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n By³ czas juwenaliów, przyszed³ czas Œwiêta Uczelni,

Œwiêto Uniwersytetu
Œwiat³o w cieniu

Stra¿nik
jêzyka

W

ernisa¿ wystawy rzeŸb, rysunku i fotografii profesora Wincentego Kuæmy „Œwiat³o w cieniu” zainaugurowa³ wczoraj wieczorem dzia³alnoœæ Galerii Uniwersyteckiej w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej.
Czytaj na stronie lV

D

Fot. Piotr Burda

ziœ profesor Waler y
Pisarek otrzyma tytu³
doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W
ubieg³ym tygodniu byliœmy w
Krakowie u profesora, któr y
opowiedzia³ o swoim ¿yciu, jêzyku polskim i mediach.
Czytaj na stronie III

Fot. archiwum prywatne

rekrutacji i egzaminów. Akademicka wiosna jest
w pe³ni. Wspólnie j¹ prze¿ywamy, tak jak podczas
niedawnego Biegu przez Kampus (na zdjêciu).
W dzisiejszym „Studencie” miêdzy innymi
o juwenaliach i nowych kierunkach studiów.

n

Na uroczystoœæ jubileuszu pracy naukowej profesor Reginy Renz przybyli przedstawiciele
œwiata nauki i w³adz.

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

2 STUDENT

Czterdzieœci jubileuszowych ró¿ przekazuje jubilatce profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Ró¿owy jubileusz pani profesor
n Regina Renz obchodzi³a 40-lecie pracy naukowej na naszej uczelni

NIC LEPSZEGO
Rolê jubilatki dobitnie podsumowa³ profesor Kazimierz Karolczak, prorektor Uniwersy-

tetu Pedagogicznego w Krakowie (profesor Regina Renz jest absolwentk¹ tej uczelni). – Kielcom nie mog³o zdarzyæ siê nic lepszego ni¿
profesor Regina Renz. Przed ni¹ otwiera³y siê
drzwi najbardziej niedostêpnych gabinetów,
potrafi³a w nich wywalczyæ wszystko, co
chcia³a - mówi³ profesor Kazimierz Karolczak.
Za dokonania dziêkowa³ swojej poprzedniczce
profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Profesor Regina
Renz jest w Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Trudno siê tam dostaæ, decyduj¹ o tym
g³osy profesorów z ca³ego kraju. To dowód na
powa¿anie, jakie profesor Regina Renz ma w
œrodowisku akademickim – podkreœli³ profesor Jacek Semaniak, któr y przez wiele lat
wspó³pracowa³ z jubilatk¹. Wspóln¹ pracê nazwa³ „sadzeniem ró¿, które rozkwitn¹ na
przysz³e lato”, przywo³uj¹c utwór Sewer yna
Goszczyñskiego.

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI NA UNIWERSYTECIE JANA
KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH RUSZY£ 1 CZERWCA NA UJK.EDU.PL

Rekrutacja na start!

W

wygodny dla kandydatów sposób
mo¿na aplikowaæ
do „stania siê
prawdziwym, uniwersyteckim
studentem”. Warto zajrzeæ na
ujk.edu.pl, gdzie mo¿na znaleŸæ pe³n¹ ofer tê dydaktyczn¹
uczelni.
Rekrutacja w pier wszym
terminie odbywaæ siê bêdzie
do 7 lipca i obejmuje 36 kierunków stacjonarnych oraz
niestacjonarnych pier wszego
stopnia, w sumie 9350
miejsc. War to wiedzieæ jednak, ¿e nie tylko kierunek jest
wa¿ny, ale tak¿e specjalnoœæ.
Im bardziej niszowa oraz innowacyjna
tym
lepiej.
Przyk³adem mog¹ byæ pedagodzy, których na UJK jest niema³o, ale mog¹ wybraæ interesuj¹c¹ œcie¿kê edukacyjn¹
specjalnie dla siebie.
Od paŸdziernika pojawi¹
siê nowe kierunki, które maj¹
w wiêkszoœci profil praktyczny.
Powsta³y na UJK we wspó³pracy z eksper tami i przysz³ymi
pracodawcami, u których stu-

denci bêd¹ mogli odbywaæ
praktyki. Co wiêc nowego Uniwersytet proponuje?
Na Wydziale Humanistycznym bêdzie to Informacja w
przestrzeni publicznej. W ramach kierunku przewidziane
s¹ specjalnoœci: E-publikacje,
Broker informacji, Informacja
w edukacji i kulturze, Terapia
przez media. Drugi kierunek
to Europejskie studia kulturowe z dwiema atrakcyjnymi specjalnoœciami: Kreowanie mediosfery i Dialog kultur.
Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji pr oponuje nowoœæ: Finanse i rachunkowoœæ, w tym specjalnoœci: Finanse i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, Finanse i rachunkowoœæ jednostek sektora publicznego oraz Bezpieczeñstwo narodowe, w tym:
Zar z¹dzanie kr yzysowe i
ochrona ludnoœci, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Unii Europejskiej, System obrony RP.
To jednak nie wszystko. Nigdy
nie jest te¿ za póŸno, ¿eby
zacz¹æ studiowaæ albo wróciæ

w ¿akowskie szeregi. Z tego
za³o¿enia wyszed³ Instytut Nauk Politycznych, któr y oferuje
od najbli¿szego roku akademickiego na kierunku Politologia specjalnoœæ Politologia
40 plus. To propozycja dla
osób maj¹cych wykszta³cony
œwiatopogl¹d nie tylko polityczny, ale poszukuj¹cych nowych inspiracji w œwie¿ym podejœciu do bie¿¹cych spraw
dotycz¹cych Unii Europejskiej
oraz procesów geopolitycznych w ogóle.
W ydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy poleca kierunek Turystyka i rekreacja. Kierunek oferuje specjalnoœci:
Hotelarstwo, Tur ystyka zdrowotna, Organizacja i obs³uga
ruchu turystycznego i Turystyka wiejska.
UJK proponuje tak¿e studia
doktoranckie oraz mo¿liwoœæ
podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Warto zajrzeæ na:
ujk.edu.pl i wybraæ coœ dla siebie!
Jan DUDA

NEGOCJATORKA
Profesor Stanis³aw Adamczak, rektor Politechniki Œwiêtokrzyskiej, wrêczy³ jubilatce replikê lampy naftowej Ignacego £ukaszewicza. – By³
czas, ¿e chciano utworzyæ w Kielcach jedn¹
uczelniê publiczn¹. Kielce zas³uguj¹ jednak na
dwie prê¿ne uczelnie i tak siê sta³o, dziêki staraniom profesor Reginy Renz – mówi³ profesor
Stanis³aw Adamczak. Do przesz³oœci siêgn¹³ te¿
profesor Adam Massalski, by³y rektor uczelni.
Wspomina³ jak przed dziesiêcioma laty, wraz z
Regin¹ Renz pojechali na ulicê Œwiêtokrzysk¹
ogl¹daæ tereny pod nowy kampus uniwersytecki. – Trzeba by³o kupowaæ dzia³ki. Po cichu liczy³em, ¿e uda siê wynegocjowaæ cenê stu
z³otych za metr kwadratowy. Profesor Regina
Renz wynegocjowa³a je za 50 z³otych. Do dziœ zastanawiam siê, jak przekona³a w³aœcicieli do tej
ceny. To dziêki jej wrodzonej zdolnoœci rozma-

wiania z drugim cz³owiekiem – mówi profesor
Adam Massalski. List z okazji jubileuszu
przys³ali rodzice Przemys³awa Gosiewskiego,
nazywaj¹c profesor Renz „przyjació³k¹ rodziny”.

