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Wizualizacja nowej hali sportowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Byle do przysz³ej wiosny
n Rusza budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK w Kielcach

n

nowego obiektu sportowo-rehabilitacyjnego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przy ul.
Œwiêtokrzyskiej. Uczelnia zamierza przeprowadzaæ w nim
badania w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a tak¿e wprowadziæ innowacyjne metody
leczenia i rehabilitacji. W planach jest wybudowanie hali
sportowej z widowni¹ na 300
miejsc oraz Akademickie Centrum Fizjoterapii, które bêdzie
obejmowa³o osoby z or zeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹
(studenci oraz pracownicy
UJK). Centrum bêdzie wzboga-

cone o odzia³y: kinezyterapii,
fizykoterapii, terapii manualnej oraz masa¿u i odnowy biologicznej.
– To chwila wymarzona i
utêskniona. Centrum jest brakuj¹cym ogniwem w naszym
kompleksie – podkreœla profesor Jacek Semaniak. – Spe³ni
siê marzenie rektora Jacka
Semaniaka i ca³ego œrodowiska akademickiego. Uniwersytet zas³uguje na taki obiekt –
mówi Adam Jar ubas, marsza³ek województwa.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego nie tylko zas³uguje,

Widok nowej hali sportowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego od strony zachodniej.

ale pilnie potrzebuje spor towego centrum. – Po zamkniêciu sal sportowych przy ulicy
Chêciñskiej i Leœnej zmuszeni
jesteœmy wynajmowaæ sale
spor towe na terenie Kielc –
mówi doktor Rafa³ Paw³owski,
kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Najbardziej z nowego centrum uciesz¹ siê sami stud e n c i , c o m ó w i ¹ j e dnog³oœnie. – Bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu uczelnia bêdzie mia³a w³asn¹ halê spor tow¹, a w szczególnoœci Centrum Fizjoterapii. Mo¿e to po-

n

móc wielu osobom niepe³nosprawnym w normalnym
funkcjonowaniu – oœwiadczy³a Anna, studentka UJK.Ponadto bêdzie to dobrze wyposa¿ony budynek, gdzie nie
bêdziemy æwiczyæ w ma³ej
salce, a przebieraæ siê w piwnicach – doda³a Anna. Kolejna osoba równie¿ zgodzi³a
siê, ¿e war to jest otworzyæ
tak¹ instytucjê: – Uwa¿am,
¿e to wspania³y pomys³, gdy¿
po wychowaniu fizycznym
mam zazwyczaj zajêcia i
mia³abym blisko do Instytutu
Administracji. Poza tym my-

œlê, ¿e ten pomys³ siê przyjmie, poniewa¿ podobno
wszystkie wydzia³y maj¹
pr zenieœæ na ulicê Œwiêtokrzysk¹ – stwierdzi³a Daria,
studentka UJK.
Inwestycjê wart¹ 11,1 miliona z³otych zrealizuje firma
Komplex Bud. 4,8 miliona
z³otych to œrodki w³asne uczelni, reszta pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Termin zakoñczenia budowy
przewidziano na koniec marca
2015 roku.
Anna ZARZYCKA, /pio/

Fot. Aleksander Piekarski
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odpisano preumowê
na rozpoczêcie prac
nad budow¹ Centrum
Rehabilitacji i Sportu
UJK. Nastêpny krok to ju¿ tylko
budowa, do akcji wkrocz¹ maszyny. Studenci skorzystaj¹ z
nowego centr um wiosn¹
przysz³ego roku.
Na pocz¹tku kwietnia podpisano umowê pomiêdzy profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego a Adamem Jar ubasem, marsza³kiem województwa. Dotyczy³a budowy i wyposa¿enia

W³adze uczelni i województwa zaprezentowa³y nowe centrum sportowe Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego (w tle).

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO WSPIERA ZDOLN¥ M£ODZIE¯

Projekty dla szkolnych asów

P

racownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego bêd¹ szlifowaæ najwiêksze
diamenty ze œwiêtokrzyskich szkó³.
Rozpocz¹³ siê projekt, jakiego jeszcze
nie by³o w œwiêtokrzyskiej edukacji.
Projekt „Œwiêtokrzyski System Wspierania
Talentów - Fascynuj¹cy Œwiat Nauki” przeznaczony jest dla finalistów i laureatów tegorocznych konkursów przedmiotowych oraz ich nauczycieli. – Zorganizujemy dla nich kilka obo-

zów edukacyjnych, które uczyæ bêd¹ g³ównie logicznego myœlenia. Ostatnie badania edukacyjnie pokaza³y, ¿e to s³aba strona polskich
uczniów. Za to œwietnie wypadamy w testach
sprawdzaj¹cych wiedzê – mówi Krzysztof £ysak
ze Œwiêtokrzyskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
Uczniowie bêd¹ realizowaæ projekty edukacyjne, wykraczaj¹ce poza szkolny program nauczania. Maj¹ ich wprowadziæ w œwiat nauki,

praktycznie ju¿ na poziomie akademickim. Dlatego partnerem projektu jest Uniwersytet Jana
Kochanowskiego. – Pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zajm¹ siê
stron¹ merytoryczn¹. Ju¿ powstaj¹ projekty badawcze, które realizowane bêd¹ przez uczniów,
uczestników projektu – mówi Jacek Wo³owiec,
dyrektor Œwiêtokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w
laboratoriach i innych obiektach uniwersytec-

kich. S¹ ju¿ pier wsze pomys³y prac badawczych. – Na przyk³ad praca z chemii: „dlaczego
substancje œwiec¹?”, albo analiza wp³ywu zanieczyszczeñ na nasze œrodowisko – mówi Jacek Wo³owiec.
O tym, jak fascynuj¹cy jest œwiat nauki przekona siê 384 uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów. Tr wa nabór do projektu. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej: fsn.scdn.pl.
Piotr BURDA
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Coœ dla ducha,
coœ dla zdrowia
J

u¿ 14 maja odbêdzie siê
kolejna edycja Dnia
Otwartego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
po³¹czonego z „Biegiem przez
Campus”.
Spotykamy siê przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej 21 w Kielcach,
aby uczestniczyæ w inauguracji
kieleckich Juwenaliów, ale
przede wszystkim zobaczyæ
„na ¿ywo” têtni¹cy ¿yciem uniwersytet. Otwieramy drzwi dla
wszystkich chc¹cych zajrzeæ w
atrakcyjne miejsca najwiêkszej
uczelni regionu œwiêtokrzyskiego, a tak¿e poznaæ smak
uniwersyteckiej przygody z nauk¹ twórcz¹ i ciekaw¹.
Na uczestników Dnia
Otwar tego opr ócz inter esuj¹cej ofer ty dydaktycznej
czeka sporo innych atrakcji.
Miêdzy innymi plenerowa prezentacja UJK Fashion przygotowana przez studentów Wzornictwa Instytutu Sztuk Piêknych. To jednak nie wszystko.
Ratownictwo medyczne bêdzie instruowaæ jak pomóc i
nie zaszkodziæ w nag³ych wypadkach losowych, a grupy rekonstrukcyjne dzia³aj¹ce w Instytucie Historii poka¿¹
bar wn¹ odmianê walk œredniowiecznych. Z kolei w pracowniach Centrum Jêzyków
Obcych i Biblioteki Uniwersyteckiej odbêd¹ siê warsztaty i
æwiczenia prowadzone przez
nauczycieli akademickich,
podczas któr ych uczniowie
bêd¹ mogli poznaæ nie tylko
praktyczny wymiar nauki, ale
te¿ nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe Uniwersytetu. – Podczas zajêæ ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie, zarówno mi³oœnicy historii, jak i ekonomii, nowinek teleinformatycznych, kina czy teatru. Przygotowaliœmy 14 modu³ów z ponad 40 tematami wed³ug ró¿nych upodobañ i uczniowskich

n

Z³otego ¯urawia 2013 dla Centrum Biznesu i Przedsiêbiorczoœci i Srebrnego ¯urawia 2013 dla Centrum Jêzyków Obcych odbiera³ profesor Marek Przenios³o, prorektor do
spraw wspó³pracy z zagranic¹ na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

