¹tku tworzona by³a jako

naukowa. Na przestrzeni po-

nad 40 lat bardzo siê zmie-

ni³a, ros³a wraz z uczelni¹,

która z Wy¿szej Szko³y Na-

uczycielskiej przekszta³ci³a

siê w klasyczny Uniwersytet

Jana Kochanowskiego wypo-

sa¿any w nowoczesn¹ infra-

strukturê i zatrudniaj¹cy wy-

soko kwalifikowane kadry. Ta-

k¿e biblioteka dorobi³a siê

w³asnego, piêknego i funkcjo-

nalnego gmachu. Obecny

kszta³t biblioteki, to zas³uga

jej pracowników, kolejnych dy-

rektorów, ale przede wszyst-

kim, niezmiennie jej przychyl-

nych w³adz uczeln i oraz

ca³ego œrodowiska akademic-

kiego.

Zbiory drukowane

i elektroniczne

Zbiory drukowane Bibliote-

ki Uniwersyteckiej stanowi¹

oko³o 600 tysiêcy woluminów

z czego kilkadziesi¹t tysiêcy

jest w wolnym dostêpie i po-

siada elektroniczny system

zabezpieczenia. Wypo¿ycza-

nie odbywa siê w sposób tra-

dycyjny oraz za pomoc¹

ur z¹dzeñ samowypo¿y-

czaj¹cych. Zwrotu ksi¹¿ek mo-

¿na dokonaæ bezpoœrednio u

dy¿uruj¹cego bibliotekarza w

godzinach otwarcia biblioteki,

a 24 godziny na dobê poprzez

specjaln¹ wrzutniê. Biblioteka

administruje w pe³nym zakre-

sie serwisami online: wielo-

dziedzinowymi i dziedzinowy-

mi bazami pe³notekstowymi

obejmuj¹cymi miêdzy innymi

nauki spo³eczne, humani-

styczne, medyczne, biome-

dyczne, psychologiê, rolnic-

two, nauki œcis³e, techniczne i

wiele innych dziedzin pe³no-

tekstowymi czasopismami

elektronicznymi. Mimo ograni-

czonych œrodków bêdziemy

d¹¿yli do poszerzenia tej ofer -

ty. To wa¿ne dla naszych na-

ukowców, ale i studentów.

Nies³abn¹cym powodzeniem

ciesz¹ siê podrêcznik zarówno

w postaci drukowanej, jak i

elektronicznej. Widzê potrze-

bê zwiêkszenia zakupu

zw³aszcza tych ostatnich.

Expertus i jego

mo¿liwoœci

Zakupiony bibliograficzny

system Expertus, który ma za-

stosowanie w tworzeniu bi-

bliografii dorobku naukowego,

bibliometrii, sprawozdawczo-

œci i automatyzacji cytowañ na

podstawie Web of Knowledge,

umo¿liwi przeprowadzanie

pe³nej analizy i statystyki bi-

bliometrycznej oraz prezenta-

cjê wyników w Internecie w po-

staci tabelarycznej i graficz-

nej. Rejestracja opisów biblio-

graficznych wraz z wartoœci¹

wskaŸników wartoœciuj¹cych

pozwala na wykorzystanie

zgromadzonych danych dla po-

trzeb zestawieñ do minister-

stwa, takich jak Ankieta Jed-

nostki OPI. Funkcje systemu

umo¿liwiaj¹ dostarczanie wy-

kazów publikacji naukowych

na potrzeby przeprowadzania

procedur awansów akademic-

kich, przewodów doktorskich i

habilitacyjnych oraz akredyta-

cji jednostek, przygotowywa-

nia wniosków o granty, rocz-

nych sprawozdañ naukowych

pracowników i jednostek orga-

nizacyjnych. Baza tworzona w

systemie Exper tus mo¿e ta-

k¿e stanowiæ pomoc przy oce-

nie wewnêtrznej pracowników,

jednostek oraz rozdziale fun-

duszy na badania.

Nowoczesny sprzêt

do cyfryzacji zbiorów

Nowa Biblioteka Uniwersy-

tecka dysponuje teraz praw-

dziwym centrum digitalizacji

zbiorów. Na potrzeby cyfryza-

c j i starodruków, cennych

ksi¹¿ek, dokumentów ikono-

graficznych, dokumentów i

ksi¹¿ek wielkoformatowych

zakupiono skaner ksi¹¿kowy

Zeutschel 14000. Do ochrony

przed zniszczeniem najcen-

niejszych zbiorów biblioteka

mo¿e obecnie u¿ywaæ techniki

mikrof i lmowej. Mikrof i lm

ci¹gle jest medium zapew-

niaj¹cym najd³u¿sz¹ ¿ywot-

noœæ i niedoœcignion¹ jakoœæ

przechowywania danych. Sza-

cuje siê, i¿ przechowywana w

odpowiednich warunkach rol-

ka mikrofilmowa zachowuje

swoje w³aœciwoœci nawet

przez 500 lat.

Multimedialne

konferencje i wyk³ady

Sala konferencyjna oraz

sala narad wyposa¿one zo-

sta³y w zaawansowane roz-

wi¹zania projekcyjne. Bibliote-

ka wykorzystuje w nich auto-

matyczne ekrany Adeo Motori-

zed Elegance VisionWhitePro

o przek¹tnej, odpowiednio,

167 cali i 122 cali, co gwaran-

tuje doskona³¹ widocznoœæ

prezentacji z ka¿dego miejsca

w sali. Ponadto dysponujemy

dwiema tablicami interaktyw-

nymi, wspó³pracuj¹cymi z

komputerem i projektorem

multimedialnym. Dzia³aj¹ jak

du¿y, 96-calowy, ekran dotyko-

wy, który mo¿e byæ obs³ugiwa-

ny za pomoc¹ palca. Dziêki

systemowi do testów QRF300

zebranie opinii wiêkszego gro-

na ludzi, na przyklad w auli

wyk³adowej sta³o siê ³atwe. Bi-

blioteka Uniwersytecka posia-

da system umo¿liwiaj¹cy pra-

cê 32 respondentów i pro-

wadz¹cego. To jednak nie

wszystko, w sali seminaryjnej

na wyk³adowców i studentów

czeka tablica samokopiuj¹ca.

Tablica pozwala na ³atwy i

szybki wydruk informacji na

niej zawartych, co wp³ywa na

zwiêkszenie efektywnoœci

oraz ograniczenie czasu spo-

tkañ. Zintegrowane oprogra-

mowanie u¿ytkowe umo¿liwia

drukowanie zawartoœci tabli-

cy, zapisywanie danych: jed-

nym klikniêciem mo¿na zeska-

nowaæ obraz z ekranu tablicy i

zapisaæ go jako plik graficzny

na noœniku USB. Co wiêcej, je-

¿eli na spotkaniu zachodzi ta-

ka potrzeba, dostêpny w tabli-

cy por t USB u³atwia b³yska-

wiczne wydrukowanie nie-

zbêdnych dokumentów.

Ekologiczne ksero,

proste i darmowe

Zeutschel Zeta to zupe³nie

nowe spojrzenie na kopiowa-

nie materia³ów drukowanych,

bez marnowania czasu i pa-

pieru. Czytelnicy Biblioteki

Uniwersyteckiej dostaj¹ do

dyspozycji trzy urz¹dzenia za

pomoc¹ których szybko i sa-

modzielnie skopiuj¹ potrzeb-

ne im materia³y, fragmenty

ksi¹¿ek czy czasopism. I to zu-

pe³nie za darmo. Wystarczy

w³asny noœnik USB i potrzeb-

ne informacje bêdzie mo¿na

zapisaæ w postaci pliku PDF

czy JPEG. Koniec z k³opotli-

wym rozprostowywaniem

ksi¹¿ek, Zeta automatycznie

prostuje obraz, usuwa krzywi-

zny stron, za³amania, cienie,

uzyskuj¹c kompletnie sp³asz-

czony, czysty obraz.