SPOD RADOMIA
Jubilatka wspomina³a lata swojej karier y,
pocz¹wszy od dzieciñstwa w Siemiradzu, pod
Radomiem. – Pochodzê z rodziny ch³opskiej.
Nasz proboszcz uwa¿a³, ¿e mój tato zmarnowa³
talent, a jego córki powinny siê kszta³ciæ –
wspomina³a profesor Regina Renz. Tak trafi³a z
Siemiradza do studium nauczycielskiego w
Kielcach, gdzie zara¿ono j¹ mi³oœci¹ do historii.
Jej ulubiona dziedzina to ¿ycie codzienne wsi i
miasteczek na KielecczyŸnie pomiêdzy I a II
wojn¹ œwiatow¹, a tak¿e rola kobiet i spo³ecznoœci ¿ydowskiej w naszym regionie.
Piotr BURDA

Internetowy Dzieñ Otwarty

W

œrodê odby³ siê
Wir tualny Dzieñ
Otwar ty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Moder owany czat r ozpocz¹³ siê o godzinie 9 pod adresem www.ujk.edu.pl. Na
pocz¹tku na pytania internautów odpowiada³ profesor Ja-

n

cek Semaniak, rektor uczelni,
w póŸniejszych godzinach specjaliœci z ró¿nych dziedzin ¿ycia akademickiego. Pad³o wiele pytañ, miêdzy innymi o przenosiny do Kampusu Uniwersyteckiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej, nowej sali spor towej,
kierunku lekarskim. By³y te¿
pytania o podwy¿ki wynagro-

dzeñ i relacje pomiêdzy studentami i pracownikami uczelni. – To nowy, otwarty sposób
rozmowy ze œrodowiskiem
akademickim i nie tylko. Myœlê, ¿e bêd¹ kolejne czaty mówi Jan Duda z dzia³u promocji i informacji Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.
/pio/

Fot. Archiwum

T

ylu bukietów ró¿ do tej pory nie dosta³a.
Profesor Regina Renz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obchodzi³a czterdziestolecie swoje pracy naukowej.
Na uroczystoœæ w rektoracie uczelni przyby³o prawie trzystu goœci, g³ównie naukowców,
ale tak¿e polityków i biznesmenów. Nic dziwnego, bo profesor Regina Renz mia³a wielki wp³yw
na powstanie w Kielcach klasycznego uniwersytetu. Swoj¹ kadencjê rektorsk¹ zaczyna³a w
2005 roku, jako rektor Akademii Œwiêtokrzyskiej, potem by³a rektorem Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego, a w 2012 roku
przekaza³a insygnia, jako rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.

Jako pierwszy odpowiada³ na pytania internautów, profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

STUDENT 3

Stra¿nik jêzyka polskiego

n Profesor Walery Pisarek otrzyma dziœ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

POCHODZÊ Z POLSKI
Formalnie jest góralem. –
Urodzi³em siê w Rabce. Doœæ
przypadkowo, bo mama przebywa³a wtedy w uzdrowisku –
mówi profesor Waler y Pisarek, który 31 maja obchodzi³
83 urodziny. Dziœ mieszka w
Krakowie, ale dzieciñstwo
spêdzi³ w Kieleckiem. –
Œmia³o mo¿na tak uznaæ, gdy¿
mieszka³em w Radomiu, który
administracyjnie nale¿a³ do
województwa kieleckiego.
Czuæ by³o w Radomiu zazdroœæ, ¿e to nie Radom jest
stolic¹ województwa, a Kielce. Potem los rzuca³ go w ró¿ne miejsca. – Kiedy ktoœ mnie
pyta sk¹d pochodzê, zwykle
odpowiadam, ¿e z Polski.

RADOM, LUBLIN,
KRAKÓW
M³ode lata dzieli³ pomiêdzy
Radomiem a Jaszczowem na
LubelszczyŸnie. W Jaszczowie
rodzice profesora kupili pozosta³oœci po maj¹tku Juliusza
Poniatowskiego, przedwojennego ministra rolnictwa. Sielskie dzieciñstwo przer wa³a
druga wojna œwiatowa, po wojnie nie by³o lepiej. – W 1947
roku mia³em okazjê spêdziæ
parê miesiêcy w baszcie zamku w Lublinie. Trafi³em tam do
wiêzienia – mówi Walery Pisarek. By³ to trudny czas pierwszych wybor ów w Polsce,
pocz¹tek nowej epoki, Polski
Ludowej. – Uciekam od martyrologii – profesor koñczy ten
w¹tek. Wiêcej uwagi poœwiêca
lubelskiej baszcie. – Dopiero
teraz bêdzie remontowana i
urz¹dzana - mówi. Ju¿ wtedy
wiedzia³, ¿e zostanie polonist¹. Pocz¹tkowo mia³ studiowaæ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, u profesora Juliusza Kleinera. Ten zosta³ przeniesiony do Krakowa,
Waler y Pisarek pojecha³ za
nim. W 1949 roku zosta³ studentem pierwszego roku polonistyki na Uniwersytecie Jagielloñskim. Do gor¹cych zwolenników nowej w³adzy nie nale¿a³. – Kolejny raz zosta³em
aresztowany, musia³em przerwaæ studia, ale to nie jest wa¿ne. Wa¿ne jest, ¿e w 1957 roku wreszcie je skoñczy³em.

PRZY ALEI RÓ¯
Rozmawiamy w mieszkaniu
profesora na osiedlu S³onecznym, w Nowej Hucie. Obok
mkn¹ samochody alej¹ Ró¿.
Do 1989 na koñcu tej alei sta³
pomnik W³odzimierza Lenina.
Waler y Pisarek zwi¹za³ wiêk-

LICZY SIÊ JAKOŒÆ

szoœæ swojego ¿ycia z tym
miejscem. – Ju¿ jako student
przyje¿d¿a³em budowaæ Now¹
Hutê. Poloniœci byli zobowi¹zani do zwalczania analfabetyzmu. Ka¿dy z nas dostawa³ osobê, któr¹ w³adza zdefiniowa³a, jako analfabetê. Po
naszych korepetycjach te osoby musia³y siê w³asnorêcznie
podpisaæ – wspomina profesor. Mia³ swój wk³ad w zwalczaniu analfabetyzmu w Polsce Ludowej. – Dziœ siê z tego
nie œmiejê, bo ka¿dy z nas powa¿nie traktowa³ to zadanie.

NOWA HUTA
Student Walery Pisarek pomóg³ te¿ w³adzy ludowej w wydobyciu wêgla. Niesfornego
m³odziana skierowano do pracy w kopalni Brzeszcze. To
trudna kopalnia, pok³ady wêgla s¹ bardzo niskie i kilkanaœcie godzin trzeba pracowaæ
na kolanach. – By³o ciê¿ko,
ale praca mi siê podoba³a.
Zda³em nawet egzamin na
m³odszego rêbacza – mówi. W
g³owie pojawi³a siê nawet myœl
o sta³ej pracy w kopalni. Byæ
mo¿e zosta³by sztygarem, gdyby nie Kr ystyna, póŸniejsza
¿ona. Przyje¿d¿a³a w odwiedziny jako kuzynka, bo tylko krewni mogli siê widywaæ z wiêŸniami, a taki status mia³ Walery
Pisarek. – Absolutnie nie
chcia³a, abym zosta³ górnikiem. Nie dlatego, ¿e jest to
coœ deprecjonuj¹cego, ale
dlatego, ¿e jest to niebezpieczny zawód – mówi profesor. Wróci³ do Krakowa i po
skoñczeniu studiów dosta³
etat w Domu Kultur y Huty
imienia Lenina w Nowej Hucie.
Szerzy³ kulturê w jednym z najwiêkszych œrodowisk robotniczych w Europie. – To by³o sympatyczne. Czu³em, ¿e ci ludzie,
którzy w du¿ej czêœci pochodzili ze wsi, garn¹ siê do kultury. Dla nich Kraków i Nowa Huta by³y awansem spo³ecznym.
Wiadomo, by³ alkohol, by³y
awantur y, straszono Kraków
pr zybyszami. Zdecydowana
wiêkszoœæ mieszkañców Nowej Huty to jednak ludzie, którzy chcieli wieœæ spokojny ¿ywot mieszczan, umeblowaæ
mieszkanie, kupiæ samochód,
wykszta³ciæ dzieci.

CZAS OŒRODKA
Z domu kultury w Nowej Hucie wyrwa³a Walerego Pisarka,
dziennikarka Irena Tetelowska. Namówi³a go do pracy w
powstaj¹cym Oœrodku Badañ
Prasoznawczych. – Moja praca w oœrodku polega³a najpier w na wyszukiwaniu b³êdów w prasie i przedstawianiu
ich na zebraniach zespo³ów
redakcyjnych – t³umaczy profesor. Z oœrodkiem zwi¹za³y
siê znane osoby: Zenon Klemensiewicz, Roman Ingarden,
Henryk Markiewicz i Kayimiery Dobrowolski. – ¯y³em sobie
spokojnie wiele lat, zajmuj¹c
siê badaniem jêzyka mediów.
Z czasem ju¿ mniej wytyka³em
dziennikar zom niepoprawnoœæ jêzykow¹, a skupi³em siê

n
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êzykoznawca, znawca
mediów,
skr omny
cz³owiek. Taki jest profesor Walery Pisarek, nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
„Cokolwiek w ¿yciu robiê,
staram siê to robiæ jak najlepiej” - takie jest motto profesora Walerego Pisarka. A jak
pokazuje historia jego ¿ycia,
wiele w nim musia³ siê staraæ.

