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N
awet kiedy skoñ-

czy³em ³ódzk¹ „fil-

mówkê” i dosta³em

propozycjê pracy

przy filmach, podziêkowa³em

za wspó³pracê. Bardzo

chcia³em pracowaæ ze studen-

tami w Kielcach. ¯adne krêce-

nie filmów nie zast¹pi³oby mi

tego, co robiê teraz. Mam ¿y³kê

do pracy z uczniami, ¿y³kê bel-

fra. Dosta³em wielki dar od Bo-

ga, ³atwoœæ nawi¹zywania kon-

taktów. Wiem, co mówiê, a nie

mówiê, co wiem – opowiada

Andr zej Kozieja, wybrany

Wyk³adowca 2013 Roku na

Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego.

Czytaj na stronie III

Nagroda dla filmoznawcy
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.

Rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak

i Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach
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STUDENT2

T
ylu jeszcze nie by³o. 40 œwiêtokrzyskich

studentów otrzyma³o stypendia mini-

stra nauki i szkolnictwa wy¿szego, w tym

a¿ 31 to studenci Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿-

szego s¹ wa¿ne, bo pokazuj¹ mo¿liwoœci stu-

dentów poszczególnych uczelni w kraju.

NOBILITACJA I PIENI¥DZE

Stypendystów wybiera resort nauki i szkol-

nictwa wy¿szego siê na podstawie œredniej

ocen osi¹gniêæ i publikacji naukowych. Rekto-

rzy uczelni wy¿szych przys³ali a¿ 3775 wnio-

sków w tej sprawie. Ministerstwo przyzna³o

934 stypendia studenckie (w tym 40 dla stu-

dentów œwiêtokrzyskich uczelni) i 84 stypendia

doktoranckie (jedno trafi do naszego woje-

wództwa). Oprócz nobilitacji, stypendium jest

te¿ pokaŸnym zastrzykiem finansowym dla stu-

dentów, którzy jednorazowo otrzymaj¹ 14 tysiê-

cy z³otych, a doktoranci 22 tysi¹ce.

REKORDOWY UNIWERSYTET

Imponuje liczba stypendystów Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. Jeszcze nigdy w historii

kieleckiej uczelni (wczeœniej pod innymi nazwa-

mi) 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 doktoranc-

kie. Dla porównania w ubieg³ym roku uniwersy-

tet mia³ ich 18, dwa lata temu 19. W tej klasyfi-

kacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego zdecy-

dowanie wyprzedza inne uczelnie o podobnej

wielkoœci. Dla przyk³adu Uniwersytet Rzeszow-

ski ma 10 stypendystów, Uniwersytet Zielono-

górski – piêciu, a Uniwersytet Opolski czterech.

Tak¿e wiêksze uczelnie maj¹ ich mnie: Uniwer-

sytet Œl¹ski – 18, Uniwersytet Wroc³awski - 30.

Najwiêcej stypendystów ma Uniwersytet War-

szawski – 82.

PODWÓJNY PRESTI¯

Dla profesora Jacka Semaniaka, rektora Uni-

wersytetu Jana Kochanowskiego, przeby-

waj¹cego 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

Lista tegorocznych stypendystów

ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego:

£ukasz Antos (zarz¹dzanie), Sylwia Ba-

nia (ekonomia), Karolina Bugajska (filo-

logia), Marta Æwierz (zarz¹dzanie), An-

gelika Godzisz (ekonomia), Dagmara

Korczyñska (filologia), Katarzyna Kosiór

(pedagogika), Marta Kowalczyk

(zarz¹dzanie), Sylwia Krzepkowska

(chemia), Weronika Kumañska

(zarz¹dzanie), £ukasz Kurp (zarz¹dza-

nie), Damian Liwocha (zarz¹dzanie),

Paulina Machulska (filologia), Artur Ma-

ik (zarz¹dzanie), Patrycja Michalska

(zarz¹dzanie), Agnieszka Nartowska

(zarz¹dzanie), Iwona Nogaj (politologia),

Katarzyna Nowak (ochrona œrodowi-

ska), 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 miêdzynarodo-

we), Sylwia Zelek (edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej), Olga Zio-

paja (filologia polska). Stypendium dok-

toranckie: Aleksandra Cêdrowska (na-

uki humanistyczne)

Stypendialny sukces uniwersytetu
� Poznaliœmy nowych stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego

� Tegoroczni stypendyœci Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
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Paulina Osuch: - Mój stu-

dencki przepis na sukces to

kilogram ambitnych planów,

pó³ kilograma nieustannego

d¹¿enia do celu, garœæ moty-

wacji, ³y¿ka wiary w swoje mo-

¿liwoœci i szczypta szczêœcia.

Wszystko wymieszaæ i obsy-

paæ obficie chêciami. Gotowe!

£ukasz Antos: - Niema re-

cepty, by odnieœæ sukces, po-

niewa¿ jest to suma wielu

zmiennych w czasie. Ca³a ta-

jemnica tkwi w niez³omnym

d¹¿eniu do celu. By osi¹gn¹æ

sukces nauka powinna byæ

przyjemnoœci¹, by tego doko-

naæ 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 zakrê-

tów do celu. Taki jest mój prze-

pis na sukces, po³¹czenie na-

uki 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 ce-

lu, jakim jest sukces.

Marta Æwierz: - Moim prze-

pisem na sukces jest sumien-

na, wieloletnia praca, oparta

na niezmiennych war to-

œciach. Ponadto niezbêdnymi

elementami staj¹ siê otwar -

toœæ na ludzi i nowe mo¿liwo-

œci, wiara w siebie oraz ambi-

cja. Osobiœcie, kieruje siê

s³owami wybitnego Polaka Ja-

na Paw³a II, który podkreœla,

aby wymagaæ od siebie, nawet

gdy inni nie wymagaj¹.

Weronika Kumañska:

- Otrzymanie Stypendium Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-

szego jest dla mnie ogromnym

wyró¿nieniem i zwieñczeniem

ciê¿kiej pracy. Uzyskane sty-

pendium pozwoli mi na reali-

zacjê marzeñ. Chcia³am jed-

nak podkreœliæ, ¿e droga to

sukcesu jest trudna, trzeba

wykazaæ siê nie tylko odpo-

wiedni¹ œredni¹ ocen, ale te¿

aktywnoœci¹ w innych dziedzi-

nach. Stypendium ministra

jest marzeniem ka¿dego stu-

denta. Nie ma jednak uniwer-

salnego przepisu na odniesie-

nie sukcesu, ja kierowa³am

siê poni¿szymi zasadami:

Uwierz w siebie i uparcie d¹¿

do realizacji swojego marze-

nia; Nigdy siê nie poddawaj;

B¹dŸ systematyczny i wy-

trwa³y; Pracuj z ogromnym za-

anga¿owaniem.

Martyna Ostrowska: - Uni-

wersalnego przepisu na suk-

ces nie ma. Ktoœ m¹dry kie-

dyœ powiedzia³, ¿e do sukcesu

nie ma ¿adnej windy. Trzeba

iœæ po schodach. Ja w³aœnie

tak schodek po schodku sobie

pod¹¿am, a moja osobista re-

cepta na sukces jest prosta:

jasny cel + plan dzia³ania +

ciê¿ka praca + wiele wy-

trwa³oœci + zaanga¿owanie +

wiele chêci + optymizm, a re-

zultatem tego jest wiele satys-

fakcji i osi¹gniêty cel. Zawsze

te¿ pamiêtam s³owa Marka

Twaina: „Za dwadzieœcia lat

bardziej bêdziesz ¿a³owa³ te-

go, czego nie zrobi³eœ ni¿ tego,

co zrobi³eœ”.

