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Biegiem przez Kampus

Za nami najweselszy tydzień w roku, czyli juwenalia.
Jedną z atrakcji był Bieg przez Kampus UJK
(na zdjęciu). W dzisiejszym Studencie relacja
ze studenckiego święta i 16 stron informacji
z życia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
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Profesor Wiktoria Śliwowska
Doctorem Honoris Causa UJK

Fot. archiwum

Miła uroczystość z przesłaniem doświadczonego naukowca

J
Piotr Burda

aki był los kobiet zesłanych na Syberię? Co jest
rozkoszą dla historyka?
Mówiła o tym w swoim
wykładzie profesor Wiktoria Śliwowska, nowy
Doctor Honoris Causa Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.
Posiedzenie Senatu w trakcie którego
tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymała profesor Wiktoria Śliwowska
było uroczyste i nietypowe. Po przemówieniach i laudacjach profesor
wstała ze skórzanego fotela, zamieniła się miejscem w prof. Jackiem
Semaniakiem, rektorem UJK i zaczęła
swój wykład, niechętnie korzystając
z pomocy mikrofonu. Była to niezwykła opowieść historyka zajmującego
się badaniem losów polskich zesłańców syberyjskich, ale i opowieść
o sensie pracy naukowca, który dąży
do poznania prawdy. - „Największą
rozkoszą dla historyka jest obcowanie
ze źródłem” mówił do nas w 1954
roku profesor Stefan Kieniewicz w Instytucie Historii Polskiej Akademii
Nauk. Wtedy, nieopierzeni studenci,
trochę śmialiśmy się z tego stwierdze-

nia. Przez kolejne lata mojej pracy
naukowej ten cytat profesora nabierał
realnego znaczenia. Rzeczywiście dla
historyka odkrywanie źródeł może
być rozkoszne – mówiła prof. Wiktoria
Śliwowska.
Nowa Doctor Honoris Causa UJK jest
jednym z najwybitniejszych historyków, szczególnie zasłużoną dla rozwoju badań w naszym kraju i w Rosji.
Podczas swojego wykładu mówiła
o kobietach zesłanych na Syberię oraz
o kobietach pomagających Sybirakom.
Profesor Wiktoria Śliwowska jest też
osobą doświadczoną przez II wojnę
światową i holocaust. Zebrała relacje
dzieci żydowskich, które przeżyły II
wojnę światową i w ten sposób powstała publikacja „Dzieci Holocaustu
mówią”(1993), która później ukazała
się w przekładzie na kilka języków zachodnich.
Goście z uznaniem mówili o dokonaniach prof. Śliwowskiej. Bogdan
Wenta, prezydent Kielc przyznał, że
było to świetna lekcja historii przekazana przez osobę doświadczoną przez
historię. List do pani profesor wystosowała Beata Wojtyszek, wojewoda
świętokrzyski. Z osobistymi gratula-

Fot. Archiwum

Prof. Wiktoria Śliwowska w towarzystwie prof. Jacka Semaniaka, rektora uczelni, laudatora prof. Wiesława Cabana i pocztu sztandarowego.

Nowa Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wygłosiła
wykład o zesłańcach syberyjskich.
cjami pospieszyli historycy z kilku
ośrodków akademickich, list gratulacyjny wystosowała Rosyjska Akademia Nauk.

Prof. Śliwowska przyznała, że tytuł
przyznany przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego jest zwieńczeniem
jej długiej kariery naukowej.
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Zanim zabrzmi Gaudeamus

N
Piotr Burda

ajbliższe tygodnie to
dla maturzystów czas,
kiedy trzeba podjąć
jedną z najważniejszych decyzji w życiu.
Dlatego warto się dobrze do tego przygotować i poznać
ofertę uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 50 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie
Trybunalskim i Sandomierzu.

Co decyduje o przyjęciu?
O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego. Wyjątkiem są kierunki artystyczne i wychowanie fizyczne, gdzie odbywa się
dodatkowy egzamin. Dla poszczególnych kierunków są różne wymagania
rekrutacyjne. Dla chcących studiować kierunek lekarski liczyć się będzie głównie wynik matury z biologii
i chemii, dla humanistów wynik matury z języka polskiego czy historii,
dla chcących studiować finanse i rachunkowość istotny będzie wynik
z matematyki. Wyniki z tych przedmiotów są najwyżej punktowane
(mają największą wagę) podczas obliczania liczby punktów kandydata.
Trzeba jednak pamiętać, że często o przyjęciu na studia decyduje
wynik kolejnego, niżej punktowanego przedmiotu. Do takich sytuacji
dochodzi na kierunku lekarskim,
gdzie jest bardzo duża konkurencja.
Część kandydatów ma taki sam wynik matur poziomu rozszerzonego
z biologii, chemii i trzeciego punktowanego przedmiotu (matematyki
lub fizyki). Wtedy o przyjęciu decyduje wynik matury z języka polskiego. To może być cenna wskazówka dla maturzystów, jak przygotowywać się do poszczególnych egzaminów maturalnych. Z pewnością
należy „stawiać” na poziom rozszerzony matury, gdyż wynik tego egzaminu jest mnożony razy dwa podczas procesu rekrutacji.
Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym sprawiły, że w 2019
roku wprowadziliśmy progi punktowe dla kandydatów. To minimalna
liczba punktów z egzaminu maturalnego jaką trzeba mieć, aby starać się
o miejsce na poszczególnym kierunku. Na internetowej stronie rekrutacji rekrutacja.ujk.edu.pl można
sprawdzić swoje szanse wpisując
wynik matury do kalkulatora, który
policzy liczbę punktów branych
pod uwagę przy tworzeniu listy przyjętych.
Nowe kierunki
W tym roku pojawi się kilka nowości.
- Utworzenie niektórych kierunków
wymusiły na nas przepisy. Nowością
jest pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna. Do tej pory funk-

cjonował kierunek pedagogika z różnymi specjalnościami. Od tego roku
oferujemy pięcioletnie studia magisterskie już nie na specjalności, ale
na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. To głównie propozycja dla osób, które swoją
karierę zawodową wiążą z przedszkolem lub pierwszymi klasami
szkoły podstawowej – mówi Justyna
Palacz. Oprócz tego, prowadzony będzie nabór na kierunek pedagogika.
Zmiany nastąpią w Instytucie Filologii Obcych UJK. - Do tej pory
można było studiować filologię,
a w jej ramach specjalność filologii
rosyjskiej, germańskiej lub angielskiej. Od nowego roku akademickiego (2019/2020) mamy już „czyste
kierunki”: filologię rosyjską, germańską i angielską – tłumaczy Justyna
Palacz. Absolwent będzie miał na dyplomie wpis, że ukończył filologię
angielską, a nie jak do tej pory – filologię ze specjalnością filologia angielska.
Interesującą propozycję – logopedię ogólną na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia przygotował Instytut Filologii Polskiej. - To pierwszy w regionie uniwersytecki kierunek tego typu. Utworzyliśmy go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu
kształcenia chcą prowadzić własne
gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz
placówkach oświatowych – mówi dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, dr
hab. Piotr Zbróg, prof. UJK.
Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę nie tylko z zakresu logopedii, ale też lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny. Uzyskają
przygotowanie pedagogiczne, dzięki
czemu będą mogli pracować jako
nauczyciele-logopedzi.
Kolejną nowością są studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i stosunki międzynarodowe. Instytut Sztuk Pięknych proponuje od października studia artystyczne również w języku angielskim
(Visual Arts). – W Instytucie Sztuk
Pięknych mamy sporo studentów zagranicznych. Przygotowaliśmy dla
nich tę ofertę. Mogą z niej skorzystać
także polscy studenci – mówi Justyna Palacz.
Ciekawą nową propozycję ma
nasza filia w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie tam można studiować
administrację również w języku angielskim. Z kolei filia w Sandomierzu
proponuje nowy kierunek - administrację. W Sandomierzu planujemy
też uruchomienie studiów I stopnia
na filologii angielskiej i pedagogice
(po uzyskaniu decyzji ministra).