Profesor Walery Pisarek w swoim mieszkaniu w Nowej Hucie.

na badaniu samego jêzyka,
u¿ywaniu s³ów i budowaniu
zdañ – mówi. Efektem badañ
jest ksi¹¿ka „Retoryka dziennikarska”, która do dziœ pozostaje podstawowym podrêcznikiem na studiach dziennikarskich.

TRAGICZNY LOT
Pr zyszed³ r ok 1969. 2
kwietnia pod Babi¹ Gór¹ rozbi³
siê samolot, wœród 53 ofiar
tragedii byli profesor Zenon
Klemensiewicz i Irena Tetelowska, ówczesna dyrektor
oœrodka. Wracali z posiedzenia Rady Naukowej Oœrodka
Badañ Prasoznawczych. – Te¿
by³em na tym spotkaniu, ale
nie polecia³em tym samolotem, tylko nastêpnym. Polecia³a nim Irena Tetelowska,
która zostawi³a psa samego i
chcia³a jak najszybciej wróciæ
do domu w Krakowie – opowiada. Walery Pisarek zosta³ dyrektorem Oœrodka Badañ Prasoznawczych i by³ nim a¿ do
2000 roku.

KLUSKA CZY KLUSEK
Lata siedemdziesi¹te
ubieg³ego wieku to wyj¹tkowy
czas dla profesora. By³ ju¿
uznan¹ postaci¹ w krêgach
naukowych i dziennikarskich.
W tym czasie sta³ siê popularn¹ osobowoœci¹ telewizyjn¹. W 1974 roku w Drugim
Programie Telewizji Polskiej
ruszy³a audycja „Studio 2”. Jej
pomys³odawc¹ by³ Mariusz
Walter, póŸniejszy za³o¿yciel
telewizji TVN. „Studio 2”
nadawano w wolne soboty i
audycja szybko sta³a siê ulubionym programem Polaków.
Jego treœæ i forma by³y nowoczesne, odbiega³y od nudnych
programów, jakie w tym czasie
emitowa³a telewizja. Rosn¹ca
popularnoœæ „Studia 2” sprawi³a, ¿e przeniesiono je do
Programu Pierwszego. Mariuszowi Walterowi uda³o siê zaprosiæ do programu ciekawych
ludzi, miêdzy innymi Aleksandra Bar diniego i Olgê Lipiñsk¹, program prowadzili:
Bo¿ena Walter, Edward Miko³ajczyk i Tomasz Hopfer. Du-

¿ym wydarzeniem by³ wystêp
w studiu szwedzkiego zespo³u
ABBA. - W programie mia³em
swoje okienko, „Lekcjê jêzyka
polskiego”, t³umaczy³em zawi³oœci naszego jêzyka.
Sta³em siê znany i rozpoznawalny – mówi Walery Pisarek.
Zosta³ postaci¹ medialn¹. –
Kiedyœ jecha³em na program
do Warszawy i zderzy³em siê
furmank¹, która zajecha³a mi
drogê. Prosi³em przeje¿d¿aj¹cych o pomoc, spotka³em
siê z ¿yczliwoœci¹. W zamian
za pomoc musia³em jednak
powiedzieæ czy mówi siê „kluska”, czy „klusek” – wspomina profesor. W stanie wojennym „Studio 2” zosta³o zlikwidowane, Mariusz Walter po¿egna³ siê z telewizj¹. Tym samym zabrak³o w niej Walerego
Pisarka.

PILNUJÊ JÊZYKA
To nie by³ koniec medialnej
dzia³alnoœci profesora. W
1987 roku zosta³ przewodnicz¹cym jur y w Ogólnopolskim Dyktandzie, które do
dziœ odbywa siê w Katowicach. – Zaprosi³a mnie Krystyna Bochenek, pomys³odawczyni dyktanda i póŸniejsza wicemarsza³ek Senatu – mówi.
Kr ystyna Bochenek zginê³a
cztery lata temu w katastrofie
lotniczej w Smoleñsku. Dyktando odbywa siê nadal w katowickim centrum kultury, które nazwano imieniem Krystyny
Bochenek. Patr onuje mu
nadal Rada Jêzyka Polskiego
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, której pierwszym
przewodnicz¹cym i honorowym prezesem jest profesor
Walery Pisarek. Z jego inicjatywy przed 15 laty uchwalono
ustawê o jêzyku polskim. – Zadaniem, które wykonujê przez
wiêkszoœæ swojego ¿ycia, jest
dbanie o jakoœæ jêzyka polskiego – mówi profesor Walery Pisarek.

ZESPÓ£
PIEŒNI I TAÑCA
Rok 1989 by³ rokiem wielkich zmian. Oœrodek przesta³
byæ finansowany przez Robot-

nicz¹ Spó³dzielniê Wydawnicz¹ Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch. –
Oœrodek s³u¿y³ RSW jako „zespó³ pieœni i tañca”. Mo¿na
by³o siê nim pochwaliæ,
zw³aszcza w kontaktach zagranicznych – mówi profesor Pisarek. Dziœ to trudne do wyobra¿enia, ale do 1989 roku RSW
Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch by³a wydawc¹ niemal wszystkich tytu³ów prasowych w Polsce. 95
procent udzia³ów mia³a w nim
Polska Zjednoczona Par tia
Robotnicza. Dla par tii RSW
by³a znakomitym Ÿród³em dochodów. Po pr zemianach
1989 roku przesta³a istnieæ.
Oœrodek Badañ Prasoznawczych sta³ siê czêœci¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wybrano tak¹ mo¿liwoœæ zamiast
prywatyzacji.

INTERNETOWE
MANOWCE
Dziœ profesor jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana
Paw³a II w Krakowie. Nadal œledzi media, ich jêzyk. Tak¿e w Internecie. Niedawno zosta³ prenumeratorem tabletowym „Polityki”. – Szczerze przyznam, ¿e
od tego czasu czytam mniej artyku³ów. Lubiê czytaæ przy jedzeniu, a nie da siê spo¿ywaæ
posi³ku, trzymaj¹c tablet w drugiej rêce – mówi. Mo¿e to
w³aœnie jeden z tych b³ahych
powodów, dziêki którym prasa
drukowana przetrwa, pomimo
spadku sprzeda¿y gazet. –
Spadek sprzeda¿y gazet jest
zrozumia³y w czasach Internetu, laptopów, smartfonów i tabletów, ale Internet nie wyeliminuje ca³kowicie prasy drukowanej – uwa¿a profesor. Jego
zdaniem, Internet obecnie
prze¿ywa pierwszy kryzys popularnoœci. – Zaczyna go z¿eraæ reklama, która jest w Internecie coraz bardziej nachalna.
Kiedy wpisujê has³o wyskakuj¹
mi rzeczy, które mogê kupiæ,
wyskakuj¹ reklamy zwi¹zane z
wpisanym has³em. Stare informacje s¹ wymieszane z aktualnymi. Czytelnika wprowadza
siê na manowce – uwa¿a Walery Pisarek.

Innym problemem jest selekcja zalewaj¹cych nas zewsz¹d informacji. Setki kana³ów telewizyjnych, portali internetowych, stacji radiowych
i gazet ca³y czas staraj¹cych
siê uatrakcyjniæ i przyspieszyæ
przekaz. – Mogê porównaæ to
do wizyty w ogromnej bibliotece. Nie mamy czasu na przeczytanie wszystkiego, pojawia
siê uczucie sytoœci bez konsumpcji. To jest podobne do
ogl¹dania produktów ¿ywnoœciowych, gdy nie jesteœmy w
stanie wszystkiego posmakowaæ – mówi profesor Waler y
Pisar ek. Musimy z tego
nat³oku wybraæ coœ najwa¿niejszego, najlepiej przygotowanego. – To jest zadanie dla
prasy, która kszta³tuje nasze
gusta. Mo¿e nie dla dziennika,
który przegra szybkoœci¹ przekazu z telewizj¹, radiem i Internetem, ale dla czasopism, tygodników. Prasa powinna stawiaæ na jakoœæ, nie tylko na
szybkoœæ – uwa¿a Walery Pisarek.

ŒWIÊTOKRZYSZCZANIN
Pocz¹tek czer wca 2014
dla Walerego Pisarka bêdzie
siê kojarzy³ z Kielcami. Dziœ
otrzyma tytu³ doktora honoris
causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. ¯yje tym od
kilku dni. – Myœl¹c o Kielcach,
myœlê o profesor ze Marku
Ruszkowskim, profesorze Tom a s z u M i e l c z a r k u z a jmuj¹cym bardzo wa¿ne miejsce wœród polskich medioznawców. Myœlê o profesorze
Piotr ze Zbrogu, choæ on
chcia³by abym mówi³ Zbrógu –
mówi. Dla Walerego Pisarka
nasz region ma wyj¹tkowe
znaczenie. – Mój ojciec urodzi³ siê w Furmanowie, w gminie Niek³añ, a dziadek od
strony matki pochodzi³ spod
Sandomier za.
Œmia³o
mo¿emy uznaæ, ¿e jestem
Œwiêtokrzyszczaninem – mówi.

