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Stypendialny sukces Uniwersytetu
Kochanowskiego otrzyma³o stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
To rekordowa liczba w historii uczelni. Dla studentów to radoœæ i wyró¿nienie,
dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego du¿y presti¿.
Czytaj na stronie II

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia nios¹ ze sob¹ wiele radoœci
oraz nadziei na Nowy Rok. W te piêkne i wyj¹tkowe dni,
sk³adamy ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i pogody ducha.
Niech spe³niaj¹ siê marzenia, realizuj¹ plany,
a mi³oœæ i spokój bêd¹ w naszych domach.

Fot. youwall.com

Rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak
i Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Nagroda dla filmoznawcy

N

awet kiedy skoñczy³em ³ódzk¹ „filmówkê” i dosta³em
pr opozycjê pracy
przy filmach, podziêkowa³em
za wspó³pracê. Bar dzo
chcia³em pracowaæ ze studentami w Kielcach. ¯adne krêcenie filmów nie zast¹pi³oby mi
tego, co robiê teraz. Mam ¿y³kê
do pracy z uczniami, ¿y³kê belfra. Dosta³em wielki dar od Boga, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. Wiem, co mówiê, a nie
mówiê, co wiem – opowiada
Andr zej Kozieja, wybrany
Wyk³adowca 2013 Roku na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
Czytaj na stronie III
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n Wspania³y prezent pod choinkê. A¿ 31 studentów Uniwersytetu Jana
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Stypendialny sukces uniwersytetu
n Poznaliœmy nowych stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego

Lista tegorocznych stypendystów
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego

Fot. £ukasz Zarzycki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego:
£ukasz Antos (zarz¹dzanie), Sylwia Bania (ekonomia), Karolina Bugajska (filologia), Marta Æwierz (zarz¹dzanie), Angelika Godzisz (ekonomia), Dagmara
Korczyñska (filologia), Katarzyna Kosiór
(pedagogika), Marta Kowalczyk
(zarz¹dzanie), Sylwia Krzepkowska
(chemia), Weronika Kumañska
(zarz¹dzanie), £ukasz Kurp (zarz¹dzanie), Damian Liwocha (zarz¹dzanie),
Paulina Machulska (filologia), Artur Maik (zarz¹dzanie), Patrycja Michalska
(zarz¹dzanie), Agnieszka Nartowska
(zarz¹dzanie), Iwona Nogaj (politologia),
Katarzyna Nowak (ochrona œrodowiska), Martyna Ostrowska (zarz¹dzanie),
Paulina Osuch (Zarz¹dzanie), Iwona
P³achta (Politologia), Martyna Rysiñska
(ekonomia), Anna Sobieraj (Ekonomia),
Joanna Stanik (chemia), Izabela St¹por
(ekonomia), Milena Strojek (Ekonomia),
Aleksandra Œcibisz (ekonomia), Paulina
Wi¹czek (stosunki miêdzynarodowe),
Iga Wiernicka (stosunki miêdzynarodowe), Sylwia Zelek (edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej), Olga Ziopaja (filologia polska). Stypendium doktoranckie: Aleksandra Cêdrowska (nauki humanistyczne)

n

Tegoroczni stypendyœci Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

T

ylu jeszcze nie by³o. 40 œwiêtokrzyskich
studentów otrzyma³o stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego, w tym
a¿ 31 to studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego s¹ wa¿ne, bo pokazuj¹ mo¿liwoœci studentów poszczególnych uczelni w kraju.

NOBILITACJA I PIENI¥DZE
Stypendystów wybiera resort nauki i szkolnictwa wy¿szego siê na podstawie œredniej
ocen osi¹gniêæ i publikacji naukowych. Rekto-

rzy uczelni wy¿szych przys³ali a¿ 3775 wniosków w tej sprawie. Ministerstwo przyzna³o
934 stypendia studenckie (w tym 40 dla studentów œwiêtokrzyskich uczelni) i 84 stypendia
doktoranckie (jedno trafi do naszego województwa). Oprócz nobilitacji, stypendium jest
te¿ pokaŸnym zastrzykiem finansowym dla studentów, którzy jednorazowo otrzymaj¹ 14 tysiêcy z³otych, a doktoranci 22 tysi¹ce.

REKORDOWY UNIWERSYTET
Imponuje liczba stypendystów Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Jeszcze nigdy w historii

kieleckiej uczelni (wczeœniej pod innymi nazwami) nie by³o tak licznej grupy studentów wyró¿nionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
wy¿szego. W tym roku jest ich a¿ 31, do tego
jedna osoba otrzyma stypendium doktoranckie. Dla porównania w ubieg³ym roku uniwersytet mia³ ich 18, dwa lata temu 19. W tej klasyfikacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego zdecydowanie wyprzedza inne uczelnie o podobnej
wielkoœci. Dla przyk³adu Uniwersytet Rzeszowski ma 10 stypendystów, Uniwersytet Zielonogórski – piêciu, a Uniwersytet Opolski czterech.
Tak¿e wiêksze uczelnie maj¹ ich mnie: Uniwersytet Œl¹ski – 18, Uniwersytet Wroc³awski - 30.

Najwiêcej stypendystów ma Uniwersytet Warszawski – 82.

PODWÓJNY PRESTI¯
Dla profesora Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pr zebywaj¹cego w Chinach, to œwietna informacja.
– Dla uczelni to presti¿, a dla samych studentów
to bardzo wa¿na rzecz. Oprócz gratyfikacji, maj¹
te¿ znaczenie w przypadku poszukiwania pracy,
czy planowaniu dalszej kariery naukowej – mówi
profesor Jacek Semaniak, który przed laty te¿
otrzyma³ takie stypendium.
Piotr BURDA

RECEPTY MINISTERIALNYCH STYPENDYSTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Studencki przepis na sukces
Paulina Osuch: - Mój studencki przepis na sukces to
kilogram ambitnych planów,
pó³ kilograma nieustannego
d¹¿enia do celu, garœæ motywacji, ³y¿ka wiary w swoje mo¿liwoœci i szczypta szczêœcia.
Wszystko wymieszaæ i obsypaæ obficie chêciami. Gotowe!
£ukasz Antos: - Niema recepty, by odnieœæ sukces, poniewa¿ jest to suma wielu
zmiennych w czasie. Ca³a tajemnica tkwi w niez³omnym
d¹¿eniu do celu. By osi¹gn¹æ
sukces nauka powinna byæ
przyjemnoœci¹, by tego dokonaæ nale¿y zacz¹æ od ma³ego
kroku, zamiast mówiæ muszê
siê nauczyæ wystarczy mówiæ
ja chcê siê nauczyæ. Podobnie
jest z pora¿kami, nale¿y umieæ
je wykorzystaæ, poniewa¿ to,
¿e ponieœliœmy pora¿kê nie
oznacza przegranej, pora¿ka
to tylko jeden z licznych zakrêtów do celu. Taki jest mój przepis na sukces, po³¹czenie nauki i ¿ycia studenckiego, d¹¿e-

nie do celu i niema tu miejsca
na takie s³owa jak nie mogê,
nie chcê, nie umiem, czy nie
potrafiê. Traktowanie pora¿ek, jako punktów odniesienia
do uaktualnienia drogi do celu, jakim jest sukces.
Marta Æwierz: - Moim przepisem na sukces jest sumienna, wieloletnia praca, oparta
na niezmiennych war toœciach. Ponadto niezbêdnymi
elementami staj¹ siê otwartoœæ na ludzi i nowe mo¿liwoœci, wiara w siebie oraz ambicja. Osobiœcie, kieruje siê
s³owami wybitnego Polaka Jana Paw³a II, który podkreœla,
aby wymagaæ od siebie, nawet
gdy inni nie wymagaj¹.
Wer onika Kumañska:
- Otrzymanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego jest dla mnie ogromnym
wyró¿nieniem i zwieñczeniem
ciê¿kiej pracy. Uzyskane stypendium pozwoli mi na realizacjê marzeñ. Chcia³am jednak podkreœliæ, ¿e droga to