Agnieszka Nar towska:

- Kierowanie siê w ¿yciu za-

sad¹: Wszystko w ¿yciu jest do

zdobycia, tylko trzeba wie-

dzieæ czego siê chce, mocno w

to wierzyæ, nie poddawaæ siê,

myœleæ pozytywnie i oczywiœ-

cie dzia³aæ, dzia³aæ na maxa!!!

Artur Maik: - Mój studenc-

ki przepis na sukces to przede

wszystkim motywacja w posta-

ci realizowania wszystkich

przedsiêwziêæ daj¹c z siebie

jak najwiêcej, aby w kulmina-

cyjnym momencie otrzymaæ

profity z nadwy¿k¹. Wyznaczni-

kiem 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 dzie-

dzinach ¿ycia, przychodz¹ mi

na myœl s³owa pierwszego

zdobywcy Nagrody Pulitzera.

Tako rzecze Herber t Bayard

Swope: „Nie potrafiê podaæ

niezawodnego przepisu na

sukces, ale mogê podaæ prze-

pis na pora¿kê: staraj siê zaw-

sze wszystkich zadowoliæ”.

Podpisujê siê obiema rêkami

pod tym stwierdzeniem.

Mar ta Kowalczyk:

- Wed³ug mnie kluczem do suk-

cesu jest pe³na œwiadomoœæ

swego celu. Wa¿ne jest te¿

g³êbokie przekonanie, ¿e mo-

¿na go osi¹gn¹æ, pomimo na-

potykanych trudnoœci. Pomoc-

ne przy tym mog¹ okazaæ siê

takie cechy jak: odwaga, wy-

trwa³oœæ, cierpliwoœæ, deter-

minacja oraz pozytywne nasta-

wienie. Jeœli chcemy w swoim

¿yciu osi¹gn¹æ sukces, musi-

my nieustannie pracowaæ nad

sob¹ - znakomicie oddaj¹ to

s³owa Arystotelesa: „¿eby ru-

szyæ œwiat, trzeba najpierw ru-

szyæ siê samemu”.

Damian Liwocha: - Mój stu-

dencki przepis na sukces... a

byæ mo¿e i na ca³e ¿ycie to kie-

rowanie siê nauczaniem b³.

Jana Paw³a II. Szczególnie

przemawiaj¹ do mnie s³owa

papie¿a skierowane do

m³odzie¿y w 1987 r. w Gda-

ñsku: “Ka¿dy z Was, m³odzi

Przyjaciele, znajduje te¿ w ¿y-

ciu jakieœ swoje Westerplatte,

jakiœ wymiar zadañ, które trze-

ba podj¹æ i wype³niæ, jak¹œ

s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie

mo¿na nie walczyæ, jakiœ obo-

wi¹zek, powinnoœæ, od której

nie mo¿na siê uchyliæ, nie mo-

¿na zdezerterowaæ. Wreszcie,

jakiœ porz¹dek prawd i warto-

œci, które trzeba utrzymaæ i

obroniæ, tak jak to Westerplat-

te. Utrzymaæ i obroniæ, w so-

bie i wokó³ siebie, obroniæ dla

siebie i dla innych”.

RECEPTY MINISTERIALNYCH STYPENDYSTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Studencki przepis na sukces



G³osujcie na ten film
„Matma mnie krêci” to konkurs og³oszony

przez serwis kalkulatory.pl Zadaniem

uczestników jest stworzenie filmiku uka-

zuj¹cego matematykê w dobrym œwietle.

G³osowanie odbywa siê poprzez „polubie-

nie” wybranego filmiku konkursowego na

portalu YouTube. Dla zwyciêzców przewi-

dziana jest nagroda pieniê¿na w wysokoœci

10.000 z³. Podajemy link: www.youtube.

com/watch?v=ABVSvfjRrhY

STUDENT 3

Profesor Regina Renz,

by³a rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego bêdzie cz³on-

kiem Rady G³ównej Nauki i

Szkolnictwa Wy¿szego.

Rada G³ówna Nauki i Szkol-

nictwa Wy¿szego to wa¿na in-

stytucja, która zajmuje siê

sprawami nauki i szkó³ wy¿-

szych. Z rad¹ konsultowane s¹

najwa¿niejsze decyzje podej-

mowane przez rz¹d. W nowej

kadencji rady (od 2014 do 20-

17 roku) w jej sk³ad wejdzie

profesor Regina Renz, historyk

z Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Wcze-

œniej by³a rektorem Akademii

Œwiêtokrzyskiej, potem Uni-

wersytetu Humanistycznego,

który za jej kadencji sta³ siê

Uniwersytetem Jana Kocha-

nowskiego. Profesor Regina

Renz bêdzie jedn¹ z dwunastu

przedstawicieli uczelni akade-

mickich zasiadaj¹cych w ra-

dzie i jedn¹ z trzech przedsta-

wicieli uniwersytetów. – Dla

ca³ego kieleckiego œrodowiska

akademickiego, jak i dla na-

szej uczelni to du¿e wyró¿nie-

nie – mówi profesor Jacek Se-

maniak, rektor Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. /pio/

Jaskiniowiec w pêdz¹cym

wozie, tworz¹ca siê piramida,

lot na ksiê¿yc. Czy coœ mo¿e

³¹czyæ te trzy zjawiska? Odpo-

wiedŸ brzmi: matematyka. Do-

wodz¹ tego czterej studenci in-

formatyki z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach,

autorzy filmiku „Matematyka

matk¹ wynalazków”.

Dominik Gêbski, Jakub

S³awski, Krystian Piêtek i Mar-

cin Lelas s¹ uczestnikami

og³oszonego przez serwis kal-

kulatory.pl konkursu „Mate-

matyka mnie krêci”. Nakrêcili

trwaj¹cy blisko trzy minuty ani-

mowany filmie, w którym w hu-

mor ystyczny sposób przed-

stawiaj¹ jak wielkie korzyœci

matematyka niesie wynalaz-

com. Okazuje siê, ¿e mo¿na

¿artobliwie i przyjemnie uczyæ

przedmiotu, któr y z pewno-

œci¹ niejednemu uczniowi

spêdza sen z powiek.

- Co was sk³oni ³o do

udzia³u w konkursie?

- Zachêci³ nas w³aœciciel

firmy, w której odbywamy

praktyki. Udostêpni³ narzê-

dzie, dziêki któremu mogliœmy

stworzyæ animacjê. Matema-

tyka nie jest nasz¹ pasj¹, ale

ze wzglêdu na kierunek stu-

diów mamy z ni¹ do czynienia

na co dzieñ. Poprzez filmik

chcieliœmy pokazaæ matema-

tykê jako przedmiot przyjemny

oraz pomocny w ¿yciu codzien-

nym.

- A w ogóle lubicie mate-

matykê?

- Lubimy, wiedzieliœmy, ¿e

na studiach bêdzie jej sporo,

przecie¿ bez niej nie ma infor-

matyk, z któr¹ ³¹czymy nasz¹

przysz³oœæ. Nie mamy jeszcze

œciœle okreœlonej œcie¿ki ka-

riery. Niektórzy z nas wol¹ pro-

gramowaæ inni tworzyæ grafi-

kê. Wszystko oka¿e siê, gdy

skoñczymy studia, wiele zale-

¿y od uwarunkowañ na rynku

pracy. Niewykluczone, ¿e w

przysz³oœci zajmiemy siê two-

rzeniem animacji komputero-

wych. Chcielibyœmy przy okazji

z³o¿yæ podziêkowania dla Aka-

demickiego Biura Karier UJK

za wsparcie w promocji nasze-

go filmiku. Zachêcamy do

ogl¹dania go na por talu Yo-

uTube oraz g³osowania na

nas.

