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dla Weroniki powstaje  
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W październiku zaczną w nim 
zajęcia humaniści z naszej uczelni
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P
ierwsze podsumowania 
50 letniej historii uczelni 
i liczne promocje doktor-
skie. Za nami kolejne 
Święto Uczelni na Uni-
wersytecie Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach 
W tym roku Święto Uczelni wy-

padło nieco wcześniej z uwagi 
na późną porę świąt Bożego Ciała. 
W odnowionej auli Rektoratu UJK od-
było się uroczyste posiedzenie Se-
natu, połączone z wręczeniem pro-
mocji doktorskich. W tym roku było 
ich wyjątkowo dużo, bo aż 52.  

Po raz pierwszy wręczono na-
grody laureatom konkursu o nagrodę 
Rektora PRODOMUS  Forum Dokto-
rantów Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. W konkursie 
wzięło udział 98 doktorantów. Wyróż-
niono ośmiu (lista poniżej). 

Podczas tradycyjnego przemó-
wienia rektora pojawiły się pierwsze 
podsumowania 50 letniej historii 
uczelni. Jubileuszowe obchody zapla-
nowano na kolejny rok akademicki. 
Prof. dr hab. Jacek Semaniak podkre-
ślił rolę zmian, które dokonały się 
w ostatniej dekadzie. - Przyzwyczaili-
śmy się w Uniwersytecie do podejmo-
wania i skutecznej realizacji kolejnych 
zadań inwestycyjnych. W ciągu ostat-
nich 10 lat nakłady na te cele wyniosły 
ponad 400 mln zł – mówił prof. dr 
hab. Jacek Semaniak, rektor uczelni.  

Rektor mówił nie tylko o inwesty-
cjach, ale i o zmianach związanych 
z nową ustawą i szkolnictwie wyższym. 
- Ile mamy w sobie odwagi do przebu-
dowy Uczelni w zakresie nie wymagają-
cym materiałów budowlanych i kon-

traktacji usług z uwzględnieniem 
prawa zamówień publicznych? Przeko-
nujemy się o tym w toku prac nad no-
wym statutem Uniwersytetu i innymi 
aktami prawnymi, których zmiany wy-
musza nowy ustrój nauki i szkolnictwa 
wyższego wprowadzony Ustawą 2.0. 
Ścierają się w tej dyskusji różne koncep-
cje, niekiedy bardzo odważne, z tymi: 
jak zmienić, żeby niczego nie zmienić? – 
mówił prof. Jacek Semaniak.  

Potem odbyło się ślubowanie 
i promocje doktorskie.   

Lista promowanych 
W tym roku tytuł doktora habili-

towanego otrzymali: Jacek Kuchinka 
i Halina Lisowska z Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego oraz 
Sylwia Konarska-Zimnicka  z Wy-
działu Humanistycznego.  

Tytuły doktorskie odebrali: 
- Wydział Matematyczno  -Przy-

rodniczy  
Joanna Gleńska-Olender, promo-

tor profesor Wiesław Kaca, Marta Ra-
czyńska-Żak promotor profesor Piotr 
Słomkiewicz 

- Wydział Prawa, Administracji 
i Zarządzania  

Sylwia Arasiewicz-Dulnik promo-
tor profesor Ryszard Czarny, Robert 
Karowiec promotor profesor Jerzy 
Jaskiernia, Karol Lewandowski pro-
motor profesor Paweł Soroka, Magda-
lena Maksymiuk promotor profesor 
Jerzy Jaskiernia, Nebras Al.-Masny 
promotor profesor Paweł Soroka, 
Grzegorz Rąbel promotor profesor Je-
rzy Jaskiernia, Beata Studniarek pro-
motor profesor Andrzej Szplit, 
Wioletta Husar-Poliszuk promotor 
profesor Ryszard Michalak. 

- Wydział Pedagogiczny i Arty-
styczny  

Natalia Andrzejewska promotor 
profesor Wiesław Łuczaj, Artur 
Bartkiewicz promotor profesor Jan 
Walasek, Barbara  Biskup promotor 
profesor Jolanta Szempruch, Joanna 
Biskup-Brykczyńska promotor profe-
sor Małgorzata Bielecka, Tomasz 
Czyżewski promotor profesor Wie-
sław Łuczaj, Karina Czernek promotor 
profesor Ernest Zawada, Paulina Do-
magała promotor profesor Ewa Pełka-
Wierzbicka ( śp.), Oliwia Hildebrandt 
promotor profesor Małgorzata Biele-
cka, Izabela Jaros promotor profesor 
Sławomir Koziej, Eliza Kozielewska 
promotor profesor Urszula Ślusar-
czyk, Joanna Kurkiewicz promotor 
profesor Małgorzata Bielecka, Magda-
lena Leśniak promotor profesor Ur-
szula Ślusarczyk, Bartłomiej 
Michalski promotor profesor Włady-
sław Szczepański, Marcin Mikołaj-
czyk promotor profesor Ryszard 
Ługowski, Marta Pabian promotor 
profesor Henryk Sikora, Paulina 
Sylwestrowicz promotor profesor Ry-
szard Ługowski, Sabina Twardowska 
promotor profesor Henryk Królikow-
ski, Ewelina Reczek promotor profe-
sor Bożena Matyjas, Iwona Wieczo-
rek-Wolańska promotor profesor 
Anna Kieszkowska 

- Wydział Humanistyczny 
Kamila Cybulska promotor profe-

sor Jerzy Pająk, Sylwia Gawłowska 
promotor profesor Janusz Detka, 
Anna Grabińska promotor profesor 
Mirosław Wójcik, Hubert Kiełczewski 
promotor profesor Ryszard Gryz, Ali-
cja Kifer promotor profesor Lidia 
Michalska-Bracha, Ewelina Klimczak 

promotor profesor Marek Przeniosło, 
Monika Marcinkowska promotor pro-
fesor Bolesław Markowski, Piotr 
Ołowiak promotor profesor Piotr 
Zbróg, Marcin Pawlicki promotor pro-
fesor Marek Ruszkowski, Jerzy 
Piątkowski promotor profesor To-
masz Polański, Emanuella Robak pro-
motor profesor Grażyna Legutko, 
Alina Savich promotor profesor Irina 
Oukhanova, Ewelina Wanke promo-
tor profesor Jerzy Szczepański, Beata 
Żelazny promotor profesor Marek 
Przeniosło, Katarzyna Świercz pro-
motor profesor Marta Bolińska,  Mo-
nika Sikora promotor profesor Józef 
Smoliński, Mariusz Klocek promotor 
profesor Ryszard Gryz 

