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DZIEJE SIÊ!
P³omienne serca

Ju¿ za piêæ dni, na ma³ej scenie Kieleckiego Centrum Kultury zadebiutuje teatr studencki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wystawi sztukê pod tytu³em „Serce z p³omienia”. Przygotowania do tego wydarzenia trwa³y pó³ roku. W
koñcu przyszed³ czas na premierê.
Wiêcej na stronie 4

Zielone œwiat³o dla sportu

Uniwersytet
Œwiêtych Miko³ajów
n Pod poduszk¹, w skarpecie, czy na Uniwersytecie?
Ka¿de miejsce jest dobre, aby znaleŸæ prezent od Œwiêtego
Miko³aja. Dziœ Œwiêty Miko³aj pojawi siê w rektoracie
przy ulicy ¯eromskiego 5. Bêdzie wyk³ada³... œwi¹teczne stroiki
przygotowane przez naszych studentów i dzieci ze œwietlicy
œrodowiskowej Brachu.
Wiêcej na stronie 3

Narty w Bukowinie Tatrzañskiej, rejsy po Mazurach. Profesor Jacek Semaniak lubi aktywnie spêdzaæ czas. Interesuje
go te¿ sport wyczynowy i to nie tylko w akademickim wydaniu.
O sporcie uniwersyteckim, a tak¿e o kieleckim VIVE Targi, Koronie czy Effectorze rektor opowiada w rozmowie z Maciejem
Wadowskim.
Czytaj na stronie 8

Dzia³a tak¿e portal
internetowy STUDENT.
Tam znajdziecie wszystko, co dotyczy uczelni,
studiów i studentów
w Kielcach.

WejdŸcie na WWW.STUDENT.ECHODNIA.EU
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PO¯EGNANIE PROFESORA
HENRYKA JURKIEWICZA

Tak wiele mu
zawdziêczamy

Z

mar³ Henr yk Jurkiewicz, by³y rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Pracownicy
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego napisali z tej okazji
po¿egnanie.
Dnia 26 listopada, w wieku
86 lat, zmar³ profesor Henryk
Jurkiewicz, ceniony geolog i
zoolog, rektor Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej imienia Jana
Kochanowskiego w latach
1981-1984.
Pan Profesor zwi¹zany by³ z
nasz¹ uczelni¹ od pocz¹tku jej
istnienia. Rozpocz¹³ w niej pracê naukow¹ na stanowisku adiunkta w roku 1973, w 1974
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego, a profesorem zwyczajnym zosta³ w roku 1991.
Dzia³ania naukowe, dydaktyczne, organizacyjne Pana
Profesora koncentrowa³y siê
wokó³ Instytutu Biologii i Instytutu Geografii, co wynika³o z
jego interdyscyplinarnych zainter esowañ. By³ twór c¹
Zak³adu Zoologii i Zak³adu
Geologii. Pan Profesor by³ autor ytetem naukowym i wzorem dla studentów i pracowników naukowych, aktywnym

uczestnikiem codziennego ¿ycia uczelni.
Profesor Henr yk Jurkiewicz, by³ znakomitym organizatorem ¿ycia akademickiego,
co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w powierzeniu mu funkcji rektora uczelni w latach 1981-1984, w czasach szczególnie trudnych dla szkolnictwa
wy¿szego. Ponadto by³ wieloletnim dyrektorem Instytutu
Geografii ( 1980-1993) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
Mimo przejœcia na emeryturê prowadzi³ czynne ¿ycie
naukowe i wspó³pracowa³ z
m³odymi naukowcami, czego
dowodem jest publikacja, której wydania niestety nie doczeka³, przy wspó³autorstwie doktor Anny Chruszcz pod tytu³em „Podstawy geologii historycznej dla biologów”.
Œrodowisko uniwersytetu
ponios³o wielk¹ stratê, kolejny
cz³onek naszej spo³ecznoœci
akademickiej odszed³ na zawsze, ¿al jest tym wiêkszy, ¿e to
Osoba, której tak wiele zawdziêczamy.
Niech na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Doktoraty dla regionu

n We wtorek odby³o siê kolejne seminarium w ramach projektu
„Wiedza i Gospodarka. Rozwój kompetencji naukowych
i biznesowych dla wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki regionalnej”

C

zterdziestu doktorantów uczestniczy w
niezwyk³ym projekcie unijnym. Z efektów ich pracy maj¹ skorzystaæ
œwiêtokrzyskie firmy i instytucje.
Projekt realizowany jest w
ramach programu operacyjnego „Kapita³ Ludzki” z funduszy
Eur opejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

BLI¯EJ SIEBIE
O przyczynach powstania
tego projektu mówi profesor
Wis³aw Caban, jego kierownik.
- Badania naukowe rozmijaj¹
siê z gospodark¹. Polska jest
na szarym koñcu w tej dziedzinie. Uczelnie ¿yj¹ swoim ¿yciem, a gospodarka swoim.
Naszym celem jest zbli¿enie
ich do siebie – mówi profesor
Wies³aw Caban. Dziêki projektowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uda³o siê zdobyæ pieni¹dze na stypendia
dla pisz¹cych doktoraty. – Tematy tych prac maj¹ byæ zgod-

ne z potrzebami gospodarki
naszego regionu – t³umaczy
profesor Caban.

KILKA KIERUNKÓW
I UCZELNI
W projekcie uczestniczy
czterdzieœci osób. – Mieliœmy
trochê niepewnoœci, czy uda
nam siê wype³niæ te miejsca.
Odby³y siê trzy rekrutacje, przy
czym ta ostatnia przesz³a nasze oczekiwania. Mieliœmy tylu chêtnych, ¿e zape³niliœmy
dodatkowa listê rezerwow¹ –
mówi profesor Jerzy Caban.
Wœr ód czter dziestu osób
bior¹cych udzia³ w projekcie
s¹ g³ównie przedstawiciele
nauk matematyczno–przyrodniczych, Wydzia³u Zarz¹dzania
i Administracji oraz Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu. – Niestety humanistyka nie ma swoich
przedstawicieli – mówi profesor Caban. Wœród uczestników s¹ nie tylko pracownicy
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale tak¿e doktoranci z
innych uczelni. Liczna grupa

uczestników pochodzi z Politechniki Œwiêtokrzyskiej.

PRZYDATNE PRACE
– Efektem projektu bêd¹
doktoraty, które maj¹ zwi¹zek
ze sfer¹ gospodarcz¹ i naszym regionem – t³umaczy
profesor Wies³aw Caban. Podczas wtorkowego seminarium
jedna z prezentacji doktoranta
z Instytutu Sztuk Piêknych dotyczy³a mo¿liwoœci unowoczeœnienia druków pañstwowych.
– Autor pracy pokazuje ujêcia
historyczne, ale tak¿e proponuje r ozwi¹zania, któr e
mog³yby unowoczeœniæ te druki i ul¿yæ w pracy administracji
– mówi profesor Wies³aw Caban. Inna praca doktorska,
która powstaje w ramach projektu mo¿e mieæ zastosowanie w buskim uzdrowisku.

CZEKAJ¥ STA¯E
Par tnerem projektu jest
Kielecki Park Technologiczny.
– Nasz¹ rol¹ jest organizowa-

nie sta¿y i praktyk w przedsiêbiorstwach dla pracowników
naukowych – mówi Szymon
Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. Zorganizowano szeœæ sta¿ów. – S¹ to sta¿e odp³atne.
P³acimy pracownikom naukowym bior¹cym udzia³ w przedsiêwziêciu 3,5 tysi¹ca z³otych
miesiêcznie przez okres szeœciu miesiêcy – t³umaczy Szymon Mazurkiewicz. Celem
praktyk jest wsparcie biznesu
w zakresie komercjalizacji nowych rozwi¹zañ technologicznych. S¹ ju¿ konkr etne
przyk³ady. W ubieg³ym tygodniu podczas spotkania prezentowany by³ projekt sterownika radiowego dla systemu
zarz¹dzania mediami (wod¹,
ciep³em). – To znalaz³o zastosowanie w praktyce, bo firma
która u nas funkcjonuje
wdro¿y³a to ju¿ do produkcji –
mówi Szymon Mazurkiewicz.
Kielecki Park Technologiczny
wkrótce uruchomi kolejne sta¿e.
Piotr BURDA

CIEKAWA KONFERENCJA W CEART

Nie czekajcie na biurko

M

n

n

n

Goœci przywita³ profesor Marek K¹tny, dziekan Wydzia³u
Pedagogicznego i Artystycznego.

n

Adam Jarubas potraktowa³ spotkanie roboczo i na
pocz¹tku zdj¹³ krawat.