sukcesu jest trudna, trzeba
wykazaæ siê nie tylko odpowiedni¹ œredni¹ ocen, ale te¿
aktywnoœci¹ w innych dziedzinach. Stypendium ministra
jest marzeniem ka¿dego studenta. Nie ma jednak uniwersalnego przepisu na odniesienie sukcesu, ja kierowa³am
siê poni¿szymi zasadami:
Uwierz w siebie i uparcie d¹¿
do realizacji swojego marzenia; Nigdy siê nie poddawaj;
B¹dŸ systematyczny i wytrwa³y; Pracuj z ogromnym zaanga¿owaniem.
Martyna Ostrowska: - Uniwersalnego przepisu na sukces nie ma. Ktoœ m¹dry kiedyœ powiedzia³, ¿e do sukcesu
nie ma ¿adnej windy. Trzeba
iœæ po schodach. Ja w³aœnie
tak schodek po schodku sobie
pod¹¿am, a moja osobista recepta na sukces jest prosta:
jasny cel + plan dzia³ania +
ciê¿ka praca + wiele wytrwa³oœci + zaanga¿owanie +
wiele chêci + optymizm, a re-

zultatem tego jest wiele satysfakcji i osi¹gniêty cel. Zawsze
te¿ pamiêtam s³owa Marka
Twaina: „Za dwadzieœcia lat
bardziej bêdziesz ¿a³owa³ tego, czego nie zrobi³eœ ni¿ tego,
co zrobi³eœ”.
Agnieszka Nar towska:
- Kierowanie siê w ¿yciu zasad¹: Wszystko w ¿yciu jest do
zdobycia, tylko tr zeba wiedzieæ czego siê chce, mocno w
to wierzyæ, nie poddawaæ siê,
myœleæ pozytywnie i oczywiœcie dzia³aæ, dzia³aæ na maxa!!!
Artur Maik: - Mój studencki przepis na sukces to przede
wszystkim motywacja w postaci realizowania wszystkich
przedsiêwziêæ daj¹c z siebie
jak najwiêcej, aby w kulminacyjnym momencie otrzymaæ
profity z nadwy¿k¹. Wyznacznikiem do osi¹gniêcia celów s¹
rezultaty poprzednich. Najwa¿niejszymi kwestiami, które
towarzysz¹ mi w tej drodze to:
wsparcie ze strony najbli¿szych, realizacja zaintereso-

wañ, jak i sam uœmiech na
twarzy.
£ukasz Kurp: - W kwestii
osi¹gania „sukcesu” – czy to
na studiach, czy w innych dziedzinach ¿ycia, przychodz¹ mi
na myœl s³owa pier wszego
zdobywcy Nagrody Pulitzera.
Tako rzecze Herber t Bayard
Swope: „Nie potrafiê podaæ
niezawodnego pr zepisu na
sukces, ale mogê podaæ przepis na pora¿kê: staraj siê zawsze wszystkich zadowoliæ”.
Podpisujê siê obiema rêkami
pod tym stwierdzeniem.
Mar ta
Kowalczyk:
- Wed³ug mnie kluczem do sukcesu jest pe³na œwiadomoœæ
swego celu. Wa¿ne jest te¿
g³êbokie przekonanie, ¿e mo¿na go osi¹gn¹æ, pomimo napotykanych trudnoœci. Pomocne przy tym mog¹ okazaæ siê
takie cechy jak: odwaga, wytr wa³oœæ, cierpliwoœæ, determinacja oraz pozytywne nastawienie. Jeœli chcemy w swoim
¿yciu osi¹gn¹æ sukces, musi-

my nieustannie pracowaæ nad
sob¹ - znakomicie oddaj¹ to
s³owa Arystotelesa: „¿eby ruszyæ œwiat, trzeba najpierw ruszyæ siê samemu”.
Damian Liwocha: - Mój studencki przepis na sukces... a
byæ mo¿e i na ca³e ¿ycie to kierowanie siê nauczaniem b³.
Jana Paw³a II. Szczególnie
przemawiaj¹ do mnie s³owa
papie¿a skier owane do
m³odzie¿y w 1987 r. w Gdañsku: “Ka¿dy z Was, m³odzi
Przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ swoje Westerplatte,
jakiœ wymiar zadañ, które trzeba podj¹æ i wype³niæ, jak¹œ
s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie
mo¿na nie walczyæ, jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od której
nie mo¿na siê uchyliæ, nie mo¿na zdezerterowaæ. Wreszcie,
jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba utrzymaæ i
obroniæ, tak jak to Westerplatte. Utrzymaæ i obroniæ, w sobie i wokó³ siebie, obroniæ dla
siebie i dla innych”.

STUDENT 3
STUDENCI TWÓRCAMI FILMU
KONKURSOWEGO

Nagroda dla filmoznawcy

Z matm¹ za pan brat

n Wrêczono wyró¿nienia studentów na Uniwersytecie

A

n Autorzy filmu namawiaj¹ wszystkich do g³osowania.
Jaskiniowiec w pêdz¹cym tyka nie jest nasz¹ pasj¹, ale

n

Fot.Aleksander Piekarski

ndrzej Kozieja zosta³
„ Wyk³adowc¹ Roku
2013” na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Przyznano te¿ statuetki „Przyjaciel Studenta”.
W Klubie Studenckim
Wspak odby³a siê gala wrêczenia nagród œrodowiska studenckiego. Nagrody przyznano
w piêciu kategoriach, a swój
g³os odda³o 1 931 studentów.
W kategorii „Wyk³adowca
Roku” zwyciê¿y³ Andrzej Kozieja z Wydzia³u Humanistycznego, wielki mi³oœnik filmu.
Swoj¹ nagrodê dedykowa³ nie¿yj¹cemu ojcu. Andrzej Kozieja zdoby³ 523 g³osy studentów, o 71 g³osów wyprzedzi³
doktor Joannê Karczewsk¹ z
Wydzia³u Pedagogicznego i Artystycznego. Trzecie miejsce
zajê³a doktor Dorota Kozie³ z
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu (387
g³osów).
Poza tym, uhonorowano kilka osób statuetkami „Przyjaciel Studenta”. Wœród nich
znaleŸli siê: profesor Teodora
Król, dziekan Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego, Tomasz Bogucki, pr zewodnicz¹cy Rady Miasta Kielce,

Laureaci nagrody. Od lewej: Tomasz Bogucki, profesor Marek Ruszkowski, Beata Jêdrocha,
doktor Joanna Karczewska, profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (ubieg³oroczny laureat), Andrzej Kozieja i ksi¹dz Robert Woszczycki.

Beata Jêdrocha, kierownik
Miasteczka Akademickiego,
profesor Marek Ruszkowski i
ksi¹dz Robert Woszczycki.
Podczas uroczystoœci Tomasz Bogucki poinformowa³,

¿e kielecki Urz¹d Miasta ufunduje stypendia dla m³odzie¿y z
ukraiñskiej Winnicy, która
przyjedzie na studia do Kielc.
To nie by³ ostatni ukraiñski
w¹tek podczas uroczystoœci.

Dla goœci zagra³ ukraiñski zespó³ folkowy Atmosfera, zwyciêzca programu „Must The
the Music” w telewizji Polsat.
Piotr BURDA

Wyk³adowca te¿ cz³owiek. I to jaki...

