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Jest moc, bêdzie awans

S¹ g³odni sukcesu i na³adowani pozytywn¹
energi¹. Pi³karze rêczni AZS UJK Kielce gromi¹
swoich rywali w trzecioligowych rozgrywkach
Wiêcej na stronie VIII

D

zieñ Otwarty kampusu uniwersyteckiego
ju¿ za nami. Licznie
przybyli goœcie mogli
podziwiaæ nowy obiekt Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 15.
Wiêkszoœæ to tegoroczni
maturzyœci deklaruj¹cy, ¿e za
rok wróc¹ na uczelniê jako
studenci pier wszego roku.
Wœród atrakcji Dnia Otwar tego by³o g³oœne czytanie strof
naszego patrona Jana Kochanowskiego. Odbywa³y siê pokazy przygotowane przez studentów, by³y wystêpy ar tystyczne. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ oficjalnego przeciêcia wstêgi.
Czytaj na stronach II-III

Kolejny profesor belwederski

P

r ofesor Wies³aw
£uczaj, dyrektor Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, otrzyma³
z r¹k prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego nominacjê
profesorsk¹ w dziedzinie sztuki plastyczne.
Dla profesora £uczaja, który od jedenastu lat zwi¹zany
jest z nasz¹ uczelni¹, to zwieñczenie kariery naukowej. Profesor opowiedzia³ nam o swoich artystycznych pasjach. S¹
one bardzo ciekawe. W swoich
dzie³ach profesor Wies³aw
£uczaj próbuje po³¹czyæ statystykê ze sztuk¹. Wydawa³oby
siê, ¿e to dwie obce sobie
dziedziny ¿ycia. Efekt tego maria¿u jest zaskakuj¹cy.
Czytaj na stronie IV

Fot. Archiwum

Kampus XXI wieku

2 STUDENT

Kampus „marzeñ” otwarty
n Goœcie mogli podziwiaæ nowy obiekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 15 w Kielcach

D

wa tysi¹ce goœci pojawi³o siê na Dniu Otwartym kampusu uniwersyteckiego. Niepr zypadkowo wybrano
w³aœnie to miejsce na Dzieñ Otwarty. Ukoñczono ju¿
prace budowlane w nowym budynku, który s³u¿y³ bêdzie
g³ównie studentom chemii, fizyki i biologii.

Dla licealistów
Studenci ju¿ odbywaj¹ ju¿ w nim zajêcia, ale pi¹tkowa impreza
mia³a pokazaæ nowy obiekt szerszej publicznoœci. G³ównie
uczniom œwiêtokrzyskich liceów i techników, czyli potencjalnym
studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kampus uniwersytecki robi³ na nich du¿e wra¿enie. - Przyznam, ¿e nie myœla³am o
studiowaniu w Kielcach. Po tym, co tutaj zobaczy³am zaczynam
siê powa¿nie zastanawiaæ nad Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – mówi Klaudia Gondek z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego ze Staszowa.

M³odzie¿ odwiedza³a stoiska na których prezentowa³y siê poszczególne wydzia³y uniwersyteckie i ko³a naukowe. Iza Parlicka, studentka matematyki t³umaczy³a licealistom, ¿e studiowanie tego kierunku op³aca siê. – Matematyka ma bardzo du¿o zastosowañ. Przydaje siê w bankach, instytucjach finansowych,
statystyce – t³umaczy studentka. W czasie Dnia Otwartego zaplanowano kilka ciekawych wydarzeñ. Jednym z nich by³o g³oœne
czytanie poezji Jana Kochanowskiego, patrona uczelni. Tysi¹c
osób jednoczeœnie czyta³o strofy Jana z Czarnolasu.
Swój program dnia otwartego mieli oficjele. Odby³a siê konferencja, dokonano tradycyjnego przeciêcia wstêgi, potem goœcie
udali siê na zwiedzanie budynku.
Kampus uniwersytecki przy ulicy Œwiêtokrzyskiej to gigantyczna inwestycja realizowana z programu „Rozwój Polski
Wschodniej”. Jej ca³kowity koszt to 160 milionów z³otych. Zakoñczona zostanie w przysz³ym roku, kiedy to zostanie oddany do
u¿ytku budynek Biblioteki G³ównej i Centrum Jêzyków Obcych.
Piotr BURDA

n

n

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

Strofy patrona

Uroczyste przeciêcie wstêgi w nowym budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego. Od lewej: Kazimierz Kotowski,
cz³onek Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego, profesor Mieczys³aw Poborski, kierownik projektu rozbudowy kampusu
uczelni, profesor Teodora Król, dziekan Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego, Bo¿entyna Pa³ka–Koruba, wojewoda
œwiêtokrzyski i profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali studenci Instytutu Edukacji Muzycznej. Sylwia Zelek zaœpiewa³a piosenkê Whitney Houston „Saving all my love for you”.

W taki sposób studenci zachêcali do studiowania historii.

n

n

Licealistki ze Staszowa by³y zainteresowane stoiskiem Instytutu Chemii.

Licealistki z Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego ze Staszowa na stoisku Instytutu Fizyki.

STUDENT 3
RADIOWE STUDIO W AKADEMIKU

Pokój numer 106

W

Na Dzieñ Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przyjechali uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ego województwa.

n

Stoisko biologiczne. Na pierwszym planie Ewa Wojtyna, a przed stoiskiem (od lewej) Beata Macander, Magdalena Nowakowska i Monika Wiatr. Monika trzyma w rêku s³oik ze ¿mij¹ zygzakowat¹ zakonserwowan¹ w formalinie.

n

Goœcie Dnia Otwartego zwiedzali laboratoria w nowym budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego.

n

n

Studentki matematyki, od prawej: Iza Parlicka, Anna Œlusarczyk i Oliwia Zarêba przekonywa³y do studiów na tym
kierunku.

n

Mateusz Pawlusiñski, przewodnicz¹cy Samorz¹du Studenckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wyró¿nia³
siê postur¹. Sam twierdzi, ¿e ma 202 centymetry wzrostu.

dent trzeciego roku pedagogiki, pochodz¹cy z Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego, na co dzieñ
lokator pokoju „106”. - Zainstalowanie wirtualnego studia
odby³o siê b³yskawiczne - dodaje. Dziennikarze siedzieli
przy stole, na nim statywy, mikrofony, radioodbiornik i...
punkt szósta rozpoczê³o siê
jak zwykle: „Dzieñ dobr y, tu
poranne Aktualnoœci Dnia z
akademika Odyseja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
witaj¹ pañstwa…”, a potem
ju¿ posz³o jak z p³atka. Niema³e, pozytywne zamieszanie
wprowadzali dzwoni¹cy do
programu s³uchacze. Z sentymentem wspominali studia,
przyjaŸnie na ca³e ¿ycie i poczciw¹ niegdysiejsz¹ Akademiê Œwiêtokrzysk¹. - Ale trema, ale trema – powtarza³ cicho pod nosem Mateusz Bêbenek, student IV roku geografii, który id¹c na radiowy ¿ywio³ wyczytywa³ na antenie nie
do koñca pr zebudzonym
g³osem znaczenie imion osób
obchodz¹cych swe imieniny.
Ewa i Justyna z pasj¹ opowiada³y o dzia³aniach wolontariackich w Klubie Aktywnego
Studenta, a Klaudia, której budzik zadzwoni³ jak zwykle z kilkunastominutowym opóŸnieniem w ostatniej chwili wpad³a
jak burza. Dziennikarze pomimo „nieprzewidywalnoœci studenckiej” doskonale odnaleŸli
siê w rzeczywistoœci akademickiej i na koniec stwierdzili,
¿e audycja wypad³a na pi¹tkê z
du¿ym plusem. - Czas studiowania to dla wiêkszoœci studentów najpiêkniejszy okres w
¿yciu. Kreatywnoœæ, m³odzieñcze pasje i do pozazdroszczenia optymizm. Chcieliœmy ten
niepowtarzalny klimat chocia¿
przez chwilê przekazaæ za poœrednictwem radia, a przy okazji zaprosiæ na nasz Uniwersytet - podsumowuje El¿bieta
Kurkowska, kierownik Akademickiego Biura Karier.
Jan DUDA