KOLEJNE WYRÓ¯NIENIE DLA BUDYNKÓW
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Mamy inwestycje
na medal!

n

W ubieg³ym roku pogoda sprzyja³a biegaczom. Liczymy, ¿e w tym roku bêdzie podobnie.

zainteresowañ – mówi Jan Duda z Biura Promocji i Informacji UJK.
Przed po³udniem odbêdzie
siê równie¿ drugi Akademicki
Bieg przez Campus Uniwersytecki, w którym wezm¹ udzia³
uczniowie gimnazjów, szkó³
œrednich, studenci oraz licznie
zapr oszeni goœcie. W
ubieg³ym roku blisko tysi¹c
osób przebieg³o trasê o d³ugoœci 1800 metrów. Ile bêdzie
tym razem? – Sporo zale¿y od
pogody, ale zapewniamy, ¿e
koszulek uniwersyteckich
oraz smacznego ¿urku i fasolki z pewnoœci¹ nie zabraknie – wyjaœnia Jan Duda.
Zapisy gr up chc¹cych
wzi¹æ udzia³ w Dniu Otwartym
trwaj¹ do 12 maja pod adresem: promocja@ujk.edu.pl.
Zapraszamy równie¿ wszystkich Kielczan do odwiedzenia
naszego Campusu Uniwersyteckiego i wziêcia udzia³u w
biegu.
Szczegó³y
na:
ujk.edu.pl oraz pod numerem
tel. 41 349 73 40.
Ewa Kie³bowicz

Program Dnia Otwartego UJK
14 maja 2014
Godzina 9 - 9.30 Rejestracja Goœci;
9.30 - 9.35 Inauguracja Dnia Otwartego – wyst¹pienie JM Rektora UJK;
9.35 - 10 Z szabl¹, strojem i respiratorem – plenerowe pokazy popularnonaukowe;
10 - 11.15 Klasyczny Uniwersytet,
praktyczna wiedza – warsztaty, laboratoria, æwiczenia;
11.15 - 11.40 II Bieg przez Campus
– hartowanie uniwersyteckiego ducha na dystansie 2000 m;
11.40 - 12 Fanfary dla Najlepszych
– dekoracja zwyciêzców biegu i wrêczenie nagród;
12 - 13 Muzyczne dedykacje – koncert studentów Instytutu Edukacji
Muzycznej.

Goœcie z Finlandii na naszym uniwersytecie

Fot. Archiwum
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marca w ramach wizyty zwi¹zanej z obchodami
10-lecia wspó³pracy województwa œwiêtokrzyskiego oraz Regionu Centralnej Finlandii, fiñska delegacja goœci³a na naszym uniwersytecie.
Ambasador Jari Vilén wraz
z ma³¿onk¹ oraz przedstawicielami Regionu Centralnej
Finlandii zosta³ przyjêty przez
w³adze uczelni w Centr um
Przedsiêbiorczoœci i Biznesu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Spotkanie poœwiêcone by³o przygotowaniom do
podjêcia wspó³pracy w dziedzinie szkolnictwa wy¿szego. Program wizyty obejmowa³ równie¿ zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie goœcie mogli zobaczyæ miêdzy innymi zbiory Kolekcji Nordyckiej.

Fot. £ukasz Zarzycki

n Przed nami Dzieñ Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

n

Ambasador Finlandii Jari Vilén wraz z ma³¿onk¹ byli goœæmi profesora Jacka Semaniaka,
rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W

ielki sukces Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
w Kielcach! Nasze inwestycje zdoby³y ogromne uznanie czytelników i architektów i przynios³y laury w konkursie na najlepsz¹ inwestycjê
regionu ¯uraw 2013.
W pi¹tek, 11 kwietnia, w
hotelu Kongresowym w Kielcach poznaliœmy laureatów
czwar tej edycji konkursu na
najlepsz¹ œwiêtokrzysk¹ inwestycjê w 2013 r oku Z³oty
¯uraw.
Dobrze zainwestowane pieni¹dze i œwietny projekt architektoniczny prze³o¿y³y siê na
inwestycyjny sukces. Czytelnicy „Echa Dnia”, architekci i
specjaliœci od budownictwa
wybrali wspólnie najlepsze i
naj³adniejsze przedsiêwziêcia
budowlane w regionie w szeœciu kategoriach. Laureatów
docenili presti¿owymi tytu³ami
i wskazali, jak siê powinno budowaæ.

DLA WIZERUNKU
Konkurs Z³oty ¯uraw rozwija siê i zdobywa coraz wiêksze
znaczenie. - Z roku na rok roœnie presti¿ konkursu, bo nominowane s¹ do niego coraz
lepsze realizacje. I takie jest
jego za³o¿enie. To dla wizerunku regionu bardzo wa¿ne – mówi³ Jerzy Stradomski, jeden z
pomys³odawców i wspó³organizatorów tego przedsiêwziêcia, w³aœciciel por talu inwestycje.kielce.pl. – Konkurs pokazuje nie tylko to, co siê w
Œwiêtokrzyskiem buduje, ale
tak¿e odzwierciedla stan kondycji gospodarczej regionu, a
ta wydaje siê jakby lepsza,
s¹dz¹c po przegl¹dzie inwestycji – powiedzia³ Stanis³aw
Wróbel, redaktor naczelny
„Echa Dnia”. – Œwiêtokrzyskie
ma siê czym pochwaliæ i ten
konkurs dobitnie to odzwierciedla – mówi³ Andrzej Mochoñ, prezes zarz¹du Targów
Kielce i wspó³organizator konkursu. Nagrody w konkursie
Z³oty ¯uraw 2013 przyznano w
tym roku w szeœciu kategoriach. Decydowa³y o tym po
po³owie g³osy SMS i jury spe-

cjalistów. Wyró¿niono te¿ najlepsze inwestycje w powiatach naszego regionu. Nagrodê otrzyma³a tak¿e realizacja,
której najwiêcej g³osów przyznali czytelnicy.

SUKCES
ZA SUKCESEM
Wielkimi triumfatorami
okaza³y siê budynki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Centrum Biznesu i
Przedsiêbiorczoœci oraz Centrum Jêzyków Obcych na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to œwiatowa liga wœród
inwestycji. Zachwyca wysmakowan¹ architektur¹, nowoczesnym wyposa¿eniem i wyznacza najlepsze trendy, godne naœladowania w budownictwie instytucji u¿ytecznoœci
publicznej. Za ten rozmach,
ale i dba³oœæ o spójnoœæ architektoniczn¹ w obrêbie miasteczka uniwersyteckiego czytelnicy „Echa Dnia” i jury architektów i specjalistów przyzna³o budynkom najwy¿sze noty i presti¿owe nagrody Z³otego i Srebrnego ¯urawia w
czwartej edycji konkursu, który promuje najlepszy styl w budownictwie. – Jesteœmy
ogromnie dumni z tych nagród. To, ¿e zosta³y docenione
w konkursie, jest dla nas potwierdzeniem naszej strategii
w zakresie rozbudowy. Przypomnê, ¿e w ubieg³ym roku najwy¿sze laury zdoby³a inna nasza inwestycja – Biblioteka
Uniwersytecka, która tak¿e
znajduje siê na terenie kampusu przy ulicy Œwiêtokrzyskiej w Kielcach – mówi³ podczas gali profesor Marek Przenios³o, prorektor do spraw
wspó³pracy z zagranic¹, który
odbiera³ nagrody dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. – Piêkne i nowoczesne budynki tworz¹ doskona³e zaplecze dla studentów i
pracowników naukowych, a
wszystko po to, by studiowa³o
siê u nas efektywnie, wygodniej i przyjemniej. Otoczenie z
pewnoœci¹ przek³ada siê na
komfort nauczania – doda³.
Marzena SMORÊDA
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ier wsze dwa poniedzia³ki kwietnia zarezer wowane by³y dla
sympatyków oraz
znawców wiedzy z rachunkowoœci.
7 kwietnia odby³ siê ju¿ po
raz trzeci Œwiêtokrzyski Konkurs z Rachunkowoœci dla
szkó³ ponadgimnazjalnych, a
zaraz po nim – 14 kwietnia
Œwiêtokrzyski Konkurs Wiedzy
z Rachunkowoœci - dla uczniów
szkó³ wy¿szych – edycja druga.
Organizatorami konkursu by³y
Stowarzyszenie Ksiêgowych w
Polsce Oddzia³ Okrêgowy w
Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Zmagania konkursowiczów odby³y
siê w Centr um Biznesu i
Przedsiêbiorczoœci UJK.
- Do obydwu konkursów
przyst¹pi³o oko³o osiemdziesi¹t osób ze szkó³ o profilu
ekonomicznym – pr zyznaje
doktor Ma³gorzata Garstka,
pracownik naukowo–dydaktyczny Wydzia³u Zarz¹dzania i
Administracji UJK.- Zmierzyli
siê oni z zadaniami testowymi
oraz problemowymi z zakresu
rachunkowoœci. Zagadnienia
dotyczy³y miêdzy innymi
sporz¹dzenia bilansu, amortyzacji czy ustalenia wyniku finansowego- dodaje doktor
Ma³gorzata Garstka.
Pierwsze miejsce w konkursie dla szkó³ œrednich i laptop w
nagrodê zdoby³a Anita Nowak z
Zespo³u Szkó³ numer 1 imienia
Miko³aja Kopernika w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim, drugie miejsce i notebook przypad³y Ewelinie Luzeñczyk z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych numer 3 w
Koñskich, a trzecie, nagrodzone tabletem i aparatem fotograficznym Krzysztofowi Jamborowi z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 2 imienia
Stefana Czarnieckiego we
W³oszczowie.
Zmagania podczas drugiego etapu konkursu dla szkó³
wy¿szych równie¿ by³y niemniejsze. - Druga edycja kon-

