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Biblioteka ju¿ gotowa

nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest piêkna, nowoczesna
i s³oneczna. To w niej zacznie siê Kielecki Festiwal Nauki,
który w tym roku zapowiada siê wyj¹tkowo atrakcyjnie.
Wiêcej na stronie II

Fot. archiwum

n 10 paŸdziernika bêdzie mia³o miejsce uroczyste otwarcie

D¿insy
z Uniwersytetu

Wspomnienie z raju

¯

eglarskie obozy studenckie na Mazurach
to tradycja naszej uczelni. W tym roku kolejna
grupa studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ¿eglowa³a po jeziorach. Aura sprzyja³a,

œwieci³o s³oñce, by³ wiatr. Do tego gitara i zachody s³oñce ogl¹dane z Talii i Melpomeny, naszych
jachtów.
Wiêcej na stronie VIII

Wiêcej na stronie IV

Fot. archiwum

Fot. archiwum

S

tudentki uniwersytetu Jana Kochanowskiego zaprojektowa³y d¿insy, które wkrótce trafi¹ do produkcji.
Spodnie wyprodukuje staszowska
firma BARBARAS.
W Kieleckim Parku Technologicznym podpisano ju¿ umowê, na mocy
której prawa autorskie do nowych
produktów zostan¹ przekazane firmie.
To jedne z przyk³adów nauki, która wspó³pracuje z przemys³em.

II STUDENT
NIEZWYK£E MIEJSCE W KAMPUSIE
UNIWERSYTECKIM

Oto biblioteka na
miarê XXI wieku!

Festiwal
w nowej ods³onie
n Za miesi¹c czeka nas Kielecki Festiwal Nauki

Fot. archiwum

J

n

Nowe pomieszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej czekaj¹
na studentów.

J

u¿ 10 paŸdziernika bêdzie mia³o miejsce uroczyste otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Nowy budynek stanowi serce kampusu uniwersyteckiego. Uwagê zwraca jego symbolika, wyraz plastyczny oraz jakoœæ u¿ytych materia³ów. Ka¿da z czterech kondygnacji budynku ma nieco inny uk³ad
przestrzenny i inn¹ funkcjê.
Na parterze mieœci siê miêdzy
innymi magazyn ksi¹¿ek –
ksiêgozbiór zamkniêty, któr y
zosta³ ustawiony na 14 kilometrach pó³ek rega³ów przesuwnych.
Pierwsze i drugie piêtro to
przede wszystkim ksiêgozbiór
z otwartym dostêpem dla czytelników, gdzie ³¹cznie na
oko³o szeœciu kilometrach
pó³ek rega³ów stacjonarnych
udostêpniono materia³y oraz
24 stanowiska komputerowe
przeznaczone do wyszukiwania i zamawiania pozycji
ksi¹¿kowych. Trzecie piêtro to
strefa pomieszczeñ biblioteki
z ograniczonym dostêpem.
G³ównym elementem budynku
jest dwukondygnacyjna czytelnia, która doœwietlona jest od
góry poprzez szklany œwietlik z
systemem r ozpr oszenia
œwiat³a i wentylacji. Pr zestrzeñ publiczna, plac przed
wejœciem g³ównym, stanowi
centraln¹ czeœæ za³o¿enia
urbanistycznego dla ca³oœci
kampusu. Wykorzystuj¹c naturalne ukszta³towanie terenu
plac zaprojektowano w formie
amfiteatru, z boku którego zlokalizowano schody pr owadz¹ce do wejœcia g³ównego. Uk³ad schodów wzbogacony zosta³ przez kompozycjê ze
ska³. Ca³oœæ komunikacji pro-

jektowano z myœl¹ o osobach
niepe³nosprawnych.
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej stanowi¹ oko³o 600 tysiêcy woluminów z czego kilkadziesi¹t tysiêcy jest w wolnym
dostêpie i posiada elektroniczny system zabezpieczenia. Wypo¿yczanie bêdzie odbywaæ siê w sposób tradycyjny
oraz za pomoc¹ urz¹dzeñ samowypo¿yczaj¹cych. Zwrotu
ksi¹¿ek mo¿na bêdzie dokonaæ bezpoœrednio u dy¿uruj¹cego bibliotekarza w godzinach otwarcia biblioteki, a
24 godzniy na dobê poprzez
specjaln¹ wrzutniê. Biblioteka
administruje w pe³nym zakresie ser wisami on-line: wielodziedzinowymi i dziedzinowymi bazami pe³notekstowymi
oraz pe³notekstowymi czasopismami elektronicznymi.
Ksi¹¿nica Uniwersytecka
dysponuje terminalami komputerowymi dla osób niedowidz¹cych, dr ukark¹ dr ukuj¹c¹ alfabetem Braille’a
oraz elektronicznymi lupami i
powiêkszalnikami. Zakup ten,
unikatowy w skali województwa, w sposób znacz¹cy
wp³ywa na komfor t korzystania i dostêpnoœæ do naszych
zasobów osobom niepe³nosprawnym.
Prawie 7,5 tysi¹ca metrów
kwadratowych powier zchni
u¿ytkowej, w tym czytelnia
g³ówna o powierzchni 753 metrów kwadratowych i 154 miejscami do pracy dla czytelników, magazyny z wolnym dostêpem dla czytelników na
1699 metrach, magazyn
ksi¹¿ek wypo¿yczalni o powierzchni 921 metrów kwadratowych. W ca³ej bibliotece
jest do dyspozycji czytelników
317 miejsc do pracy.
Karolina WICHA