- Wydział Lekarski i Nauk o Zdro-
wiu 

Ewa Dutczak promotor profesor 
Ewa Rudnicka-Drożak, Grzegorz 
Ślęzak promotor profesor Jacek 
Wilczyński, Emilia Wawszczak pro-
motor profesor Maciej Kielar, Miro-
sława Tekiel promotor profesor Stani-
sław Głuszek, Tomasz Karyś promo-
tor profesor Monika Szpringer, To-
masz Skowronek promotor profesor 
Stanisław Góźdż 

Laureaci konkursu o nagrodę 
Rektora PRODOMUS: 

Piotr Biesaga w dyscyplinie geo-
grafia, Dawid Gmiter w dyscyplinie 
biologia, Magdalena Jakubczyk w dy-
scyplinie chemia, Magdalena Klich 
w dyscyplinie historia, Paulina 
Kołodziejczyk w dyscyplinie literatu-
roznawstwo, Agata Bujak – Krzemiń-
ska w dyscyplinie nauki o zdrowiu, 
Milena Piotrowska w dyscyplinie fi-
zyka i Michał Robak w dyscyplinie ję-
zykoznawstwo.

Po uroczystości nowo promowani doktorzy pozowali z władzami uczelni. Tradycyjnie birety poleciały w górę.

Święto z jubileuszem w tle
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M
ija dwieście lat 
od czasu, kiedy zli-
kwidowano opactwo 
benedyktyńskie 
na Świętym Krzyżu. 
Rocznica stała się 

okazją do naukowego sympozjum.  
Święty Krzyż znalazł się w gronie 

klasztorów zlikwidowanych decyzją 
władz Królestwa Polskiego. 1 czerwca 
1819 roku komisarze przybyli 
do klasztoru i odczytali dekret kasa-
cyjny. Skarbiec klasztorny, szaty litur-
giczne i biblioteka zabrane zastały 
do Warszawy. Pozostałe rzeczy prze-

kazano do klasztoru benedyktynów 
w Pułtusku. Relikwie Krzyża Świętego 
trafiły do kościoła w Nowej Słupi. 
Po siedmiu wiekach działalności opa-
ctwo benedyktynów na Świętym 
krzyżu przestało istnieć.  

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rek-
tor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego nawiązał do kulturotwórczej 
roli opactwa benedyktyńskiego, 
w którym powstały najstarsze zabytki 
języka polskiego. - Święty Krzyż był 
miejscem bardzo ważnym w czasach, 
kiedy słowo pisane i drukowane nie 
zdążyło jeszcze wejść „pod strzechy”. 
Był miejscem kultu religijnego, ale 

pełnił też rolę ośrodka nauki i dzisiej-
sza konferencja nawiązuje do tej roli – 
mówił prof. Jacek Semaniak.    

Do historii nawiązywał ojciec dr 
Marian Puchała, superior klasztoru. – 
Były czasy świetności, ale i klęsk 
Świętego Krzyża – to najazdy Tatarów, 
Litwinów, Szwedów oraz sąsiednich 
mocarstw. Klasztor upadał, ale zaw-
sze się podnosił. Dziś jest ośrodkiem 
kultu religijnego, ośrodkiem nauko-
wym i kulturalnym, ważnym dla re-
gionu i kraju – podkreślił o. Marian Pu-
chała.  

Pierwszego dnia sympozjum za-
planowano referaty dotyczące historii 

opactwa od jego powstania do XIX 
wieku. W sobotę, 1 czerwca toczyć się 
będą rozważania o dwudziestowiecz-
nej historii Świętego Krzyża i czasach 
obecnych.  Wśród prelegentów jest 
wielu znanych historyków z kilku 
ośrodków akademickich, w tym naj-
liczniejsza grupa z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego.   

Sympozjum towarzyszy wy-
stawa i występy artystyczne. Organi-
zatorami konferencji są Misjonarze 
Oblatów Maryi Niepokalanej, Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego, Sto-
warzyszenie Per Crucem i Polskie Ra-
dio Kielce.

Dwa wieki od kasaty opactwa

Daniel Oszurek 

N
a posiedzeniu Senatu, 
27 czerwca 2019 roku,  
przyjęto nowy Statut 
Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kiel-
cach. Zacznie obowią-

zywać z nowym rokiem akademi-
ckim.  

Statut przyjęto 45 głosami 
za i jednym przeciwnym. Dokument 
powstał w rezultacie prac Komisji Sta-
tutowej oraz zaangażowania wspól-
noty akademickiej UJK. Wcześniej 
projekt Statutu, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, został zaopinio-

wany przez Radę Uczelni oraz działa-
jące na UJK związki zawodowe. 

Nowy Statut określa zasady dzia-
łania Uniwersytetu od 1 października 
2019 roku. Jego głównym celem jest 
dostosowanie wewnętrznych regula-
cji Uniwersytetu do znowelizowanej 
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce”.   

Najważniejsze zmiany, jakie 
wprowadza Statut, dotyczą spraw 
związanych z organami uczelni. Orga-
nami kolegialnymi, oprócz Senatu, są 
Rada Uczelni i Rada Naukowa Insty-
tutu. Rada Uczelni w zakresie swoich 
kompetencji będzie min. opiniowała 

projekty strategii uczelni i statutu 
oraz monitorowała gospodarkę finan-
sową i zarządzanie uczelnią. Rady 
Naukowe Instytutu będą, wraz z dy-
rektorem instytutu, dziekanem oraz 
właściwym prorektorem, kształtować 
politykę naukową w ramach danej dy-
scypliny. Rada Wydziału w myśl no-
wych przepisów stała się ciałem opi-
niodawczym dziekana. Powołano 
nowe podmioty doradcze Rektora:  
Uniwersytecką Komisję do spraw 
Kształcenia i Uniwersytecką Komisję 
do spraw Nauki i Sztuki. Obydwie ko-
misje będą rekomendować kierunki 
i programy studiów oraz wyznaczać 

kierunki rozwoju badań naukowych 
prowadzonych na uczelni.   

Utworzona została szkoła doktor-
ska, która ma być zorganizowaną 
formą kształcenia doktorantów, pro-
wadzoną w co najmniej dwóch dyscy-
plinach naukowych posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora. 

Rektor będzie uprawniony, po za-
sięgnięciu opinii Senatu, do powoła-
nia lub odwoływania prorektora, 
dziekana, dziekana filii. Powołanie 
dziekana, dyrektora instytutu oraz 
kierownika katedry nastąpi w  wyniku 
konkursu.