Kamil Cieloch

BY£A REKTOR UNIWERSYTETU

JANA KOCHANOWSKIEGO W RADZIE NAUKI

I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Wyró¿nienie dla

profesor Reginy Renz

� Autorzy filmu namawiaj¹ wszystkich do g³osowania.

F
o
t

.
A
d
ri
a
n

P
u
c
h
ro

w
ic

z

STUDENCI TWÓRCAMI FILMU

KONKURSOWEGO

Z matm¹ za pan brat

N
ajpierw trzeba byæ

dobrym, dopiero po-

tem wa¿nym - takie

przes³anie dla stu-

dentów niesie mgr Andrzej Ko-

zieja tegoroczny „Wyk³adowca

Roku”, z którym rozmawiaj¹

Katarzyna Drozdowska i Rena-

ta Hara.

Jakie znaczenie ma dla pa-

na nagroda ”Wyk³adowca Ro-

ku 2013"?

- Jest to dla mnie przede

wszystkim nagroda za popu-

larnoœæ. Mam œwiadomoœæ

przewagi nad innymi wyk³ad-

owcami, dlatego ¿e przedmio-

ty, jakie prowadzê, czyli wie-

dza o filmie i teatrze, czy film

wspó³czesny i sztuki audiowi-

zualne s¹ atrakcyjne dla mo-

ich studentów. Poza tym swoje

zajêcia prowadzê równie¿ po-

za murami uczelni, chodzimy

do teatru, kina czy Kieleckiego

Domu Kultury. Mam œwiado-

moœæ, ¿e studenci lubi¹ przy-

chodziæ na moje zajêcia. To,

co robiê sprawia moim

uczniom du¿o radoœci, s¹ ak-

tywni, chêtnie siê udzielaj¹.

Najwiêkszym podziêkowa-

niem ze strony studentów,

oprócz takich nagród, jest dla

mnie ich pamiêæ. Lubiê, kiedy

spotykam ich w kinie lub te-

atrze, pamiêtaj¹ o mnie, roz-

mawiaj¹, a przede wszystkim,

kiedy pr zekazuj¹ wiedzê,

któr¹ ja im przekaza³em.

Zawsze chcia³ pan praco-

waæ z m³odymi ludŸmi?

- Zawsze. Nawet kiedy sko-

ñczy³em ³ódzk¹ filmówkê i do-

sta³em propozycjê pracy przy

filmach, podziêkowa³em za

wspó³pracê. Bardzo chcia³em

pracowaæ ze studentami w

Kielcach. ¯adne krêcenie fil-

mów nie zast¹pi³oby mi tego,

co robiê teraz. Mam ¿y³kê do

pracy z uczniami, ¿y³kê belfra.

Dosta³em wielki dar od Boga -

³atwoœæ nawi¹zywania kontak-

tów. Wiem, co mówiê, a nie

mówiê, co wiem. Sztukê

wyk³adów nauczy³ mnie mój

niedoœcigniony mistrz, profe-

sor Józef Rurawski. Jest to

najlepszy wyk³adowca, z jakim

kiedykolwiek mia³em do czy-

nienia. Ca³y czas ¿yjemy obok

siebie, utrzymujemy ze sob¹

kontakt. Jest moim autoryte-

tem, mistrzem i przyjacielem.

Sk¹d czerpie pan si³ê i in-

spiracje do pracy z

m³odzie¿¹?

- Nie wiem. Niedawno sam

siê nad tym zastanawia³em.

Czasem po dwunastu godzi-

nach pracy potrafiê przyjœæ do

domu i z uœmiechem podaæ

herbatê ¿onie i synowi. Mo¿e

ta si³a wynika z tego, ¿e ota-

czam siê samymi dobrymi lu-

dŸmi, którzy maj¹ takie same

pogl¹dy na ¿ycie jak ja. Rzad-

ko siê zdarza, ¿e pracujê z lu-

dŸmi ró¿ni¹cymi siê ode mnie,

zazwyczaj nasze drogi szybko

siê rozchodz¹. Ci, którzy mnie

otaczaj¹, jak i ja maj¹

ogromn¹ ¿yczliwoœæ do drugie-

go cz³owieka.

Sk¹d wziê³a siê pasja do

filmu i teatru?

- Myœlê, ¿e to trochê trady-

cje rodzinne. Mój dziadek pra-

cowa³ 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 zainwe-

stowali 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 swo-

im studentom?

- Moim ukochanym filmem

jest „Wielki b³êkit" Luc’a Bes-

sona. Opowiada o odpowie-

dzialnoœci, mi³oœci, poszuki-

waniu 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 fil-

mu 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 fanta-

styczn¹ rodzinê, która rozu-

mie, ¿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 swo-

im kocie. Jest to rudy Tiger.

Wygl¹da jak kot ze „Shreka",

jednak ma osobowoœæ Garfiel-

da. Jest moj¹ pasj¹. Wobec

niego te¿ mam obowi¹zki. Ma-

my swój ma³y rytua³, codzien-

nie o 4 musi dostaæ jedzenie.

Mo¿e to w³aœnie dziêki niemu

nie zasypiam do pracy.

Jakie jest pana motto ¿y-

ciowe?

- “Dobrze jest byæ kimœ wa-

¿nym, ale znacznie wa¿niej-

sze, to byæ kimœ dobr ym”.

Przyznam siê, ¿e nie wiem, kto

to powiedzia³, ale jest to naj-

cenniejsza myœl, jak¹ kiedy-

kolwiek us³ysza³em. Dla mnie

bardzo wa¿ne jest, aby w ¿yciu

byæ najpierw dobrym, dopiero

potem kimœ wa¿nym. Takimi

ludŸmi równie¿ staram siê ota-

czaæ na co dzieñ.

Na koniec pana najwiêk-

sze marzenie…

- W koñcu siê wyspaæ!

Chcia³bym, ¿eby mój kocur mi

na to pozwoli³.

� Andrzej Koziej otrzymujê statuetkê „Wyk³adowca Roku”

Wyk³adowca te¿ cz³owiek. I to jaki...

A
ndrzej Kozieja zosta³

„ Wyk³adowc¹ Roku

2013” na Uniwersy-

tecie Jana Kocha-

nowskiego. Przyznano te¿ sta-

tuetki „Przyjaciel Studenta”.

W Klubie Studenckim

Wspak odby³a siê gala wrêcze-

nia nagród œrodowiska stu-

denckiego. Nagrody przyznano

w piêciu kategoriach, a swój

g³os odda³o 1 931 studentów.

W kategorii „Wyk³adowca

Roku” zwyciê¿y³ Andrzej Kozie-

ja z Wydzia³u Humanistyczne-

go, wielki mi³oœnik fi lmu.

Swoj¹ nagrodê dedykowa³ nie-

¿yj¹cemu ojcu. Andrzej Kozie-

ja zdoby³ 523 g³osy studen-

tów, o 71 g³osów wyprzedzi³

doktor Joannê Karczewsk¹ z

Wydzia³u Pedagogicznego i Ar -

tystycznego. Trzecie miejsce

zajê³a doktor Dorota Kozie³ z

Wydzia³u Nauk o Zdrowiu (387

g³osów).

Poza tym, uhonorowano kil-

ka osób statuetkami „Przyja-

ciel Studenta”. Wœród nich

znaleŸli siê: profesor Teodora

Król, dziekan Wydzia³u Mate-

matyczno-Przyrodniczego, To-

masz Bogucki, pr zewod-

nicz¹cy Rady Miasta Kielce,

Beata Jêdrocha, kierownik

Miasteczka Akademickiego,

profesor Marek Ruszkowski i

ksi¹dz Robert Woszczycki.