Fot. Archiwum

n

jaki sposób poznaæ od kuchni
¿ycie studenckie? S¹ tacy, którzy twierdz¹, ¿e tego naprawdê
nie da siê zrobiæ.
Na naszym Uniwersytecie
spróbowaliœmy wiêc przeprowadziæ medialny eksperyment
i udowodniæ, i¿ nawet w ciasnym pokoju akademika mo¿na zaaran¿owaæ studio radiowe, a tym samym u Ÿród³a poznaæ poranne per ypetie studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego od podszewki.
W pi¹tek, 26 paŸdziernika
po raz pierwszy w historii, z naszego Uniwersytetu transmitowano na ¿ywo program Polskiego Radia Kielce. Na czas
audycji „Aktualnoœci Dnia”
Dom Studenta „Odyseja” przy
ulicy Œl¹skiej zamieni³ siê w
terenowe studio, w którym pojawiali siê ciekawi goœcie.
Oczywiœcie najwiêcej by³o studentów. Tych zaintr ygowanych, co to dopytywali, podpatrywali i nads³uchiwali oraz zaproszonych goœci, dla których
Miasteczko Akademickie to
najlepsze miejsce pod
s³oñcem.
Wszystko zaczê³o siê ju¿ o
godzinie 5.30. Tak nieludzka
pora dla studentów by³a nie lada wyzwaniem. Najpierw pojawi³ siê wóz satelitar ny
rozg³oœni oraz technicy ³¹czy
internetowych. Potem prowadz¹cy program Pawe³ Solarz i Marcin Przemirski. Miejscem akcji by³o pierwsze piêtro, zwyk³y pokój studencki z
numer em 106. W jednym
k¹cie dwa tapczany, w drugim
biurko i szafka. Tr ochê
ksi¹¿ek, sprzêt multimedialny
i egzotyczny porz¹dek, któr y
zaprowadzany by³ ponoæ niema³ym nak³adem si³ studenckich z okazji tak zjawiskowego
wydarzenia. - Radiowy pokój to
miejsce z bogat¹ histori¹, która rozpoczê³a siê jakieœ szeœæ
lat temu, kiedy mieszka³ tu
mój starszy brat, a teraz ja –
t³umaczy Karol Zarêba, stu-

Marcin Przemirski i Pawe³ Solarz z Radia Kielce nadawali
porann¹ audycjê z pokoju 106 domu studenckiego „Odyseja”.

4 STUDENT
Doktor literatury
na Uniwersytecie
Znawcy literatur y maj¹

n Nominacja profesorska Wies³awa £uczaja, dyrektora Instytutu
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

P

r ofesor Wies³aw
£uczaj, dyrektor Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzyma³ z
r¹k prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nominacjê profesorsk¹ w dziedzinie sztuki plastyczne.
Dla profesora Wies³awa
£uczaja to wyj¹tkowa chwila. –
Œcie¿ka kariery naukowej jest
niezmiernie wa¿na. Traktujê
to wydarzenie jako zwieñczenie mojej pracy naukowej –
mówi profesor.

Przybysz z Mazowsza
Wies³aw £uczaj z pochodzi
z Mazowsza. Pocz¹tkowo
swoj¹ karier ê naukow¹
zwi¹za³ z warszawsk¹ Akademi¹ Sztuk Piêknych. W Kielcach pojawi³ siê w 2001 roku,
kiedy to zosta³ dyrektorem Instytutu Sztuk Piêknych ówczesnej Akademii Œwiêtokr zyskiej. – Trafi³em do Kielc aby
stworzyæ tu coœ nowego. Ta
perspektywa by³a dla mnie
bardzo wa¿na – mówi profesor
£uczaj. Od trzech kadencji jest
dyrektorem instytutu. W 2005
roku na sta³e zamieszka³ w
Kielcach. – Jestem wiêc nabytym kielczaninem – mówi.

Sztuka przypadku
Praca naukowa nie przeszkadza mu w pracy artystycznej. Zainteresowania ar tystyczne profesora Wies³awa
£uczaja s¹ bardzo ciekawe i
oryginalne. Tworzy on sztukê
... statystyczn¹. Na czym ona
polega? – Na przyk³ad zapraszam osoby, które zaznaczaj¹
dziesiêæ wa¿nych punktów na
mapie Kielc, na przyk³ad miejsce zamieszkania, szko³ê,
miejsce pracy, czy miejsce
pier wszej randki. Potem je
³¹czê i tak powstaje rysunek –
mówi pr ofesor Wies³aw
£uczaj. W tej sytuacji cz³owiek
jest „baz¹ danych”, a dziêki jego informacji powstaje abstrakcyjne dzie³o sztuki. W swoich dzie³ach profesor Wies³aw
£uczaj wykorzystuje dane statystyczne, informacje dostêpne w Internecie, wyniki ankiet.
Na ich podstawie powstaj¹
dzie³a artystyczne. Dla wielu,
przyzwyczajonych do klasycznych kanonów piêkna, s³owo
„artystyczne” mo¿e byæ nadu¿yciem. – Obecnie kryterium
piêkna zosta³o zburzone, estetyka nie jest najwa¿niejsza.
To przypadek buduje dzie³o –
t³umaczy swoj¹ twórczoœæ profesor Wies³aw £uczaj.

n

Prezydent Bronis³aw Komorowski wrêcza nominacjê profesorsk¹ profesorowi Wies³awowi £uczajowi.

Fot. UJK

okazjê zdobycia tytu³u doktora
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Kielecka uczelnia
otrzyma³a kolejne prawo doktoryzowania.
30 paŸdziernika decyzjê w
tej sprawie podjê³a Centralna
Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych. Uprawnienie na kierunku literaturoznawstwo to ju¿ jedenaste
uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Dla Wydzia³u Humanistycznego to tr zecie
uprawnienie, po historii i jêzykoznawstwie.
W ci¹gu ostatnich siedmiu
lat Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyska³ a¿ osiem
uprawnieñ do doktoryzowania
na kierunkach: biologia, geo-

grafia, chemia, pedagogika,
sztuki piêkne, nauki o polityce, nauki o zdrowiu i ostatnie
- literaturoznawstwo. Dziêki
temu Akademia Œwiêtokrzyska mog³a przekszta³ciæ siê w
Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy, a potem w
uniwersytet klasyczny. – Uzyskiwanie kolejnych uprawnieñ
do doktoryzowania to podniesienie pozycji naszej uczelni
wœród uniwersytetów - mówi
profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Przypomnijmy, ¿e w kwietniu tego roku Instytut Fizyki
Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego otrzyma³ uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej fizyka.
Piotr BURDA

Sztuka statystyki

Zdjêcia Kancelaria prezydenta RP

JEDENASTE PRAWO KIELECKIEJ UCZELNI

n

Od lewej: profesor Janusz Detka, dziekan Wydzia³u Humanistycznego, profesor Jadwiga Muszyñska, poprzedni
dziekan i profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.

n

Aleksander Wielki
i najœwietniejsza
Aleksandria
T

ego wydarzenia mi³oœnicy
staro¿ytnego Egiptu nie mog¹
przegapiæ. Do Kielc przyje¿d¿a
profesor Adam £ukaszewicz.
Wyk³ad dobêdzie siê 21 listopada w auli Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy ¯eromskiego. Profesor Adam £ukaszewicz opowie o za³o¿eniu
stolicy hellenistycznego Egiptu przez Aleksandra Wielkiego.
Nosz¹ca imiê najwiêkszego staro¿ytnego wodza Aleksandria cieszy³a siê opini¹ najpiêkniejszego miasta w dziejach. By³a najwiêkszym antycznym oœrodkiem kulturalnym i
naukowym. Trzêsienie ziemi
sprawi³o, ¿e wszystkie zabytki
Aleksandrii znalaz³y siê pod
wod¹. W ostatnich latach
przeprowadzono tam badania
archeologiczne, które pozwoli³y zrekonstruowaæ miasto,
m.in. s³ynn¹ latarniê morsk¹
na Faros i pa³ac Kleopatry –
potomkini macedoñskiego
wodza.