Internet jest wszêdzie

W nowym budynku Bibliote-

ki Uniwersyteckiej czytelnicy

maj¹ dostêp do 57 nowocze-

snych komputerów na których

zainstalowano najnowsz¹ wer-

sjê pakietu biurowego MS Of-

fice. Stanowiska pod³¹czone

s¹ do szybkiego, szerokopa-

smowego Internetu oferuj¹c

tym samym komfor towe

przegl¹danie treœci www i bi-

bliotecznego katalogu online.

Mi³oœników technologii mobil-

nych ucieszy fakt, i¿ dostêpna

bêdzie równie¿ ³¹cznoœæ WiFi

– korzystaj z Internetu tak jak

lubisz: na ekranie swojego

smartfona, tabletu czy lapto-

pa. W razie potrzeby mo¿liwe

równie¿ bêdzie wypo¿yczenie

jednego z szeœciu dostêpnych

dla naszych czytelników net-

booków lub tabletów.

Specjalistyczne

rozwi¹zania dla

specjalnych potrzeb

W ramach likwidacji barier

w dostêpie do informacji Bi-

blioteka Uniwersytecka utwo-

rzy³a stanowiska komputero-

we u³atwiaj¹ce zdobywanie,

przechowywanie i odtwarza-

nie informacji osobom z dys-

funkcj¹ wzroku. Komputer, na

któr ym zainstalowano opro-

gramowanie typu screenre-

ader wraz z syntetyzatorem

mowy i szeœcioma g³osami,

umo¿liwia osobie niewidomej

pe³ne i swobodne korzystanie

z zasobów komputera. Osoby

s³abowidz¹ce skorzystaj¹ z

softwarowego powiêkszania

zawartoœci ekranu z jednocze-

sn¹ mo¿liwoœci¹ dobrania jak

najkorzystniejszych parame-

trów kolorów jak i skanera,

któr y wraz z oprogramowa-

niem OCR (rozpoznaj¹cym

tekst) i mow¹ syntetyczn¹

umo¿liwia odczytywanie do-

stêpnej w czytelni literatury.

Czytelnicy znaj¹cy pismo braj-

lowskie mog¹ skorzystaæ z li-

nijki brajlowskiej - monitora

prezentuj¹cego osobie niewi-

domej zawartoœæ ekranu kom-

putera w dostêpnym dotykowo

piœmie punktowym, oraz z

drukarki brajlowskiej. Na po-

trzeby naszych czytelników

udostêpniony jest równie¿ au-

tolektor: urz¹dzenie to auto-

matyzuje proces konwertowa-

nia tekstu pisanego do forma-

tu dŸwiêkowego, gotowego do

ods³uchania na komputerze,

telefonie, odtwarzaczu mp3.

Ponadto dla osób z nie-

pe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹

dostêpne s¹ przenoœne lupy

elektroniczne oraz stacjonar-

ne powiêkszalniki ekranowe.

Maj¹ one mo¿liwoœæ regulowa-

nia jasnoœci i kontrastu obra-

zu oraz dobrania odpowiednie-

go, najbardziej optymalnego

dla danej dysfunkcji wzroku

koloru t³a i liter czytanego tek-

stu.

Nie tylko nauka

i wiedza

D¹¿ymy do tego, aby nasza

biblioteka by³a nie tylko miej-

scem, gdzie zgromadzono

ksi¹¿ki, czasopisma, doku-

menty oraz funkcjonuje Inter-

net - co s³u¿y studiowaniu i

prowadzeniu badañ. Pragnie-

my, aby by³a tak¿e przestrze-

ni¹, w której u¿ytkownik czuje

siê „u siebie”, gdzie mo¿e po-

dyskutowaæ, uczestniczyæ w

spotkaniach z ciekawymi ludŸ-

mi, gdzie organizowane s¹ wy-

stawy, odbywaj¹ siê wyk³ady.

To przestrzeñ, gdzie student

ma swoje miejsce, stol ik

i krzes³o, kanapê, dostêp do

rega³ów z ksi¹¿kami i czasopi-

smami, Internetu.

doktor Henryk SUCHOJAD

starszy kustosz

dyplomowany,

dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka w nowej szacie!
� Ju¿ od momentu powstania uniwersytetu w œredniowieczu istnieje przekonanie,

¿e nie mo¿e on istnieæ bez biblioteki

� Anna Basamania testuje ekologiczne ksero. � Czytelnia nowej biblioteki dysponuje ³¹cznie 317 miejscami. � Dorota Popiel przy katalogu internetowym.

� Biblioteka z zewn¹trz.
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Program otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej

9.30 – 9.50 Uroczyste otwarcie budynku Biblio-

teki Uniwersyteckiej i Uniwersyteckiego Cen-

trum Danych; 9.50 – 10 Wyst¹pienie profesora

Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego; 10 – 10.10 Informacja o re-

alizacji projektu – profesor Mieczys³aw Pomor-

ski; 10.10 – 10.20 Biblioteka Uniwersytecka

XXI wieku. – doktor Henryk Suchojad, dyrektor

Biblioteki Uniwersyteckiej; 10.20 – 10.30 No-

we oblicze informatyczne UJK – Marcin Wlaz³o;

10.30 – 10.50 wyst¹pienia zaproszonych go-

œci; 10.50 – 10.55 Inauguracja Kieleckiego Fe-

stiwalu Nauki; 10.55 – 11.25 - wystêp tanecz-

ny cz³onków Studia Tañca CANDELA; 11.25 –

11.55 - zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej;

11.55 – 12.30 - lunch; 10 – 16 - prezentacja

wydawnictw naukowych, warsztaty szybkiego

czytania, warsztaty tworzenia komiksu, warszta-

ty dziennikarskie, pokazy technologii TVP/Kiel-

ce, wystawa prac konkursowych na temat

„Ksi¹¿ka wczoraj i dziœ” dzieci klas 3-6 w Gale-

rii Akademickiej, warsztaty digitalizacji oraz

sztuki kodowania zbiorów bibliotecznych.

STUDENT 5

� Urz¹dzenie samopo¿yczaj¹ce a przy nim Karolina Wicha.

� Doktor Jolanta Dr¹¿yk i doktor Gra¿yna Guliñska przy sta-

nowiskach przystosowanych na potrzeby osób niepe³no-

sprawnych.

� Przed wejœciem do biblioteki znajduje siê wrzutnia umo¿li-

wiaj¹ca zwrot ksi¹¿ek przez ca³¹ dobê.

O
ko³o 200 absolwen-

tów Wydzia³u Nauk o

Zdrowiu Uniwersyte-

tu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach odebra³o w

poniedzia³ek, 16 wrzeœnia, dy-

plomy i zosta³o „oczepkowa-

nych”. – Liczê na to, ¿e jako-

œciowo wp³yniecie na rozwój

opieki medycznej – powiedzia³

podczas tej uroczystoœci dzie-

kan wydzia³u profesor Sta-

nis³aw G³uszek.

W sumie w tym roku studia

na kierunkach po³o¿nictwo i

pielêgniarstwo ukoñczy³o 316

osób. Tytu³ licencjata, stu-

diuj¹c stacjonarnie, uzyska³o

90 studentów, zaœ dla 110 by³

on zwieñczeniem nauki w try-

bie niestacjonarnym czyli po-

mostowym (by³y to osoby, któ-

re rozpoczynaj¹c naukê i po-

tem ucz¹c siê ju¿ pracowa³y w

zawodzie). Magistra uzyska³o

natomiast 116 osób – 71 sta-

cjonarnie oraz 45 niestacjo-

narnie.

Ogromn¹ czêœæ absolwen-

tów stanowi³y r zecz jasna

przedstawicielki p³ci piêknej,

ale kilku rodzynków te¿ siê

znalaz³o. W sumie by³o ich piê-

ciu (czterech zdoby³o tytu³ li-

cencjata, jeden magistra).