Podczas uroczystoœci To-

masz Bogucki poinformowa³,

¿e kielecki Urz¹d Miasta ufun-

duje 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 ze-

spó³ folkowy Atmosfera, zwy-

ciêzca programu „Must The

the Music” w telewizji Polsat.

Piotr BURDA

� Laureaci nagrody. Od lewej: Tomasz Bogucki, profesor Marek Ruszkowski, Beata Jêdrocha,

doktor Joanna Karczewska, profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego (ubieg³oroczny laureat), Andrzej Kozieja i ksi¹dz Robert Woszczycki.
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Nagroda dla filmoznawcy
� Wrêczono wyró¿nienia studentów na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego



STUDENT4

Prof. Janusz Król, prorektor do spraw dydaktycznych i stu-

denckich: - Je¿eli mówimy ju¿ o najpiêkniejszych prezentach, to

dla mnie zupe³nie wyj¹tkowym i nieoczekiwanym by³ ten z 2 grud-

nia, 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.

Justyna Stefañska, eduka-

cja wczesnoszkolna i przed-

szkolna z terapi¹ pedago-

giczn¹: - Mo¿e to dziecinne, ale

najpiêkniejszy prezent, jaki do-

sta³am i zarazem zapad³ mi naj-

bardziej w pamiêæ by³a lalka na

podobieñstwo piosenkarza En-

rique Iglesiasa. Uwielbia³am j¹!

By³am dzieckiem, kiedy j¹ do-

sta³am, ale do tej pory wywo³uje

u mnie same pozytywne wspo-

mnienia. Strasznie mi jej za-

zdroœci³y kole¿anki, poniewa¿

to nie by³a zwyk³a zabawka. Z

ty³u mia³a guzik, który po wciœ-

niêciu sprawia³, ¿e z lalki wydo-

bywa³a siê jedna z najbardziej

popularnych piosenek gwiazdo-

ra – „Hero”. Do tego mia³a fantastyczny, b³yszcz¹cy strój. Nie

wiem, czy z jakiegoœ innego prezentu cieszy³am siê równie

d³ugo.

Doktor Tomasz Chrz¹stek,

prodziekan Wydzia³u Humani-

stycznego: - Mój najpiêkniejszy

prezent œwi¹teczny… Mam na-

dziejê, ¿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 fil-

my Disneya w czarno-bia³ym te-

lewizorze. Wiêc chyba œwiêta to

by³ jeden wielki wspania³y pre-

zent. Nieco póŸniej najwspa-

nialszymi prezentami sta³y siê

te, które mog³em komuœ poda-

rowaæ. W zasadzie to trochê

smutne, ¿e obecnie œwiêta jawi¹ siê nam przez pryzmat prezen-

tów, 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, któ-

rzy znosz¹ nasz¹ obecnoœæ i humory ka¿dego dnia, a nie setki

wirtualnych znajomych w portalach spo³ecznoœciowych.

Magdalena Szewczyk, fizjo-

terapia: - Mój najpiêkniejszy

prezent œwi¹teczny jest ze mn¹

krótko, bo rok, ale zdecydowa-

nie to podarunek najbli¿szy me-

mu sercu. Dosta³am od rodzi-

ców 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 Kiel-

cach i jest to symbol jednoœci.

Dziêki temu czujê, ¿e jesteœmy

ca³y czas ze sob¹ blisko, pomi-

mo du¿ej odleg³oœci.

P
otrzebne s¹ jedynie

dwie rzeczy: wra¿liwe

serce i dobra wola.

Dziêki inicjatywie

Akademickiego Biura Karier

ka¿dy pracownik i student Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go w Kielcach mia³ szansê

przyczyniæ siê do pojawienia

siê uœmiechu na twarzy dziec-

ka.

4 listopada wystar towa³a

druga ju¿ edycja akcji „Uniwer-

sytet Œwiêtych Miko³ajów”,

która mia³a na celu nieœæ kon-

kretn¹ pomoc dzieciom ze

Œwietlic Œrodowiskowych wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego.

Przez kilka tygodni blisko 40

osób z Klubu Aktywnego Stu-

denta oraz Fundacji Mo¿esz

Wiêcej pracowa³o nad pozy-

skaniem odpowiedniej iloœci

fantów i œrodków material-

nych od znanych wielkich

sponsorów oraz cichych ano-

nimowych darczyñców na kier-

masz 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-

le UJK odby³y kiermasze do-

broczynne z ozdobami

œwi¹tecznymi, ciastem oraz

zgromadzonymi gad¿etami –

t³umaczy Justyna Pilarz z Aka-

demickiego Biura Karier UJK.

– Ka¿dy móg³ w³¹czyæ siê do

akcji kupuj¹c lub licytuj¹c wy-

brany pr zedmiot pr zezna-

czaj¹c dowoln¹ kwotê ze swe-

go osobistego bud¿etu – do-

daje Pilarz.

„Uniwersytet Œwiêtych Mi-

ko³ajów” od pocz¹tku jest ak-

cj¹ charytatywn¹. Ca³y jej do-

chód przeznaczony zosta³ na

zakup paczek œwi¹tecznych

dla najbardziej potr ze-

buj¹cych dzieci i ich rodzin ze

œwietlic œrodowiskowych BRA-

CHU w Kielcach oraz ZIOMUŒ

w Morawicy. £¹cznie uda³o siê

zebraæ 2997,20 z³. Potrze-

buj¹cy otrzymali ³¹cznie po-

nad 500 kg ¿ywnoœci, w tym:

wêdliny, makarony, soki, mle-

ko, ryby, s³odycze, przyprawy,

przetwory 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 Agatow-

ski prezes Fundacji Mo¿esz

Wiêcej.

Katarzyna Drozdowska

BYÆ DOBRYM, CZYLI AKADEMICKI ŒWI¥TECZNY WOLONTARIAT W PRAKTYCE

Ka¿dy mo¿e zostaæ Œwiêtym Miko³ajem

� Na kiermaszu zbieramy pieni¹dze na pomoc dzieciom ze œwietlic œrodowiskowych.

P
lener y malarskie,

koncer ty muzyczne,

a tak¿e praca dla bio-

technologów czy le-

karzy. Regionalne Centrum Na-

ukowo-Technologiczne otwiera

siê na Uniwersytet Jana Ko-

chanowskiego.

Studenci i pracownicy Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go bêd¹ sta³ymi goœæmi w Pod-

zamczu Chêciñskim. Powsta-

nie tam Oœrodek Pracy Twór-

czej. Umowê w tej sprawie pod-

pisali Adam Jarubas, mar-

sza³ek województwa œwiêto-

krzyskiego i profesor Jacek Se-

maniak, rektor Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego. – To miej-

sce, które ma zarabiaæ na sie-

bie, a jednoczeœnie ma byæ sil-

nie zwi¹zane z nauk¹. Tu maj¹

spotykaæ siê firmy z naukowca-

mi. St¹d konieczna jest obec-

noœæ Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego – mówi Adam Jaru-

bas, marsza³ek województwa.

Mo¿liwoœci jest wiele. W

biobanku, który powstaje w

Podzamczu, znajdzie siê zajê-

cie dla studentów i pracowni-

ków kierunku biotechnologia,

czy powstaj¹cego kierunku le-

karskiego. – Piêkny i odnowio-

ny dwór i jego otoczenie sprzy-

jaj¹ te¿ plenerom malarskim,

koncer tom muzycznym, czy

sympozjom histor ycznym –

podkreœla profesor Jacek Se-

maniak, rektor Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

Centrum mo¿e staæ siê atu-

tem kieleckiego uniwersytetu.

