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Studenci rz¹dz¹ w Kielcach!
� Staroœcina juwenaliów - Agnieszka Dziubel z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach, zaprasza dziœ na wielkie œwiêto ¿aków

WAMPIRIADA

Oddaj krew, uratuj

czyjeœ ¿ycie!

U
niwersytet Jana Kochanowskie-

go we wspó³pracy z kieleckim

Oddzia³em Okrêgowym Stowa-

rzyszenia Ksiêgowych w Polsce

zorganizowa³ Œwiêtokrzyski Konkurs Wie-

dzy z Rachunkowoœci dla uczniów szkó³

ponadgimnazjalnych.

Zanim kilkudziesiêciu finalistów

przyst¹pi³o do rywalizacji nauczyciele i

uczestnicy zmagañ wys³uchali przygotowa-

nego przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w

Polsce wyk³adu monograficznego „Zysk

brutto a podstawa opodatkowania podat-

kiem dochodowym – podobieñstwa i ró¿ni-

ce”. Przygotowano te¿ multimedialn¹ pre-

zentacjê ilustruj¹c¹ rolê i zadania stowa-

rzyszenia oraz przybli¿aj¹c¹ inicjatywy

upowszechniania wiedzy ekonomicznej.

W fina³owych - odbywaj¹cych siê w auli

Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji -

zmaganiach uczestniczyli m³odzi ekono-

miœci ze szkó³ w Kielcach, Busku-Zdroju,

Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i Starachowi-

cach. Bardzo trudne testy i zadania najle-

piej rozwi¹za³ Maciej Blaszka z Ostrowca

Œwiêtokrzyskiego.

Przeprowadzenie konkursu wiedzy

ekonomicznej mo¿liwe by³o przy wsparciu

hojnych mecenasów. Konkurs by³ spon-

sorowany przez: firmê budowlan¹ An-

na-Bud z Kielc, Kopalniê Wapienia Mora-

wica, Zak³ad Metalowo-Kotlarski Sas , Fa-

br ykê Kot³ów SEFAKO w Sêdziszowie,

Zak³ady Chemiczne Siarki Siarkopol z

Grzybowa oraz Grono Targowe Targi Kiel-

ce.

RYWALIZACJÊ NA UNIWERSYTECIE WYGRA£ MACIEJ BLASZKA Z OSTROWCA ŒWIÊTOKRZYSKIEGO

Konkurs wiedzy ekonomicznej

K
ieleccy ¿acy odbior¹ dziœ z r¹k

prezydenta symboliczne klucze

do bram miasta i zaw³adn¹ nim

na najbli¿sze dni.

Chocia¿ juwenalia trwaj¹ ju¿ od ponie-

dzia³ku to tak naprawdê œwiêto ¿aków za-

cznie siê dziœ.

O godzinie 11 spod campusu Poli-

techniki Œwiêtokrzyskiej wyrusz¹ stu-

denci, którzy w barwnym korowodzie

dojd¹ do kieleckiego Rynku. Tam z r¹k

prezydenta odbior¹ klucze do bram mia-

sta i tym samym w³adza w Kielcach spo-

cznie symboliczne w ich rêkach.

- Myœlê, ¿e gdyby studenci podczas ju-

wenaliów rz¹dzili naprawdê to mogliby

przebudowaæ wiele rzeczy w mieœcie. Na

pewno mieliby wiele pomys³ów a przy

okazji du¿o dobrej zabawy, której i tak na

juwenaliach na pewno nie zabraknie -

¿artuje Agnieszka Dziubel, staroœcina ju-

wenaliów z Uniwersyteu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach, która wraz ze swym

odpowiednikiem z Politechniki Œwiêto-

krzyskiej odbierze symboliczne klucze

do bram miasta. Agnieszka jest stu-

dentk¹ III roku filologii angielskiej. Staro-

sta wybrany zostanie dopiero dziœ, po-

niewa¿ przygotowywany do tej roli stu-

dent Politechniki Œwiêtokrzyskiej rozcho-

rowa³ siê. /pawlo/

Wiêcej o juwenaliach 2012

na stronach 3 i 4

� Starosta juwenaliów - Agnieszka Dziubel z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na czas œwiêta ¿aków zamierza

od³o¿yæ indeks na pó³kê.
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Zdjêcia i filmy z barwnego korowodu

na Juwenalia 2012 na bie¿¹co na

�
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W ostatnim dniu maja za-

planowano Dzieñ Otwarty Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go. Uczelnia czeka na

przysz³ych studentów.

Dzieñ Otwar ty uczelni

to doskona³a okazja do zapo-

znania siê z ofer t¹ dydak-

tyczn¹ Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego oraz najlepszy

sposób na poznanie uczelni

od podszewki, zaspokojenie

ciekawoœci i rozwianie wszel-

kich w¹tpliwoœci.

Pocz¹tek imprezy w czwar-

tek 31 maja o godzinie 9. W

programie s¹ prezentacje wy-

dzia³ów, instytutów, kierun-

ków, pokazy umiejêtnoœci i za-

interesowañ studentów, któ-

r zy tak¿e odpowiedz¹ na

wszelkie pytania dotycz¹ce re-

aliów nauki na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego oraz za-

prowadz¹ w ka¿dy k¹t uczelni.

Przestan¹ byæ tajemnic¹ zasa-

dy przyznawania stypendiów,

formy pomocy oraz wszelkie

mo¿liwoœci aktywnoœci i roz-

woju studentów.

Czekamy na uczniów szkó³

ponadgimnazjalnych w budyn-

ku G Wydzia³u Matematyczno-

–Przyrodniczego, przy ulicy

Œwiêtokrzyskiej 15 w godzi-

nach od 9 do 14.

Dzieñ Otwarty

Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

W dniach 23 i 24 maja

studenci Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach

zrzeszeni w Klubie Aktywnego

Studenta dzia³aj¹cego przy

Akademickim Biurze Karier na-

szego Uniwersytetu, po raz

pierwszy w województwie œwiê-

tokrzyskim zorganizuj¹ ogólno-

polsk¹ akcjê Wampiriada.

