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Nowe w³adze uniwersytetu

DZIEJE SIÊ!
Nazwa uniwersytet
zobowi¹zuje

n Profesor Jacek Semaniak zosta³ wybrany na nowego rektora

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencjê 2012–2016

W

³adzê i insygnia rektorskie przejmie 1 wrzeœnia z r¹k profesor
Reginy Renz, która rz¹dzi³a uczelni¹ przez minione osiem lat.
Tu¿ po wyborach rektor – elekt przyjmowa³ wiele gratulacji, w
tym od przedstawicieli samorz¹du studenckiego (na zdjêciu).

Sylwetki nowego rektora i prorektorów
Czytaj na stronie 2

O swoich planach na najbli¿sze
cztery lata, obawach i nadziejach opowiada profesor Jacek Semaniak, rektor–elekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w specjalnej rozmowie dla
„Studenta”.
Czytaj na stronach 4 i 5

Matematyczna liga mistrzów

W Kielcach pierwszy raz odbywa siê
fina³ olimpiady matematycznej. Zabiega³ o to profesor Micha³ Wojciechowski i Instytut Matematyki naszego uniwersytetu.
Czytaj na stronie 3

HAPPYSAD, DE MONO, T.LOVE

Wielkie
gwiazdy
na juwenalia

N

ieca³y miesi¹c dzieli nas do juwenaliów. Znów zacznie siê od wspólnego
grillowania, potem ulicami Kielc
przejdzie barwny korowód. Przewidziano te¿ wiele imprez towarzysz¹cych. Jak
co roku Kielce odwiedz¹ gwiazdy muzyczne. W
tym roku na juwenaliach zobaczymy zespo³y T.
Love, De Mono i skar¿yski Happysad. Na kieleckim Rynku odbêdzie siê koncert „Studenci
miastu”, nie zabraknie popisów kabaretowych.
Dok³adny program tegorocznych
juwenaliów na stronie 8

Dzia³a tak¿e
portal internetowy
STUDENT
Tam znajdziecie wszystko,
co dotyczy uczelni, studiów i studentów
w Kielcach.

n

Andrzej Krzywy z DeMono

n

Muniek Staszczyk z T.Love

n

Kuba Kawalec z Happysad

WejdŸcie na
WWW.STUDENT.ECHODNIA.EU

II STUDENT

Nowe w³adze na Uniwersytecie
n Przedstawiamy nowego rektora – profesora Jacka Semaniaka i prorektorów
– profesorów Janusza Króla, Marka Przenios³o i Zygmunta Matuszaka

P

rofesor Jacek Semaniak nowym rektorem, profesor Marek Przenios³o prorektorem do spraw wspó³pracy z zagranic¹, profesor Janusz Król prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich, a
profesor Zygmunt Matuszak prorektorem do spraw filii w Piotrkowie
Trybunalskim.
W ostatnich tygodniach poznaliœmy nowe w³adze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedstawiamy sylwetki nowych w³adze rektorskich, które bêd¹ pe³ni³y swoj¹ kadencjê w latach 2012 – 2016. Na
stronach 4 i 5 rozmowa z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem–elektem.
/pio/