Goœcie z innych oœrodków aka-

demickich mog¹ tu liczyæ nie

tylko na doznania artystyczne,

czy naukowe. – Mamy przecie¿

w pobli¿u Muzeum Wsi Kielec-

kiej, zamek w Chêcinach, Ja-

skiniê Raj – mówi Marcin Perz,

dyrektor Regionalnego Cen-

trum Naukowo–Technologicz-

nego w Podzamczu Chêciñ-

skim.

Piotr BURDA

� Do Podzamcza Chêciñskiego przyjechali przedstawiciele wszystkich wydzia³ów Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego.

Mój najpiêkniejszy

prezent œwi¹teczny
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Podzamcze

uniwersyteckie
� Oœrodek Pracy Twórczej kieleckiego uniwersytetu powstanie

w Podzamczu Chêciñskim



STUDENT 5

Mgr Aleksandra Tokarczyk - kierownik Dzia³u Spraw Stu-

denckich: - 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 rodzi-

ce specjalnie z Krakowa. Przez d³ugi czas marzy³am o takim ro-

werze, tym bardziej ¿e wiêkszoœæ dzieci ju¿ taki mia³a. By³

z³o¿ony i zapakowany w du¿y pokrowiec. Tak, to by³ mój najpiêk-

niejszy, wymarzony prezent, o którym nigdy nie zapomnê.

Karolina Kania, informacja

naukowa i bibliotekoznaw-

stwo: - Najpiêkniejszym prezen-

tem œwi¹tecznym, jaki do-

sta³am by³a dla mnie czapka.

Niby zwyczajna, jednak dla mnie

wyj¹tkowa. By³am bardzo zado-

wolona 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 sentymen-

tem.

Mgr Andr zej Kozieja,

Wyk³adowca Roku 2013: - Mój

najpiêkniejszy prezent

œwi¹teczny dosta³em dok³adnie

20 lat temu. 21 grudnia uro-

dzi³a mi siê córka. Moj¹ ¿onê

wypisali ze szpitala trzy dni póŸ-

niej. Jaka by³a moja radoœæ, kie-

dy po przyjœciu do domu zoba-

czy³em ma³e zawini¹tko

po³o¿one pod choink¹.

Malwina Kopyto, ekonomia:

- Najpiêkniejszym prezentem

œwi¹tecznym jaki pamiêtam

jeszcze z czasów dzieciñstwa

by³, zbiór baœni Hansa Christia-

na Andersena. Ksi¹¿kê z piêk-

nymi ilustracjami dosta³am od

rodziców. Wielokrotnie czy-

ta³am historiê Calineczki i bied-

nej dziewczynki, która próbo-

wa³a ogrzaæ siê kilkoma za-

pa³kami w zimowy wieczór. Do

tej pory czujê sentyment, kiedy

przywo³ujê w pamiêci opowie-

œci, które czyta³yœmy razem z

siostr¹ po wigilijnej kolacji.

Mój najpiêkniejszy

prezent œwi¹teczny

D
la historyków to nie s¹ najlepsze

czasy. – Nie zgadzam siê. A Do-

nald Tusk, Bronis³aw Komorow-

ski, Grzegorz Schetyna? To prze-

cie¿ historycy – mówi profesor Wojciech

Iwañczak z Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Profesor Wojciech Iwañczak obchodzi

jubileusz 65-lecia urodzin. Z tej okazji w

Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego odby³a siê mi³a uroczy-

stoœæ. Towarzyszy³a jej prezentacja i wrê-

czenie jubilatowi ksiêgi pami¹tkowej “Ry-

cerze, wêdrowcy, kacerze. Studia z histo-

rii œredniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej

Europy Œrodkowej”.

RADZIWI££, GEREMEK I INNI

Nieprzypadkowo wrêczono tak¹ ksiê-

gê. Profesor Wojciech Iwañczak jest hi-

storykiem, zajmuj¹cym siê œredniowie-

czem. Pocz¹tkowo chcia³ zostaæ arche-

ologiem œródziemnomorskim. – Na swo-

jej drodze spotka³em ludzi, którzy zarazili

mnie pasj¹ historyczn¹. Tak¹ osob¹ by³a

Anna Radziwi³³, moja nauczycielka z histo-

rii w warszawskim liceum – opowiada pro-

fesor. Anna Radzwi³³, pochodz¹ca z Si-

chowa Du¿ego w powiecie staszowskim,

to legenda Solidarnoœci, wiceminister

edukacji narodowej. Zmar³a przed cztere-

ma laty. – Dla mnie to œwietna pani profe-

sor, 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

Bronis³aw Geremek, Tadeusz Man-

teuffel, Henryk Samsononowicz czy Wi-

told Kula to osoby znane nie tylko w krêgu

historyków.

HISTORII TRZEBA CZASU

W historii upodoba³ sobie szczególnie

epokê œredniowiecza. Dlaczego? – Czasy

Mieszka i Chrobrego to sprawa ju¿ za-

mkniêta. Dla mnie historia koñczy siê z

wybuchem II wojny œwiatowej, potem za-

czyna siê politologia. Jest za ma³o dystan-

su do bliskich nam czasowo wydarzeñ,

pojawiaj¹ siê tezy, interpretacje. A histo-

ria potrzebuje czasu - wyjaœnia. Powo³uje

siê na belgijskiego mediewistê Henri Pi-

renne, którego te¿ pytano, dlaczego wy-

bra³ œredniowiecze. – Poznaj¹c Karola

Wielkiego, wiem, co wydarzy³o siê sto,

dwieœcie lat póŸniej, jakie skutki mia³y wy-

darzenia 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 Pi-

renne i ja siê z tym zgadzam – mówi profe-

sor Wojciech Iwañczak.

W CZESKIEJ ZBROI

W epoce œredniowiecza szczególnie

upodoba³ sobie Czechów. Nasi po³udnio-

wi s¹siedzi kojarz¹ siê g³ównie z woja-

kiem Szwejkiem, piwem, skod¹ i swo-

istym poczuciem humoru. – Tak siê prze-

bili do naszej œwiadomoœci, ale byli to jed-

ni z najwiêkszych rycerzy œredniowiecznej

Europy. Mieli œwietnych wojowników, z

którymi nie mog³y sobie poradziæ potê¿ne

krucjaty – mówi profesor Wojciech Iwañ-

czak. Krucjaty katolickie mia³y na celu

zwalczyæ herezjê, a za tak¹ uwa¿ano hu-

sytyzm - ruch religijny i polityczny za-

pocz¹tkowany przez czeskiego teologa

Jana Husa. – Hustytyzm to by³a prawdzi-

wa rewolucja, która wyprzedzi³a póŸniej-

sze rewolucje. Czesi okazali siê prawdzi-

wymi wojownikami. Kiedy wojny husyckie

siê skoñczy³y, a czescy rycerze byli naj-

bardziej poszukiwanymi zawodowcami,

najemnikami. Szwejk by³ du¿o póŸniej i

niewiele ma wspólnego z rycerzami œre-

dniowiecza – mówi profesor Wojciech Iwa-

ñczak. Takimi jak choæby Jan ¯i¿ka, legen-

darny czeski rycerz, który, wed³ug niektó-

rych Ÿróde³, mia³ straciæ oko w bitwie pod

Grunwaldem. – By³ kapitalnym strate-

giem. 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 pierwowzo-

rem czo³gów.

CZAROWNICE I KOMPAS

Jubilat nie zgadza siê te¿ z okreœle-

niem „ciemnogrodu”, które przylgnê³o do

œredniowiecza. – Wielu kojarzy œrednio-

wiecze z paleniem na stosie, œciganiem

czarownic. To dzia³o siê póŸniej, w œre-

dniowieczu by³y tylko pocz¹tki. Za to wy-

naleziono wiele prze³omowych rzeczy dla

ludzkoœci. Choæby kompas, dziêki które-

mu mo¿liwe by³y odkrycia, wynaleziono

druk, powsta³a wybitna architektura.