Uniwersytet z nowym statutem

Sympozjum odbyło się w Bazylice na Świętym Krzyżu.
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Katarzyna Ostrowska 
Zmiany w kształceniu doktorantów 
były ważnym tematem III Forum Dok-
torantów, które odbyło się na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym 
UJK.  

- Jesteście częścią krwioobiegu, 
który jest warunkiem koniecznym aby 
wspólnota, taka jak uczelnia czy insty-
tut badawczy, dobrze funkcjonowała - 
mówił prof. Jacek Semaniak, rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
podczas powitania uczestników. 

Goście forum z uwagą wysłuchali 
wystąpienia Aleksego Borówki, 
przedstawiciela Krajowej Reprezenta-
cji Doktorantów, który wygłosił pre-
lekcję na temat: „Doktorat 2.0, czyli 
szkoła doktorska jako nowa forma 
kształcenia doktorantów”. Pełnomoc-
nik ds. działalności naukowej KRD 
przedstawił kluczowe założenia doty-
czące szkół doktorskich oraz ważne 
dla aktualnych doktorantów aspekty 
związane z tzw. „okresem przejścio-
wym”. 

Po wykładzie inaugurującym 
uczestnicy konferencji przedstawili 

postery i referaty w sekcjach: nauk 
humanistycznych i społecznych, 
nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 
nauk o zdrowiu. - Sesja referatowa 
ma charakter sprawozdawczości 
z postępów w przygotowywaniu roz-
prawy doktorskiej. Uczestniczą w niej 
doktoranci z naszego Uniwersytetu. 
Natomiast w sesji posterowej biorą 
udział przedstawiciele z innych 
ośrodków naukowych oraz studenci 
UJK – mówił Bartłomiej Nowak, wice-
przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego. 

Oprócz studentów i doktorantów 
UJK, w konferencji uczestniczyli także 
przedstawiciele Politechniki Rze-
szowskiej, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Uniwer-
sytetu w Białymstoku oraz Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

W każdej z dyscyplin została 
przyznana nagroda Rektora 
„Prodomus”, czyli voucher pieniężny 
do wydatkowania na cele naukowe. 

Laureatami konkursu zostali: Piotr 
Biesaga, Agata Bujak-Krzemińska, Da-
wid Gmiter, Magdalena Jakubczyk, 
Magdalena Klich, Justyna 

Kołodziejczyk, Milena Piotrowska 
oraz Michał Robak.  Uroczyste wrę-
czenie Nagród miało miejsce w czasie 
Święta Uczelni.

Sesja egzaminacyjna, a potem do… wojska
Piotr Burda 

Z
akończyliśmy część teore-
tyczną Programu Legii 
Akademickiej. W Rektora-
cie UJK studenci odebrali 
karty powołania do odby-
cia 42 dniowej służby woj-

skowej. 
Na uroczystości wręczenia kart po-

wołania gościliśmy Oficera Wydziału 
Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego mjr Mariusza 
Michalaka; Panią Agnieszkę Piotrowską 
z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
oraz kpt. Roberta Rzącę z Centrum 
Przygotowań do Misji Zagranicznych. 
Studenci służbę rozpoczną w czasie wa-
kacji, po zakończeniu sesji egzamina-
cyjnej. - To już część praktyczna Pro-
gramu Legia Akademicka, która w tym 
roku była realizowana pierwszy raz 
na UJK. Część teoretyczną z wynikiem 
pozytywnym ukończyło 38 studentów. 
Po zaliczeniu części teoretycznej stu-
denci zostali skierowani do wybranych 
jednostek wojskowych. Po skończeniu 
szkolenia praktycznego złożą przysięgę 
wojskową i otrzymają tytuł szerego-
wego rezerwy bądź kaprala rezerwy  – 
mówi Paulina Manerowska – Witek 
z Działu Spraw Studenckich UJK. 

Najwięcej studentów trafi do jed-
nostek wojskowych w Dęblinie 
i w Ustce. Są też tacy, którzy odbywają 
służbę w 10. Brygadzie Kawalerii Pan-
cernej im. gen. Broni S. Maczka 
w Świętoszowie. Studenci za każdy 
dzień pobytu na poligonie otrzymają 
92,2 zł żołdu. Jest szansa, że jesienią 
rozpocznie się kolejna edycja Legii Aka-
demickiej na naszej uczelni.

Forum doktorantów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Gospodarze forum z Aleksym Borówką (w środku), przedstawicielem Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów.
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Uczestnicy Legii Akademickiej UJK wraz z kadrą żołnierską.
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S
tudenci i pracownicy In-
stytutu Sztuk Pięknych 
UJK z powodzeniem 
biorą udział w między-
narodowych konkur-
sach.  

Nasi studenci pojawili się wśród 
laureatów i finalistów konkursu orga-
nizowanego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie. Do organiza-
torów XXVIII edycji konkursu na pla-
kat bezpieczeństwa pracy „DEPRE-
SJA” wpłynęło aż 351 prac z kilku kra-
jów. Tym bardziej cieszy druga na-
groda dla studentki trzeciego roku 
wzornictwa UJK (specjalność komuni-
kacja wizualna), Doroty Dąbrowskiej. 
Jury konkursowe wyróżniło też plakat 
naszego studenta Kacpra Brzezickiego 
(III rok wzornictwa, specjalność ko-
munikacja wizualna).  

Ponadto do wystawy pokonkur-
sowej zakwalifikowali się: Kinga 
Milcarz (wzornictwo III rok, specjal-
ność komunikacja wizualna), Alek-
sandra Pałgan (wzornictwo III rok  
specjalność komunikacja wizualna), 
Tomasz Bednarek (Sztuki plastyczne 
II rok, specjalność grafika projektowa 
i reklama) oraz Anastasiia Zhehlova 
(sztuki plastyczne II rok, specjalność 
grafika projektowa i reklama). Wszyst-
kie plakaty powstawały na zajęciach 

Projektowanie reklamy zewnętrznej 
(Wzornictwo) i Projektowanie identy-
fikacji wizualnej (Sztuki plastyczne). 
Finał konkursu, wręczenie nagród 
oraz otwarcie wystawy pokonkurso-
wej odbyło się w Centralnym Instytu-
cie Ochrony Pracy – Państwowego In-
stytutu Badawczego w Warszawie. 

Inna nagroda trafiła do doktora 
Marka Osmana z Instytutu Sztuk Pięk-
nych. Zdobył on drugą nagrodę 
w międzynarodowym konkursie 
na plakat „75 rocznica likwidacji 
Zigeunerlager - obozu romskiego 
w KL Auschwitz-Birkenau 2 sierpnia 
1944 roku”. Organizatorem konkursu 
było Stowarzyszenie Romów w Pol-
sce.