Bart³omiej BITNER

5 CH£OPAKÓW I 311 DZIEWCZYN, CZYLI TEGOROCZNI ABSOLWENCI WYDZIA£U NAUK

O ZDROWIU Z DYPLOMAMI

Anatomia i chirurgia by³y najtrudniejsze

� Justyna Krz¹pa, Marta Reczek i Magdalena Wilk (od lewej)

uroczyœcie odebra³y dyplom, bo w tym roku uzyska³y tytu³ li-

cencjata na kierunku po³o¿nictwo.

� Justyna Cichoñ (pielêgniarstwo) tu¿ po otrzymaniu trady-

cyjnego czepka pielêgniarskiego oraz dyplomu.
� Justyna Cichoñ, Justyna Czerwiñska i Celina Durbas (od

prawej) ukoñczy³y pielêgniarstwo.
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T
o bêdzie miejsce wa-

¿ne dla nauki, tak¿e go-

spodarki . Centrum

Przedsiêbiorczoœci i

Biznesu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego jest ju¿ goto-

we.

Droga do rozwoju spo³ecz-

no-ekonomicznego regionów

wiedzie pr zez prê¿nie

dzia³aj¹ce oœrodki akademic-

kie. W regionie œwiêtokrzy-

skim funkcjê animatora prze-

obra¿eñ pe³ni Uniwersytet Ja-

na Kochanowskiego w Kiel-

cach. Uniwersytet posiada i

wci¹¿ rozszerza wspó³pracê z

innymi podmiotami gospodar-

ki regionalnej. Jako najwiêk-

sza uczelnia w regionie

dok³ada starañ, aby kszta³ciæ

kadrê dla potrzeb rozwijaj¹ce-

go siê województwa œwiêto-

krzyskiego.

Kolejnym etapem budowa-

nia potencja³u akademickiego

bêdzie otwarcie 17 paŸdzierni-

ka Centrum Przedsiêbiorczo-

œci i Biznesu, stanowi¹cego

czêœæ kompleksu Campusu

Uniwersyteckiego. – Uniwersy-

tet to instytucja, która powin-

na przyci¹gaæ utalentowanych

ludzi , zarówno kadrê na-

ukow¹, jak i studentów, a w

konsekwencji zachêcaæ przed-

siêbiorstwa do wspó³pracy z

Uczelni¹. W ten sposób uru-

chamiany bêdzie mechanizm

samonapêdzaj¹cego siê roz-

woju województwa œwiêtokrzy-

skiego - mówi doktor Anna Dy-

ba³a, prodziekan do spraw

ogólnych i finansowych Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Admini-

stracji Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego, wspó³odpo-

wiedzialna za realizacjê pro-

jektu stworzenia nowego Cen-

trum.

Dotychczas Uniwersytet

wspó³pracuj¹c z jednostkami

samorz¹du ter ytorialnego,

pr zedsiêbiorcami i innymi

podmiotami po¿ytku publicz-

nego nie dysponowa³ odpo-

wiednim zapleczem do organi-

zacji spotkañ, seminariów,

konferencji naukowych i zajêæ

praktycznych na w³asnym tere-

nie. Funkcjê tê ma pe³niæ

w³aœnie Centrum Przedsiê-

biorczoœci i Biznesu, zlokalizo-

wane bezpoœrednio w ramach

Wydzia³u Zarz¹dzania i Admi-

nistracji. – Liczymy, ¿e po-

wo³anie go do ¿ycia przyczyni

siê do wzmocnienia pozycji

Uniwersytetu jako inicjatora i

animatora pozytywnych prze-

mian spo³eczno-gospodar-

czych naszego regionu – doda-

je doktor Anna Dyba³a. W

sk³ad struktury nowego Cen-

trum wchodziæ bêd¹ miêdzy in-

nymi: Akademicki Preinkuba-

tor Przedsiêbiorczoœci i Cen-

trum Edukacji i Monitoringu

Polityki Integracyjnej, które

œwiadczyæ bêd¹ doradztwo dla

przedsiêbiorstw, jednostek

samorz¹du terytorialnego i in-

stytucji otoczenia biznesu

oraz zajm¹ siê wypracowa-

niem powi¹zañ kooperacyj-

nych z gospodark¹, a tak¿e

Akademickie Biuro Karier, Uni-

wersytecki Oœrodek Kszta³ce-

nia Kadr dla Gospodarki oraz

jednostki instytutowe Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Admini-

stracji UJK, zajmuj¹ce siê ba-

daniem rozwoju regionu i

wspó³pracy z gospodark¹. W

dwupiêtrowym, w pe³ni wypo-

sa¿onym, nowoczesnym bu-

dynku Centrum, którego po-

wierzchnia u¿ytkowa wynosi

1900 metrów kwadratowych,

mieœciæ siê bêdzie 15 po-

mieszczeñ dla zak³adów na-

ukowych, 5 pomieszczeñ dla

jednostek wspieraj¹cych roz-

wój przedsiêbiorczoœci akade-

mickiej oraz aula wyk³ado-

wo-konferencyjna, 5 sal

wyk³adowych i 2 sale kompu-

terowe.

To nowoczesne Centrum

od 17 paŸdziernika zacznie

têtniæ nowym ¿yciem.

Jan DUDA

Program Otwarcia Centrum Przedsiêbiorczoœ-

ci i Biznesu UJK 17 paŸdziernika 2013 roku

9.15-9.30 - rejestracja goœci; 9.30-9.45 uroczy-

ste otwarcie Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biz-

nesu – symboliczne przeciêcie wstêgi; 9.45-10

wyst¹pienie profesora Jacka Semaniaka, rekto-

ra Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;

10-10.10 Wyst¹pienie dziekana Wydzia³u

Zarz¹dzania i Administracji, profesora Wojcie-

cha Saletry; 10.10-10.25 informacja o realiza-

cji projektu - doktor Anna Dyba³a; 10.25-10.45

wyst¹pienie zaproszonych goœci; 10.45-11 wrê-

czenie nagród laureatom konkursu „Pomys³ na

biznes”; 11-11.30 wyk³ad profesor Ewy Okoñ -

Horodyñskiej z Uniwersytetu Jagielloñskiego,

„Uniwersytet jako Ÿród³o tworzenia gospodarki

kreatywnej”; 11.30-12 zwiedzanie Centrum

Przedsiêbiorczoœci i Biznesu; 12-12.30 poczê-

stunek.

� Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu prezentuje siê oka-

zale.
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WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO CENTRUM W KAMPUSIE UNIWERSYTECKIM

Miejsce dla przedsiêbiorczych



STUDENT6

96 projekcji i ponad 100

lat historii polskiego kina fabu-

larnego. 23 paŸdziernika w kie-

leckim kinie Wojewódzkiego Do-

mu Kultury rusza trzeci semestr

Akademii Polskiego Filmu.

Ten dwuletni kurs adreso-

wany jest przede wszystkim

do studentów. Na Uniwersyte-

cie Jana Kochanowskiego za

udzia³ w zajêciach mo¿na do-

staæ dodatkowe punkty w in-

deksie.

Akademia Polskiego Filmu

to dwuletni kurs historii pol-

skiego kina fabularnego stwo-

rzony z myœl¹ przede wszyst-

kim o studentach. W Kielcach

to ju¿ druga edycja tego pro-

jektu. Program Akademii to 96

projekcji filmowych poprze-

dzonych wyk³adami znanych

filmoznawców i literaturo-

znawców z oœrodków akade-

mickich ca³ego kraju. Cykl

roz³o¿ony jest na cztery seme-

stry. Po zakoñczeniu kszta³ce-

nia uczestnicy otrzymuj¹ dy-

plom ukoñczenia kursu wyda-

ny przez Polski Instytut Sztuki

Filmowej. Akademia dzia³a ta-

k¿e w Krakowie, Warszawie,

Wroc³awiu i £odzi. Kielce jed-

nak to jedyne miasto, gdzie

udzia³ w wyk³adach i projek-

cjach filmowych dla studen-

tów jest bezp³atny.