Œwiat sta³ siê bli¿szy cz³owiekowi i piêk-

niejszy – t³umaczy profesor Wojciech Iwa-

ñczak.

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 Watyka-

ñskiej. To by³o niezwyk³e, s¹ tam prawdzi-

we skarby. Historia naszej cywilizacji na

papierze – mówi. Z mapami, ale tury-

stycznymi, nie rozstaje siê podczas wê-

drówek po górach. – Najbardziej lubiê te

mniej zat³oczone. Bieszczady, a zw³asz-

cza Beskid Niski z cmentarzami z okresu I

wojny œwiatowej pod Gorlicami, Dukl¹.

Nie mam zamiaru czekaæ w d³ugiej kolej-

ce, 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 po-

mys³, 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 Iwañ-

czak. – Ale przynajmniej dowiedzia³ siê,

¿e zbroja nie tylko chroni³a, ale by³a te¿ fi-

zycznym ciê¿arem – dodaje. Dlatego œre-

dniowieczni rycerze mieli giermka, kielec-

ki student o nim zapomnia³.

MODA NA HISTORIÊ

Profesora cieszy moda na historiê,

któr¹ widaæ w ostatnim czasie. Pojawi³y

siê kana³y telewizyjne nadaj¹ce wy³¹cznie

programy historyczne, powstaj¹ seriale

histor yczne, wiele tytu³ów prasowych

wprowadza swoje dodatki o tematyce hi-

storycznej. – S¹ to przewa¿nie materia³y

popularnonaukowe, do których zawodo-

wy historyk mo¿e mieæ zastrze¿enia. Do-

brze, ¿e s¹, bo dziêki temu historyczne

ziarno zostaje „zasiane”. Zaciekawiony

widz albo czytelnik szuka innych Ÿróde³,

pog³êbia swoj¹ wiedzê, zaczyna selekcjo-

nowaæ. Bez znajomoœci historii trudno

funkcjonowaæ w dzisiejszym œwiecie. Nie

tylko humanistom, ale informatykom, po-

licjantom i in¿ynierom – mówi profesor

Wojciech Iwañczak.

Piotr BURDA

� Profesor Wojciech Iwañczak podczas jubileuszowego spotkania w Instytucie Hi-

storii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
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Bez historii trudno ¿yæ
� Profesor Wojciech Iwañczak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

obchodzi jubileusz 65-lecia urodzin
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D
laczego pr zyroda

podlega matema-

tycznym prawid³owo-

œciom? Dlaczego

matematyka jest jêzykiem opi-

su zjawisk otaczaj¹cego nas

œwiata?

Te filozoficzne pytania za-

dawane s¹ od czasów sta-

ro¿ytnych. Eugene Wigner - je-

den z najwiêkszych fizyków XX

wieku - szczególnie trafnie i

umiejêtnie wy³o¿y³ owe kwe-

stie w artykule, któremu nada³

prowokacyjny tytu³ „Nieuza-

sadniona skutecznoœæ mate-

matyki w naukach przyrodni-

czych”. Artyku³ opublikowany

w 1960 roku sta³ siê s³awny,

by³ wielokrotnie dyskutowany,

komentowany.

Pod has³em „Nieuzasad-

niona skutecznoœæ podejœæ

statystycznych do zderzeñ

przy wysokich energiach” od-

by³ siê w Instytucie Fizyki Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego od 13 do 15 grudnia

2013 roku X Polish Workshop

on Relativistic Heavy-Ion Colli-

sions - coroczne spotkanie fi-

zyków pracuj¹cych w Polsce,

zajmuj¹cych siê fizyk¹ zde-

rzeñ relatywistycznych jonów.

Ze wzglêdu na goœci z zagrani-

cy, a tak¿e obcokrajowców za-

trudnionych w polskich insty-

tucjach, jêzykiem spotkañ jest

angielski.

Te coroczne imprezy zaini-

cjowane zosta³y w Kielcach w

2005 roku. Zebra³o siê wtedy

kilku fizyków z Kielc, Warszawy,

Krakowa, aby dyskutowaæ o

problemie fluktuacji w zderze-

niach relatywistycznych jonów.

Dyskusja by³a gor¹ca i na tyle

udana, ¿e postanowiono ze-

braæ siê po raz kolejny za pó³

roku na Politechnice Warszaw-

skiej. Potem by³y kolejne spo-

tkania, a liczba ich uczestni-

ków ros³a, wiêc zdecydowano

siê „imprezowaæ“ raz do roku,

lecz d³u¿ej. Jêzykiem czwarte-

go spotkania w Krakowie sta³

siê angielski, aby w³¹czyæ do

dyskusji cudzoziemców.

G³ównym celem fizyki zde-

rzeñ relatywistycznych jonów

jest poznanie w³asnoœci eks-

tremalnie gêstej i gor¹cej fazy

materii zwanej plazm¹ kwar-

kowo-gluonow¹, która wy-

pe³nia³a Wszechœwiat wkrótce

po Wielkim Wybuchu. Fizycy

eksperymentatorzy wykorzy-

stuj¹ najnowoczeœniejsze

urz¹dzenia, aby w ziemskich

laboratoriach wytworzyæ cho-

æby kroplê plazmy kwarko-

wo-gluonowej, zder zaj¹c

pêdz¹ce z prêdkoœci¹ œwiat³a

najciê¿sze j¹dra atomowe.

Teoretycy staraj¹ siê zrozu-

mieæ zachowanie owej kropli

plazmy, co pomo¿e rozwik³aæ

zagadki ca³ego Wszechœwia-

ta. Jest o czym dyskutowaæ.

Tegoroczne dziesi¹te spo-

tkanie by³o najd³u¿sze - roz-

ci¹gnê³o siê bowiem na trzy

dni. Wziê³a w nim udzia³ rekor-

dowa liczba 60 uczestników,

wyg³oszono 30 referatów. Za-

wziêcie dyskutowano, dlacze-

go modele statystyczne, pomi-

mo w¹tpliwoœci, co do ich sto-

sowalnoœci, œwietnie opisuj¹

zderzenia rozpêdzonych j¹der

atomowych. G³ównym go-

œciem by³ Francesco Becattini

z uniwersytetu we Florencji,

najwiêkszy bodaj autorytet w

dziedzinie modeli statystycz-

nych, jednak zgodnie z for-

mu³¹ spotkania zdecydowan¹

wiêkszoœæ wyk³adowców sta-

nowili Polacy, wiêc w sali g³ów-

nie pobrzmiewa³ polski angiel-

ski bez rodzajników.

Warto w tym miejscu zazna-

czyæ, ¿e fizyka zderzeñ relaty-

wistycznych jonów jest szcze-

gólnie dobrze reprezentowana

w naszym kraju. Jak powie-

dzia³ podczas niedawnej kon-

ferencji w Warszawie znany fi-

zyk z MIT Krishna Rajagopal -

Polska boksuje w tej kategorii

daleko ponad swoj¹ wagê.

Jest bowiem wielu cenionych

polskich teoretyków, grupy z

naszych oœrodków badaw-

czych uczestnicz¹ we wszyst-

kich najwa¿niejszych przed-

siêwziêciach eksperymental-

nych. Na tym tle znakomicie

wypadaj¹ Kielce. Kilku fizyków

z Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego uczestniczy w miê-

dzynarodowym eksperymen-

talnym programie badawczym

okreœlanym jako NA61/SHI-

NE realizowanym w Europej-

skim Oœrodku Badañ J¹dro-

wych CERN w Genewie. Ca³ym

programem kieruje Marek Ga-

Ÿdzicki z Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. W Kielcach

dzia³a silna grupa teoretyków.