Plakaty 
z nagrodami 
w konkursach

Piotr Burda 
Za nami III Konferencja Kielecka z cy-
klu Wyzwania rozwojowe Polski w Eu-
ropie zatytułowana „Polska w Unii Eu-
ropejskiej. Po wyborach do Parla-
mentu Europejskiego”.  

W pierwszym dniu konferencji 
głos zabrał między innymi dr Marek 
Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce. - Zbu-
dowaliśmy mit europejski, dążenia 
do współpracy, dobrobytu, odtrutki 
na wojny. Tylko myśmy tego mitu nie 
odświeżali i mit stał się łatwym celem 
dla tych, którzy chcieli go zdemolo-
wać - mówił dr Marek Prawda komen-
tując wyniki ostatnich eurowyborów.  

Gośćmi konferencji byli: ambasa-
dor Rumunii w Polsce, Ovidiu Dranga 
i ambasador Finlandii w Polsce, Juha 
Ottman. To przedstawiciele krajów 
oddających (Rumunia) i obejmują-
cych (Finlandia) prezydencję w Unii 
Europejskiej.

Unia Europejska po wyborach do parlamentu

Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce komentował wyniki wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. 
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Nagrodzone plakaty Doroty 
Dąbrowskiej i dr. Marka Osmana. Fo
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Piotr Burda 

N
a pierwszych zajęciach 
z dziennikarstwa no-
wych mediów Lucky 
położył się przy kom-
puterze, obok Oli. Ką-
tem oka przyglądał się 

studentom i wykładowcy. Po czym 
zasnął.    

Aleksandra Lanckorońska nie wi-
dzi od siedmiu lat. Jest na drugim 
stopniu studiów dziennikarskich 
na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego. W tym roku zamierza obronić 
pracę magisterską. Zajmuje się w niej 
recepcją popularnych seriali telewi-
zyjnych.  

To jej piąty rok studiów na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego. 
Było o tyle łatwo, że budynek w któ-
rym miała zajęcia przystosowany jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na ścianach wiszą tabliczki dotykowe 
pisane alfabetem Braille`a ułatwiające 
orientację w przestrzeni. Pomagali 
studenci i pracownicy.  

Do tej pory Ola poruszała się 
za pomocą białej laski. – Początkowo 
to wystarczało, ale chciałam mieć 
więcej komfortu. Chciałam mieć psa, 
zwłaszcza, że pojawiły się warunki 
do tego. Mieszkam już bez rodziców 
i jest przestrzeń dla Luckiego – mówi 
Aleksandra Lanckorońska.  

Pomogła jej Fundacja Vis Major, 
która zajmuje się przygotowaniem 
psów do roli przewodników osób nie-
widomych. Wolontariusze fundacji 
uczą także niewidomych postępowa-
nia z psem. Szkolenie jest bardzo 
ważne, bo Lucky przebywając z Olą 
jest „w pracy”. Nie można go zacze-
piać i głaskać. To go rozprasza. – Kiedy 
jest rozproszony to źle prowadzi. 
Może to doprowadzić do jakiegoś 
nieszczęścia – mówi Aleksandra. Ko-
lejny problem jest, gdy spotyka  się 
z innym psem. Często właściciele 
psów pozwalają się pupilom przywi-
tać. Z Luckym tak nie można. – W bli-
skim kontakcie z innym psem za-
czyna się „psi kosmos”. Lucky jest 
rozbawiony, przestaje reagować 
na komendy, zapomina o swojej pracy 
przewodnika – tłumaczy Ola.  

Rozmawiamy na korytarzu Insty-
tutu Dziennikarstwa i Informacji. 
Lucky leży spokojnie, co chwilę ktoś 
przechodzi i przygląda się psu. – Jaki 
ładny – słyszymy. Lucky praktycznie 
nie reaguje i leniwie mruży oczy. - Pro-
szę go nie głaskać – stanowczo mówi 
Ola.  

Lucky jest labradorem, ma dwa 
lata. Jako szczeniak, trafił do rodziny, 
gdzie był „socjalizowany” aby nie bał 
się hałasu, samochodów, odkurzacza 
i innych psów. Potem trafił do specjal-
nego trenera, który uczył go jak po-
magać osobie niewidomej. Jak poko-
nywać schody, prowadzić do przejścia 
dla pieszych, znaleźć drzwi. Aleksan-
dra zna się z Luckym od dwóch mie-
sięcy, jeździła na spotkania z nim 

do Warszawy. Pies jest w Kielcach do-
piero od 25 maja. 

Ola nosi przy sobie smaczki, któ-
rymi go nagradza. W plecaku ma też 
miskę i butelkę wody. – W upalne dni 
Lucky się szybko męczy. Gdy słyszę, 
że zaczyna sapać rozkładam miskę – 

mówi. Najważniejsze są komendy. 
Muszą być proste i wygłaszane odpo-
wiednim tonem. – Lucky nie wie 
gdzie jest sklep rybny. Nie mogę mu 
wydać komendy „idź do sklepu”, bo 
nie wie co to jest sklep. Za pomocą 
kilku komend jesteśmy jednak w sta-

nie szybko dotrzeć do sklepu rybnego 
– mówi Ola.  

Już w drugim dniu pobytu w Kiel-
cach poszła z nim do galerii handlo-
wej. Akurat była niedziela handlowa. 
– Obsługa obiektu zachowała się pro-
fesjonalnie. Widząc psa przewodnika 
nie robiła przeszkód. Zgodnie z pra-
wem mogę poruszać się z psem prze-
wodnikiem po miejscach użytecz-
ności publicznej – mówi. Zresztą nie 
tylko po sklepach. - Niedługo będę 
brać ślub kościelny – zdradza Ola. Za-
stanawia się, czy do ołtarza nie zapro-
wadzi ją właśnie Lucky. Kościół Kato-
licki pozwala niewidomym na przeby-
wanie z psem w świątyni. – Ale na we-
sele na pewno go nie zabiorę, bo tam 
będzie za głośno – śmieje się.   

Powoli kończy się czas studiów, 
zacznie się nowy etap życia Oli. Ma już 
pracę, zakłada rodzinę. Przed nią jesz-
cze sporo wyzwań, ale już i tak wiele 
osiągnęła. – Ciągle uczę się żyć 
z niepełnosprawnością. Stawiam so-
bie cele i staram się je realizować, to 
mi daje radość z życia. Każdy sukces 
mnie cieszy. Najważniejsze to się nie 
poddać  - podkreśla Aleksandra 
Lanckorońska. 