Gaudeamus
3 paŸdziernika
U

roczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego odbêdzie siê dnia 3 paŸdziernika o godzinie 12 w auli przy ulicy ¯eromskiego 5.
Wyk³ad inauguracyjny pod tytu³em „Kompozycja w sztukach
piêknych” wyg³osi profesor Wies³aw £uczaj, dyrektor Instytutu
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
/pio/

eszcze nie ma dok³adnego programu, ale ju¿ teraz wiadomo, ¿e bêdzie
to wyj¹tkowe zdarzenie.
Za miesi¹c startuje odmieniony Kielecki Festiwal Nauki.
Zmiany festiwalowe dotycz¹ ju¿ osób odpowiedzialnych za organizacjê. Po raz
pier wszy dyrektorem Kieleckiego Festiwalu Nauki bêdzie
doktor Joanna Rogalska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, znana miêdzy innymi
jako opiekun Studenckiego
Ko³a Naukowego KONCEPT. –
Chcemy odœwie¿yæ ten festiwal, zachowuj¹c przy tym jego
formu³ê, która sobie wypracowa³ przez lata. Naszym zamiarem jest, aby by³ bardziej widoczny w mieœcie, st¹d zaanga¿owanie wielu instytucji publicznych, które do tej pory nie
bra³y udzia³u w festiwalowych
imprezach – mówi doktor Joanna Rogalska.
Oczywiœcie serce festiwalu
bi³o bêdzie na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego. Zacznie siê 10 paŸdziernika od
uroczystego otwarcia nowej
Biblioteki Uniwersyteckiej, a
zakoñczy siê tydzieñ póŸniej

od kolejnego otwarcia, tym razem Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Pomiêdzy tymi wydarzeniami bêdzie wiele siê dzia³o i to w bardzo ró¿nych miejscach: na
Wzgórzu Zamkowym, w Kieleckim Parku Technologicznym
czy Geoparku. Bêd¹ warsztaty
taneczne na kieleckim Rynku,
tak¿e pokazy quadów. Nie zabraknie tego, co najbardziej
charakter ystyczne dla festiwalu, czyli pokazów naukowych, skierowanych nie tylko
do uczniów. Noc z 12 na 13 paŸdziernika bêdzie noc¹ muzeów. Wiele bêdzie siê dzia³o na
Wzgórzu Zamkowym w Kielcach, tamtejsze instytucje
mocno zaanga¿owa³y siê w tegoroczny festiwal. Podobnie
jak Kielecki Park Technologiczny, który zapowiada hitow¹ wystawê mobiln¹ warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.
Mo¿na spodziewaæ siê
t³umów. - Dogrywamy jeszcze
niektóre imprezy. Niezale¿nie
od Kielc, festiwal bêdzie mia³
swoj¹ ods³onê w Busku Zdroju
oraz w Sêdziszowie – informuje doktor Joanna Rogalska.

Poni¿ej prezentujemy listê
przygotowanych wydarzeñ w
ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Wiêkszoœæ nie ma

jeszcze dok³adnych dat, bo
ca³y czas tr waj¹ ostateczne
ustalenia w tej sprawie.
Piotr BURDA

Kielecki Festiwal Nauki
dniami i tematami
10 paŸdziernika - otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej
pod has³em: „WyobraŸnia. Wiedza. Komunikacja”.
11 paŸdziernika – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w XXI wieku - Dzieñ Otwarty.
12 paŸdziernika - Wzgórze Zamkowe: Œladami historii.
14 paŸdziernika - Rekreacja i sport.
16 paŸdziernika - Kielecki Park Technologiczny: Innowacyjnoœæ i Konkurencyjnoœæ.
17 paŸdziernika - Otwarcie Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: Biznes i Przedsiêbiorczoœæ.

Organizatorzy pokazów
i warsztatów
ATV Racing Team Kielce, Bank PeKaO S.A., Studio Tañca CANDELA, Œwiat Tañca Szko³a Karoliny Bilskiej,
Geopark, Muzeum Narodowe (wszystkie filie), Kielecki
Park Technologiczny, Kielecki Teatr Tañca, Biuro Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego, Institute of Design, Oœrodek Myœli Patriotycznej i Obywatelskiej, TVP Kielce.

Kielecki Festiwal Nauki. Przygotowane wydarzenia
* Warsztaty dziennikarza telewizyjnego, podczas których ka¿dy chêtny bêdzie móg³ przygotowaæ „standupera”, przeprowadziæ rozmowê przed kamer¹.
* Pokaz technologii Telewizji Polskiej w zwi¹zku z cyfryzacj¹.
* Muzeum Dialogu Kultur, wystawa „Widzialne. Niewidzialne” (10 paŸdziernika, godzina 18).
* Oœrodek Myœli Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym - Gry miejskie „Œladami historii”: (12 paŸdziernika). Tematy to: Bohaterowie Szarych Szeregów,
Legionowym szlakiem po Kielcach, W Klerykowie - œladami Stefana ¯eromskiego i Wielokulturowe Kielce
przesz³oœci. 12 paŸdziernika w Oœrodku Myœli Patriotycznej i Obywatelskiej odbêdzie siê ognisko z kie³baskami
dla uczestników, na koniec ma wyst¹piæ Niezale¿ny Teatr
Dawka Œmiertelna z Mys³owic (teatr eksperymentalny bazuj¹cy na formule plastycznego teatru ruchu).
* Noc muzeów – od 19 do 24: otwarte bêd¹: pa³ac biskupów krakowskich, Pa³ac Henryka Sienkiewicza w Oblêgorku, Muzeum lat szkolnych Stefana ¯eromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, ekspozycja muzealna na Orlej 3, muzeum w Geoparku, byæ mo¿e do³¹cz¹ jeszcze kolejne muzea.
* Institute of Design na Wzgórzu Zamkowym – warsztaty pod tytu³em: „Tekstyliada - kreowanie i szycie form u¿ytkowych pod okiem projektantów instytutu”.
* Wystawa Moniki Patuszyñskiej w Galerii G³ównej,
Wzgórze Zamkowe.
* Kielecki Park Technologiczny – „Wykreuj swój plan na
biznes” - warsztaty w oparciu o elektroniczny kreator biznesplanu, opracowany w ramach projektu CentraLab.
Aplikacja pozwala na profesjonalne przygotowanie biznesplanu, wygenerowanie go do wersji pdf i wydruku. Podczas szkolenia, w ramach projektu mo¿emy zapewniæ wynajem laptopów, op³aciæ trenerów oraz zapewniæ catering.
Przewidziano dwie grupy warsztatowe.
* Kielecki Park Technologiczny – mobilna wystawa wypo¿yczona z Centrum Nauki Kopernik (wystawa bêdzie goœciæ w KPT przez d³u¿szy czas, natomiast podczas Kieleckiego Festiwalu Nauki odbêdzie siê jej inauguracja).
* Biuro Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego, INNOBUS - pokazy naukowe z fizyki, chemii i robotyki. Jedno-