kursu cieszy³a siê prawie dwukrotnie wiêkszym zainteresowaniem studentów ni¿ w
ubieg³ym roku, z czego jesteœmy dumni. Do drugiego etapu przyst¹pi³o 16 studentów,
z któr ych wy³oniono 3 laureatów oraz 2 osoby, które dosta³y wyró¿nienia – wyjaœnia
Ma³gorzata Garstka.
Pier wsze miejsce w konkursie oraz nagrodê - sta¿ w
firmie GDF SUEZ Energia Polska SA oraz ufundowany kurs
II stopnia - dla kandydatów na
specjalistê do spraw rachunkowoœci przez SKwP odzia³
okrêgowy Kielce zdoby³a Anna
Bednarska studentka III roku
zarz¹dzania UJK. Drugie miejsce na podium oraz notebook i
6-miesiêczny sta¿ w firmie
Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
Kielce przypad³o Anecie Baran
studentce studiów podyplomowych I roku zarz¹dzania
UJK, a trzecie – Annie Drzymalskiej – równie¿ studentce
UJK, zarz¹dzania II rok. Otrzyma³a ona nagrodê w postaci
sta¿u w Piekarni pod Telegrafem oraz tablet. Wyró¿nienia i
nagrody rzeczowe przypad³y
równie¿ studentkom Uniwersytetu – Monice Bieniek oraz
Justynie B¹ba.
To nie koniec zmagañ studentów z rachunkowoœci¹ w
tym roku – mówi prezes Stowar zyszenia Ksiêgowych w
Polsce, oddzia³u okrêgowego
w Kielcach, Halina G¹sior-Mikulska. Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce oraz firma
Soneta widz¹c rosn¹ce zainteresowanie studentów rachunkowoœci¹ oraz potr zebê
zg³êbiania wiedzy w tym zakresie organizuje I Ogólnopolski
Konkurs z Rachunkowoœci
„Ksiêgowi Przysz³oœci”. Pierwsze zmagania uczestników zaczê³y siê ju¿ w marcu br. - Cieszy nas fakt, i¿ studenci kieleckich uczelni równie¿ ju¿
wziêli w nim udzia³ – podkreœla
Halina G¹sior–Mikulska.
Aleksandra ŒCIBISZ

Dzieñ Geografa.
Wbrew stereotypom

I

nstytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ma
zaszczyt zaprosiæ wszystkich
zainteresowanych geografi¹ i
turystyk¹, a szczególnie m³odzie¿
szkó³ œrednich i studentów, do
udzia³u w Ogólnopolskim Dniu
Geografa.
Obchody rozpoczn¹ siê 23
kwietnia o godzinie 9 w budynku G Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego (Aula B1),

przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 15.
Program spotkania przewiduje seminarium popularnonaukowe o tematyce geograficznej prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów
i uczniów. Ponadto przewidziane s¹ warsztaty, gry terenowe
i quiz. Zapisy pod numerem telefonu 41 349 63 72 lub mailowo: igeo@ujk.edu.pl

Pomagaj¹ Ukrainkom
n Stypendia Kielc dla naszych studentek ze Wschodu

N

a Ukrainie mia³y problemy z kszta³ceniem siê w jêzyku
polskim. Przyjecha³y
do Kielc w poszukiwaniu nowych perspektyw i mo¿liwoœci
zdobywania wiedzy. Trzy studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Ukrainki polskiego pochodzenia otrzyma³y
stypendia miasta Kielce.
Kristina Vorona, Anna Sauliak i Julia Skomarowska pochodz¹ z Winnicy na Ukrainie.
Kiedy obietnice ukraiñskich
w³adz dotycz¹ce nauki w polskiej szkole okaza³y siê p³onne, kszta³ci³y siê na w³asn¹ rêkê w wolnym czasie. Za poœrednictwem Stowarzyszenia
Polaków poznawa³y rodzimy
jêzyk i tradycje. Jednak brak
wykwalifikowanej kadry i œrodków na pokrycie kosztów nauki znacznie utrudnia³ im zdobywanie wiedzy. Du¿¹ szans¹
na rozwój i poznanie w³asnych
korzeni by³ przyjazd do Polski.
Kiedy Kristina, Anna i Julia rozpoczyna³y naukê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego,
nikogo nie zna³y, a od domu i
rodziny dzieli³o je wiele kilometrów. Teraz razem mieszkaj¹, studiuj¹, zdobywaj¹ nowe doœwiadczenia i pozyskuj¹
przyjació³.
W Kielcach mog¹ liczyæ nie
tylko na wsparcie ze strony
Uniwersytetu, ale tak¿e w³adz
miasta. Studentki otrzyma³y

n

Fot. UM Kielce

Mistrzowie
rachunkowoœci

Studentki z Ukrainy wraz z w³adzami Kielc.

26 marca w kieleckim ratuszu
decyzjê o przyznaniu stypendium. Dziêki decyzji Urzêdu
Miasta mog¹ liczyæ na miesiêczne dofinansowanie w wysokoœci 500 z³otych. – Pozwoli
nam to na zakup potrzebnych
materia³ów do nauki, ale
przede wszystkim na poczucie
pewnoœci, ¿e mamy zapewnione jak najlepsze warunki do
studiowania, do ¿ycia - komentowa³a Anna Sauliak.
Podczas spotkania w Urzêdzie Miasta, rektor UJK prof.
Jacek Semaniak mówi³ o potrzebie stworzenia m³odym

osobom dogodnych, przyjaznych warunków do nauki. Wyrazi³ przekonanie, ¿e przyznanie stypendiów dla studentek
Uniwersytetu to pierwszy krok
do otwarcia naszego regionu
na osoby spoza granic Polski.
G³os zabra³ tak¿e przedstawiciel rodziców, któr y przyjecha³ na uroczystoœæ z
20-osobow¹ grup¹ m³odzie¿y
i opiekunów z Winnicy. – Liczyliœmy, ¿e na pocz¹tku lat 90.
razem z Polsk¹ zbli¿ymy siê
do demokratycznych standardów Europy. Niestety szkolnictwo wy¿sze na Ukrainie

jest tak skorumpowane, ¿e
bez ³apówek nic nie da siê zrobiæ. Chcemy, aby nasze dzieci
pr zyje¿d¿a³y na studia do
Kielc i mog³y byæ elit¹ na Ukrainie, byæ najlepszymi z najlepszych.
W marcu i kwietniu br. ponad dwieœcie osób ze szkó³
ponadgimnazjalnych obwodu
winnickiego odwiedzi³o nasz
uniwersytet, poznaj¹c ofer tê
kszta³cenia oraz bazê dydaktyczno-naukow¹. Zapewniali,
¿e wróc¹ w roli studentów.
Czekamy!
Renata HARA