rekrutacja.ujk.edu.pl
Zapamiętaj ten adres! Tam znajduje się
pełna oferta uczelni, wymagania, terminarz i kalkulator wyników maturalnych. Na tej stronie od 1 czerwca prowadzona będzie internetowa rekrutacja
na Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Terminarz kandydata
Już 1 czerwca 2019 roku będzie
można zapisać się na studia przez
internetową stronę rekrutacji: rekrutacja.ujk.edu.pl. Należy założyć
konto, wpisać niezbędne dane i wybrać kierunek studiów. System
internetowy sam poprowadzi kandydata przez ten proces. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych na jeden,
wybrany kierunek studiów.
4 lipca br. tegoroczni maturzyści poznają wyniki majowego egzaminu i jesteśmy przekonani, że
będą dobre. Należy wtedy ponownie zalogować się do systemu rekrutacji i wpisać swój wynik egzaminu
maturalnego. Jest na to czas do po-

niedziałku, 8 lipca. W środę 10 lipca
zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji
i mamy nadzieję, że będzie to dla
Was szczęśliwy dzień. Ci, którzy dostaną się na wymarzony kierunek
studiów mają czas do 15 lipca na dostarczenie dokumentów. Tym razem już papierowych, nie wirtualnych. Po załatwieniu formalności
czekają Was najdłuższe wakacje
w życiu.
Osoby, które nie dostały się
na studia podczas pierwszego etapu
rekrutacji nie powinny załamywać
rąk. Na kierunkach, na których będą
wolne miejsca przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji, który
potrwa od 29 lipca do 17 września
2019 roku. Dwa dni później ogłoszone zostaną wyniki tego etapu rekrutacji.
W październiku br. spotykamy
się w naszym pięknym Kampusie
Uniwersyteckim, gdzie ponownie zabrzmi „Gaudeamus”. Życzymy powodzenia w rekrutacji. Do zobaczenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego!
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Pierwsza Rada Uczelni przy Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach

fot. Izabela Rzepecka

fot. Andrzej Romański

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni odbyło się 14 maja w Sali Portretowej Rektoratu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej kadencja potrwa do końca 2020 roku

Na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni opiniowano nowy statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu
Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy zajmuje się zarządzaniem instytucjami akademickimi oraz badaniem globalnych
trendów w polityce wobec nauki i szkolnictwa wyższego.

P
Piotr Burda

owstała pierwsza Rada
Uczelni przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Jej przewodniczącym został dr hab.
Dominik Antonowicz
prof. UMK, socjolog nauki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pierwsze posiedzenie rady odbyło się
14 maja w Sali Portretowej Rektoratu
UJK. Powołanie Rady Uczelni to jeden

z wymogów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W skład rady weszło
siedem osób. Reprezentanci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to: dr
hab. Lidia Michalska – Bracha prof.
UJK i dr hab. Marzena Marczewska
prof. UJK z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Marek Pajek
z Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. W skład rady weszły też
osoby spoza uczelni. Decyzją Senatu
UJK członkami Rady Uczelni zostali:

dr hab. Dominik Antonowicz prof.
UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sławomir Głasek (sekretarz
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Elementów Budowlanych FABET S.A.
Kielce), Bartosz Stemplewski (dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach).
Skład rady uzupełnia Patryk
Celebański, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Kadencja pierwszej rady trwać
będzie od czerwca 2019 roku do końca
2020 roku. Kolejne rady wybierane
będą na czteroletnie kadencje.
Zadaniem Rady Uczelni jest między innymi opiniowanie projektu statutu uczelni, opiniowanie strategii
uczelni, monitorowanie stanu finansów, wskazywanie kandydatów
na rektora. Głównym zadaniem
pierwszej rady uczelni jest opiniowanie projektu statutu.

Piotr Burda

To okazja do podniesienia kwalifikacji
dla biznesmenów, samorządowców,
osób zarządzających. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego rusza Program Executive MBA
Na Wydziale Prawa, Administracji
i Zarządzania UJK umowę w tej sprawie podpisali prof. dr hab. Jacek
Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego i Andrzej Popadiuk,
prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Instytucją
walidującą (sprawdzającą jakość studiów) będzie francuski Institut
d’Administration des Enterprises AixMarseille.
- Mam nadzieje, że ten podpis jest
początkiem dłuższej współpracy i uda
się w tym roku uruchomić pierwszą
edycję studiów MBA na naszym uniwersytecie. Myślimy już o tym, co
może być w kolejnych latach. O no-

wych propozycjach kształcenia – mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Andrzej Popadiuk, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów podkreślił, że jego firma współpracuje z najlepszymi polskimi uczelniami i ma duże doświadczenie w organizacji studiów MBA. – Jesteśmy
jedną z pierwszych polskich instytucji
organizujących studia dla
menadżerów. Zapewniamy wysoką
jakość zajęć prowadzonych przez najlepszych specjalistów – mówił prezes
Andrzej Popadiuk.
Po podpisaniu umowy wykład
inauguracyjny „Metody symulacyjne w zarządzaniu finansami” wygłosił Lucjan Śledź, członek zarządu
GFKM.
Studia Executive MBA trwają
dwa lata (cztery semestry). Koszt jednego semestru to 7 900 zł.

Fot.Piotr Burda

Na naszej uczelni ruszają elitarne studia - Program Executive MBA

Umowę podpisali prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
i Andrzej Popadiuk, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
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Prawo i medycyna z doktoryzowaniem

Dwie dobre wiadomości z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Uniwersytet
uzyskał prawa do doktoryzowania w dyscyplinach: nauki prawne i nauki medyczne

D

Prof. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Administracji
i Prawa i prof. Jacek Semaniak, rektor uczelni.
Tworzy to perspektywę na przyszłość
– uważa prof. Jerzy Jaskiernia. A ta
przyszłość to możliwość habilitacji
w tej dyscyplinie.
Kilka dni później dotarła decyzja
o uzyskaniu prawa do nadawania
stopnia doktora nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki
medyczne. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest drugą polską uczelnią
niemedyczną (po Uniwersytecie
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia. Stopień naukowy doktora będą
mogli uzyskać głównie absolwenci
kierunku lekarskiego i lekarze, ale

Fot. archiwum

wie dobre wiadomości
dotarły do nas z Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał
prawa do doktoryzowania w dyscyplinach: nauki prawne i nauki medyczne.
Prawo do doktoryzowania w dyscyplinie nauki prawne uczelnia otrzymała
w cztery lata po uruchomieniu studiów magisterskich na kierunku
prawo. Prof. dr hab. Jacek Semaniak,
rektor uczelni podczas konferencji
prasowej przypomniał drogę, jaką
uczelnia przebyła do tego uprawnienia. W 2008 roku na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej ruszył kierunek
administracja, w 2015 naukę rozpoczęli pierwsi studenci prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Jesteśmy w 2019 roku i mamy możliwość
doktoryzowania na tym kierunku. To
pokazuje jak dużą wykonano pracę
i jak szybko rozwija się uczelnia – mówił prof. Jacek Semaniak.
Prof. Jerzy Jaskiernia, dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania podkreślił, że decydujący
był rozwój kadry naukowej. – W Warszawie i Krakowie zorganizowanie kadry akademickiej kształcącej prawników jest proste. W Kielcach zaczynaliśmy niemal od zera, a dzisiaj nasza kadra prawnicza to 12 profesorów i doktorów habilitowanych, 21 doktorów
w zakresie nauk prawnych. To są
w dużej części kielczanie, którzy tu
mieszkają, a nie tylko dojeżdżają.