22 paŸdziernika w kielec-

kim kinie WDK rusza trzeci ju¿

semestr Akademii. Tradycyj-

nie zajêcia odbywaæ siê bêd¹

we wtorek od godziny 17. Na

Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach na

wszystkich wydzia³ach

wyk³ady w ramach Akademii

Polskiego Filmu traktowane

s¹ jak zajêcia fakultatywne.

Za udzia³ w projekcie studenci

mog¹ wiêc otrzymaæ dodatko-

we punkty w indeksie. £¹cznie

a¿ piêtnaœcie. - Do³¹czyæ do

projektu mo¿na w ka¿dej chwi-

li. Natomiast ¿eby otrzymaæ

wpis do indeksu, nie trzeba

uczestniczyæ w ca³ym cyklu.

Wystarczy obecnoœæ na

wyk³adach w danym seme-

strze – zapewnia dr Monika

Bator z Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego, opiekun na-

ukowy projektu. Bezp³atne

karnety na Akademiê Polskie-

go Filmu od 1 paŸdziernika s¹

ju¿ dostêpne w kasie kina

WDK. Szczegó³y projektu na

stronie internetowej kina i pod

adresem www.akademiapol-

skiegofilmu.pl.

Justyna CERAZY

RUSZA AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Kurs dla

kinomaniaków

Studenckie inicjatywy zaw-

sze maj¹ coœ z prowokacji, a

zarazem ogromnego poten-

cja³u œwie¿ych pomys³ów. Je-

den z nich, œwietlicê œrodowi-

skow¹ w Morawicy, ¿acy posta-

nowili wcieliæ w ¿ycie.

W poszukiwanie kontak-

tów, strategii i ludzi chêtnych

do pomocy zaanga¿owali siê z

ca³ego serca. Pomog³a œwiê-

tokrzyska Fundacja Mo¿esz

Wiêcej, która bêdzie jed-

nostk¹ prowadz¹c¹ œwietlicê,

jak równie¿ osoby indywidual-

ne. Mo¿esz Wiêcej ma do-

œwiadczenie w prowadzeniu

podobnych placówek, jedna z

nich dzia³a ju¿ w Kielcach. –

Jesteœmy otwarci na tego typu

inicjatywy i wspieramy po-

mys³y m³odych ludzi – mówi

prezes Fundacji Marcin Aga-

towski. A od czego wszystko

siê zaczê³o? – Przede wszyst-

kim musi siê chcieæ. Wtedy

jest o wiele ³atwiej. Chodzi³o o

stworzenie warunków do sa-

morealizacji, a przede wszyst-

kim stworzenia czegoœ dobre-

go, co przyniesie wymierne ko-

rzyœci dla spo³ecznoœci lokal-

nej – t³umaczy Emil Rabiej,

wspó³inicjator przedsiêwziê-

cia.

Studenci pedagogiki posta-

nowili zmierzyæ siê z praktycz-

nym wymiarem swojej pracy.

¯acy bêd¹ próbowaæ swoich si³

w nie³atwej roli wychowawców i

nauczycieli. Œwietlica œrodowi-

skowa, któr¹ zak³adaj¹, bêdzie

nie tyle poligonem doœwiad-

czalnym dla adeptów sztuki wy-

chowywania, ale pr zede

wszystkim przyjaznym miej-

scem do ciekawego spêdzenia

czasu po lekcjach. Ze wspar-

ciem przyszed³ tak¿e wójt gmi-

ny Morawica Marian Buras,

który udostêpni³ nieodp³atnie

lokal w nowym budynku Cen-

trum Samorz¹dowego. Ziomuœ

bêdzie dzia³a³ w dni powsze-

dnie od godz. 16 do 20. – Chce-

my, aby œwietlica by³a miej-

scem, gdzie spotkaj¹ siê dzieci

i m³odzie¿, otwarci na ekscy-

tuj¹ce wra¿enia i doœwiadcze-

nia, a przede wszystkim cieka-

wi „nowego”. Liczymy na to, ¿e

w Ziomusiu bêdziemy dzieliæ

siê naszymi radoœciami, smut-

kami i sukcesami - mówi Agata

Kutwin, wspó³pomys³odawczy-

ni projektu.

Wiêcej informacji o stu-

denckiej inicjatywie na: moze-

szwiecej.org.pl

Katarzyna DROZDOWSKA

W MORAWICY RUSZA „STUDENCKA”

ŒWIETLICA ŒRODOWISKOWA

Popo³udnie

z Ziomusiem

S
tudenci Uniwersytetu

Jana Kochanowskie-

go bêd¹ mogli taniej

jeŸdziæ miejskimi au-

tobusami. Wystarczy im nowa

legitymacja studencka.

- Uniwersytet jako jedyna

uczelnia zgodzi ³a siê na

wspó³pracê z nami i wypuœci³a

legitymacjê studenck¹, która

pe³ni tak¿e rolê Kieleckiej Kar -

ty Miejskiej. Studenci nie

musz¹ ju¿ wyrabiaæ kraty, wy-

starczy, ¿e odbior¹ na uczelni

legitymacjê i przyjd¹ j¹ aktywo-

waæ w naszych punktach. Nie

trzeba wype³niaæ wniosku, do-

starczaæ zdjêæ i czekaæ kilka

dni tak jak na kartê, robimy to

„od rêki" – informuje Barbara

Damian, zastêpca dyrektora w

Zarz¹dzie Transpor tu Miej-

skiego w Kielcach. - Niestety

inne uczelnie na razie nie da³y

siê namówiæ na tak¹

wspó³pracê.

Z nowej legitymacji Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

nie wszyscy studenci bêd¹

mogli skorzystaæ, a jej aktywa-

cja bêdzie mo¿liwa dopiero w

paŸdzierniku. - Legitymacja

jest ju¿ wydawana. Na razie

mog¹ j¹ odebraæ wy³¹cznie

studenci pierwszego roku z

pierwszego naboru, a w póŸ-

niejszym terminie osoby z dru-

giego naboru – przyznaje Jan

Duda z biura promocji i infor-

macji Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach. – W

przysz³oœci studenci star-

szych lat bêd¹ mogli wymieniæ

legitymacje na nowe, ale na

razie wiemy, kiedy to bêdzie.

Nowa legitymacja studenc-

ka nie ró¿ni siê wygl¹dem od

starej. – Jest identyczna, tylko

my wiemy, ¿e w jednej czêœci

s¹ zapisane dane dotycz¹ce

studenta a druga to kar ta

miejska upowa¿niaj¹ca do za-

kupu tañszych biletów komu-

nikacj i miejskiej . W

przysz³oœci przy jej pomocy bê-

dzie mo¿na zap³aciæ za inne

wejœciówki na przyk³ad na ba-

sen, do kina czy kartê parkin-

gow¹ – przyznaje Jan Duda.

/ATA/

Legitymacja i bilet w jednym

J
u¿ 11 paŸdziernika pod

has³em „Uniwersytet XXI

wieku” w ramach Kielec-

kiego Festiwalu Nauki

otwieramy szeroko drzwi dla

wszystkich chc¹cych zajrzeæ w

atrakcyjne miejsca najwiêk-

szej uczelni regionu œwiêto-

krzyskiego, a tak¿e poznaæ

smak uniwersyteckiej przygo-

dy z nauk¹ twórcz¹ i ciekaw¹.

Na uczestników Dnia

Otwar tego oprócz intere-

suj¹cej ofer ty dydaktycznej

czeka sporo innych atrakcji.

Miêdzy innymi prezentacja

OFF Fashion przygotowana

wspólnie przez studentów

Wzornictwa i Edukacji Muzycz-

nej. Na wybiegu pojawi¹ siê

najlepsze innowacyjne projek-

ty ³¹cz¹ce studenck¹ po-

mys³owoœæ z praktyk¹ dnia co-

dziennego, okraszone muzycz-

nym przedsiêwziêciem w ory-

ginalnej oprawie. Ka¿dy bê-

dzie móg³ zmierzyæ siê tak¿e z

Mistrzem Kochanowskim w

kalamburach jêzykowych, a

najlepsi z najlepszych do-

stan¹ szansê zaistnienia w re-

gionalnych mediach. W pro-

gramie przewidziano tak¿e fil-

mowy przewodnik po uniwer-

syteckich zakamarkach oraz

wymiana doœwiadczeñ w spo-

tkaniach ze studentami i ab-

solwentami uczelni. Warsztaty

i zajêcia w laboratoriach po-

prowadz¹ nauczyciele akade-

miccy, a uczniowie bêd¹ mogli

poznaæ nowoczesne zaplecze

dydaktyczno-naukowe Uniwer-

sytetu. – Podczas zajêæ ka¿dy

znajdzie coœ dla siebie, zarów-

no mi³oœnicy historii, jak eko-

nomii i nowinek teleinforma-

tycznych, czy kina i teatru.