AKCJA WSPARCIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH

Promocja œwiadomoœci

U

niwersytet przyjazny dla
ka¿dego – to has³o promuj¹ce spotkanie, które
odby³o siê w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach w ramach Œwiatowego Dnia Œwiadomoœci Autyzmu.
Zgromadzi³o studentów, pracowników naukowych uczelni i rodziców
dzieci z autyzmem. Cel, jaki przyœwieca³ organizatorom dzisiejszego
wydarzenia w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to integracja
osób z autyzmem ze spo³eczeñstwem, a tak¿e przeciwdzia³anie
dyskryminacji tych osób i ich rodzin.
Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. Zgromadzi³o nie tylko pracowników naukowych i studentów, ale równie¿ rodziców dzieci
z autyzmem. Dziêki temu Uniwersytet Jana Kochanowskiego zgodnie z
has³em promuj¹cym wydarzenie pokaza³ siê jako miejsce otwar te i
przyjazne dla ka¿dego.
Spotkanie odby³o siê w ramach
Œwiatowego Dnia Œwiadomoœci Autyzmu, dlatego jednym z jego g³ównych celów by³a tak¿e akcja uœwiadamiania, czym tak naprawdê jest
autyzm, na czym polega wyj¹tkowoœæ takich osób i jak pomóc im w
znalezieniu w³asnego miejsca w
œwiecie. – W Polsce diagnoza autyzmu odbywa siê bardzo póŸno.
Oznaki tego zaburzenia mo¿na dostrzec ju¿ u dziecka przed pier wszym rokiem ¿ycia, podczas gdy w
naszym kraju rozpoznaje siê je zwykle u dzieci w wieku trzech lat. Trac¹

one wówczas dwa lata terapii. To
zbyt wiele zmarnowanego czasu,
dlatego tak wa¿na jest spo³eczna
œwiadomoœæ na ten temat – podkreœli³a w swoim dzisiejszym wyst¹pieniu doktor Ewa Boksa, logopeda i
pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach. Wyk³ad
wyg³osi³ tak¿e profesor Andrzej Kominek, jêzykoznawca oraz prezes
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi
Otwórzmy Œwiat, autor ksi¹¿ki „Rain Man w codziennej komunikacji”
poœwiêconej problemowi porozumiewania siê z osobami z autyzmem.
Wiele uwagi poœwiêcono szczególnym zdolnoœciom intelektualnym
osób ze spektrum autyzmu udowadniaj¹c, ¿e ich aktywizacja jest
spo³ecznie potrzebna. „Œwiatu potrzeba umys³ów innego rodzaju” –
to motto konkursu literackiego na
opowiadanie, jaki og³osi³o dziœ Stowar zyszenie Otwór zmy Œwiat.
Szczegó³y konkursu mo¿na znaleŸæ
pod adr esem inter netowym
www.autysta.blogspot.com.
Spotkanie odby³o siê z inicjatywy
wsparcia dla osób z autyzmem na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizatorzy dzisiejszego wydarzenia zapewniaj¹,
¿e spotkania tego typu bêd¹ mia³y
charakter cykliczny. Partnerem akcji jest dzia³aj¹ce przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Centrum
Wsparcia i Rehabilitacji pomagaj¹ce niepe³nosprawnym aktywnie
uczestniczyæ w ¿yciu akademickim.
Justyna CERAZY

n

Fot. Justyna Cerazy

ŒWIÊTOKRZYSKIE KONKURSY WIEDZY
Z RACHUNKOWOŒCI ROZSTRZYGNIÊTE!

O potrzebie aktywizacji osób z autyzmem mówi³
profesor Andrzej Kominek, jezykoznawca i prezes Stowarzyszenia Otwórzmy œwiat.
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Studenci w piekarni
n Zobaczyli praktyczn¹ stronê biznesu

n

n

Goœcie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mieli okazje zobaczyæ jak powstaj¹ wyroby cukiernicze.

udzia³ wziê³o122 studentów
i licealistów. Pracowali oni w
kilku sekcjach: Sekcji Przyrodniczo- Ekonomicznej, Humanistyczno–Spo³ecznej,
Posterowej i w Sekcji Liceali-

stów. £¹cznie wyg³oszono w
nich 63 referaty autorstwa
przedstawicieli 45 studenckich kó³ naukowych i jednego szkolnego ko³o naukowego.

Fot. Archiwum

Zor ganizowana zosta³a
przez Oœrodek Nauki i Kultur y Studenckiej oraz Studenckie Ko³a Naukowe i Uczelnian¹ Radê Samorz¹du Studentów UJK. W spotkaniu

n

Uczestnicy konferencji z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wyj¹tkowi goœcie
„Na rozdro¿ach”

W

drugi weekend
kwietnia Klub
Studencki
WSPAK zmieni³
siê w centrum podró¿ników,
gr oto³azów i alpinistów.
Wszystko za spraw¹ jubileuszowej X edycji Festiwalu Podró¿niczego “Na rozdro¿ach”.
To jedyna tego typu impreza corocznie odbywaj¹ca siê
w Kielcach od 2005 roku. Organizacj¹ zajmuj¹ siê cz³onkowie i sympatycy Studenckiego Ko³a Naukowego Tur ystyki “Bez Nazwy” dzia³aj¹cego przy Instytucie Geografii
naszego Uniwersytetu. - Studencki Klub WSPAK oraz sale
“Lambada” i Kappa Centrum
Konferencyjnego Targów Kielce odwiedzili znakomici goœcie, dla któr ych pasja podró¿owania to styl ¿ycia. Z
okazji naszego jubileuszu
przygotowaliœmy znakomity
pr ogram, w któr ym ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie mówi Marcin Rewucki ze
SKNT “Bez Nazwy”.
Za pomoc¹ slajdów i opowieœci pasjonaci odwiedzili
miêdzy innymi Australiê, Now¹
Zelandiê, Islandiê, Ba³kany i
Indie. Zabrani w podró¿ odkryli najciekawsze zak¹tki Ziemi i

n

fascynuj¹cy œwiat widziany
oczami poszukiwaczy pr zygód.
Swoj¹ obecnoœci¹ festiwal
uœwietnili zaproszeni goœcie.
Karol Strasburger opowiedzia³
o “Podró¿ach na spor towo”,
Liroy o miejscach, które odwiedzi³ do tej por y, Anna i
Krzysztof Kobusowie udowodnili, ¿e z dzieæmi mo¿na podró¿owaæ daleko i lekko. Drugiego dnia festiwalu kielczanin Tomasz Kosiñski opowiedzia³ o 15 lotach w 15 dni po
Azji. W niedzielê kielczanie
Adam Grzegorzewski i Micha³
Zawadzki mówili o podró¿y
starymi motocyklami po Ukrainie i Bia³orusi. Dziêki prezentacji Jana Jawornika z Aeroklubu Kielce mo¿liwe by³o poznanie “Œwiêtokrzyskiego z lotu
ptaka”.
Festiwal Podró¿niczy „Na
Rozdro¿ach” ma na celu zrzeszanie wszystkich osób ciekawych œwiata, podró¿uj¹cych i
tych, którzy chc¹ poznawaæ i
rozszerzaæ swoj¹ wiedzê o innych krajach i kontynentach. Z
roku na rok impreza cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem i gromadzi coraz wiêcej
osób.
Katarzyna Drozdowka

Fot. Dawid £ukasik

Studentów oprowadza³a Ma³gorzata Chrobot, specjalista do spraw kontroli jakoœci w piekarni Pod Telegrafem.

Zdjêcia Aleksander Piekarski

n

Cz³owiek i jego œrodowisko

26-27

Jednym z goœci festiwalu by³ znany muzyk Liroy. W rozmowie z Marcinem Rewuckim.

JUBILEUSZOWA X EDYCJA FESTIWALU
PODRÓ¯NICZEGO

KONFERENCJA KÓ£ NAUKOWYCH NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO

marca w centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu UJK odby³a siê XXIII Konferencja Studenckich Kó³ Naukowych „Cz³owiek i jego œrodowisko”.

