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Otwieramy pracownię symulacji 3D 
dla radioterapeutów (na zdjęciu 
zarządzający nią, prof. Janusz 
Braziewicz), otworzyliśmy 
pracownię symulacji dla 
pielęgniarek i położnych.  
Nie poruszamy się tylko 
w wirtualnej rzeczywistości. 
Zapraszamy do lektury  
dzisiejszego wydania „Studenta”

Jesienne 
symulacje
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Piotr Burda 
W Instytucie Fizyki UJK w Kielcach, 
jako jedynym w kraju, otwarte zosta-
nie laboratorium szkoleniowo-eduka-
cyjne wyposażone w nowoczesny sy-
mulator terapii radiacyjnej VERT. 

VERT jest interaktywnym symu-
latorem pracującym w środowisku 
rzeczywistości wirtualnej (VR) 3D.  
Pozwala na symulację w formacie 3D 
stosowanych powszechnie urządzeń 
do napromieniania wiązkami zew-
nętrznymi promieniowania X, elek-
tronowego i protonów, dostarczanych 
przez akceleratory. – To jeden z nie-
wielu w tej części Europy symulato-

rów do szkolenia, planowania i pro-
wadzenia badań naukowych związa-
nych z procesem teleradioterapii, 
czyli procesem przygotowania i na-
promieniowania pacjentów, przeważ-
nie chorych onkologicznie – mówi 
prof. dr hab. Janusz Braziewicz z In-
stytutu Fizyki UJK, zarządzający pra-
cownią VERT.  

Komu będzie służyć pracownia? – 
Wszystkim, którzy mają do czynienia 
z radioterapią. Nie wyobrażam sobie, 
że lecimy samolotem i pilot nie prze-
chodzi treningu na symulatorach. 
Rzeczywistość wirtualna wkracza też 
do medycyny. Potrzebne jest miejsce, 
gdzie można sprawdzić różnego ro-

dzaju rozwiązania, które mogą być za-
stosowane dla pacjenta – mówi prof. 
Braziewicz.  

Pracownia pozwala sprawdzić 
wszystkie procedury, które są wyko-
nywane z zakładach radioterapeu-
tycznych bez stosowania promienio-
wania jonizującego. Z pracowni sko-
rzystają studenci fizyki, którzy będą 
przygotowani do pracy w roli fizyków 
medycznych. Także studenci medy-
cyny, którzy w przyszłości będą zaj-
mować się radioterapią i chorobami 
onkologicznymi. – Tu można zoba-
czyć jak działa radioterapia i poznać 
skutki pojawiające się podczas lecze-
nia - mówi prof. Janusz Braziewicz. 

Dlatego pracownia VERT służyć bę-
dzie także pacjentom poddawanym 
radioterapii. Będą mogli wirtualnie 
zapoznać się z przebiegiem leczenia. – 
Przygotowanie mentalne do leczenia 
jest bardzo ważne, kluczowe. Dlatego 
będziemy udostępniać pracownię 
osobom poddanym leczeniu – mówi 
profesor Braziewicz.  

Otwarcie pracowni VERT jest 
częścią dwudniowej konferencji nau-
kowej poświęconej radioterapii. Labo-
ratorium zostało sfinansowane w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-20 w projekcie 
MEDPAT.

Ostatnia przeprowadzka humanistów

Piotr Burda 
O Wydziale Humanistycznym UJK mó-
wiło się „wydział na walizkach”, gdyż co 
chwilę zmieniał siedzibę i był rozpro-
szony po całych Kielcach. To już nieaktu-
alne. Od października 2019 roku wy-
dział ma swój budynek.  

Z początkiem nowego roku akade-
mickiego firma KARTEL S.A. (wyko-
nawca inwestycji) przekazała uczelni 
budynek wart 32,7 miliona złotych (z 
czego 21,5 miliona to dofinansowanie 
ministerstwa nauki i szkolnictwa wyż-
szego).  

Trwa jego wyposażanie, w salach 
pojawiły się ławki i meble. Pomieszcze-
nia na najniższym poziomie (minus 1) 

służyć będą studentom dziennikar-
stwa. Znajdą się tam między innymi 
studia telewizyjne, radiowe i szatnia. 
Poziom „zerowy” będzie służył 
wszystkim studentom wydziału. Znaj-
duje się tam aula wykładowa miesz-
cząca dwieście osób. Piętro wyżej znaj-
dzie się Katedra Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej, na drugiej kon-
dygnacji będzie Instytut Literaturo-
znawstwa i Językoznawstwa, a na trze-
cim piętrze Instytut Historii.  

- To symboliczne, że w roku jubile-
uszu 50 - lecia uczelni wydział, który 
zapoczątkował naszą historię otrzy-
muje nowy budynek, swoje docelowe 
miejsce. Nasi humaniści w pełni sobie 
na to zasłużyli – podkreślił prof. dr hab. 

Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego.  

W uroczystości wziął udział Seba-
stian Skuza, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Jak przyznał, pochodzi z woje-
wództwa świętokrzyskiego (ze 
Skarżyska) i każdy sukces kieleckich 
uczelni traktuje wyjątkowo.  

Dużo emocji było w przemówie-
niu dr hab. Janusza Detki, prof. UJK 
i dziekana Wydziału Humanistycznego 
UJK. - Pierwszy raz w pięćdziesięciolet-
niej historii Wydziału Humanistycz-
nego wszystkie jednostki tworzące ten 
wydział: instytuty, katedry i centra 
będą w jednym miejscu. Przez te pięć-
dziesiąt lat nasz wydział działał w roz-

proszeniu. (…) Pamiętam ulicę Leśną 
jako student. Pamiętam, że na egza-
miny do profesora Wiesława Cabana 
udawałem się na ulicę Śniadeckich, był 
jeszcze Pakosz, potem była ulica Kra-
kowska i ulica Kościuszki. Wędrowali-
śmy tak z miejsca na miejsce. Wreszcie 
mamy swoją siedzibę i to bardzo nas 
cieszy – mówił prof. Janusz Detka. 
Przytakiwali mu byli rektorzy uczelni 
obecni na uroczystości, historycy: prof. 
Adam Massalski i prof. Regina Renz.  

Jednostki Wydziału Humanistycz-
nego mieściły się też w Rektoracie 
przy ulicy Żeromskiego (Instytut Histo-
rii) i obecnie w obiektach Wydziału 
Matematyczno – Przyrodniczego i Cen-
trum Języków Obcych.

Wirtualna radioterapia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
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Podczas przecięcia wstęgi. Od lewej studentka dziennikarstwa Weronika Rybusińska, Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, dr hab. Janusz Detka, prof. UJK, dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK, Paweł Karpiński, wiceprezes zarządu 
firmy Kartel S.A. i studentka dziennikarstwa Agata Kocaj. Na zdjęciu obok: Nowy budynek jest kolejną „perełką” Kampusu Uniwersyteckiego.
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O
balamy tezę, że kielczanie 
masowo wyjeżdżają 
na studia. Kieleckie licea 
dostarczają Uniwersyte-
towi Jana Kochanow-
skiego najwięcej studen-

tów. W niektórych blisko połowa absol-
wentów decyduje się na studia na UJK.  