Przygotowaliœmy 14 modu³ów

z ponad 50 tematami wed³ug

ró¿nych upodobañ i uczniow-

skich zainteresowañ – mówi

Jan Duda z Biura Promocji i In-

formacji UJK.

Z pewnoœci¹ ciekaw¹ pro-

pozycj¹ bêdzie tak¿e mo¿li-

woœæ obejrzenia mobilnej wy-

stawy „Nauka Polska” wê-

druj¹cej pr zez najwiêksze

oœrodki akademickie w Pol-

sce. Stanowi ona egzotyczn¹

formê promocji kierunków klu-

czowych dla rozwoju polskiej

gospodarki. Bazuje bowiem

na multimedialnej kreacji ko-

munikatów, identyfikacji wizu-

alnej, opieraj¹c siê w g³ównej

mierze na emisji spotów tele-

wizy jnych. – Zachêcamy

m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych do spoj-

rzenia na to, co kryj¹ mury Wy-

dzia³u Matematyczno-Przyrod-

niczego przy ul. Œwiêtokrzy-

skiej 15.

Zapisy grup chc¹cych

wzi¹æ udzia³ w Dniu Otwartym

trwaj¹ do 9 paŸdziernika pod

adresem promocja@ujk.

edu.pl. Zapraszamy równie¿

wszystkich kielczan do odwie-

dzenia naszego Campusu Uni-

wersyteckiego. Szczegó³y na

ujk.edu.pl oraz pod numerem

41 349 73 40 – podsumowuje

Jan Duda.

Katarzyna DROZDOWSKA,

studentka III roku

dziennikarstwa i komunikacji

spo³ecznej UJK

Uniwersytet bez tajemnic
� Zapraszamy na Dzieñ Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

� Imprezie towarzyszyæ bêd¹ pokazy studenckich kó³, w tym pasjonatów historii.

� Dla umys³ów œcis³ych swoje prezentacje przygotuj¹ studenci chemii i biologii.

Program Dnia

Otwartego,

11 paŸdziernika,

pi¹tek

9-9.30 Rejestracja Go-

œci, Aleja Uniwersytec-

ka - prezentacja oferty

ddaktycznej; 9.30–

9.40 Inauguracja Dnia

Otwartego - wyst¹pie-

nie rektora Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskie-

go; 9.40-10 Mistrz dyk-

cji i stylu - kalambury

jêzykowe Kochanow-

skiego; 10–10.15 In-

spiracje OFF Fashion -

studenci Wzornictwa i

Edukacji Muzycznej w

dzia³aniu;

10.15–10.30 Aleja Uni-

wersytecka - prezenta-

cja oferty dydaktycznej

- wystawa Nauka Pol-

ska; 10.30–10.45 Od-

kryj swój piêkny umys³ -

filmowy przewodnik po

uniwersyteckich zaka-

markach; 11–12.30

Uniwersytet w praktyce

- warsztaty, laboratoria,

æwiczenia.
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STUDENT 7

Jakie pomys³y dla ambitne-

go studenta posiada Uniwersy-

tet Jana Kochanowskiego w

Kielcach? Odpowiedzi¹ jest

Akademickie Biuro Karier.

Organizuje ono w ramach

Klubu Aktywnego Studenta

szereg wydarzeñ, z których ka-

¿dy mo¿e wybraæ coœ dla sie-

bie. W roku akademickim

2012/2013 ponad 300 stu-

dentów skorzysta³o ze szko-

leñ organizowanych przez gru-

py KAS-u.

Uczestnicy kursów mogli

odpowiedzieæ sobie na pyta-

nia o metody wchodzenia w ro-

lê lidera, sposoby pozyskiwa-

nia funduszy unijnych, czy cho-

cia¿by przejœæ krok po kroku

przez instrukcjê zak³adania

dzia³alnoœci gospodarczej.

Sporo pozytywnych opinii wœ-

ród studentów zyska³y spotka-

nia poruszaj¹ce problematykê

podatkow¹ oraz sposobów

konstruowania ofert kredyto-

wych wœród banków.

Mamy tak¿e za sob¹ pierw-

sze aktywnoœci w kulturze. Zo-

sta³ powo³any do ¿ycia teatr

studencki UJK. Na deskach

Kieleckiego Centrum Kultury

oraz Teatru imienia Stefana

¯eromskiego zaprezentowa³

przedstawienie Karoliny Gre-

gorek „Serce z p³omienia”. Na

koncie dzia³añ KAS-owiczów

znalaz³y siê równie¿ miêdzy in-

nymi char ytatywny koncer t

akademicki, akcja „Uniwersy-

tet Œwiêtych Miko³ajów” pod-

czas któr ych zbierano pie-

ni¹dze na protezê dla pod-

opiecznego Fundacji Mo¿esz

Wiêcej. Wœród akcji charyta-

tywnych war to wspomnieæ

zbiórkê na rzecz schroniska

dla zwierz¹t w Busku-Zdroju

oraz zaanga¿owanie studen-

tów w wolontariat w ró¿nego

rodzaju firmach, oœrodkach i

organizacjach pozar z¹do-

wych.

Klub Aktywnego Studenta

by³ równie¿ wspó³organizato-

rem Targów Praca Kariera Roz-

wój 2013. Godnym polecenia

pomys³em wykazali siê organi-

zatorzy Wampiriady, promuj¹c

honorowe oddawanie krwi.

Uda³o siê zebraæ a¿ 49 litrów!

KAS to jednak nie tylko twór-

cza praca, ale te¿ aktywny wy-

poczynek. Studenci mogli

sprawdziæ tak¿e swoje si³y

podczas rajdu Letnie Przewie-

trzenie.

Od koñca paŸdziernika w

nowej siedzibie Centrum

Przedsiêbiorczoœci i Biznesu

przy ul. Œwiêtokrzyskiej planu-

jemy realizacjê nowych po-

mys³ów poszerzaj¹cych hory-

zonty i kompetencje,

kszta³tuj¹ce w studentach Na-

szego Uniwersytetu umiejêt-

noœci ³¹czenia teorii z prak-

tyk¹, tak czêsto poszukiwane

obecnie na rynku pracy.

Do³¹cz do Klubu

Aktywnego Studenta!

80
plansz, a na

nich zdjêcia z

tradycyjnych

o b c h o d ó w

Bo¿ego Cia³a i urokliwe zak¹tki

regionu. Autorami fotografii s¹

miedzy innymi studenci z USA.

– Ta wystawa to efekt

wspó³pracy miêdzy UJK a

University of Texas at Brown-

svi l le – wyjaœnia jej po-

mys³odawca profesor W³odzi-

mierz Batóg.

Amerykanie przyjechali do

Kielc na prze³omie maja i

czerwca, a g³ównym celem wi-

zyty by³o uchwycenie na zdjê-

ciach najbardziej urokliwych

miejsc miasta i województwa

œwiêtokrzyskiego.

- Chcieliœmy im przybli¿yæ

sztukê robienia fotografii foto-

reporta¿owych oraz pokazaæ

coœ wyj¹tkowego, jak procesja

Bo¿ego Cia³a. Dla naszych go-

œci by³ to kapitalne doœwiad-

czenie - mówi prof. W³odzi-

mierz Batóg, który z ramienia

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego koordynowa³ ca³y pro-

jekt.