Fot. archiwum

Piotr Burda

Prof. Jacek Semaniak, rektor UJK i prof. Stanisław
Głuszek, prorektor do spraw medycznych UJK.

mogą się o niego starać także osoby
niebędące lekarzami.
Podczas konferencji prasowej
mówili o tym prof. dr hab. Jacek
Semaniak, rektor uczelni i prof. dr
hab. Stanisław Głuszek, prorektor
do spraw medycznych UJK. – Cieszę
się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla aktywność
naukową wydziału i nie jest dziełem
przypadku. To dodanie prestiżu naszemu kierunkowi lekarskiemu.
Dzięki możliwości doktoryzowania
stajemy się pełnoprawnym wydziałem, kształcącym lekarzy – podkreśla
prof. Stanisław Głuszek.

Aby uzyskać prawo do doktoryzowania wydział musiał spełnić określone warunki, w tym posiadać co najmniej 12 samodzielnych pracowników
naukowych.
Ważna też była aktywność naukowa, udokumentowana publikacjami. Rozpoczęcie pierwszych
przewodów doktorskich w zakresie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu
planowane jest na październik tego
roku.
Obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada 13 uprawnień
do doktoryzowania i cztery do habilitacji.

Uniwersytecka Noc Muzeów z pokazami chemicznymi i sztuką
Piotr Burda

W Centrum Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim dużą popularnością cieszyły się warsztaty naukowe przygotowane przez pracowników Instytutu Chemii UJK. Uczestnikami były dzieci, które miały okazję
między innymi poznać jak oddziałują
na siebie substancje chemiczne, co
można zrobić z piaskiem kinetycznym.
Podczas Nocy Muzeów można
było zwiedzić także Instytut Sztuk
Pięknych UJK przy ulicy
Podklasztornej. Goście nie tylko delektowali się sztuką. Mieli okazję
do szkicowania czy projektowania
w formacie 3D.

Fot. Piotr Burda

Były pokazy chemiczne i artystyczne
doznania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego był obecny podczas tegorocznej Nocy Muzeów.

Instytut Chemii UJK przygotował wybuchowe atrakcje na tegoroczną Noc Muzeów w Podzamczu Chęcińskim.
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Atomowy grant naszych fizyków

Fot. Archiwum

Kielce w gronie światowych ośrodków naukowych zajmujących się badaniem materii

Prof. Marek Gaździcki w laboratorium CERN koło Genewy.

D
Piotr Burda

oTo jeden z największych grantów w historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prof. dr
hab. Marek Gaździcki
otrzymał 4,35 miliona
złotych na projekt „Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych” finansowany przez Narodowe Centrum
Nauki.
Kielce dzięki temu dołączą
do grona światowych ośrodków naukowych zajmujących się badaniem
silnie oddziałującej materii. Światowym centrum fizyki cząstek elementarnych jest Europejska Organizacja
Badań Jądrowych CERN - laboratorium ulokowane na granicy Szwajcarii
i Francji w okolicach Genewy. – Kieruję tam eksperymentem pod nazwą
NA61/SHINE, który zajmuje się,
oprócz najbardziej dla mnie interesującej dziedziny jaką jest fizyka silnie
oddziałującej materii, również fizyką
neutrin oraz fizyką promieniowania
kosmicznego. Grant „kielecki”, który
właśnie otrzymałem przeznaczony
jest głownie na badania silnie oddziałującej materii – mówi prof. Marek
Gaździcki.
W eksperymencie uczestniczy
ponad 150 fizyków z całego świata
z 33 instytucji naukowych. Liderem

jest prof. Marek Gaździcki, który
dzieli swój czas między CERN, Frankfurt nad Menem (gdzie mieszka
i pracuje na Uniwersytecie Goethego), Kielce i pozostałych partnerów projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,3 miliona
złotych, czyli milion euro. – To pokaźna kwota, która pozwoli między
innymi na zatrudnienie około dziesięciu naukowców. Poszukujemy fizyków i specjalistów do analizy danych i technik obliczeniowych –
mówi profesor.
Część grantu poświęcona będzie
modernizacji oprzyrządowania eksperymentu znajdującego się
w CERN. W grudniu ubiegłego roku
rozpoczął się tam dwuletni okres modernizacji akceleratorów i detektorów.
Dlatego teraz mamy przerwę w zbieraniu danych.
Czym jest silnie oddziałująca
materia, którą zajmować się będą kieleccy fizycy? – Wytłumaczę to
na przykładzie wody. Woda może
znajdować się w trzech różnych stanach skupienia: jako lód, ciecz lub
para wodna. Zmieniając temperaturę
i ciśnienie, zmieniamy stany skupienia wody. Gotując wodę w garnku zamieniamy ciecz w gaz. Własności
wody - jej stany skupienia i przejścia
fazowe - określone są poprzez od-

działywanie elektromagnetyczne.
My zajmujemy się natomiast najsilniejszym oddziaływaniem w przyrodzie – nieprzypadkowo nazwanym
oddziaływaniem silnym. Zlepia ono
protony i neutrony (zwane nukleonami) w malutkie „krople” - jądra
atomowe. Wybuch jądrowy, w którym uwalniana jest ogromna energia,
to negatywny przykład wykorzystania ogromnej siły oddziaływania silnego. W eksperymencie NA61/SHINE
badamy materię, której własności
określone są przez oddziaływanie
silne. Szukamy odpowiedzi na następujące pytania: w jakich stanach
może znajdować się silnie oddziałująca materia oraz jakie własności
mają przejścia pomiędzy tymi stanami. Podobnie jak to się miało
z wodą. Ciężkie jądra atomowe, np.
jądra atomów ołowiu, to największe
„krople” silnie oddziałującej materii
jakie możemy znaleźć wokół nas.
Problem polega na tym, że nawet te
największe „krople” są strasznie
małe - trudno je „zamknąć w garnku”
i podgrzewać. Wymyśliliśmy, że będziemy je rozpędzać do bardzo dużej
prędkości, bliskiej prędkości światła
i zderzać ze sobą. Tego rodzaju eksperymenty wykonujemy używając akceleratorów i detektorów znajdujących się w CERN. Podczas zderzenia