czeœnie mo¿e w nich braæ udzia³ oko³o 60 dzieci (dwie grupy po 30 osób.). Jedna grupa bêdzie mieæ pokazy z fizyki i
chemii, druga grupa pokazy robotów. Jeden pokaz trwa
oko³o 45 minut.
* Biuro Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego - konkurs
gier logicznych z wykorzystaniem 2-3 ró¿nych rodzajów gier.
* Bank Pekao S.A. – warsztaty Innowacje w bankowoœci w ¿yciu m³odego przedsiêbiorcy i ka¿dego cz³owieka.
* Studio Tañca CANDELA – trzy pokazy taneczne, nauka tañca dla wszystkich na kieleckim Rynku.
* Œwiat Tañca Szko³a Karoliny Bilskiej – trzy pokazy taneczne na kieleckim Rynku.
* ATV Racing Team – pokazy quadów.
* Szpilki w biznesie – spotkanie przy kawie i ciastku z
kobietami biznesu.
* Turniej organizacji studenckich w krêgle – w krêgielni
MK Bowling w Galerii Echo.
* Turniej pi³ki no¿nej – dru¿yny: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Banku PeKao, prawdopodobnie jeszcze
dru¿yny: VIP, Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa oraz policji.
* Geopark Kielce - gra terenowa.
Przewidziano tak¿e pokazy filmowe w kinie Moskwa i
Wojewódzkim Domu Kultury, teatr ¯eromskiego oraz KCK,
pokaz mody, pokazy ratownictwa medycznego, wydawnictwa cyfrowe i tradycyjne, warsztaty komiksu i szybkiego
czytania, spotkanie z pisarzem oraz ekonomist¹ (Krzysztof Pietraszkiewicz, Zwi¹zek Banków Polskich), pokazy
harcerzy i grup pokazowych, fitness na rynku.

Konkursy z nagrodami
* Konkurs plastyczny „Ksi¹¿ka wczoraj i dziœ” – szko³y
podstawowe klasy III-IV, wystawienie nades³anych prac w
dniu otwarcia biblioteki.
* Konkurs „1 z 10”, dla licealistów w ramach dni
otwartych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
* Konkurs wiedzy z przedsiêbiorczoœci, dla studentów.
* Fotokonkurs „Kielce miasto nauki i sztuki”, dla
wszystkich chêtnych.

STUDENT III

Leœna na sprzeda¿

KOLEJNE UPRAWNIENIA KIELECKIEGO
UNIWERSYTETU

Administracja
z magistrem

n Budynki uniwersytetu czekaj¹ na nowego w³aœciciela

N

n

Fot. £ukasz Zarzycki

U

niwersytet Jana Kochanowskiego
og³osi³ przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci przy ulicach Leœnej 16 i
Planty 11.
Budynki okaza³y siê ju¿
niepotrzebne uczelni po tym
jak instytuty Wydzia³u Humanistycznego (filologii polskiej, jêzyków obcych oraz
bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa), które tam siê
znajdowa³y zosta³y przeniesione do kampusu uniwersyteckiego pr zy ulicy Œwiêtokrzyskiej.
Dzia³ka, na której stoi dawna siedziba uczelni ma
1.2517 hektara, z tego hala
targowa zajmuje piêæ tysiêcy
metrów kwadratowych. Ta czêœæ parceli jest dzier¿awiona
przez Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych, umowa jest
spisana na 30 lat.
Dla terenu, na którym znajduje siê budynek nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wiêc
w³aœciciel ma du¿e mo¿liwoœci
wykor zystania nieruchomoœci. Budynek mo¿e byæ przeznaczony na oœwiatê, naukê,
kulturê, spor t, gastronomie,
hotel, biura i inne us³ugi prowadzone w centrum miasta,
na s¹siednich ulicach.

Budynki Wydzia³u Humanistycznego przy ulicach Leœnej i Planty zosta³ wystawiony na sprzeda¿.

- Budynek jest w dobr ym
stanie, elewacja by³a remontowana trzy–cztery lata temu,
a wnêtr ze systematycznie
odœwie¿ane, aby spe³nia³o wymogi stawiane uczelniom. Na
pewno gmach bêdzie wymaga³
modernizacji i przebudowy, jeœli w³aœciciel bêdzie oczekiwa³
wy¿szego standardu i chcia³
wykorzystaæ budynek inaczej

ni¿ na uczelniê – przyznaje Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
- Jeszcze przed og³oszeniem
przetargu zakupem nieruchomoœci by³ zainteresowany
Urz¹d Marsza³kowski i teatr
Kubuœ. Ta druga instytucja nie
ma w³asnych pieniêdzy, budynek mo¿e kupiæ dla niego miasto, a z tego, co wiem nie ma

takich planów – informuje Jacek Semaniak. – Raczej spodziewamy siê innych ofert, ale
zobaczymy.
Nieruchomoœæ zosta³a wyceniona na 18 milionów 800
tysiêcy z³otych. Uczelnia czeka na pisemne oferty do 23
wrzeœnia, ale wadium nale¿y
wp³aciæ do 13 wrzeœnia.
Agata KOWALCZYK

a Uniwersytecie Jana Kochanowskiego bêdzie mo¿na
otrzymaæ tytu³ magistra administracji. Kielecka uczelnia
otrzyma³a uprawnienia od ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Decyzje w tej sprawie wyda³a profesor Barbara Kudrycka, szefowa resortu. Na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego bêdzie mo¿na
prowadziæ od nowego roku
akademickiego studia stacjonar ne i niestacjonar ne w
dwóch specjalnoœciach: administracja bezpieczeñstwa oraz
procedury w administracji. Limit przyjêæ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 130 miejsc. Studia
przeznaczone s¹ dla absolwentów po kierunkach zwi¹zanych z naukami spo³ecznymi
pierwszego lub drugiego stopnia (z tytu³em licencjata lub
magistra): administracja, eko-