Fot. Archiwum

F

irmê najlepiej poznaæ
„od œrodka”. Studenci Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego odwiedzili piekarniê Pod Telegrafem.
Wczesnym kwietniowym
porankiem grupa kilkunastu
studentów kierunków ekonomia i filologia polska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
odwiedzili kieleck¹ piekarniê
Pod Telegrafem. Zabra³ ich
tam doktor hab. Andrzej Pawlik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który ze studentami prowadzi zajêcia z przedsiêbiorczoœci. – Chcia³em w
ten sposób pokazaæ jak funkcjonuje firma w praktyce, jak
siê odbywa proces technologiczny – mówi dr hab. Andrzej
Pawlik.
Podczas swojej wizyty studenci mogli zobaczyæ jak
wygl¹da poranny wypiek, a
przy okazji skosztowaæ produktów, praktycznie prosto z
pieca. Studenci Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego rozmawiali z Romanem Smolarskim,
prezesem i twórc¹ piekarni
Pod Telegrafem. Roman Smolarski opowiada³ o historii firmy. – O tym, jak zaczyna³ swój
biznes w przydomowym gara¿u, a¿ do dnia dzisiejszego,
kiedy to jego firma zatrudnia
tysi¹c osób. Jego kariera jest
dowodem na to, ¿e warto mieæ
marzenia – opowiada dr hab.
Andrzej Pawlik.
Spotkanie jest czêœci¹
wspó³pracy firmy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.
Nasi studenci bêd¹ mogli odbywaæ praktyki i wakacyjne
sta¿e w kieleckiej firmie.
Piotr BURDA

Goœciem festiwalu by³ tak¿e Karol Stasburger.
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Œwiate³ko
w ciemnoœci
n Wkrótce premiera studenckiego teatru.
W przedstawieniu wystêpuj¹ aktorzy
amatorzy, miêdzy innymi studenci
i uczniowie kieleckich szkó³
ale pojawiaj¹ siê równie¿ elementy kultur y postmodernistycznej - zdradza re¿yserka.
Ma³a dziewczynka Amelka
zostaj¹c sama w domu ogl¹da
film, w któr ym pojawiaj¹ siê
znajome dla niej osoby. Œledzi
ich losy z perspektywy widza.
Wiêkszoœæ z wystêpuj¹cych
postaci pojawi³a siê w spektaklu „Sercu z p³omienia”. Teraz
ukazane s¹ per ypetie tych
osób dwa lata póŸniej. Bohaterowie musz¹ zmierzyæ siê z
konsekwencjami wczeœniej
podjêtych przez siebie decyzji.
Nierzadko ich losy potoczy³y
siê nie tak, jakby tego chcieli.
Sytuacja komplikuje siê, kiedy
w œwiecie opar tym na k³amstwie i ob³udzie pojawia siê
prawda. Czy wyjdzie na jaw?
Co oznacza i jakie spustoszenie zasieje? O tym przekona
siê ka¿dy, kto wybierze siê na
spektakl.
W przedstawieniu, tak jak
w poprzednim, wystêpuj¹ aktorzy amatorzy. S¹ to studenci
Klubu Aktywnego Studenta,
studenci Ko³a Przyjació³ Teatru i Filmu, uczniowie Ze-

spo³u Szkó³ Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach, a tak¿e dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej BRACHU w Kielcach.
Podczas spektaklu odbêdzie siê zbiórka pieniêdzy dla
chorego na raka Wojtka. Miesiêczny koszt leczenia chorego na raka dwunastoletniego
ch³opca wynosi prawie 10 tysiêcy z³otych. Udzia³ w akcji
char ytatywnej jest dobrowolny.
Bilety na przedstawienie
mo¿na nabyæ bezp³atnie. Dostêpne s¹ w Akademickim Biurze Karier mieszcz¹cym siê w
budynku Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu przy ul
Œwiêtokrzyskiej 21 w pokoju
2/04.
Spektakl powstaje dziêki
wsparciu z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
Akademickiego Biura Karier,
Fundacji Mo¿esz Wiêcej, Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice
Onkologii w IPCZD w Warszawie i Zespo³owi Szkó³ Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.
Anna K³uskiewicz

n

Na zdjêciu: Karolina Gregorczyk i Katarzyna Cuprian oraz Micha³ Jas.

n

Ewelina Cygan (po lewej) i Izabela Filipczak po prawej.

Zdjêcia Archiwum
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maja o godzinie 17
na deskach kieleckiego Teatru imienia Stefana ¯eromskiego odbêdzie siê premiera akademickiego spektaklu „Czy boisz siê
ciemnoœci” w re¿yserii Karoliny Gregorczyk, studentki z Klubu Aktywnego Studenta,
dzia³aj¹cego przy Akademickim Biurze Karier. W trakcie
przedstawienia bêdzie mia³a
miejsce zbiórka pieniêdzy dla
chorego na raka Wojtka Grzegorczyka.
„Czy boisz siê ciemnoœci”
jest kontynuacj¹ poprzedniej
sztuki m³odej autorki pod tytu³em „Serce z p³omienia”,
który bardzo przypad³ do gustu kieleckiej publicznoœci.
Dla tych, którzy nie mieli okazji
obejrzeæ pier wszego spektaklu, przygotowany zosta³ filmik wprowadzaj¹cy w kontynuowany w¹tek. Zostanie on zaprezentowany przed sztuk¹.
- Tym razem inspiracj¹ do napisania scenariusza by³ dramat
Henrika Ibsena „Dzika kaczka”. Sztuka utrzymana jest
g³ównie w konwencji horroru,

KONFERENCJA NAUKOWA
NA KIELECKIM UNIWERSYTECIE

N

a Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w
Kielcach odby³a siê
czwar ta, ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Ksi¹¿ka, biblioteka, informacja – miêdzy podzia³ami a
wspólnot¹”. W konferencji
udzia³ wziê³o ponad szeœædziesiêciu naukowców, w tym trzy
osoby z Ukrainy.
Patronat honorowy nad
konferencj¹ objêli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Œwiêtokr zyski, Prezydent Miasta
Kielce i Rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach – profesor Jacek Semaniak. „Echo Dnia” by³o patronem medialnym obrad.
Podczas ur oczystego
otwarcia konferencji profesor
Jacek Semaniak, rektor UJK w
Kielcach powiedzia³, ¿e temat
konfer encji nawi¹zuje do
zmian, jakie w ostatnim czasie dokona³y siê w uczelni.
- Wybudowaliœmy bibliotekê uniwersyteck¹ z nowoczesnymi rozwi¹zaniami, z wolnym dostêpem do pó³ek, a
zwrot ksi¹¿ek odbywa siê bez
zaanga¿owania bibliotekarzy
– mówi³ rektor Semaniak.
War to dodaæ, ¿e w ubieg³ym

roku Bibliotekê Uniwersyteck¹ przeniesiono z ulicy Leœnej do jednego z nowych budynków campusu przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej.
- Obrady toczy³y siê w czterech sekcjach problemowych:
ksi¹¿ka, biblioteka, informacja, prasa - mówi doktor habilitowany, profesor UJK Jolanta
Dzieniakowska, kierownik
Zak³adu Bibliologii i Informatologii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, koordynator konferencji. – Konferencja
w³¹cza siê do niezwykle wa¿nego publicznego dyskursu,
dotycz¹cego przesz³oœci, teraŸniejszoœci i pr zysz³oœci
ksi¹¿ki, biblioteki, informacji,
ich nowych funkcji, zadañ i celów.
Docent Oksana Karlina,
pracownik naukowy Wydzia³u
Histor ycznego Wo³yñskiego
Narodowego Uniwersytetu
imienia £esi Ukrainki w £ucku
w trakcie sesji plenar nej
przedstawi³a wyniki badañ bibliotek klasztornych Krzemieñca z koñca XVIII i pierwszej
po³owy XIX wieku. Konferencja
w Kielcach dla docent Oksany
Karliny by³a okazj¹ do spotka-

n

Zdjêcia Micha³ Leszczyñski

W krêgu biblioteki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Magdalena D¹browska z Instytutu Rusycystyki UW opowiada³a
o przedmowach i przypisach w czasopismach jako Ÿród³ach do studiów nad rosyjsko-zachodnioeuropejskimi zwi¹zkami literackimi, kulturalnymi i naukowymi na prze³omie XVIII i XIX wieku. Przed rozpoczêciem referatu, chwilowy problem z komputerem rozwi¹zywa³ Jakub Cha³upczak, pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na zdjêciu z prawej: jedn¹ z
prelegentek by³a docent Oksana Karlina, pracownik naukowy Wydzia³u Historycznego Wo³yñskiego Narodowego Uniwersytetu imienia £esi Ukrainki w £ucku.

nia siê z kolegami z bran¿y.
- Mogê por ozmawiaæ, nawi¹zaæ nowe kontakty. Konferencja jest wa¿na z punktu widzenia wyk³adowcy i naukowca wy¿szej uczelni – mówi
goœæ z Ukrainy.
- Ksi¹¿ka, prasa, informacja oraz biblioteki wszechstronnie wspieraj¹ kulturê,
naukê, edukacjê, gospodarkê, kszta³tuj¹ ¿ycie publiczne.