Zakończyła się rekrutacja i mo-
żemy podsumować tegoroczne wy-

bory maturzystów. Mamy zestawie-
nie dwudziestu szkół średnich z któ-
rych najwięcej absolwentów podjęło 
studia na pierwszym roku na naszej 
uczelni. Liczba kandydatów z kiele-
ckich szkół była jeszcze wyższa ( 
o około 15-20 procent). Część z nich 
jednak nie dostała się na studia. To 
oznacza, że w niektórych liceach po-
łowa maturzystów walczyła o indeks 
UJK!  

Na siedmiu pierwszych miej-
scach „rankingu” są kieleckie szkoły. 
Najwięcej studentów pierwszego roku 
UJK ukończyło IV Liceum Ogólno-
kształcące w Kielcach (dawną 
„Sawicką”), kolejne miejsca zajmują – 
„Norwid”, „Piłsudski” i „Ściegienny”, 
„Słowacki”, „Śniadek” i „Żeromski”. 
Tylko tych siedem kieleckich liceów 
dało nam w sumie aż 523 studentów 
pierwszego roku.  

Pierwszą szkołą spoza Kielc jest 
I Liceum Ogólnokształcące imienia 
Tadeusza Kościuszki w Busko. 42 ab-
solwentów liceum z Ponidzia do-
stało się w  tym roku na UJK. 
W pierwszej dwudziestce są też dwa 
kieleckie ekonomiki, „Elektryk” 
i „Informatyk” z Kielc. To dowód 
na to, że nie tylko licea ogólnokształ-
cące przygotowują do studiów 
na uniwersytecie.

Po maturze zostają w Kielcach

Piotr Burda 
Doktor Peter Seyboth został doktorem 
honoris causa Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego. – To dla mnie najwyższe 
akademickie wyróżnienie. Jestem 
szczęśliwy, że otrzymuje od środowiska 
naukowego, które jest mi wyjątkowo 
bliskie – mówił doktor Peter Seyboth.  

Nowy doktor honorowy UJK jest 
Niemcem. To wybitny fizyk i  ekspery-
mentator. Nadzorował trzy programy 
eksperymentalne realizowane w Euro-
pejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
(CERN) pod Genewą. Do współpracy 
w CERN zaprosił polskich fizyków, 
w tym grupę naukowców Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego.  

Podczas uroczystego nadania ty-
tułu doktora honorowego laudację wy-
głosił prof. dr hab. Marek Gaździcki 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
– Doktor Peter Seyboth jest mistrzem 
eksperymentalnej fizyki wysokich 
energii. Ponad 50 lat swojego życia po-
święcił na badania oddziaływań po-
między cząstkami elementarnymi i ją-
drami atomowymi, uzyskując liczne 
odkrywcze wyniki – mówił profesor 
Marek Gaździcki.  

Laudator zwrócił uwagę na cechy 
charakteryzujące pracę naukową dok-
tora Petera Seybotha – ciekawość, 
skromność intelektualną i otwartość. 

Nowy doktor honorowy UJK jest „pro-
motorem” polskich fizyków. – Swoją 
wiedzą i doświadczeniem niestrudze-
nie służy młodym fizykom. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu doktora 
Seybotha w „polski” eksperyment 
w CERN – NA61/SHINE wielu z nich to 

studenci i doktoranci z Katowic, Kielc, 
Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Pro-
fesor Seyboth jest profesorem wizytu-
jącym naszego uniwersytetu – mówił 
prof. Marek Gaździcki.   

Podczas swojego wykładu nowy 
doktor honorowy UJK mówił o swo-

ich związkach z polskimi naukow-
cami. Nawiązał też do roli doświad-
czenia, prób i eksperymentu w pracy 
naukowca. Na uroczystość przyje-
chali fizycy z niemieckich uczelni, 
a także bliscy doktora Petera 
Seybotha.

Peter Seyboth nowym doktorem 
honoris causa UJK

Od lewej: prof. dr hab. Marek Gaździcki, prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor uczelni, dr Peter Seyboth i dr hab. Barbara 
Gawdzik, prof. UJK, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. 
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1. IV Liceum Ogólnokształcące Kielce – 89 studentów pierwszego roku 
2. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi imienia Cypriana Ka-

mila Norwida Kielce – 82  
3. VII Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Piłsudskiego Kielce – 81 

4. V Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Piotra Ściegiennego Kielce – 77 
5. VI Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego Kielce – 69 

6. II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego Kielce – 68 
7. I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego Kielce – 57  
8. I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki Busko – 42 

9. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika Kielce – 39 
10. II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Curie -  Skłodowskiej Ko ńskie – 32  

11. Zespól Szkół Ekonomicznych Kielce, ul. Langiewicza – 28 
12. II Liceum Ogólnokształcące imienia Adam Mickiewicza Skarżysko – 26 

13. Powiatowy Zespół Szkół Łopuszno – 23 oraz II Liceum Ogólnokształcące imienia 
Stanisława Staszica Starachowice – 23 

15. I Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego Skarżysko - 22 
16. Zespół Szkół Elektrycznych Kielce – 21 oraz I Liceum Ogólnokształcące imienia 

Mikołaja Reja Jędrzejów – 21 
18.I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej Końskie – 18 

19. Zespół Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka Kielce – 
17 oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia świętego Stanisława Kostki 

Kielce – 17.

Szkoły, które mają najwięcej studentów pierwszego roku  w roku akademickim 2019/20 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
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Wydział Prawa i Nauk Społecznych 
UJK uroczyście rozpoczął rok akade-
micki. Powitano nowych studentów, 
pożegnano profesora Ryszarda Czar-
nego, który wygłosił znakomity, 
ostatni wykład.   

To największy wydział Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego. W swoim 
przemówieniu inauguracyjnym prof. 
dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wy-
działu Prawa i Nauk Społecznych 
zwrócił się do studentów pierwszego 
roku. – Trafiliście do uczelni, która 
cały czas jest „na dorobku”, aspiruje 
do grona najlepszych polskich uni-
wersytetów. Tutaj „się chce” praco-
wać i rozwijać, tutaj są ważne konfe-
rencje naukowe, pojawiają się istotne 
publikacje, rozwija się kadra. Nam 
po prostu zależy na jakości – mówił 
prof. Jerzy Jaskiernia. Podczas inau-
guracji studenci pierwszego roku zło-
żyli ślubowanie i otrzymali legityma-
cje studenckie.  

Drugą częścią uroczystości było 
pożegnanie prof. dr. hab. Ryszarda 
Czarnego, który przechodzi na emery-
turę. Profesor Ryszard Czarny był 
pierwszym dziekanem wydziału, peł-
nił funkcje państwowe (parlamenta-
rzysty, ministra edukacji, ambasadora 
RP w krajach skandynawskich). Prze-
kazał uczelni swoją kolekcję nordy-
cką. Dzięki profesorowi powstała Ka-
tedra Krajów Europy Północnej i ru-
szył kierunek: studia skandynawskie 
w języku angielskim.  