Wojciech Florkowski jest auto-

rem jednego z pierwszych w

œwiecie podrêczników fizyki

zderzeñ relatywistycznych jo-

nów.

Ostatnie spotkanie po-

twierdzi³o pozycjê oœrodka kie-

leckiego. Tradycja nakazuje,

aby gospodarze i organizato-

rzy imprezy nie wystêpowali z

referatami, a wyj¹tek czyni siê

jedynie dla najm³odszych na-

ukowców. Po wyk³adzie jedne-

go z najbardziej znanych pol-

skich uczonych profesora An-

drzeja Bia³asa, prezesa Pol-

skiej Akademii Umiejêtnoœci,

honorowego doktora UJK,

wyst¹pi³a doktorantka UJK Ali-

na Czajka, a potem magistran-

ci Ewa Maksymiuk i Adam Ol-

szewski. Spierano siê, dysku-

towano, a za rok umówiono

siê w Warszawie.

Stanis³aw Mrówczyñski

Nieuzasadniona skutecznoœæ
� Spotkanie fizyków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

� Uczestnicy konferencji fizyków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
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Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach wraz z

Ministerstwem Nauki i Szkol-

nictwa Wy¿szego oraz Miêdzy-

uniwersyteckim Centrum Infor-

matyzacji pod koniec listopada

zorganizowa³ szkolenie „Infor-

matyzacja Szkolnictwa Wy¿-

szego”.

By³o ono skierowane do

rektorów, kanclerzy, przedsta-

wicieli kierownictwa uczelni

odpowiedzialnych za informa-

tyzacjê oraz osób merytorycz-

nie zwi¹zanych z wdro¿eniem i

eksploatacj¹ systemów IT w

uczelniach. W szkoleniu

wziê³o udzia³ ponad sto osób z

uczelni wy¿szych z ca³ej Pol-

ski.

Rozmawiano g³ownie o

usprawnieniu sieci teleinfor-

matycznej w uczelniach. Ma to

znaczenie dla sprawnego

funkcjonowania nie tylko sa-

mej uczelni, ale tak¿e przynosi

korzyœci studentom. – Takim

najbardziej widocznym efek-

tem dla studenta jest sieæ in-

ternetowa, któr¹ mamy prak-

tycznie w ca³ej uczelni. W ka-

¿dym miejscu student ma mo-

¿liwoœæ skorzystaæ z Internetu

– mówi profesor Jacek Sema-

niak, rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

� Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego rozmawiano o in-

formatyzacji polskich uczelni wy¿szych.

Informatyzacja

szkolnictwa wy¿szego

U
niwersytet Jana Ko-

chanowskiego w

Kielcach œciœle

wspó³pracuje z kilku-

dziesiêcioma szko³ami wy¿szy-

mi na œwiecie.

Par tnerami s¹ uczelnie

bardzo odleg³e (chocia¿by uni-

wersytety amerykañskie: Sta-

te University of New York –

Oswego i Uniwersytet Teksas

w Brownsville), jak i te funkcjo-

nuj¹ce w pañstwach bêd¹cych

s¹siadami Polski. W ostatnich

miesi¹cach Senat Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego

podj¹³ decyzjê o podpisaniu

umów z kilkoma uczelniami za-

granicznymi, w tym ze S³owa-

cji, Rosji i Ukrainy. Bardzo per-

spektywicznie zapowiada siê

wspó³praca ze s³owackim Uni-

wersytetem Cyryla i Metodego

w Trnavie. W tym star ym

le¿¹cym w pobli¿u granicy z Au-

stri¹ i Wêgrami mieœcie funk-

cjonuje uczelnia, która na-

wi¹zuje do tradycji uniwersyte-

tu 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 umo-

wy zostan¹ pog³êbione ist-

niej¹ce ju¿ od kilku lat kontak-

ty naukowe pracowników

(wspólne konferencje, publi-

kacje, wymiana kadry) jak i

wspó³praca o charakterze dy-

daktycznym. Planowane jest

wspólne kszta³cenie studen-

tów na kierunku politologia,

prawdopodobnie ju¿ od kolej-

nego roku akademickiego.

Efektem tych dzia³añ by³oby

wydawanie podwójnych dyplo-

mów: polskich i s³owackich. W

perspektywie z pewnoœci¹ bê-

dzie mo¿liwa tak¿e wspó³pra-

ca miêdzy innymi strukturami

obu uniwersytetów, chocia¿by

kieleckim Wydzia³em Nauk o

Zdrowiu i trnavskim Instytu-

tem Fizjoterapii, Balneologii i

Rehabilitacji Terapeutycznej.

Od 1 do 5 grudnia w Trnavie

przebywa³a delegacja Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach. Odby³a ona spo-

tkanie z w³adzami s³owackiej

uczelni, podczas którego

dosz³o do przekazania podpi-

sanych umów o wspó³pracy.

Kielecki uniwersytet reprezen-

towali 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 Kie-

rownik Katedry Krajów Europy

Pó³nocnej WZiA prof. zw. dr

hab. Ryszard M. Czarny.

Wraz z delegacj¹ uniwersy-

tetu do Trnavy uda³ siê te¿

Adam Jarubas, marsza³ek wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego.

2 grudnia odby³a siê wspólna

wizyta marsza³ka Adama Jaru-

basa i delegacji kieleckiego

uniwersytetu u pr zewod-

nicz¹cego samorz¹du trnav-

skiego ¿upana (marsza³ka) Ti-

bora Mikusza. Rozmawiano o

wspó³pracy miêdzy oboma re-

gionami (polem do wspó³pracy

mo¿e byæ chocia¿by ich cha-

rakter uzdrowiskowy) w tym

miêdzy uniwersytetami. Pod-

czas rozmów by³ obecny am-

basador Polski w Bratys³awie,

Tomasz Ch³oñ.

Marek Przenios³o

MIÊDZYNARODOWA WSPÓ£PRACA Z UNIWERSYTETEM CYRYLA I METODEGO W TRNAVIE

Razem ze S³owakami

� Spotkanie polskiej delegacji z gospodarzami w s³owackiej Trnavie.
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W
ramach wspó³-

pracy Wydzia³u

Pedagogicznego

i Ar tystycznego

Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego z Teatrem Lalki i

Aktora Kubuœ realizowane s¹

teatralne lekcje jêzyka angiel-

skiego.

Zajêcia w ca³oœci odbywaj¹

siê w jêzyku angielskim i s¹

przygotowywane przez stu-

dentów ostatnich lat specjal-

noœci Edukacja wczesnoszkol-

na i przedszkolna z naucza-

niem jêzyka angielskiego. Do

udzia³u w zajêciach zaprasza-

ne s¹ dzieci w wieku przed-

szkolnym oraz wczesnoszkol-

nym.

15 grudnia tego roku stu-

denci przedstawili w³asn¹ in-

scenizacjê opowiadania „Jin-

gle’s Christmas Adventure”.

Sk¹d taki pomys³? Wieloletnia

wspó³praca Instytutu Edukacji

Szkolnej ze szko³ami podsta-

wowymi pokazuje, i¿ w prakty-

ce szkolnej brakuje czasu na

wykorzystanie bajek czy opo-

wiadañ w nauczaniu jêzyka ob-

cego. Szkoda, gdy¿ te krótkie

utwory literackie uwielbiane

s¹ przez dzieci maj¹ ogromny

potencja³ edukacyjny, wycho-

wawczy i kulturowy. Nasza pro-

pozycja dotyczy inscenizacji

opowieœci w jêzyku angiel-

skim, a zw³aszcza bajek mora-

lizuj¹cych (na przyk³ad Ezopa)

lub bajek z ca³ego œwiata pod-

czas teatralnych lekcji jêzyka

angielskiego. Po inscenizacji

odbywaj¹ siê warsztaty jêzyko-

we tematycznie zwi¹zane z

prezentowanym opowiada-

niem.