Aula Centrum Edukacji Artystycznej wype³niona by³a do ostatniego miejsca.

szed³em tu do pracy, bêdê
uczestnikiem panelu dyskusyjnego. Krawat mi niepo-

trzebny – mówi³ Adam Jarubas. Po czym przy aplauzie
trzystoosobowej publiki zdj¹³

Zdjêcia Aleksander Piekarski

³odzi na r ynku
pracy – jak byæ
konkurencyjnym?
- na to pytanie
starali siê odpowiedzieæ
uczestnicy konferencji na Wydziale Pedagogicznym i Ar tystycznym naszego uniwersytetu.
Konferencja cieszy³a siê
bardzo du¿ym powodzeniem.
Wziê³o w niej udzia³ blisko trzysta osób, w auli Centrum Edukacji Ar tystycznej przy ulicy
Krakowskiej nie by³o wolnych
miejsc. Nawet na schodach.
W spotkaniu wziêli udzia³
przedstawiciele samorz¹du,
nauki i kieleccy przedsiêbiorcy. S³uchaczami byli uczniowie
liceów i techników oraz studenci.
Konferencja zaczê³a siê od
mocnego wejœcia Adama Jarubasa, marsza³ka województwa œwiêtokrzyskiego. – Przy-

Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Od lewej: marsza³ek Adam Jarubas, Ma³gorzata Muzo³,
œwiêtokrzyski kurator oœwiaty, Katarzyna Sza³ach, przedsiêbiorca, w³aœcicielka firmy GEOMARKA, Anita Kijanka, za³o¿ycielka firmy COM CREATION, Tomasz Kuku³a, przedsiêbiorca,
tworzy markowane bajki, opowiadania, s³uchowiska i audiobooki.

go. Wa¿niejsze od tego gestu
by³y jednak s³owa marsza³ka
skierowane do uczniów i studentów. – Krzysztof Rybiñski,
znany ekonomista stwierdzi³,
¿e jeœli nie wykorzystamy potencja³u wy¿u demograficznego, któr y wy reprezentujecie,
to reszta bêdzie czczym gadaniem – mówi³ Adam Jarubas.
Zachêca³ m³odych ludzi do aktywnoœci zawodowej, ju¿ w
czasie studiów i zaraz po
nich. Wskaza³ te¿ dziedziny
gospodarki w jakich jest szansa na sukces. – Tak¹ dziedzin¹ s¹ nowe technologie.
WyobraŸcie sobie, ¿e pojawienie siê na amer ykañskim r ynku iPhona 5 podnios³o o pó³
procent PKB (Produkt Krajowy
Brutto – red.) Stanów Zjednoczonych. To dowód na to jak¹
si³¹ s¹ dziœ nowe technologie
– mówi³ Adam Jarubas. Poda³
te¿ inny ciekawy przyk³ad z
USA. – Tam absolwent stu-

diów próbuje rozkrêciæ swój
biznes. Dopiero jak mu siê
nie uda szuka pracy w urzêdzie, za biurkiem. U nas jest
odwrotnie, bo wiêkszoœæ marzy o pracy w urzêdzie – mówi³
Adam Jarubas.
Organizatorem konferencji
by³o Stowarzyszenie Forum
M³odych Ludowców miasta
Kielce i powiatu kieleckiego,
Wydzia³ Pedagogiczny i Ar tystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy wspó³pra-

cy z Wojewódzkim Urzêdem
Pracy w Kielcach, biurem
pos³a do Parlamentu Europejskiego doktora Czes³awa Siekierskiego i Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Honorowym patronatem obj¹³
to spotkanie W³adys³aw Kosiniak – Kamysz, minister pracy
i polityki spo³ecznej, któr y
przys³a³ list do uczestników
kieleckiej konferencji.
Piotr BURDA

n

Zdjêcia UJK
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Dziœ rusza akcja „Uniwersytet œwiêtych Miko³ajów”.

Uniwersytet œwiêtych Miko³ajów
n Pod poduszk¹, czy pod ³ó¿kiem? W skarpecie, czy na uniwersytecie?
Ka¿de miejsce jest dobre, aby znaleŸæ prezent od Œwiêtego Miko³aja

D

zisiaj r usza akcja
„Uniwersytet œwiêtych Miko³ajów” promuj¹ca bezinteresown¹ pomoc studentów i
wyk³adowców uczelni skierowan¹ do dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej Brachu w Kielcach. Konkretna pomoc, konkretni ludzie. - Najbardziej brakuje dzieciakom zimowych
ubrañ i pomocy szkolnych, ale
w ich domach tak¿e œrodków
czystoœci. No i oczywiœcie produktów spo¿ywczych z d³u¿szym terminem do spo¿ycia opowiada studentka Paulina
Zapa³a, odpowiedzialna za
pr zygotowanie paczek miko³ajowych.
Klub Aktywnego Studenta
wspiera nie tylko od œwiêta
dzia³ania œwietlicy. Studenckie praktyki, sta¿e, ale przede
wszystkim pewnoœæ, ¿e mo¿na na siebie nawzajem liczyæ.
– Nasza codzienna opieka nad
dzieæmi opiera siê na „wspólnym byciu razem”, ale tak¿e
miêdzy innymi na pomocy przy
odrabianiu lekcji, rozmowach
o codziennych problemach mówi Katarzyna Snoch, kierownik œwietlicy œrodowiskowej Brachu w Kielcach. – Taka
akcja jak „Uniwersytet œwiêtych Miko³ajów” to wielka pomoc i wsparcie dla podopiecznych œwietlicy i ich rodzin. W
szczególnoœci tych, którzy nie
s¹ w stanie zapewniæ dzieciom podarunków œwi¹tecznych. Dziêki wsparciu uniwersytetu i zaanga¿owaniu studentów na twarzach naszych
wychowanków pojawi siê
uœmiech, a marzenia stan¹
siê chocia¿ odrobinê bardziej
realne – dodaje. W przygotowaniach bra³y udzia³ tak¿e same dzieciaki ze œwietlicy œrodowiskowej Brachu. Pokazywa³y swoje „ma³e osi¹gniêcia” przy precyzyjnym wycinaniu papierowych choinek, czy
chocia¿by uk³adaniu ma³ych
koralików na srebrne szyszki.
- To trochê œmieszne, gdy du¿e
panie bawi¹ siê w robienie
bombek - mówi 6-letnia Iza,
podopieczna œwietlicy. – Ale to
takie fajne, i to dla nas! – dorzuca rezolutnie.
Faktycznie, przez ostatnie
trzy tygodnie pomieszczenia
Akademickiego Biura Karier
UJK sta³y siê wielk¹ pracowni¹
plastyczn¹. W ró¿nych godzinach zagl¹dali tu studenci,

aby chocia¿ na kilkadziesi¹t
minut w³¹czyæ siê podczas
„okienka” pomiêdzy wyk³adami do naszej akcji. W grupie
znalaz³a siê równie¿ mêska
czêœæ braci ¿akowskiej.
Pe³ni³a funkcjê bardziej logistyczn¹: zakupy poszczególnych elementów ozdób, pomoc przy przenoszeniu i ustawianiu, i wreszcie sama obecnoœæ oraz mêskie wsparcie
¿yczliwym s³owem typu: „ale
to ³adne, ja bym, tak nie potrafi³”. - Oczywiœcie, przyda³oby
siê wiêcej zaanga¿owanych
studentów - mówi Iwona Wojna z Klubu Aktywnego Studenta UJK, koordynatorka akcji.
Sporo osób jest autentycznie zabieganych w tym przedœwi¹tecznym czasie, a zrobienie
chocia¿by jednego stroika wymaga sporo cierpliwoœci i czasu. Myœlê jednak, ¿e to pierwsza, ale nie ostatnia tego typu
akcja i bêdzie okazja do pokazania siê przez studentów od
jeszcze lepszej strony. 6 grudnia o godzinie 9 odbêdzie siê
miko³ajowy kiermasz ozdób
œwi¹tecznych oraz spotkanie
dzieciaków ze studentami, na
którym wrêczone zostan¹ upominki. - Ze wzglêdu na swój
szcz¹tkowy zarys brzucha musia³em zaszyæ kilka fa³dek na
spodniach i nie wiem, czy dobrze to wygl¹da - martwi siê
student Karol Zarêba, który w
czerwonym przebraniu bêdzie
pomaga³ œwiêtemu Miko³ajowi
w rozdawaniu prezentów. Przejêta akcj¹ jest równie¿ grupa
muzykuj¹ca. - Przygotowujemy
muzyczne klimaty odpowiednie
na obdarowywanie siê prezentami – mówi Adam Œlawski,
student V roku instytutu edukacji muzycznej, który wraz z
kolegami z instytutu przygotowa³ repertuar miko³ajkowy. –
Uwa¿am, ¿e to trafna akcja, poruszaj¹ca najbardziej twarde
serca w niepowtarzalnej oprawie muzycznej – dodaje.
Ka¿dy, kto pojawi siê w budynku rektoratu pr zy ulicy
¯eromskiego 5, zakupi wybran¹ ozdobê choinkow¹,
wesprze dobre dzie³o. Liczymy, ¿e Dzieñ Œwiêtego Miko³aja bêdzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zarówno dla studentów, jak i pracowników okazj¹ do bycia lepszym cz³owiekiem - podsumowuj¹ organizatorzy.
Jan DUDA

n

Od kilku dni trwa przygotowanie œwi¹tecznych stroików.