Prof. Ryszard Czarny wygłosił 
wykład inauguracyjny, który był zara-
zem jego ostatnim wykładem. Nawią-
zał w nim do słów hetmana Jana Za-
mojskiego – „Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży chowa-
nie”. Profesor zachęcał młodzież 
do krytycznego spojrzenia na rzeczy-
wistość, kreowaną głównie przez me-
dia. – Jeśli zmarnujecie swoją energię 

na rzeczy małe, nie będzie w nim 
miejsca na rzeczy ważne. Mądrze dy-
sponujcie czasem i waszymi talen-
tami skupiając się na tym, co wasz 
uszczęśliwia, bo reszta to tylko piasek 
(…) Na waszej życiowej drodze będzie 
wiele osób, które będą wiedziały le-
piej od was, ale nie chcę wam powie-
dzieć „nie słuchajcie”. Przysłuchujcie 
się wielu podpowiedziom, szukajcie 

autorytetów, analizujcie, wyciągajcie 
wnioski. Proszę – myślcie, bo nikt 
za was tego nie zrobi. Używajcie głów 
jeśli nie chcecie aby ktoś inny użył ich 
za was. Jako, że nigdy nie będziemy 
idealnymi ludźmi, to chociaż starajmy 
się być dobrymi – zakończył swój wy-
kład profesor Ryszard Czarny 
przy gromkich oklaskach ponad dwu-
stu uczestników uroczystości.

Czas powitań, czas pożegnań

Piotr Burda 

T
o wydział uniwersytetu, 
który najszybciej się roz-
wija. Studenci i pracownicy 
Collegium Medicum UJK 
(wcześniej Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu) 

uroczyście rozpoczęli nowy rok akade-
micki. 

To, że wydział się rozwija widać 
w liczbach. Na dziewięciu kierunkach 
studiów uczy się 2 888 studentów, 
w tym 1 113 przyjętych na pierwszy rok. 
Zmiany widać też gołym okiem, 
na dziedzińcu wydziału powstaje nowy 
budynek, na istniejącym budynku 
od alei IX Wieków Kielc dobudowy-
wane jest kolejne piętro.   

Głównym motorem rozwoju jest 
kierunek lekarski, który od czterech lat 
działa na naszej uczelni. Dużą popular-
nością cieszą się pozostałe kierunki: 
kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniar-
stwo czy dietetyka. Od 2015 roku od-
bywa się kształcenie przyszłych lekarzy 

w języku angielskim. Zainteresowanie 
nauką na Collegium Medicum jest 
ogromne.  

Podczas przemówienia inaugura-
cyjnego prof. dr hab. Marianna Janion, 

dziekan wydziału cytowała amerykań-
skiego przemysłowca Henry Forda, 
twórcę marki motoryzacyjnej – „Spot-
kanie to początek, pozostawanie razem 
to postęp, ale sukcesem jest dopiero 

wspólna praca”. Dziekan przedstawiła 
aktualną sytuację wydziału i najbliższe 
plany. W inauguracji uczestniczyły wła-
dze rektorskie uczelni w pełnym skła-
dzie. – Nasz uniwersytet jest jednym 
z nielicznych uniwersytetów, gdzie 
nauki o zdrowiu i nauki medyczne wy-
rosły z tego środowiska. Collegium 
Medicum nie jest byłą uczelnią me-
dyczną. Collegium Medicum jest żywą 
tkanką Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, który obchodzi jubi-
leusz 50 – lecia – mówił prof. dr hab. Ja-
cek Semaniak, rektor Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego.  

Podczas inauguracji odbyła się im-
matrykulacja nowych studentów, któ-
rzy złożyli ślubowanie w języku pol-
skim i angielskim. Liczbą reprezentację 
stanowią bowiem studenci medycyny 
w języku angielskim.  

Uroczystość zakończył wykład 
inauguracyjny dr hab. n. med. Beaty 
Kręcisz prof. UJK „Leki biologiczne jako 
przełom w terapii ciężkiej łuszczycy”.

Inauguracja Collegium Medicum UJK

Studenci pierwszego roku Collegium Medicum UJK.
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Dla profesora Ryszarda Czarnego wykład inauguracyjny roku akademickiego 2019/20 był wykładem pożegnalnym. 
Na zdjęciu z prawej: Studenci pierwszego roku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. 
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Hasan Hasanov, ambasador Azerbej-
dżanu w Polsce, były premier i minister 
spraw zagranicznych tego kraju odwie-
dził Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego. 

Ambasador Hasan Hasanov spot-
kał się z prof. dr hab. Jackiem 
Semaniakiem, rektorem Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego. Rozmowa 
dotyczyła możliwości wymiany stu-
denckiej i naukowej pomiędzy naszą 
uczelnią a uczelniami w Azerbejdża-
nie, zarówno jeśli chodzi o krótkie po-
byty, jak i cały tok studiów. Azerowie 
są zainteresowani szczególnie stu-
diami na kierunku lekarskim. W tej 
chwili na UJK jedna osoba z Azerbej-
dżanu będzie studiować w Szkole 
Doktorskiej, która wkrótce zostanie 
otwarta na naszej uczelni.  
Ambasador przekazał Bibliotece Uni-
wersyteckiej książki dotyczące swo-
jego kraju.

Symulacyjne wsparcie dla studentów

Piotr Burda 

S
tudenci pielęgniarstwa 
i położnictwa czekali 
na to miejsce od lat. 
W Collegium Medicum 
UJK otwarte zostało 
Monoprofilowe Cen-

trum Symulacji Medycznej dla pielęg-
niarek i położnych. 

Centrum powstało w ramach 
projektu SIMED i kosztowało 4,2 mi-

liona złotych, z czego 3,54 miliona to 
dofinansowanie unijne. Służyć bę-
dzie przyszłym pielęgniarkom i po-
łożnym. Znajdują się w nim fantomy, 
dzięki którym można wiernie odtwo-
rzyć sytuację szpitalną. Fantomy rea-
gują, wydają dźwięki – zachowują się 
jak człowiek. Za szybą przy pulpicie 
nauczyciel śledzi poczynania stu-
denta, ma przed sobą laptop, który 
pokazuje stan zdrowia „pacjenta”. - 

Od 2005 roku w ten wydział zainwe-
stowaliśmy 120 milionów złotych. 
Pracownie są wyposażone na najwyż-
szym poziomie, studenci uczą się 
na sprzęcie najwyższej klasy świato-
wej. Po to aby nasi absolwenci bez 
problemu przechodzili do pracy 
w szpitalu czy przychodni – mówił 
prof. dr hab. Jacek Semaniak podczas 
otwarcia centrum. Podczas zwiedza-
nia część lekarzy przyznała, że wypo-

sażenie centrum wyprzedza urządze-
nia, które znajdują się w placówkach 
zdrowia.  

Podczas części oficjalnej rektor 
i władze wydziału podziękowały oso-
bom zaangażowanym w powstanie 
centrum. Potem studenci i pracow-
nicy uczelni zaprezentowali możli-
wości, które daje Monoprofilowe Cen-
trum Symulacji Medycznej dla Pielęg-
niarek i Położnych.