Profesor Jacek Semaniak – nowy rektor
Jacek Semaniak urodzi³ siê 30 marca 1964 w Strzelcach
Opolskich. Ukoñczy³ studia magisterskie na kierunku fizyka w 1988 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kielcach. Stopieñ naukowy doktora nauk fizycznych uzyska³ w 1995 roku w Instytucie Problemów J¹drowych w Œwierku, a doktora habilitowanego - w 2002 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jego dorobek naukowy
obejmuje 81 prac poœwiêconych fizyce atomowej i molekularnej,
w tym 75 opublikowanych w czasopismach
z listy filadelfijskiej
(miêdzy innymi Nature,
Physical Review Letters, Physical Review,
The Astrophysical Journal) oraz ponad 40
komunikatów prezentowanych na konferencjach miêdzynarodowych. Jest wspó³autorem 25 publikacji o
charakterze dydaktycznym obejmuj¹cych
podrêczniki, poradniki
metodyczne, zbior y zadañ oraz poradniki dla
nauczycieli w zakresie
szko³y podstawowej i
ponadgimnazjalnej.
Jego dzia³alnoœæ naukowa zwi¹zana jest z badaniem zderzeñ elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w zakresie rekombinacji dysocjatywnej, wzbudzenia dysocjatywnego, rezonansowego tworzenia par oraz od³¹czenia elektronu w zderzeniach jonów ujemnych z elektronami, badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakter ystycznego
promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z
atomami, wykorzystaniem metody rentgenowskiej analizy
fluorescencyjnej w okreœlaniu koncentracji pier wiastków
œladowych.
Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowiskach: asystenta sta¿ysty (1988), asystenta (1989), adiunkta (1997) i profesora
nadzwyczajnego (2003). W latach 2005-2008 pe³ni³ funkcjê prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich, a od
roku 2008 - funkcjê prorektora do spraw ogólnych.
Odby³ d³ugoterminowe sta¿e naukowe w Królewskiej Politechnice Sztokholmskiej (18 miesiêcy), Uniwersytecie
Sztokholmskim (18 miesiêcy) i Zjednoczonym Instytucie
Badañ J¹drowych w Dubnej (6 miesiêcy).
Pe³ni³ funkcjê kierownika trzech projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badañ Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, kilku wieloletnich projektów realizowanych w ramach badañ w³asnych i statutowych. Koordynowa³ zadania realizowane przez stronê
polsk¹ w ramach sieci badawczo-szkoleniowej finansowanej przez 5 Program Ramowy Unii Europejskiej. Badania
naukowe, udokumentowane wspólnymi publikacjami, prowadzi³ we wspó³pracy z naukowcami z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Królewskiej Politechniki Sztokholmskiej, Uniwersytetu w Goeteborgu, Uniwersytetu w Erlangen, Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu, Uniwersytetu w Bazylei,
Instytutu Fizyki Atomowej i Molekularnej FOM w Amsterdamie, Laboratorium Fizyki Neutronowej w Zjednoczonym Instytucie Badañ J¹drowych w Dubnej, Oak Ridge National
Laborator y, JILA Boulder, Uniwersytetu Karola w Pradze,
Instytutu Problemów J¹drowych w Œwierku.
Jest promotorem jednej rozprawy doktorskiej i recenzentem dwóch rozpraw doktorskich. Za osi¹gniêcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne zosta³em wyró¿niony nagrodami rektora, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Marek Przenios³o
Urodzi³ siê 10 sierpnia 1962 roku we W³oszczowie. Studia wy¿sze ukoñczy³ w Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kielcach. W tym¿e Instytucie w 1986 roku zosta³ przyjêty na stanowisko asystenta. Doktorat obroni³ na miejscowym Wydziale Humanistycznym w paŸdzierniku 1993 roku, tu tak¿e siê habilitowa³ (pier wsza habilitacja przeprowadzona na
Uczelni) w kwietniu 2004 roku (wczeœniej odby³ roczny sta¿ naukowy w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Tytu³ profesora uzyska³ w lutym 2011 roku.
W krêgu jego zainteresowañ badawczych znajduje siê g³ównie problematyka dziejów spo³ecznych i politycznych Polski w XX wieku. W swoim dorobku
posiada oko³o 160 tekstów naukowych, w tym 7 ksi¹¿ek. Wyniki badañ
prezentowa³ na 60 konferencjach. Do chwili obecnej zorganizowa³ 8 konferencji naukowych. Pod jego redakcj¹ (wspó³redakcj¹) ukaza³o siê 15 prac
zwar tych. Wchodzi w sk³ad rad naukowych kilku periodyków histor ycznych.
By³ promotorem dwóch prac doktorskich (czterech kolejnych doktorantów
ma otwar te przewody doktorskie). Pod jego kierunkiem prace magisterskie
obroni³o ponad 90 osób. Wielokrotnie by³ powo³ywany na recenzenta (w
tym równie¿ w sprawie nadania tytu³u profesora). Powierzano mu pe³nienie
obowi¹zków przewodnicz¹cego komisji do spraw przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych i doktorskich.
Od 2009 roku pe³ni funkcjê zastêpcy dyrektora w Instytucie Historii (odpowiada za sprawy naukowe),
natomiast od 2006 roku kierownika Zak³adu Historii Polski i Powszechnej 1918-1945. Obecnie jest
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, tak¿e
przedstawicielem Wydzia³u Humanistycznego w Uczelnianej Komisji do spraw Orderów i Odznaczeñ
Pañstwowych, Nagród Ministra oraz Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich. Stara siê byæ aktywny w organizacjach spo³eczno-naukowych. Przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê prezesa Oddzia³u
Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Histor ycznego. Od dwóch lat jest przewodnicz¹cym Okrêgowej
Olimpiady Histor ycznej (na województwo œwiêtokrzyskie i czêœæ mazowieckiego).