Podczas spotkañ widaæ du-

¿e zainteresowanie nie tylko

dzieci, ale równie¿ ich rodzi-

ców. Rodzice znaj¹ jêzyk an-

gielski i wspieraj¹ swoje po-

ciechy podczas realizacji za-

dañ 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 rodzi-

ców, czyli w bezpiecznej at-

mosferze. Idealne warunki do

budowania pozytywnego na-

stawienia do jêzyka obcego i

jego nauki od pierwszych lat

¿ycia.

Taka forma wspó³praca z

Teatrem Kubuœ z pewnoœci¹

nale¿y do nowatorskich roz-

wi¹zañ edukacyjnych. Instytut

Edukacji Szkolnej posiada

czter y cer tyfikaty European

Language Label - Europejski

znak innowacyjnoœci w dzie-

dzinie nauczania i uczenia siê

jêzyków obcych, co plasuje

nasz uniwersytet na pierw-

szym miejscu w Polsce (w tej

kategorii). Izabela Jaros

TEATRALNE LEKCJE JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Studenci na scenie

Kubusia

� Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na scenie

teatru Kubuœ.

Na jubileuszowej Œwiêto-

krzyskiej Gali Jakoœci, która

odby³a siê w ubieg³ym tygodniu

nagrodzono laureatów XV edy-

cji konkursu Œwiêtokrzyska

Nagroda Jakoœci oraz V Œwiê-

tokrzyskiego Racjonalizatora.

W tej drugiej kategorii du¿y

sukces odnieœli naukowcy z

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. Uhonorowane zosta³y

dwa zespo³y naukowców, w

tym profesorowie Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego: dr

hab. Piotr S³omkiewicz i dr

hab. Anna Œwiercz. Nasza pa-

ra naukowców otrzyma³a na-

grodê g³ówn¹ za patent „Spo-

sób absorpcji amoniaku w pro-

cesie higienizacji osadów

œciekowych”. - Nagroda ta pro-

muje rozwi¹zania, które zmie-

niaj¹ region, pozwalaj¹c na

wykorzystanie zdobyczy nauki

dla biznesu i przedsiêbiorczo-

œci – mówi³ przewodnicz¹cy

kapitu³y i marsza³ek woje-

wództwa Adam Jarubas, pod-

kreœlaj¹c znaczenie nagrody

dla regionu. /pio/

� Od lewej Adam Jarubas, marsza³ek województwa, profe-

sor Anna Œwiercz, profesor Piotr S³omkiewicz i Jan Maæko-

wiak, cz³onek Zarz¹du Województwa.

PRESTI¯OWA NAGRODA DLA NASZYCH

NAUKOWCÓW

Patent dla regionu

17
grudnia w

klubie stu-

d e n c k i m

Wspak od-

by³o siê tradycyjne spotkanie

wigilijne organizacji studenc-

kich i AZS-u Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

By³a to dobra okazja do

podsumowania mijaj¹cego ro-

ku i z³o¿enia sobie ¿yczeñ na

nadchodz¹ce kolejne dwana-

œcie miesiêcy. Spotkanie zor-

ganizowa³ Oœrodek Nauki i

Kultury Studenckiej.

Wieczór rozpocz¹³ siê od

s³ów ksiêdza Roberta Wosz-

czyckiego. Nastêpnie

œwi¹teczne ¿yczenia wszyst-

kim zebranym z³o¿y³ rektor

UJK, profesor Jacek Sema-

niak. Po tradycyjnym op³atku

przyszed³ czas na wspólne ko-

lêdowanie. Jako pier wsze

przed mikrofonem stanê³y

siatkarki i szczypiorniœci AZS

UJK. Z czasem do³¹czyli siê

wszyscy zebrani we Wspaku,

tak¿e ko³a naukowe i organi-

zacje studenckie. Œpiewaniu

kolêd nie by³oby koñca, ale

niestety wszystko, co dobre

musi siê skoñczyæ. Przedœ-

wi¹teczne porz¹dki i praca we-

zwa³y do domu.

Miêdzy wspólnym kolêdo-

waniem znalaz³ siê czas na

podsumowanie mijaj¹cego ro-

ku. Rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego profesor Ja-

cek Semaniak wyrazi³ zadowo-

lenie z licznych aktywnoœci

spor towych podejmowany

przez studentów i AZS na

uczelni. - Zarówno w grach ze-

spo³owych, jak i w wymiarze in-

dywidualnym w oparciu o

dzia³alnoœæ AZS-u mamy na-

prawdê szeroki udzia³ studen-

tów naszego uniwersytetu w

sporcie wyczynowym. Równie¿

w takim sporcie, który daje mo-

¿liwoœæ wykorzystywania swo-

ich w³asnych talentów. Ciesz¹

osi¹gniêcia dru¿yny pi³ki rêcz-

nej, która wygra³a ligê, siatka-

rek, siatkarzy, koszykarzy, ale

ciesz¹ te¿ osi¹gniêcia spor-

towców indywidualnych. Pre-

zes klubu uczelnianego AZS

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. - Po-

ziom sportowy jest doœæ wyso-

ki, mamy zespo³y wystêpuj¹ce

na ligowych parkietach. Nato-

miast 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 awan-

sowali do drugiej ligi w pi³kê

rêczn¹. Przedstawiciele in-

nych sportów dru¿ynowych i

indywidualnych radzili sobie

te¿ ca³kiem nieŸle. Natomiast

Tomasz B³aszkiewicz, wice-

prezes KU AZS UJK i trener

uczelnianej dru¿yny szczypior-

nistów w nastêpuj¹cy sposób

podsumowa³ mijaj¹cy rok:

- Mogê ten rok porównaæ do

dzisiejszej wigilii i kolêdowa-

nia. Rozkrêcaliœmy siê bardzo

powoli i cichutko. Widaæ na ko-

niec, ¿e jest bardzo fajnie i

g³oœno. Odnieœliœmy, mniej-

sze 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 wigi-

lii, ale te¿ na treningach i zawo-

dach sportowych.

A jak wygl¹da³ mijaj¹cy 20-

13 rok z perspektywy parkie-

tów. O podsumowanie pokusi-

li siê siatkarka Paulina Boœ i

szczypiornista Sebastian Ko-

zubek. - 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, zaj-

muj¹c na nich miejsca meda-

lowe. Poczyni³yœmy du¿e po-

stêpy 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 uda-

ny rok. Przede wszystkim dla-

tego, ¿e w tym roku wyklaro-

wa³a siê dru¿yna. W tych

dwóch ligach ch³opaki pokaza-

li, ¿e s¹ dru¿yn¹ na parkiecie i

¿e nie brakuje im pasji w tym,

co robi¹. Mam nadziejê, ¿e w

nadchodz¹cym roku dalej

bêdziemy potwierdzaæ, ¿e z

pasj¹, ambicj¹ i walecznoœci¹

wk³adan¹ w to, co robimy

osi¹gniemy sukces.

Maciej Wadowski

Czas podsumowañ
� Wigilijne spotkanie u akademickich sportowców

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

� Podczas grudniowego spotkania nie mog³o zabrakn¹æ ko-

lêd.

F
o
t

.
W

³o
d
z
im

ie
rz

B
a
tó

g



STUDENT8