GNIAZDO POLSKI
Œwiêtokrzyskiego Waler y
Pisarek uczy³ siê z ksi¹¿ki
Paw³a Jasienicy „Wis³a po¿egna zaœcianek”. Jako student,
w 1951 roku napisa³ recenzjê
tej ksi¹¿ki dla dziennika
„S³owo Powszechne”. – To repor terska opowieœæ o wêdrówkach przez Œwiêtokrzyskie. Jasienica pokaza³ Œwiêtokrzyskie jako prawdziwe serce Polski, jako centrum polszczyzny od najdawniejszych
czasów, od czasów Wiœlicy. Do
dziœ patrzê na Œwiêtokrzyskie
oczyma Paw³a Jasienicy. To we
mnie zosta³o i w ci¹gu swojego ¿ycia przekonywa³em siê o
bogatej tradycji tego regionu.
Jestem przekonany, ¿e Œwiêtokrzyskie ma prawo nazywaæ
siê gniazdem Polski i polskoœci - koñczy profesor Walery Pisarek, doktor honoris causa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Piotr BURDA

4 STUDENT

Wspomnienie Poety

n W kwietniu odszed³ Tadeusz Ró¿ewicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

B
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y³ rok 2009 – dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – rok
wa¿ny. Wielki Mistrz
polskiej poezji, wymieniany
wraz z Mi³oszem i Herbertem w
gronie najwybitniejszych, otrzymywa³ doktorat honoris causa
m³odego uniwersytetu.
Droga do tego wydarzenia
pr osta nie by³a. Po miesi¹cach negocjacji telefonicznych i osobistych w koñcu
przyszed³ upragniony list datowany na 18 grudnia 2008 roku: „W sprawie doktoratu h.c.
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, mo¿e Pan przyjechaæ
do mnie, do Wr oc³awia w
pier wszej po³owie stycznia
2009 roku” – pisa³ 89-letni
wówczas Ró¿ewicz.

Popatrz, Wies³awa
Mia³em wzi¹æ tylko jedn¹
osobê z UJK (nie wiêcej, bo
„nie wiadomo jak bêdê siê
czu³”). Pojechaliœmy z pani¹
profesor Jadwig¹ Muszyñsk¹.
Pani pr ofesor absolutnie
zaw³adnê³a sympati¹ Poety.
Zazwyczaj skupiony i niezbyt
wylewny, tym razem powita³
nas z uœmiechem i nieskr ywan¹ radoœci¹. Z czasem by³
coraz bardziej rozluŸniony, jego zwyczajowa k¹œliwa ironia,
z³oœliwoœæ charakter yzuj¹ca
niezwyk³¹
inteligencjê,
ust¹pi³a miejsca ¿artom, swobodnej wymianie opinii. Pani
profesor w domu Poety ustali³a z Ró¿ewiczem niemal
wszystkie szczegó³y przyznania doktoratu i wstêpny przebieg uroczystoœci. Wiadomo
ju¿ by³o kto bêdzie g³osi³ laudacjê, jakich goœci trzeba zaprosiæ, jak zorganizowaæ wydarzenie.
Do mnie nale¿a³o przywiezienie Mistrza na czerwcow¹
uroczystoœæ i towarzyszenie
mu podczas tej wizyty. Jad¹c z
Wroc³awia zatrzymaliœmy siê
w dworku Miko³aja Reja w
Nag³owicach. Nikogo nie
uprzedzi³em, ¿e zajrzymy w to
miejsce, by³o ju¿ mocno po
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Tadeusz Ró¿ewicz podczas uroczystoœci nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

po³udniu, dworek by³ zamkniêty, wiêc tylko popatrzyliœmy z
zewn¹tr z.
–
Popatr z
Wies³awa, panie Januszu, kiedyœ to p³acili poetom. Nie to
co teraz - ¿artowa³ Mistrz, pokazuj¹c na okaza³y dwór i okalaj¹cy go park.

Komplementy
szkodz¹…
Ceremonia przyznania doktoratu by³a piêkn¹ uroczystoœci¹. Poeta by³ wyraŸnie wzruszony i zadowolony. Laudator
prof. Marek Ruszkowski mówi³, ¿e twórczoœæ Ró¿ewicza
traktuje „o kondycji cz³owieka,
o bólu myœl¹cej egzystencji, o
pu³apkach, w jakie pochwyciæ
chc¹ jednostkê machiny ideologiczno-polityczne, umasowiona niby-kultura, demon
konsumpcji".
Prezydent Lech Kaczyñski
w przes³aniu do uczestników
ur oczystoœci odczytanym
przez Przemys³awa Gosiewskiego napisa³, ¿e “Tadeusz

Ró¿ewicz w wielkiej mierze
nada³ kszta³t polskiej literaturze wspó³czesnej”. Podkreœli³,
¿e “nadanie tytu³u honoris
causa jest zwieñczeniem zarówno wybitnych dokonañ
twórczych, jak i ¿yciowej drogi
Tadeusza Rózewicza - ¿o³nierza Armii Krajowej, cz³owieka
wielkiej moralnej wra¿liwoœci,
myœliciela zg³êbiaj¹cego tajniki ludzkiej natur y i dylematy
wspó³czesnej cywilizacji” (cytujê z PAP).
Tadeusz Ró¿ewicz poœwiêci³
wyk³ad swojemu mistrzowi z
przesz³oœci - Janowi Kochanowskiemu. To by³ naprawdê jego
mistrz. Kilka lat wczeœniej, kiedy odwiedziliœmy Czarnolas,
stary Poeta odda³ ho³d Kochanowskiemu, k³aniaj¹c siê jego
poezji i m¹droœci.
Jak zwykle ¿artowa³, ¿e woli
krytykê ni¿ komplementy, bo
te dr ugie w nadmiar ze
szkodz¹ jak lekarstwa albo
s³odycze.
I jak zwykle z ironi¹ dodawa³ (dalej cytat PAP): „Tytu³

ten ostatnio jest nadawany
nie tylko naukowcom, ale równie¿ politykom, mêdrcom i innym osobom. Moim skromnym zdaniem, czasem byæ
mo¿e zbyt lekkomyœlnie. Przeœwietne senaty powinny byæ
mo¿e przeœwietlaæ nas, dostojnych doktorów, bo przecie¿ nie jest przewidziana ¿adna ceremonia zwracania doktoratu, czy te¿ odbierania go
lub oddawania. Wymaga to
oczywiœcie odrêbnej ceremonii, która powinna byæ opracowana. Rozwa¿enie tych spraw
przez nasze uniwersytety jest
konieczne dla œwiêtego spokoju”.
Zabawna sytuacja mia³a
miejsce póŸniej, przy obiedzie. Jedna z pañ, bardzo wysoki urzêdnik pañstwowy – pochwali³a siê, ¿e jest filologiem
polskim. – O, to zapewne bêdzie pani wiedzieæ z kim Mickiewicz mia³ p³omienny romans…. – zacz¹³ Poeta. Nastêpnie poda³ kilka szczegó³ów romansu i zastyg³ w

oczekiwaniu na odpowiedŸ.
Pani ur zêdniczka nie wiedzia³a. Po prawdzie nikt przy
stole - poza Ró¿ewiczem oczywiœcie - nie wiedzia³, choæ sporo naukowców z UJK siedzia³o
w restauracji „Pod Ró¿¹”. – To
pani jest (tu nazwa funkcji) i
nie wie pani takich rzeczy? ¿achn¹³ siê ca³kowicie „powa¿nie” poeta. Rozbawi³ wszystkich do ³ez, wraz z adresatk¹
pytania.
A potem nast¹pi³o jakieœ
potworne ober wanie chmur y
we Wroc³awiu i Poeta musia³
szybciutko wracaæ do domu,
bo w niebezpieczeñstwie znalaz³a siê znajduj¹ca siê w podziemiach kamienicy jego biblioteka.