Profesor Adam £ukaszewicz to wybitny histor yk, archeolog œródziemnomorski i
papirolog. Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, jest cz³onkiem Institute for Advanced
Study w Princeton, kierownikiem francuskiej misji badawczej w Egipcie. Prowadzi³ prace wykopaliskowe w Aleksandrii, w œwi¹tyni bogini Hathor
w Denderze oraz w grobowcu
Ramzesa VI s¹siaduj¹cym z
miejscem spoczynku Tutanchamona w Dolinie Królów.
Profesor Adam £ukaszewicz nale¿y do wybitnych popularyzatorów wiedzy o staro¿ytnym Egipcie, œwiecie antycznym i dziejów odkryæ archeologicznych. Jest autorem licznych ksi¹¿ek, miêdzy innymi
„Œwiat Papirusów”, „Kleopatra: ostatnia królowa staro¿ytnego Egiptu”, „Egipt Greków i
Rzymian”. Bywa czêstym goœciem audycji radiowych i telewizyjnych. By³ eksper tem w
programie „Wielka Gra”.

n

n

Zdjêcia Wies³aw £uczaj

ZAPROSZENIE DO INSTYTUTU HISTORII

Praca profesora Wies³awa £uczaja z serii „Cz³owiek jako
baza danych” powsta³a przy wspó³udziale mieszkañców
Kielc, którzy wskazywali na mapie swojego miasta dziesiêæ miejsc szczególnie im bliskich.

W tym dziele profesora Wies³awa £uczaja kolejne okrêgi
pokazuj¹ przyrost drzewa. Na ich tle s¹ pokazane wa¿ne
¿ycia z wydarzenia cz³owieka (zaczynaj¹ siê od œrodka i
urodzin) po³¹czone lini¹.

Wspólne zdjêcie zrobione po uroczystoœci w Pa³acu Prezydenckim. Od lewej: Joanna £uczaj, ¿ona profesora, prezydent Bronis³aw Komorowski, syn Ignacy £uczaj i profesor
Wies³aw £uczaj.

Wokó³ swojego widzenia
sztuki profesor usi³uje skupiæ
grupê artystów z kilku krajów
w projekcie „Discursive geometry”. Wernisa¿ jego wystawy indywidualnej „Geometria

w dyskursie” zaplanowano w
najbli¿szy pi¹tek, 16 listopada w Mazowieckim Centrum
Sztuki Wspó³czesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Piotr BURDA

Profesor Wies³aw £uczaj
Urodzi³ siê w 1960 roku. W latach 1980-85
studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, gdzie zdoby³ dyplom na z wyró¿nieniem
na Wydziale Grafiki, a aneks do dyplomu na
Wydziale Malarstwa. Dwukrotny stypendysta
ministra kultury i sztuki. Od 1986 roku zatrudniony jest na Wydziale Malarstwa warszawskiej
ASP, w Pracowni Wiedzy o Dzia³aniach i Strukturach Wizualnych. Od roku 2001 zwi¹zany tak¿e
z Instytutem Sztuk Piêknych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od trzech
kadencji pe³ni funkcjê dyrektora Instytutu.
Profesor Wies³aw £uczaj tworzy w zakresie malarstwa, rysunku, instalacji i intermediów. Od
1999 roku uprawia sztukê statystyczn¹, któr¹
oficjalnie proklamowa³ w 2002 roku na XX Miêdzynarodowym plenerze i sympozjum „Znaczenie inspiracji” w Centrum RzeŸby Polskiej w
Oroñsku. Idea sztuki statystycznej opiera siê
na za³o¿eniu, ¿e wspó³czesna rzeczywistoœæ
jest rzeczywistoœci¹ statystyczn¹. W ostatnich
latach, razem z grup¹ artystów europejskich
pracuje nad koncepcj¹ miêdzynarodowego ruchu i nurtu artystycznego „Discursive geometry”, którego jest pomys³odawc¹. Ta idea
w³¹cza sztukê geometryczn¹ w aktualnie
tocz¹ce siê dyskursy, miêdzy innymi spo³eczne,
gender, jêzyka, nauki czy samej sztuki. Jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych oraz
uczestnikiem ponad 200 wystaw zbiorowych w
kraju i za granic¹.

STUDENT 5
143

Z³oty NURT. Swojego faworyta
wybierze tak¿e publicznoœæ. Specjaln¹ nagrodê przyznaj¹ równie¿
studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Cz³onkowie dzia³aj¹cego przy
Instytucie Filologii Polskiej, studenckiego ko³a naukowego Przyjació³ Filmu i Teatru, co roku przyznaj¹ na NURCIE swoj¹ nagrodêWielkiego Pluszowego Misia. W
zesz³ym roku wyró¿nienie trafi³o
do twórców filmu „Kiedyœ bêdziemy szczêœliwi” w re¿yserii Paw³a
Wysoczañskiego.
– Wybór zwyciêzcy zawsze
jest trudny. Ka¿dy z cz³onków naszego jury ma swoje typy. Czasem wiêc trzeba pójœæ na kompromis albo walczyæ o swoich faworytów. Uczymy siê zatem jak
wygl¹da praca cz³onka jury na festiwalu filmowym i z czym siê
wi¹¿e – zdradza Weronika Kêdra,
przewodnicz¹ca SKN.
- W tym roku cz³onkowie studenckiego jury tak¿e nie bêd¹
mieli ³atwego wyboru, bo do
konkursu g³ównego zakwalifikowaliœmy naprawdê dobre dokumenty – mówi Andrzej Kozieja,
cz³onek komisji selekcyjnej
NURT i opiekun SKN Przyjació³
Filmu i Teatru.
Wielkiego Pluszowego Misia
studenci UJK przyznaj¹ 23 listopada podczas uroczystej gali wrêczania nagród.
Justyna CERAZY

Fot. Archiwum

nades³ane filmy, z
czego komisja selekcyjna do
konkursu g³ównego zakwalifikowa³a 39 pozycji. 19 listopada w
Kieleckim Centrum Kultury rusza XVIII edycja Festiwalu Form
Dokumentalnych NURT. Jedn¹ z
nagród w konkursie przyznaj¹
studenci UJK.
Festiwal Form Dokumentalnych rusza ju¿ 19 listopada i potrwa ca³y tydzieñ, a¿ do 23 listopada. Filmy zakwalifikowane do
konkursu g³ównego bêd¹ wyœwietlane w blokach tematycznych.
Tradycyjnie, organizatorzy
przewidzieli tak¿e wiele imprez
towarzysz¹cych. Tegoroczna
edycja zosta³a poœwiêcona
osobie i twórczoœci Brunona
Schulza. Z repertuarem z p³yty
„Sanatorium pod klepsydr¹”
18 listopada wyst¹pi zatem zespó³ Bester Quar tet. Natomiast w galerii Winda na odwiedzaj¹cych czeka wystawa fotografii Jana Boñczy Szab³owskiego zatytu³owana „Drohobycz
bez Schulza”. Odbêd¹ siê tak¿e
pokazy specjalne: film braci Quay „Ulica Krokodyli” oraz filmowe obrazy Krzysztofa Miklaszewskiego, dyrektora ar tystycznego NURT, o Schulzu.
Filmy konkursowe bêdzie
oceniaæ czo³ówka polskich krytyków filmowych. Twórcy dokumentów powalcz¹ o statuetkê

n

Co roku studenci UJK w Kielcach przyznaj¹ swoj¹ nagrodê - Wielkiego Pluszowego
Misia. Na zdjêciu cz³onkinie
studenckiego jury oraz opiekun ko³a- Andrzej Kozieja.