dwóch jąder atomowych powstaje,
na bardzo krótką chwilę, materia
o ogromnej gęstości. Zwiększając gęstość poprzez podwyższanie prędkości zderzających się jąder, oczekujemy powstania nowego stanu materii. Ten nowy stan materii to plazma
kwarkowo-gluonowa. Fizycy cząstek
elementarnych uważają, że protony
i neutrony nie są najmniejszymi
cząstkami, a składają się z jeszcze
mniejszych silnie oddziałujących cząstek - kwarków i gluonów. Jeśli w zderzeniu dostatecznie mocno „zgnieciemy” jądra atomowe to „uwięzione” w nukleonach kwarki i gluony
zostaną uwolnione i powstanie plazma kwarkowo-gluonowa.
W Kielcach, w ramach naszego
eksperymentu, będziemy badać własności przejścia fazowego materii
do plazmy kwarkowo-gluonowej –
tłumaczy profesor Marek Gaździcki.
Pomiary będą dokonywane
w CERN, w Kielcach dane będą analizowane. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego powstaną też elementy
aparatury pomiarowej, które następnie zostaną przetransportowane
do CERN. Kielce są kluczowym elementem tej międzynarodowej układanki naukowej - to prestiż dla instytutu, uczelni i miasta – podkreśla prof.
Marek Gaździcki.
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Wsparcie dla przyszłych medyków.
Będą nowoczesne sale i pracownie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego otrzymał blisko 14 milionów złotych na centrum
symulacji medycznej. W Ministerstwie Zdrowia podpisano umowę w tej sprawie

Fot. Archiwum

Ś

rodki na projekt
„Medicus” pochodzą
z unijnego Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. 24
kwietnia w Ministerstwie Zdrowia podpisano umowę
w tej sprawie. Ze strony ministerstwa
podpis złożyli podsekretarze stanu Zbigniew Król i Sławomir Gadomski.
Naszą uczelnię reprezentował prof. dr
hab. Stanisław Głuszek, prorektor
do spraw medycznych UJK.
Trwają już prace budowlane na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
przy alei IX Wieków Kielc w ramach
dużego projektu MEDPAT (o wartości
blisko 40 milionów złotych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt
zostanie zakończony w czerwcu 2021
roku.
Do końca przyszłego roku zakończy się inny projekt na tym wydziale –
SIMED w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020. Efektem projektu o wartości 4,2
miliona złotych będą pracownie symulacji medycznych dla pielęgniarek
i położnych.
Projekt „Medicus” jest uzupełnieniem dwóch pozostałych. Jego
efektem będą pracownie symulacji
medycznych służące głównie studentom kierunku lekarskiego. Nowocześnie wyposażone sale i pracownie
wspomagane przez systemy komputerowe stwarzają możliwość wyeliminowania błędów na etapie nauki. Za-

Czek od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia odebrał prof. dr hab. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych
UJK (pierwszy z prawej).
jęcia odbywać się będą z fantomami,
które potrafią doskonale naśladować
różne objawy i zachowania ludzi - oddychają, płaczą, nawet krwawią. Pod-

wet najbardziej skomplikowanych zabiegów medycznych, powtórzenie ich
a nawet obejrzenie film z przeprowadzonej symulacji.
Piotr Burda

łączona do nich nowoczesna aparatura diagnostyczna obrazuje taki sam
stan, jak u żywego człowieka. Dzięki
temu możliwe będzie wykonanie na-

Do Andrzeja Koziei można się przysiąść obok kina Moskwa

Uroczystość zgromadziła około dwieście osób. To rodzina, przyjaciele i znajomi zmarłego dokładnie przed trzema
laty Andrzeja Koziei. Byli też goście
z ukraińskiej Winnicy, gdzie Andrzej
Kozieja jest jednym z najbardziej znanych kielczan. Otwarcia dokonała rodzina Andrzeja Koziei. – Ta ławeczka
powstała, gdyż dobro, którym wujek
nas obdzielał jest ponadczasowe – mówiła Katarzyna Kozieja, bratanica Andrzeja Koziei.

Fot. IPiotr Burda

„Dobrzejestbyćkimśważnym,aleważniejszejestbyćkimśdobrym”–tasentencjapojawiłasiępodczasodsłonięciaŁaweczkiAndrzejaKozieipodkinemMoskwa.SłowadoskonaleoddająpostaćpopularnegoKoziejki.

Ławeczka Andrzeja Koziei stanęła obok kina Moskwa.

Wykładowca Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, filmoznawca, animator życia kulturalnego i przede
wszystkim dobry kompan. Andrzej
Kozieja zmarł 7 maja 2016 roku
w wieku 56 lat.
Pomysł „Ławeczki Andrzeja
Koziei” powstał podczas zakończenia
Przeglądu Filmów Edukacyjnych
„Człowiek w poszukiwaniu wartości”,
którego Andrzej był
współpomysłodawcą. Dwa lata temu
Ryszard Mańko, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1
w Kielcach zgromadził grono osób,
które doprowadziły do powstania ławeczki. Jej autorem jest kielecki rzeźbiarz Sławomir Micek.
Piotr Burda
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Juwenalia to najbardziej szalony czas w

Za nami Juwenalia 2019. To najbardziej
szalony czas w studenckim życiu.
Tegoroczna Wiosna Studencka
zaczęła się od grillowania na miasteczku akademickim w strugach
deszczu.
Podczas Dnia Sportu UJK pogoda
też nie była łaskawa, ale nie zepsuła
dobrej zabawy. Wreszcie, trzeciego
dnia studenckiego święta, podczas
korowodu słońce przebiło się zza
chmur. I tak zostało do końca.
Nie mogło zabraknąć muzycznych atrakcji. Był koncert punk rockowy w Studenckim Klubie WSPAK,
rockowy w Pałacyku i wreszcie koncert disco – polo w amfiteatrze na Kadzielni.

Tuż przed metą Biegu przez Kampus.

Sobotni wieczór upłynął w rockowym rytmie w Pałacyku Zielińskiego.
Nie wszystkim udało się dostać na koncert. Przed wejściem czekała
długa kolejka chętnych.

Dwugodzinny maraton fitness był częścią juwenaliowego Dnia Sportu UJK.

Studenckie święto zaczęło się od grillowania na miasteczku studenckim
przy ulicy Śląskiej.

Finisz korowodu. Natalia Tutaj, studentka ekonomii, Katarzyna Pura studentka
administracji i Klaudia Putowska – studentka ekonomii.

W kolorowej tonacji: Aleksandra Jankowska i Wiktoria Kępa – studentki
zarządzania oraz Anna Pawlik z pedagogiki.

CZWARTEK, 23 MAJA 2019
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Fot. rchiwum

studenckim życiu. Była moc atrakcji
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Na korowodzie pojawiły się postacie nawiązujące do popularnej internetowej
kreskówki Kuce z Bronksu.

Dorożka ze starostami juwenaliów. A w niej prof. Monika Szpringer, prorektor
UJK, prof. Artur Maciąg, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej i Patryk
Celebański, przewodniczący samorządu studenckiego UJK.

Na kieleckim Rynku do juwenaliowej orkiestry dołączył prof. Jacek Semaniak,
rektor UJK.

Zespół Boys z Marcinem Millerem był gwiazdą koncertu „Prezydent
Studentom”, który zakończył w Kielcach juwenalia.

Na korowodzie pojawiły się „czarne aniołki”.