Bliżej 
Azerbejdżanu

Ambasador Hasan Hasanov z prof. dr. hab. Jackiem Semaniakiem, rektorem UJK.
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Od lewej: dr hab. Grażyna Nowak–Starz, prof. UJK, prodziekan do spraw dydaktycznych, dr n. med. Przemysław Wolak, prodziekan do spraw studenckich, dr 
hab. Beata Kręcisz, prof. UJK, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw ogólnych, prof. dr hab. Marianna 
Janion, dziekan Collegium Medicum, Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor 
uczelni. Na zdjęciu obok: w pracownik znajdują się symulatory oddające wiernie sytuację szpitalną, w tym inkubatory.
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Izabela Rzepecka 

T
o uczniowie szkół podsta-
wowych, a teraz już także 
studenci. Rekordowa 
liczba ponad 380 dzieci 
pod koniec października 
rozpoczęła swoją akade-

micką drogę na Uniwersytecie Dzie-
cięcym Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. 

Zainteresowanie tegoroczną re-
krutacją było tak duże, że inauguracja 
musiała odbyć się w dwóch turach. 
Najpierw w auli CEART-u indeksy 
z rąk prorektor ds. kształcenia, dr hab. 
Moniki Szpringer, prof. UJK odebrali 
uczniowie trzech najmłodszych klas 
szkół podstawowych. Później przy-
szedł czas na ich bardziej doświadczo-
nych kolegów – juniorów i mistrzów, 
których w gronie studentów powitał 
rektor, prof. dr hab. Jacek Semaniak. 

Podczas comiesięcznych zjazdów 
pod okiem pracowników naukowych 
UJK oraz popularyzatorów nauki dzieci 
będą zgłębiać wiedzę dotyczącą praw 
natury, nowoczesnych technologii, wy-
tworów kultury i funkcjonowania czło-
wieka w społeczeństwie. Razem z nimi 
w uniwersyteckich ławach zasiądą 
także rodzice, a to wszystko a sprawą 
unijnego projektu „Razem odkrywamy 
świat na UDJK w Kielcach”. 

- Obiecujemy, że będziemy roz-
wijać wasze pasje, będziemy wspólnie 

stawiać trudne pytania, dociekać, 
analizować, tworzyć i eksperymen-
tować. Chcemy pokazać Wam, że 
nauka stoi blisko życia, a życie co-

dzienne ciągle dotyka nauki. Definicje 
i regułki zostawmy szkolnym po-
dręcznikom – zwracała się do naj-
młodszych słuchaczy koordynatorka 

projektu, dr hab. Anna Wileczek, prof. 
UJK. 

Rektor prof. Jacek Semaniak 
także podkreślał, że uniwersytecka 
przygoda znacznie różni się od nauki 
w szkolnych murach. – Na naszej 
uczelni studiuje ponad 12 tysięcy 
młodych ludzi, ale chcemy prowa-
dzić taki uniwersytet, który będzie 
otwierał się na potrzeby tych, którzy 
dopiero za kilka czy kilkanaście lat 
zostaną studentami. Niezależnie 
od tego, dokąd pójdziecie, gdzie bę-
dziecie studiować, to ten pierwszy 
kontakt z uniwersytetem na pewno 
pozostanie w  waszej pamięci 
i na pewno nie powinien wam się ko-
jarzyć ze szkołą. Nie będziemy was tu 
uczyć tak jak w szkole. Dostaniecie 
indeksy, do których będą wpisywane 
oceny, ale postaramy się, żeby was ta 
nauka nie bolała. Uniwersytet powi-
nien kojarzyć się z takim miejscem, 
gdzie po prostu dobrze być. Życzę 
wam tego, żeby czas spędzony w na-
szym uniwersytecie był czasem po-
znania, żebyście się tutaj przede 
wszystkim dobrze bawili – zwracał się 
do młodych słuchaczy. 

To już VI edycja Uniwersytetu 
Dziecięcego. Ostatni zjazd odbędzie 
się w czerwcu, a ukoronowaniem uni-
wersyteckiej przygody będzie Sympo-
zjum Naukowe Dzieci „Człowiek 
zmienia świat”.

Ze szkolnej ławki na Uniwersytet

Piotr Burda 
To był piękny wieczór w Bibliotece Uni-
wersyteckiej. Otworzyliśmy wystawę 
jubileuszową. W Galerii Uniwersyteckiej 
swoje dzieła zaprezentował Rafał 
Olbiński, który podarował uczelni pla-
kat jubileuszowy.  

Na parterze Biblioteki Uniwersyte-
ckiej otwarta została wystawa „Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego. 50 lat 
uczelni”. Prof.  dr hab. Jacek Semaniak, 

rektor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego podczas otwarcia wystawy 
zwrócił uwagę na zmiany jakie doko-
nały się w ostatnich latach. Nie tylko 
w infrastrukturze, ale w dokonaniach 
naukowych. – W czasach Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej dorobek naszych 
pracowników w pismach bazy SCOPUS 
(naukowa baza danych prowadzona 
przez wydawnictwo Elsevier –red.) wy-
nosił 30-40 tekstów. W roku 2011 było 
to 150 publikacji. Dzisiaj jest 340 publi-

kacji. Mamy do czynienia nie z ewolu-
cją, ale z rewolucją – mówił prof. Jacek 
Semaniak.  

Na wystawie można obejrzeć do-
kumenty, fotografie, pamiątki zwią-
zane z działalnością uczelni, począw-
szy od jej założenia w 1969 roku 
po czasy współczesne.  

Druga część wieczoru to otwarcie 
wystawy plakatów Rafała Olbińskiego. 
Piętro wyżej, w Galerii Uniwersyteckiej 
artysta zaprezentował swoje najważ-

niejsze plakaty. W galerii pojawiło się 
trzysta osób. Wernisaż odbył się w luź-
nej atmosferze. Rafał Olbiński przez 
godzinę dzielił się swoimi przemyśle-
niami na temat sztuki, kultury i poli-
tyki.– Patrzę na Kielce z dalszej per-
spektywy. Czasem to nie ilość decy-
duje, ale liczy się jakość. To, że mamy 
Nobla dla Olgi Tokarczuk i Roberta Le-
wandowskiego – mówił Rafał Olbiński.   

Artysta przygotował plakat z oka-
zji jubileuszu 50-lecia naszej uczelni.

Wystawa prac Rafała Olbińskiego i plakat jubileuszowy

Inauguracja roku na Uniwersytecie Dziecięcym miała bardzo uroczysty 
charakter. Mali słuchacze odebrali indeksy z rąk dr hab. Moniki Szpringer, prof. 
UJK, prorektor ds. kształcenia.