n

Oto efekt pracy naszej ekipy.
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Same zyski…

P

otrzeba pomocy innym w rozwoju naukowym i zawodowym i
zdobywaniu doœwiadczenia jest g³ówn¹ motywacj¹
zorganizowania Œwiêtokrzyskiego konkursu Wiedzy z Rachunkowoœci.
Rosn¹ce zainteresowanie
studentów nauk¹ rachunkowoœci potwierdza zasadnoœæ
tego posuniêcia. Organizatorami Konkursu s¹ Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Celami konkursu s¹: rozwijanie zainteresowañ wiedz¹ z
zakresu rachunkowoœci,
wy³onienie i uhonorowanie
utalentowanych osób, posiadaj¹cych najszersz¹ wiedzê w
zakresie rachunkowoœci i zainteresowanych jej pog³êbianiem, zachêcanie do dalszego kszta³cenia w kierunku rachunkowoœci, w tym w ramach cer tyfikacji zawodu
ksiêgowego przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce,
promocja zawodów i organizacji samorz¹dowych w dziedzinie rachunkowoœci oraz uczelni wy¿szych.
Co war te podkreœlenia,
konkurs adresowany jest w
jednej czêœci ju¿ do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz w drugiej do studentów
uczelni wy¿szych z województwa œwiêtokrzyskiego. Zamier zeniem autorów konkursu
by³o zaproszenie obu tych
grup m³odych ludzi do uczestnictwa w nim, bowiem to
w³aœnie szko³a œr ednia
k³adzie zasadnicze i tr wa³e
podwaliny pod dalszy rozwój
zainteresowañ rachunkowoœci¹, który ma szansê zrealizowaæ siê w³aœnie na studiach, a potem kursach zawodowych. Bez zami³owania do
tej nauki trudno o sukces i satysfakcjê zawodow¹ w doros³ym ¿yciu. Organizatorzy
chcieli podkreœliæ znaczenie
nauczania rachunkowoœci w

szko³ach ponadgimnazjalnych
i rolê nauczycieli w tym zakresie, doceniæ uczniów, którzy
ju¿ w szkole œredniej upodobali sobie ten obszar nauki i zachêciæ ich do dalszego rozwoju.
Potwierdzeniem s³usznoœci tego rozumowania okaza³
siê I Œwiêtokrzyski Konkurs
Wiedzy z Rachunkowoœci dla
szkó³ ponadgimnazjalnych.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch
etapów, a uczestniczy³o w nim
90 uczniów z 10 szkó³ œrednich. 27 marca 2012 roku w
siedzibie Uniwersytetu 26
uczniów zmierzy³o siê w finale,
a nauczyciele wys³uchali
wyk³adu na temat „Zysk brutto, a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym –
podobieñstwa i r ó¿nice”.
Uczniowie i nauczyciele poznali ko³a naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:
Koncept i Lider, kierunki studiów oraz infrastrukturê uczelni.
Do 15 grudnia, tr wa okres
zg³oszeñ uczestników – studentów szkó³ wy¿szych regionu œwiêtokrzyskiego - do Konkursu dla szkó³ wy¿szych.
Konkurs obejmie I etap - rozwi¹zanie testu i II - rozwi¹zanie zadañ pr oblemowych.
Obydwa etapy odbêd¹ siê 10
stycznia 2013 na Wydziale
Zarz¹dzania i Administracji
UJK. Ju¿ dziœ gratulujemy
wszystkim uczestnikom, ¿e
podejmuj¹ ten trud i mamy
nadziejê, ¿e laureaci bêd¹ w
przysz³oœci specjalistami w
dziedzinie rachunkowoœci i
bêd¹ poci¹gaæ za sob¹ innych.
Zgoszenia do Konkursu
przesy³aæ nale¿y nastêpuj¹co:
pier wszy krok to przes³anie
wiadomoœci na adres ula.parkita@kielce.skwp.pl lub telefonicznie 41-368-60-68
wewn. 23, podaj¹c adres mailowy do wysy³ania korespondencji zwi¹zanej z Konkursem. Na ten adres przekazane bêd¹ kolejne informacje.

P³omienne serca
n Wkrótce premiera teatru studenckiego

J

u¿ za piêæ dni, na ma³ej
scenie Kieleckiego Centrum Kultury swój debiut
bêdzie mia³ teatr studencki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wystawi sztukê pod tytu³em „Ser ce z
p³omienia”.
Od niespe³na pó³ roku, studenci z grupy teatralnej, przygotowuj¹ siê do przedstawienia. Dla aktora ostatnie dwa
tygodnie przed premier¹ to
ci¹g³e próby. Nie ma innych zajêæ, czasu wolnego, odpoczynku. Nic nie jest wa¿niejsze od
przygotowañ. Liczy siê tylko
spektakl.
Ma³a scena Kieleckiego
Centrum Kultury. Jasne reflektor y. Czar ne deski sceny.

n

Czerwone obicia krzese³. Dziœ
puste, ale w dzieñ premiery,
zape³ni¹ siê widowni¹.
Aktorzy s¹ uœmiechniêci.
Rozmawiaj¹ o codziennych
sprawach. Uczelni, domu,
wczorajszej imprezie. Nie widaæ, ¿eby byli stremowani.
Wrêcz przeciwnie. Pytani o treœæ spektaklu, o swoje role, odpowiadaj¹: – Przedstawienie
jest genialne poniewa¿ gram
w nim ja i Katarzyna. Moja rola
jest bardzo wa¿na, rzek³abym,
prze³omowa dla ca³ej sztuki.
Zaczyna siê próba. Nastrój
siê zmienia. - Raz, dwa, trzy, zaczynamy! - Rozlega siê krzyk z
koñca sali. Pier wsza scena.
Chwila dialogu i ju¿ s³ychaæ
uwagi re¿ysera. – Mów

g³oœniej!, WyraŸniej!, Nie zatrzymuj siê, szyjemy dalej!- Æwicz¹
teksty, gesty, ruch na scenie.
Którêdy maj¹ wejœæ, jak zejœæ i
jak siê zaprezentowaæ.
Oni nie bawi¹ siê w teatr.
Oni go tworz¹. Daj¹ z siebie
wszystko. To nie jest szkolne
przedstawienie. Ka¿dy z aktorów pracuje nad swoj¹ rol¹.
Codziennie przez d³ugie godziny szlifuje j¹. Poprawia najdrobniejsze b³êdy. – Na premierze ma byæ idealnie - mówi¹. S¹ grup¹. Tutaj ka¿dy jest
wa¿ny. Tylko razem mog¹
stworzyæ dobre widowisko.
Koniec próby. Schodz¹ ze
sceny wolno, widaæ na ich twarzach ogromne zmêczenie. S¹
wyczerpani. Nie dostrzegam

tych beztroskich uœmiechów, z
którymi przyszli na próbê. Teraz to uœmiechy ludzi, którzy
dobrze wykonali swoje zadanie.
Czter y godziny maksymalnego skupienia, mówienia,
œpiewania, ustawiania siê na
scenie. I tak codziennie, a¿ do
samego debiutu. By tobie
pr zedstawienie siê spodoba³o. Byœ coœ na nim zrozumia³. Prze¿y³. Zapamiêta³.
Dlatego serdecznie zapraszam na „Serce z p³omienia”.
Debiut studenckiego teatru
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ma³a sala Kieleckiego
Centrum Kultury, 11 grudnia,
godzina 17.
Filip KOCIK

Fot. UJK

ŒWIÊTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY
Z RACHUNKOWOŒCI

Podczas jednej z prób.