N

ajpier w trzeba byæ
dobrym, dopiero potem wa¿nym - takie
przes³anie dla studentów niesie mgr Andrzej Kozieja tegoroczny „Wyk³adowca
Roku”, z któr ym rozmawiaj¹
Katarzyna Drozdowska i Renata Hara.
Jakie znaczenie ma dla pana nagroda ”Wyk³adowca Roku 2013"?
- Jest to dla mnie przede
wszystkim nagroda za popularnoœæ. Mam œwiadomoœæ
przewagi nad innymi wyk³adowcami, dlatego ¿e przedmioty, jakie prowadzê, czyli wiedza o filmie i teatrze, czy film
wspó³czesny i sztuki audiowizualne s¹ atrakcyjne dla moich studentów. Poza tym swoje
zajêcia prowadzê równie¿ poza murami uczelni, chodzimy
do teatru, kina czy Kieleckiego
Domu Kultur y. Mam œwiadomoœæ, ¿e studenci lubi¹ przychodziæ na moje zajêcia. To,
co r obiê sprawia moim
uczniom du¿o radoœci, s¹ aktywni, chêtnie siê udzielaj¹.
Najwiêkszym podziêkowaniem ze strony studentów,
oprócz takich nagród, jest dla
mnie ich pamiêæ. Lubiê, kiedy
spotykam ich w kinie lub teatrze, pamiêtaj¹ o mnie, rozmawiaj¹, a przede wszystkim,
kiedy pr zekazuj¹ wiedzê,
któr¹ ja im przekaza³em.
Zawsze chcia³ pan pracowaæ z m³odymi ludŸmi?
- Zawsze. Nawet kiedy skoñczy³em ³ódzk¹ filmówkê i dosta³em propozycjê pracy przy
filmach, podziêkowa³em za
wspó³pracê. Bardzo chcia³em
pracowaæ ze studentami w

n

Andrzej Koziej otrzymujê statuetkê „Wyk³adowca Roku”

Kielcach. ¯adne krêcenie filmów nie zast¹pi³oby mi tego,
co robiê teraz. Mam ¿y³kê do
pracy z uczniami, ¿y³kê belfra.
Dosta³em wielki dar od Boga ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. Wiem, co mówiê, a nie
mówiê, co wiem. Sztukê
wyk³adów nauczy³ mnie mój
niedoœcigniony mistrz, profesor Józef Rurawski. Jest to
najlepszy wyk³adowca, z jakim
kiedykolwiek mia³em do czynienia. Ca³y czas ¿yjemy obok
siebie, utrzymujemy ze sob¹
kontakt. Jest moim autorytetem, mistrzem i przyjacielem.
Sk¹d czerpie pan si³ê i inspiracje do pracy z
m³odzie¿¹?
- Nie wiem. Niedawno sam
siê nad tym zastanawia³em.
Czasem po dwunastu godzinach pracy potrafiê przyjœæ do
domu i z uœmiechem podaæ
herbatê ¿onie i synowi. Mo¿e
ta si³a wynika z tego, ¿e otaczam siê samymi dobrymi ludŸmi, którzy maj¹ takie same
pogl¹dy na ¿ycie jak ja. Rzad-

ko siê zdarza, ¿e pracujê z ludŸmi ró¿ni¹cymi siê ode mnie,
zazwyczaj nasze drogi szybko
siê rozchodz¹. Ci, którzy mnie
otaczaj¹, jak i ja maj¹
ogromn¹ ¿yczliwoœæ do drugiego cz³owieka.
Sk¹d wziê³a siê pasja do
filmu i teatru?
- Myœlê, ¿e to trochê tradycje rodzinne. Mój dziadek pracowa³ w jednym z najstarszych
kin, w Skar¿ysku-Kamiennej wyœwietla³ tam filmy. Pasja do
filmu mog³a siê narodziæ te¿ w
czasie, kiedy rodzice w latach
szeœædziesi¹tych za pierwsze
zarobione pieni¹dze zainwestowali w kupno telewizora.
Jako ma³y ch³opiec du¿o
ogl¹da³em. Telewizja i filmy
by³y ze mn¹ od ma³ego.
W takim razie, jaki film lub
spektakl poleci³by pan swoim studentom?
- Moim ukochanym filmem
jest „Wielki b³êkit" Luc’a Bessona. Opowiada o odpowiedzialnoœci, mi³oœci, poszukiwaniu war toœci. I co najwa-

¿niejsze, nie nudzi! Trzyma w
napiêciu do samego koñca, a
do tego jest niejednoznaczny ka¿dy mo¿e go interpretowaæ
na swój sposób. Muzyka do filmu jest cudowna. Myœlê, ¿e
obejrzymy go z wspólnie pod
koniec semestru.
Czy mimo tak wielu zajêæ i
zainteresowañ ma pan czas
jeszcze dla rodziny?
- Muszê przyznaæ, ¿e mam
go ma³o. Jednak mam fantastyczn¹ rodzinê, która rozumie, ¿e nie marnujê czasu, a
robiê wartoœciowe rzeczy. Ma
wobec mnie i moich dzia³añ
du¿o zaufania i tolerancji. To
bardzo wyrozumiali ludzie.
Muszê te¿ wspomnieæ o swoim kocie. Jest to rudy Tiger.
Wygl¹da jak kot ze „Shreka",
jednak ma osobowoœæ Gar fielda. Jest moj¹ pasj¹. Wobec
niego te¿ mam obowi¹zki. Mamy swój ma³y rytua³, codziennie o 4 musi dostaæ jedzenie.
Mo¿e to w³aœnie dziêki niemu
nie zasypiam do pracy.
Jakie jest pana motto ¿yciowe?
- “Dobrze jest byæ kimœ wa¿nym, ale znacznie wa¿niejsze, to byæ kimœ dobr ym”.
Przyznam siê, ¿e nie wiem, kto
to powiedzia³, ale jest to najcenniejsza myœl, jak¹ kiedykolwiek us³ysza³em. Dla mnie
bardzo wa¿ne jest, aby w ¿yciu
byæ najpierw dobrym, dopiero
potem kimœ wa¿nym. Takimi
ludŸmi równie¿ staram siê otaczaæ na co dzieñ.
Na koniec pana najwiêksze marzenie…
- W koñcu siê wyspaæ!
Chcia³bym, ¿eby mój kocur mi
na to pozwoli³.

wozie, tworz¹ca siê piramida,
lot na ksiê¿yc. Czy coœ mo¿e
³¹czyæ te trzy zjawiska? OdpowiedŸ brzmi: matematyka. Dowodz¹ tego czterej studenci informatyki z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
autorzy filmiku „Matematyka
matk¹ wynalazków”.
Dominik Gêbski, Jakub
S³awski, Krystian Piêtek i Marcin Lelas s¹ uczestnikami
og³oszonego przez serwis kalkulator y.pl konkursu „Matematyka mnie krêci”. Nakrêcili
trwaj¹cy blisko trzy minuty animowany filmie, w którym w humor ystyczny sposób przedstawiaj¹ jak wielkie korzyœci
matematyka niesie wynalazcom. Okazuje siê, ¿e mo¿na
¿artobliwie i przyjemnie uczyæ
przedmiotu, któr y z pewnoœci¹ niejednemu uczniowi
spêdza sen z powiek.
- Co was sk³oni³o do
udzia³u w konkursie?
- Zachêci³ nas w³aœciciel
firmy, w której odbywamy
praktyki. Udostêpni³ narzêdzie, dziêki któremu mogliœmy
stworzyæ animacjê. Matema-

ze wzglêdu na kierunek studiów mamy z ni¹ do czynienia
na co dzieñ. Poprzez filmik
chcieliœmy pokazaæ matematykê jako przedmiot przyjemny
oraz pomocny w ¿yciu codziennym.
- A w ogóle lubicie matematykê?
- Lubimy, wiedzieliœmy, ¿e
na studiach bêdzie jej sporo,
przecie¿ bez niej nie ma informatyk, z któr¹ ³¹czymy nasz¹
przysz³oœæ. Nie mamy jeszcze
œciœle okreœlonej œcie¿ki kariery. Niektórzy z nas wol¹ programowaæ inni tworzyæ grafikê. Wszystko oka¿e siê, gdy
skoñczymy studia, wiele zale¿y od uwarunkowañ na rynku
pracy. Niewykluczone, ¿e w
przysz³oœci zajmiemy siê tworzeniem animacji komputerowych. Chcielibyœmy przy okazji
z³o¿yæ podziêkowania dla Akademickiego Biura Karier UJK
za wsparcie w promocji naszego filmiku. Zachêcamy do
ogl¹dania go na por talu YouTube oraz g³osowania na
nas.
Kamil Cieloch

G³osujcie na ten film

„Matma mnie krêci” to konkurs og³oszony
przez serwis kalkulatory.pl Zadaniem
uczestników jest stworzenie filmiku ukazuj¹cego matematykê w dobrym œwietle.
G³osowanie odbywa siê poprzez „polubienie” wybranego filmiku konkursowego na
portalu YouTube. Dla zwyciêzców przewidziana jest nagroda pieniê¿na w wysokoœci
10.000 z³. Podajemy link: www.youtube.
com/watch?v=ABVSvfjRrhY