nomia, zarz¹dzanie, politologia, stosunki miêdzynarodowe, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, bezpieczeñstwo narodowe, europeistyka. – To
efekt kilku lat naszych starañ.
Jesteœmy w tej chwili jedyn¹
publiczn¹ uczelni¹ w promieniu stu kilometrów, która posiada takie uprawnienia – mówi profesor Marek Leszczyñski, wicedyrektor do spraw
dydaktyki Instytutu Ekonomii i
Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tytu³ magistra administracji przyda siê
osobom pracuj¹cym w instytucjach r z¹dowych czy samorz¹dowych, a tak¿e przedsiêbiorstwach.
Internetowa rejestracja
kandydatów na administracjê
ju¿ tr wa. Wyniki bêd¹ znane
20 wrzeœnia. Op³ata w przypadku studiów niestacjonarnych wyniesie 3,2 tysi¹ca
z³otych za rok akademicki.
Piotr BURDA

IV STUDENT

Pierwsze uniwersyteckie d¿insy
n Dzie³o studentów wzornictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego trafi do produkcji

Podpisanie porozumienia w Kieleckim Parku Technologicznym.

W

krótce do produkcji trafi¹ d¿insy
zaprojektowane
przez studentów
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ch³opcom na pewno siê
spodobaj¹. – S¹ nietypowe,
bo maj¹ odwa¿ne ciêcie nie na
boku, ale schodz¹ce siê do
przodu nogawki. Wyj¹tkowe
s¹ te¿ kieszenie w kszta³cie
rêkawicy – mówi Maria Cichopek, studentka Instytutu
Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Razem z Izabel¹ Sobowiec i Ame-

li¹ Safader przygotowa³y projekt d¿insów dzieciêcych i nawa³y go „Mini Denim”. Ich
opiekunk¹ by³a Aleksandra
Gawlik.
Spodnie wyprodukuje staszowska firma BARBARAS. W
Kieleckim Parku Technologicznym podpisano ju¿ umowê na
mocy której prawa autorskie
do nowych produktów zostan¹
przekazane firmie. - Dziêki takim projektom m³odzi ludzie
mog¹ zdobywaæ doœwiadczenie - mówi Marcin Skowron z
firmy BARBARAS. Ciesz¹ siê
te¿ studenci. – Zetknê³am siê

z prac¹ w firmie, z przygotowaniem konkretnego projektu
dla fabr yki. Takie projekty
otwieraj¹ g³owê na nowoczesne myœlenie – mówi Maria Cichopek.
Projekt kieleckich studentek jest jednym z efektów projektu “Design nowy wymiar komercjalizacji wiedzy II” realizowanego w Kieleckim Parku
Technologicznym. - Zale¿y
nam, ¿eby m³odzi ludzie ju¿
podczas studiów nawi¹zywali
wspó³pracê z firmami, zdobywali doœwiadczenie a projekty
tworzone we wspó³pracy z na-

mi trafia³y do produkcji. Cieszymy siê bardzo, ¿e ju¿ wkrótce tak bêdzie – mówi Szymon
Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.
Drugim projektem, któr y
znalaz³ zastosowanie w produkcji jest projekt mebli, który
przygotowywali studenci Akademii Sztuk Piêknych imienia
Jana Matejki w Krakowie. Skorzysta z niego firma Fuerte Design Polska, zajmuj¹ca siê
projektowaniem i produkcj¹
mebli na wymiar.
Piotr BURDA

n

Zdjêcia archiwum

n

Spodnie zaprojektowane przez nasze studentki trafi¹ do
produkcji.

STUDENT V

Magister in English to jest to
n Jeœli studiowaæ jêzyki obce, to tylko na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

W

e wspó³czesnym
œwiecie umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem
angielskim to podstawa. Uniwersytet Jana Kochanowskiego daje du¿e mo¿liwoœci w tym
temacie.
Studia magisterskie w nowo otwartym multimedialnym
Centrum Jêzyków Obcych na
kierunku filologia angielska
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach daj¹
mo¿liwoœæ opanowania jêzyka
angielskiego na najwy¿szym
poziomie oraz zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejêtnoœci w

specjalizacji translatorskiej
oraz nauczycielskiej.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego dostosowuje
kszta³cenie do wymagañ i potrzeb obecnego r ynku pracy.
Filologia angielska stacjonarna i niestacjonarna drugiego
stopnia ukierunkowana jest
pomimo wszystko na sektor
biznesowy, koncentruj¹c siê
na jego miêdzynarodowym
charakterze oraz wynikaj¹cym
z tego zapotrzebowaniu na
umiejêtnoœci jêzykowe – zarówno w zakresie bezpoœrednich kontaktów biznesowych,
jak i wykonywania wielu t³uma-

czeñ. St¹d propozycja specjalnoœci filologia angielska z
translator yk¹ oraz Filologia
angielska o specjalnoœci nauczycielskiej. Zdobyta wiedza
i umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ absolwentowi studiów drugiego
stopnia podjêcie pracy zawodowej w biurach t³umaczeñ,
wydawnictwach, tur ystyce, w
redakcjach czasopism oraz w
sektorach biznesu i us³ug wymagaj¹cych doskona³ej znajomoœci jêzyka angielskiego.
Jak podkreœla dyrektor Instytutu Filologii Obcych profesor Kazimierz Luciñski podczas czterosemestralnego

kszta³cenia w Centrum Jêzyków Obcych przy ulicy Œwiêtokrzyskiej dziêki najnowoczeœniejszej bazie dydaktycznej
bêdzie mo¿na skorzystaæ z interaktywnych metod nauczania.
– Naszym studentom proponujemy miêdzy innymi multimedialne przedstawianie zagadnieñ problemowych, Game
Play, Role Play oraz konwersacje z zapraszanymi goœæmi z
zagranicy. Przedmioty realizuj¹ doœwiadczeni nauczyciele akademiccy z wieloletni¹
praktyk¹, w tym miêdzy innymi
t³umaczeniach zarówno przy-