WYBORY NOWEGO PROREKTORA UNIWERSYTETU

Jedna kandydatka

D

ziœ poznamy prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
do spraw rozwoju i finansów. jedynym kandydatem
na to stanowisko jest dr hab.
Barbara Zbroiñska.
Wybor y przeprowadzi Uniwersytecka Komisja Wyborcza
w auli uniwersytetu przy ulicy
¯eromskiego 5. Przedstawiamy sylwetkê kandydatki.
Dr hab. Barbara Zbroiñska
ukoñczy³a studia z wyró¿nieniem na Wydziale Handlu,
Transpor tu i Us³ug Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
Po ukoñczeniu studiów podjê³a pracê na stanowisku asystenta w Politechnice Œwiêtokrzyskiej. Stopieñ doktora nauk ekonomicznych uzyska³a
na W ydziale Handlu Wewnêtr znego SGPiS (obecnie
Szko³a G³ówna Handlowa w

Warszawie). Od 1999 roku zatrudniona jest na stanowisku
adiunkta w Instytucie
Zar z¹dzania na W ydziale
Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). 22
paŸdziernika 2012 roku uzyska³a stopieñ doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
W 2005 roku wybrana zosta³a na stanowisko prodziekana do spraw ogólnych i finansowych Wydzia³u Zarz¹dzania i
Administracji UJK na kadencjê
2005-2008. W latach 2008-2012 ponownie spo³ecznoœæ akademicka Wydzia³u powierzy³a jej pe³nienie tej funkcji
przez drug¹ kadencjê. Od 2000 roku jest cz³onkiem Rady
Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji, a od 2008 r. cz³onkiem
Senatu UJK i od paŸdziernika

2012 r. przewodnicz¹c¹ Senackiej Komisji Rozwoju, Bud¿etu i Finansów.
Zainteresowania naukowe
i dydaktyczne obejmuj¹ mikroi makroekonomi¹ oraz finanse
przedsiêbiorstw i finanse pu-

bliczne. Za osi¹gniêcia w pracy zawodowej odznaczona zosta³a Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi. Pr ywatnie
jest matk¹ dwójki doros³ych
dzieci.

STUDENT / WYDARZENIA 5
Wyj¹tkowe
opracowanie

P

o sukcesie Monografii Kielecko-Chêciñskiego Parku Krajobrazowego podobny
zespó³ autorów pod redakcj¹
profesor Anny Œwiercz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przygotowa³ drug¹ publikacjê poœwiêcon¹ Nadnidziañskiemu Parkowi Krajobrazowemu.
Profesor Anna Œwiercz z
dum¹ pokazuje monografiê
kolejnego parku krajobrazowego Kielecczyzny. – Dziêkujê
wszystkim autorom, pracowali
spo³ecznie dla satysfakcji podzielenia siê wiedz¹ z czytelnikami. Kole¿ankom i kolegom z
Instytutu Geografii i Biologii
naszego uniwersytetu, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Ochrony
Przyrody Polskiej Akademii
Nauk, Uniwersytety Przyrodniczego w Lublinie, wszystkim
pasjonatom i znawcom z dziedzin ujêtych w ksi¹¿ce – mówi
profesor Anna Œwiercz.
Monografiê opracowa³o 36
autorów. Na 600 stronach opisano park we wszystkich mo¿liwych aspektach. – To naprawdê miejsce niezwyk³e, wystêpuj¹ na nim wszystkie rodzaje gipsu, 1200 gatunków
roœlin z tak rzadkimi jak dyptam, na terenie parku jest 65
jaskiñ – kilka odkryto w trakcie pracy nad ksi¹¿k¹. Warto
wiedzieæ, ¿e na terenie parku
¿yje 266 gatunków ptaków,

ponad 40 z nich umieszczonych jest w Czer wonej Ksiêdze, jest te¿ 140 rodzajów
pszczó³, 56 gatunków motyli.
W rozdziale poœwiêconym
dziedzictwu kulturowemu mo¿na przeczytaæ o przesz³oœci
Wiœlicy – upada mit o misie
chrzcielnej pierwszych chrzeœcijan, ale s¹ bardzo interesuj¹ce wzmianki na przyk³ad o
leju rydzowym. – To od niego
wziê³o siê powiedzenie lepszy
rydz ni¿ nic – wyjaœnia profesor Œwiercz. Olej wyt³aczany
jest ze spokrewnionej z lnem
lnicy.- To by³ olej biednych ludzi, ale dzisiaj to przysmak,
sama sprawdzi³am: ma wspania³y smak i aromat tylko dostaæ go bardzo trudno.
Ozdob¹ ksi¹¿ki s¹ zdjêcia
w wiêkszoœci wykonane przez
Piotra Kaletê. Opublikowano
w nim po raz pierwszy wiele
cennych map. Monografia
ukaza³a siê dziêki wsparciu finansowemu YJM. WFOŒ,
Ur zêdu Marsza³kowskiego,
Kopalni Gipsu Leszcze, Wodoci¹gom Kieleckim i starostwu
w Busku-Zdroju. Ksi¹¿ka jest
ju¿ dostêpna w ksiêgarniach
Pod Zegarem i Wiedza w Kielcach.
W planach zespo³u naukowego przygotowanie kolejnej
monografii Parku Or³owiñsko-Cisowskiego. Dodr uk
pierwszej monografii poœwiêconej parkowi kielecko-chêciñskiemu uka¿e siê w styczniu, lutym.
/Lid/

Miœ dla Witalisa
n Studenci wybrali najlepszy dokument

D

obieg³ koñca XVIII Festiwal Form Dokumentalnych NURT.
Swoja nagr odê w
konkursie przyznali tak¿e studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W tym roku, po
raz pierwszy w historii NURT-u,
wytypowali ten sam film, co jury g³ówne festiwalu.
Cz³onkowie dzia³aj¹cego
przy Instytucie Filologii Polskiej UJK, studenckiego ko³a
naukowego Przyjació³ Filmu i
Teatru, co roku przyznaj¹ na
NURCIE swoj¹ nagrodê - Wielkiego Pluszowego Misia.
Podczas tegorocznej edycji
festiwalu reprezentanci ko³a w
ci¹gu tygodnia obejrzeli 43 filmy dokumentalne. – Nie mieli
³atwego zadania. Pokazy odbywa³y siê od rana do póŸnego
wieczora. Dodatkowo, wybór
zwyciêzcy nie by³ prosty, bo do
konkursu g³ównego zakwalifikowaliœmy naprawdê dobre
dokumenty - przyznaje Andrzej
Kozieja, opiekun SKN Przyja-

n

n

Zdjêcia Archiwum

WSZYSTKO O NADNIDZIAÑSKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM

W tym roku nagroda Wielkiego Pluszowego Misia powêdrowa³a do Witalisa Szumid³o-Kulczyckiego (w œrodku), twórcy filmu „Made in Poland 6. Niezwykli emigranci”.

ció³ Filmu i Teatru, cz³onek komisji selekcyjnej NURT.
- Ka¿dy z nas mia³ swoje typy. Do koñca spieraliœmy siê o

to, kto ma wygraæ, ale dziêki
temu w³aœnie uczymy siê, jak
wygl¹da praca w jury festiwalu
filmowego. Ostatecznie zgod-

Cz³onkowie studenckiego jury i ich opiekun Andrzej Kozieja wraz z dyrektorem artystycznym
NURT-u, Krzysztofem Miklaszewskim na uroczystym festiwalowym bankiecie.

nie zadecydowaliœmy, kto zwyciê¿y - zdradza Magdalena
Michta, cz³onkini studenckiego ko³a naukowego.
Swoj¹ nagrodê studenckie
jur y wrêczy³o 23 listopada,
podczas uroczystej gali fina³owej w Kieleckim Centrum
Kultur y. Wielki Pluszowy Miœ
powêdrowa³ do Witalisa Szumid³o- Kulczyckiego, twórcy filmu „Made in Poland 6. Niezwykli emigranci za „prawdziwy, a zarazem dramatyczny obraz m³odego pokolenia na emigracji”.
G³ówna nagroda festiwalu
trafi³a w rêce tego samego re¿ysera. Po raz pierwszy w historii NURT-u zdarzy³o siê, ¿e
studenci wybrali ten sam dokument, co g³ówne jur y.
Krzysztof Miklaszewski, dyrektor ar tystyczny festiwalu,
podkreœla³ podczas gali, ¿e
studenci mieli w tym roku niezwyk³e wyczucie. Nagrodzili tê
sam¹ produkcjê, co grono krytyków i znawców filmu.
Justyna CERAZY

POETYCKI SUKCES GOSI NAKONIECZNEJ

n

Prof. Anna Œwiercz z monografi¹ Nadnidziañskiego Parku
Krajobrazowego.