Wydarzenie kierujemy do

wszystkich ludzi wielkiego ser-

ca. Jest to wspólne dzie³o, któ-

rego misj¹ jest ratowanie ludz-

kiego ¿ycia. Oddaj¹c ten bez-

cenny dar, jakim jest nasza

krew, ka¿dy z nas mo¿e

wp³yn¹æ na niejedno istnienie.

Wszystkich chêtnych do wziê-

cia udzia³u w tym wa¿nym wy-

darzeniu pragniemy zaprosiæ

do punktów, w których mo¿na

oddaæ swoj¹ krew: 23 maja –

rektorat przy ulicy ¯eromskie-

go 5, a 24 maja – Miasteczko

Akademickie pr zy ul icy

Œl¹skiej 15.

Do akcji bezpoœrednio

przy³¹czyli siê: Kieleckie Cen-

trum Kr wiodawstwa, Echo

Investment, Ivan med. Zaopa-

trzenie medyczne, Kluboka-

wiarnia Cukier, Fatix. Patronat

medialny nad akcj¹ objêli:

„Echo Dnia”, TV Kielce, Radio

Kielce, Portal Studiuje.pl, Por-

tal Wici.pl, Akademicki Inkuba-

tor Przedsiêbiorczoœci, Nieza-

le¿ne Zrzeszenie Studentów

wspieraj¹ce akcjê, Polski Czer-

wony Krzy¿ oraz zawodnicy Vive

Targi Kielce - wielokrotni mi-

strzowie Polski w pi³ce rêcznej,

którzy swoj¹ obecnoœci¹ i z

ogromnym oddaniem wspie-

raj¹ kieleck¹ Wampiriadê.

Krew to bezcenny dar, dar

¿ycia i jednoczeœnie szansa

na zdrowie. PrzyjdŸ, to nic nie

kosztuje, oddaj swoj¹ krew i

pomó¿ wszystkim tym, którzy

czekaj¹ w³aœnie na Ciebie! Za-

praszaj¹ studenci Klubu Ak-

tywnego Studenta.

Dzia³a tak¿e portal

internetowy STUDENT.

Tam znajdziecie wszyst-

ko, co dotyczy uczelni,

studiów i studentów

w Kielcach.

WejdŸcie na WWW.STUDENT.ECHODNIA.EU
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N
owoczesny i zaawan-

sowany system tele-

informatyczny po-

wstanie na Uniwersy-

tecie Jana Kochanowskiego w

Kielcach.

Projekt ten jest realizowa-

ny ze œrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regional-

nego „Rozbudowa infrastruk-

tury dydaktycznej Uniwersyte-

tu Humanistyczno-Przyrodni-

czego Jana Kochanowskiego

w Kielcach - II etap budowy

Campusu Uczelnianego” w ra-

mach Programu Operacyjnego

Rozwój Polski Wschodniej.

Firma Qumak-Sekom, we

wspó³pracy z Uniwersytetem,

ma za zadanie przygotowaæ

projekt, a nastêpnie zrealizo-

waæ „pod klucz” zintegrowany

system IT w zakresie moder-

nizacji sieci szkieletowej, bu-

dowy sieci bezprzewodowej

WiFi, podniesienia poziomu

bezpieczeñstwa sieci i stop-

nia ochrony zasobów telein-

formatycznych, budowy zunifi-

kowanego systemu ³¹cznoœci

na bazie technologii IP, budo-

wy œrodowiska przetwarzania

danych oraz wdro¿enie jedno-

litych i spójnych mechani-

zmów monitorowania i

zar z¹dzania zasobami IT.

Ca³oœæ bêdzie tworzyæ jeden

spójny system teleinforma-

tyczny, do którego zmigrowa-

ne zostan¹ obecnie eksplo-

atowane, centralne zasoby IT

Uniwersytetu.

Dla zapewnienia wysokie-

go poziomu dostêpnoœci, wy-

dajnoœci, elastycznoœci, efek-

tywnoœci i bezpieczeñstwa

systemu jego architekturê za-

planowano w sposób umo¿li-

wiaj¹cy wykreowanie i odsepa-

rowanie zasobów logicznych

od warstwy fizycznej poprzez

wir tualizacjê kluczowych ob-

szarów infrastruktury IT.

Zaplanowano równie¿ reali-

zacjê wielopoziomowego sys-

temu zabezpieczeñ zapew-

niaj¹cego wiele funkcjonalno-

œci miêdzy innymi zapory sie-

ciowe, systemy ochrony przed

intruzami, filtrowanie nie-

po¿¹danych treœci (wirusy,

spam), bezpieczny dostêp

zdalny dla pracowników,

zar z¹dzanie to¿samoœci¹

u¿ytkowników, centralny sys-

tem zarz¹dzania informacjami

i zdarzeniami zwi¹zanymi z

bezpieczeñstwem wraz z sys-

temem wykr ywania nietypo-

wego dzia³ania sieci. Przewi-

dziane jest wdro¿enie zaawan-

sowanego systemu ochrony

aplikacji oraz baz danych (za-

pory aplikacyjne i bazodano-

we). Wszystkie te funkcje

bêd¹ kontrolowane przez je-

den zintegrowany System

Zar z¹dzania Bezpieczeñ-

stwem Informacji.

Realizacja projektu zosta³a

podzielona na dwa etapy. Etap

pierwszy obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowo-wy-

konawczej we wszystkich ob-

szarach. Drugi etap obejmo-

wa³ bêdzie ca³oœciow¹ realiza-

cjê infrastruktury teleinforma-

tycznej zgodnie z wczeœniej

wykonan¹ dokumentacj¹ pro-

jektow¹.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w zupe³nie nowej sieci

Ranking

uczelni

wy¿szych

2012
Awans Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego a¿ o 11 miejsc. Rektor elekt Jacek

Semaniak t³umaczy sk¹d siê wzi¹³.