Czas grzybodawania
W kolejnych latach Poeta
wielokrotnie wraca³ do tego
wydar zenia, zawsze mi³o
wspominaj¹c czas spêdzony w
Kielcach. Niezmiennie prosi³ o
pozdrowienie prof. Jadwigi

WERNISA¯ WINCENTEGO KUÆMY NA OTWARCIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Œwiat³o w cieniu

W

ernisa¿ wystawy rzeŸb,
rysunku i fotografii profesora Wincentego Kuæmy „Œwiat³o w cieniu”
zainaugurowa³ 4 czer wca dzia³alnoœæ Galerii Uniwersyteckiej w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej.
Galeria jest kontynuacj¹ minigalerii istniej¹cej w dawnym budynku
biblioteki przy ulicy Leœnej.
Profesor Wincenty Kuæma, jeden
z najwybitniejszych wspó³czeœnie
¿yj¹cych polskich rzeŸbiarzy, prowadzi dzia³alnoœæ artystyczn¹ w zakresie rysunku, medalierstwa i ma³ych
form rzeŸbiarskich, a tak¿e w zakresie projektowania i realizacji rozwi¹zañ pomnikowych, wnêtrz sakralnych oraz przestrzeni urbanistycznych. W 1967 roku rozpocz¹³

pracê dydaktyczno-naukow¹ w krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych,
gdzie do momentu przejœcia na
emer yturê w 2000 roku kierowa³
Pracowni¹ Przestrzeni w Katedrze
Sztuk Wizualnych na Wydziale Form
Przemys³owych. W 1995 roku otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego.
Swoje prace eksponowa³ na ponad
37 wystawach indywidualnych, 80
wystawach zbiorowych w kraju i ok.
60 wystawach za granic¹. Bra³
udzia³ w wielu konkursach rzeŸbiarsko-architektonicznych uzyskuj¹c
ponad 50 nagród i wyró¿nieñ.
Patronat Honorowy nad wystaw¹
obj¹³ JM rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, profesor Jacek
Semaniak. Wystawa czynna bêdzie
w dni robocze w godzinach 10-16,
do 31 lipca. Wstêp wolny.
Renata HARA

Muszyñskiej, pyta³ czy Kielce
nadal tak piêknie siê rozwijaj¹
i pozostawa³ w oczekiwaniu
na… grzyby.
Bo jesieñ to by³ charakterystyczny czas, gdy pakowaæ nale¿a³o kosz œwiêtokrzyskich
grzybów i jechaæ na ulicê Promieñ do Wroc³awia. Pan Tadeusz i pani Wies³awa uwielbiali
œwiêtokrzyskie grzyby i byli
przekonani, ¿e ¿adne inne na
œwiecie tak wybornie nie smakuj¹. Byæ mo¿e znaczenie mia³
tu fakt, ¿e z dum¹ i nostalgi¹
wspominali zawsze ich czasy
par tyzanckie. Podczas wojny
oddzia³, w któr ym s³u¿yli
dzia³a³ na terenie naszego regionu.
Wizyta we Wr oc³awiu
wygl¹da³a zawsze podobnie.
Furtkê otwiera³ syn Kamil, albo pani Wies³awa, Pan Tadeusz ju¿ czeka³ przy stole. Po
niezbyt wylewnym powitaniu,
nastawa³a r ytualna herbata,
rozmowy o ró¿nych sprawach,
zaproszenie na obiad. Zaraz
po tym Pan Tadeusz ubiera³
swój drelich z oderwan¹ kieszeni¹, której ciemny œlad by³
bardzo widoczny na wyblak³ym
przez lata ubraniu, i szed³ na
górê pisaæ albo poprawiaæ
wiersze. A grzyby trafia³y do
Pani Wies³awy…
Poeta zmar³ 24 kwietnia tego roku. Odszed³ doktor honoris causa Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Jeden z tych, któr zy obdarzaj¹c kogoœ zaufaniem i przyjaŸni¹ obdarzali zaszczytem.
Janusz KNAP

Janusz Knap
Jest obecnie
dyrektorem
Wzgórza
Zamkowego
w Kielcach,
w 2009 roku
pe³ni³ funkcje prezesa
zarz¹du Radia Kielce.

STUDENCI UJK RUSZAJ¥
NA RAJD…

Hej,
przygodo
J
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Dzie³a Wincentego Kuæmy mo¿na ogl¹daæ w nowym gmachu biblioteki uniwersyteckiej.

u¿ w sobotê, 14 czerwca odbêdzie
siê XVI Rajd GwiaŸdzisty „Ciekoty”, organizowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Studenci bêd¹ mieli do wyboru trasy o
ró¿nej d³ugoœci i trudnoœci. Jednak i tak
wszyscy spotkaj¹ siê w Ciekotach. – Jedna z tras bêdzie prowadziæ przez wieœ Wymyœlona, górê Radostow¹, prze³om rzeki
Lubrzanki i dalej szlakiem niebieskim do
Ciekot. Przygotowana jest tak¿e trasa rowerowa do Ciekot. Ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie. Zapraszamy wszystkim studentów i nie tylko. Mo¿ecie liczyæ na dobr¹ zabawê i ciep³¹ strawê.
/mw/

STUDENT 5

Samobójstwo Europy

n Profesor Andrzej Chwalba da³ w Kielcach niezwyk³y wyk³ad o I wojnie œwiatowej

TO SAMOBÓJSTWO
Najpier w zacz¹³ od wyjaœnienia tytu³u swojej ksi¹¿ki.
Na pocz¹tku XX wieku w Europie nast¹pi³ „ch³odny pokój”
pomiêdzy aliantami, Niemcami i Austro–Wêgrami. – Wydawa³o siê, ¿e tak bêdzie przez
dziesiêciolecia. Równowaga
si³ sprawia³a, ¿e nie by³o fawor yta tej wojny, bo ¿adna z
si³ nie mia³a potencja³u, któr y
pozwoli³by na szybkie zwyciêstwo. By³a to wojna na wyniszczenie – mówi profesor
Chwalba. Wojna zaczê³a siê w
1914 roku, zakoñczy³a siê po
czterech latach. Dopiero
w³¹czenie siê Amer ykanów
do wojny przes¹dzi³o o zwyciêstwie aliantów w 1918 roku. Bezsensown¹ wojnê zakoñczyli ludzie. Zapasy ¿ywnoœci siê wyczerpa³y, zamiast
mas³a ludzie dostawali porcje
margar yny, zamiast cukru sachar ynê, o daniach miêsnych
mo¿na by³o zapomnieæ. W powietr zu wisia³a rewolucja.
– Do Petersburga dociera³o
trzydzieœci wagonów ¿ywnoœci, a przed wojn¹ by³o ich
250. Rewolucjê zaczê³y kob i e t y, k t ó r e n i e m i a ³ y c o
w³o¿yæ do garnka, za nimi
posz³y dzieci. Mê¿czyzn nie
by³o, bo byli na froncie. Nie
by³o czym grzaæ w piecu, wycinano miejskie skwer y. Czy to
nie by³o samobójstwo Europy? – pyta profesor.

GRA EMOCJI
Do 1914 roku Europa panowa³a na œwiecie, robi³a z
nim wszystko, co chcia³a,
œwiat ulega³ europeizacji. –
Star y Kontynent dominuje w
œwiecie nauki, myœli i idei. Tu
siê narodzi³ konser watyzm, liberalizm, a tak¿e nacjonalizm, któr y póŸniej przenika
do innych krajów. W Europie
narodzi³a siê emancypacja
kobiet, a tak¿e syjonizm, czyli
kwestia ¿ydowska. Nic nie
mog³o wydarzyæ siê bez zgody
Europejczyków – podkreœla
profesor Andrzej Chwalba. Po

mi¹tkê po takiej taktyce przez
wiele lat mieliœmy w naszym
regionie. Kolej warszawska,
która wiod³a przez Kielce i Radom, koñczy³a siê w szczerym
polu pod Tunelem, nie dociera³a do Krakowa. – Chodzi³o o
to, aby Austriacy musieli te kilkadziesi¹t kilometrów pokonaæ
pieszo, zanim przesi¹d¹ siê do
wagonów jad¹cych na front
wschodni – mówi. Rosjanie siê
przeliczyli. – Takie rozwi¹zanie
okaza³o siê piêta Achillesow¹
armii carskiej. Rosjanie w
znacznej mierze przegrali wojnê
prze niewydolnoœæ systemu komunikacyjnego – uwa¿a profesor Chwalba. Jesieni¹ 1916 roku œrednie tempo poruszania
siê rosyjskiej kolei wynosi³o 25
kilometrów na dobê. – Poci¹g
siê zatrzymywa³, pasa¿erowie
wychodzili, zbierali kwiatki, biesiadowali, spêdzali mi³o czas.
Po czym wracali do wagonów –
mówi.