Wa¿ne
Wstêp na wszystkie
imprezy w ramach
NURT-u jest bezp³atny. Szczegó³owy program festiwalu
NURT dostêpny na
stronie internetowej
www.festiwalnurt.pl

Jedno miejsce,
wiele mo¿liwoœci
n Wyjazd integracyjny Klubu Aktywnego Studenta

A

kademickie Biuro Karier zor ganizowa³o
wyjazd integracyjno-szkoleniowy osób
nale¿¹cych do Klubu Aktywnego Studenta.
W po³owie paŸdziernika goœciliœmy w malowniczym Borkowie u podnó¿a Gór Œwiêtokrzyskich. Celem wyjazdu by³
nie tylko aktywny odpoczynek
po wielomiesiêcznej pracy,
lecz przede wszystkim mo¿liwoœæ podzielenia siê z innymi
uczestnikami zdobytym doœwiadczeniem oraz planami
co do dalszego rozwoju zawodowego. Wieczornym dyskusjom nie by³o koñca! Poruszaliœmy kwestie zwi¹zane ze studiami, z obecn¹ sytuacj¹ na
r ynku pracy oraz z obawami
dotycz¹cymi
naszej
przysz³oœci. Wyci¹gniête wnioski okaza³y siê jednak jak najbardziej pozytywne: studiowaliœmy aktywnie, staraliœmy siê
efektywnie wykorzystaæ mo¿liwoœci oferowane przez Akademickie Biuro Karier oraz przez
podobne inicjatywy. Mamy zatem solidne podstawy, by
œmia³o kroczyæ w przysz³oœæ.
Nie zwalnia nas to jednak od
dba³oœci o dalszy rozwój zawodowy, jak i osobisty.
Organizatorzy wyjazdu zadbali o wszelkie szczegó³y. Mieliœmy nie tylko mo¿liwoœæ
zmier zenia siê ze swoimi
s³aboœciami, pokonuj¹c kolejne przeszkody w parku linowym czy na œcianie wspinaczkowej, ale przede wszystkim
mogliœmy skonfr ontowaæ
nasz¹ wiedzê z tym, co przygotowali dla nas profesjonalni
trenerzy umiejêtnoœci interpersonalnych. Aktywna forma
warsztatów i niecodzienne zadania do wykonania sprawi³y,
¿e du¿o ³atwiej by³o nam przyswoiæ nowe wiadomoœci. Bu-

Zdjêcia UJK

Studenci wybior¹
najlepszy dokument

n

Gra w paintball by³a czêœci¹ wspólnego wyjazdu do Borkowa.

n

Krótkie szkolenie przed wejœciem do parku linowego.

dowanie efektywnego zespo³u, stosowanie odpowiedniego stylu przywództwa w zale¿noœci od sytuacji czy zalety
filozofii Kaizen, nie stanowi¹
ju¿ dla nas tajemnic.

Moim zdaniem, niewielu z
nas spodziewa³o siê takiej iloœci wra¿eñ i emocji. Podo³aliœmy wielu wyzwaniom, jeszcze
wiêcej pozosta³o przed nami.
Spotkaliœmy rówieœników, któ-

n

Na œciance wspinaczkowej w Borkowie.

rych wizja przysz³oœci jest to¿sama z nasz¹. Nie zmienimy
rzeczywistoœci, w której ¿yjemy, ale mamy si³ê i motywacjê,
by doskonaliæ samych siebie.
Ewelina DUDA

WA¯NA KONFERENCJA NASZEJ UCZELNI

U

niwersytet Jana Kochanowskiego w dniach 28-30
paŸdziernika by³ gospodarzem konferencji Alliance
of Universities for Democracy zatytu³owanej „Demokracja i uniwersytet w erze transformacji globalnej”.
Uroczyste otwarcie konferencji
mia³o miejsce w sali konferencyjnej
Urzêdu Wojewódzkiego. Udzia³ w
niej wziêli wojewoda œwiêtokrzyski
Bo¿entyna Pa³ka-Koruba, prezydent
Kielc Wojciech Lubawski, marsza³ek województwa Adam Jarubas.
Przemówienie otwieraj¹ce konferencjê, zatytu³owane „Obywatele
Unii Europejskiej. Demokratyzacja
integracji europejskiej” wyg³osi³a
Ró¿a Thun, pos³anka do Parlamentu Europejskiego.
W drugim dniu konferencji goœciem by³ znany dziennikarz i publicysta Konstanty Gebert. Organizatorem z ramienia Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego by³ pr ofesor
W³odzimierz Batóg.

AUDEM (Alliance of Universities
for Democracy) jest organizacj¹ promuj¹c¹ i rozwijaj¹c¹ wartoœci demokratyczne, spo³eczeñstwo obywatelskie, zaanga¿owanie na r zecz
spo³eczeñstwa oraz porozumienie
miêdzykulturowe poprzez miêdzynarodow¹ wspó³pracê miêdzy instytucjami szkolnictwa wy¿szego i
osób z nim zwi¹zanych. Istnieje od
1990 roku i skupia przedstawicieli
uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Wêgier, Polski,
Chorwacji i krajów dawnego ZSRR.
Konferencja AUDEM jest praktycznym wyrazem demokracji w
dzia³aniu, gr omadz¹c osoby
dzia³aj¹ce na jej rzecz i poszukuj¹c
rozwi¹zañ problemów wspó³czesnego œwiata poprzez wymianê idei i doœwiadczeñ, a tak¿e procesu wspierania demokratyzacji spo³eczeñstw.
Odbywaj¹c siê w naszym kraju, przyczyni siê ona tak¿e do kszta³towania pozytywnego obrazu Polski i Polaków za granic¹.

n

Fot. UJK

Demokracja i Uniwersytet

Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wita goœci konferencji.

6 STUDENT

Teatralne pasje studentów

PAMIÊTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW
Z ZIEM ZABRANYCH

Wielki projekt
U

niwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczyna projekt „Pamiêtniki i listy
polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Bia³oruœ, Ukraina)
w latach 1795-1918”.
Zak³ada on przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski,
Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji,
Litwy, Bia³orusi, £otwy i Ukrainy,
której celem bêdzie odnalezienie oraz zinwentar yzowanie
znajduj¹cych siê tam pamiêtników i listów polskich autorów.
Wyniki tych prac bêd¹ sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej oraz w postaci
internetowej bazy danych.
Podsumowanie przeprowadzonych poszukiwañ nast¹pi
podczas konferencji naukowej, której pok³osiem bêdzie
opracowanie katalogu wspomnieñ, a tak¿e zbiorów korespondencji. Natomiast w efekcie realizacji projektu wydana
zostanie publikacja kolekcji
piêtnastu dziewiêtnastowiecznych pamiêtników oraz dwunastu zbiorów listów polskich au-

torów z Ziem Zabranych (Litwa, Bia³oruœ, Ukraina).
W r ealizacjê pr ojektu,
oprócz histor yków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
zaanga¿owani bêd¹ pracownicy Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk, Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Uniwersytetu
£ódzkiego, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Z zagranicznych oœrodków w projekt
w³¹cz¹ siê miêdzy innymi Instytut Historii Litewskiej Akademii Nauk, Uniwersytet
Wo³yñski w £ucku, Uniwersytet Pañstwowy w Miñsku i Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki we Lwowie. Kierownikiem projektu zosta³ profesor
Wies³aw Caban.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na realizacjê
tego projektu w wyniku postêpowania konkursowego przyzna³o kwotê 800 tysiêcy
z³otych. W dziejach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
jest to najwiêkszy projekt badawczy w zakresie nauk humanistycznych.
/JD/

n Ju¿ w grudniu niezwyk³a premiera na deskach

I

Kieleckiego Centrum Kultury

nicjatywa, o której opowiem, jest przyk³adem tego, ¿e ¿akom nie tylko nauka i piwo w g³owie.
Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gimnazjaliœci z Zespo³u
Szkó³ Katolickich imienia
œwiêtego Stanis³awa Kostki
oraz dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej BRACHU wystawiaj¹
11 grudnia o godzinie 17 w
Kieleckim Centrum Kultur y
sztukê pod tytu³em „Serce z
p³omienia”. Jest ona inspirowana s³ynn¹ „Dziewczynk¹ z
zapa³kami” Christiana Andersena. Scenariusz napisa³a Karolina Gregorczyk, studentka
III roku filologii polskiej. Katalizatorem wszelkich zadañ z
tym zwi¹zanych jest nieocenione Akademickie Biuro Karier, które skutecznie potrafi
skierowaæ potrzeby i aspiracje

studenta na odpowiednie tory.
O czym jest sztuka? Dziewczynkê z zapa³kami (w roli Izabela Filipczak) wyrwaliœmy z jej
baœniowego wymiaru i sprowadziliœmy do naszych wspó³czesnych czasów. W ten sposób
skonfr ontowaliœmy œwiat
dziecka i œwiat osoby doros³ej.
Ich odmienne spojrzenia na
rzeczywistoœæ. Dziewczynce
jest zimno, chce sprzedaæ zapa³ki, aby pomóc rodzicom, dla
niej wszystko w zasadzie jest
jasne i proste, ma cel, walczy o
¿ycie. Inaczej sytuacja siê ma z
archetypami niektór ych postaw ludzi doros³ych: szefowej
firmy (w roli Karolina Kopacz),
w³aœciciela klubu disco (Tomasz Mogielski), nauczycielki
(Ewelina Cygan) czy celebrytki
(Kalina Cha³upka), których problemy wydaj¹ siê bardziej