Politechnika Œwiêtokrzyska najwy¿ej

sklasyfikowan¹ uczelni¹ wy¿sz¹ z woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego w rankingu

szkó³ wy¿szych 2012 opublikowanym

przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolit¹”.

Awans notuje Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego. W rankingu wziêto pod uwagê

presti¿, innowacyjnoœæ, potencja³ nauko-

wy, efektywnoœæ naukow¹, warunki stu-

diowania i umiêdzynarodowienie uczelni.

Najwy¿ej z naszego województwa skla-

syfikowano Politechnikê Œwiêtokrzysk¹ –

na 53 miejscu w kraju. W porównaniu z

ubieg³ym rokiem kielecka politechnika

jest ni¿ej o cztery miejsca. Profesor Sta-

nis³aw Adamczak, rektor Politechniki

Œwiêtokrzyskiej przyznaje, ¿e liczy³ na wy-

¿sze miejsce swojej uczelni.

– Co najmniej na utrzymanie pozycji

sprzed roku. Jestem zaskoczony tym

spadkiem, bo wszystkie nasze wskaŸniki

posz³y w górê. Ranking „Perspektyw” jed-

nak tego nie odzwierciedla – mówi profe-

sor Stanis³aw Adamczak.

Rektor Stanis³aw Adamczak jest za-

skoczony, ¿e w kategorii kierunków tech-

nicznych Politechnika Œwiêtokrzyska zo-

sta³a ni¿ej sklasyfikowana ni¿ Uniwersy-

tet Jana Kochanowskiego. – Z kolei w ka-

tegorii kierunków ekonomicznych to my

jesteœmy wy¿ej od Uniwersytetu, mimo ¿e

dopiero zaczynamy kszta³ciæ na tym kie-

runku – podkreœla profesor Stanis³aw

Adamczak.

Pocieszeniem dla Politechniki jest

zwyciêstwo w rankingu pracodawców, któ-

rzy typowali uczelnie, z jakich najchêtniej

przyjmuj¹ nowych pracowników.

Du¿e powody do zadowolenia ma Uni-

wersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach. Sklasyfikowano go na 57 miejscu w

kraju, o jedenaœcie miejsc wy¿ej ni¿ przed

rokiem. – Nasza uczelnia konsekwentnie

poprawia pozycje w tym rankingu. W tym

roku zdecydowa³y o tym punkty przyznane

nam za presti¿, innowacyjnoœæ i umiêdzy-

narodowienie – mówi profesor Jacek Se-

maniak, rektor–elekt Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

Trzykrotny wzrost iloœci punktów za

presti¿ uczelni, to wed³ug profesora Jac-

ka Semaniaka, efekt przekszta³cenia

uczelni w uniwersytet klasyczny. – Choæ

nie wszyscy jeszcze o tym wiedza, bo w te-

gorocznym rankingu nadal figurujemy ja-

ko uniwersytet humanistyczno–przyrodni-

czy – mówi profesor Jacek Semaniak.

Wœród uczelni niepublicznych najwy¿ej

sklasyfikowana jest Wy¿sza Szko³a Eko-

nomii i Prawa w Kielcach – na 49 miejscu.

W porównaniu z ubieg³ym rokiem kielecka

uczelnia zanotowa³a spadek.

Na pierwszym miejscu wœród polskich

uczelni wy¿szych jest Uniwersytet Jagiello-

ñski, który wyprzedzi³ Uniwersytet War-

szawski, ubieg³orocznego laureata. /pio/

N
aukowcy z Polski, Szkocji,

Holandii, Czech, Bia³orusi

i Ukrainy uczestniczyli w

niezwyk³ej konferencji na

temat bractw religijnych w œrednio-

wieczu. – Takiej konferencji jeszcze

w Polsce nie by³o – podkreœla profe-

sor Beata Wojciechowska z Instytu-

tu Historii Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego.

Na pomys³ zorganizowania tej

konferencji profesor Beata Wojcie-

chowska wpad³a wraz z doktor Do-

minik¹ Burdzy. Program kieleckiej

konferencji by³ bardzo napiêty. Zna-

laz³ siê jednak te¿ czas na inne

atrakcje. Goœcie zwiedzali zabytki

Kielc, w tym pa³ac biskupów kra-

kowskich, gdzie odbywa³a siê kon-

ferencja.

Rzadki temat

Tematyka wyk³adów by³a bardzo

ciekawa. Dla przyk³adu podamy te-

mat jednego w wyk³adów: „Rzemie-

œlnicze bractwa religijne w Dubrow-

niku i ich znaczenie w XIII-XV wie-

ku”, by³a te¿ mowa o bractwach an-

gielskich, w³oskich czy niderlandz-

kich. Kilkunastu prelegentów z Pol-

ski mówi³o o naszych, lokalnych

bractwach: s¹deckich, krakow-

skich, lwowskich czy jasnogórskich.

Tematyka bractw religijnych jest

bardzo interesuj¹ca, a przy tym

rzadko bywa tematem badañ na-

ukowych czy konferencji takich, jak

choæby kielecka.

Trochê historii

Bractwa religijne powstawa³y ju¿

od IV wieku naszej ery, na wschod-

nich terenach chrzeœcijañskich. Na

chrzeœcijañskim zachodzie pojawi³y

siê w VIII wieku naszej ery. – Nale-

¿eli do nich ludzie œwieccy ze

wszystkich stanów. Wspierali Ko-

œció³ w organizowaniu nabo¿eñstw,

pomagali ubogim i pielgrzymom.