BY£A REKTOR UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO W RADZIE NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Wyró¿nienie dla
profesor Reginy Renz
P

rofesor Regina Renz,
by³a rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego bêdzie cz³onkiem Rady G³ównej Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego.
Rada G³ówna Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego to wa¿na instytucja, która zajmuje siê
sprawami nauki i szkó³ wy¿szych. Z rad¹ konsultowane s¹
najwa¿niejsze decyzje podejmowane przez rz¹d. W nowej
kadencji rady (od 2014 do 2017 roku) w jej sk³ad wejdzie
profesor Regina Renz, historyk
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wcze-

œniej by³a rektorem Akademii
Œwiêtokrzyskiej, potem Uniwersytetu Humanistycznego,
który za jej kadencji sta³ siê
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Profesor Regina
Renz bêdzie jedn¹ z dwunastu
przedstawicieli uczelni akademickich zasiadaj¹cych w radzie i jedn¹ z trzech przedstawicieli uniwersytetów. – Dla
ca³ego kieleckiego œrodowiska
akademickiego, jak i dla naszej uczelni to du¿e wyró¿nienie – mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. /pio/

Fot . Adrian Puchrowicz

Jana Kochanowskiego

4 STUDENT
Mój najpiêkniejszy
prezent œwi¹teczny

Podzamcze
uniwersyteckie

n Oœrodek Pracy Twórczej kieleckiego uniwersytetu powstanie
w Podzamczu Chêciñskim

Justyna Stefañska, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi¹ pedagogiczn¹: - Mo¿e to dziecinne, ale
najpiêkniejszy prezent, jaki dosta³am i zarazem zapad³ mi najbardziej w pamiêæ by³a lalka na
podobieñstwo piosenkarza Enrique Iglesiasa. Uwielbia³am j¹!
By³am dzieckiem, kiedy j¹ dosta³am, ale do tej pory wywo³uje
u mnie same pozytywne wspomnienia. Strasznie mi jej zazdroœci³y kole¿anki, poniewa¿
to nie by³a zwyk³a zabawka. Z
ty³u mia³a guzik, który po wciœniêciu sprawia³, ¿e z lalki wydobywa³a siê jedna z najbardziej
popularnych piosenek gwiazdora – „Hero”. Do tego mia³a fantastyczny, b³yszcz¹cy strój. Nie
wiem, czy z jakiegoœ innego prezentu cieszy³am siê równie
d³ugo.
Doktor Tomasz Chrz¹stek,
prodziekan Wydzia³u Humanistycznego: - Mój najpiêkniejszy
prezent œwi¹teczny… Mam nadziejê, ¿e jest jeszcze przede
mn¹. A mówi¹c powa¿nie to nie
bardzo w tej chwili pamiêtam.
Moje dzieciñstwo przypad³o na
okres PRL-u i z tamtego czasu
najbardziej w pamiêci utkwi³y
mi: zapach jod³y, fantazyjne
rêcznie malowane bombki i filmy Disneya w czarno-bia³ym telewizorze. Wiêc chyba œwiêta to
by³ jeden wielki wspania³y prezent. Nieco póŸniej najwspanialszymi prezentami sta³y siê
te, które mog³em komuœ podarowaæ. W zasadzie to trochê
smutne, ¿e obecnie œwiêta jawi¹ siê nam przez pryzmat prezentów, ale skoro taka jest dziœ rzeczywistoœæ, to sami stañmy siê
prezentami dla swoich bliskich. ZnajdŸmy w tym szczególnym
okresie czas na rozmowy, czu³y gest, s³owa, których zwykle nie
mamy czasu wypowiedzieæ. Tak naprawdê licz¹ siê tylko ci, którzy znosz¹ nasz¹ obecnoœæ i humory ka¿dego dnia, a nie setki
wirtualnych znajomych w portalach spo³ecznoœciowych.
Magdalena Szewczyk, fizjoterapia: - Mój najpiêkniejszy
prezent œwi¹teczny jest ze mn¹
krótko, bo rok, ale zdecydowanie to podarunek najbli¿szy memu sercu. Dosta³am od rodziców zawieszkê z ³añcuszkiem
symbolizuj¹c¹ mi³oœæ, nadziejê
i wiarê. Dlatego to dla mnie wa¿ne, poniewa¿ moja m³odsza
siostra dosta³a to samo. Ona
studiuje w Gdañsku, ja w Kielcach i jest to symbol jednoœci.
Dziêki temu czujê, ¿e jesteœmy
ca³y czas ze sob¹ blisko, pomimo du¿ej odleg³oœci.

n

Fot. Aleksander Piekarski

Prof. Janusz Król, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich: - Je¿eli mówimy ju¿ o najpiêkniejszych prezentach, to
dla mnie zupe³nie wyj¹tkowym i nieoczekiwanym by³ ten z 2 grudnia, kiedy 2 lata temu urodzi³ mi siê syn. By³ to prezent zarówno
na Miko³aja, na œwiêta, jak i ca³e ¿ycie. Dla mnie prezent bardzo
wa¿ny, poniewa¿, oprócz przed³u¿enia mojego ¿ycia, stanowi do
dziœ trwa³¹ wartoœæ, która ci¹gle roœnie i rozwija siê. Wszystkie
inne prezenty mia³y trwa³oœæ przejœciow¹, dziœ by³y aktualne, a
jutro przeminê³y, szybko zapomnieliœmy o nich.

P

lener y malarskie,
koncer ty muzyczne,
a tak¿e praca dla biotechnologów czy lekarzy. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne otwiera
siê na Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Studenci i pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego bêd¹ sta³ymi goœæmi w Podzamczu Chêciñskim. Powstanie tam Oœrodek Pracy Twórczej. Umowê w tej sprawie podpisali Adam Jarubas, marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego i profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – To miejsce, które ma zarabiaæ na siebie, a jednoczeœnie ma byæ silnie zwi¹zane z nauk¹. Tu maj¹
spotykaæ siê firmy z naukowcami. St¹d konieczna jest obecnoœæ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – mówi Adam Jarubas, marsza³ek województwa.
Mo¿liwoœci jest wiele. W
biobanku, któr y powstaje w
Podzamczu, znajdzie siê zajêcie dla studentów i pracowników kierunku biotechnologia,
czy powstaj¹cego kierunku lekarskiego. – Piêkny i odnowio-

Do Podzamcza Chêciñskiego przyjechali przedstawiciele wszystkich wydzia³ów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

ny dwór i jego otoczenie sprzyjaj¹ te¿ plenerom malarskim,
koncer tom muzycznym, czy
sympozjom histor ycznym –
podkreœla profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.

Centrum mo¿e staæ siê atutem kieleckiego uniwersytetu.
Goœcie z innych oœrodków akademickich mog¹ tu liczyæ nie
tylko na doznania artystyczne,
czy naukowe. – Mamy przecie¿
w pobli¿u Muzeum Wsi Kielec-

kiej, zamek w Chêcinach, Jaskiniê Raj – mówi Marcin Perz,
dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo–Technologicznego w Podzamczu Chêciñskim.
Piotr BURDA

BYÆ DOBRYM, CZYLI AKADEMICKI ŒWI¥TECZNY WOLONTARIAT W PRAKTYCE

Ka¿dy mo¿e zostaæ Œwiêtym Miko³ajem

P

otrzebne s¹ jedynie
dwie rzeczy: wra¿liwe
serce i dobra wola.
Dziêki inicjatywie
Akademickiego Biura Karier
ka¿dy pracownik i student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mia³ szansê
przyczyniæ siê do pojawienia
siê uœmiechu na twarzy dziecka.
4 listopada wystar towa³a
druga ju¿ edycja akcji „Uniwer-

n

sytet Œwiêtych Miko³ajów”,
która mia³a na celu nieœæ konkretn¹ pomoc dzieciom ze
Œwietlic Œrodowiskowych województwa œwiêtokrzyskiego.
Przez kilka tygodni blisko 40
osób z Klubu Aktywnego Studenta oraz Fundacji Mo¿esz
Wiêcej pracowa³o nad pozyskaniem odpowiedniej iloœci
fantów i œrodków materialnych od znanych wielkich
sponsorów oraz cichych ano-

nimowych darczyñców na kiermasz dobroczynny. Uda³o siê
zebraæ wspania³e prezenty,
m.in. fotografiê wykonan¹
przez prezesa Targów Kielce
Andrzeja Mochonia, ksi¹¿ki z
autografem Adama Ma³ysza,
zaproszenia do restauracji,
kawiarni, teatru i filharmonii,
dzie³a sztuki, karnety na kursy
tañca i fitness oraz rêkodzie³a
bo¿onarodzeniowe. – Od 5 do
10 grudnia na ka¿dym wydzia-