SIATKARZE UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO OGRALI
ORLICZA SUCHEDNIÓW

Nadal niepokonani
P

i¹te zwyciêstwo w rozgrywkach III ligi œwiêtokrzyskiej odnieœli siatkarze UJK Kielce.
Id¹cy jak burza zawodnicy Uniwersytetu triumfowali we
wszystkich dotychczasowych pojedynkach siêgaj¹c zawsze po
trzy punkty.
W czwartek, 29 listopada, nasi siatkarze pokonali w Suchedniowie Orlicza 3:0 w setach (25:16 25:23 25:22).
Po piêciu kolejkach w tabeli prowadzi UJK wyprzedzaj¹c o 3
pkt ZUS i o 6pkt Trans City Castoramê. W nastêpnym pojedynku
siatkarze UJK zmierz¹ siê w Sali WDK 6 grudnia o 20.30 z Trans
City Castoram¹.

M

a³gorzata Nakonieczna, studentka pierwszego roku Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, laureatk¹ pier wszego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Tur ystycznej „Przy
Kominku”.
Fina³ festiwalu odby³ siê w
sobotni wieczór, 1 grudnia. Sala kieleckiego Geoparku by³a
wype³niona do ostatniego miejsca. By³o to pierwsze wydarzenie muzyczne w tym miejscu.
Sceneria Wietrzni i nowego budynku Geoparku œwietnie odpowiada³a klimatowi piosenki
poetyckiej. Nastroju dope³nia³
kominek tl¹cy siê w k¹cie sceny. Goœci przyci¹ga³y gwiazdy
festiwalu: zespó³ Czerwony Tulipan i Robert Kasprzycki, który by³ tez konferansjerem sobotniego fina³u.
Wœród laureatów tego festiwalu jest Ma³gorzata Nako-

nieczna, studentka pierwszego roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, która zajê³a
trzecie miejsce. W konkursie
zaœpiewa³a dwie piosenki: „La
danse les Polonais” do wiersza Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego i „Matka Boska
Czêstochowska” do s³ów wiersza Jana Lechonia. – Moj¹ pasj¹ jest jazz, muzyka soul czy
pop, ale uwielbiam te¿ piosenkê poetyck¹. Œwietnie czu³am
siê na tym festiwalu. Atmosfera wœród uczestników by³a super, nie da³o siê odczuæ, ze
uczestniczymy w konkursie –
mówi Ma³gorzata Nakonieczna
Pier wsza edycja festiwalu
by³a sukcesem. - Jesteœmy zadowoleni, gdy¿ zg³osi³o siê 30
uczestników. To dobrze jak na
pierwsz¹ edycjê. Zamierzamy
kontynuowaæ ten festiwal –
mówi Tomasz Rejmer z Oœrodka Kultury Bia³ogon nale¿¹ce-

go do Domu Kultur y Zameczek, organizatora imprezy.
Wspó³organizatorem by³ Geopark. W sobotni wieczór piêtnastu finalistów wy³onionych
po pi¹tkowych eliminacjach
zaprezentowa³o siê publicznoœci i jury. W jego sk³adzie by³
Wac³aw Juszczyszyn z Wolnej
Grupy Bukowina. Pierwsz¹ nagrodê festiwalu jury przyzna³o
Piotrowi Kêdziorze, bardowi
ze Starachowic, drugie miejsce zajê³a Agata Kusek z Mielca. Przyznano dwie trzecie nagrody dla Ma³gorzaty Nakoniecznej i Aleksandry Jackiewicz z Trzcianki. Przy okazji festiwalu odby³a siê tak¿e premiera p³yty zespo³u „Formacja
Opowieœci Kameralnych” w
któr ym udzielaj¹ siê absolwenci naszej uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
by³ jednym z patronów festiwalu „Przy Kominku”.
Piotr BURDA

n

Fot. Archiwum

Fot. Dawid £ukasik

Laury dla naszej studentki

Ma³gosia Nakonieczna
zosta³a laureatk¹ Festiwalu „Przy Kominku”.
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JANA KOCHANOWSKIEGO NA OFF FASHION

P

okaz kreacji przygotowanych przez studentów pierwszego i drugiego roku wzornictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego by³ jedn¹ z atrakcji
dwunastej edycji konkursu Off
Fashion.
W pi¹tek, 30 listopada,
przed pó³fina³owym pokazem
konkursu w Targach Kielce,
studenci pier wszego i drugiego roku wzornictwa naszego
uniwersytetu zaprezentowali
specjalny pokaz “Konstelacje”. – Kreacje przygotowane
zosta³y na zajêciach projektowania wieloaspektowego.
Mamy w nich do czynienia z
recyklingiem, czyli przetwarzaniem ubrañ, które w tym
pokazie dosta³y swoj¹ drug¹
szansê zaistnienia – mówi
Ewa Bujak z Instytutu Sztuk
Piêknych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, która wraz
z Aleksandr¹ Gawlik nadzoro-

wa³a przygotowania do pokazu.
Udzia³ naszych studentów
w Off Fashion to ju¿ tradycja.
Od dwóch lat studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
prezentuj¹ swoje pomys³y
podczas kieleckiego konkursu. S¹ to zwykle pokazy towarzysz¹ce Off Fashion, ale coraz czêœciej nasi studenci prezentuj¹ swoje pomys³y na pokazach konkursowych. W tym
roku w konkursie wzi¹³ udzia³
Piotr Str¹czyñski. Plany na
przysz³y rok s¹ jeszcze bardziej ambitne. – Na wiosnê
chcemy wyjœæ z pomys³ami do
mieszkañców Kielc i regionu.
Zamierzamy zrobiæ specjalny
pokaz w plenerze – mówi Ewa
Bujak.
Prezentujemy kilka zdjêæ z
pokazu naszych studentów
udostêpnionych przez Instytut
Sztuk Piêknych.
Piotr BURDA

Zdjêcia UJK

Nasze
konstelacje

Nasze kino to jest to
n Projekt „Akademia Polskiego Filmu”

Fot. Archiwum

A

kademia Polskiego
Filmu tr wa nieprzer wanie od 2009 roku. W naszym mieœcie jest realizowany od 2010
roku w kinie Wojewódzkiego
Domu Kultury.
Pe³en kurs obejmuje cztery
semestr y, podczas któr ych
mo¿na obejrzeæ ponad 90 polskich filmów fabularnych zrealizowanych w latach 1908-1999. Poœród nich znajduj¹ siê m.in. tytu³y takie jak:
„Dziewczêta z Nowolipek”,
„Popió³ i diament”, „Faraon”,
„Sami swoi”, „Rejs”, „Brzezina”, „Noce i dnie”, „Panny z
Wilka”, „Vabank”, „Wierna
r zeka” czy „Bia³e ma³¿eñstwo”. Kielce, obok Krakowa, £odzi, Warszawy i
Wroc³awia s¹ pi¹tym miastem, które do³¹czy³o do tego
przedsiêwziêcia. Wszystkie
filmy prezentowane w ramach
projektu Akademii Polskiego
Filmu uzupe³niaj¹ wiedzê,
jak¹ powinni dysponowaæ studenci kier unków humanistycznych.
Inicjatork¹ realizacji kursu
w Kielcach jest profesor Barbara Gierszewska, funkcjê
opiekuna naukowego pe³ni
doktor Monika Bator z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
natomiast konsultantem naukowym akademii jest doktor
Rafa³ Marsza³ek. W tym roku
akademickim projekt swój
pocz¹tek mia³ 23 paŸdziernika. Zajêcia odbywaj¹ siê niezmiennie w ka¿dy wtorek o godzinie 17. Projekcjê (zazwyczaj dwóch filmów) poprzedza
ciekawy wyk³ad. Prowadzony

n

Wyk³ad prowadzi doktor Marian Guzek, filmoznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy.