Konfraternie przyczynia³y siê do

pog³êbienia i aktywizowania ¿ycia

religijnego oraz spo³ecznego. Ist-

nia³y bractwa szpitalne, ubogich,

dla obrony wiary, pokutnicze i asce-

tyczno-charytatywne – t³umaczy Be-

ata Wojciechowska. Silne by³y brac-

twa cechów rzemieœlniczych. Co wa-

¿ne, w bractwach religijnych bardzo

dzia³a³y tak¿e kobiety. Dawniej dla

nich by³a to jedna z niewielu okazji

do aktywnoœci spo³ecznej. – Dzia³al-

noœæ w bractwie budowa³a poczucie

wspólnoty religijnej i silnej wiêzi

spo³ecznej. Za ¿ycia ich cz³onkowie

wspierali siê, a po œmierci modlili

siê w intencji braci – mówi Beata

Wojciechowska.

Dzia³aj¹ do dziœ

Bractwa religijne rozwinê³y siê w

œredniowieczu. – Powstawa³y g³ów-

nie w miastach. Ich cz³onkowie

pog³êbiali swoje ¿ycie religijne, silny

by³ w nich kult Najœwiêtszej Maryi

Panny oraz œwiêtych miêdzy innymi:

Anny, Jana Chrzciciela wszystkich

Aposto³ów – mówi Dominika Burdzy.

Prawdziwy rozkwit prze¿ywa³y w

XVI-XVIII wieku. Jednym z najbardziej

znanych przedstawicieli by³ Piotr

Skarga, za³o¿yciel Bractwa Mi³osier-

dzia, które pomaga³o ubogim, zajmo-

wa³o siê porzuconymi dzieæmi oraz

¿ebrakami. Cz³onkowie bractw poja-

wiali siê podczas uroczystoœci religij-

nych i liturgicznych, przygotowuj¹c

czêsto ich oprawê. Kultywowali

œpiew i muzykê sakraln¹. Wystêpo-

wali w okreœlonych strojach, nieœli

chor¹gwie i obrazy patronów bractw.

Z bractwami wi¹¿¹ siê te¿ ró¿ne cie-

kawe historie. – Na przyk³ad w Kra-

kowie bractwa dzia³aj¹ce pod opiek¹

franciszkanów i dominikanów silnie

ze sob¹ rywalizowa³y o pierwsze-

ñstwo w szyku procesyjnym – opo-

wiada Dominika Burdzy. Bractwa reli-

gijne maj¹ bogat¹ przesz³oœæ histo-

r yczn¹, ale dzia³aj¹ do dziœ. Po-

wszechnie znane jest krakowskie

Bractwo Kurkowe, przy wielu para-

fiach powstaj¹ Kó³ka ¯ywego Ró¿-

añca, nawi¹zuj¹ce do tradycji bractw

ró¿añcowych.

Piotr BURDA

O bractwach

w pa³acu biskupów
� Miêdzynarodowa konferencja historyków w Kielcach

� „Polska” czêœæ uczestników kieleckiej konferencji.
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� Piêknym œpiewem podczas fina³u konkursu karaoke zachwyci³ wszystkich Filip Wnuk z

Ma³ogoszcza, student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
� Sylwia Gajek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podczas konkursu karaoke

œwietnie dawa³a sobie radê na scenie.

S
tudenci kieleckich

uczelni rozpoczêli

œwiêtowanie od trady-

cyjnego grilla. Cho-

cia¿ grillowanie mia³o siê roz-

pocz¹æ w poniedzia³ek od 16,

to niestety brzydka pogoda

spowodowa³a, ¿e wielu ¿aków

postanowi³o zostaæ w akade-

mikach. Najwytrwalsi amato-

rzy kie³basek na akademickie

ogródki wylegli dopiero po go-

dzinie 21.

Sylwia wygra³a

karaoke

Juwenaliowa zabawa na

dobre rozpoczê³a siê we wto-

rek. Pierwsi sygna³ do zabawy

dali studenci, którzy t³umnie

przybyli na fina³ konkursu ka-

raoke, który odby³ siê w klubie

Pod Krech¹ na terenie campu-

su Politechniki Œwiêtokrzy-

skiej. Nie zbrak³o chêtnych do

œpiewania znanych szlagie-

rów, tym bardziej, ¿e na zwy-

ciêzcê czeka³o 600 z³otych i

mo¿liwoœæ zaprezentowania

siê podczas koncer tu w ra-

mach Juwenaliów 2012, który

odbêdzie siê w amfiteatrze

Kadzielnia. Ostatecznie g³ów-

na nagroda trafi³a do Sylwii

Palm¹ki z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach.

Œwietnie bawili siê te¿ studen-

ci, którzy postanowili odwie-

dziæ klub WSPAK, znajduj¹cy

siê przy akademikach na ulicy

Œl¹skiej. Juwenaliowa atmos-

fera sprawi³a, ¿e ca³y klub

dos³ownie trz¹s³ siê w posa-

dach od gor¹cych rytmów, a

zabawa tr wa³a prawie do

bia³ego rana.

Œroda z kabaretem

W œrodê z kolei mo¿na by³o

znakomicie siê zrelaksowaæ

podczas wystêpu kabaretów.

Klub WSPAK goœci³ Kabaret

Skeczów Mêcz¹cych a na tere-

nie Hali Sportowo-Dydaktycz-

nej Politechniki Œwiêtokrzy-

skiej odby³ siê fina³ Kieleckie-

go Ogl¹du Kabaretów Stu-

denckich – KOKS, którego

g³ówn¹ atrakcj¹ by³ wystêp ka-

baretu £owcy.B.

Dziœ korowód,

potem koncerty

Najlepsza zabawa jednak

dopiero przed nami. W czwar-

tek studenci wezm¹ udzia³ w

tradycyjnym korowodzie, który

wyruszy sprzed Politechniki

Œwiêtokrzyskiej, a zakoñczy

siê na kieleckim Rynku sk¹d

starostowie juwenaliów od-

bior¹ klucze do bram miasta.