1918 roku by³o ju¿ tylko gorzej. II wojna œwiatowa by³a
„dogr ywk¹” do pier wszej.
– Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej, twórcy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej wiedzieli, ¿e trzeciej wojny Europa ju¿ nie przetrzyma. Mam
nadziejê, ¿e nie dojdzie ju¿ do
trzeciej wojny œwiatowej. Nie
jest tak, ¿e historia lubi siê
powtarzaæ, bo historia nigdy
dos³ownie siê nie powtórzy.
Powtarzaj¹ siê okolicznoœci i
zachowania ludzi i mechanizmy. Ka¿da wojna jest gr¹
ludzkich emocji, ¿adne prawo
jej nie zatrzyma – mówi profesor Andrzej Chwalba. Upadek
Europy zacz¹³ siê dok³adnie
sto lat temu, z chwil¹ wybuchu pier wszej wojny œwiatowej. - Nadal tak siê dzieje, bo
Europa jest marginalizowana, ona siê kurczy – uwa¿a
profesor.

BYLE SIÊ BIÆ
Dlaczego w ogóle dosz³o
do wybuchu wojny? - W XIX
wieku w Europie panowa³ spokój, poza lokalnymi konfliktami, nie by³o powa¿nej wojny.
– Stwierdzono wtedy, ¿e Europa musi siê ponownie odrodziæ, potr zebuje mocnego
starcia, bo gnuœnieje, niewieœcieje. Dotyczy³o to g³ównie
mê¿czyzn. Ich natura mówi,
¿e od czasu do czasu musz¹
siê biæ. Wojna da³a im tak¹
mo¿liwoœæ – uwa¿a profesor.
Na pocz¹tku ubieg³ego wieku
prawie wszystkim zale¿a³o na
wojnie, na powa¿nej bijatyce.
– Wyj¹tkiem byli rolnicy, którzy po prostu nie mieli czasu
na wojnê – mówi profesor. W
ówczesnych badaniach sonda¿owych, wiêkszoœæ by³a za
wojn¹, choæ nie do koñca wiedzia³a, z kim siê bêdzie biæ i o
co. Dochodzi³o do zabawnych
sytuacji. – Br ytyjski korpus
ekspedycyjny, któr y znalaz³
siê we Francji by³ przekonany,
¿e ma siê biæ z Francuzami, a
nie z Niemcami. Nie wa¿ne
by³o, z kim siê bijemy, byle siê
tylko biæ – opowiada profesor.
Nikt nie myœla³ o wojnie czteroletniej, mia³a zakoñczyæ siê
jesieni¹ 1914 roku, kiedy liœcie spadn¹ z drzew. – Ludzie,
którzy wyje¿d¿ali z naszych terenów na wojnê uwa¿ali, ¿e
zaraz wróc¹. W listach z frontu pisali ¿eby pilnowaæ spraw
domowych, bo oni za kilka dni
wracaj¹ – mówi profesor. Do
tego czasu tak w³aœnie
wygl¹da³y wojny. By³o kilka bitew, które przes¹dza³y o wyniku.

WYGRA£Y KOBIETY
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wojna œwiatowa by³a samobójstwem Europy. Jedynym wygranym tej wojny
by³y kobiety, mê¿czyŸni siê
skompromitowali.
Opowiada o tym profesor
Andr zej Chwalba, profesor
Uniwersytetu Jagielloñskiego,
który by³ goœciem Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W
Kielcach profesor opowiada³ o
swojej nowej ksi¹¿ce „Samobójstwo Europy”.

Profesor Andrzej Chwalba by³ goœciem Instytutu Historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Profesor Andrzej Chwalba
Ma 65 lat, pochodzi z Czêstochowy.
Historyk i nauczyciel akademicki
specjalizuj¹cy siê w historii XIX i XX
wieku oraz historii Krakowa. Wielokrotnie nagradzany za swoje publikacje historyczne. W 2000 roku by³
kandydatem na prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej. Po ujawnieniu
jego przynale¿noœci do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zrezygnowa³ z tej funkcji. Obecnie pracuje na
Uniwersytecie Jagielloñskim.

KOLEJOWA PAMI¥TKA
– Tak myœleli te¿ Niemcy,
którzy liczyli, ¿e po powa¿nym
starciu pod Par y¿em, zajm¹
Francjê i w glorii zwyciêzców
wróc¹ do swoich domów – mówi Andrzej Chwalba. Mieli wróciæ poci¹gami, bo to w³aœnie

sieæ kolejowa by³a decyduj¹ca
o losach wojny. – Nie rozumia³a tego Rosja, która koñczy³a swoje linie kolejowe w
polu, nie ³¹cz¹c swojej sieci z
s¹siednimi pañstwami. Ca³y
transport trzeba by³o sprowadziæ na polne drogi, co znacznie ogranicza³o mo¿liwoœci bojowe – podkreœla profesor. Pa-

Wygranymi I wojny œwiatowej by³y kobiety. Do momentu
jej wybuchu by³o im trudno.
Zajmowa³y siê domem, pracowa³y g³ównie w fabr ykach
w³ókienniczych, mia³y trudny
dostêp do edukacji, ograniczone prawa wyborcze. - W
czasie wojny to siê zaczê³o
zmieniaæ. Mia³ na to wp³yw
„ocean g³upoty” mê¿czyzn, jak
mówiono o przed³u¿aj¹cej siê
wojennej bijatyce – opowiada
profesor. Do 1914 roku samotna kobieta na ulicy oznacza³a s³u¿¹c¹, albo prostytutkê. Dziewczêta z dobrego domu nie mog³y samotnie wychodziæ na ulicê, nie mog³y samodzielnie skorzystaæ z telefonu.
Œwiadkiem takiej rozmowy by³
ojciec. W 1917 roku grupa londyñskich feministek przysz³a
do pubu i zamówi³a sobie piwo. – Dosz³o do przepychanek
z barmanem, klientami pubu.
Uwa¿ano to za prowokacjê.
Wtedy je wyrzucono, ale za kilka dni posz³y do innego pubu.
Krótko obciête w³osy, skrócone spódniczki, panie zapali³y
papierosy i zamówi³y piwo. W
koñcu sta³o siê to normalne.
To jedna z najwiêkszych zdobyczy wojennych – mówi profesor Chwalba. Panowie ju¿ nie
protestowali, bo pojechali na
wojnê. A ci, którzy ju¿ wrócili z
frontu, wiedzieli, ¿e œwiat nie
mo¿e wygl¹daæ jak pr zed
1914 rokiem.

DRAMAT MILIONÓW
Wielu nie uda³o siê powróciæ z frontu. – W czasie I wojny

œwiatowej zginê³o 9,5 miliona
osób, dwa razy tyle by³o rannych, do tego dochodzi kilkaset tysiêcy inwalidów. Tysi¹ce
osób na wózkach, niewidomi,
to by³o coœ trudnego do zrozumienia i akceptacji przez Europê. Ludzie uwa¿ali, ¿e skoro
jesteœ inwalid¹, to twoja wina i
nie chcieli pomagaæ niepe³nosprawnym - mówi profesor. A¿
300 tysiêcy ¿o³nierzy nie wróci³o do swoich ¿on czy matek.
Mieli zniekszta³cone twarze
pr zez od³amki pocisków.
- Zak³adano dla nich specjalne
domy. Patrzyli tylko na siebie,
bali siê wyjœæ na zewn¹trz. Nie
chcieli konfrontacji ze zdrowymi. Obydwie strony nie by³y do
tego pr zygotowane. Nawet
¿onaci bali siê powrotu do domu – mówi profesor. Efektem
wojny by³ wirus gr ypy „hiszpanki”. – Zabra³a ona ¿ycie od
20 do a¿ 50 milionów ludzi,
jak niektórzy twierdz¹. To najwiêkszy zabójca, od czasów
„czarnej œmierci” w XIV wieku
– podkreœla profesor Chwalba.

GORZEJ NI¯ W 1945
To by³a te¿ mordercza wojna dla zwierz¹t. – Zabito 9,5
miliona koni, podobnie jak ludzi. Po wojnie zabrak³o koni i
nie by³o kim pracowaæ w polu –
mówi Andr zej Chwalba.
Dosz³o do sytuacji, ¿e do zaprzêgu trafia³y... kobiety. Najgorzej by³o w Galicji, czyli okolicach Krakowa, Tarnowa czy
Lwowa. – W lepiankach mieszka³o tam 660 tysiêcy rodzin,
bo miasteczka i wsie zosta³y
zrównane z ziemi¹. Straty polskie w czasie I wojny œwiatowej by³y du¿o wiêksze ni¿ w
czasie drugiej wojny. Patrzymy
na ni¹ przez pryzmat zniszczonej Warszawy, ale przecie¿ ani
Kielce, ani Czêstochowa, ani
Kraków nie zosta³y zniszczone. Niemcy szybko uciekali na
zachód i zaczêli broniæ dopiero Wroc³awia i Szczecina, które by³y ich miastami. Dlatego
jeœli chodzi o zniszczenia wsi i
miasteczek, to pierwsza wojna œwiatowa by³a du¿o wiêkszym Ÿród³em zniszczenia ni¿
druga – uwa¿a profesor Andrzej Chwalba.
Dla cywilizacji europejskiej
wojna by³a samobójstwem,
ale dla Polaków by³a odrodzeniem. - Z wojennego popio³u
narodzi³a siê wolna Polska,
która w 1918 roku wróci³a na
mapê Europy, po d³ugich latach zaborów – koñczy profesor Andrzej Chwalba.
Piotr BURDA

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

O

d roku akademickiego 2012/13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczy w pracach Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN).
Jest to struktura powo³ana przez Konferencjê Rektorów Uniwersytetów Polskich skupiaj¹ca prorektorów odpowiedzialnych
za sprawy naukowe wszystkich polskich uniwersytetów klasycznych (20 uczelni).