Nim jednak polscy i amery-

kañscy studenci wyruszyli w

plener, odbyli warsztaty z jed-

nymi z najbardziej cenionych

kieleckich fotografików.

– Jerzy Pi¹tek uczy³ na co

zwróciæ uwagê w trakcie foto-

grafowania prowincji, a Pawe³

Pierœciñski, twórca tzw. Kielec-

kiej Szko³y Krajobrazu, wyja-

œnia³ jej cechy – opowiada prof.

Batóg. Dodaje, ¿e w warszta-

tach bra³ tak¿e udzia³ Pawe³

Ma³ecki, fotoreporter „Gazety

Wyborczej w Kielcach”,

t³umacz¹cy tajniki swojej pra-

cy. Polscy i amerykañscy stu-

denci uczyli siê tak¿e pierwot-

nej formy fotografii, tzw. foto-

grafii otworkowej. - Zarówno

dla nas, jak i dla naszych goœci

by³o to ciekawe doœwiadczenie

- uwa¿a dr Arkadiusz Sêdek z

Instytutu Sztuk Piêknych, który

nad t¹ czêœci¹ projektu spra-

wowa³ opiekê artystyczn¹ i me-

rytoryczn¹.

Jako plener y pos³u¿y³y

m.in. Kielce, Chêciny, Sando-

mierz, Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni, ale te¿ obchody

Bo¿ego Cia³a, m.in. w

Mas³owie i Krajnie. – Polski

folkor i kultura ludowa s¹ dla

Amer ykanów bardzo intere-

suj¹ce. Ju¿ w trakcie pracy wi-

dzieliœmy, ¿e byli tym oczaro-

wani - uwa¿a prof. Batóg.

Efekty pracy studentów

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego i University of Texas at

Brownsville bêdzie mo¿na po-

dziwiaæ na kieleckim rynku od

3 paŸdziernika. Niewykluczo-

ne, ¿e prace zostan¹ te¿ poka-

zane w USA.

– Bardzo byœmy tego chcie-

li, bo w pe³ni zrealizowaliby-

œmy umowê o wspó³pracy pod-

pisan¹ miêdzy naszymi uczel-

niami w listopadzie ubieg³ego

roku - wyjaœnia profesor

W³odzimierz Batóg. Wystawê

z³o¿on¹ z 80 plansz uroczy-

œcie otworzy prorektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

do spraw wspó³pracy z zagra-

nic¹, profesor Marek Prze-

nios³o. Jan DUDA

POLSKA WIDZIANA OCZYMA STUDENTÓW Z TEXASU

Pokazali Amerykanom ziemiê œwiêtokrzysk¹

� Goœcie ze Stanów Zjednoczonych fotografowali urocze zak¹tki Kielecczyzny.
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lanowane w dniach

24-25 paŸdziernika

2013 spotkania

„Ma³e Ojczyzny” w

Górach Œwiêtokrzyskich s¹ im-

prez¹ o charakterze edukacyj-

no-artystycznym.

Jej celem jest inicjowanie

praktycznych przedsiêwziêæ

œrodowisk zwi¹zanych z me-

diami regionalnymi (szczegól-

nie zaœ stacjami telewizyjny-

mi), zmierzaj¹cych do o¿ywia-

nia i upowszechniania lokal-

nego dziedzictwa kulturowe-

go, rozumianego jednocze-

œnie jako jeden ze sk³adników

kulturowego uniwersum euro-

pejskiego. Szanse rozwoju i

budowania to¿samoœci regio-

nów, zwi¹zane ze wspiera-

niem dzia³alnoœci kinemato-

graficznej (przede wszystkim

produkcji dokumentalnej)

bêd¹ jednym z najwa¿niej-

szych problemów podejmowa-

nych podczas dyskusji panelo-

wych. Towarzysz¹ce wydarze-

niu warsztaty filmowe, prowa-

dzone przez twórców zwi¹za-

nych z ide¹ „Ma³ych Ojczyzn”,

s³u¿yæ maj¹ aktywizacj i

m³odzie¿y akademickiej oraz

adeptów dziennikarstwa zain-

teresowanych propagowa-

niem dorobku swojego regio-

nu.

Inspiracj¹ zarówno dla

spotkañ panelowych, jak i

warsztatowych stan¹ siê po-

kazy filmów dokumentalnych

z cyklu „Ma³e Ojczyzny”, reali-

zowanego pr zez Telewizjê

Polsk¹. Honorowym goœciem

organizatorów bêdzie profe-

sor Micha³ Bogus³awski, twór-

ca i kierownik artystyczny cy-

klu, wybitny polski dokumen-

talista, wieloletni cz³onek Ra-

dy Etyki Mediów, zaanga¿owa-

ny w propagowanie idei

ma³ych ojczyzn i podnoszenie

standardów etycznych zawo-

du dziennikarskiego, anima-

tor kultur y, wyk³adowca i

mistrz kilku pokoleñ re¿yse-

rów i dziennikarzy, jeden z

pierwszych pracowników Te-

lewizji Polskiej.

„Ma³e Ojczyzny” w Górach

Œwiêtokrzyskich” sk³adaæ siê

bêd¹ z piêciu, integralnie

zwi¹zanych ze sob¹ czêœci.

Pierwsza to pokaz filmów do-

kumentalnych. Prezentowane

filmy, tworzone pod kierun-

kiem profesora Micha³a Bo-

gus³awskiego, zdoby³y ponad

trzydzieœci g³ównych nagród

na festiwalach miêdzynarodo-

wych, a ca³y cykl nagrodê Rady

Programowej TVP dla progra-

mu najpe³niej realizuj¹cego

misjê telewizji publicznej. Od-

dawa³y g³os ludziom zaanga-

¿owanym w ¿ycie swoich lokal-

nych œrodowisk, wspiera³y ich

wysi³ki, by podtrzymywaæ tra-

dycyjne wiêzi i wartoœci, przy

jednoczesnym poszanowaniu

i zrozumieniu innych grup

spo³ecznych, mniejszoœci na-

rodowych i wyznaniowych.

Dziêki po³¹czeniu walorów

edukacyjnych z warsztatem

najwy¿szej próby cykl ten by³

ogl¹dany i oczekiwany przez

widzów.

Kolejna rzecz to spotkania

warsztatowe z twórcami

„Ma³ych Ojczyzn” dla studen-

tów i dziennikarzy mediów lo-

kalnych. Zajêcia opracowane

przede wszystkim z myœl¹ o

adeptach dziennikarstwa i

studentach Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego w Kiel-

cach jako rozszerzenie oferty

programowej o elementy

zwi¹zane z praktyk¹ zawo-

dow¹ i wchodzeniem na rynek

pracy. Problematyka spotkañ

warsztatowych dotyczyæ bê-

dzie zarówno profesjonalnego

przygotowania projektów i

sposobów pozyskiwania ich fi-

nansowania, jak i konkretnych

zagadnieñ realizacyjnych.

Spotkania warsztatowe popro-

wadz¹ twórcy i producenci

„Ma³ych Ojczyzn”: Miros³aw

Chojecki (producent,

wspó³twórca i honorowy pre-

zes Stowarzyszenia Wolnego

S³owa), Waldemar Czechow-

ski (re¿yser, operator, prezes

Fundacji na rzecz Niematerial-

nego Dziedzictwa w Polsce),

Andrzej Jakimowski (re¿yser,

producent), Ryszard Jaworski

(operator, re¿yser), Grzegorz

Linkowski (re¿yser, dyrektor

Regionalnego Funduszu Fil-

mowego w Lublinie), Krystyna

Mokrosiñska (re¿yser, hono-

rowy prezes Stowarzyszenia

Dziennikar zy Polskich),

Krzysztof Rz¹czyñski (re¿yser,

producent).

W ramach „Ma³ych oj-

czyzn” przewidziano te¿ sym-

pozjum „Oddzia³y regionalne

TVP – misja w s³u¿bie ma³ych

ojczyzn”, organizowane przez

TVP z udzia³em dyrektorów i

przewodnicz¹cych rad progra-

mowych oddzia³ów regional-

nych Telewizji Polskiej oraz

przedstawicieli sejmowej i se-

nackiej Komisji Kultury i Œrod-

ków Przekazu.