Tego samego dnia czeka nas

pierwszy z koncer tów, które

bêd¹ najwiêksz¹ atrakcj¹ ju-

wenaliów – na terenie Wy-

dzia³u Matematyczno–Przy-

rodniczego Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego odbêdzie

siê koncer t, którego najwiê-

ksz¹ atrakcj¹ bêdzie wystêp

zespo³u Happysad. W nastêp-

nych dniach te¿ nie zabraknie

gwiazd polskiej sceny muzycz-

nej – w pi¹tek zagra dla stu-

dentów zespó³ DeMono, a nie-

dzielê w amfiteatrze na Ka-

dzielni odbêdzie siê Koncert

Prezydencki, na któr ym

wyst¹pi grupa T.Love.

/pawlo/

Trwaj¹ Juwenalia 2012!
� Kieleccy studenci wreszcie doczekali siê najprzyjemniejszych dni w roku

- od poniedzia³ku na kieleckich uczelniach trwa œwiêto wszystkich ¿aków

� Przebój „£awka” Formacji Nie¿ywych

Schabuff postanowi³ zaœpiewaæ Piotr Uhr-

suski, student Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach.

� Agnieszka B¹k, studentka in¿ynierii bez-

pieczeñstwa Politechniki Œwiêtokrzy-

skiej, wykona³a piosenkê Natalii Niemen

„Zrobiê na opak”.

� Marcin, Dominik, Ania, Bogumi³a i Pawe³ - studenci ekonomii na Politechnice Œwiêtokrzy-

skiej, otworzyli juwenalia tradycyjnym ju¿ grillowaniem.

Program Juwenaliów 2012

17 maja, czwartek – korowód (godzina 11), koncerty plenerowe Wy-

dzia³ Matematyczno-Przyrodniczy, zespo³y Happysad (pocz¹tek o 22.30),

jako support wyst¹pi¹ zespo³y FireFlower i Alicetea (godzina 20); Wstêp

na wszystkie imprezy tego dnia wolny.

18 maja, pi¹tek - koncerty plenerowe Wydzia³ Matematyczno-Przyrodni-

czy, wystêp zespo³u De Mono, jako support wyst¹pi¹ zespo³y Prioama i

Pozytywka (godzina 20); wstêp na wszystkie imprezy tego dnia wolny.

19 maja, sobota – akcja „Studenci miastu” – kielecki Rynek (godzina 13);

20 maja, niedziela – Koncert Prezydencki – amfiteatr na Kadzielni, ze-

spó³ T.Love (godzina 19.30, bilety: studenci 5 z³otych, pozosta³e osoby

– 10 z³otych).

16–19 maja (œroda–sobota) - juwenalia uczelni niepublicznych, klub

Magnetism.
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Juwenalia kiedyœ…

Juwenalia wywodz¹ siê ze staro¿ytnego Rzy-

mu. Ustanowiæ mia³ je w 59 roku cesarz

Neron, który z okazji œciêcia swojej

m³odzieñczej brody postanowi³ wydaæ igrzy-

ska. Nazwano je juwenaliami od ³aciñskie-

go s³owa „juvenalis”, czyli „m³odzieñczy”.

Juwenalia sta³y siê w pe³ni imprez¹ stu-

denck¹ w œredniowieczu. Zawsze na wiosnê

¿acy organizowali zabawy, podczas których

g³ówn¹ atrakcj¹ by³y uliczne wystêpy œpie-

waków, ¿onglerów i kuglarzy oraz oczywiœ-

cie barwne studenckie korowody. Œwiêto

¿aków w Polsce pojawi³o siê w drugiej

po³owie XIV wieku, czyli wraz z za³o¿eniem

Akademii Krakowskiej - pierwszej w Polsce

uczelni wy¿szej. Bardzo wa¿ne dla studen-

tów by³o obchodzenie juwenaliów w cza-

sach Polski Ludowej. To w³aœnie w tym

okresie rozkwita³a ca³a kultura studencka z

klubami i kabaretami a juwenalia by³y czê-

sto odskoczni¹ o szarej rzeczywistoœci oraz

nierzadko s³u¿y³y do manifestowania oporu

wobec w³adzy.

Zobacz >

Zdjêcia i filmy z barwnego

korowodu oraz innych

imprez Juwenaliów 2012

na bie¿¹co na

�

WWW.ECHODNIA.EU/
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INTERNET
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� Wspak w nocy z wtorku na œrodê. � Rozbawieni goœcie Wspaka.

� Od lewej, bawi¹ siê Agnieszka, Micha³, Ada i Dominika.

� Justyna i Olga, jak widaæ, bawi³y siê doskonale.

� Jeden ze znaków znajduje siê przy ulicy ¯niwnej.

Szeœæ nowych znaków in-

formuje jak dojechaæ do wy-

dzia³ów zarz¹dzania i Admini-

stracji oraz Matematyczne-

go-Przyrodniczego Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w

Kielcach.

W ostatnich dniach usta-

wi³a je na trasie do uczelni Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad. - Pierwszy

znak znajduje siê przy ulicy

¯niwnej, drugi przy skrêcie na

wiadukt, dwa przy zjeŸdzie z

niego oraz dwa przy zjazdach

do wydzia³ów – wylicza Iwona

Podsiad³o, naczelnik Wydzia³u

Bezpieczeñstwa Ruchu Drogo-

wego i Zarz¹dzania Ruchem

kieleckiego oddzia³u General-

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad.

Znaki zosta³y ustawione po

tym, jak przedstawiciele uni-

wersytetu zwrócili siê do dro-

gowców z proœb¹ o dooznako-

wanie dojazdu do uczelni.

Spowodowane by³o to g³osami

studentów i pracowników, któ-

rzy narzekali, ¿e nie ma dojaz-

du do uczelni od ulicy Œwiêto-

krzyskiej i wiele osób nie wie,

jak tam trafiæ.

Dwa miesi¹ce temu inter -

weniowaliœmy w tej sprawie.

Ma³gorzata Pawelec, rzecznik

prasowy Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

t³umaczy³a, ¿e droga do uczel-

ni nie mog³a powstaæ w innym

miejscu i poinformowa³a, ¿e

dojazd do uczelni zostanie

dooznakowany.