Pracownicy uczelni na podium.
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Czas zapisany w kamieniu

Na dziedzińcu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJK powstało lapidarium

T
Piotr Burda

wego), pod Połczynem (na terenie
Drawskiego Parku Krajobrazowego).
Kieleckie lapidarium składa się
z dwóch części. Pierwsza ekspozycja to
skały z regionu kieleckiego, druga to
skały narzutowe, które trafiły do nas
150 tysięcy lat temu wraz z lądolodem
skandynawskim.
Lapidarium służyć będzie głównie
studentom geografii, turystyki czy
ochrony środowiska. Zapewne pojawią
się tam uczniowie szkół podstawowych i średnich. - To miejsce dla osób,
które są po prostu ciekawe świata.
Kielce to idealna przestrzeń dla zainteresowanych geologią. Mamy pięć rezerwatów w mieście. Nasze lapidarium

będzie kolejnym miejscem na mapie
geoturystycznej Kielc – mówi prof. Maria Górska-Zabielska. Pomocą służył
będzie folder informacyjny, pojawią
się tabliczki informacyjne. Z inicjatywy
studentów turystyki i rekreacji UJK
na terenie lapidarium ukryta zostanie
w tym sezonie skrytka w ramach gry
miejskiej geocaching
(https://www.geocaching.pl/index.ph
p).
Kolekcja skał ma nie tylko walor
edukacyjny, to także doznanie estetyczne. Nadaje Kampusowi Uniwersyteckiemu dodatkowej urody. Z pobliską
fontanną i małym amfiteatrem tworzy
strefę relaksu.

Lapidarium nie powstałoby,
gdyby nie zaangażowanie darczyńców. Są wśród nich kopalnie i kamieniołomy w Morawicy,
Bolechowicach, Tumlinie, kopalnia
Saspol koło Szydłowca, firma Kamieniarz z Kielc. Pomogły świętokrzyskie gminy: Zagnańsk i Radoszyce. –
To ludzie dobrego serca, wrażliwi
na przyrodę nieożywioną. Im w dużej mierze zawdzięczamy powstanie
lapidarium – mówi prof. Maria Górska-Zabielska.
Zachętą do odwiedzenia lapidarium niech będzie opis czterech z kilkudziesięciu skał, które sią tam znajdują.

Zdjęcia: archiwum

o nowe miejsce nauki i doznań estetycznych.
Na dziedzińcu Wydziału
Matematyczno – Przyrodniczego UJK powstało lapidarium.
Lapidarium Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
otwarto podczas obchodów Dnia Geografia i 50 - lecia Instytutu Geografii.
Zadania utworzenia lapidarium
podjęła się dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska. Profesor pochodzi
z Wielkopolski. Stworzyła już kilka podobnych lapidariów, między innymi
w Złocieńcu, pod Poznaniem (na terenie Wielkopolskiego Parku Narodo-

Piaskowiec jurajski. Pochodzi ze środkowego mezozoiku. Na powierzchni tej
skały zostało zapisane falowanie. Widoczne zmarszczki świadczą o tym, że ten
fragment podłoża, w okresie, kiedy był zbudowany z luźnych ziaren piasku,
musiał znajdować się w strefie brzegowej, blisko plaży. Jesteśmy tym samym
w strefie brzegowej starego morza jurajskiego na terenie dzisiejszej ziemi
kieleckiej.

Skała triasowa
To również piaskowiec, ale starszy od poprzednika z plaży. Mamy na nim zapis
wydm, gorącego i suchego klimatu na ziemi kieleckiej w triasie, dolnym
mezozoiku.

Zlepieniec. Skała osadowa wieku permskiego. Pochodzi z kopalni Bolechowice,
pod Kielcami. Starsza niż dwie wcześniejsze skały. Ma atrakcyjne walory
estetyczne. To sprawiło, że użyto jej do budowy pierwszej kolumny Zygmunta
na Placu Zamkowym w Warszawie. Kolumna została zniszczona podczas II
wojny światowej. Zlepieniec to w tym przypadku skała, które „lepi” ze sobą
fragmenty wapieni dewońskich hematytowym lepiszczem.

Granit rapakiwi. Pochodzi ze Skandynawii. Struktury koliste umieszczone w cieście
skalnym ceglastego koloru świadczą o tym, że to granit rapakiwi z Wysp
Alandzkich. Powstał z przedziale 1,7 do 1,5 miliarda lat temu. Jest dużo starszy
od pozostałych skał. Do naszego regionu trafił z lądolodem skandynawskim, 150
tysięcy lat temu. Przez 150 tysięcy lat, po wycofaniu się lądolodu, była narażona
na działanie piasku i wiatru. Stąd zmiany w jej morfologii.

Student
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tywacja do osiągnięć wśród studentów
Szkoły Głównej Handlowej oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim- analiza porównawcza”
III MIEJSCE
Piotr Raczyński, I rok pedagogiki, studia II stopnia Studenckie Koło Naukowe
„Animus” UJK, opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Anna Wileczek „Młodzieżowa patosieć. Aspekty społeczno-kulturowe fascynacji marginesem”
Sekcja Przyrodniczo-Ekonomiczna
I MIEJSCE
Paulina Sobczyk, I rok biotechnologii,
studia II stopnia, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikroby” UJK,
opiekun naukowy referatu: mgr Dawid
Gmiter - „Rola systemu sygnałowego
RCS w regulacji wzrostu rozpełzłego
Proteus mirabilis”
II MIEJSCE
Ivanna Panchuk, III rok turystyki i rekreacji, studia I stopnia, Studenckie
Koło Naukowe Turystyki „Bez Nazwy”
UJK, opiekun naukowy referatu: dr hab.

Artur Zieliński - „Możliwości rozwoju
turystyki w Winnicy na Ukrainie”
III MIEJSCE
Piotr Kopyść, II rok geografii, studia II
stopnia, Studenckie Koło Naukowe
Krajoznawców UJK, opiekun naukowy
referatu: dr Cezary Jastrzębski - „Aplikacja mobilna rzeczywistości poszerzonej jako nowa możliwość promocji turystyki w województwie świętokrzyskim”
WYRÓŻNIENIE
Agnieszka Sołtys , III rok biotechnologii,
studia I stopnia, Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt” UJK, opiekun naukowy
referatu: dr Artur Michalik - „Zielona
synteza nanocząstek srebra z wykorzystaniem ekstraktów z liści kapusty”
Sekcja posterowa
WYRÓŻNIENIE
Seweryn Cholewa, II rok biotechnologii,
studia II stopnia, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikroby” UJK,
opiekun naukowy posteru: dr Łukasz
Lechowicz - „Metody immobilizacji mikroorganizmów i ich zastosowanie”
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Fot. Piotr Burda

Karczówka pełna nauki

Uczestnicy konferencji w klasztorze na kieleckiej Karczówce.