siêg³ych, literackich, czy te¿
symultanicznych, konsekutywnych i specjalistycznych –
t³umaczy profesor Luciñski.
Zajêcia na studiach niestacjonarnych bêd¹ odbywa³y siê
trzy razy w miesi¹cu: w soboty
i w niedziele.
W trakcie studiów drugiego
stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego bêdzie
mo¿na zdobyæ wiedzê z zakresu jêzykoznawstwa, historii jêzyka, translator yki, historii
krajów wybranego obszaru jêzykowego, historii ich literatury oraz jej teorii. Bêdzie mo¿na
nauczyæ siê równie¿ identyfi-

kowaæ rejestry i style jêzykowe ró¿nych rodzajów tekstów,
wiedzieæ jak w³aœciwie je interpretowaæ, pr zygotowywaæ i
t³umaczyæ zgodnie z ich funkcj¹ i specyfik¹ odbiorcy. Jako
bieg³y u¿ytkownik jêzyka angielskiego, nasz absolwent
bêdzie pos³ugiwaæ siê s³ownictwem specjalistycznym niezbêdnym do realizacji swojej
pracy.
Katarzyna DROZDOWSKA,
studentka III roku
dziennikarstwa
i komunikacji
spo³ecznej UJK

WA¯NE SYMPOZJUM DOTYCZ¥CE TURYSTYKI

Jak udostêpniaæ i chroniæ tereny atrakcyjne przyrodniczo

W

przysz³ym tygodniu w Cedzynie odbêdzie siê sympozjum “Turystyka
w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”.
- To ju¿ trzecia edycja tej konferencji, na której spotykaj¹ siê osoby zwi¹zane g³ównie z
dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ w parkach narodowych, nadleœnictwach, a tak¿e naukowcy – informuje profesor Stanis³aw Huruk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Stale roœnie zainteresowanie wypoczynkiem na terenie kraju. Turystyka i rekreacja najczêœciej uprawiane s¹ na terenie cennych œrodowisk: lasów, parków narodowych, brzegów
wód oraz gór. Dlatego œrodowiska te powinny
byæ stopniowo przygotowywane na pojawienie
siê wiêkszej liczby turystów.
Wraz z wiêksz¹ liczb¹ tur ystów coraz powszechniejsze staj¹ siê ma³o do niedawna
znane formy rekreacji, na przyk³ad nordic wal-

king, birdwatching, miasteczka linowe. Dlatego myœl¹c perspektywicznie o rozwoju tur ystyki i rekreacji na terenach przyrodniczo
cennych i leœnych nale¿y te nowe formy rekreacji przewidzieæ w planowaniu rozwoju infrastruktur y w tych miejscach. Kolejny powód to
“starzej¹ce” siê spo³eczeñstwo, a wraz z tym
wzrost znaczenia problemów zdrowotnych,
nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na rolê tur ystyki i rekreacji leœnej w profilaktyce i leczeniu

chorób uznawanych jako cywilizacyjne. Nie
mo¿na przy tym zapomnieæ o ochronie terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Pogodzenie
funkcji rekreacyjnej z ochron¹ œrodowiska te¿
bêdzie tematem wrzeœniowej konferencji. Podczas trzydniowego spotkania (od 9 do 11
wrzeœnia) przewidziane s¹ referaty, dyskusje
i wycieczka terenowa – mówi profesor Stanis³aw Huruk.
Piotr BURDA

VI STUDENT
STUDIA PODYPLOMOWE SPOSOBEM
NA INTERESUJ¥C¥ ŒCIE¯KÊ KARIERY

Szansa
na rozwój
S

tudia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego s¹ propozycj¹ dla osób, które chc¹ siê
doskonaliæ zawodowo, poszerzaæ hor yzonty, aktualizowaæ
wiedzê, ale równie¿ dla tych,
którzy planuj¹ zmianê profilu
zawodowego lub przekwalifikowanie siê.
Uniwersytet oferuje 48 kierunków studiów podyplomowych, skierowanych zarówno
do specjalistów kadry pedagogicznej (miêdzy innymi Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia ogólna, wychowanie fizyczne,
zarz¹dzanie oœwiat¹) jak równie¿ do osób, które s¹ zainteresowane zdobyciem nowej
specjalizacji, miêdzy innymi w
dziedzinie funduszy unijnych,
administracji publicznej, czy
nawet zoofizjoterapii. Specjalistom daj¹ mo¿liwoœæ podnoszenia swoich kwalifikacji
oraz zaktualizowania posiadanej ju¿ wiedzy. Zajêcia na studiach podyplomowych na naszym Uniwersytecie prowadz¹
wyk³adowcy – praktycy, a w
³awkach czêsto zasiadaj¹ specjaliœci z danej bran¿y.
Rozpoczêcie „podyplomówek” to okazja do wymiany doœwiadczenia, ale równie¿ informacje maj¹ce wartoœæ nieocenion¹ w krêgu zawodo-

Czas na stypendium
n Niezbêdnik stypendialny dla studentów

wym, czyli kontakty. Nie trzeba
wiêc przekonywaæ jakiego znaczenia nabiera kszta³cenie
ustawiczne, st¹d te¿ waga
jak¹ Uniwersytet Jana Kochanowskiego przyk³ada do studiów podyplomowych. – W Instytucie Nauk Politycznych
UJK udoskonalmy ofertê studiów podyplomowych, aby profil badañ naukowych nastawiony by³ na politykê regionaln¹, samorz¹dow¹ z perspektywy Unii Europejskiej –
mówi profesor Kazimierz Kik,
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. – Dlatego
tworzymy miêdzy innymi Centrum Monitoringu Polityki Europejskiej i chcemy sprowadzaæ dla studentów najlepsze
wzorce rozwi¹zañ z ró¿nych regionów Unii. W nowym roku
akademickim stawiamy na Liderów w œrodowisku lokalnym.
W szerokiej ofercie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
znajduj¹ siê studia podyplomowe z obszaru nauk humanistycznych, ekonomicznych,
spo³ecznych i przyrodniczych.
Wiêcej informacji na: ujk.edu.
pl/rekrutacja-podyplomowa/
Gabriela SZCZEPANIK,
studentka III roku
dziennikarstwa i komunikacji
spo³ecznej UJK