Podczas otwarcia wystawy plakatu Rafał Olbiński chętnie rozmawiał o sztuce i życiu.
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Student

Andrzej Antoniak, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej podczas otwarcia 
wystawy jubileuszowej.
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C
zy w milionach, szybko 
przekazywanych komu-
nikatów jest czas na  po-
prawność językową? 
Skąd się wziął „janusz” 
i renesans popularności 

Artura Schopenhauera? 
To niektóre z zagadnień XII Fo-

rum Kultury Słowa „Polszczyzna 
w dobie cyfryzacji”. 123 uczestników 
forum z krajowych ośrodków akade-
mickich zastanawiało się nad kondy-
cją polszczyzny w dobie smartfonów, 
esemesów, memów, portali 
społecznościowych i mediów konku-
rujących szybkością przekazu.   

O roli Internetu, który stał się 
podstawowym źródłem komuniko-
wania, mówił podczas otwarcia dr 
hab. Piotr Zbróg, prof. UJK. – Język 
w dobie cyfryzacji to temat bardzo 
ciekawy. Dlatego na dyskusję zostanie 
przeznaczone tyle samo czasu, co 
na wystąpienia, zatem uczestnicy 
będą mogli porozmawiać naukowo 
znacznie dłużej, niż zazwyczaj ma to 
miejsce – mówi prof. Piotr Zbróg.  

Wśród gości forum byli między 
innymi dwaj wybitni językoznawcy: 
prof. dr hab. Andrzej Markowski (dok-
tor honoris causa UJK) i prof. dr hab. 
Jerzy Bralczyk.  

W drugim dniu wydarzenia dr 
hab. Anna Wileczek, prof. UJK mówiła 
o kreatywności języka młodych, któ-
rzy tworzą nowe słowa, dowolnie 
miksując wyrazy z różnych języków 
i porządków, stąd wyrazy typu dzięx, 
wiadomix, koffam, głoopi. 

Młodomowa chętnie używana jest 
przez starszych, którzy pragną się ten 
sposób odmłodzić.  

Gościem z Uniwersytetu War-
szawskiego był Piotr Kubiński, który 
zajął się ludycznym charakterem ję-
zyka w grach komputerowych, mówił 
o zabawnym użyciu języka w grach 
i roli ludzi pracujących ze słowem 
w pisaniu dialogów do gier.  

Dr hab. Iwona Burkacka z Uni-
wersytetu Warszawskiego w wykła-
dzie o języku memów przedstawiła, 
jak wiele słów początkowo używa-
nych tylko w memach, przeniknęło 
do języka, nabierając nowego sensu. 
Przykładem słowo Janusz, pisane 

małą literą. Wyraz ten zrobił karierę 
w Internecie, dziś jest już zarejestro-
wany przez Wielki Słownik Języka 
Polskiego, jak podaje słownik, „janusz 
to mężczyzna, którego wygląd, zacho-
wanie i działania wzbudzają niechęć 
mówiącego, bo uważa je za przejaw 
prymitywizmu, zacofania i niezdol-
ności do wykonywania określonych 
czynności”. Iwona Burkacka mówiła 
również o ludziach – memach, często 
osobach publicznych, których wizeru-
nek jest pożywką dla memów. 

Cykl prelekcji zamykał wykład 
Bartłomieja Chacińskiego pt. „Memy 
jako kanon kulturowy i ich wpływ 
na język”. Przedstawił on jak duży 

wpływ na społeczeństwo mają memy 
i kultura Internetu. Memy komentują 
rzeczywistość, jest w nich dużo paro-
dii, sformułowań potocznych. Mody 
w memach zmieniają się bardzo 
szybko, niezwykłą i niespodziewaną 
popularnością cieszył się Artur 
Schopenhauer, któremu przypisano 
wiele ponurych i ironicznych sformu-
łowań, choćby takie modyfikacje cy-
tatów: „To już jest koniec, nie ma już 
nic, jesteśmy martwi, możemy gnić”. 
Autorami tekstu są:  
Gabriel Kundera, Diana Skowron i Aleksandra 
Kołomańska z klasy medialnej w V LO im. ks. Pio-
tra Ściegiennego w Kielcach, działającej pod pa-
tronatem UJK

Język epoki smartfonów i memów

Izabela Rzepecka 
Specjaliści ostrzegają, że wkrótce mo-
żemy stracić najważniejsze oręże 
do walki z zakażeniami bakteryjnymi. 
Temu tematowi poświęcone było sym-
pozjum z okazji Europejskiego Dnia 
Wiedzy o Antybiotykach, które 14 listo-
pada odbyło się w Collegium Medicum 
UJK.  

Sięgamy po antybiotyki, kiedy 
boli nas gardło albo mamy gorączkę 
i próbujemy się leczyć na własną rękę. 
Mało tego, nawet o tym nie wiedząc, 
przyjmujemy je w wodzie i żywności. 
Niestety, im więcej antybiotyków zu-
żywamy, tym szybciej wzrasta odsetek 
szczepów bakterii opornych na te leki.  

– Świat bez antybiotyków jest co-
raz bliżej. Ich nieracjonalne używanie 
może nas doprowadzić do tego, że nie 
będzie się już dało wyleczyć nawet 
drobnych infekcji – mówił podczas 
sympozjum prof. dr hab. n. med. Ro-
bert Bucki  z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego. 

Jak podkreślał, antybiotyki należy 
zażywać tylko w sytuacjach, w któ-

rych mogą przynieść korzyść. Nie zali-
czają się do tego m.in. choroby wiru-
sowe, większość biegunek, gorączka 
czy ból gardła.  

– Antybiotyki to leki ratujące ży-
cie. Jest to narzędzie o ogromnej sile, 
dlatego musimy je chronić. Problem 
błędnego postrzegania antybiotyków 
wynika przede wszystkim z tego, że są 

to leki, które najczęściej żyją w cieniu 
sukcesów terapeutycznych chirurgii, 
geriatrii czy onkologii. Przykładowo, 
jeżeli mamy szansę na uratowanie pa-
cjenta z nowotworem krwi, zapomi-
namy o tym, że momencie, gdy ten pa-
cjent miał znaczne obniżenie odpor-
ności, to właśnie antybiotyki urato-
wały jego życie. Jest mała świadomość 

tego faktu – mówił prof. dr hab. n. 
med. Robert Bucki.  

Zwrócił też uwagę na problem 
samoleczenia. – W Unii Europejskiej 
toczą się dyskusje na ten temat. Mamy 
coraz więcej chorych potrzebujących 
pomocy medycznej, a możliwości 
udzielania takiej pomocy są coraz 
mniejsze. Rozważane jest stworzenie 
listy leków OTC („over-the-counter”), 
które pacjent będzie stosował sam. 
Antybiotyki zdecydowanie do tej 
grupy nie należą – mówił. 

Pozostałe wykłady były poświę-
cone dwóm zakażeniom. O proble-
mach diagnostycznych i leczeniu 
boreliozy mówiła prof. dr hab. n. med. 
Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku. Problemowi 
walki z wirusem grypy poświęcone 
było przemówienie dr n. med. Ewy Ta-
larek z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Wojewódzkiego Szpi-
tala Zakaźnego w Warszawie.  

Sympozjum zostało zorganizo-
wane we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia i Narodowym Instytutem Le-
ków.

Czy grozi nam świat bez antybiotyków?