O psie, który chodził na wykłady

Aleksandra Lanckorońska z Luckym na korytarzu Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK.
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Podczas zajęć Lucky spokojnie leży pod fotelem, przy komputerze.
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P
rofilaktyka i leczenie raka 
trzustki. To tematyka 
konferencji naukowej 
w której wziął udział 
prof. Stanisław Głuszek, 
prorektor do spraw me-

dycznych UJK.  
Konferencja „360 st. Wokół chi-

rurgii trzustki” zorganizowana była 
przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Prze-
wodu Pokarmowego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego  w Katowi-
cach z udziałem przedstawicieli wio-
dących ośrodków z Polski zajmują-
cych się leczeniem chirurgicznym 
chorób trzustki, szczególnie nowo-
tworów.  

Konferencja miała charakter war-
sztatów chirurgicznych,  transmisji 
z bloku operacyjnego, zabiegów 
resekcyjnych trzustki wykonywanych 
metodą otwartą i laparoskopową oraz 
część wykładowa i dyskusyjna doty-
cząca postępów w chirurgii trzustki.  

Uczestnikami tej prestiżowej  
konferencji byli między innymi prof. 
Sławomir Mrowiec (Katowice – organi-
zator), Andrzej Budzyński (Kraków), 
Stanisław Hać (Gdańsk), Marek Durlik 
(Warszawa), Maciej Słodkowski (War-
szawa), Stanisław Głuszek (Kielce), 
Piotr Richter (Kraków), Marek 
Sierżęga, Michał Pędziwiatr (Kraków), 
dr Andrzej Cichocki (Warszawa). 

Podczas konferencji prof. Stani-
sław Głuszek wygłosił wykład „Czy 
genetyka zmieni w przyszłości nasze 
podejście w leczeniu raka trzustki? 
Czy możemy poprawić wyniki lecze-
nia?”. 

Szczególnym gościem konferen-
cji, wykładowcą  i operatorem podczas 
warsztatów był wybitny chirurg nie-
miecki, prof. Marcus Buchler, kierow-
nik Kliniki Chirurgii w Heidelbergu, 

wiodącego ośrodka chirurgii trzustki 
w Europie i na świecie.  

Dla wszystkich chirurgów taki 
charakter  konferencji z  udziałem 
prof. Buchlera  był szczególnie war-
tościowy klinicznie. 

Warto przypomnieć, że Na Wy-
dziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 

UJK skupia się szereg inicjatyw ba-
dawczych dotyczących chorób 
trzustki, w tym raka trzustki, w ra-
mach wewnętrznego projektu  ( 
Ośrodek Badań nad Rakiem 
Trzustki). W nim są koncentrowane 
są pomysły i projekty badawcze do-
tyczące tej trudnej choroby we 

współpracy z Klinikami Chirurgii 
Ogólnej , Onkologicznej i Endokry-
nologicznej WSzZ  i Kliniki Chirurgii 
i Onkologicznej ŚCO oraz innymi jed-
nostkami naukowymi w kraju i Euro-
pie (m.in. Uniwersytet w Halle i Uni-
wersytet  w Lipsku – prof. Jonas 
Rosendahl). 

Konferencja wokół raka trzustki

Sukces studentek medycyny UJK 
z sekcji English Division.  Zajęły trzecie 
miejsce podczas prestiżowego XXXIV 
Konkursu Wiedzy Anatomicznej 
Scapula Aurea 2019 w Śląskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Katowicach. 

W konkursie naszą uczelnię re-
prezentowały trzy studentki pierw-
szego roku kierunku lekarskiego 
w sekcji English Division - Marta Ma-
ria Rodruguez Cruz, Zoe Calvo 
Ferreira, Tebarek Al-Sayad. Zajęły 
trzecie miejsce w klasyfikacji druży-
nowej, a klasyfikacji indywidualnej 
Marta Maria Rodriguez Cruz zdobyła 
czwarte miejsce.  

Konkurs składał się ze spraw-
dzianu wiedzy praktycznej oraz wie-
dzy teoretycznej.  Część praktyczna 
polegała na rozpoznaniu 50 punktów 

anatomicznych umieszczonych 
na preparatach anatomicznych (rów-
nież preparatów anatomii rozwojo-
wej) oraz obrazach wykonanych 
przy pomocy badań przyżyciowych 
(badania RTG z użyciem środków 
kontrastowych oraz bez ich użycia, 
badania TK oraz badania NMR). 
Uczestnicy odpowiadali na platfor-
mie e-learningowej za pomocą 
tabletów. W ten sam sposób odpo-
wiadali na 60 pytań w drugiej, teore-
tycznej części.  

W imieniu komitetu organizacyj-
nego nagrody wręczali prof. Grzegorz 
Bajor (Kierownik Katedry Anatomii 
ŚUM), prof. Jerzy Walocha (w imieniu 
Polskiego Towarzystwa Anatomicz-
nego) i Giorgio Albonetti (prezes wy-
dawnictwa Edra LSWR).  
Piotr Burda

Na podium Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2019 

Uczestnicy katowickiej konferencji dotyczącej raka trzustki.
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Studentki UJK odbierają konkursowe nagrody i dyplomy.
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Izabela Rzepecka 

S
tu studentów zakoń-
czyło rok akademicki na 
najmłodszym, bo dzie-
cięcym uniwersytecie. 
Słuchacze odebrali pa-
miątkowe dyplomy i 

wzięli udział w sympozjum, podczas 
którego zaprezentowali swoje pierw-
sze odkrycia naukowe. 

Uroczystość odbyła się na po-
czątku czerwca w Centrum Edukacji 
Artystycznej UJK i miała wyjątkowy 
charakter, ponieważ w tym roku Uni-
wersytet Dziecięcy świętuje swoje 
pięciolecie. 

- Trudno wyliczyć wszystkie ak-
tywności, które odbyły się w tym roku i 

w minionych latach. Byliśmy na wielu 
warsztatach, ćwiczeniach, wykładach, 
pokazach, wędrówkach, wernisażach, 
dodatkowych zjazdach – mówiła koor-
dynator Uniwersytetu Dziecięcego, dr 
hab. Anna Wileczek, prof. UJK. 

Przez pięć lat na Uniwersytecie 
Dziecięcym pod okiem 100 wykła-
dowców studiowało 620 dzieci. 
Oprócz naukowców z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego zajęcia prowa-
dzili eksperci z wielu instytucji, m.in. 
Fundacji „Kreatywne Myślenie”, 
Geoparku, Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Po-
dzamczu Chęcińskim oraz Teatru 
Lalki i Aktora Kubuś. 