Atrakcyjnie zapowiada siê

wystawa fotograficzna ,,Ma³e

Ojczyzny”, or ganizowana

przez Akademiê Anima Mundi

i Muzeum Historii Fotografii w

Krakowie. Publicznoœci udo-

stêpnione bêd¹ dzie³a zna-

nych i wybitnych artystów fo-

tografików. Kielecka Szko³a

Krajobrazu (bezprecedenso-

wy ruch w polskiej fotografii

dokumentuj¹cy piêkno Kie-

lecczyzny) reprezentowana

bêdzie przez jej za³o¿yciela

Paw³a Pierœciñskiego oraz:

Janusza Buczkowskiego,

Wac³awa Cis³owskiego, Tade-

usza Jakubika, Jerzego Ka-

mody, Jana Spa³wana. Pod-

czas wystawy zaprezentowa-

ne zostan¹ tak¿e prace:

Paw³a Janczaruka, Tadeusza

Rz¹cy, Piotra Topper zera,

Wiktora Wo³kowa, Tadeusza

¯aczka.

W programie jest te¿ dysku-

sja panelowa „Telewizja w re-

gionie – filmowy g³os spo³ecz-

noœci lokalnej”. Do udzia³u w

dyskusji zaproszeni zostan¹:

cz³onkowie Krajowej Rady Ra-

diofonii i Telewizji, w³adz TVP,

przedstawiciele Pañstwowego

Instytutu Sztuki Filmowej i Re-

gionalnych Funduszy Filmo-

wych, cz³onkowie sejmowej i

senackiej Komisji Kultur y i

Œrodków Przekazu, przedsta-

wiciele œrodowiska akademic-

kiego, twórcy reformy sa-

morz¹dowej, medioznawcy i

twórcy filmowi.

Organizatorami „Ma³ych

Ojczyzn” w œwiêtokrzyskim

s¹: Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach, Filhar-

monia Œwiêtokrzyska imienia

Oskara Kolberga i Rada Pro-

gramowa Oddzia³u TVP w Kiel-

cach. Wydarzenie objête jest

patronatem Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji, Polskie-

go Instytutu Sztuki Filmowej,

marsza³ka województwa

œwiêtokrzyskiego, wojewody

œwiêtokrzyskiego, starosty

k ie leck iego i prezydenta

Kielc.

Do Komitetu Honorowego,

wspieraj¹cego wydarzenie

merytorycznie i organizacyj-

nie, zaproszenie przyjêli: pro-

fesor Micha³ Bogus³awski (re-

¿yser, twórca i kierownik arty-

styczny cyklu „Ma³e Ojczy-

zny”), doktor Juliusz Braun

(medioznawcza, prezes

Zarz¹du TVP), Izabella Cywiñ-

ska (re¿yser, wspó³twórczyni

programu i konkursu Fundacji

Kultury „Ma³e ojczyzny – trady-

cja dla przysz³oœci”), Adam Ja-

rubas, laureat konkursu

„Ma³e ojczyzny – tradycja dla

przysz³oœci” i marsza³ek woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego),

Marian Zalewski, cz³onek

zarz¹du TVP, odpowiedzialny

za oddzia³y regionalne.

„Ma³e Ojczyzny” w Górach Œwiêtokrzyskich
� Za trzy tygodnie czeka nas wyj¹tkowe wydarzenie

„Ma³a ojczyzna to jest sprawa wiel-

ka, bo w koñcu ta „du¿a” sk³ada siê

z ma³ych. Niektórzy definiuj¹ j¹ jako

coœ, co nosimy w swoich sercach.

Nie jest to abstrakt symboliczny,

lecz konkret: te same zachowania,

wspólny koœció³, droga, coœ, co ob-

serwujê Ja i Ty. Ma³a ojczyzna to

wspólne prze¿ywanie, ale i wspólne

tworzenie otoczenia, krajobrazu, ar-

chitektury, porz¹dku i m¹droœci po-

koleñ.”

profesor Micha³ Bogus³awski
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W
dniach 21-22

wrzeœnia Akade-

mickie Biuro Ka-

r ier zorganizo-

wa³o wyjazd integracyjno-szko-

leniowy osób nale¿¹cych do

Klubu Aktywnego Studenta.

Spotkaliœmy siê w malow-

niczym Borkowie u podnó¿a

Gór Œwiêtokrzyskich. Tam zor-

ganizowano wyjazd integracyj-

no-szkoleniowy osób na-

le¿¹cych do Klubu Aktywnego

Studenta.

Celem wyjazdu by³ nie tylko

aktywny odpoczynek po wielo-

miesiêcznej pracy, lecz przede

wszystkim mo¿liwoœæ podzie-

lenia siê z innymi uczestnika-

mi zdobytym doœwiadczeniem

oraz planami co do dalszego

rozwoju zawodowego. Wie-

czornym dyskusjom nie by³o

koñca! Poruszaliœmy kwestie

zwi¹zane ze studiami, z

obecn¹ sytuacj¹ na rynku pra-

cy oraz z obawami dotycz¹cy-

mi naszej przysz³oœci. Wy-

ci¹gniête wnioski okaza³y siê

jednak jak najbardziej pozy-

tywne: studiowaliœmy aktyw-

nie, staraliœmy siê efektywnie

wykorzystaæ mo¿liwoœci ofero-

wane przez ABK oraz przez po-

dobne inicjatywy. Mamy zatem

solidne podstawy, by œmia³o

kroczyæ w przysz³oœæ. Nie

zwalnia nas to jednak od

dba³oœci o dalszy rozwój zawo-

dowy, jak i osobisty.

Organizatorzy wyjazdu zad-

bali o wszelkie szczegó³y. Mie-

liœmy nie tylko mo¿liwoœæ

zmier zenia siê ze swoimi

s³aboœciami, pokonuj¹c kolej-

ne przeszkody w parku lino-

wym czy na œcianie wspinacz-

kowej, ale przede wszystkim

mogl iœmy skonfrontowaæ

nasz¹ wiedzê z tym, co przygo-

towali dla nas profesjonalni

trenerzy umiejêtnoœci inter-

personalnych. Aktywna forma

warsztatów i niecodzienne za-

dania do wykonania sprawi³y,

¿e du¿o ³atwiej by³o nam przy-

swoiæ nowe wiadomoœci. Bu-

dowanie efektywnego ze-

spo³u, stosowanie odpowied-

niego stylu przywództwa w za-

le¿noœci od sytuacji czy zalety

filozofii Kaizen, nie stanowi¹

ju¿ dla nas tajemnic.

Moim zdaniem, niewielu z

nas spodziewa³o siê takiej ilo-

œci wra¿eñ i emocji. Podo³aliœ-

my wielu wyzwaniom, jeszcze

wiêcej pozosta³o przed nami.

Spotkaliœmy rówieœników, któ-

rych wizja przysz³oœci jest to-

¿sama z nasz¹. Nie zmienimy

rzeczywistoœci, w której ¿yje-

my, ale mamy si³ê i motywa-

cjê, by doskonaliæ samych sie-

bie.

Ewelina DUDA,

uczestniczka wyjazdu

integracyjno-szkoleniowego

Akademickiego

Bura Karier UJK

W
kieleckim Wspa-

ku wyst¹pi¹

O.S.T.R. i HA-

DES, którzy za-

prezentuj¹ swoj¹ wspóln¹

p³ytê zatytu³owan¹ – HAOS, jak

równie¿ materia³ z solowych al-

bumów.

Na koncercie pojawi¹ siê

tak¿e muzycy z zespo³u ALICE-

TEA, który zaprezentujê ener-

getyczn¹ fuzjê dŸwiêków muzy-

ki reggae, hip-hopu i funky.