Znaki zosta³y ustawione,

ale ju¿ pojawiaj¹ siê pierwsze

sygna³y, ¿e to za ma³o i ludzie

bêd¹ dalej b³¹dziæ. - Moim zda-

niem drogowskazy powinny

siê znaleŸæ przy alei Solidar-

noœci, a nie dopiero przy ulicy

¯niwnej, bo to wcale nie u³atwi

¿ycia osobom, które nie

wiedz¹, ¿e nie ma dojazdu od

ulicy Œwiêtokrzyskiej – zauwa-

¿a studentka administracji i

dodaje, ¿e jak ktoœ znajdzie

siê na ulicy Domaszowskiej,

to z pewnoœci¹ bez problemu

trafi do celu.

/bek/

£atwiej do nas trafiæ
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� Na parkiecie klubu Wspak Iza, Klaudia i Kasia.

P
odczas dzisiejszego

korowodu ma ju¿

przestaæ padaæ. Na

razie pogoda nie roz-

pieszcza nas podczas tego-

rocznych juwenaliów. Nic wiêc

dziwnego, ¿e studenckie kluby

zape³niaj¹ siê szybko. Oto fo-

toreporta¿ z zabawy w klubie

studenckim Wspak.

SZALEÑSTWO W KLUBIE WSPAK

Juwenalia
na parkiecie

Zobacz >

Zdjêcia i filmy

z barwnego korowodu

oraz innych imprez

Juwenaliów 2012 na

bie¿¹co na

�
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J
ak byæ kreatywnym w biz-

nesie? Sk¹d wzi¹æ pie-

ni¹dze na rozpoczêcie

dzia³alnoœci gospodar-

czej i jak przygotowaæ dobry

biznesplan? Na te pytania

miêdzy innymi odpowiadali

eksperci, którzy prowadzili V

Kieleckie Dni Przedsiêbiorczo-

œci Akademickiej.

W szkoleniach przygotowa-

nych przez Kielecki Park Tech-

nologiczny wziê³o udzia³ po-

nad 200 studentów.

Jednym z nich jest Marcin

Sendrowicz, któr y studiuje

ekonomiê na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego. - Dla

mnie szczególnie ciekawe

by³o szkolenie dotycz¹ce

sprzeda¿y on line. Wa¿ne by³o,

¿e prowadz¹cy przekaza³ nam

wiele praktycznych informacji

– mówi Marcin Sendrowicz.

Student Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego podkreœla,

¿e w przygotowaniu do poszu-

kiwania pracy bardzo przydat-

ne s¹ zajêcia dotycz¹ca miê-

dzy innymi rozmowy kwalifika-

cyjnej.

Dyrektor instytucji, Szymon

Mazurkiewicz informuje, ¿e

warsztaty przygotowano z my-

œl¹ o osobach zainteresowa-

nych prowadzeniem dzia³alno-

œci gospodarczej. Jak podkre-

œla m³odzi ludzie, którzy wziêli

udzia³ w zajêciach powa¿nie

myœl¹ o za³o¿eniu dzia³alnoœci

gospodarczej. Œwiadczy o

tym, ich aktywny udzia³ w

szkoleniu. - Wœród tej licznej

grupy pojawi³y siê osoby, które

zdecydowa³y siê na udzia³ w

kilku panelach. Widaæ by³o, ¿e

zale¿y im na zdobyciu wiedzy z

ró¿nych dziedzin – mówi Szy-

mon Mazurkiewicz.

Ogromnym zainteresowa-

niem cieszy³y siê warsztaty

prowadzone przez doradcê

biznesowego Jacka Andrusie-

wicza. Zajêcia dotyczy³y kre-

atywnoœci w biznesie oraz wy-

wierania wp³ywu na innych.

Trener po zajêciach mówi³, ¿e

bardzo dobrze wspó³praco-

wa³o mu siê z kieleckimi stu-

dentami. Jak stwierdzi³, pod-

czas szkoleñ by³o widaæ du¿e

zaanga¿owanie i kreatywnoœæ

a tak¿e samodzielnoœæ

m³odych ludzi.

Wœród prowadz¹cych tego-

roczne warsztaty Kieleckich

Dni Przedsiêbiorczoœci Akade-

mickiej byli miêdzy innymi pra-

cownik dzia³u public relations

Targów Kielce Barbara Sipa,

wieloletni szkoleniowiec firmy

Cersanit Mariusz Kêdzierski

oraz Maciej Koryciñski odpo-

wiedzialny za wdro¿enia inno-

wacyjnych produktów w grupie

Kolporter. O mo¿liwoœciach fi-

nansowania przedsiêbiorstw

mówili przedstawiciele Fundu-

szu Po¿yczkowego i Porêcze-

niowego. “Test windy” prze-

prowadzi³ Tomasz B³oñski z

Lewiatan Business Angels, a

szkolenie dotycz¹ce rozmowy

kwalifikacyjnej Miros³aw Hej-

duk.

Kolejne VI ju¿ Kieleckie Dni

Przedsiêbiorczoœci Akademic-

kiej zaplanowano na jesieñ te-

go roku.

STUDENCI UNIWERSYTETU NA DNIACH PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

AKADEMICKIEJ

Praktyczna strona biznesu

� Jedno ze szkoleñ.

W
yj¹tkowy wernisa¿

ekslibrisów odby³

siê w galerii Bi-

blioteki G³ównej

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach. Swoj¹ ko-

lekcjê znaków w³asnoœciowych

utrzymanych w estetyce yûgen

prezentowa³ Krzysztof Marek

B¹k. Ekspozyjê mo¿na ogl¹daæ

do koñca maja w budynku przy

ulicy Leœnej 16.

Yûgen to zjawisko estetycz-

ne, które swój najwiêkszy roz-

kwit prze¿ywa³o w œrednio-

wiecznej Japonii. G³ównym

za³o¿eniem tej sztuki jest wy-

dobywanie ukrytych sensów i

symboliczne przedstawianie

œwiata.