Siedzib¹ Komisji jest Warszawa (Uniwersytet Warszawski).
Prezydium UKN zdecydowa³o o zorganizowaniu swojego najbli¿szego posiedzenia w kieleckim UJK. Obrady odbêd¹ siê w
dniach 5-7 czerwca 2014 roku. Poza prorektorami do spraw nauki polskich uniwersytetów bêd¹ w nich uczestniczyli tak¿e: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
profesor W³odzis³aw Duch, przewodnicz¹cy Komitetu Ewaluacji

Jednostek Naukowych, profesor Maciej Zabel i przewodnicz¹cy
Zespo³u do spraw oceny czasopism naukowych przy MNiSW,
profesor Jerzy Wilkin.
Podczas spotkania dyskutowane bêd¹ najwa¿niejsze
bie¿¹ce kwestie dotycz¹ce nauki i szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
Marek PRZENIOS£O

6 STUDENT
Czas na podwy¿kê
stypendium!

B

êd¹c studentem
warto walczyæ o ka¿dy grosz. A gdy jeszcze mo¿na go dostaæ
od Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w stypendiach… Czemu nie?! Od
paŸdziernika UJK wyp³aci wy¿sze stypendia oraz dodatkowe
stypendium lipcowe!
W r oku akademickim
2013/2014 UJK mia³ 4260
stypendystów. Dotyczy³o to zarówno stypendiów socjalnych,
specjalnych dla osób niepe³nosprawnych oraz stypendiów rektora dla najlepszych
studentów. Gor¹czka stypendialna r ozpocznie siê z
pocz¹tkiem paŸdziernika, a
terminy sk³adania dokumentów, jak co roku zostan¹ ustalone przez poszczególne Dziekanaty. Co warto jednak ju¿ teraz wiedzieæ o stypendiach?
Wysokoœæ stypendium socjalnego uzale¿niona jest od
œredniego miesiêcznego dochodu netto (na jedn¹ osobê
w rodzinie studenta) uzyskanego w roku podatkowym poprzedzaj¹cym rok akademicki.
W ubieg³ym roku kwota otwieraj¹ca drogê do starania siê o
stypendia socjalne wynosi³a
850 z³ netto. Jak podkreœla
kierownik Dzia³u Spraw Studenckich Aleksandra Tokarczyk w najbli¿szym roku akademickim czeka studentów
mi³a niespodzianka: - Progi dochodowe zapewniaj¹ce dostêp do stypendium socjalnego pozostan¹ takie same, ale
kwota wyp³acana w ramach
stypendium zostanie powiêkszona o 50 z³. Dotyczy to ka¿-

dej grupy zaszeregowania.
Przypominam te¿, ¿e o stypendia socjalne mog¹ siê staraæ
nie tylko ju¿ studiuj¹cy, lecz tak¿e rozpoczynaj¹cych edukacjê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wspomnê tylko, ¿e dotychczasowe najwiêksze stypendium
socjalne mog³o wynosiæ 400
z³.
Najlepsi z najlepszych tak¿e mog¹ staraæ siê o wsparcie w postaci stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest ono przyznawane w
zale¿noœci od liczby uzyskanych punktów za œredni¹ ocen
- nie mniejsz¹ jednak ni¿ 4,5 jak równie¿ za osi¹gniêcia naukowe, ar tystyczne i spor towe. Tutaj przyznane stypendia
mog¹ siê wahaæ od 350 do nawet 1200 z³ na miesi¹c.
Natomiast, aby móc ubiegaæ siê o stypendium specjalne student musi posiadaæ
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci wydane przez Zespó³ ds.
Or zekania o (Stopniu) Niepe³nosprawnoœci b¹dŸ lekarza orzecznika ZUS. Obs³ug¹
stypendiów specjalnych zajmuje siê Biuro ds. Osób Niepe³nosprawnych mieszcz¹ce
siê przy ul. Œl¹skiej w Kielcach. Warto jeszcze dodaæ, ¿e
w lipcu, studentom kor zystaj¹cym w roku akademickim
2013/2014 z pomocy socjalnej, zostan¹ wyp³acone dodatkowe, dziesi¹te stypendia socjalne, stypendia rektora dla
najlepszych studentów oraz
stypendia dla osób niepe³nosprawnych.
Jan Duda

NOVATOR dla naszych
naukowców

P

akademickim przyznano prof.
UJK dr. hab. Piotrowi S³omkiewiczowi z Instytutu Chemii
oraz prof. UJK dr. hab. in¿. Annie Œwiercz z Katedr y Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska. Uroczysta gala odby³a
siê w Kieleckim Centrum Kultur y. Patronat nad konkursem
sprawuj¹: prezes Urzêdu Patentowego RP, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wojewoda œwiêtokr zyski i marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego.

Fot. Archiwum

rofesor Anna Œwiercz
i pr ofesor Piotr
S³omkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymali statuetki NOVATORA w ósmej edycji
konkursu Staropolskiej Izby
Przemys³owo-Handlowej.
NOVATOR to nagroda za
dzia³ania innowacyjne miêdzy
innymi w produkcji, us³ugach i
wspó³pracy nauka-przemys³.
W tym roku statuetkê NOVATORA za popular yzowanie wynalazczoœci w œrodowisku

n

Profesor Anna Œwiercz i profesor Piotr S³onkiewicz wraz z
profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Uniwersytet w rankingach
n W maju bie¿¹cego roku zosta³y opublikowane w prasie
ogólnopolskiej rankingi szkó³ wy¿szych

U

niwersytet Jana Kochanowskiego zosta³ sklasyfikowany w kolejnej edycji Rankingu Szkó³ Wy¿szych „Perspektywy 2014” przygotowanego przez Fundacjê Edukacyjn¹
Perspektywy Uniwersytet oraz w zestawieniu przygotowanym przez tygodnik „Polityka”.
W Rankingu „Perspektyw” uczelnia
ustabilizowa³a swoj¹ pozycjê wœród uczelni akademickich w Polsce (miejsca
51-60). Zajmuje je obok uniwersytetów z
Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Zielonej
Góry oraz uczelni technicznych: Politechniki Œwiêtokr zyskiej, Politechniki
Bia³ostockiej. W rankingu przygotowanym przez tygodnik „Polityka”, uniwersytet uplasowa³ siê na miejscu 31, w tym na
11 miejscu w grupie 20 uniwersytetów.

Oba rankingi ró¿ni¹ siê swoj¹ metodologi¹. Ranking „Perspektyw” bazuje na wielu
podstawowych aspektach funkcjonowania
uczelni o statusie akademickim: innowacyjnoœæ, badania naukowe, presti¿ naukowy,
publikacje, z kolei ranking tygodnika „Polityka” oparty zosta³ na tzw. indeksie Hirscha. Indeks pokazuje liczbê publikacji i cytowañ poszczególnych naukowców
Zgodnie z kr yteriami rankingu „Perspektywy” UJK znalaz³ swoje miejsce rankingowe wœród istotnych akademickich
kategorii: efektywnoœæ naukowa (40), publikacje naukowe (34) oraz wa¿na w dzisiejszych czasach Innowacyjnoœæ (30), co
podkreœla dynamikê rozwoju Uniwersytetu i umiejêtnoœæ wykorzystywania w³asnego potencja³u naukowego i badawczego.
Uczelnia zajmuje ni¿sz¹ pozycjê w zesta-

wieniu dotycz¹cym oceny presti¿u poszczególnych uczelni, w tej kategorii uniwersytet zosta³ oceniony zbyt nisko, co w
znacz¹cym stopniu wp³ywa na ostateczny
wynik rankingu.
Ranking tygodnika „Polityka” ukazuje
w du¿ym stopniu aktywnoœæ i potencja³
naukowy naszych pracowników. Uniwersytet utr zyma³ swoj¹ pozycjê z roku
ubieg³ego.
War to podkreœliæ, i¿ UJK wyró¿niony
zosta³ w rankingu presti¿u wed³ug pracodawców. W odniesieniu do województwa
œwiêtokrzyskiego UJK zosta³ sklasyfikowany na pierwszym miejscu. Œwiadczy to
o jakoœci œwiadczonych us³ug edukacyjnych i o w³aœciwie prowadzonej ofercie dydaktycznej, która pozwala na zdobycie wysokich kwalifikacji.
Maciej £agan