„HAOS” to wspólna p³yta

O.S.T.R. i Hadesa. Studyjne

spotkanie raperów nast¹pi³o

przy okazji najnowszego sin-

gla POE. Emade wys³a³ ten

sam bit Ostremu i Hadesowi,

a oni zamiast wdaæ siê w spór

o pierwszeñstwo, nagrali po

prostu wspólny numer. Tak to

siê zaczê³o.

O.S.T.R. to artysta, który

w³aœciwie nie musi ju¿ niczego

udowadniaæ. Cieszy siê re-

spektem zarówno Micha³a

Urbaniaka jak i zawodników

rugby. Ten album to pierwszy

przypadek rap-duetu w boga-

tej dyskografii artysty. Co cie-

kawe, jego kompan to nie oso-

ba z bliskiego entourage, ale

ar tysta, z którym wczeœniej

nie wspó³pracowa³. Nagr y-

waj¹cy dla wytwórni Prosto Ha-

des to raper, który jeszcze nie

doczeka³ siê masowej popu-

larnoœci, ale wœród znawców

tematu od dawna wskazywany

jest na now¹ nadziejê polskie-

go rapu. To wspania³e uczu-

cie, gdy s³yszy siê spotkanie

dwóch wybitnych raperów, na-

wzajem na siebie

wp³ywaj¹cych, a nie r ywali-

zuj¹cych ze sob¹. Wynik tej

wspó³pracy? Przekonamy siê

26 lutego w sklepach muzycz-

nych.

Surowe produkcje, w wiêk-

szoœci autorstwa Ostrego,

wzbogacone zosta³y o „Killing

Skills Touch”, gdy¿ Ostry jest

teraz sta³ym elementem tego

kolektywu producenckiego.

Œwiatowa jakoœæ, tak charak-

ter ystyczna dla stylu holen-

derskich mistrzów, zapewne

ponownie spotka siê z

gor¹cym pr zy jêciem nad

Wis³¹. Na p³ycie znajd¹ siê te¿

produkcje niejakiego Drumli-

naz. Jeœli jesteœ ma³o znanym

producentem, a kilka twoich

r zeczy l¹duje na albumie

Ostrego i Hadesa, to wiado-

mo, ¿e prezentujesz nietuzin-

kowy poziom. I tak w³aœnie

jest.

Ca³oœæ opatrzyli cytami DJ

Haem i DJ Kebs, a koncep-

cyjn¹ ok³adk¹ zaj¹³ siê Sewe-

rX.

PaŸdziernik we WSPAK

Studencki Klub WSPAK mieœci siê

przy ulicy Œl¹skiej 11a.

10 paŸdziernika - koncert Czes³aw

Œpiewa, godzina 20, bilety w cenie:

40 z³ przedsprzeda¿ / 50 z³ normal-

ne; 17 paŸdziernika - otrzêsiny rocz-

nika „0", godzina 20; 19 paŸdzierni-

ka - koncert O.S.T.R & Hades, godzi-

na 20, bilety w cenie: 25 z³ w przed-

sprzeda¿y / 35 z³ w dniu koncertu;

20 paŸdziernika - koncert Happysad,

godzina 20, bilety w cenie: 40 z³ w

przedsprzeda¿y / 50 z³ w dniu kon-

certu.

N
ie sam¹ nauk¹

cz³owiek ¿yje… War-

to tak¿e czasami zaj-

rzeæ na salê gimna-

styczn¹ czy na boisko. Zachê-

camy do zapoznania siê z

ofer t¹ sportow¹, jak¹ przygo-

towa³o dla obecnych i nowych

studentów Studium Wycho-

wania Fizycznego i Spor tu

oraz Klub Uczelniany AZS Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Studenci naszej uczelni

maj¹ mo¿liwoœæ podnoszenia

swojej sprawnoœci fizycznej na

zajêciach programowych reali-

zowanych w ró¿nych formach:

aerobiku, siatkówki, p³ywa-

nia, turystyki rowerowej, nor-

dic walking i innych. W ofercie

spor towej uczelni w ramach

zajêæ sekcji znalaz³y siê rów-

nie¿: koszykówka mê¿czyzn,

siatkówka kobiet i mê¿czyzn,

pi³ka rêczna, tenis sto³owy,

pi³ka no¿na, p³ywanie oraz

sekcja biegowa.

Nasi studenci z powodze-

niem bior¹ licznie udzia³ w

Akademickich Mistrzostwach

Polski. Mistrzostwa zapew-

niaj¹ wysoki poziom rywaliza-

cji sportowej miêdzy studenta-

mi - sportowcami z ca³ej Pol-

ski, ale gwarantuj¹ przy tym

bardzo dobr¹ zabawê. Przed-

stawiciele spor tów dru¿yno-

wych wystêpuj¹ tak¿e w roz-

grywkach ligowych: koszyka-

rze w Kieleckiej Amatorskiej

Lidze Firm, siatkarki i siatka-

rze w Kieleckiej Lidze Siatków-

ki, a tak¿e pi³karze rêczni

graj¹cy na parkietach III ligi. I

to w³aœnie szczypiorniœci od-

nieœli w ostatnim sezonie

ogromny sukces, zwyciê¿aj¹c

w rozgrywkach dwóch lig: III li-

dze i Lidze Ma³opolskiej Se-

niorów. Akademicy zapowia-

daj¹ na nadchodz¹cy sezon

walkê o kolejne sukcesy na

ró¿nych sportowych arenach,

mo¿e i nie tylko krajowych.

AZS to nie tylko rywalizacja,

ale tak¿e sposób na ¿ycie.

Dzia³aj¹c przy klubie uczel-

nianym AZS mo¿na w bardzo

fajny sposób spêdziæ wolny

czas i zadbaæ o rozwój osobi-

sty. W koñcu rozwiniêcie AZS

to Atmosfera, Zabawa, Sport.

Dlatego te¿ poszukujemy

osób chêtnych do dzia³ania

przy naszym klubie i tworzenia

spor towego ¿ycia akademic-

kiego Kielc. Niewa¿ne czy do-

piero rozpoczynasz swoj¹

przygodê na studiach czy je-

steœ ju¿ doœwiadczonym stu-

dentem. Zg³oœ siê do nas i

prze¿yj niezapomnian¹ przy-

godê nie tylko jako spor to-

wiec. Porozmawiaj z osob¹

prowadz¹c¹ zajêcia wychowa-

nia fizycznego, trenerem sek-

cji albo po prostu przyjdŸ do

siedziby AZS-u naszej uczelni

na ulicy Koœciuszki 13. Na

pewno znajdziemy coœ dla Cie-

bie.

Niech przyk³adem powy¿-

szych s³ów bêdzie osoba auto-

ra tego tekstu. Swoj¹ przygo-

dê z AZS-em na naszej uczelni

zacz¹³em dwa lata temu. Na

co dzieñ nie trenujê profesjo-

nalnie ¿adnej dyscypliny spor -

towej. Jednak przez te dwa la-

ta dane by³o mi prze¿yæ mnó-

stwo niezapomnianych chwil

zwi¹zanych z AZS-em.

Pocz¹wszy od pracy na co-

dzieñ jako repor ter dru¿yny

wspomnianych ju¿ wczeœniej

pi³karzy rêcznych, ale tak¿e

wyjazdy na szkolenia, imprezy

œrodowiskowe w ca³ej Polsce,

a koñcz¹c na pracy jako wolon-

tariusz przy Akademickich Mi-

strzostwach Œwiata czy Euro-

py.

Maciej WADOWSKI

19 PA�DZIERNIKA BÊDZIE PRAWDZIWYM ŒWIÊTEM HIP-HOPU

O.S.T.R. , Hades i Alicetea w Kielcach

To i owo na sportowo
� Kluby i sekcje sportowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

czekaj¹ na nowych studentów

� Mêska dru¿yna pi³ki rêcznej AZS czeka na nowych zawodników.
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RELACJA Z WRZEŒNIOWEGO WYJAZDU

DO BORKOWA

Si³a w integracji

� Wspólne zdjêcie uczestników wyjazdu.

� Jedn¹ z atrakcji wyjazdu by³ park wspinaczkowy.