Uczniowie klasy medialnej z kieleckiego „Ściegien -
nego” z Bartkiem Chacińskim, dziennikarzem.
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Przyszli lekarze – studenci Collegium Medicum UJK licznie wzięli udział 
w sympozjum, którego tematem było racjonalne stosowanie antybiotyków.
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Jednym z uczestników forum był prof. Jerzy Bralczyk (pierwszy 
z prawej). 
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Piotr Burda 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego otrzymało blisko 40 ty-
sięcy złotych z ministerstwa nauki 
i szkolnictwa wyższego na dokumenta-
cję historyczną spotkań w legendar-
nym Centrum Dialogu w Paryżu.  

Nowatorski charakter publikacji, 
będącej efektem autorskich prac ba-
dawczych i naukowych ustaleń, po-
lega na krytycznym opracowaniu 
i upowszechnieniu problematyki wy-
kładów zaprezentowanych podczas 

cyklicznych i wieloletnich spotkań 
zorganizowanych przez ośrodek 
Centre du Dialogue w Paryżu. 

Wykładowcy Centrum Dialogu 
w Paryżu byli często typowymi ludźmi 
renesansu i reprezentowali różne dy-
scypliny wiedzy oraz nauki, a także to-
warzystwa i ośrodki naukowe na ca-
łym świecie (Berkeley, Cambridge, Ge-
newa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale).  

Byli laureatami prestiżowych na-
gród, wyróżnień i otrzymali najwyższe 
odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla 
i inne (nagroda Fundacji 

Jurzykowskiego w Nowym Jorku, 
włoska nagroda im. Ignazio Silone, 
francuski Order Sztuk Pięknych i Lite-
ratury, belgijski Order Leopolda II, Ko-
mandoria Palm Akademickich Repub-
liki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi 
Republiki Federalnej Niemiec). 

Tworzyli oryginalne dzieła, nale-
żąc do znanych szkół naukowych (np. 
prof. Krzysztof Pomian – warszawska 
szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski 
– polska szkoła kompozytorska). 
Twórcy i artyści występujący 
przed publicznością w Paryżu tworzyli 

krąg modernistycznych kierunków 
kultury XX wieku, a w swych dziedzi-
nach należeli do przedstawicieli awan-
gardy europejskiej. 

Zadanie dotyczy wydania i druku 
publikacji pt. Homo Homini Res Sacra. 
Dokumentacja historyczna spotkań  
w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-
1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 
1975, t. 2: maj 1975 –  maj 1977 pod red. 
Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika.  

Finansowane jest w ramach mini-
sterialnego projektu DUN (Działalność 
Upowszechniająca Naukę).

Niech żyje Europa!

Piotr Burda 

J
esień 1989 roku pokazała co 
mogą uczynić Europejki 
i Europejczycy, jeśli my-
ślimy i działamy ponad na-
rodowymi granicami – mó-
wiła Cornelia Pieper, konsul 

generalny Niemiec w Gdańsku. 
Na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego obchodziliśmy 30 rocznicę 
obalenia Muru Berlińskiego. 
 

Centralnym punktem dwudnio-
wych obchodów był wykład konsul 
Cornelii Pieper, która przed ośmioma 
laty otrzymała tytuł profesora h.c. 
UJK. Podczas części oficjalnej prof. dr 
hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego nawią-
zał do jesieni 1989 roku. – Mur Berliń-
ski był widocznym znakiem podziału 

dwóch światów. Dobrze, że ten po-
dział i te czasy minęły. Trzeba wspo-
minać to wydarzenie i wyciągać 
wnioski na przyszłość aby budować 
relacje pomiędzy naszymi narodami – 
mówił prof. Jacek Semaniak.  

Wykład Cornelii Pieper był obu-
dowany filmami pokazującymi ge-
nezę obalenia Muru Berlińskiego i na-
stępstwa tego wydarzenia, w szcze-
gólności Mszę Pojednania w Krzyżo-
wej, koło Świdnicy, odprawioną trzy 
dni po zburzeniu Muru Berlińskiego. 
Wzięli w niej udział ówczesny pre-
mier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz 
Niemiec Helmut Kohl.  

W swoim wykładzie Cornelia 
Pieper zwróciła uwagę na osoby 
i działania, które doprowadziły 
do obalenia Muru Berlińskiego. Przy-
wołała sytuację z 9 listopada 1989 

roku, kiedy to ówczesny kanclerz Re-
publiki Federalnej Niemiec, Helmut 
Kohl i Hans Dietrich – Genscher, mini-
ster spraw zagranicznych przebywali 
w Ambasadzie RFN w Warszawie. Za-
pytali wtedy Lecha Wałęsę, co się sta-
nie w Niemieckiej Republice Demo-
kratycznej. Lech Wałęsa odpowie-
dział: - Panie Kanclerzu! Panie Mini-
strze Genscher! Proszę szybko wracać 
do domu! W Berlinie upada mur 
i Niemcy szybko się zjednoczą!”. 
Chwilę później zadzwonił telefon 
do warszawskiej ambasady z infor-
macją, że Mur Berliński przestaje ist-
nieć.  

Swój wykład Cornelia Pieper za-
kończyła przesłaniem. - Jesień 1989 
roku pokazała co mogą uczynić Euro-
pejki i Europejczycy, jeśli myślimy 
i działamy ponad narodowymi grani-

cami, jaka w nas tkwi siła, kiedy za-
biegamy o wolność i demokrację, 
o prawo i sprawiedliwość: moc do po-
konywania granic i obalania murów. 
Siła do umacniania naszych wartości 
i interesów w coraz bardziej autory-
tarnym świecie. Ten świat potrzebuje 
europejskiej odwagi do wolności, tej 
odwagi z 1989 roku. Miejmy odwagę 
być wreszcie Europejczykami i dzia-
łać po europejsku – bez jeśli i ale! 
Niech żyje Europa!  - zakończyła 
Cornelia Pieper.  

Podczas obchodów rocznicy oba-
lenia Muru Berlińskiego odbyły się 
warsztaty ze studentami i uczniami 
kieleckich liceów, projekcje filmowe, 
wystawa i spotkanie w Domu Środo-
wisk Twórczych. Współorganizato-
rem rocznicowych obchodów był kie-
lecki Urząd Miasta.

Wokół paryskiego Centrum Dialogu
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Po wykładzie Cornelii Pieper. Od lewej: Grzegorz Sowiński z kieleckiego magistratu, dr Donata Wójcik z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, dr hab. 
Janusz Detka, prof. UJK, dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK, dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa 
i Językoznawstwa, konsul generalny Cornelia Pieper i prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK.



09SOBOTA, 23 LISTOPADA 2019 
ECHO DNIA Student

Piotr Burda, IPN 

D
r hab. prof. UJK Urszula Oettingen z Instytutu 
Historii UJK otrzymała tytuł honorowy 
Świadka Historii, przyznawany przez Instytut 
Pamięci Narodowej.  

Uroczyste wręczenie tytułów odbyło się w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach i było częścią obchodów 101. 
rocznicy odzyskania niepodległości.  