W
Piotr Burda

klasztorze na kieleckiej Karczówce poznaliśmy laureatów
XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego
środowisko”. - W tegorocznej edycji
wzięło udział 87 studentów reprezentujących 27 kół naukowych z siedmiu
uczelni, z Lublina, Warszawy, Łodzi,
Szczecina, Wrocławia, Częstochowy
i Kielc. Duże uznania należą się debiutantom, którzy po raz pierwszy prezentowali swoje naukowe dokonania –
mówił dr hab. Stanisław Cygan, prof.
UJK, przewodniczący komitetu naukowego konferencji.
Władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dziękowały uczestnikom konferencji. – To były dwa pracowite dni
w klasztorze na Karczówce. Owoce tej
konferencji pojawią się w publikacjach
naukowych, są też nieocenionym doświadczeniem uczestników. To prze-

pustka do kolejnych nagród, między innymi stypendium ministra nauki
i szkolnictwa wyższego czy Diamentowego Grantu – mówił prof. dr hab. Jacek
Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
Laureaci XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.
Sekcja Humanistyczno-Społeczna
I MIEJSCE
Katarzyna Pietrzyk, I rok filologii polskiej, studia II stopnia, Studenckie Koło
Naukowe Dialektologiczne UJK, opiekun naukowy referatu: dr hab. prof.
UJK Stanisław Cygan - „O języku
popteologicznym w „biografii… Boga”
Bóg. Życie i twórczość Szymona
Hołowni”
II MIEJSCE
Agnieszka Wojtukiewicz, III rok dziennikarstwa i medioznawstwa, studia
I stopnia, Studenckie Koło Naukowe
Dziennikarskie „Magiel”, Uniwersytet
Warszawski, opiekun naukowy referatu: dr hab. Zuzanna Grębecka - „Mo-

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
zakończyły się Konfrontacje Młodych
Chórmistrzów - konkurs dyrygencki odbywający się cyklicznie w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów.
Przed dwa majowe dni w Auli Rektoratu UJK swoimi umiejętnościami popisywali się chórmistrze z siedmiu ośrodków akademickich w kraju. - Jury podkreśliło wysoki i wyrównany poziom
uczestników konkursu, którego celem
jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, umożliwienie
studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi, akademickimi, kameralnymi, poznawanie nowej literatury
chóralnej, wymiana doświadczeń,
a przede wszystkim popularyzacja zawodu dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej – mówi dr
hab. Ewa Robak, prof. UJK, koordynator
wydarzenia.

Jury w składzie: przewodnicząca prof. dr hab. Urszula Bobryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Janusz Król, prof. UJK
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
oceniało pracę dziesięciu młodych
chórmistrzów zakwalifikowanych
do konkursu. Konkurs odbywał się
w trzech etapach i obejmował pracę
z chórem dziecięcym, chórem akademickim oraz chórem kameralnym.
Jury przyznało następujące nagrody:
I nagroda - Nina Polczyk - Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie i Natasza Kiełpińska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
II nagroda - Marta Wierzbiańska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy i Maciej Bąk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,

Fot. Małgorzata Kowal

Najlepsi wśród chórmistrzów

Organizatorzy i laureaci konkursu chórmistrzów.
III nagroda - Arkadiusz Kasperek
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Ponadto, chóry będące zespołami warsztatowymi, przyznały
swoje nagrody, wybierając najlepszego dyrygenta, spośród tych, którzy z nimi pracowali. I tak nagrodę
chóru szkolnego BONUS z Zespołu
Placówek Oświatowych
w Piekoszowie otrzymała Marta
Wierzbiańska, nagrodę chóru
Portamento Młodzieżowego Domu

Kultury w Starachowicach otrzymała
Nina Polczyk, nagrodę chóru Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymała Marta Wierzbiańska,
nagrodę Chóru Kameralnego Fermata
otrzymała Natasza Kiełpinska. Nagrodę obserwatorów konkursu otrzymał Arkadiusz Kasperek.
Wydarzenie zorganizował Instytut Edukacji Muzycznej, patronatem
honorowym objął go prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK.
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Nowoczesne pracownie i laboratoria
dzięki funduszom europejskim

Podczas niedawnych Dni Otwartych Funduszy Europejskich budynek Wydziału
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy alei IX Wieków Kielc odwiedziło wiele osób

N

ieprzypadkowo Dni
Otwarte Funduszy Europejskich zorganizowano na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK. To jeden z największych beneficjentów unijnych
funduszy. W ostatnich latach zyskał
120 milionów złotych.
Jest się czym chwalić. Nowoczesne
pracownie, sale wykładowe i laboratoria służą studentom, a 10 maja otworzyły się dla wszystkich. Podczas Dni
Otwartych Funduszy Europejskich budynek przy alei IX Wieków Kielc
odwiedziło wiele osób, które chciały
„od środka” zobaczyć wydział. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie
Liceum imienia Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Wielu absolwentów tej
szkoły wybiera studia na kierunku lekarskim i wizyta na UJK był dla nich
dobrym przygotowaniem przed wyborem dalszej ścieżki edukacji.
Goście dni otwartych mieli okazję
zwiedzić Zakład Anatomii Prawidłowej, gdzie obecni studenci medycyny
opowiadali im o zawiłościach ludzkiego ciała. Byli też w laboratorium,
gdzie pod mikroskopami oglądali
tkanki i mogli się dowiedzieć się między innymi na temat pasożytów. Uwa-

Fot. Piotr Burda

Piotr Burda

Goście dni otwartych oglądali tkanki pod mikroskopami i mogli się dowiedzieć się między innymi na temat pasożytów.
żane za szkodliwe w niektórych przypadkach mogą przynieść pozytywne
skutki. Tak jest w Afryce, gdzie są cięż-

kie warunki sanitarne i pasożyty mają
„łatwe życie”. Ale dzięki temu mieszkańcy Afryki uodpornili się na aler-

geny. Piątkowe spotkanie było częścią
Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w sieci z przemysłem
Piotr Burda

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała
1 kwietnia 2019 roku. W skład sieci
wchodzi 38 instytutów, które zajmą
się komercjalizacją badań. W Kielcach
porozumienie podpisali przedstawiciele Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz łódzkiego Instytutu Przemysłu Skórzanego. – Uniwersytet jest miejscem,
w którym nie tylko uprawia się nauki
w obszarze fundamentalnym, ale
część badań musi kończyć się wdrożeniami przemysłowymi – mówi prof. dr
hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Umowy parafował dr Piotr
Dardziński, prezes Sieci Badawczej
Łukasiewicz. – Dzięki Sieci Badawczej

Fot. Piotr Burda

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
jest pierwszą uczelnią, która podpisała
umowę o współpracy naukowo – badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Umowę z przedstawicielami nauki i władzami uczelni parafował dr Piotr
Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (w środku).