Krzysztof Marek B¹k jest

doktorem sztuki i jako pierwszy

polski ar tysta wykorzysta³

yûgen do tworzenia ksiêgozna-

ków. Za ekslibrisy otrzyma³ wie-

le presti¿owych nagród. Na wer-

nisa¿u w Kielcach zaprezento-

wa³ niemal ca³¹ swoj¹ kolekcjê

ok. dwustu grafik cyfrowych.

Jego dzie³a s¹ bardzo zró¿-

nicowane. Na ekslibrisach mo-

¿na ogl¹daæ zarówno zwierzêta

i roœliny, jak i wytwory ludzkich

r¹k: urz¹dzenia, meble, bu-

dowle. Krzysztof Marek B¹k

ogranicza rolê koloru do mini-

mum, bardziej liczy siê œwiat³o

i symbol.

Wiêkszoœæ znaków w³asno-

œciowych powsta³a z myœl¹ o

osobach prywatnych, ale na

grafikach nie ma ludzkich po-

staci. Twórca za pomoc¹ meta-

for przedstawia charakter kon-

kretnego cz³owieka. Przyk³ado-

wo, ekslibrisy dedykowane

¿onie prezentuj¹ roœliny, córkê

symbolizuje zaœ œwiat³o. To

w³aœnie blok dziewiêciu grafik

dedykowanych najbli¿szej ro-

dzinie twórcy cieszy³ siê naj-

wiêkszym zainteresowaniem

uczestników wernisa¿u.

Krzysztof Marek B¹k jedno

ze swoich dzie³ zadedykowa³

Uniwersytetowi. Pami¹tkowy

ekslibris artysta wrêczy³ dyrek-

torowi Biblioteki G³ównej, dok-

torowi Henrykowi Suchojado-

wi. Grafika do³¹czy do bogatej

kolekcji znaków w³asnoœcio-

wych biblioteki.- Ekslibris jest

inspirowany cz³owiekiem. Za-

stanawiam siê nad jego osobo-

woœci¹ i metaforyzujê najbar-

dziej wyraziste cechy. Za po-

moc¹ yûgen mo¿na oddaæ to,

co w ksiêgoznaku najwa¿niej-

sze: elegancjê, g³êbiê, dyskre-

cjê i subtelnoœæ. Yûgen to ta-

jemnica emanuj¹ca od przed-

miotów. Jest to z jednej strony

powœci¹gliwoœæ i wyrafinowa-

nie, a z drugiej mrok - mówi³

Krzysztof Marek B¹k.

Ekspozycja w Galerii Biblio-

teki G³ównej Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego jest piêæ-

dziesi¹t¹ wystaw¹ indywidu-

aln¹ tego ar tysty. Ekslibrisy

mo¿na ogl¹daæ do koñca maja.

Piotr WÓJCIK

� Wystawa ekslibrisów w galerii uniwersyteckiej Biblioteki

G³ównej bêdzie czynna do koñca maja.

Krzysztof Marek B¹k

Ma 35 lat. Jest absolwentem wroc³awskiej Aka-

demii Sztuk Piêknych, doktorem sztuki i wyk³ad-

owc¹ uniwersyteckim. Uprawia artystyczn¹ grafi-

kê cyfrow¹, jest autorem ponad 200 ekslibrisów.

Laureat wielu konkursów ekslibrisów w Polsce i

w Europie.

EKSLIBRISY PREZENTOWA£ KRZYSZTOF MAREK B¥K

Ksi¹¿kowe oblicze yûgen
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P
i³karze rêczni Uniwer-

sytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kiel-

cach zakoñczyli nie-

dawno swój debiutancki sezon

w rozgrywkach III ligi, zajmuj¹c

w nich czwarte miejsce.

- Myœlê, ¿e jak na debiut w

lidze wypadliœmy ca³kiem przy-

zwoicie. Zanotowaliœmy piêæ

wygranych, piêæ przegranych i

dwa remisy, czyli jesteœmy

dok³adnie w œrodku stawki.

Wynika z tego, ¿e mamy jesz-

cze du¿o do zrobienia, ale nie

by³o te¿ najgorzej. Odpowie-

dzieliœmy sobie równie¿ w mo-

im przekonaniu na pytanie jak

nasz zespó³ jest skonstruowa-

ny, czego nam brakuje i na co

jeszcze musimy zwróciæ uwa-

gê – podsumowa³ sezon w wy-

konaniu swoich podopiecz-

nych trener Tomasz B³aszkie-

wicz.

Pierwsze kroki akademi-

ków z Kielc w lidze by³y nierów-

ne. Dobre mecze - jak oba z Ju-

veni¹ II Rzeszów przeplatali

s³abszymi z teoretycznie ni¿ej

notowanymi r ywalami jak z

Padw¹ Zamoœæ na zakoñcze-

nie sezonu.

W podobnym tonie wypo-

wiada siê zawodnik Pawe³ Pa-

paj: - Sezon mo¿na oceniæ

dwojako. Nie mieliœmy zbyt

wiele doœwiadczenia ligowego

i w kilku meczach by³o to wi-

daæ, gdzie przez s³abe ko-

ñcówki traciliœmy punkty i za-

mienialiœmy zwyciêstwa na

niepotrzebne przegrane albo

remisy. Dodaje równie¿ - My-

œlê, ¿e rozegraliœmy te¿ kilka

fantastycznych spotkañ, takie

jak mecze z Rzeszowem, gdzie

pokazaliœmy prawdziwy cha-

rakter dru¿yny i oby takich spo-

tkañ by³o jak najwiêcej w

przysz³oœci.

Zapytany o lepsz¹ rundê w

wykonaniu swoich podopiecz-

nych trener B³aszkiewicz oce-

ni³: - Patrz¹c z perspektywy

czasu wydaje mi siê, ¿e pierw-

sza runda by³a dla nas zdecy-

dowanie ciekawsza. Z tego

wzglêdu, ¿e nie spodziewaliœ-

my siê w niej tak dobrego wyni-

ku, apetyt na drug¹ rundê by³

zdecydowanie wiêkszy, a w

niej przydarzy³o siê nam tro-

chê wpadek.