jest on przez znawców danego
tematu, pr zyje¿d¿aj¹cych z
ró¿nych czêœci Polski. Dziêki
ich opiniom mo¿emy spojrzeæ
na czêsto znane nam ju¿ filmy
z innej perspektywy, dostrzegamy szczegó³y, na któr e
wczeœniej nie zwróciliœmy
uwagi. Do ka¿dego z interesuj¹cych nas spotkañ
mo¿emy powróciæ w dowolnym momencie, poniewa¿ nagrania z nich dostêpne s¹ na
oficjalnej stronie internetowej
Akademii Polskiego Filmu:

www.akademiapolskiegofilmu.pl/kielce.
Projekt ten przeznaczony
jest g³ównie dla studentów, lecz
z zajêæ mog¹ korzystaæ wszyscy
zainteresowani. Jest to bowiem
ciekawa forma rozwijania swoich pasji, jak i zdobywania wiedzy na temat polskiego kina.
Wyk³ady i seanse filmowe s¹
bezp³atne nie tylko dla studentów, ale tak¿e dla gimnazjalistów, licealistów, nauczycieli
prowadz¹cych w swoich
szko³ach zajêcia Filmoteki

Szkolnej oraz seniorów (emerytów i rencistów). Uczestnicz¹c
w projekcie mo¿na uzyskaæ certyfikat potwierdzony przez Instytut Sztuki Filmowej i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Wyk³ady Akademii
Polskiego Filmu s¹ uznawane
jako zajêcia fakultatywne przez
uczelnie w Warszawie, £odzi,
Krakowie i Kielcach. Projekt ten
jest doskona³ym przyk³adem
tego, i¿ mo¿na po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.
Marta GO£¥BCZAK

STUDENT 7
NA UNIWERSYTECIE
JANA KOCHANOWSKIEGO
JAK W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Recepta na kryzys
P

oznaliœmy j¹ podczas symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet w ramach
projektu „Euro Forum o Kryzysie”.
Dyskusja odby³a siê 4 grudnia w Auli g³ównej Wydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
M³odzi ludzie wypracowali
swoje pomys³y podczas trzydniowego spotkania w oœrodku wypoczynkowym w Cisowie. Podzieleni na partie: zielon¹, pomarañczow¹, niebiesk¹ i ¿ó³t¹ mieli za zadanie
stworzyæ logo ugrupowania,
has³a wyborcze i swoj¹ propozycjê pokonania kryzysu w Europie. – M³odzie¿ bardzo zaanga¿owa³a siê w prace swoich
grup. Dyskusja, któr¹ prowadzi³y partie by³a gor¹ca, a jednoczeœnie sta³a na wysokim
poziomie mer ytor ycznym –
mówi Agnieszka Tercz, koordynatorka projektu.
Wyniki swoich prac uczestnicy przedstawili podczas symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Po prezentacjach
partii rozpoczê³a siê dyskusja
z udzia³em m³odzie¿y i zaproszonych eksper tów. Wœród
nich znaleŸli siê miêdzy innymi
Zdzis³aw Wrza³ka, starosta
kielecki, Marek Materek, dyrektor biura poselskiego w
Kielcach pos³anki do Parla-

mentu Europejskiego Ró¿y
Thun, Ma³gorzata Stanioch,
dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy, Pawe³ Lulek, dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Kielcach, Dominik Kraska,
kierownik dzia³u doradztwa i
transferu technologii, doktor
Tomasz Jarocki, doktor Ryszard Stefañski
i doktor Bart³omiej Zapa³a. Zaproszeni goœcie byli pod wra¿eniem pracy m³odzie¿y. Pojawi³y siê nawet propozycje
wspó³pracy z politykami.
Par tie, choæ przedstawi³y
ro¿ne programy, zgodnie postawi³y na edukacjê i przedsiêbiorczoœæ. G³osowanie wygra³a partia ¿ó³tych, która postulowa³a za wprowadzeniem
ulg podatkowych dla m³odych
osób zak³adaj¹cych firmy i
ograniczeniem biurokracji. - To
by³o bardzo cenne doœwiadczenie. Nauczy³am siê wielu
rzeczy nie tylko zwi¹zanych z
kryzysem, ale te¿ z prac¹ zespo³ow¹, autoprezentacj¹ i
tworzeniem kampanii promocyjnych – mówi Patrycja Korczak, uczestniczka projektu.
Wnioski i postulaty
m³odzie¿y zostan¹ zebrane i
wydane w formie publikacji,
która nastêpnie trafi do w³adz,
polityków i decydentów, dziêki
czemu g³os m³odego pokolenia bêdzie móg³ byæ uwzglêdniony w twor zeniu polityki
m³odzie¿owej.
Karolina Wróbel

Studia, najlepszy czas na Paczkê…

S

tudentom nie od dziœ
wiadomo, ¿e studia to
najlepszy czas na
wszelkiego rodzaju
paczki – weso³¹ paczkê przyjació³, smaczn¹ paczkê od mamy… i Szlachetn¹ Paczkê.
Dziœ chcia³abym napisaæ
kilka s³ów w³aœnie o tej ostatniej. Jestem studentk¹ III roku
filologii polskiej Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach i na nadmiar wolnego
czasu nie narzekam (stosy
lektur, gramatyka opisowa, historyczna, prace pisemne…),
ale mimo to nie mog³am powstrzymaæ siê od udzia³u w
tym niezwyk³ym przedsiêwziêciu, jakim jest Szlachetna
Paczka. Na pocz¹tek mo¿e kilka s³ów o samej jej idei.
Szlachetna Paczka jest
jedn¹ z akcji Stowarzyszenia
Wiosna, jej celem jest pomoc
ludziom potrzebuj¹cym i nie
mam na myœli tylko œwi¹tecznej paczki z ¿ywnoœci¹,
odzie¿¹ etc., jest w niej bowiem coœ znacznie wa¿niejszego – to spotkanie z drugim
cz³owiekiem. Spotkanie, które jest prawdziwym darem, zarówno dla tej osoby w potrzebie, jak i dla wolontariusza –
pozwala ono wyjœæ z ciasnego

krêgu w³asnego „ja” i otworzyæ siê na drugiego cz³owieka, uwra¿liwiæ na jego potrzeby, a jednoczeœnie pomóc mu
w m¹dr y sposób. Szlachetna
Paczka to w³aœnie pomoc
m¹dra, tak¿e pod wzglêdem
or ganizacyjnym. £añcuch:
Wolontariusz – Rodzina – Darczyñca pozwala na sprawne
przeprowadzenie akcji. Rol¹
Wolontariusza jest poznanie
rodziny, jej sytuacji, potrzeb i
wykorzystanie tej wiedzy do
stworzenia odpowiedniej dla
danej rodziny paczki. Przygotowanie jej to zadanie le¿¹ce
po stronie darczyñcy, któr y
zapoznawszy siê, popr zez
opisy, z sytuacjami ró¿nych
rodzin, wybiera jedn¹ z nich i
w³aœnie dla niej przygotowuje
konkretn¹ pomoc w postaci
paczki. Dziêki takiej strukturze w dzie³o pomocy zaanga¿owane s¹ w sposób realny
wszystkie wspó³tworz¹ce je
osoby. Udzia³ w tym szlachetnym przedsiêwziêciu wymaga
zatem pe³nego zaanga¿owania i odpowiedzialnoœci, tak
ze strony wolontariusza, jak i
darczyñcy – wymaga po prostu poœwiêcenia, które zostaje jednak w pe³ni wynagrodzone: radoœæ rodziny, uœmiechy

dzieci, ³zy wzruszenia s¹ bezcenne. Dar z czystego serca,
rozumne dzia³anie, ¿ywa relacja z drugim cz³owiekiem i budowanie wspólnego dobra –
oto czym jest Szlachetna
Paczka i oto dlaczego ju¿ po
raz drugi jestem jej wolontariuszem.
Moja pr zygoda z ni¹ zaczê³a siê rok temu, gdy namówiona przez przyjació³ – wiêkszoœæ z nich to równie¿ studenci UJK, niekoniecznie kierunków humanistycznych – postanowi³am podj¹æ tego rodzaju wyzwanie. Nie zaprzeczê, ¿e na pocz¹tku pojawia³y
siê pytania: czy sobie poradzê? jak wygospodarujê na to
czas? czy to na pewno taka
skuteczna pomoc? etc. Na
szczêœcie wszystkie te obawy
szybko siê rozwia³y i okaza³o
siê, ¿e decyzja o przy³¹czeniu
siê do tego projektu by³a jedn¹
z najlepszych w moim ¿yciu.
Mogê bez wahania powiedzieæ, ¿e dzielenie siê dobrem
uzale¿nia i s¹dzê, ¿e tego samego zdania s¹ inni wolontariusze po raz kolejny anga¿uj¹cy siê w tê niesamowit¹
akcjê.
Kiedy dzieje siê ten cud
Szlachetnej Paczki? Oficjalnie