Profesor Janusz Król
Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik Instytutu Edukacji Muzycznej, absolwent Akademii Muzycznej w £odzi, gdzie w
1975 roku uzyska³ dyplom z wyró¿nieniem. Po ukoñczeniu studiów zwi¹za³
siê z uczelni¹, wówczas Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹, do dziœ zatrudniony
jest w Instytucie Edukacji Muzycznej
W roku 1986 uzyska³ w Akademii Muzycznej w Warszawie kwalifikacje I
stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie ar tystycznej prowadzenia zespo³ów muzycznych i wokalno-instrumentalnych. W roku 1998 w
Akademii Muzycznej w £odzi, uzyskuje kwalifikacje II stopnia w dziedzinie
sztuk muzycznych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zaanga¿owanie w ¿ycie organizacyjne
uczelni, w latach 1993-1996 by³ wicedyrektorem Instytutu Edukacji Muzycznej, a w latach 1999-2005 pe³ni³ funkcjê prorektora do spraw do studenckich i dydaktycznych, w kolejnej kadencji 2005-2008 sprawowa³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Pedagogicznego i Ar tystycznego.
Przez trzy lata 2002-2005 pe³ni³ odpowiedzialne obowi¹zki przewodnicz¹cego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Pedagogicznych w Polsce.
Wieloletni cz³onek Senatu, przewodnicz¹cy komisji do spraw dydaktycznych i studenckich, cz³onek komisji statutowej do spraw nagród i odznaczeñ.
Jako prorektor by³ inicjatorem wielu zakoñczonych sukcesem przedsiêwziêæ i zmian organizacyjnych,
nadzorowa³ czynnoœci zwi¹zane z uruchamianiem nowych kierunków studiów.
Jest autorem wielu niezwykle wa¿nych dla wspó³czesnego ¿ycia muzycznego Kielce i regionu przedsiêwziêæ ar tystycznych, koncer tów, wysoko ocenianych przez kr ytykê wydarzeñ. Organizowa³ cykl
koncer tów akademickich polskich i zagranicznych zespo³ów chóralnych, g³oœnych prawykonañ dzie³
muzycznych. Rozwin¹³ szerok¹ wspó³pracê uczelni ze œrodowiskiem muzycznym naszego kraju. Jest
pomys³odawc¹ i realizatorem koncer tów akademickich.
Ceniony, znany i powszechnie szanowany wychowawca wielu pokoleñ nauczycieli muzyki, licznych dyr ygentów, szkolnych zespo³ów chóralnych i wokalnych. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany m.in.
medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrod¹ Miasta Kielce.

Doktor habilitowany profesor UJK Zygmunt Matuszak
Jest doœwiadczonym nauczycielem akademickim, z trzydziestoletnim sta¿em, zatrudnionym najpier w w Akademii Obrony Narodowej (w latach 1983
–2002), gdzie pe³ni³ miêdzy innymi funkcjê kierownika studiów podyplomowych, a obecnie w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Jest histor ykiem historii najnowszej, przedmiotem jego zainteresowañ badawczych jest historia wojskowoœci polskiej w latach 1918–1945. Doktorat uzyska³ w 1990 roku w Akademii Obrony Narodowej, a stopieñ doktora
habilitowanego w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2005 roku.
Jego dorobek naukowy liczy oko³o 150 war toœciowych pozycji, w tym: 7
monografii ksi¹¿kowych, 3 podrêczniki akademickie, oko³o 20 znacz¹cych
publikacji oraz ponad 120 ar tyku³ów naukowych, recenzji i innych prac.
Opublikowa³ miêdzy innymi: Obrona operacyjna w wojskowoœci polskiej w
latach 1919-1939, Piotrków Tr ybunalski 2004; Obrona operacyjna w wojskowoœci powszechnej w latach 1914-1939, Piotrków Tr ybunalski 2004;
Armia Czer wona w przededniu najciê¿szej próby, Warszawa 2006; Armia
Czer wona w latach 1940-1941, Warszawa 2007, Bo wolnoœæ krzy¿ami siê
mierzy. Dzieje orê¿a polskiego 1939-1945, Warszawa 2009. Wypromowa³
dwóch doktorów, aktualnie sprawuje opiekê naukow¹ nad trzema pracami doktorskimi. Jest równie¿
recenzentem prac doktorskich i wydawnictw akademickich, miêdzy innymi Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego. Kierunek dzia³alnoœci dydaktycznej wyznaczaj¹ doœwiadczenia zawodowe oraz silna
identyfikacja z procesem kszta³cenia studentów.
Doktor habilitowany Zygmunt Matuszak w latach 2006–2008 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Filologiczno–Histor ycznego, od 1 wrzeœnia 2008 roku sprawuje funkcjê dziekana wy¿ej wymienionego
wydzia³u. Pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu i Pracowni Historii Wojskowoœci. Wspó³pracuje z innymi
oœrodkami akademickimi w zakresie dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej.
W okresie pracy zawodowej by³ wielokrotnie nagradzany i wyró¿niany za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne, miêdzy innymi: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.