skomplikowane. Warto zadaæ
sobie pytanie, co wyniknie z
konfrontacji tych dwóch œwiatów. Na pewno bêdzie du¿o
œmiechu, ale te¿ znajdzie siê
miejsce na refleksjê.
Studenci poprzez tê sztukê
pragn¹
pokazaæ
wizjê
wspó³czesnoœci oraz daæ szansê dzieciom-aktorom sprawdziæ siê w nowej dla nich scenicznej rzeczywistoœci. Dla studentów bior¹cych udzia³ w tym
spektaklu jest to tak¿e dodatkowe doœwiadczenie, które
uczy wspó³pracy w grupie przy
tworzeniu projektów oraz rozwija umiejêtnoœci artystyczne.
Przedstawienie skierowane
jest zarówno do m³odszych, jak
i do starszych widzów. Ka¿dy
znajdzie w tej sztuce coœ dla
siebie. Przedstawienie bêdzie
tak¿e okazj¹ do wziêcia udzia³u
w œwi¹tecznej akcji charytatyw-

nej na rzecz dzieci z œwietlicy
œrodowiskowej BRACHU. Jeœli
chcesz w³¹czyæ siê w ten szczególny dar serca, w imieniu
Dziewczynki z zapa³kami i
wszystkich dzieci gor¹co zapraszamy! Rezerwacja miejsc
ju¿ trwa pod numerem telefonu 500-249-076. Wstêp wolny.
Studencka grupa teatralna
i Akademickie Biuro Karier
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ju¿ dzisiaj serdecznie
dziêkuj¹ panu prezydentowi
miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu, dyrekcji Kieleckiego Centrum Kultur y pani
Magdalenie Kusztal i panu Jaros³awowi £yskowi, jak równie¿ twórcy teatru „Pegaz” panu Andrzejowi Skorupskiemu
za ¿yczliwe wsparcie realizacji
studenckich pasji i marzeñ.
Anna DOBRUT

W

e wtorek, 20 listopada,
podpisane zostanie porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, a miastem i gmin¹
Chmielnik.
Podpisz¹ je profesor Jacek
Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Jaros³aw Zatorski, burmistr z
Chmielnika. Wspó³praca ma
na celu upowszechnienie wiedzy o spo³ecznoœci ¿ydowskiej
w zakresie dzia³alnoœci naukowej, popularnonaukowej, edukacyjnej i wystawienniczej. W

podpisaniu umowy ze strony
uniwersytetu weŸmie udzia³
profesor Marek Przenios³o,
prorektor do spraw nauki i
wspó³pracy z zagranic¹, profesor Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, doktor Edyta Majcher-Ociesa, opiekun naukowy Studenckiego Ko³a Naukowego Judaica. Ze strony miasta i gminy
Chmielnik - Agnieszka Dziarmaga, kierownik Oœrodka Edukacyjno-Muzealnego Wirtualny
Sztetl.
/EMO/

Zdjêcia Archiwum

Wspó³praca z Chmielnikiem

n

K³ótniom Gwiazdy i jej ch³opaka nie ma koñca. W rzeczywistoœci Kalina Cha³upka i Karol Zarêba s¹ zgodni.

n

Fragment naszego wystêpu „Wokó³ sami lunatycy”. Czy
bohaterowie sztuki siê w koñcu obudz¹?

GRUPA ANDRZEJA PIASECZNEGO Z PROGRAMU „BITWA NA G£OSY” POJAWI£A SIÊ NA WYDZIALE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM

Wejœæ w przysz³oœæ prawdziwym przebojem

n

Fot. Dawid £ukasik

W

œrodê, 24 paŸdziernika, grupa Andrzeja
Piasecznego z „Bitwy na g³osy” zaskoczy³a naszych studentów i wyk³adowców
pojawiaj¹c siê na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
Uczestnicy krêcili sceny do pó³fina³owej ods³ony
programu w Instytucie Chemii Uniwersyteckiego
Campusu przy ulicy Œwiêtokrzyskiej. - Nigdy nie przypuszcza³am, ¿e nauka mo¿e byæ tak imponuj¹ca –
podkreœla³a Magda Paradziej, studentka pedagogiki. W eksperymentach laboratoryjnych wziêli udzia³
tak¿e „prawdziwi” studenci, zapewniaj¹c miêdzy innymi dodatkowe atrakcje w postaci bia³ego dymu
spowijaj¹cego salê.
- Te eksperymenty to dobre t³o do kolejnej piosenki – mówi³ Filip Wnuk. Sam przyzna³, ¿e ciê¿ko pogodziæ naukê z przygotowaniami do „Bitwy”, ale… - Uniwersytet jest dla mnie na pierwszym miejscu – dorzuci³ z wymownym uœmiechem. W szesnastoosobowym sk³adzie Andrzeja Piasecznego œpiewa³o trzech
„naszych”. W dawnej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej,
poprzedniczce Uniwersytetu, studiowa³ te¿ sam Andrzej Piaseczny. Idea promocji regionu œwiêtokrzyskiego realizowana w „Bitwie na g³osy” idealnie wpisa³a siê w misjê uczelni. Uniwersytet jako najlepsze
miejsce spe³niania pasji – nie tylko muzycznych - i
wejœcia w przysz³oœæ prawdziwym przebojem.
Owoce pracy ekipy Andrzeja Piasecznego mo¿na
by³o zobaczyæ na antenie Programu 2 Telewizji Polskiej. W minion¹ sobotê odby³ siê fina³ imprezy. Wygra³a dru¿yna Andrzeja Piasecznego, a w niej trzech
naszych studentów i jeden absolwent. Gratulujemy!
Jan DUDA

Grupa Andrzeja Piasecznego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

STUDENT 7
W teorii
i praktyce

D

ziœ zaczynaj¹ siê Kieleckie Dni Przedsiêbior czoœci Akademickiej. Bêdzie du¿o
o biznesie, zarówno w teorii,
jak i praktyce.
Kieleckie Dni Przedsiêbiorczoœci Akademickiej to dwudniowe wydarzenie skierowane przede wszystkim do studentów.
Przez dwa dni m³odzi ludzie
bêd¹ brali udzia³ w warsztatach,
szkoleniach i kursach. - Zapraszam do siedziby Kieleckiego
Parku Technologicznego. Wœród
atrakcji dwóch najbli¿szych dni
jest gie³da kooperacyjna, gdzie
bêdzie mo¿na z ofert¹ wielu instytucji, stowarzyszeñ, wy¿szych uczelni, zaprezentuje siê
nawet Kielecki Teatr Tañca - informuje Szymon Mazurkiewicz,
dyrektor Kieleckiego Parku
Technologicznego.
W czwar tek zaplanowano
siedem paneli szkoleniowych.
Wœród nich s¹ warsztaty poœwiêcone miêdzy innymi tworzeniu biznesplanu. Podczas
dwóch dni intensywnych zajêæ
studenci mog¹ dowiedzieæ
siê, jak najwiêcej na temat wa-

runków, które trzeba spe³niæ,
¿eby za³o¿yæ i poprowadziæ firmê.
Ciekawie zapowiada siê
pi¹tkowa konferencja “Inspiracja biznesem”. O swojej drodze do sukcesu opowiedz¹
œwiêtokrzyscy przedsiêbiorcy
miêdzy innymi Tomasz Tworek
oraz Pawe³ Otwinowski. Konferencja “Inspiracja biznesem”
ma charakter otwarty i mog¹
wzi¹æ w niej udzia³ wszyscy zainteresowani.
- Do naszej siedziby przy ulicy Olszewskiego zapraszamy
o godzinie 13. Zaczynamy od
wyk³adu Aureliusza Górskiego, który opowie, jak rozwijaæ
osobowoœæ. Potem o swojej
drodze do sukcesu opowiadaæ
bêd¹ œwiêtokrzyscy przedsiêbiorcy. Uczestnicy konferencji
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zadawania pytañ - mówi Szymon Mazurkiewicz.
Kieleckie Dni Przedsiêbiorczoœci Akademickiej zorganizowane s¹ dziêki realizacji
projektu “Akademia M³odego
Biznesu” wspó³finansowanego z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.