Efekty tej pracy było widać pod-
czas Sympozjum Naukowego Dzieci 
„Zadziwiający świat nauki”. Potem 
młodzi słuchacze odebrali pamiąt-
kowe dyplomy uczestnictwa w zaję-
ciach. 

-  „Kto może marzyć, ten może 
to też zrobić” powiedział Walt Disney. 
Miejcie marzenia duże i małe, się-
gajcie aż do gwiazd – zwracała się do 
słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego 
prorektor ds. studenckich i kształce-
nia, dr hab. Monika Szpringer, prof. 
UJK. 

- Wszystko się zaczyna w dzie-
ciństwie – To, co teraz postanowicie i 
wymyślicie może stać się pasją i 

spełnić w dorosłym życiu. Życzę 
wam, żebyście doświadczyli wspa-
niałych rzeczy, wykorzystali to, czego 
nauczyliście się i dalej szli tą drogą, 
żebyście poszukiwali, byli radosnymi 
osobami, umieli się bawić i wie-
dzieli, że nauka to jest wspaniała pa-
sja, zabawa, ciekawość i mądrość – 
mówiła. 

Przed nami kolejne edycje Uni-
wersytetu Dziecięcego. Na zajęcia za-
praszamy nie tylko dzieci ze szkół 
podstawowych, ale też ich opieku-
nów. W ramach nieodpłatnego „Uni-
wersytetu Rodzicielskiego” warsztaty 
rozpocznie 30 rodziców. Rekrutacja 
rozpocznie się we wrześniu.

Jubileuszowe zakończenie
Zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego miało bardzo uroczysty charakter

Piotr Burda 
„Seniorom się chce …” – pod takim 
hasłami maszerowali uczestnicy 
Marszu Seniora zorganizowanego 
przez studentów Wydziału Pedago-
gicznego i Artystycznego UJK.  

Marsz był częścią Senioraliów - 
imprezy plenerowej realizowanej 
w ramach rządowego Programu 
,,Senior+”. Motywem przewodnim 
jest przełamywanie stereotypów 
dotyczących osób starszych, 
wzmacnianie działań aktywizują-
cych seniorów, a także podkreślenie 
istoty aktywnego uczestnictwa se-
niorów w życiu lokalnym. 

Studenci ze Studenckiego Koło 
Naukowego Synergia z kierunku pe-
dagogika o specjalności gerontolo-
gia postanowili przyłączyć się 
do akcji organizując marsz senio-
rów. Zaproszono do niego członków 

kieleckich klubów seniora. Studenci 
z seniorami przeszli spod pomnika 
Henryka Sienkiewicza, ulicą Sien-
kiewicza do Parku Miejskiego, gdzie 
przyłączyli się do pikniku. W tle 
było słychać piosenki Anny Jantar. 
Upalna pogoda dała się we znaki. 
Ale na szczęście uczestnicy marszu 
mieli okazje schłodzić się w kurty-
nach wodnych. – To akcja, którą za-
inspirowali sami studenci i do końca 
ją przygotowali. Studiują oni spe-
cjalność dotyczącą procesu starze-
nia się i to jest świetna, praktyczna 
lekcja – mówią dr hab. Agata 
Chabior, prof. UJK - opiekun spe-
cjalności Gerontologia społeczna re-
alizowanej w ramach projektu unij-
nego „Absolwent dla regionu- nowe 
programy kształcenia” i dr Małgo-
rzata Krawczyk – Blicharska, opie-
kun Studenckiego Koła Naukowego 
Synergia.

Studenci maszerowali z seniorami deptakiem do Parku Miejskiego

Marsz zorganizowali studenci Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK 
pod okiem swoich nauczycielek.
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Rekrutacja do kolejnej edycji Uniwersytetu Dziecięcego rozpocznie się we 
wrześniu. W zajęciach będą mogli brać udział także rodzice. 

Zakończenie jubileuszowej edycji Uniwersytetu Dziecięcego miało bardzo 
uroczysty charakter. Słuchacze odebrali dyplomy, które będą przypominać im 
o naukowej przygodzie, jaką przeżyli na UJK.
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T
 o zapis niezwykłej historii 
obozu wojskowego w Ka-
nadzie, skąd 21 tysięcy Po-
laków wyruszyło na fronty 
I wojny światowej. Tylko 
do jutra w Bibliotece Uni-

wersyteckiej można obejrzeć wystawę 
„Obóz Kościuszko w Niagara on the 
Lake, 1917-1919”. 
Wernisaż wystawy odbył się 4 
czerwca. Wzięli w nim udział autorzy, 
władze uczelni i parlamentarzyści.  

Wystawa autorstwa dr Anitty 
Maksymowicz z Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze pokazuje 
Obóz Rekrutacyjny Armii Polskiej naz-
wany Obozem Kościuszko w Niagara-
on-the-Lake w Kanadzie. Unikatowe 
zdjęcia pochodzą w większości z no-
wojorskiego archiwum Stowarzysze-
nia Weteranów Armii Polskiej w Ame-
ryce (SWAP)  

Wystawę przygotowano na 100-
lecie czynu zbrojnego Polonii amery-
kańskiej. Liczy 116 banerów i plansz 
w różnych formatach. Mamy też foto-
kopie zdjęć, dokumentów, listów, 
wspomnień, szkiców i reprodukcji 
obrazów. 

Wszystko to pokazuje historię 
obozu, przez który przeszło – po-
cząwszy od jego powstania w paź-
dzierniku 1917 aż do rozwiązania 
w marcu 1919 roku – ponad 22 tysiące 
polskich ochotników głównie ze Sta-
nów Zjednoczonych. Rekruci 
za zgodą Stanów Zjednoczonych 
szkoleni byli przez oficerów kanadyj-
skich za pieniądze francuskie na tere-
nie Kanady. Dużą rolę w przygotowa-
niach do powstania obozu i zgody 
władz trzech państw na jego powsta-
nie tj. Francji, Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, odegrał Ignacy Jan Pade-
rewski; dowódcą obozu był Kanadyj-
czyk płk A.D. LePan. 