To siódma edycja nagrody IPN, przyznawanej osobom 
z Małopolski i województwa świętokrzyskiego. Honorowe 
wyróżnienie otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla 
upamiętniania historii narodu polskiego, zaangażowane 
w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowa-
nie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnow-
szej naszego kraju. – Naszym zadaniem jest dbanie o naro-
dową pamięć. Oczywiście mamy do tego pracowników, jed-
nak bez wsparcia organizacji społecznych i osób zaangażo-
wanych w propagowanie historii, zrobilibyśmy o wiele 
mniej. Odznaczenia są naszym podziękowaniem dla tych 
osób za propagowanie historii wśród szerokich rzesz Pola-
ków – mówił podczas uroczystości dr Mateusz Szpytma, za-
stępca prezesa IPN. 

Jedną z nagrodzonych jest dr hab. Urszula Oettingen, 
prof. UJK z Instytutu Historii naszej uczelni. Jak podkreśla 
laureatka, jest to dla niej wyjątkowy moment. – To dla mnie 
uhonorowanie 30 lat mojej pracy zawodowej. Jako histo-
ryka i jako działacza społecznego, który swoje zaintereso-
wania związał głownie z regionem. Praca na uczelni jest tu 
kluczowa, ponieważ swoją pracę naukową mogę przelewać 
w nasz krajobraz kulturowy, gdyż nie każdy pójdzie do bib-
lioteki, archiwum czy przeczyta gazetę. Ale jeżeli mamy 
tablicę, pomnik, krzyż w krajobrazie, ilustrowany facho-
wym napisem, to budzi ciekawość – mówi prof. Urszula 
Oettingen.  

Prof. Urszula Oettingen łączy pracę dydaktyczną i nau-
kową z pracą społeczną. W 2017 roku w gminie Bodzentyn 
zainicjowała wiele wydarzeń, promujących postacie i fakty 
z lokalnej historii oraz fakty z historii Polski. Stworzyła 
gminny kalendarz pamięci historycznej.

Tytuł za świadectwo historii

Izabela Rzepecka 
Każdy, kto w minioną sobotę odwie-
dził Galerię Echo w Kielcach mógł sko-
rzystać z badań profilaktycznych, 
które przeprowadzali studenci kie-
runku lekarskiego UJK z okazji ogólno-
polskiej akcji „Zdrowie pod kontrolą”. 

Wydarzenie dwa razy w roku jest 
organizowane przez Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Studentów Me-
dycyny IFMSA-Poland. Studenci Col-
legium Medicum uczestniczyli w nim 
już po raz kolejny. Wraz ze specjali-
stami ze Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii zachęcali klientów galerii 
do sprawdzenia swoich parametrów 
zdrowotnych.  

W akcję włączyli się nie tylko stu-
denci kierunku lekarskiego, ale też ra-
townictwa medycznego, którzy prze-
prowadzali pokazy dotyczące udziela-
nia pierwszej pomocy. Studentki die-
tetyki udzielały natomiast porad do-
tyczących zdrowego odżywiania. 
Można było zmierzyć zawartość wody 

i tkanki tłuszczowej w organizmie, 
a także skonsultować się z trenerem 
personalnym.  

Jak mówi Jolanta Ciepiela, stu-
dentka trzeciego roku medycyny i ko-
ordynator lokalny ds. zdrowia pub-

licznego w kieleckim oddziale IFMSA-
Poland, klienci galerii najchętniej ko-
rzystali z badania ciśnienia i poziomu 
glukozy we krwi. – To niebolesne, 
szybkie i miarodajne badania – wyjaś-
nia. Wiele osób skorzystało też z po-
miaru zawartości tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu. 

Jolanta Ciepiela podkreśla, że ak-
cja miała na celu także edukację pro-
zdrowotną, a zwłaszcza zwrócenie 
uwagi na profilaktykę nowotworową. 
Można było wysłuchać wykładów le-
karzy ze Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii, a studenci udzielali porad 
z zakresu samobadania piersi i jąder.  

– Z myślą o dzieciach przygoto-
waliśmy natomiast zabawę 
pod nazwą „Szpital Pluszowego Mi-
sia”. Dzięki temu, że najmłodsi sami 
wcielają się w lekarza i badają ma-
skotki, przezwyciężamy ich strach 
przed białym fartuchem – wyjaśnia. 

Przez cały czas trwania akcji 
można było zarejestrować się w bazie 
potencjalnych dawców szpiku DKMS.

Studenci medycyny zachęcali do profilaktyki
Profesor Urszula Oettingen z dyplomem i odznaką honorowa Świadka Historii.
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Klienci galerii najczęściej prosili o zbadanie poziomu glukozy we krwi i pomiar 
ciśnienia. Wiele osób zapisało się do bazy dawców szpiku kostnego.
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W poświacie złotej jesieni

S
tudenci z różnych zakąt-
ków świata mieli okazję 
zobaczyć „polską, złotą 
jesień”. Żacy pod okiem 
koordynatorów Biura 
Wymiany Studentów 

i Doktorantów poznali najciekawsze 
miejsca w naszym województwie. 

Jesienną wycieczkę rozpoczęła 
wizyta w Chęcinach. Ruiny zamku 
stanowiły wspaniałe tło dla fotografii, 
co zainteresowało zwłaszcza chiń-

skich studentów, którzy w swojej oj-
czyźnie obcują z innym typem budyn-
ków. - Bardzo mi się tutaj podoba. 
W zeszły weekend pojechałem 
do Krakowa, dziś mogę być tutaj. Ar-
chitektura w Polsce tak bardzo różni 
się od tej w Chinach, to dla mnie nie-
codzienny widok – przyznał Feirong, 
student fizyki. W Centrum Nauki Leo-
nardo da Vinci w Podzamczu 
Chęcińskim przyjezdni obejrzeli wy-
stawę, poznali jak działa ciało ludzkie 

czy jak chronić środowisko. Niezwy-
kły był spacer po Parku Etnograficz-
nym  w Tokarni, gdzie studenci zapo-
znali się z drewnianą architekturą 
dawnych wiosek.  „Wow, apteka! 
Wreszcie mogę na własne oczy zoba-
czyć  jak wyglądała w XIX wieku”  –  
zachwycała się Lucía z Hiszpanii. Wy-
cieczkę zakończyła wizyta w zamku 
rycerskim w Sobkowie, gdzie odbył 
się pokaz ptaków drapieżnych i prze-
jażdżka bryczką.  

Pogoda była nadzwyczaj ła-
skawa.  Słoneczna aura stanowiła do-
datkowy atut, gdyż większość atrakcji 
miała miejsce na zewnątrz. 

Nasza wycieczka będzie nieza-
pomnianym przeżyciem. To nie tylko 
możliwość zwiedzenia wspaniałych 
miejsc, ale także okazja do integracji 
całej grupy i spędzenia razem rados-
nych chwil. Pozostaną wspomnienia 
oraz zdjęcia. 
Kinga Gola

Studenci 
oddali 
krew
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Uczestnicy wycieczki na zamku w Chęcinach. Zagraniczni studenci wśród jesiennych liści.