Zagrali weterani rocka

n Koncert legendarnego zespo³u T.Love w klubie studenckim Wspak

L

egendarny zespó³ rockowy T.Love wyst¹pi³ w
studenckim klubie
Wspak. Muniek Staszczyk znów rozgrza³ kieleck¹ publicznoœæ.
Goœcie musieli wykazaæ siê
du¿¹ cierpliwoœci¹, gdy¿ zespó³ przyjecha³ do klubu z godzinnym opóŸnieniem. Wynagrodzi³ to jednak pozytywn¹
dawk¹ rockowej energii. Koncert zacz¹³ siê od piosenek z
najnowszej p³yty zespo³u „Old
is gold”. Nie mog³o zabrakn¹æ
te¿ star ych pr zebojów zespo³u, który ju¿ lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku jest
obecny na listach przebojów.
Koncert T.Love by³ jedn¹ z
atrakcji studenckiej jesieni w
klubie WSPAK. Ju¿ jutro kolejny hitowy koncert skar¿yskiej
grupy Happysad. Przedstawiamy kalendarz najbli¿szych wydarzeñ klubowych, który przekaza³a nam Anna T³uszcz, kierownik klubu WSPAK.

n

Zdjêcia Dawid £ukasik

DWA DNI PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
AKADEMICKIEJ

Od pocz¹tku dzia³alnoœci liderem zespo³u jest Muniek Staszczyk.

W listopadzie we WSPAKU
16 listopada - wyst¹pi skar¿yska formacja Happysad. Zespó³ jest swoistym fenomenem na naszym rynku muzycznym. Ma³o widoczny w radiu i telewizji, gra i koncertuje, a sale przepe³nione s¹ publicznoœci¹ od 14 do 60 lat.
Muzyka mi³a i przyjemna dla
wszystkich uszu.
17 listopada - klasyka muzyki
hiphopowej, szczeciñski zespó³ £ona i Webber piêkne
poetyckie teksty i ciekawe
podk³ady muzyczne.
23 listopada - kieleckie klimaty - ch³opak z KSM, raper
“MEDIUM” czyli Piotr Kowalczyk zaczaruje wszystkich
swoj¹ transcendentaln¹ wizj¹
rapu.
24 listopada - koncert poezji
œpiewanej i szanty rosyjskiej
w wykonaniu z najwy¿szej
pó³ki zaprezentuj¹ Dominika
¯ukowska i Andrzej Korycki.

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
„WYCHOWANIE U RÓDE£”

Rosn¹ jak
chwasty…
czterech obszarach. – Trzeba
bêdzie przygotowaæ ewolucyjnie, a nie r ewolucyjnie
uczniów do wczeœniejszej inicjacji szkolnej, zmieniæ szko³y
na cyfrowe, odbudowaæ wiêzi
miêdzy szko³ami a zak³adami
pracy, a tak¿e zadbaæ o bezpieczeñstwo w placówkach
oœwiaty – wylicza³. - Z tym
ostatnim zagadnieniem wi¹¿e
siê tak¿e wychowanie u Ÿróde³, powrót do sprawdzonych
war toœci. Sojusznikami w
kszta³towaniu postaw mog¹
byæ Towarzystwa Regionalne,
harcerstwo, ciekawi patroni
szkó³, bo dzieci koniecznie
muszê mieæ wpojone jakieœ
zasady. Nie mog¹ rosn¹æ jak
chwasty.
Kurator Ma³gorzata Muzo³
doda³a, ¿e szko³a powinna
pe³niæ rolê dydaktyczn¹, opiekuñcz¹ i wychowawcz¹, wspieraj¹c rodzinê. Jolanta Pó³rola-Góral, dziekan Wydzia³u Pedagogicznego uczelni przy ulicy Ponurego Piwnika, która
w³o¿y³a du¿o pracy w przygotowanie konferencji doda³a, ¿e
jej tematyka dotyczy wielu najbardziej aktualnych problemów zwi¹zanych z wychowaniem m³odego cz³owieka. –
Bêdzie mowa o r elacjach
ucznia z nauczycielem, o mafiach szkolnych, patologicznym dzieciñstwie, o roli ojca w
rodzinie i zmianach programowych – wylicza³a. - Spektrum
prezentowanych zagadnieñ
jest szerokie.
Iwona ROJEK
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Wœród publiki byli g³ownie studenci, ale i tak¿e licealiœci.

STUDENCI DYSKUTUJ¥ Z AKTORAMI, ZAPROSZ¥ TE¯ POLITYKÓW

Gadaj¹ce g³owy
R

ozmowy z aktorami, re¿yserami, politykami i ludŸmi
zwi¹zanymi z kultur¹. Instytut
Filologii Polskiej Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego wznowi³
cykl spotkañ nazwany „Gadaj¹cymi g³owami”.
Spotkania studentów z kieleckimi ar tystami to pomys³
Ko³a Przyjació³ Filmu i Teatru,
które dzia³a przy Instytucie Filologii Polskiej UJK. Tam te¿, w
budynku przy ulicy Leœnej 16,
odbywaj¹ siê te cykliczne spotkania. Cz³onkowie ko³a zapraszaj¹ na nie aktorów, re¿yserów oraz ludzi zwi¹zanych z
kultur¹. W Instytucie przy ulicy
Leœnej goœcili miêdzy innymi
Emilia Krakowska, Gra¿yna
Szapo³owska, Jer zy Zelnik
oraz Jan Nowicki.
Ko³o organizuje tak¿e regularnie dyskusje z aktorami kieleckiego Teatru imienia Stefa-

na ¯eromskiego. Tylko w
ubieg³ym roku ze studentami
spotkali siê Wojciech Niemczyk, Tomasz Nosiñski, Beata
Pszeniczna, Andrzej Plata, Micha³ Wêgrzyñski i Maciej Pesta.
Wczoraj po raz kolejny rozmawia³ z ¿akami Dawid ¯³obiñski.
- Te spotkania daj¹ nam
mo¿liwoœæ poznania œrodowiska aktorskiego oraz warsztatu poszczególnych aktorów.
Mamy okazjê us³yszeæ, jak
wygl¹daj¹ przygotowania do
roli i spektaklu – podkreœla
Magdalena Michta, cz³onkini
SKN Przyjació³ Filmu i Teatru.
- W tym roku oprócz ar tystów zaprosimy tak¿e kilku regionalnych polityków. Bêdzie
tak¿e okazja, ¿eby zadaæ im
pytania – zapowiada Andrzej
Kozieja, przewodnicz¹cy SKN
Przyjació³ Filmu i Teatru.
Justyna CERAZY

29 LISTOPADA
W AULI UJK

Andrzejki
melomanów
41

Fot. archiwum

P

rzed nami stoj¹ trudne zadania, musimy
wychowaæ m³ode pokolenia, tak, ¿eby
mia³y jakieœ zasady wartoœci i
poradzi³y sobie w ¿yciu – powiedzia³ Tadeusz S³awecki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej podczas
Miêdzynarodowej Konferencji
„Wychowanie u Ÿróde³”. – Teraz m³odzi ludzie nie maj¹ pracy i czuj¹ siê zagubieni.
Konferencjê, która odby³a
siê w auli akademickiej przy
ulicy Krakowskiej, zatytu³owan¹ „Wychowanie u Ÿróde³”, zorganizowa³y wspólnie
dwie uczelnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Wy¿sza Szko³a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo³ecznych w Kielcach. Uczestniczyli w niej profesorowie z Austrii, Ukrainy,
Bia³orusi i wielu czo³owych
polskich uczelni. Mówili o tym
jak wychowywaæ m³ode pokolenie, ¿eby odnios³o sukces.
Publicznoœæ przywitali: profesor Janusz Król, w zastêpstwie rektora Jacka Semianiaka i doktor Jan Telus, rektor
Wy¿szej Szko³y Ekonomii, Tur ystyki i Nauk Spo³ecznych.
Podkreœlili oni, ¿e ta inicjatywa jest dobrym przyk³adem na
to jak mo¿e wspó³pracowaæ
uczelnia publiczna z niepubliczn¹ dla dobra nauczycieli i
studentów.
Sekretarz stanu Tadeusz
S³awecki powiedzia³, ¿e w najbli¿szych latach pedagodzy
bêd¹ siê musieli skupiæ na
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Wczoraj goœciem pier wszego w tym roku akademickim spotkania z cyklu
,,Gadaj¹ce g³owy” by³ Dawid ¯³obiñski, aktor kieleckiego Teatru imienia
Stefana ¯eromskiego.