Na kiermaszu zbieramy pieni¹dze na pomoc dzieciom ze œwietlic œrodowiskowych.

le UJK odby³y kiermasze dobr oczynne z ozdobami
œwi¹tecznymi, ciastem oraz
zgromadzonymi gad¿etami –
t³umaczy Justyna Pilarz z Akademickiego Biura Karier UJK.
– Ka¿dy móg³ w³¹czyæ siê do
akcji kupuj¹c lub licytuj¹c wybrany pr zedmiot pr zeznaczaj¹c dowoln¹ kwotê ze swego osobistego bud¿etu – dodaje Pilarz.
„Uniwersytet Œwiêtych Miko³ajów” od pocz¹tku jest akcj¹ charytatywn¹. Ca³y jej dochód przeznaczony zosta³ na
zakup paczek œwi¹tecznych
dla najbar dziej potr zebuj¹cych dzieci i ich rodzin ze
œwietlic œrodowiskowych BRACHU w Kielcach oraz ZIOMUŒ
w Morawicy. £¹cznie uda³o siê
zebraæ 2997,20 z³. Potrzebuj¹cy otrzymali ³¹cznie ponad 500 kg ¿ywnoœci, w tym:
wêdliny, makarony, soki, mleko, ryby, s³odycze, przyprawy,
przetwor y warzywne, owoce,
a tak¿e zabawki i upominki dla
najm³odszych. – Dla nich ten
nadchodz¹cy wyj¹tkowy czas,
dziêki hojnoœci kieleckiego
œrodowiska akademickiego
bêdzie naprawdê wyj¹tkowy podsumowuje Marcin Agatowski prezes Fundacji Mo¿esz
Wiêcej.
Katarzyna Drozdowska

STUDENT 5

Bez historii trudno ¿yæ

n Profesor Wojciech Iwañczak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Mój najpiêkniejszy
prezent œwi¹teczny

obchodzi jubileusz 65-lecia urodzin

D

la historyków to nie s¹ najlepsze
czasy. – Nie zgadzam siê. A Donald Tusk, Bronis³aw Komorowski, Grzegorz Schetyna? To przecie¿ historycy – mówi profesor Wojciech
Iwañczak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Profesor Wojciech Iwañczak obchodzi
jubileusz 65-lecia urodzin. Z tej okazji w
Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odby³a siê mi³a uroczystoœæ. Towarzyszy³a jej prezentacja i wrêczenie jubilatowi ksiêgi pami¹tkowej “Rycerze, wêdrowcy, kacerze. Studia z historii œredniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej
Europy Œrodkowej”.

Mgr Aleksandra Tokarczyk - kierownik Dzia³u Spraw Studenckich: - Swój najpiêkniejszy prezent dosta³am kilkanaœcie
lat temu. Pamiêtam, ¿e by³ to czerwony sk³adak Wigry 3. By³y to
czasy, kiedy trudno by³o cokolwiek kupiæ. PrzywieŸli mi go rodzice specjalnie z Krakowa. Przez d³ugi czas marzy³am o takim rowerze, tym bardziej ¿e wiêkszoœæ dzieci ju¿ taki mia³a. By³
z³o¿ony i zapakowany w du¿y pokrowiec. Tak, to by³ mój najpiêkniejszy, wymarzony prezent, o którym nigdy nie zapomnê.

RADZIWI££, GEREMEK I INNI

HISTORII TRZEBA CZASU
W historii upodoba³ sobie szczególnie
epokê œredniowiecza. Dlaczego? – Czasy
Mieszka i Chrobrego to sprawa ju¿ zamkniêta. Dla mnie historia koñczy siê z
wybuchem II wojny œwiatowej, potem zaczyna siê politologia. Jest za ma³o dystansu do bliskich nam czasowo wydarzeñ,
pojawiaj¹ siê tezy, interpretacje. A historia potrzebuje czasu - wyjaœnia. Powo³uje
siê na belgijskiego mediewistê Henri Pirenne, którego te¿ pytano, dlaczego wybra³ œredniowiecze. – Poznaj¹c Karola
Wielkiego, wiem, co wydarzy³o siê sto,
dwieœcie lat póŸniej, jakie skutki mia³y wydarzenia z jego ¿ycia. W przypadku XIX i
XX wieku nie wiemy do koñca, jakie bêd¹
skutki tych wydarzeñ. Dla rzetelnej oceny
trzeba up³ywu czasu. Tak to t³umaczy³ Pirenne i ja siê z tym zgadzam – mówi profesor Wojciech Iwañczak.

W CZESKIEJ ZBROI
W epoce œredniowiecza szczególnie
upodoba³ sobie Czechów. Nasi po³udniowi s¹siedzi kojarz¹ siê g³ównie z wojakiem Szwejkiem, piwem, skod¹ i swoistym poczuciem humoru. – Tak siê przebili do naszej œwiadomoœci, ale byli to jedni z najwiêkszych rycerzy œredniowiecznej
Europy. Mieli œwietnych wojowników, z
którymi nie mog³y sobie poradziæ potê¿ne
krucjaty – mówi profesor Wojciech Iwañczak. Krucjaty katolickie mia³y na celu
zwalczyæ herezjê, a za tak¹ uwa¿ano husytyzm - ruch religijny i polityczny zapocz¹tkowany przez czeskiego teologa
Jana Husa. – Hustytyzm to by³a prawdziwa rewolucja, która wyprzedzi³a póŸniejsze rewolucje. Czesi okazali siê prawdziwymi wojownikami. Kiedy wojny husyckie
siê skoñczy³y, a czescy rycerze byli najbardziej poszukiwanymi zawodowcami,
najemnikami. Szwejk by³ du¿o póŸniej i
niewiele ma wspólnego z rycerzami œre-

Karolina Kania, informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo: - Najpiêkniejszym prezentem œwi¹tecznym, jaki dosta³am by³a dla mnie czapka.
Niby zwyczajna, jednak dla mnie
wyj¹tkowa. By³am bardzo zadowolona z tego prezentu, gdy¿ ju¿
od jakiegoœ czasu chcia³am
tak¹ mieæ. Noszê j¹ do tej pory,
chocia¿ ju¿ wysz³a z mody, ale
darzê j¹ ogromnym sentymentem.

Fot. UJK

Nieprzypadkowo wrêczono tak¹ ksiêgê. Profesor Wojciech Iwañczak jest histor ykiem, zajmuj¹cym siê œredniowieczem. Pocz¹tkowo chcia³ zostaæ archeologiem œródziemnomorskim. – Na swojej drodze spotka³em ludzi, którzy zarazili
mnie pasj¹ historyczn¹. Tak¹ osob¹ by³a
Anna Radziwi³³, moja nauczycielka z historii w warszawskim liceum – opowiada profesor. Anna Radzwi³³, pochodz¹ca z Sichowa Du¿ego w powiecie staszowskim,
to legenda Solidarnoœci, wiceminister
edukacji narodowej. Zmar³a przed czterema laty. – Dla mnie to œwietna pani profesor, która wywar³a du¿y wp³yw na moje
póŸniejsze ¿ycie – podkreœla profesor
Wojciech Iwañczak. Potem, ju¿ w karierze
akademickiej, nadal mia³ szczêœcie do
wybitnych profesorów. Takie nazwiska jak
Br onis³aw Ger emek, Tadeusz Manteuffel, Henryk Samsononowicz czy Witold Kula to osoby znane nie tylko w krêgu
historyków.

n

Profesor Wojciech Iwañczak podczas jubileuszowego spotkania w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

dniowiecza – mówi profesor Wojciech Iwañczak. Takimi jak choæby Jan ¯i¿ka, legendarny czeski rycerz, który, wed³ug niektórych Ÿróde³, mia³ straciæ oko w bitwie pod
Grunwaldem. – By³ kapitalnym strategiem. Mia³ takie pomys³y podczas bitew,
¿e inni nie mogli sobie z nim poradziæ –
mówi profesor Iwañczak. Jednym z jego
pomys³ów by³y opancerzone wozy ko³owe
z dzia³ami i rusznicami. By³y pierwowzorem czo³gów.