Z

awsze warto walczyæ
o ka¿dy gr osz,
zw³aszcza bêd¹c studentem. A gdy jeszcze mo¿na go dostaæ od Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w formie stypendium. Czemu nie?
W r oku akademickim
2012/2013 Uniwersytet Jana
Kochanowskiego mia³ ponad
4350 stypendystów. Dotyczy³o to zarówno stypendiów
socjalnych, specjalnych dla
osób niepe³nosprawnych oraz
stypendiów rektora dla najlepszych studentów. Gor¹czka
stypendialna rozpocznie siê
ju¿ niebawem, a ter miny
sk³adania dokumentów, jak co
roku zostan¹ ustalone przez
poszczególne dziekanaty. Co
war to o stypendiach wiedzieæ?
W ysokoœæ stypendium
socjalnego uzale¿niona jest
od œredniego miesiêcznego
dochodu netto (na jedn¹
osobê w rodzinie studenta)
uzyskanego w roku podatkowym popr zedzaj¹cym r ok
akademicki. W ubieg³ym roku kwota otwieraj¹ca drogê
do starania siê o stypendia
socjalne wynosi³a 750 z³ netto. Jak podkreœla kierownik
Dzia³u Spraw Studenckich
Aleksandra Tokarczyk, w naj-

bli¿szym roku akademickim
czeka studentów mi³a niespodzianka.
- Od paŸdziernika wejdzie
w ¿ycie nowy regulamin pomocy materialnej. Obecnie
przygotowujemy siê do konsultacji z dziekanami, którzy
bêd¹ mogli zg³aszaæ swoje
uwagi do projektu, jednak zarówno stawki progu przyznania jak i samego stypendium
pójd¹ w górê. Nowe wy¿sze
progi dochodowe zapewni¹
dostêp do stypendium socjalnego wiêkszej liczbie
o s ó b n i e t y l k o j u ¿ s t udiuj¹cych, lecz tak¿e rozpoczynaj¹cych edukacjê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodam
tylko, ¿e dotychczas najwiêksze stypendium socjalne
mog³o wynosiæ 615 z³ – mówi
Aleksandra Tokarczyk.
Najlepsi z najlepszych tak¿e mog¹ staraæ siê o wsparcie w postaci stypendium rektora. Jest ono przyznawane w
zale¿noœci od liczby uzyskanych punktów za œr edni¹
ocen, nie mniejsz¹ jednak ni¿
4,5, jak równie¿ za osi¹gniêcia naukowe, ar tystyczne i
spor towe. Tutaj przydzielone
nagrody mog¹ siê wahaæ od
350 do nawet 1,2 tysi¹ca
z³otych na miesi¹c.

Aby ubiegaæ siê o stypendium specjalne student musi
posiadaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci wydane
przez Zespó³ ds. Orzekania o
(Stopniu) Niepe³nosprawnoœci b¹dŸ lekarza orzecznika
Zak³adu
Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Obs³ug¹ stypendiów specjalnych zajmuje siê
Biuro do spraw Osób Niepe³nosprawnych mieszcz¹ce
siê przy ulicy Œl¹skiej w Kielcach.
Dzia³ Spraw Studenckich
apeluje, aby kwestii zwi¹zanych ze sk³adaniem wniosków
o stypendia nie odk³adaæ na
ostatni¹ chwilê. – Co roku na
kilka dni przed up³ywaj¹cym
ter minem pr zed naszymi
drzwiami ustawiaj¹ siê niebotyczne kolejki chc¹cych o coœ

dopytaæ i wyjaœniæ swoj¹ sytuacjê materialn¹. Z pewnoœci¹
u³atwieniem by³oby sk³adanie
wniosków dr og¹ elektr oniczn¹, nie mo¿emy jednak zastosowaæ tej formy rejestracji,
gdy¿ wymagane s¹ miêdzy innymi do wgl¹du orygina³y dokumentów. Zapraszamy po
prostu wczeœniej – mówi Aleksandra Tokarczyk.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e w
lipcu, studentom kor zystaj¹cym w roku akademickim
2012/2013 z pomocy socjalnej, zosta³y wyp³acone dodatkowe, dziesi¹te stypendia socjalne.
Renata HARA,
studentka III roku
dziennikarstwa
i komunikacji
spo³ecznej UJK

STUDENT VII
IDEALNYM ROZWI¥ZANIEM S¥ DOMY STUDENTA

Komfortowo i przytulnie, czyli „prawie apartament”

D

la wielu studentów spoza miasta czêstym problemem jest to, gdzie zamieszkaj¹ na okres roku akademickiego.
Znane s¹ bardziej jako akademiki. Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada cztery takie
budynki (Odyseja, Fama, £¹cznik i Melodia)
mieszcz¹ce siê przy ulicy Œl¹skiej, czyli w centrum Kielc. W najbli¿szej okolicy mieszkañcy
maj¹ dostêp do licznych sklepów oraz miejsc
rozrywki. Ceny zakwaterowania, równie¿ s¹ bardzo przystêpne. Jest to jedna z lepszych ofert
mieszkalnych zarówno dla studentów jak i dla
doktorantów. Jak wygl¹daj¹ pokoje? No có¿, najlepiej by³oby samemu zajrzeæ i przekonaæ siê na
w³asne oczy. Ale gdy nie ma takiej mo¿liwoœci,
pozostaje zasiêgn¹æ opinii u Ÿród³a.
Jak informuje Dzia³ Spraw Studenckich uniwersytet w samych Kielcach dysponuje 814
miejscami w akademikach, w tym: Odyseja posiada 280 miejsc w segmentach, w pokojach
dwuosobowych. Ka¿dy segment obejmuje: dwa