Po dwumiesięcznym przeszkole-
niu w Obozie Kościuszko w Niagara-
on-the-Lake, sukcesywnie wyekspe-
diowano 20,7 tys. polskich ochotni-
ków do Armii Polskiej we Francji. Było 
to wydarzenie bez precedensu w hi-
storii Stanów Zjednoczonych i Kanady, 
bowiem jedynie polska grupa etniczna 
dokonała takiej organizacji swojego 
wojska na Obczyźnie. Armia Polska we 
Francji, zwana od koloru mundurów 
Błękitną Armią, rekrutowała się z Pola-
ków ochotników z Europy i innych 
kontynentów. Koszty wyszkolenia 
polskich ochotników z Ameryki i ich 
transportu do Francji, poniosła Fran-
cja. Żołnierzy przetransportowano 
do Europy trzydziestoma okrętami. 
Od lipca 1918 r. oddziały tej armii 
pod francuskim dowództwem wal-

czyły z Niemcami na froncie we Fran-
cji. W październiku 1918 r. dowódcą 
Błękitnej Ar mii został gen. Józef 
Haller. Wiosną 1919 roku formacja ta 
została przetransportowana do Polski 
i weszła w skład Wojska Polskiego, 
walcząc w wojnie polsko-ukraińskiej 
(1919) i polsko-bolszewickiej (1919-
1920). 

Po wojnach do Ameryki, do swojej 
drugiej ojczyzny, powróciło około 12,5 
tys. byłych żołnierzy Błękitnej Armii. 
Pozostali zginęli na wojnach lub zostali 
w Polsce i Europie. Ci którzy powrócili, 
w 1921 r. założyli w Cleveland, Ohio, 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce, które działa do dziś 
i sfinansowało wykonanie wystawy. 

Niestety w Polsce Niepodległej 
wysiłek ten był zapomniany, nawet 

przemilczany, nie mówiąc o czasach 
komunistycznych. Dzisiaj staramy 
się czyn zbrojny wychodźstwa pol-
skiego w Ameryce z czasów I wojny 
światowej przywrócić na karty histo-
rii Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Polski. 

Zdjęcia prezentowane na wysta-
wie obrazują warunki życia rekrutów, 
żołnierską musztrę i ćwiczenia, czas 
wolny, uroczyste wydarzenia, obo-
zową codzienność – wszystko poczy-
nając od czasów rekrutacji, aż po wy-
jazd żołnierzy z Kanady przez Stany 
Zjednoczone do Francji. 

Obóz Kościuszko był ważnym wy-
darzeniem także dla miasta Niagara-
on-the-Lake i jego mieszkańców. Oka-
zali oni wielką pomoc, wsparcie i sym-
patię polskim rekrutom.

Kilkudziesięciu naukowców z kilkuna-
stu krajów (USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, 
Chiny) uczestniczyło w XXXVIII Mię-
dzynarodowej Konferencji Polskiego 
Towarzystwa Fykologicznego „Ewolu-
cja i bioróżnorodność glonów” (The 
38th International Conference of the 
Polish Phycological Society – Evolution 
and biodiversity of algae) , która odbyła 
się w dniach 4-7 czerwca 2019 roku 
w Kielcach i w Sandomierzu. 

Konferencja rozpoczęła się, 
dwoma wykładami plenarnymi (prof. 
Thomas Friedl i prof. Iwona Jasser), 4 
czerwca 2019 r. w Rektoracie UJK, ale 
główne wykłady i sesje posterowe 
miały miejsce w Sandomierzu. W pro-
gramie było wiele interesujących wy-
kładów i komunikatów wygłoszonych 
przez zaproszonych naukowców (kon-
ferencja odbywała się w języku angiel-

skim). Poruszano między innymi prob-
lemy nadmiernej eutrofizacji i zanie-
czyszczenia wód i powietrza, zmian 
klimatycznych, bioróżnorodności glo-
nów i sinic, zakwitów cyjanobakterii, 
adaptacji gatunków do nowych mikro-
siedlisk (na przykładzie gleb antark-
tycznych, aż po skaliste tereny 
w Chile). O swoich badaniach i projek-
tach opowiadali naukowcy m.in. z Fin-
landii, Niemiec, Chin, Japonii i najlep-
szych ośrodków naukowych w Polsce.  

Oprócz części naukowej, uczest-
nicy konferencji zwiedzili Muzeum Ar-
cheologiczne i Rezerwat „Krze-
mionki”, królewskie miasto Sando-
mierz, winnicę oraz uczestniczyli w rej-
sie po Wiśle.  

Organizatorami międzynarodo-
wej konferencji był Zakład Botaniki In-
stytutu Biologii UJK w Kielcach oraz 
Polskie Towarzystwo Fykologiczne..  
Piotr Burda

Międzynarodowa konferencja o ewolucji glonów
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Uczestnicy konferencji przed sandomierskim dworkiem „Sarmata”.
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Jeden z obrazów pokazujący życie polskich żołnierzy w kanadyjskim obozie.

Z ziemi kanadyjskiej do Polski
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Piotr Burda 
W czerwcowy wieczór sale i laborato-
ria Instytutu Chemii UJK wypełniły się 
gośćmi, którzy mogli się przekonać 
o „Niezwykłej chemii zwykłych rze-
czy”.  

Efektowne i wybuchowe reakcje 
wzbudzały podziw nie tylko u naj-
młodszych. Były wykłady i warsztaty 
dla miłośników chemii i przyrody. 
Wszystko opatrzone naukowym ko-

mentarzem pracowników i studentów 
UJK. Na ulicę Świętokrzyską dotarło 
wiele osób „ciekawych świata”. 
Wśród nich był prezydent Kielc Bog-
dan Wenta, który dociekliwie przepy-
tywał naszych studentów.  

Uczestnicy imprezy mieli okazje 
poznać laboratoria uniwersyteckie. 
Studenci i pracownicy uczelni nie 
tylko pokazywali chemię w praktyce, 
ale także zachęcali szkolną młodzież 
do studiowania na naszej uczelni. 

Naukowa noc z chemią

Wybuchy i zaskakujące reakcje. To częsty motyw podczas tegorocznej Nocy 
Chemików na UJK.
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Izabela Rzepecka 

K
oniec roku szkolnego nie 
musi oznaczać przerwy w 
zdobywaniu wiedzy. 
Udowodnili to uzdolnieni 
uczniowie kieleckich 
szkół ponadgimnazjal-

nych, którzy podczas Święta Kielc pre-
zentowali referaty będące podsumowa-
niem zajęć, jakie odbyli na Uniwersy-
tecie Jana Kochanowskiego. 

Jak stworzyć własny generator 
prądu? Co jest przyczyną największych 
zanieczyszczeń w naszym regionie? 
Stereotypy etniczne w przysłowiach - 
to tylko niektóre tematy referatów, 
które można było usłyszeć w Pała-
cyku Zielińskiego. Uczniowie przeko-
nywali, że warto poznawać historię 
swojej małej ojczyzny. Opowiadali 
o miejscach i zabytkach, które powi-
nien znać każdy kielczanin. Zachęcali 
także do większej dbałości o środowi-
sko, w którym żyjemy. 