CZAROWNICE I KOMPAS
Jubilat nie zgadza siê te¿ z okreœleniem „ciemnogrodu”, które przylgnê³o do
œredniowiecza. – Wielu kojarzy œredniowiecze z paleniem na stosie, œciganiem
czarownic. To dzia³o siê póŸniej, w œredniowieczu by³y tylko pocz¹tki. Za to wynaleziono wiele prze³omowych rzeczy dla
ludzkoœci. Choæby kompas, dziêki któremu mo¿liwe by³y odkr ycia, wynaleziono
druk, powsta³a wybitna architektura.
Œwiat sta³ siê bli¿szy cz³owiekowi i piêkniejszy – t³umaczy profesor Wojciech Iwañczak.

WŒROD MAP
Uwielbia studiowaæ mapy, bo historia
kartografii jest histori¹ œwiata. – Œwiat
starych map mnie fascynuje. Widaæ na
nich jak poszerza³ siê ludzki horyzont, jak
zmienia³y siê granice. Przez pó³tora roku
studiowa³em mapy w Bibliotece Watykañskiej. To by³o niezwyk³e, s¹ tam prawdziwe skarby. Historia naszej cywilizacji na
papierze – mówi. Z mapami, ale tur ystycznymi, nie rozstaje siê podczas wêdrówek po górach. – Najbardziej lubiê te
mniej zat³oczone. Bieszczady, a zw³aszcza Beskid Niski z cmentarzami z okresu I

wojny œwiatowej pod Gorlicami, Dukl¹.
Nie mam zamiaru czekaæ w d³ugiej kolejce, aby wejœæ na Giewont – mówi.

STUDENT W ZBROI
Czasem zaskakuj¹ go studenci. Jak
podczas letniej sesji przed trzema laty.
– To by³ czerwiec, by³o bardzo gor¹co. Do
sali wchodzi student ubrany w rycersk¹
zbrojê, w kolczudze. W sumie to niez³y pomys³, bo w koñcu zdaje egzamin z historii.
Ale widzê, ¿e poci siê niemi³osiernie, pot
sp³ywa mu po skroniach. Niestety, jego
ubiór nie prze³o¿y³ siê na wysoki poziom
wiedzy historycznej – mówi profesor Iwañczak. – Ale przynajmniej dowiedzia³ siê,
¿e zbroja nie tylko chroni³a, ale by³a te¿ fizycznym ciê¿arem – dodaje. Dlatego œredniowieczni rycerze mieli giermka, kielecki student o nim zapomnia³.

MODA NA HISTORIÊ
Profesora cieszy moda na historiê,
któr¹ widaæ w ostatnim czasie. Pojawi³y
siê kana³y telewizyjne nadaj¹ce wy³¹cznie
programy histor yczne, powstaj¹ seriale
histor yczne, wiele tytu³ów prasowych
wprowadza swoje dodatki o tematyce historycznej. – S¹ to przewa¿nie materia³y
popularnonaukowe, do których zawodowy historyk mo¿e mieæ zastrze¿enia. Dobrze, ¿e s¹, bo dziêki temu historyczne
ziarno zostaje „zasiane”. Zaciekawiony
widz albo czytelnik szuka innych Ÿróde³,
pog³êbia swoj¹ wiedzê, zaczyna selekcjonowaæ. Bez znajomoœci historii trudno
funkcjonowaæ w dzisiejszym œwiecie. Nie
tylko humanistom, ale informatykom, policjantom i in¿ynierom – mówi profesor
Wojciech Iwañczak.
Piotr BURDA

Mgr Andr zej Kozieja,
Wyk³adowca Roku 2013: - Mój
najpiêkniejszy
pr ezent
œwi¹teczny dosta³em dok³adnie
20 lat temu. 21 grudnia urodzi³a mi siê córka. Moj¹ ¿onê
wypisali ze szpitala trzy dni póŸniej. Jaka by³a moja radoœæ, kiedy po przyjœciu do domu zobaczy³em ma³e zawini¹tko
po³o¿one pod choink¹.

Malwina Kopyto, ekonomia:
- Najpiêkniejszym prezentem
œwi¹tecznym jaki pamiêtam
jeszcze z czasów dzieciñstwa
by³, zbiór baœni Hansa Christiana Andersena. Ksi¹¿kê z piêknymi ilustracjami dosta³am od
rodziców. Wielokrotnie czyta³am historiê Calineczki i biednej dziewczynki, która próbowa³a ogr zaæ siê kilkoma zapa³kami w zimowy wieczór. Do
tej pory czujê sentyment, kiedy
przywo³ujê w pamiêci opowieœci, które czyta³yœmy razem z
siostr¹ po wigilijnej kolacji.

6 STUDENT

Nieuzasadniona skutecznoœæ
D

laczego pr zyr oda
podlega matematycznym prawid³owoœciom? Dlaczego
matematyka jest jêzykiem opisu zjawisk otaczaj¹cego nas
œwiata?
Te filozoficzne pytania zadawane s¹ od czasów staro¿ytnych. Eugene Wigner - jeden z najwiêkszych fizyków XX
wieku - szczególnie trafnie i
umiejêtnie wy³o¿y³ owe kwestie w artykule, któremu nada³
prowokacyjny tytu³ „Nieuzasadniona skutecznoœæ matematyki w naukach przyrodniczych”. Artyku³ opublikowany
w 1960 roku sta³ siê s³awny,
by³ wielokrotnie dyskutowany,
komentowany.
Pod has³em „Nieuzasadniona skutecznoœæ podejœæ
statystycznych do zder zeñ
przy wysokich energiach” odby³ siê w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego od 13 do 15 grudnia
2013 roku X Polish Workshop
on Relativistic Heavy-Ion Collisions - coroczne spotkanie fizyków pracuj¹cych w Polsce,
zajmuj¹cych siê fizyk¹ zderzeñ relatywistycznych jonów.
Ze wzglêdu na goœci z zagranicy, a tak¿e obcokrajowców zatrudnionych w polskich instytucjach, jêzykiem spotkañ jest
angielski.
Te coroczne imprezy zainicjowane zosta³y w Kielcach w

2005 roku. Zebra³o siê wtedy
kilku fizyków z Kielc, Warszawy,
Krakowa, aby dyskutowaæ o
problemie fluktuacji w zderzeniach relatywistycznych jonów.
Dyskusja by³a gor¹ca i na tyle
udana, ¿e postanowiono zebraæ siê po raz kolejny za pó³
roku na Politechnice Warszawskiej. Potem by³y kolejne spotkania, a liczba ich uczestników ros³a, wiêc zdecydowano
siê „imprezowaæ“ raz do roku,
lecz d³u¿ej. Jêzykiem czwartego spotkania w Krakowie sta³
siê angielski, aby w³¹czyæ do
dyskusji cudzoziemców.
G³ównym celem fizyki zderzeñ relatywistycznych jonów
jest poznanie w³asnoœci ekstremalnie gêstej i gor¹cej fazy
materii zwanej plazm¹ kwarkowo-gluonow¹, która wype³nia³a Wszechœwiat wkrótce
po Wielkim Wybuchu. Fizycy
eksper ymentatorzy wykorzystuj¹ najnowoczeœniejsze
urz¹dzenia, aby w ziemskich
laboratoriach wytworzyæ choæby kroplê plazmy kwarkowo-gluonowej, zder zaj¹c
pêdz¹ce z prêdkoœci¹ œwiat³a
najciê¿sze j¹dra atomowe.
Teoretycy staraj¹ siê zrozumieæ zachowanie owej kropli
plazmy, co pomo¿e rozwik³aæ
zagadki ca³ego Wszechœwiata. Jest o czym dyskutowaæ.
Tegoroczne dziesi¹te spotkanie by³o najd³u¿sze - rozci¹gnê³o siê bowiem na trzy