Łukasiewicz przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do zasobów polskiej
nauki, do potencjału kadrowego i laboratoriów. To prawie 8 tysięcy pracowników, z czego prawie dwa tysiące
to naukowcy, to jedenaście miast –
tłumaczy dr Piotr Dardziński.
Przedstawiciele instytutów badawczych, które będą współpracować
z UJK mówili o konkretnych projektach. Wśród pomysłów jest między innymi produkcja butów dla cukrzyków,
które będą w stanie dozować insulinę.
W konferencji uczestniczyła też
Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowała ona projekt wspierania innowacyjnych projektów voucherami
w wysokości od 20 tysięcy do miliona
złotych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił już
konkurs dla przedsiębiorców i konsorcjów. W ciągu czterech lat na ten cel
wydanych zostanie 51 milionów złotych.
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Wesoło, barwnie i międzynarodowo
W stolicy Paragwaju Asuncion w dniach 6 -10 maja spotkali się przedstawiciele 25
uczelni biorących udział w programie PONCHO International Week

B

Na stoisku UJK: dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK, dr Ana Kaminska oraz Beata Banach-Rząca z Biura Wymiany Studentów
i Doktorantów.
Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Budowanie
potencjału w szkolnictwie wyższym
w krajach partnerskich wspierają
współpracę z krajami z innych regionów świata opartą na modernizacji
i umiędzynarodowieniu instytucji
oraz systemów szkolnictwa wyż-

szego. Projekt PONCHO finansowany
przez Komisję Europejską ma na
celu umiędzynarodowienie uniwersytetów Ameryki Łacińskiej poprzez
ich integrację z uczelniami w Europie
i zbudowanie struktur odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową, a tym samym budowanie po-

Fot. archiwum

yły narodowe stroje i tradycyjne tańce, przysmaki z Brazylii i Ekwadoru, a specjalnie dla nas
przygotowaną yerba
mate częstowali studenci z Argentyny. Była gra miejska,
spotkania rektorów, degustacja potraw narodowych. Wesoło, barwnie
i międzynarodowo wyglądały prezentacje narodowych kultur.
Na zakończenie prawie 4 letniego
okresu realizacji projektu PONCHO
w stolicy Paragwaju Asuncion
w dniach 6 -10 maja spotkali się przedstawiciele 25 uczelni biorących udział
w PONCHO International Week. Gospodarzem wydarzenia był
Universidad Autónoma de Asunción.
W programie znalazły się spotkania
przedstawicieli władz i pracowników
uczelni mające na celu ustalenie planów dalszej współpracy i nawiązanie
nowych kontaktów. Studenci zaprezentowali konkurs talentów, wzięli
udział w grze miejskiej, w dynamiczny sposób i w wielokulturowym
środowisku odkrywając tajemnice
miasta.
Ciekawym przedsięwzięciem
była wizyta w ambasadzie Argentyny,
podczas której przedstawiciele
uczelni PONCHO goszczeni przez ambasadora Argentyny w Paragwaju mogli zapoznać się z ofertą argentyńskich
instytucji szkolnictwa wyższego,
spróbować potraw argentyńskiej
kuchni narodowej i nawiązać międzynarodową współpracę.
Wydarzenie zakończyły Międzynarodowe Targi Edukacyjne, w których delegacje uniwersytetów zaprezentowały swoje kraje, miasta i międzynarodową ofertę kształcenia. Bezcennym dla mnie doświadczeniem
była możliwość indywidualnych rozmów ze studentami, wykładowcami
i przedstawicielami władz uczelni południowoamerykańskich. Stoisko
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony gości, nie brakowało
pytań dotyczących nie tylko kierunków kształcenia, ale i samej Polski,
która od tej pory studentom z Ameryki Łacińskiej będzie kojarzyła się
z muzyką Chopina, smakowała
krówką i wedlowską czekoladą. Przewodniki o Kielcach i regionie świętokrzyskim zniknęły w mgnieniu
oka. Niewątpliwie atrakcją Targów
były występy artystyczne i filmy prezentujące dokonania studentów. Entuzjazm uczestników wydarzenia
wzbudzili studenci z Kolumbii, Boliwii i Ekwadoru, którzy ubrani w kolorowe, tradycyjne stroje zatańczyli narodowe tańce.

Fot. archiwum

Beata Banach - Rząca

Beata Banach–Rząca ze studentami z Boliwii.

tencjału uczelni na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
W skład konsorcjum PONCHO
weszło 25 partnerów. Amerykę Łacińską reprezentowały uniwersytety będące głównymi beneficjentami projektu z Argentyny, Boliwii, Brazylii,
Kolumbii, Ekwadoru, Paragwaju,
Peru i Urugwaju. Z kolei 4 europejskie
uczelnie z Francji, Hiszpanii, Polski
i Portugalii pełniły rolę ekspertów.
Uniwersytet Las Palmas de Gran
Canaria wystąpił w roli koordynatora
projektu, a jedynym partnerem z Polski był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowany
w Asuncion przez dr Anę Kaminską,
dra hab. Piotra Misztala, prof. UJK
z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Beatę Banach-Rzącę
z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów.
Potencjał uczelni z Ameryki Południowej, entuzjazm i kompetencje studentów - młodych ludzi otwartych
na świat i inne kultury wywarły
na mnie ogromne wrażenie. Wprawdzie projekt PONCHO dobiega końca,
jednak jego beneficjenci postanowili
kontynuować współpracę i rozwijać
nawiązane relacje w kolejnych,
wspólnych przedsięwzięciach. KEEP
PONCHING stało się nową myślą
przewodnią dalszej współpracy. Mam
nadzieję powitać wkrótce studentów
i wykładowców reprezentujących
Amerykę Południową w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego tym razem
w ramach Akcji 1 programu Erasmus+
Mobilność edukacyjna. PONCZUJMY
dalej!
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Wokół świadczeń zdrowotnych

Fot. Piotr Burda

W Hotelu Binkowski odbyła sie czwarta ogólnopolska konferencja „Ewidencja świadczeń
zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”

Konferencja odbywa się w kieleckim hotelu Binkowski.

D
Piotr Burda

o Kielc przyjechało ponad dwieście osób. To
przedstawiciele reprezentujący Ministerstwo Zdrowia, płatnika
publicznego (centrala
i oddziały Narodowego Funduszu
Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badacze
i eksperci zewnętrzni z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki
ochrony zdrowia, prawa medycznego
oraz zdrowia publicznego.

– Nasze spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami głównie w kontekście zmian, jakie dokonują się w służbie zdrowia –
mówi dr hab. n. hum. Grażyna Nowak
Starz, prof. UJK, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach i przewodnicząca komitetu naukowego
konferencji.
Jednym w prelegentów pierwszego dnia konferencji była Józefa
Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia. Minister

mówiła o „Problemie braku kadr medycznych”. Nawiązała też do podpisania przez Prezydenta Andrzeja Dudę
ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, co miało miejsce w dniu konferencji. – Wprowadzamy nowe strategie, reformujemy służbę zdrowia,
ale nasze działania mogą zderzyć się
z podstawowym problemem, jakim są
braki kadrowe – mówiła Józefa Szczurek-Żelazko. Przedstawiła dane z których wynika, że w Polsce jest obecnie
175 343 lekarzy i lekarzy dentystów
i 260 519 pielęgniarek i położnych.
Potrzeby są o wiele większe, dlatego

ważne jest kształcenie kolejnych roczników lekarzy i personelu medycznego oraz stwarzanie im warunków
do rozwoju zawodowego. Kluczową
rolę odgrywa też skuteczne zarządzanie placówkami i przejrzysty system
służby zdrowia.
Organizatorem konferencji jest
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Popłynęli po medale! To nasz najlepszy występ na mistrzostwach

Przygotowanie naszych zawodników
wyraźnie wskazywało na gotowość
do walki, którą już rok temu zapowiadali pływacy w Poznaniu, po weryfikacji swoich wyników na tle pozostałych startujących kolegów z innych
uczelni. Weryfikacja, rozgrzewka i nie
ma odwrotu. Maszyna zawodów ruszyła.
Konkurencja za konkurencją, kolejno jeden po drugim. Były
„życiówki”, nowe doświadczenia,

Fot. Archiwum

Z ośmioma medalami wróciła pływacka ekipa AZS UJK z Akademickich Mistrzostw Polski w Lublinie. - To nasz
najlepszy występ na mistrzostwach z dumą mówi dr Tomasz Winiarczyk,
trener reprezentacji AZS UJK.