pokoje, wêze³ sanitarny oraz aneks kuchenny.
Dwa pokoje przystosowane s¹ dla osób na wózkach inwalidzkich. Fama, w któr ym s¹ 192
miejsca w pokojach 1- i 2-osobowych. £¹cznik
ma do dyspozycji 150 miejsc w pokojach dwuosobowych. Melodia - posiada 192 miejsca w
pokojach 1- i 2-osobowych.
Ceny miesiêczne s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na ró¿ne standardy panuj¹ce w poszczególnych pokojach. Prezentuj¹ siê one nastêpuj¹co. Odyseja, £¹cznik, Melodia, Fama: w pokoju 1-osobowym – 400 z³, w pokoju 2-osobowym – 370 z³, w pokoju 3-osobowym – 330 z³.
Ponadto, je¿eli w akademikach brakuje wolnych miejsc, wprowadza siê dodatkowe miejsce do pokoju 2 - osobowego tzw. „legalnego
waleta”. Wtedy kwota za mieszkanie w pokoju
tego typu wynosi 250 z³. Student mo¿e mieszkaæ pod warunkiem otrzymania zgody wszystkich mieszkañców danego pokoju i kierownika
Domu Studenta.
Co zrobiæ, ¿eby zamieszkaæ w Akademiku?

Miejsca w Domu Studenta przyznawane s¹
na okres dziewiêciu miesiêcy poczynaj¹c od 1
paŸdziernika danego roku akademickiego. O
miejsce mog¹ ubiegaæ siê wszyscy studenci i
doktoranci UJK. Je¿eli dana osoba zdecyduje
siê na ofertê akademików uniwersytetu musi
z³o¿yæ odpowiedni wniosek do dziekanatu swojego W ydzia³u, na podstawie którego po
spe³nieniu kryteriów przyznane jest miejsce.
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ do 20 wrzeœnia w
przypadku studentów i doktorantów rozpoczynaj¹cych studia na UJK oraz do 16 czerwca dla
pozosta³ych studentów i doktorantów. Informacjê o przyznaniu miejsca w Domu Studenta mo¿na uzyskaæ w dziekanacie, do którego zosta³
z³o¿ony wniosek o przyznanie miejsca lub te¿ w
Domu Studenta wskazanym we wniosku. Osoby, którym nie przyznano miejsca maj¹ mo¿liwoœæ do dnia 28 wrzeœnia sk³adaæ w dziekanatach podania o ponowne rozpoznanie sprawy.
Dlaczego war to zamieszkaæ w Domu Studenta?

Domy Studenta to nie tylko miejsce do nauki
i odpoczynku, ale równie¿ licznych spotkañ oraz
pocz¹tki d³u¿szych znajomoœci. Sami studenci,
którzy decyduj¹ siê na taki rodzaj zamieszkania
zachwalaj¹ to miejsce. Wed³ug nich zdecydowanym plusem s¹ przestronne pokoje, mi³a atmosfera i bezpieczna okolica. Zdecydowana wiêkszoœæ twierdzi, ¿e gdyby mia³a znowu podj¹æ decyzje, co do zamieszkania w akademikach,
bezzw³ocznie wprowadzi³aby siê tam „od zaraz”.
Bo w koñcu studia to nie tylko nauka i egzaminy,
ale równie¿ œwietna zabawa z ludŸmi, po której
zostaj¹ najlepsze wspomnienia.
Wiêcej informacji oraz wzory wniosków dla
staraj¹cych siê o miejsce w Domach Studenta
mo¿na zaczerpn¹æ na oficjalnej stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod adresem
www.ujk.edu.pl w zak³adce Sprawy socjalno-bytowe.
Gabriela Szczepanik, studentka III roku
Dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej UJK

Dlaczego warto studiowaæ wzornictwo?

S

tudia stacjonarne i niestacjonarne na
kierunku Wzornictwo w Instytucie
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego daj¹ mo¿liwoœæ
po³¹czenia swojej pasji ze zdobyciem wiedzy i
praktycznych umiejêtnoœci.
Studia odbywaj¹ siê w dwóch specjalizacjach:
projektowanie produktu oraz komunikacja wizualna. Znany projektant Chad McMillan twierdzi,
¿e tworzenie wzorów jest jak urodzenie dziecka.
Proœba o stworzenie projektu ponownie po tym,
kiedy designer stworzy³ coœ niesamowitego jest
jak proœba do matki, ¿eby to samo dziecko urodzi³a jeszcze raz. To nigdy nie zadzia³a dobrze!
G³ównym celem naszego kszta³cenia jest przyczynienie siê do odkrycia w sobie nieznanych

jeszcze potencja³ów twórczych, a tym samym
profesjonalnego wejœcia w œwiat edukacji kulturalnej i zawodowej kreatywnych projektantów, gotowych do samodzielnej pracy zawodowej.
Zajêcia ar tystyczne prowadzone s¹ przez
pedagogów, a jednoczeœnie aktywnych twórców, w oparciu o ich autorskie programy. Program kszta³cenia przygotowany jest tak¿e w ramach konsultacji z miejskimi instytucjami rozwoju przedsiêbiorczoœci (Targi Kielce, Design
Centrum Kielce, Kielecki Park Technologiczny,
prywatne firmy projektowe) oraz z wybranymi
instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi (Muzeum Narodowe w Kielcach, Liceum Plastyczne
w Kielcach). Wa¿nym elementem dydaktyki na
kierunku wzornictwo s¹ regularne wyjazdy stu-

dentów na warsztaty ar tystyczne, sympozja,
akademie sztuki i festiwale organizowane w ramach wspó³pracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
Wzornictwo w Instytucie Sztuk Piêknych posiada znakomit¹ infrastrukturê dydaktyczn¹.
Znajduje siê w nim 8 pracowni artystycznych
(modelowania, prototypów, grafiki warsztatowej i struktur wizualnych), 5 pracowni komputerowych (w tym 3 oparte na komputerach Mac
najnowszej generacji), pracownia multimedialna, profesjonalne studio fotograficzne wraz z
ciemni¹. Na kierunku wzornictwo do Waszej
dyspozycji oddane s¹ pracownie projektowe i
warsztatowe, z nowoczesnym sprzêtem krawieckim i modelarskim (z dr ukark¹ 3D

w³¹cznie). Instytut posiada te¿ drukarkê wielkoformatow¹ i ploter tn¹cy. Wyposa¿enie techniczne i oprogramowanie stawia Instytut w rzêdzie najnowoczeœniejszych jednostek uczelnianych w Polsce. Przestronna aula, dwie sale
wyk³adowe (jedna o funkcji sali kinowej), i sala
do nauki jêzyków obcych daj¹ du¿y komfor t
uczestniczenia w zajêciach teoretycznych. W
budynku Instytutu znajduj¹ siê równie¿ dwie galerie sztuki prezentuj¹ce dzie³a ar tystów z
ca³ego œwiata, a dodatkowa przestrzeñ wystawiennicza na kor ytarzach umo¿liwia studentom szerok¹ prezentacjê swoich dokonañ.
Katarzyna Drozdowska, studentka III roku
dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej UJK