Ciê¿ko wybraæ na prze-

strzeni ca³ego sezonu w dru¿y-

nie AZS UJK Kielce najlepsze-

go gracza. Na pewno mocnym

punktem dru¿yny byli obaj

bramkarze: Kamil Barañski i

Oskar Kucper, którzy w wielu

pojedynkach bronili w nie-

prawdopodobnych okoliczno-

œciami ratuj¹c kolegów przed

stratami bramek. - Indywidual-

nie myœlê, ¿e trzeba wyró¿niæ

bramkarzy. W ka¿dym meczu

byli dla nas wsparciem, jak nie

jeden, to drugi – komentowa³

Pawe³ Papaj.

Najwiêcej bramek dla

„czarno-bia³o-czerwonych” w

ca³ym sezonie zdobyli: rozgry-

waj¹cy Mateusz Kutwin i Pa-

we³ Papaj, odpowiednio po 77

i 73. I to oni w wielu meczach

brali na siebie g³ówn¹ odpo-

wiedzialnoœæ w decyduj¹cych

momentach. Sporym wspar-

ciem byli dla nich tak¿e inni

gracze: Bartek Zagniñski, Ser-

giusz Wojda, Sebastian Kozu-

bek w ofensywie czy Micha³

Rybak w defensywie.

Trener B³aszkiewicz pytany

o wskazanie najlepszego w

swojej dru¿ynie odpowiedzia³:

- Tutaj odpowiem trochê dy-

plomatycznie, jesteœmy bar-

dzo równym zespo³em. Ciê¿-

ko wyró¿niæ jednego zawodni-

ka, ka¿dy w meczu bra³ na sie-

b ie c iê¿ar gr y. Bramki

rozk³ada³y siê po równo na

wszystkich zawodników. Pod-

kreœlê tu jeszcze raz, ¿e nasz¹

si³a jest zespó³, w którym ka-

¿dy z nas potrafi graæ na miarê

podobnym poziomie. Stanowi-

my taki monolit nad którym

musimy jeszcze popracowaæ i

ka¿dy z zawodników musi in-

dywidualnie podnieœæ swoje

umiejêtnoœci.

Teraz przed dru¿yn¹ AZS

UJK Kielce, wspieran¹ przez

ca³y sezon przez PGNiG i Fun-

dusz Po¿yczkowy Wojewódz-

twa Œwiêtokrzyskiego, prze-

rwa w rozgr ywkach, ale za-

wodnicy i trener B³aszkiewicz

ju¿ myœl¹ o nastêpnym sezo-

nie. - Naszym celem bêdzie da-

lej gra w tej lidze. Na pewno w

przysz³ym sezonie bêdziemy

walczyæ o wy¿sze miejsca ni¿

w obecnym. Bardziej powœ-

ci¹gliwy w ocenach jest Pawe³

Papaj: - Jeœli w pierwszym se-

zonie zdobyliœmy doœwiadcze-

nie, to na pewno musimy

przed kolejnym sezonem sta-

wiaæ sobie wy¿sze cele. Co do

konkretnego miejsca ciê¿ko

siê wypowiadaæ. Nie wiadomo

jeszcze do koñca kto w

przysz³ym sezonie bêdzie w tej

lidze gra³, jakie zespo³y i w ja-

kich sk³adach. Myœlê, ¿e trze-

ba siê koncentrowaæ na swo-

jej grze, a o wynikach i miej-

scach koñcowych w lidze bê-

dzie mo¿na dyskutowaæ na

bie¿¹co albo tu¿ przed rozpo-

czêciem sezonu.

Trener B³aszkiewicz widzi

jeszcze coœ innego w funkcjo-

nowaniu swojej dru¿yny: – Ta

dru¿yna jest to szansa na to,

aby Ci ch³opcy mieli, gdzie re-

alizowaæ swoje pasje. Myœlê,

¿e to fajne miejsce i fajny czas

na to, aby w tym wieku jeszcze

coœ robiæ w sporcie i to jest na-

sze g³ówne za³o¿enie. Jeste-

œmy pasjonatami i ta gra nas

cieszy. I to jest nasz cel i nie

tylko w Akademickich Mistrzo-

stwach Polski, ale w ca³ym se-

zonie. Po prostu gramy razem

z pasj¹…

Maciej WADOWSKI

� Dru¿yna akademików w pe³nej krasie.

� W efektownej akcji czo³owy zawodnik i strzelec Pawe³ Papaj.

� Dru¿yna AZS UJK w akcji – na œrodku obrony z numerem 6 £ukasz Michalski.� Podczas meczu ¿yje ca³a ³awka.

PODSUMOWANIE SEZONU PI£KARZY RÊCZNYCH AZS UJK

To by³ romantyczny debiut…

� Sebastian Kozubek

F
o
t.

P
a
tr

y
k

P
ta

k

Statystyki zespo³u

i zawodników

w sezonie 2011/2012

348 zdobyte bramki –

351 stracone bramki

(173:163, 175:188) ; 29

– œrednia zdobytych –

29,25 – œrednia straco-

nych; Bramki - Mateusz

B¹k 18 (6 - 1 runda, 12 -

2 runda), Pawe³ Czupry-

ñski 20 (20, 0), Seba-

stian Kozubek 32 (16,

16), Mateusz Kutwin 77

(35, 42), Pawe³ Laskow-

ski 1 (1, 0), £ukasz Mi-

chalski 14 (2,12), Pawe³

Papaj 73 (34, 39), Mi-

cha³ Rybak 3 (0, 3), Ma-

riusz Stêpieñ 12 (8, 4),

Rafa³ Œwiercz 5 (1, 4),

Micha³ Tracz 12 (12, 0),

Daniel Weso³owski 1 (1,

0), Sergiusz Wojda 44

(19, 25), Bartosz Zagniñ-

ski 36 (18, 18), Karol

Gnat.
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