koncer t akademicki
odbêdzie siê w czwartek, 29 listopada o godzinie 18 w auli
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy ¯eromskiego
5.
Wyst¹pi w nim duet Vio –
Dion Duo w sk³adzie Malwina
Miko³ajczak – skr zypce i
Krzysztof Lutrzykowski – akordeon. Wykonawcy s¹ absolwentami bydgoskiej Akademii
Muzycznej. W programie koncertu znajd¹ siê otwory Astora
Piazzolli, Arcangelo Correliego, Beli Bar toka, S³awomira
Kaczorowskiego i Manuela de
Falla. S³owo o muzyce wyg³osi
profesor Janusz Król, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Wstêp wolny.
/pio/

8 STUDENT
Derby dla nas

S

czê³y wyraŸnie rozluŸnione.
Wykorzysta³y to rywalki z Politechniki, wychodz¹c na prowadzenie 8:3. Wtedy jednak w
polu zagrywki stanê³a Karolina Giel i swoj¹ œwietn¹ zagr ywk¹ nie da³a szans przeciwniczkom na rozgr ywanie
dobrych akcji. Na tablicy wyników zrobi³ siê remis 9:9. Potem czwarta partia przybra³a
podobny scenariusz jak set
drugi. Byliœmy œwiadkami gry
punkt za punkt. W koñcówce
seta zawodniczki AZS UJK ponownie odskoczy³y, tym razem
na wynik 22:17. Jednak po raz
kolejny zafundowa³y sobie
nerwow¹ koñcówkê. Rywalki z
Politechniki doprowadzi³y ponownie do wyrównania, a seta
rozstrzygnê³a gra na przewagi.
Ostatecznie tê partiê 27:25 i
w konsekwencji ca³e spotkanie 3:1 wygra³y zawodniczki z
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Gospodynie nale¿y pochwaliæ za dobr¹ grê, zw³aszcza w trzeciej partii. Trzeba tak¿e doceniæ siatkarki z Politechniki Œwiêtokrzyskiej, któr e pokaza³y ambitn¹ gr ê
zw³aszcza w pierwszym secie.
Akademickim derbom Kielc
przygl¹da³ siê profesor Jacek
Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Rektor naszej uczelni bardzo
prze¿ywa³ mecz podopiecznych trenera Osiakowskiego,
dzielnie im kibicowa³ i nie kry³
swojego zadowolenia z koñcowego wyniku meczu.
Maciej WADOWSKI

Fot. archiwum

iatkarki AZS UJK Kielce pokona³y w akademickich derbach Kielc
w rozgrywkach III ligi
pi³ki siatkowej kobiet AZS Politechnikê Œwiêtokrzysk¹ 3:1
(21:25, 27:25, 25:15,
27:25).
Podopieczne trenera Grzegorza Osiakowskiego rozpoczê³y pojedynek z dru¿yn¹ Politechniki Œwiêtokrzyskiej od
prowadzenia 10:6, jednak potem coœ w ich grze siê zaciê³o.
Zawodniczki z Politechniki
szybko odrobi³y straty i wysz³y
na prowadzenie 20:17. W koñcówce pier wszego seta
urz¹dzi³y sobie istne niszczenie przeciwniczek i wygra³y
ostatecznie 25:21.
Drugi set to od pocz¹tku
wyrównana gra z obu stron.
Zespo³y gra³y w³aœciwie pi³ka
za pi³kê. W koñcówce seta
siatkarki z Uniwersytetu
wysz³y jednak na prowadzenie
23:19. Ale zamiast pewnie wygraæ tê ods³onê gry zawodniczki AZS UJK urz¹dzi³y sobie
prawdziwy horror. Da³y siê dojœæ rywalkom, które doprowadzi³y do stanu po 24:24. Jednak na szczêœcie podopieczne
Grzegorza Osiakowskiego wygra³y seta na przewagi 27:25.
Trzecia par tia pojedynku
przebieg³a bez wiêkszej historii. Siatkarkom AZS UJK wychodzi³y niemal wszystkie zagrania. Natomiast siatkarki
AZS PŒ pope³nia³y proste
b³êdy i przegra³y tego seta
25:14.
Czwartego seta podopieczne trenera Osiakowskiego za-
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Podczas derbowego meczu nasze siatkarki cieszy³y siê z
ka¿dego zdobytego punktu.

Druga wygrana
P

o prawie dwugodzinnym
zaciêtym meczu siatkarze AZS
UJK pokonali ZUS Kielce,
triumfatora ubieg³orocznej
edycji rozgrywek III ligi siatkarzy 3:1 (21:25 28:26 26:24
25:21).
By³ to udany rewan¿ za
dwie ubieg³oroczne pora¿ki z
tym zespo³em, tym bardziej
cenny, ¿e odniesiony na wyjeŸdzie.
Pierwszy set nasi siatkarze
rozpoczêli od prowadzenia
7:0 i zanosi³o siê na ³atwe zwyciêstwo, ale gospodarze doprowadzili do remisu po 15 i
dalej to ZUS prowadzi³ grê wygrywaj¹c do 21. Drugiego se-

ta po zaciêtej walce i zmianie
rozgr ywaj¹cego na Marcina
Sasala 28:26 wygrali siatkarze UJK. Podobny przebieg i
równie zaciêty by³ set trzeci,
wygrany 26:24 przez siatkarzy
UJK. W czwartym secie zanosi³o siê na tie-break, bowiem
ZUS prowadzi³ ró¿nic¹ czterech punktów, ale siatkarze
UJK doprowadzili do remisu
12:12 i kontrolowali grê wygr ywaj¹c seta 25:21 i mecz
3:1.
Za tydzieñ 15 listopada o
godz 20.30 AZS UJK gra w sali
WDK z SMS UKS Gump Ostrowiec Œwiêtokrzyski.

Dwa zwyciêstwa
n AZS UJK Kielce gromi Grodziszczankê!

S

zczypiorniœci AZS UJK
Kielce odnieœli kolejne pewne zwyciêstwo
w rozgrywkach III ligi.
Po zwyciêstwie nad MKS Bi³goraj tym razem podopieczni Tomasza B³aszkiewicza pokonali
wysoko na wyjeŸdzie Grodziszczankê Gr odzisko Dolne
40:18 (20:9).
– Na pewno jest siê z czego
cieszyæ. Tym bardziej, ¿e przeciwnik by³ nam bli¿ej nieznany,
poniewa¿ to debiutant w lidze i
zagraliœmy z nimi z obawami –
ocenia mecz Sebastian Kozubek, rozgr ywaj¹cy dr u¿yny
AZS UJK. A Mateusz Kutwin
dodaje - Nasza dru¿yna zagra³a bardzo dobry mecz. Fajnie funkcjonowa³o to co æwiczymy na treningach, czyli konsekwencja w grze. Ca³y czas
utrzymywaliœmy swój równy
poziom i nie dostosowaliœmy
siê do warunków gry przeciwnika.
Pojedynek rozpocz¹³ siê od
wyniku 2:2. Jednak potem na
parkiecie zaczêli rz¹dziæ ju¿
tylko zawodnicy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kolejne bramki rzucali: Mateusz
Kutwin, Sergiusz Wojda czy
Pawe³ Papaj. Gospodarze potrafili tylko sporadycznie odpowiedzieæ trafieniem. - Gdzieœ
od 15 minuty meczu zaczê³o
siê nam graæ bardzo ³atwo i
mogliœmy pograæ tak zwan¹
nasz¹ grê, czyli broniliœmy
twardo i mocno w obronie, a
tak¿e ci¹gnêliœmy kontrê. Natomiast nasi skrzyd³owi mogli
siê popisaæ, rzucaj¹c kilka
³adnych i efektowych bramek
– komentuje Sebastian Kozubek. Po trzydziestu minutach
akademicy z Kielc prowadzili
20:9.
Po przerwie obraz gry nie
zmieni³ siê znacz¹co. Kolejne
akcje koñczyli sukcesami miêdzy innymi: wymieniony ju¿
wczeœniej Pawe³ Papaj czy
£ukasz Michalski. Dr ug¹
po³owê „czarno-bia³o-czer woni” wygrali dok³adnie takim samym stosunkiem bramkowym
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Fot. Patryk Ptak