dni. Wziê³a w nim udzia³ rekordowa liczba 60 uczestników,
wyg³oszono 30 referatów. Zawziêcie dyskutowano, dlaczego modele statystyczne, pomimo w¹tpliwoœci, co do ich stosowalnoœci, œwietnie opisuj¹
zderzenia rozpêdzonych j¹der
atomowych. G³ównym goœciem by³ Francesco Becattini
z uniwersytetu we Florencji,
najwiêkszy bodaj autorytet w
dziedzinie modeli statystycznych, jednak zgodnie z formu³¹ spotkania zdecydowan¹
wiêkszoœæ wyk³adowców stanowili Polacy, wiêc w sali g³ównie pobrzmiewa³ polski angielski bez rodzajników.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e fizyka zderzeñ relatywistycznych jonów jest szczególnie dobrze reprezentowana
w naszym kraju. Jak powiedzia³ podczas niedawnej konferencji w Warszawie znany fizyk z MIT Krishna Rajagopal Polska boksuje w tej kategorii
daleko ponad swoj¹ wagê.
Jest bowiem wielu cenionych
polskich teoretyków, grupy z
naszych oœrodków badawczych uczestnicz¹ we wszystkich najwa¿niejszych przedsiêwziêciach eksper ymentalnych. Na tym tle znakomicie
wypadaj¹ Kielce. Kilku fizyków
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uczestniczy w miêdzynarodowym eksper ymentalnym programie badawczym
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n Spotkanie fizyków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczestnicy konferencji fizyków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

okreœlanym jako NA61/SHINE realizowanym w Europejskim Oœrodku Badañ J¹drowych CERN w Genewie. Ca³ym
programem kieruje Marek GaŸdzicki z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. W Kielcach
dzia³a silna grupa teoretyków.
Wojciech Florkowski jest autorem jednego z pier wszych w
œwiecie podrêczników fizyki

MIÊDZYNARODOWA WSPÓ£PRACA Z UNIWERSYTETEM CYRYLA I METODEGO W TRNAVIE

Razem ze S³owakami

U

cji, Rosji i Ukrainy. Bardzo perspektywicznie zapowiada siê
wspó³praca ze s³owackim Uniwersytetem Cyryla i Metodego
w Tr navie. W tym star ym
le¿¹cym w pobli¿u granicy z Austri¹ i Wêgrami mieœcie funkcjonuje uczelnia, która nawi¹zuje do tradycji uniwersytetu istniej¹cego tam ju¿ w XVII
wieku.
Umowa pr zygotowana
przez obie uczelnie przewiduje
szczególnie œcis³¹ wspó³pracê
miêdzy kieleckim Wydzia³em
Zarzadzania i Administracji i
trnavskim Wydzia³em Nauk
Spo³ecznych. W ramach umowy zostan¹ pog³êbione ist-

niej¹ce ju¿ od kilku lat kontakty naukowe pracowników
(wspólne konferencje, publikacje, wymiana kadr y) jak i
wspó³praca o charakterze dydaktycznym. Planowane jest
wspólne kszta³cenie studentów na kierunku politologia,
prawdopodobnie ju¿ od kolejnego roku akademickiego.
Efektem tych dzia³añ by³oby
wydawanie podwójnych dyplomów: polskich i s³owackich. W
perspektywie z pewnoœci¹ bêdzie mo¿liwa tak¿e wspó³praca miêdzy innymi strukturami
obu uniwersytetów, chocia¿by
kieleckim Wydzia³em Nauk o
Zdrowiu i trnavskim Instytu-
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niwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
œciœle
wspó³pracuje z kilkudziesiêcioma szko³ami wy¿szymi na œwiecie.
Par tnerami s¹ uczelnie
bardzo odleg³e (chocia¿by uniwersytety amerykañskie: State University of New York –
Oswego i Uniwersytet Teksas
w Brownsville), jak i te funkcjonuj¹ce w pañstwach bêd¹cych
s¹siadami Polski. W ostatnich
miesi¹cach Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
podj¹³ decyzjê o podpisaniu
umów z kilkoma uczelniami zagranicznymi, w tym ze S³owa-
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Spotkanie polskiej delegacji z gospodarzami w s³owackiej Trnavie.

tem Fizjoterapii, Balneologii i
Rehabilitacji Terapeutycznej.
Od 1 do 5 grudnia w Trnavie
przebywa³a delegacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Odby³a ona spotkanie z w³adzami s³owackiej
uczelni, podczas któr ego
dosz³o do przekazania podpisanych umów o wspó³pracy.
Kielecki uniwersytet reprezentowali prorektor ds. nauki i
wspó³pracy z zagranic¹ prof.
zw. dr hab. Marek Przenios³o,
dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania
i Administracji prof. UJK dr
hab. Wojciech Saletra i Kierownik Katedry Krajów Europy
Pó³nocnej WZiA prof. zw. dr
hab. Ryszard M. Czarny.
Wraz z delegacj¹ uniwersytetu do Trnavy uda³ siê te¿
Adam Jarubas, marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego.
2 grudnia odby³a siê wspólna
wizyta marsza³ka Adama Jarubasa i delegacji kieleckiego
uniwersytetu u pr zewodnicz¹cego samorz¹du trnavskiego ¿upana (marsza³ka) Tibora Mikusza. Rozmawiano o
wspó³pracy miêdzy oboma regionami (polem do wspó³pracy
mo¿e byæ chocia¿by ich charakter uzdrowiskowy) w tym
miêdzy uniwersytetami. Podczas rozmów by³ obecny ambasador Polski w Bratys³awie,
Tomasz Ch³oñ.
Marek Przenios³o

zderzeñ relatywistycznych jonów.
Ostatnie spotkanie potwierdzi³o pozycjê oœrodka kieleckiego. Tradycja nakazuje,
aby gospodarze i organizatorzy imprezy nie wystêpowali z
referatami, a wyj¹tek czyni siê
jedynie dla najm³odszych naukowców. Po wyk³adzie jednego z najbardziej znanych pol-

skich uczonych profesora Andrzeja Bia³asa, prezesa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci,
honorowego doktora UJK,
wyst¹pi³a doktorantka UJK Alina Czajka, a potem magistranci Ewa Maksymiuk i Adam Olszewski. Spierano siê, dyskutowano, a za rok umówiono
siê w Warszawie.
Stanis³aw Mrówczyñski

Informatyzacja
szkolnictwa wy¿szego

n

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego rozmawiano o informatyzacji polskich uczelni wy¿szych.

U

niwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Miêdzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji pod koniec listopada
zorganizowa³ szkolenie „Informatyzacja Szkolnictwa Wy¿szego”.
By³o ono skierowane do
rektorów, kanclerzy, przedstawicieli kierownictwa uczelni
odpowiedzialnych za informatyzacjê oraz osób merytorycznie zwi¹zanych z wdro¿eniem i
eksploatacj¹ systemów IT w
uczelniach. W szkoleniu
wziê³o udzia³ ponad sto osób z

uczelni wy¿szych z ca³ej Polski.
Rozmawiano g³ownie o
usprawnieniu sieci teleinformatycznej w uczelniach. Ma to
znaczenie dla sprawnego
funkcjonowania nie tylko samej uczelni, ale tak¿e przynosi
korzyœci studentom. – Takim
najbardziej widocznym efektem dla studenta jest sieæ internetowa, któr¹ mamy praktycznie w ca³ej uczelni. W ka¿dym miejscu student ma mo¿liwoœæ skorzystaæ z Internetu
– mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
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Czas podsumowañ