Udało się zebrać 23,4 litry krwi od 52 
darczyńców. Po raz kolejny na parterze 
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 
UJK przeprowadzono akcję honoro-
wego oddawania krwi.  

Przez sześć godzin trwała akcja or-
ganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Lider i Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Wstępnie 66 osób zakwalifikowano 
do oddania krwi, pobrano krew od 52 
z nich. Udało się zebrać ponad 23 litry 
krwi. - Jestem pod wrażeniem postawy 
naszych studentów, którzy tak licznie 
odpowiedzieli na apel i w ramach wo-
lontariatu przeprowadzili akcję – mówi 
Katarzyna Krzak, kierownik dziekanatu 
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 
i koordynator wydarzenia. Studenci wolontariusze z „kropelką” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
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D
ominik Bujak, student wy-
chowania fizycznego na Uni-
wersytecie Jana Kochanow-
skiego na dobre zagościł 
w elicie pływackiej. Jest 
jedną z nadziei polskiego 

pływania i kandydatem do występu 
na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpij-
skich w Tokio.  

Dominik w październiku i listopadzie 
pływał na trzech Pucharach Świata. Coraz 
częściej pojawia się w finałach. W Buda-
peszcie wraz z sztafetą 4x100 metrów sty-
lem dowolnym mix dotarł do finału, gdzie 
zajął szóste miejsce. Na 200 m stylem 
zmiennym był dwunasty, podobnie na 200 
metrów stylem grzbietowym. Podczas ko-
lejnego Pucharu Świata w Berlinie na dy-
stansie 200 metrów stylem zmiennym za-
jął 14 miejsce, a na dystansie 400 metrów 
stylem zmiennym znów awansował do fi-
nału, gdzie uplasował się na 8 pozycji.  

Kolejne powołanie kadry narodowej 
nasz student otrzymał na Puchar Świata 
w Doha, w Katarze. - Startowałem tam trzy 
razy i trzykrotnie  pływałem w finałach – 
mówi Dominik Bujak. Na dystansie 200 
metrów stylem grzbietowym zajął ósme 
miejsce, podobnie na dystansie 200 m sty-
lem zmiennym. Na dystansie 400 m sty-
lem zmiennym był dziewiąty.  

Dominik trenuje w klubie Salos – 
Cortile Kielce. Jego trenerem jest Marcin 
Przytuła. - Na Uniwersjadzie w Neapolu, 
jako członek kadry narodowej, reprezento-
wałem UJK Kielce – mówi Dominik Bujak.  

Na lipcowej Uniwersjadzie w Neapolu 
nasz student zajął 9. miejsce na 400 me-
trów stylem zmiennym oraz otarł się o pół-
finał na 200 metrów stylem zmiennym.

Poważny kandydat 
na olimpiadę w Tokio

Piotr Burda 
Aleksander Kossakowski wraz z prze-
wodnikiem Krzysztofem Wasilewskim 
zdobyli brązowy medal w biegu na dy-
stansie 1500 m podczas 
Paralekkoatletycznych Mistrzostw 
Świata odbywających się w Dubaju. 

Aleksander Kossakowski studiuje 
turystykę i rekreację na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego. W elimina-
cjach po bardzo ciężkim biegu elimi-
nacyjnym wywalczył z Krzysztofem 
Wasilewskim miejsce w finale, jako je-
dyni Europejczycy. W ostatecznym 

starciu ułamki sekund decydowały 
o kolorze medalu.  - Chciałbym Pań-
stwu najserdeczniej podziękować 
za ogromne wsparcie oraz zaufanie, 
bez których z pewnością nie byłbym 
w stanie osiągnąć takiego wielkiego 
sukcesu. Jestem niezmiernie dumny, 
że mogę godnie reprezentować naszą 
Uczelnię oraz nasz Wydział na arenie 
światowej - relacjonuje z Dubaju Alek-
sander Kossakowski. 

Wynik w Dubaju oznacza dla na-
szego studenta kwalifikację 
na przyszłoroczne Igrzyska 
Paraolimpijskie w Tokio 2020.

Nasz student z brązem 
Mistrzostw Świata

Dominik Bujak podczas Pucharu Świata w Doha.
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Aleksander Kossakowski wraz z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim.
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Sportowa jesień na Uniwersytecie
Piotr Burda 

K
oszykarze i piłkarze 
ręczni świetnie radzą so-
bie w ligowych rozgryw-
kach. Reprezentanci 
UJK odnoszą sukcesy 
w biegach. Zapraszamy 

na przegląd wydarzeń sportowych. 

Ręczni na piątym  
Znakomicie radzą sobie w 1. Lidze 

piłkarze ręczni AZS UJK Kielce. Dru-
żyna kierowana przez trenera Toma-
sza Błaszkiewicza po siedmiu kolej-
kach spotkań zajmuje wysokie, piąte 
miejsce w ligowej tabeli. Ma na koncie 
13 punktów, cztery wygrane mecze 
i trzy porażki (w tym jedną po do-
grywce). W ostatniej kolejce nasza 
drużyna pokonała lidera rozgrywek 
Czuwaj Kielce 35:30 (15:13).  

Debiut młodych koszykarzy 
Bardzo dobrze radzą sobie także 

koszykarze AZS UJK. Po ośmiu me-
czach zajmują siódme miejsce w dru-
goligowej tabeli, mając na koncie pięć 
zwycięstw i trzy porażki. Warto odno-
tować, też występ koszykarzy AZS 
UJK Kielce do lat 15. Drużyna kiero-
wana przez dr. Roberta Dutkiewicza 
zadebiutowała w rozgrywkach 
European Youth Basketball League. 
W turnieju rozgrywanym w Komarnie 
na Słowacji nasi młodzi koszykarze 

zagrali cztery mecze, wygrywając je-
den z nich. 

Biegali dla Niepodległej 
Święto Niepodległości tradycyj-

nie jest okazją do wspólnych spotkań 
i imprez sportowych.  Po raz dwuna-
sty na kieleckich ulicach pojawili się 
biegacze. Przed startem ponad 800 

uczestników biegu odśpiewało „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Pogoda nie 
była łaskawa dla biegaczy, którzy pod-
czas rzęsistego deszczu musieli poko-
nać dziesięciokilometrową trasę. Naj-
szybszą kobietą była studentka Colle-
gium Medicum UJK, Małgorzata 
Czarnota. Tuż za podium, na czwar-
tym miejscu, w kategorii K40 znalazła 

się Justyna Kołodziejska, reprezentu-
jąca AZS UJK Kielce. W połowie 
stawki bieg ukończyła kolejna repre-
zentantka AZS UJK, Klaudia Pożoga. 
Sabina Jarząbek, pracownik UJK była 
z kolei najszybsza w XXVII Ogólno-
polskim Ulicznym Biegu Niepodle-
głości w Stalowej Woli i w Nowym Są-
czu.
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Drużyna AZS UJk Kielce wraz z rektorem, prof. Jackiem Semaniakiem po wygranym meczu z AZS Warszawa.