- Uczniowie przez rok uczestniczyli 
w warsztatach, zajęciach projekto-
wych, objazdach naukowych, a przed-
stawione referaty są efektem ich pracy – 
wyjaśniała dr Donata Wójcik, kierownik 
projektu dla uzdolnionej humanistycz-
nie młodzieży: „Pasjonaci wiedzy”. 

Drugi projekt, Uniwersytet Mło-
dych” trwał dwa lata. Tu pole do po-

pisu mieli uczniowie zainteresowani 
naukami przyrodniczymi i ścisłymi. – 
Brało w nim udział pięć grup: biolo-
giczna, chemiczna, matematyczna, fi-
zyczna i geograficzna. Podczas zajęć 
uczestnicy opracowywali projekty z 
zakresu wymienionych wcześniej 
nauk, a później wszyscy zajmowali się 
tematem ochrony środowiska – mówiła 
dr Małgorzata Wysocka-Kunisz odpo-
wiadająca za projekt.

Piotr Burda 
Pokaz wyplatania wianków z polnych 
kwiatów i ziół najbardziej ucieszył 
gości V Świętojańskich Spotkań w Bib-
liotece Uniwersyteckiej UJK.  

Uczestnicy spotkania mieli także 
okazję do obejrzenia prezentacji multi-
medialnych i poznania skarbów naszej 

biblioteki oraz wystaw czasowych. Nie 
mogło zabraknąć nawiązania do tra-
dycji Nocy Świętojańskiej i osoby pa-
trona uczelni, Jana Kochanowskiego. 

Pracownicy pokazywali też 
sprzęt elektroniczny, który jest wyko-
rzystywany przez osoby niepełnos-
prawne korzystające z zasobów Bib-
lioteki Uniwersyteckiej. 

Wianki wśród książek 

Nasi pracownicy nie tylko opiekują się księgozbiorem, ale pielęgnują tradycje.
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Nauka na Święcie Kielc

PASJONACI WIEDZY 
– moduły innowacyjnych zajęć wspiera-

jących uzdolnioną humanistycznie 
młodzież. POWR.03.01.00-00-C069/16  
w ramach III Osi Priorytetowej Szkolni-
ctwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolni-

ctwie wyższym.  
UNIWERSYTET MŁODYCH 

– innowacyjne moduły zajęć wspiera-
jące uczniów uzdolnionych w zakre-

sie nauk przyrodniczych i ścisłych. 
POWR.03.01.00-00-C070/16 współfi-
nansowany ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolni-
ctwie wyższym Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 

2020.

Prezentowane referaty były podsumowaniem zajęć, jakie 
dla uzdolnionej młodzieży przygotował Uniwersytet.

Jednym z prezentowanych tematów był sport we 
współczesnej Rosji.
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N
a taki obóz sportowy 
każdy chciałby jechać. 
Studenci kierunku Tu-
rystyka i Rekreacja 
wrócili znad morza 
i dzielą się swoimi wra-

żeniami. Także poetyckimi.  
Od 11 do 16 czerwca 55 osób z dru-

giego roku kierunku Turystyka i re-
kreacja uczestniczyło w Obozie Spor-
towym w urokliwym Ośrodku Akade-
mickiego Związku Sportowego w Gór-
kach Zachodnich koło Gdańska.  

Możliwości było wiele. Na wo-
dzie (ujście Wisły i Zatoka Gdańska) 
odbywały się zajęcia z żeglarstwa i ka-
jakarstwa, a na lądzie z zespołowych 
gier sportowych (piłka siatkowa, piłka 
koszykowa, piłka nożna), gier rekrea-
cyjnych (siatkówka plażowa, ringo, 
kometka), obozownictwa, turystyki 
rowerowej, nordic  walking, atletyki 
terenowej i  terenowych gier rekrea-
cyjnych (podchody).  

Studenci dzielnie ćwiczyli 
pod okiem doświadczonych pracow-
ników Studium Wychowanie Fizycz-
nego i Sportu UJK  pokonując upał 
i własne słabości. Nie zabrakło też 
czasu na zwiedzanie pobliskiego 
Gdańska, spacery po plaży, kąpiele 
w morzu pod okiem instruktorów, 
tańców integracyjnych i pożegnal-
nego ogniska.  

Atmosfera sprzyjała twórczości 
nie tylko sportowi, ale i twórczości ar-
tystycznej. Podczas obozu powstał 
taki oto wierszyk:  

„Morze sięga w siną dal, 
a Podsiadło śpiewa, że nie ma fal/ Cie-
pło, wspaniale, piaszczysta plaża, 
a i komarów cała gromada/Plaża nu-

dystów też tutaj jest/Morze Bałtyckie 
i nasza grupa są the Best (grupa 2)/ 
Nad morzem nam uśmiech nie 
znika/Tak się bawi TURYSTYKA”

Nad morzem nam uśmiech nie znika
Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja wrócili znad morza i dzielą się wrażeniami

Upalna pogoda sprzyjała spacerom po bałtyckiej plaży. 
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160 studentów i pracowników Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego wzięło 
udział w XXI Rajdzie Pieszym UJK. 

Rajd odbywał się w trudnych wa-
runkach. – Bardzo wysoka tempera-
tura (30 stopni Celsjusza – red.) 

i mocne promienie słoneczne spra-
wiły, że szliśmy ostrożnie i trzeba 
było racjonalnie gospodarować si-
łami – mówiła na mecie rajdu Jolanta 
Drezno, koordynator rajdu. Dwie 
grupy piesze miały do pokonania kil-
kanaście kilometrów po Górach Świę-

tokrzyskich, z metą na Żeromszczyź-
nie w Ciekotach. Trzecią grupę stano-
wili rowerzyści, których prowadził dr 
Robert Dutkiewicz, kierownik Stu-
dium Wychowania Fizycznego 
i Sportu UJK.  W jednej z grup pie-
szych szedł prof. dr hab. Jacek 

Semaniak, rektor uczelni który też 
przyznał, że warunki do marszu nie 
były łatwe.  

Na mecie czekała na uczestników 
pyszna grochówka i wszyscy w do-
brych nastrojach wrócili do Kielc.  
Piotr Burda

Upalny rajd z metą na Żeromszczyźnie w Ciekotach

Grupa rowerowa, którą prowadził dr Robert Dutkiewicz.
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Uczestnicy rajdu pod dworkiem na Żeromszczyźnie w Ciekotach.
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