Kwestie te stanowi¹ Ÿród³o inspiracji do podejmowania ró¿norodnych badañ, umo¿liwiaj¹cych wieloaspektowe
ukazanie procesów zwi¹zanych z ksi¹¿k¹. Jest to istotne
zw³aszcza obecnie, gdy drastycznie spada czytelnictwo,
zmniejsza siê zainteresowanie ksi¹¿k¹, co dokumentuj¹
badania prowadzone co roku
przez Bibliotekê Narodow¹ -

podkreœla Jolanta Dzieniakowska.
W trakcie obrad – we wszystkich sekcjach problemowych –
wyg³oszono ciekawe referaty. Interesuj¹ce by³y równie¿ dyskusje. Badacze prasy rozmawiali o
przesz³oœci i aktualnym stanie
prasy. Na przyk³ad doktor Bogumi³a Warz¹chowska z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
opowiada³a o wspó³czesnej pra-

sie parafialnej w Archidiecezji
Katowickiej. Wed³ug niej, prasa
parafialna stanowi ciekawe
Ÿród³o do wszechstronnych badañ. Z kolei doktor Judyta Perczak z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach zapozna³a s³uchaczy z
czasopismami ezoter ycznymi
na polskim rynku prasowym.
Micha³ Leszczyñski
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DAWCY SZPIKU NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO

CO NOWEGO NA UJK?

ZnajdŸ swojego bliŸniaka

Wybierz coœ
dla siebie…

tak¿e pobraniu wymazu z wewnêtrznej strony policzka.
W naszym kraju studiuje
oko³o 2 mln m³odych ludzi. Te dane by³y inspiracj¹ dla Fundacji
DKMS Polska do stworzenia projektu rejestracji potencjalnych
dawców wœród spo³ecznoœci akademickich. W dniach 9-10 kwietnia odby³a siê kolejna edycja akcji „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoœ to ca³e ¿ycie”, do której
w³¹czy³o siê sto uczelni wy¿szych
z ca³ej Polski. Wœród nich znalaz³a siê tak¿e nasza kielecka
uczelnia UJK. W tym roku, podczas tych dwóch dni rejestracji,
fundacji uda³o siê pozyskaæ a¿
12.433 potencjalnych dawców
szpiku – informuj¹ organizatorzy
akcji.
G³êboko wierzymy w to, ¿e studenci swoim zapa³em i chêci¹
zmiany œwiata na lepsze poci¹gn¹ za sob¹ ogromn¹ grupê
ludzi chêtnych do œwiadomej rejestracji jako potencjalny dawca
szpiku kostnego. Jesteœmy przekonani, ¿e praca i zaanga¿owanie m³odych ludzi podczas wio-

Z
n

Fot. Aleksander Piekarski

C

o godzinê ktoœ dowiaduje siê, ¿e ma bia³aczkê.
Diagnozê tê s³ysz¹ nie
tylko rodzice dzieci, ale
tak¿e m³odzie¿ i doroœli. Dla wielu
z nich jedyn¹ szans¹ na uratowanie ¿ycia jest przeszczepienie
szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy.
Dawców tych w Polsce jest
ci¹gle za ma³o. Obecnie niewiele
ponad pó³ miliona. Wielu pacjentów czekaj¹cych na przeszczep
od dawcy niespokrewnionego
nie mo¿ne znaleŸæ swojego bliŸniaka genetycznego. Dla porównania, w Niemczech dawców
jest ju¿ prawie 4,5 miliona. Polska ma potencja³ na million potencjalnych dawców szpiku, czyli
a¿ milion szans na nowe ¿ycie
dla tych, którzy choruj¹ na nowotwór kr wi.
Dawc¹ mo¿e zostaæ zdrowa
osoba w wieku od 18 do 55 lat,
wa¿¹ca minimum 50 kilogramów. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstêpnego wywiadu medycznego, wype³nieniu formularza z danymi osobowymi, a

Ma³gorzata Czechowska i Katarzyna Gnyp, wolontariuszki z programu MOPR – wolontariat dy¿urowa³y w holu budynku Wydzia³u
Matematyczno–Przyrodniczego i zapisywa³y chêtnych potencjalnych dawców komórek macierzystych.

sennego fina³u projektu „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoœ to ca³e
¿ycie” prze³o¿y siê na spektakularny sukces w postaci zarejestrowania kolejnych potencjalnych dawców, a rezultaty bêd¹ wi-

doczne przez d³ugie lata w postaci uratowanych istnieñ ludzkichtaki apel przeczytaæ mo¿emy na
oficjalnej stronie fundacji DKMS
(www.dkms.pl).
Joanna WYRÊBKIEWICZ

STUDIA TO OKRES, KTÓRY WIELU OKREŒLA JAKO NAJLEPSZY W ¯YCIU

Sza³ studenckich zni¿ek

T

o miêdzy innymi zdobywanie wiedzy, poszerzanie
horyzontów czy zawieranie
przyjaŸni na ca³e ¿ycie.
Studiowanie to tak¿e ulga dla
portfela.
Dziêki legitymacji studenckiej, ka¿dy ¿ak mo¿e zaoszczêdziæ. Taniej mo¿na nabyæ
podrêczniki akademickie czy
uczestniczyæ w kursie jêzykowym. Oprócz standardowych
zni¿ek, takich jak na przejazdy
œrodkami transpor tu publicznego (podró¿uj¹c poci¹giem mo¿na
otrzymaæ 51 procent bonifikaty
zarówno na przejazd poci¹gami
osobowymi jak i poœpiesznymi;
korzystaj¹c z komunikacji miejskiej mo¿na zaoszczêdziæ 50 procent ceny biletu), tañsze ksero,
rabaty w sieciówkach na ubrania
i dodatki, bilety do kina, czy teatru ( bilety ulgowe w granicach
od 18- 25 z³ w zale¿noœci od miejsca i rodzaju spektaklu), mo¿na
tak¿e miêdzy innymi zaoszczêdziæ na jedzeniu. W naszym cyklu

ar tyku³ów na temat zni¿ek dla
studentów w Kielcach, dzisiejszy
poœwiêcimy w³aœnie gastronomii. Wybra³yœmy kilka lokali, które oferuj¹ ciekawe zni¿ki dla studentów.
„Studiujesz czy harujesz - u
nas nie zbankrutujesz” – to has³o
kieleckiej pizzerii Biesiadowo przy
ulicy Koziej 2. W ofercie tego lokalu przez ca³y tydzieñ studenci
mog¹ sk³adaæ zamówienie na adres akademika z 20-procentowym
rabatem. W lokalu natomiast kupuj¹c dwie pizze, drug¹, tañsz¹
mo¿na nabyæ za po³owê ceny. Dodatkowo s¹ tak¿e promocje urodzinowe (50 procent rabatu za
okazaniem dowodu to¿samoœci)
lub zni¿ki obowi¹zuj¹ce w dany
dzieñ. – Wraz ze znajomymi lubimy przychodziæ do Biesiadowo.
Du¿a pizza ma tutaj a¿ 57 cm, tak¿e w sam raz dla naszej ca³ej
paczki. Poza tym obs³uga zawsze
proponuje jakieœ zni¿ki, z czego
chêtnie korzystamy - mówi Aleksandra, studentka UJK.