STUDENCI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLEJNYM BOJU P£YWACKIM

Ratownictwo medyczne najlepsze

28

maja na kiel e c k i e j
p³ywalni Delfin odby³a siê
kolejna, coroczna edycja zawodów p³ywackich UJK.
Rywalizacja jak zawsze toczy siê g³ównie o zdobycie pucharu w klasyfikacji dru¿ynowej, co œwiadczy o tym, któr y
kier unek wiedzie pr ym w
spor tach wodnych naszej
Uczelni. Ale nie tylko, poniewa¿ coraz wiêcej studentów
star tuje, aby zmierzyæ siê z
samym sob¹, co póŸniej okreœla wielkim osobistym sukcesem, mówi¹c „…dobrze, ¿e
da³em siê namówiæ”. I to jest
piêkne!
Radoœæ na twar zach zawodników z dyplomami, medalami i w ostatecznoœci z pucharami utwierdza nas pracowników SWF i Sportu UJK o
potrzebie organizowania takiej r ywalizacji, gdy w obecnym czasie zbli¿aj¹cej siê
wielkimi krokami sesji, jest to
pewna odskocznia i psychiczne odprê¿enie. Klasyfikacjê
dru¿ynow¹ wygra³o ratownictwo medyczne, na miejscu

n

Fot. Marta Æwierz

OD PADZIERNIKA UNIWERSYTET WYP£ACI
WIÊCEJ PIENIÊDZY

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników zawodów.

drugim uplasowa³a siê fizjoterapia, a na trzecim administracja. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od
wielu lat czo³owe miejsca zaj-

muj¹ studenci z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, g³ównie fizjoterapia i ratownictwo medyczne.
Wszystkim startuj¹cym i kibi-

Uniwersytet Dzieciêcy UJK

N

ajm³odsi naukowcy bêd¹ mogli
pochwaliæ siê swoimi odkryciami. W najbli¿szy pi¹tek odbêdzie
siê sympozjum dla dzieci.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Uniwersytet Dzieciêcy Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego oraz Regionalne Centr um Naukowo-Technologiczne pr zy
wspó³pracy Kuratorium Oœwiaty w Kielcach pod patronatem honorowym J.M.
Rektora profesora Jacka Semaniaka zapraszaj¹ m³odych naukowców w wieku
7-12 lat wraz z opiekunami do uczestnictwa w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci: „Innowacyjne, fascynuj¹ce, po¿yteczne”. Spotkanie odbêdzie
siê 6 czerwca w godzinach 9 -15 w budynku CEART Wydzia³u Pedagogicznego i Artystycznego UJK przy ulicy Krakowskiej
11.
Czekamy na uczniów ma³ych pasjonatów, naukowców, odkr ywców, ar tystów,

którzy mog¹ podzieliæ siê refleksjami dotycz¹cymi swoich zainteresowañ naukowych lub artystycznych w trakcie piêtnastominutowej prezentacji, referatu, eksperymentu, happeningu.
Rada Naukowa wraz z Komitetem Organizacyjnym dokonaj¹ wyboru najciekawszych zg³oszeñ i zaprosz¹ prelegentów wraz z osobami towar zysz¹cymi
(opiekunem oraz grup¹ lub klas¹) na sympozjum. Przewidziane s¹ pami¹tkowe dyplomy i okolicznoœciowe nagrody. W trakcie spotkania odbêd¹ siê tak¿e zajêcia
warsztatowe dla uczestników (miêdzy innymi jêzykowe, plastyczne, przyrodniczo-chemiczne, medyczne, muzyczne, ruchowo-taneczne, spo³eczne) w ramach
„Jarmarku naukowego”. Wiêcej informacji na: http://www.ujk.edu.pl/ii_sympozjum_naukowe_dzieci_innowacyjne_fascynujace_pozyteczne.html
Gabriela Szczepanik

cuj¹cym gratulujemy a wygranym ¿yczymy utrzymania pucharu w przysz³ym roku.
Tomasz WINIARCZYK

Erasmus +
zaprasza!
U

niwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach zaprasza wszystkich studentów do udzia³u w naborze na praktyki zagraniczne w ramach programu
ERASMUS+.
To wspania³a okazja, ¿eby zdobyæ doœwiadczenie w œrodowisku miêdzynarodowym. O udzia³ w praktykach Erasmusa mo¿na ubiegaæ siê niezale¿nie od tego, czy bra³o siê udzia³ w wyjeŸdzie na
studia Erasmusa, czy nie. Praktyki s¹
dofinansowane z bud¿etu programu Erasmus. Mog¹ tr waæ minimum dwa miesi¹ce, maksymalnie 12 miesiêcy. Takie
praktyki to inwestycja w siebie – rozwój
osobisty, wzmocnienie pozycji na r ynku
pracy.
Wiêcej infor macji na str onie
ujk.edu.pl, w zak³adce „wspó³praca z zagranic¹”.

STUDENT 7

Kolorowe juwenalia

n Mimo ¿e od tegorocznych juwenaliów minê³o ju¿ kilka tygodni wci¹¿ œwie¿e s¹ w pamiêci

Zdjêcia Archiwum

majowe szaleñstwa. Przedstawiamy kilka zdjêæ z tegorocznej zabawy kieleckich studentów.

PO RAZ DRUGI ODBY£ SIÊ BIEG PRZEZ KAMPUS UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uœmiech na twarzy ka¿dego uczestnika
W r ywalizacji kobiet tytu³
sprzed roku obroni³a Sabina
Jarz¹bek. – Wiêkszoœæ osób
podesz³a rekreacyjnie do r ywalizacji. By³ to bardzo fajnie
zorganizowany bieg. Nie by³o
¿adnych zawi³oœci. Pogoda
nam dopisa³a, nie pada³o.
Równie¿ nie by³o du¿ego wiatru – mówi Sabina Jarz¹bek.
Drugie miejsce na podium zajê³a Katarzyna Równicka, a
trzecie Marta Badeñska.
Natomiast wœród mê¿czyzn
najlepszy okaza³ siê absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Marcin Stokowiec. – Bieg by³ doœæ szybki.
Konkur encja mocno naciska³a. To nie by³ dystans, który obecnie preferuje. Jednak
uda³o siê wygraæ. Kolejne
miejsca na podium przypad³y
Szymonowi Dobajowi i Damianowi Wysockiemu.

W drugim biegu przez kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wzi¹³ r ównie¿
udzia³ profesor Jacek Semaniak. – W tej edycji pobieg³em
lepiej. Mo¿e to z tego powodu,

n

¿e w tym roku popracowa³em
nad kondycj¹ fizyczn¹. Wiêkszego zmêczenia po tym biegu
nie by³o, ani nie zatyka³o, ani
nie zrobi³o mi siê ciemno
przed oczami. W zwi¹zku z tym

Pomimo nie najlepszej pogody dopisa³y humory, nie zabrak³o ambicji.

dobrze to wró¿y na przysz³oœæ.
Poza sportow¹ rywalizacj¹ w
biegu liczy³a siê równie¿ dobra
zabawa. Organizatorzy tegorocznej imprezy nie osiadaj¹
na laurach i ju¿ myœl¹ o kolej-

n

nej edycji. – Co bêdzie za rok
zobaczymy, ale chcemy, ¿eby
ten bieg sta³ siê tradycj¹ naszego uniwersytetu - mówi Andrzej Szo³owski.
Maciej WADOWSKI

Zdjêcia Archiwum

I

mprezê zor ganizowa³o
Studium Wychowania Fizycznego i Spor tu, przy
wspó³udziale uczelnianego klubu AZS. Tym razem w rywalizacji miêdzy budynkami
uczelni wziê³o udzia³ ponad tysi¹c uczestników.
– Cieszê siê, ¿e po raz kolejny uda³o siê nam zorganizowaæ bieg przez kampus naszej
uczelni. To, co maluje siê na
twarzach tych, co przygotowywali siê do biegu, startowali i
biegli to jest takie œwiêto radoœci - mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Andrzej Szo³owski, g³ówny organizator biegu dodaje. – Przede
wszystkim wspania³¹ rzecz¹
jest to, ¿e studenci siê zjawili i
byli tutaj z nami. Uczestniczyli
w wielkim œwiêcie uczelnianym.

Niektórzy uczestnicy za wszelk¹ cenê chcieli wzi¹æ udzia³
w Biegu przez Kampus.
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