od 17 listopada (od momentu
otwarcia bazy rodzin), teraz
(kiedy darczyñcy wybieraj¹ rodziny i wspólnie z wolontariuszami przygotowuj¹ paczki),
a¿ do 8-9 grudnia (gdy wolontariusze przeka¿¹ te paczki rodzinom). Ca³y czas istnieje
wiêc szansa, aby przy³¹czyæ
siê do budowania tego wspólnego dzie³a – s¹ potrzebuj¹ce
rodziny, s¹ aktywni wolontariusze, brakuje tylko chêtnych do
dzielenia siê swymi dobrami
dar czyñców. Jeœli ktoœ
chcia³by dowiedzieæ siê jeszcze wiêcej o Szlachetnej Paczce lub w³¹czyæ siê w ni¹, zapraszam na oficjaln¹ jej stronê:
www.szlachetnapaczka.pl,
tam znajdzie wszelkie informacje, dodatkowo umieszczone s¹ na niej linki do stron samego Stowarzyszenia Wiosna
i innych jego akcji, któr ymi
równie¿ warto siê zainteresowaæ.
Nie pozostaje mi nic innego
jak tylko zachêciæ wszystkich
do podjêcia tej pa³eczki wspólnego dobra, które ubogaca nie
tylko obdarowywanych, ale
równie¿ obdarowuj¹cych.
Pamiêtajmy: dobro rodzi
dobro.
Joanna GUZIKOWSKA
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Liderzy partii m³odzie¿owych, którzy odpowiadali na pytania z sali.

Niepe³nosprawni
i przemoc
K

onferencja odbêdzie siê
10 grudnia o godzinie 10 w Auli CEART „A” Wydzia³u Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Krakowskiej.
Prawo do ¿ycia bez przemocy jest jednym z fundamentalnych praw obowi¹zuj¹cych we
wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych. Ta
teza sta³a siê podstaw¹ kolejnej konferencji organizowanej
przez Zak³ad Pracy Socjalnej i
Promocji Zdrowia Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Jest
ona zwieñczeniem VI edycji
kampanii przeciwko przemocy
„Bia³a Wst¹¿ka” organizowanej przez Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie. Tym razem w
obszarze zainteresowania znalaz³y siê osoby niepe³nospraw-

ne, doœwiadczaj¹ce ró¿norakich form przemocy – czêsto
symbolicznej. St¹d przyjêt¹
formu³¹ spotkania jest dysputa o charakterze transwersalnym podjêta przez teologów,
pedagogów, psychologów, socjologów, polityków spo³ecznych i medyków. Konferencja
ma przyczyniæ siê do podniesienia nie tylko wiedzy na ten
temat i samoœwiadomoœci
wœród samych zainteresowanych, ale te¿ poszerzyæ instrumentarium wszystkich s³u¿b
szeroko rozumianych „helping
professions”. - Chcemy po³¹czyæ teoriê z praktyk¹, dlatego zaprosiliœmy goœci, którzy
na co dzieñ zajmuj¹ siê sprawami pomocy niepe³nosprawnym – mówi profesor Bo¿ena
Zawadzka z Instytutu Pedagogiki i Psychologii.
/pio/
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Zielone œwiat³o dla sportu
n Na pocz¹tku wrzeœnia w³adzê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maciej Wadowski: * Czym
w ogóle dla pana jest sport?
Profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:
We
wspó³czesnym œwiecie nade
wszystko liczy siê wyczyn. I
osoby osi¹gaj¹ce najbardziej
spektakularne wyniki w sporcie wyczynowym s¹ rozpoznawalne przez wiêkszoœæ ludzi w
swojej ojczyŸnie i ca³ym œwiecie. Taki jest obraz spor tu
kszta³towany przez wspó³czesne media. Natomiast dla
mnie tak naprawdê istot¹
sportu pozostanie to, ¿e daje
on mo¿liwoœæ przekraczania
barier w wymiarze indywidualnym. Daje zadowolenie z tego,
¿e uda³o mi siê coœ osi¹gn¹æ,
na przyk³ad: lepszy wynik w
biegu na 100 metrów, d³u¿szy
dystans przejechany jednego
dnia na rowerze.
* Rozpocz¹³ pan we wrzeœniu swoj¹ kadencjê na stanowisku rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jakich dzia³añ mo¿emy siê spodziewaæ w ramach wspierania sportu na naszej uczelni?
- Uczelnia zrobi wszystko,
¿eby stworzyæ jak najlepsze
warunki do tego, aby spor t
by³o ³atwiej uprawiaæ. W wymiar ze uczelnianym nie
bêdziemy stawiaæ na tworzenie zawodowych zespo³ów,
które osi¹ga³yby œwietne wyniki w rozgrywkach krajowych i
miêdzynarodowych. To wymaga³oby znacznych nak³adów finansowych. Chocia¿ mam nadziejê, ¿e i na to przyjdzie
czas. Raczej bêdziemy skupiaæ siê na tym, aby sport by³
wa¿nym narzêdziem integracji
spor towców naszej uczelni,
ale i tak¿e spo³ecznoœci akademickiej. Nie ma nic lepszego od integracji œrodowiska
poprzez kibicowanie swoim.
R ywalizacja i kibicowanie
spr zyja twor zeniu wiêzi z
Uczelni¹, tworzeniu jej pozytywnego wizerunku, uczy bycia
razem. Przeznaczyliœmy pewne œrodki finansowe na rozwój
spor tu
akademickiego,
wsparcie dzia³añ prowadzonych wspólnie z akademickim
klubem AZS. W ubieg³ym roku
zapad³a tak¿e decyzja podjêcia wysi³ku siêgniêcia po œrodki finansowe na budowê hali
sportowej. Nie jest to pierwsza próba jej budowy, a z tego
co pamiêtam trzecia. Mam nadziejê, ¿e tym razem nam siê
powiedzie. Na pewno te osoby, które tworz¹ i rozwijaj¹ œrodowisko sportowe na naszej
uczelni bêd¹ mieæ z naszej
strony zielone œwiat³o.
* Na zakoñczeniu sezonu
sportowego w czerwcu tego
roku wyrazi³ pan nadziejê, ¿e
za trzy-cztery lata spotkamy
siê na nim ju¿ w nowej hali
sportowej. W jakiej fazie s¹
przygotowania?
- Nie nazwa³bym tego hal¹
sportow¹. Jest to projekt budowy Centrum Rehabilitacji i
Sportu. Nie bêdzie to tylko ha-

la sportowa z pe³nowymiarowym boiskiem do pi³ki rêcznej,
ale równie¿ zaplecze rehabilitacyjne z ró¿nego typu pracowniami z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, si³owni¹. Bêdzie to
obiekt o ³¹cznej powierzchni
ponad 3000 m kwadratowych.
Ma on byæ zlokalizowany w
czêœci B kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej w bezpoœr ednim
s¹siedztwie: Biblioteki G³ównej i Centrum Jêzyków Obcych
i tr zech najwiêkszych wydzia³ów uniwersytetu. Budynek Centrum Rehabilitacji i
Sportu ma zamykaæ od strony
wschodniej plac uniwersytecki, który bêdzie pe³ni³ funkcjê
wa¿nego punktu komunikacyjnego studentów ca³ego uniwersytetu. Chcemy aby to
przedsiêwziêcie zosta³o sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa œwiêtokrzyskiego. W chwili obecnej
projekt Centrum jest po ocenie formalnej i w trakcie oceny
mer ytor ycznej. Czekamy na
wyniki tej oceny, potem czeka
nas decyzja Zar z¹du Województwa i og³oszenie listy rankingowej projektów. Zobaczymy, na którym miejscu bêdzie
ten projekt. Ma on wartoœæ 11
milionów z³otych, mo¿emy liczyæ na dofinansowanie w wysokoœci 85%. Je¿eli takie dofinansowanie bêdzie, to nasz
wk³ad w³asny wyniesie oko³o
1-1,5 miliona z³otych. Nawet
gdybyœmy nie uzyskali dofinansowania ze œrodków ministerstwa, zabezpieczymy te
œrodki we w³asnym zakresie.
Liczymy na to, ¿e ten projekt
uda siê nam zrealizowaæ do
koñca tej kadencji.
* W³adze wielu uczelni w
Polsce postawi³y na sport.
Czy nasz Uniwersytet zamierza pójœæ tak¹ drog¹?
- Rzeczywiœcie w Polsce
niektóre uczelnie wykor zystuj¹ spor t w swoich
dzia³aniach marketingowych.
Natomiast te dzia³ania nie s¹
tu najwa¿niejsze. Jest to dobr y sposób na promowanie
uczelni, ale najwa¿niejsze jest
to, ¿e sport kszta³tuje poczucie przywi¹zania do uczelni. W
zwi¹zku z tym bêdziemy robiæ
wszystko co mo¿emy, w ramach posiadanych œrodków,
¿eby w³aœnie poprzez spor t
kszta³towaæ poczucie przynale¿noœci do wspólnoty akademickiej naszej uczelni. Mam
nadziejê, ¿e nowo powstaj¹ca
infrastruktura sportowa w postaci Centrum Rehabilitacji i
Sportu prze³o¿y siê na uruchomienie na naszej uczelni w
perspektywie kilku lat nowego
kierunku studiów pod nazw¹
wychowanie fizyczne. Uwa¿am, ¿e to dopier o stworzy³oby optymalne warunki do
rozwoju spor tu akademickiego na naszym uniwersytecie.
W zasadzie mamy spe³nione
wszystkie warunki, oprócz dostêpu do infrastruktury, ¿eby