Równie¿ restauracja Sphinx
ma dla studentów mi³¹ niespodziankê w postaci rabatu 50 procent na dania z dzia³u Fuzja Smaków przy zakupie dowolnego napoju. Znajdziemy w nim miêdzy
innymi z³ociste ¿eberka, karkówkê z grilla czy dorsza w p³atkach
migda³owych. Ceny bez promocji
wahaj¹ siê w granicach od 23.95
z³ do 29.95 z³ za jedn¹ porcjê.
Ofer ta ta obowi¹zuje od poniedzia³ku do pi¹tku ca³y dzieñ, a w
weekendy do godziny 14:30.
– Studenci chêtnie korzystaj¹ z
ofer ty Fuzji Smaków, poniewa¿
mog¹ sporo zaoszczêdziæ. Niebawem pojawi¹ siê sezonowe promocje letnie, wiêc zapraszamymówi kelner Micha³.
W sieci pizzerii Dominium za
okazaniem wa¿nej legitymacji
studenckiej tak¿e mo¿na otrzymaæ rabat. Promocyjne ceny pizzy odpowiadaj¹ tym podstawowym z uwzglêdnieniem rabatu w
wysokoœci -50 procent w lokalu i
40 procent dla zamówieñ realizo-

wanych w dostawie. Dodatkowym bonusem jest mo¿liwoœæ zamówienia litrowej coca-coli w cenie 90 groszy, pr zy zakupie
dwóch pizz na dowóz. W lokalu z
legitymacj¹ ceny kszta³tuj¹ siê w
granicach od 9,90 z³ ma³a do
24,90 z³ w rozmiarze XXL. Sieæ ta
ponadto dysponuje promocj¹
urodzinow¹, dziêki której w dniu
urodzin mo¿na otr zymaæ darmow¹ pizzê mini z trzema sk³adnikami.
Dla posiadaczy wa¿nej legitymacji studenckiej, którzy lubi¹
d³ugie przerwy miêdzy zajêciami
spêdzaæ w galerii handlowej,
specjaln¹ ofer tê ma tak¿e restauracja Nor th Fish. Mo¿na
otrzymaæ 30 procent zni¿ki na jeden, wybrany przez siebie produkt. Promocja obowi¹zuje codziennie do godz. 13. Warunkiem skorzystania z tego rabatu
jest zakup napoju w standardowej cenie.
Patrycja Olczyk,
Dorota Ziêba

nowym rokiem akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
proponuje nowe, kreatywne kierunki
kszta³cenia i specjalnoœci „uszyte na
miarê oczekiwañ”.
Szukaj¹c pomys³u na samego siebie, ka¿dy
mo¿e skorzystaæ z oferty obejmuj¹cej 35 kierunków studiów w ramach ponad 150 specjalnoœci
w obszarze nauk o zdrowiu, humanistycznych,
œcis³ych, przyrodniczych, spo³ecznych, czy artystycznych.
W zesz³ym roku blisko 8 tysiêcy osób wyrazi³o
chêæ podjêcia studiów na naszym uniwersytecie. Przyjêtych na 34 kierunki w paŸdzierniku 2013 r. zosta³o 5528 osób. Najbardziej oblegane
ubieg³oroczne kierunki na UJK to fizjoterapia, filologia angielska, ratownictwo medyczne, ekonomia oraz logistyka. Tutaj chêtnych by³o blisko
4 kandydatów na jedno miejsce. Od lat popularnoœci¹ cieszy siê tak¿e pedagogika. Swój akces
na ten kierunek zg³osi³o a¿ 620 osób. W czo³ówce wybieranych kierunków znajduj¹ siê tak¿e
pielêgniarstwo i po³o¿nictwo, ochrona œrodowiska, informatyka oraz administracja. Z nowym
rokiem akademickim 2014/2015 wystartuj¹ na
uniwersytecie nowe kierunki. Na Wydziale Humanistycznym bêdzie to miêdzy innymi Informacja w przestrzeni publicznej. W ramach kierunku
przewidziane s¹ specjalnoœci: e-publikacje, broker informacji, informacja w edukacji i kulturze,
terapia przez media. Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji proponuje nowoœæ: ekonomikê finansów i bankowoœci oraz bezpieczeñstwo narodowe. To jednak nie wszystko.
Od nowego roku akademickiego bêdzie mo¿na studiowaæ tak¿e na Europejskich studiach
kulturowych, które dadz¹ zupe³nie nowe mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia. Chcemy przygotowaæ m³odych do pracy jako menad¿erów
dzia³añ artystycznych i kulturalnych, dobrze wykszta³conych pracowników instytucji kultury (na
przyk³ad telewizji, radia, redakcji czasopisma,
muzeum, archiwum, placówki oœwiatowej, agencji turystycznej, agencji reklamowej, firmy konsultingowej, e-przedsiêbiorstwa). Coraz wiêcej
placówek potrzebuje absolwentów, którzy maj¹
fachow¹ wiedzê na temat kultury tradycyjnej i cyfrowej, rozumiej¹ procesy kulturowe, potrafi¹
pozyskiwaæ œrodki europejskie. Proponujemy
dwie atrakcyjne specjalnoœci: kreowanie mediosfery i dialog kultur. Natomiast dla niepokornych duchem ciekawym wyzwaniem bêdzie z
pewnoœci¹ turystyka i rekreacja. Jej specjalnoœci bêdzie mo¿na dok³adnie poznaæ podczas
„Dnia Geografa”, który bêdzie mia³ miejsce 23
kwietnia w budynku G Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to po³¹czenie wspania³ej kadry akademickiej z profesjonaln¹ baz¹ naukow¹ i najnowoczeœniejszym kampusem uczelnianym. Zapraszamy do obejrzenia nas na ujk.edu.pl!
Katarzyna Drozdowska

A

kademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
zorganizowa³o cykl
niecodziennych spotkañ studentów z pracodawcami.
W kwietniu ¿acy, przy aromatycznej kawie i dobr ym
ciastku w scenerii Patio hotelu Kongresowego, mieli okazjê
do rozmów z przedstawicielami du¿ych i ma³ych firm, którzy udzielali praktycznych rad
jak szybko i sprawnie zaistnieæ na rynku pracy.
– Bezpoœrednie sugestie
udzielane przez przedsiêbiorców, dotycz¹ce startu i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, a tak¿e porady
jak ze sta¿ysty staæ siê etatowym pracownikiem, to wartoœci nie do przecenienia dla

m³odego cz³owieka poszukuj¹cego pier wszej pracy –
t³umaczy El¿bieta Kurkowska,
kierownik Akademickiego Biura Karier UJK.
Swoje wsparcie mer ytor yczne w temacie praktyk,
sta¿y oraz programów managerskich zaoferowali najwiêksi potentaci regionu. Na spotkania zaproszenie pr zyjêli
miedzy innymi Dèsir, Master
Project, Œwiêtokrzyska Czekoladziar nia, Gr upa Kapita³owa ROVESE, MAN Polska,
Randstad, Wodoci¹gi Kieleckie, Echo Investment, Pilkington. W kawiarenkach biznesowych udzia³ wziê³o ponad 140
studentów Uniwersytetu ró¿nych kierunków i specjalnoœci.
/jd/

n

Fot. archiwum

Kawiarenki biznesowe

Studenci spotykali siê z przedsiêbiorcami w hotelu Kongresowym.