Zmagania pływaków z Lublinie można było oglądać na oszklonym basenie.

często też zdziwienie poziomem,
wszystko tworzyło atmosferę, która
już w pierwszym dniu doprowadziła
do zdobycia trzech medali. Czwarte
miejsca w tym roku były przysłowiową zmorą ekipy UJK, jednak motywacja i chęć zwycięstwa sprawiły,
że kolejne cztery krążki medalowe zawisły na szyjach najlepszych. Mamy
komplet medali od złota po brąz,
w sumie aż osiem.
To nie tylko medale w kategorii
uniwersytetów ale również mamy
„srebro” w kategorii open, wywalczone przez Paulinę Rogowską. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej
mężczyźni zajęli czwarte miejsce.
Można rzec, że to zaproszenie na podium w przyszłym roku.
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Mistrzowie po raz drugi!
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Fot. archiwum

W decydującym meczu mistrzowska drużyna AZS UJK Społem Kielce pokonała
w Sandomierzu tamtejszą Wisłę. Czas na podsumowanie mistrzowskiego sezonu

Mistrzowska drużyna AZS UJK Społem Kielce.

D
Łukasz Michalski

rużyna AZS UJK Społem
Kielce drugi raz z rzędu
wygrała rozgrywki drugiej ligi piłki ręcznej.
W decydującym meczu
nasi akademicy pokonali
w Sandomierzu tamtejszą Wisłę. Czas
na podsumowanie mistrzowskiego sezonu.
Okres pomiędzy sezonami był dla nas
bardzo owocny w nowe umowy sponsorskie. Do nazwy Klubu weszła znana
kielecka marka PSS Społem, która
w 2019 roku świętuje swoje stulecie
i wsparła nas finansowo jeszcze mocniej niż w sezonie poprzednim.
Do grona Sponsorów dołączyła również marka EXPERT Ubezpieczeń –
firma prowadzona przez Edytę i Dominika Demiańczuk, działająca w Grupie
INVEST FINANCE która wspiera nas
od lat. Umowy sponsorskie przedłużyli również nasi dotychczasowi Partnerzy: SELVA TOUR Marcin Wzorek,
TOPKLIMA Tomasz Sułowski,
STEULER-KSH Polska Sp. z o.o.,
HIFLEX i kielecki Hummel. Sezon
2018/2019 rozpoczęliśmy również ze
wsparciem Miasta Kielce.
Start sezonu był dla nas wielką
niewiadomą. Do drużyny dołączyło
kilku nowych zawodników: Krzysztof
Bernacki, Jakub Bulski, Krzysztof
Kość, Wojciech Kubicki, Kamil Stępnik

czy Filip Jastrząb (powrót z wypożyczenia) ale i kilku, którzy byli filarami
zwycięstwa odeszło – Mateusz Kumański (koniec kariery), Mikołaj Wójcik (kontuzja), Ignacy Drozd (kontuzja).
Po przepracowaniu okresu przygotowawczego nadszedł czas na początek rozgrywek i wyznaczenie sobie
kolejnych celów sportowych jakim stał
się dla nas awans i start w rozgrywkach pierwszej ligi!
Plany i nastawienie to jedno ale
Mistrz musi zmierzyć się z podejściem
i planami innych zespołów i tzw. „bij
mistrza”. Każdy mecz, od początku sezonu, był dla zawodników niesamowitym wyzwaniem aby powtórzyć sukces.
W grupie A zmierzyliśmy się z zespołami: AGH Kraków, SPR Grunwald
Ruda Śląska, PGE VIVE II Kielce, HLB
Buskowianka, SPR Orzeł Przeworsk,
NLO SMS II ZPRP Kielce, SPR Stal Mielec II.
Po pierwszych dwóch wygranych
kolejkach z zespołami SPR Stal Mielec
i PGE VIVE II Kielce przyszedł czas
na wyjazd do Krakowa na mecz z tamtejszym AGH i zimny prysznic związany z przegraną 23:26 (12:13). W kolejnym spotkaniu z SPR Grunwald Ruda
Śląska nasi zawodnicy chcieli pokazać
że wynik z Krakowa był tylko wypadkiem przy pracy i zdobyli kolejne 3

punkty pokonując śląski zespół. Hasło
„bij mistrza” jednak w lidze nadal obowiązywało bo już w kolejnym meczu
AZS UJK Społem Kielce musiał uznać
wyższość we własnej hali (po rzutach
karnych) zespołu HLB Buskowianka
Busko-Zdrój.
Jak się okazało później było to
ostatnie przegrane spotkanie w sezonie 2018/2019…
AZS UJK Społem Kielce awansował do Grupy Mistrzowskiej z pierwszego miejsca w Grupie A rozgrywek 4
grupy II Ligi Mężczyzn gdzie do rozegrania czekały nas mecze z zespołami:
SPR Wisła Sandomierz która nie przegrała żadnego spotkania w Grupie B,
VIRET CNC Zawiercie, MUKS Siódemka Mysłowice oraz MOSiR Bochnia.
Po 3 pierwszych kolejkach w Grupie Mistrzowskiej przyszło nam się
zmierzyć z SPR Wisłą Sandomierz – rewelacją rozgrywek, zespołem który
nie przegrał jeszcze żadnego spotkania
w sezonie 2018/2019 ale który 2 ostatnie spotkania bezpośrednie z naszą
drużyną, jeszcze w poprzednim sezonie) przegrał po rzutach karnych. Spotkanie od początku do końca trzymało
w napięciu i skończyło się…. rzutami
karnymi w których znów górą byli zawodnicy AZS UJK Społem Kielce!!!
Kolejne trzy spotkania z zespołami z Grupy Mistrzowskiej nasza dru-

żyna wygrała pokonując kolejno zespoły z Mysłowic, Zawiercia i Bochni.
Niestety zwycięstwa jak i obciążenie
sezonem poskutkowały kontuzjami
naszych zawodników. Ostatni mecz
sezonu 2018/2019 mieliśmy rozegrać
przeciwko SPR Wisła Sandomierz,
stawką tego spotkania było wygranie
całych rozgrywek i awans do pierwszej
ligi.
W tym spotkaniu historia z trzech
poprzednich spotkań między naszymi
drużynami się nie powtórzyła i obyło
się bez rzutów karnych. Pokonaliśmy
zespół z Sandomierza w regulaminowym czasie 26:30 (13:16) i przypieczętowaliśmy zwycięstwo w II lidze
i awans do wyższej klasy rozgrywek!
Jak będzie wyglądać przyszłość
AZS UJK Społem Kielce? Wszystko
okaże się w ciągu najbliższych dni. Rozmowy z dotychczasowymi sponsorami trwają, jesteśmy umówieni
na spotkania z prezydentem Bogdanem Wentą, rektorem UJK, prof. Jackiem Semaniakiem oraz potencjalnymi nowymi partnerami by porozmawiać o przyszłości klubu i starcie
w rozgrywkach pierwszej ligi.
Przez ostatnich kilkanaście lat budowaliśmy ten klub z pasji i przy pomocy przyjaznych nam firm, rok temu
zderzyliśmy się ze ścianą finansową
nie do przeskoczenia. Może w tym
roku będzie inaczej…
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