VIII STUDENT

¯eglowaliœmy na po³udnie
n Relacja ze studenckiego obozu ¿eglarskiego na Mazurach

n

Tomasz Winiarczyk

Przystañ Wilkasy w ca³ej okaza³oœci.

n

Talia, a na drugim planie Melpomena, nasze jachty.

Pla¿owicze z AZS
Pi³karze rêczni AZS UJK Kielce po raz kolejny wziêli udzia³ w

Fot. archiwum

wakacyjnej imprezie. Tym razem w podwarszawskich Bia³obrzegach uczestniczyli w turnieju zaliczanym do klasyfikacji mistrzostw Polski w pi³ce rêcznej pla¿owej.
Szczypiorniœci z uniwersytetu mieli mo¿liwoœæ rywalizowaæ z
najlepszymi zawodnikami w Polsce i prócz aspektów sportowych osi¹gnêli coœ jeszcze – to by³a „œwietna zabawa, doskona³y sposób na spêdzanie wolnego czasu” komentuje Oskar
Kacper, jeden z uczestników.

n

n

Zdjêcia archiwum

czyli wia³ wiatr i œwieci³o
s³oñce.
Ognisko i szanta to element, który zapina³ na ostatni
guzik atmosferê ¿eglarsk¹.
Rano zaczynaliœmy od biegania. Po œniadaniu pozosta³o
zrobienie klaru i jacht z za³og¹
by³ gotowy do wyp³yniêcia. Tak
dzieñ za dniem mija³ a¿ wielkie
pr zera¿enie nast¹pi³o, gdy
rejs dobiega³ koñca, co oznajmia³ por t w Wilkasach. To
wspania³e wra¿enie widzieæ
za³ogi, któr e niechêtnie
opuszczaj¹ swój jacht, zabieraj¹ plecaki i ¿egnaj¹ z uczestnikami. To znak, ¿e by³o wspaniale. A teraz powraca codzienna rzeczywistoœæ. Zabieramy siê ostro do pracy i nauki, a nasze Melpomena i Talia niech w spokoju œpi¹ w hangarze ca³¹ zimê. Hey!!!

Na piasku emocje by³y takie same jak na parkiecie.

Mazury, s³oñce i gitara. W tym tkwi urok ¿eglarskich obozów.

NASZE STUDENTKI NA TURNIEJACH SIATKÓWKI PLA¯OWEJ

Siatkarki na pla¿y

S

³oneczne wakacje sprzyjaj¹ turniejom pla¿owej
pi³ki siatkowej. Z powodzeniem bior¹ w nich
udzia³ siatkarki naszej uczelni.
Siatkarki AZSu UJK Kielce zaraz po zakoñczeniu sezonu halowego rozpoczê³y treningi na piasku by z powodzeniem uczestniczyæ w turniejach siatkówki pla¿owej
organizowanych w województwie œwiêtokrzyskim.
Dru¿yna Paulina Boœ i Magdalena Chojnecka wziê³a
udzia³ w turnieju siatkówki pla¿owej organizowanym na
basenie przy ulicy Szczeciñskiej w Kielcach przez Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. W zawodach
oprócz naszych dziewczyn star towa³o szeœæ par z
ca³ego województwa. Turniej rozgrywany by³ systemem
brazylijskim, w którym po drugiej pora¿ce dru¿yna koñczy swoj¹ grê. Zawodniczki AZSu po dwóch zwyciêstwach znalaz³y siê w pó³finale, gdzie po rozegraniu tie
breaka obfituj¹cego w d³ugie i efektowne wymiany przegra³y mecz. W finale pocieszania po kolejnym tie-breaku
siatkarki AZSu UJK pokaza³y sw¹ wy¿szoœæ zajmuj¹c
ostatecznie trzecie miejsce.
Zawodniczki AZSu startowa³y równie¿ w Skar¿yskuKamiennej gdzie rozgrywane s¹ turnieje z cyklu Sport
Challenge oraz w Suchedniowie gdzie wspó³organizatork¹ I Otwartego Turnieju Siatkówki Pla¿owej Kobiet
Kieleckiej Ligi Siatkówki Kobiet by³a siatkarka AZSu
Paulina Boœ.
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ak w poprzednich latach,
tak równie¿ i w tym studenci kieleckiego uniwersytetu mieli okazjê
spêdziæ wakacje na Mazurach.
Mazury, to niew¹tpliwie raj
dla ¿eglarzy, a kto raz spróbuje na d³ugo pozostan¹ wra¿enia w jego sercu. Udzia³ w takiej formie wypoczynku to
przyjemnoœæ relaksu po³¹czona z nauk¹, poznawaniem
przyrody i wykorzystywaniem
jej walorów. To równie¿ to poznanie zasad ¿eglarstwa czy
biwaku. Dla studentów, którzy
realizuj¹ program zajêæ kierunkowych to dodatkowe doœwiadczenie praktyki przekazywanej w trakcie obozu. Trasa rejsu w tym sezonie to
po³udnie. Por tem w któr ym
koñczy³ siê i zaczyna³ rejs by³y
Wilkasy, gdzie znajduje siê
oœrodek sportu akademickiego. Pogoda by³a wymarzona,

Magdalena Chojecka (z lewej) i Paulina Boœ z powodzeniem wystêpowa³y w turniejach siatkówki pla¿owej.