AZS UJK KIELCE POKONA£O
AZS POLITECHNIKÊ

Fragment pierwszego meczu naszych pi³karzy rêcznych z MKS Bi³goraj.

jak pier wsz¹. Jak ³atwo obliczyæ, pojedynek zakoñczy³ siê
zwyciêstwem szczypiornistów
AZS UJK Kielce 40:18.
Pomimo wysokiego zwyciêstwa po meczu Sebastian Kozubek doceni³ przeciwników z
Grodziska Dolnego i ich kibiców: - Cieszy to, ¿e tam, gdzie
graliœmy w Grodzisku Dolnym
na Podkarpaciu, by³a pe³na
hala. Fajnie, ¿e pi³ka rêczna w
takich ma³ych oœrodkach te¿
siê rozwija. To na pewno jest
dla nas plus, ¿e mo¿emy tam
przyjechaæ i pokazaæ siê z dobrej strony.
Najlepszymi strzelcami w
dru¿ynie akademików w pojedynku z Grodziszczank¹ byli:
Mateusz Kutwin i Pawe³ Papaj,
którzy zdobyli po dziewiêæ bramek. Obaj zawodnicy zachowuj¹ wysok¹ skutecznoœæ z
poprzedniego sezonu. War to
tak¿e podkreœliæ w meczu bardzo dobr¹ grê skrzyd³owych.
Skr zyd³a bêd¹ na pewno
mocn¹
br oni¹
„czarno-bia³o-czerwonych” w kolej-

nych pojedynkach. Na koniec
nale¿y tak¿e wyró¿niæ ko³owego £ukasza Michalskiego, który udanie zast¹pi³ w dru¿ynie
Bartka Zagniñskiego.
Teraz przed szczypiornistami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego d³u¿sza przerwa w
rozgrywkach. Ale ju¿ 18 listopada podopiecznych trenera
B³aszkiewicza czeka ciê¿ki pojedynek derbowy z Polonic¹
Kielce. - Ju¿ po meczu w Grodzisku, w szatni i w busie mówiliœmy sobie, ¿e najwa¿niejsze jest teraz to co dopiero
przed nami. Mecz z Polonic¹
to s¹ takie nasze ma³e derby,
które w zesz³ym sezonie zremisowaliœmy i przegraliœmy.
Teraz chcemy, siê im zrewan¿owaæ i na pewno musimy zagraæ zespo³owo. Wierzê, ¿e
tak bêdzie, poniewa¿ atmosfera w zespole jest super i jesteœmy nastawieni na walkê z Polonic¹ – ocenia Sebastian Kozubek. Natomiast Mateusz
Kutwin, uzupe³niaj¹c wypowiedŸ kolegi z zespo³u, dodaje:

- Wiadomo derby zawsze
rz¹dz¹ siê swoimi prawami,
bêdziemy siê na nie koncentrowaæ i po œwiêtach bêdziemy
siê ju¿ maksymalnie spinaæ
na treningach. Mam nadziejê,
¿e wygramy ten mecz. Trzymamy zawodników AZS UJK za
s³owa i zapraszamy 18 listopada do hali przy ulicy Krakowskiej na derby Kielc.
Pi³karzy rêcznych AZS UJK
Kielce wspieraj¹: POLFOL, LAFARGE, Fundusz Po¿yczkowy
Województwa Œwiêtokrzyskiego, PGNiG, MM Invest,
TOPKLIMA, INGA, K2 Anaccy.
Swoje wsparcie udzielaj¹ równie¿ samorz¹d studentów UJK
i sama uczelnia.
Maciej WADOWSKI
n Grodziszczanka Grodzisko Dolne
- AZS UJK Kielce 18:40 (8:19)
AZS UJK: Kucper, Su³kowski, Detka – Œwiercz 4, Papaj 9, Wojda 4, Michalski 5, Boszczyk 4, Kutwin 9, Kozubek 1, Bednarski 2, £ukaszczyk,
Rybak 1, Weso³owski 1.

Rozwin¹æ to, co uda³o siê stworzyæ

O

plany na nadchodz¹cy rok, kondycjê spor tu akademickiego oraz organizacjê œrodowiskow¹ zapytaliœmy Tomasza B³aszkiewicza,
wiceprezesa Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Maciej Wadowski: * Przed
nami nowy rok akademicki.
Jakie cele stawia sobie w nim
KU AZS UJK?
Tomasz B³aszkiewicz: Pr zede wszystkim chcemy
utrzymaæ to, co uda³o siê nam
stworzyæ w zesz³ym roku, czyli
udzia³y w ligach, to jest jakby
cel pierwszy. Wiadomo, ¿e s¹
to dosyæ kosztowne rzeczy. Po
drugie na pewno bêdziemy
chcieli utrzymaæ frekwencjê
na Akademickich Mistr zostwach Polski. Jest to problem ze wzglêdu na coraz

mniejsz¹ liczbê studentów
sportowców. Bêdziemy jednak
poszukiwaæ tych m³odych ludzi i próbowali ich w jakiœ sposób przygotowaæ do startu w
zawodach akademickich.
Chcielibyœmy tak¿e aby imprezy takie jak: Wigilia Sportowa,
Turniej Char ytatywny, Dzieñ
Dziecka czy Gala Sportu sta³y
siê wydarzeniami cyklicznymi i
pokazywa³y nasz AZS nie tylko
na boisku, ale tak¿e poza nimi.
* No w³aœnie, obecnie coraz mniej m³odych ludzi jest
chêtnych do trenowania i
dzia³ania w AZS…
- Kiedyœ dawno, dawno by³o
tak, ¿e m³odzie¿ nie mia³a co
robiæ i swój wolny czas spêdza³a spotykaj¹c siê ze sob¹
czy to na treningach, czy na
boiskach i to niekoniecznie w
roli zawodników, a czêsto te¿

w klubie uczelnianym wymyœlaj¹c i tworz¹c nowe fajne
sportowe inicjatywy. Teraz to
siê bardzo, zmieni³o. Sport zosta³ zepchniêty na dalszy
plan, a trening zosta³ zast¹piony „spacerem po galerii”. Lecz ja nie sk³adam broni,
a zesz³y rok pokaza³, ¿e warto
dzia³aæ i inwestowaæ w
m³odych ludzi, a ty jesteœ tego
przyk³adem.
* Porozmawiajmy o zespo³ach ligowych. Zacznijmy
od siatkar ek. Jakie cele
dziewczyny stawiaj¹ sobie w
nadchodz¹cym sezonie?
- Siatkarki graj¹, jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em, w III
lidze œwiêtokrzyskiej i chc¹ w
niej zaj¹æ co najmniej miejsce
na pudle. Dziewczyny
ukszta³towa³y ju¿ w jakiœ sposób swój zespó³, maj¹ ju¿ jego
trzon. Teraz do zespo³u dosz³o

parê nowych zawodniczek. I jeœli tylko one dobrze wkomponuj¹ siê w zespó³, to wydaje mi
siê, ¿e dru¿yna powalczy w
nadchodz¹cych rozgrywkach o
wysokie cele.
* PrzejdŸmy teraz do twoich podopiecznych, czyli
pi³karzy rêcznych. Co chcecie osi¹gn¹æ w waszym drugim sezonie w lidze?
- Naszym g³ównym celem
jest oczywiœcie próba wywalczenia awansu do II ligi. Czy po
ewentualnym awansie bêdziemy w niej startowaæ, to ju¿ jest
temat otwarty i na dyskusjê po
sezonie. Jest te¿ plan, ¿eby
wystartowaæ i zaistnieæ w III Lidze Ma³opolskiej Pi³ki Rêcznej
i pokazaæ tam uczelnie z tej
dobrej, sportowej strony.
* Dziêkuje za rozmowê.
Maciej WADOWSKI