8
Droga
do wolnoœci

J

u¿ 24 kwietnia, w czwartek, o godzinie 12 w budynku Centrum Jêzyków Obcych przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 21 D, na I piêtrze, nast¹pi uroczyste
otwarcie wystawy zatytu³owanej „Powstanie Ludowe 17. Czerwca 1953” upamiêtniaj¹cej wydarzenia, które zapocz¹tkowa³y drogê ku wolnoœci w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD).
Równie¿ w ca³ym tak zwanym wówczas „bloku pañstw demokracji ludowej”, która wiod³a przez etapy
kolejnych powstañ i buntów w ró¿nych krajach, poprzez Wêgr y 1956, Polskê (1956, 1968), Czechos³owacjê 1968, Polskê 1970 (Wybrze¿e), Polskê
1976 (Radom), Polskê 1980 (Solidarnoœæ) i doprowadzi³a w 1989 roku do upadku systemu totalitarnego w pañstwach Europy Œrodkowo–Wschodniej oraz
do rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego.
Wystawa zosta³a u¿yczona przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie z okazji upamiêtnienia 60. rocznicy tych wydarzeñ. Plakaty
ilustruj¹ dramatyczne chwile, które rozegra³y siê w
czerwcowych dniach na ulicach Berlina i innych miast
by³ej NRD i ukazuj¹ ma³o znane w Polsce karty z historii pañstwa, które w akcie zjednoczeniowym zosta³o w
1990 roku wcielone do Republiki Federalnej Niemiec.
Tym samym aspekt historyczny ma wymiar podwójny
(dokumentacja wydarzenia historycznego oraz dokumentacja dzia³añ aparatu pañstwowego, który ju¿ nie
istnieje). Wystawa ma równie¿ aspekt edukacyjny –
ukazuje zmagania spo³eczeñstwa o wolnoœæ i godne
¿ycie i jednoczeœnie wysok¹ cenê tej walki – szacuje
siê, ¿e na skutek zastosowanej przemocy œmieræ ponios³o oko³o 300 osób, zaœ tysi¹ce osób spêdzi³o w
wiêzieniach wiele lat (niektórzy przebywali w nich a¿
do lat 60). Wystawa bêdzie dostêpna w dniach 24
kwietnia - 19 maja 2014. Bêdzie j¹ mo¿na równie¿
zwiedzaæ podczas Dnia Otwartego Campusu UJK 14
maja br.
Ma³gorzata Mochoñ

Politologia 40 plus
n Bezp³atne, stacjonarne studia

politologiczne l stopnia,
w dni powszednie, w godzinach
popo³udniowo-wieczornych

N

asza oferta jest skierowana do osób, które
ukoñczy³y 40 rok ¿ycia,
ale tak¿e m³odszych,
które s¹ zaanga¿owane zawodowo – lecz chc¹ uzupe³niæ swoj¹
wiedzê w zakresie nauk politycznych. Studenci bêd¹ korzystaæ z
pe³ni praw studenckich, w tym
równie¿ ze stypendiów. Ukoñczenie tych studiów pozwala na kontynuacjê edukacji na wy¿szych poziomach, tj. magisterskim i doktorskim. Absolwent pozna te¿
przy okazji wybrany jêzyk obcy na
poziomie bieg³oœci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego Rady Europy.
Studia na kierunku „politologia”, o specjalnoœci „polityka regionalna – politologia 40 plus”
zapewniaj¹ gr untowne wykszta³cenie humanistyczne w zakresie nauk o polityce, wiedzê
teoretyczn¹ i praktyczn¹ dotycz¹c¹ strategii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu,
wspó³pracy miêdzyregionalnej,

europejskiej polityki regionalnej,
programowania rozwoju regionalnego, mechanizmów politycznych i spo³eczno-gospodarczych
na szczeblu województwa, powiatu i gminy.
W procesie kszta³cenia student nabêdzie umiejêtnoœci w
zakresie tworzenia strategii i
programów prorozwojowych,
wykor zystywania funduszy
strukturalnych, tworzenia podstaw zrównowa¿onego rozwoju,
uwzglêdniaj¹cego ochronê œrodowiska. Absolwent tej specjalnoœci zdobêdzie kwalifikacje
umo¿liwiaj¹ce aktywne i skuteczne dzia³anie w samorz¹dzie
i w administracji pañstwowej, w
regionalnych i lokalnych strukturach par tii politycznych, w organizacjach spo³ecznych, w regionalnych mediach oraz w innych instytucjach ¿ycia publicznego.
Wiêcej szczegó³ów pod nr. tel.
41-349-65-43, 41-349-65-45
lub e-mail: inp@ujk.edu.pl

Politologia 40 plus
– studia dla „bardziej doros³ych”
Niewa¿ne, ile masz lat. Wa¿ne, ¿e masz
maturê, a przede wszystkim:
- interesujesz siê polityk¹, rozwojem regionalnym, funduszami europejskimi,
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i/lub samorz¹dnoœci¹;
- chcesz wiedzieæ wiêcej i rozwijaæ siê,
byæ coraz bardziej œwiadomym Obywatelem oraz zwiêkszaæ swoje szanse na
rynku pracy;
- pragniesz poznaæ ciekawych ludzi i nawi¹zaæ wa¿ne kontakty.
Politologia 40 plus – to oferta w sam
raz dla Ciebie!
Dotychczas osoby pracuj¹ce zawodowo,
chc¹ce uzupe³niaæ edukacjê na szczeblu
wy¿szym, by³y zazwyczaj skazane na
p³atne studia niestacjonarne i na zajêcia prowadzone w weekendy, kosztem
odpoczynku i ¿ycia rodzinnego.
Dziêki naszej inicjatywie to siê zmienia – Instytut Nauk Politycznych UJK zaprasza na:
BEZP£ATNE, STACJONARNE STUDIA POLITOLOGICZNE I STOPNIA, które bêd¹ realizowane W DNI POWSZEDNIE, W GODZINACH POPO£UDNIOWO-WIECZORNYCH.

PREZENTUJEMY PLAN JUWENALIÓW UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO

Bêdzie siê dzia³o
C

oraz bli¿ej do Studenckiej Wiosny Kulturalnej, czyli
tradycyjnych Juwenaliów. Prezentujemy rozk³ad jazdy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Poniedzia³ek, 12 maja
18-23 Wielkie Grillowanie –
Miasteczko Akademickie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ulica Œl¹ska
Wtorek, 13 maja
22 – Karaoke i dyskoteka –
klub WSPAK
Œroda, 14 maja
Dzieñ Otwar ty Campusu
Uniwersyteckiego - ulica Œwiêtokrzyska 21 d
9-9.30 rejestracja goœci
9.30-9.35 Inauguracja
Dnia Otwartego dla uczniów,
studentów i mieszkañców
miasta – budynek Centrum Jêzyków Obcych, wstêp wolny

n

9.35-10 Z szabl¹, strojem i
respiratorem – plenerowe pokazy popularno-naukowe
10-11.15 Klasyczny Uniwersytet, praktyczna wiedza – warsztaty, laboratoria, æwiczenia
11.15 - 11.40 II Bieg przez
Campus – hartowanie uniwersyteckiego ducha na dystansie 2000 m
11.40-12.00 Fanfary dla Najlepszych – dekoracja zwyciêzców
biegu i wrêczenie nagród
12.00-13.00 Muzyczne dedykacje – koncert studentów
Instytutu Edukacji Muzycznej
20 - Luxtorpeda w klubie
WSPAK - bilety 10 z³ studenci
UJK, 20 z³ studenci, 30 z³ pozosta³e osoby.
Czwartek, 15 maja
12 - Korowód Studencki,
ruszamy z Miasteczka Akademickiego Politechniki

17 - Body painting Studencki Klub WSPAK
21 - After party – UltraViolet Exclusiv Club
Pi¹tek, 16 maja
19 - Koncert plenerowy Politechniki Œwiêtokrzyskiej
Amfiteatr Kadzielnia, zespo³y: Manchester i LemON.
Bilety do nabycia w Klubie pod
Krech¹. 10 studenci PŒK, 20
studenci pozosta³ych uczelni,
30 z³ pozosta³e osoby
Sobota, 17 maja
20 - KSU w klubie WSPAK Bilety 10 z³ studenci UJK, 20
z³ studenci, 30 z³ pozosta³e
osoby.
Niedziela, 18 maja
19 - Koncert Prezydent Studentom – Red Bridge i TSA –
Amfiteatr Kadzielnia – bilety
10 z³otych do nabycia w Domu
Œrodowisk Twórczych.

Fot. Archiwum zespo³u

WYSTAWA „POWSTANIE LUDOWE
17 CZERWCA 1953”

STUDENT

Jedn¹ z gwiazd bêdzie popularny zespó³ Luxtorpeda.