powa¿nie myœleæ o utworzeniu
tego kierunku. Dopóki jednak
tego nie ma, bêdziemy wspieraæ formu³ê wspó³pracy z Akademickim Zwi¹zkiem Spor towym, któr¹ mamy. Zadbamy
tak¿e o poszukanie dodatkowych œrodków finansowych na
to, ¿eby nasz sport akademicki rozwija³ siê jeszcze lepiej.
* Jest pan czêstym goœciem na meczach naszych
pi³karzy rêcznych i siatkarek.
Czy w obecnym sezonie tak¿e
bêdzie im pan kibicowa³?
- Ja po prostu jestem obecny na niektór ych meczach i
rozgrywkach. Oczywiœcie, jeœli
czas pozwala. Jak przychodzê
i dru¿yna przegrywa to póŸniej
mam dylematy: czy przyjœæ nastêpnym razem, bo mo¿e znowu pr zyniosê pecha... Ale
przychodzê, a gdy dru¿yna wygrywa, to mnie bardzo to cieszy.
* Chcia³bym siê teraz w
naszej rozmowie cofn¹æ do
czasów studenckich Jacka
Semaniaka. Jak w tamtych
czasach wygl¹da³ AZS, sport
na naszej uczelni? A mo¿e
pan rektor trenowa³ w ramach AZS albo anga¿owa³
siê w jego dzia³alnoœæ?
- Kiedy studiowa³em nie anga¿owa³em siê w dzia³alnoœæ
AZS. Z uwagi na to, ¿e w pierwszych latach swojego studiowania bardzo du¿o czasu poœwiêca³em na dzia³alnoœæ harcersk¹. Oczywiœcie, jako student korzysta³em z tych mo¿liwoœci, jakie uczelnia stwarza³a w zakresie uprawiania
sportu. To znaczy oprócz zajêæ
z wychowania fizycznego, by³
w¹tek obozu narciarskiego w
Bukowinie Tatrzañskiej. Dla
mnie by³ to pierwszy wyjazd na
nar ty, gdzie przyswoi³em sobie podstawowe techniki zjazdowe i po kilkunastu latach je
odœwie¿y³em tak, ¿e nie mam
strachu przed stokiem. By³y w
tamtych czasach tak¿e obligator yjne zajêcia z p³ywania.
Mam natomiast bardzo wielu
pr zyjació³, moich rówieœników, którzy swoj¹ aktywnoœæ
studenck¹ zwi¹zali z dzia³alnoœci¹ sekcji AZS na uczelni i
do tej pory to wspominaj¹, kiedy widzimy siê na ró¿nego typu
spotkaniach towarzyskich.
* Znany pan jest jako zapalony rowerzysta. Czym dla
pana jest rower?
- Rower bardzo lubiê. Z
uwagi na to, ¿e mo¿na z niego
skorzystaæ nawet jak siê ma
godzinê albo dwie czasu wolnego. Rower daje mo¿liwoœæ
aktywnego wypoczynku i obcowania z natur¹, a tak¿e spotkañ. Zw³aszcza w Kielcach
jest to ³atwe w przypadku jazdy miejskim odcinkiem œcie¿ki
rowerowej. Na trasie dwudziestokilometrowej pêtli nie zdarzy³o mi siê jeszcze, ¿ebym kilka albo kilkanaœcie razy nie
powiedzia³: czeœæ albo dzieñ
dobr y osobom, które spotyka³em na trasie. Natomiast,
kiedy jest wiêcej czasu mo¿na
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obj¹³ profesor Jacek Semaniak – mi³oœnik i kibic sportu. I w³aœnie na ten temat i nie tylko
Maciej Wadowski rozmawia³ z JM Rektorem

Jacek Semaniak kibicuje siatkarkom AZS UJK z ³awki rezerwowych.

siê wyrwaæ za miasto i podziwiaæ okoliczne krajobrazy, nie
zza szyby samochodu, tylko
tak bardziej bezpoœrednio.
* Jakie inne sporty pan
chêtnie uprawia?
- Dziêki tym, którzy s¹ bardziej aktywni sportowo i maj¹
dar przekonywania w ostatnich kilku latach, by³o mi dane
doœwiadczyæ przygód narciarskich. W³aœnie w Bukowinie, z
któr¹ wi¹¿¹ mnie wspomnienia z lat studiów i która dla œrodowiska kieleckiego jest miejscem nieobojêtnym. Inaczej
oddycha siê górskim powietrzem. Przy okazji doskonali
siê techniki zjazdowe, dziêki
uprzejmoœci i wielkiej cierpliwoœci oddanych instruktorów.
Natomiast w zesz³ym roku po
raz pierwszy, a w tym po raz
drugi pozna³em uroki ¿eglowania. Jest to taka dobra szko³a
¿ycia i daje mo¿liwoœæ bycia razem, oder wania siê od ró¿nych spraw i podziwiania piêkna mazurskich jezior. Troszkê
tak¿e biegam, ale przyznam
siê szczerze, ¿e wolê rower.
* Jakie sporty pan lubi najbardziej ogl¹daæ jako kibic?
- Najbardziej chyba lubiê
siatkówkê. Dlatego, ¿e jest to
taka gra, gdzie w jednej minucie mo¿e siê staæ coœ, co sprawia, ¿e wynik jest daleki od tego, jakiego siê spodziewaliœmy, s¹dz¹c po przebiegu meczu. Doœwiadczaliœmy tego w
przypadku, kiedy gra³a nasza
reprezentacja narodowa czy
nasze dru¿yny kieleckie. Ja
zreszt¹ te¿ grywa³em w siatkówkê w reprezentacji szko³y.
Siatkówka odrodzi³a kulturê
kibicowania w naszym kraju i
to dla mnie te¿ ma znaczenie. I
przyznam, ¿e kiedy rodzi³a siê
siatkówka w Kielcach, kiedy
Fart zaczyna³ od II ligi, a potem przeszed³ jak burza I ligê i
trafi³ do Ekstraklasy, zawsze
chodzi³em i ogl¹da³em te mecze. Teraz gra Ef fector, te¿
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Profesor Semaniak jeŸdzi na coroczne rejsy po Mazurach
organizowane przez nasz¹ uczelniê.

pewnie bêdê chodzi³ na mecze
i kibicowa³ tej dru¿ynie.
* A co s¹dzi pan o innych
kieleckich dru¿ynach: szczypiornistach Vive czy pi³karzach Korony? Bywa pan na
meczach?
- Pi³ka rêczna jest tradycj¹
kieleck¹. W zasadzie zosta³
obecnie stworzony hegemon
w Superlidze pi³ki rêcznej. W
zwi¹zku z tym te mecze, które
siê odbywaj¹ w ramach rozgrywek ligowych mo¿e nie przyprawiaj¹ o wielki dreszcz emocji, ale gwarantuj¹ du¿e poczu-

cie pewnoœci, je¿eli chodzi o
wynik. Ten dreszczyk emocji
jest wtedy, kiedy rozgrywane
s¹ mecze w ramach Ligi Mistrzów, bo tutaj wiêcej jest
tych niewiadomych. Ostatnie
lata pokaza³y, ¿e nie jest lekko. W tym roku zespó³ zosta³
wzmocniony. Ogl¹dam g³ównie te relacje w telewizji. Na
meczach by³em kilka razy. Od
czasu do czasu chodzê na mecze pi³ki no¿nej.
* Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³
Maciej Wadowski