TEATRALNE LEKCJE JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Studenci na scenie
Kubusia

n Wigilijne spotkanie u akademickich sportowców

W

17

gr udnia w
klubie studenckim
Wspak odby³o siê tradycyjne spotkanie
wigilijne organizacji studenckich i AZS-u Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
By³a to dobra okazja do
podsumowania mijaj¹cego roku i z³o¿enia sobie ¿yczeñ na
nadchodz¹ce kolejne dwanaœcie miesiêcy. Spotkanie zorganizowa³ Oœrodek Nauki i
Kultury Studenckiej.
Wieczór rozpocz¹³ siê od
s³ów ksiêdza Rober ta Woszczyckiego.
Nastêpnie
œwi¹teczne ¿yczenia wszystkim zebranym z³o¿y³ rektor
UJK, profesor Jacek Semaniak. Po tradycyjnym op³atku
przyszed³ czas na wspólne kolêdowanie. Jako pier wsze
pr zed mikrofonem stanê³y
siatkarki i szczypiorniœci AZS
UJK. Z czasem do³¹czyli siê
wszyscy zebrani we Wspaku,
tak¿e ko³a naukowe i organizacje studenckie. Œpiewaniu
kolêd nie by³oby koñca, ale
niestety wszystko, co dobre
musi siê skoñczyæ. Przedœwi¹teczne porz¹dki i praca wezwa³y do domu.
Miêdzy wspólnym kolêdowaniem znalaz³ siê czas na
podsumowanie mijaj¹cego roku. Rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego profesor Jacek Semaniak wyrazi³ zadowolenie z licznych aktywnoœci
spor towych podejmowany
pr zez studentów i AZS na
uczelni. - Zarówno w grach zespo³owych, jak i w wymiarze in-
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ramach wspó³pracy Wydzia³u
Pedagogicznego
i Ar tystycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Teatrem Lalki i
Aktora Kubuœ realizowane s¹
teatralne lekcje jêzyka angielskiego.
Zajêcia w ca³oœci odbywaj¹
siê w jêzyku angielskim i s¹
pr zygotowywane pr zez studentów ostatnich lat specjalnoœci Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jêzyka angielskiego. Do
udzia³u w zajêciach zapraszane s¹ dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
15 grudnia tego roku studenci przedstawili w³asn¹ inscenizacjê opowiadania „Jingle’s Christmas Adventure”.
Sk¹d taki pomys³? Wieloletnia
wspó³praca Instytutu Edukacji
Szkolnej ze szko³ami podstawowymi pokazuje, i¿ w praktyce szkolnej brakuje czasu na
wykorzystanie bajek czy opowiadañ w nauczaniu jêzyka obcego. Szkoda, gdy¿ te krótkie
utwor y literackie uwielbiane
s¹ przez dzieci maj¹ ogromny
potencja³ edukacyjny, wychowawczy i kulturowy. Nasza propozycja dotyczy inscenizacji
opowieœci w jêzyku angielskim, a zw³aszcza bajek mora-

¯yczenia od profesora Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

dywidualnym w opar ciu o
dzia³alnoœæ AZS-u mamy naprawdê szeroki udzia³ studentów naszego uniwersytetu w
sporcie wyczynowym. Równie¿
w takim sporcie, który daje mo¿liwoœæ wykorzystywania swoich w³asnych talentów. Ciesz¹
osi¹gniêcia dru¿yny pi³ki rêcznej, która wygra³a ligê, siatkarek, siatkarzy, koszykarzy, ale
ciesz¹ te¿ osi¹gniêcia sportowców indywidualnych. Prezes klubu uczelnianego AZS

Podczas grudniowego spotkania nie mog³o zabrakn¹æ kolêd.

UJK dr Rafa³ Dutkiewicz zwróci³
uwagê, ¿e z roku na rok coraz
mniej chêtnych garnie siê do
uprawiania sportu na uczelni,
ale nie jest te¿ najgorzej. - Poziom sportowy jest doœæ wysoki, mamy zespo³y wystêpuj¹ce
na ligowych parkietach. Natomiast brakuje nam studentów,
którzy mogliby uprawiaæ sport
rekreacyjnie. Chodzi o iloœæ, a
nie o jakoœæ. Jakoœciowo jest
ca³kiem nie najgorzej, bo w
tym roku nasi studenci awansowali do drugiej ligi w pi³kê
rêczn¹. Przedstawiciele innych spor tów dru¿ynowych i
indywidualnych radzili sobie
te¿ ca³kiem nieŸle. Natomiast
Tomasz B³aszkiewicz, wiceprezes KU AZS UJK i trener
uczelnianej dru¿yny szczypiornistów w nastêpuj¹cy sposób
podsumowa³ mijaj¹cy rok:
- Mogê ten rok porównaæ do
dzisiejszej wigilii i kolêdowania. Rozkrêcaliœmy siê bardzo
powoli i cichutko. Widaæ na koniec, ¿e jest bardzo fajnie i
g³oœno. Odnieœliœmy, mniejsze i wiêksze sukcesy. Myœlê,
¿e z miesi¹ca na miesi¹c i z
sezonu na sezon coraz fajniej
zaczyna to wygl¹daæ. Oby tak
dalej, a owocem tego, ¿eby

by³y nie tylko spotkania na wigilii, ale te¿ na treningach i zawodach sportowych.
A jak wygl¹da³ mijaj¹cy 2013 rok z perspektywy parkietów. O podsumowanie pokusili siê siatkarka Paulina Boœ i
szczypiornista Sebastian Kozubek. - Myœlê, ¿e by³ to dobry
dla nas rok. Zajê³yœmy trzecie
miejsce w lidze. Dodatkowo
zagra³yœmy w kilku turniejach
zarówno na pla¿y i w hali, zajmuj¹c na nich miejsca medalowe. Poczyni³yœmy du¿e postêpy w naszej grze. Dosz³o do
nas kilka nowych dziewczyn,
które dobrze siê z nami zgra³y
– podsumowa³a Paulina Boœ.
Sebastian Kozubek równie¿
pozytywnie oceni³ mijaj¹cy
rok: - Zdecydowanie to by³ udany rok. Przede wszystkim dlatego, ¿e w tym roku wyklarowa³a siê dr u¿yna. W tych
dwóch ligach ch³opaki pokazali, ¿e s¹ dru¿yn¹ na parkiecie i
¿e nie brakuje im pasji w tym,
co robi¹. Mam nadziejê, ¿e w
nadchodz¹cym r oku dalej
bêdziemy potwierdzaæ, ¿e z
pasj¹, ambicj¹ i walecznoœci¹
wk³adan¹ w to, co robimy
osi¹gniemy sukces.
Maciej Wadowski
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PRESTI¯OWA NAGRODA DLA NASZYCH
NAUKOWCÓW

N

a jubileuszowej Œwiêtokrzyskiej Gali Jakoœci, która
odby³a siê w ubieg³ym tygodniu
nagrodzono laureatów XV edycji konkursu Œwiêtokrzyska
Nagroda Jakoœci oraz V Œwiêtokrzyskiego Racjonalizatora.
W tej drugiej kategorii du¿y
sukces odnieœli naukowcy z
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uhonorowane zosta³y
dwa zespo³y naukowców, w
tym profesorowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: dr
hab. Piotr S³omkiewicz i dr

hab. Anna Œwiercz. Nasza para naukowców otrzyma³a nagrodê g³ówn¹ za patent „Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów
œciekowych”. - Nagroda ta promuje rozwi¹zania, które zmieniaj¹ region, pozwalaj¹c na
wykorzystanie zdobyczy nauki
dla biznesu i przedsiêbiorczoœci – mówi³ przewodnicz¹cy
kapitu³y i marsza³ek województwa Adam Jarubas, podkreœlaj¹c znaczenie nagrody
dla regionu.
/pio/
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Patent dla regionu

Od lewej Adam Jarubas, marsza³ek województwa, profesor Anna Œwiercz, profesor Piotr S³omkiewicz i Jan Maækowiak, cz³onek Zarz¹du Województwa.

lizuj¹cych (na przyk³ad Ezopa)
lub bajek z ca³ego œwiata podczas teatralnych lekcji jêzyka
angielskiego. Po inscenizacji
odbywaj¹ siê warsztaty jêzykowe tematycznie zwi¹zane z
prezentowanym opowiadaniem.
Podczas spotkañ widaæ du¿e zainteresowanie nie tylko
dzieci, ale równie¿ ich rodziców. Rodzice znaj¹ jêzyk angielski i wspieraj¹ swoje pociechy podczas realizacji zadañ metodycznych. Korzyœci
takich dzia³añ s¹ ogromne:
kontakt z jêzykiem obcym od
najm³odszych lat ¿ycia, jêzyk
obcy podany w ciekawej dla
dzieci formie i w asyœcie rodziców, czyli w bezpiecznej atmosferze. Idealne warunki do
budowania pozytywnego nastawienia do jêzyka obcego i
jego nauki od pierwszych lat
¿ycia.
Taka forma wspó³praca z
Teatrem Kubuœ z pewnoœci¹
nale¿y do nowatorskich rozwi¹zañ edukacyjnych. Instytut
Edukacji Szkolnej posiada
czter y cer tyfikaty European
Language Label - Europejski
znak innowacyjnoœci w dziedzinie nauczania i uczenia siê
jêzyków obcych, co plasuje
nasz uniwersytet na pier wszym miejscu w Polsce (w tej
kategorii).
Izabela Jaros

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na scenie
teatru Kubuœ.
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