STUDENT III

Matematyczny fina³ w Kielcach

n Zabiegi Uniwersytetu siê op³aci³y. W Kielcach odbywa siê 63. Olimpiada Matematyczna.
To efekt starañ Instytutu Matematyki naszego Uniwersytetu

Nasze starania
Po raz pier wszy najlepsi
matematycy zawitali do Œwiêtokrzyskiego. – Trochê przez
moje starania, a trochê przez
zesz³orocznego laureata (Filipa Borowca, absolwenta I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
imienia Stefana ¯eromskiego
– red.), który st¹d pochodzi –
mówi profesor Micha³ Wojciechowski z Polskiej Akademii
Nauk, a tak¿e wyk³adowca na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Profesor Micha³ Wojciechowski podkreœla rolê jak¹ w
organizacji olimpiady spe³nia
Instytut Matematyki kieleckiego Uniwersytetu. – Tu wielkie
s³owa uznania nale¿¹ siê pani
doktor El¿biecie Zaj¹c (wicedyrektor Instytutu Matematyki
do spraw naukowych – red.),
która „przygotowa³a grunt”
pod ten fina³ i by³a mocno w to
zaanga¿owana - mówi profesor Micha³ Wojciechowski.

Matematyczna
liga mistrzów
W finale bierze udzia³ 104
uczniów z ca³ej Polski. – Naj-

liczniej reprezentowane s¹
Warszawa i Kraków. Ju¿ we
wtorek uczestnicy pojawili siê
w oœrodku w Ameliówce,
gdzie jest ich baza – mówi profesor Wojciechowski.
W Kielcach bêd¹ przebywaæ
do soboty. W œrodê i czwartek
rozwi¹zuj¹ po szeœæ zadañ fina³owych, które oceni kilkunastoosobowa komisja. W sobotê, 21 kwietnia odbêdzie uroczyste zakoñczenie fina³u
po³¹czone z koncertem w nowej szkole muzycznej przy ulicy
Wojewódzkiej w Kielcach.

104 uczniów z ca³ej Polski
rozwi¹zuje fina³owe zadania
w sali sportowej kieleckiego
„Œniadka”. Najliczniej reprezentowane s¹ Warszawa
i Kraków.

Tytu³ pomaga
Udzia³ w finale olimpiady
matematycznej jest wielkim
prze¿yciem. Kiedy odwiedziliœmy finalistów na ich twarzach
widaæ by³o olbrzymie skupienie i powagê. Doskonale o tym
wie Sylwester B³aszczuk, laureat olimpiady sprzed trzech
lat, absolwent II Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Joachima Chr eptowicza w
Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Teraz jest jedn¹ z osób nadzoruj¹cych przebieg olimpiady i
bêdzie sprawdza³ prace
uczestników fina³u. – Osoby
bior¹ce udzia³u w olimpiadach
nie maj¹ problemu z przeskokiem z matematyki licealnej
na akademick¹. Œwietnie siê
odnajduj¹ na wy¿szych uczelniach – mówi Sylwester B³aszczuk. Tytu³ finalisty, a tym bardziej laureata otwiera szansê

n

Fot Dawid £ukasik

D

o Kielc przyjechali
najlepsi m³odzi matematycy z Polski. W
II Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia Jana
Œniadeckiego w Kielcach trwa
fina³ ogólnopolskiej olimpiady.

Profesor Micha³ Wojciechowski zabiega³ o organizacjê fina³u w Kielcach.

na studia na najlepszych polskich uczelniach. Nie o profity
i nagrody toczy siê ta gra. – Tu

s¹ ludzie, którzy umiej¹ matematykê. Gdybyœmy dali im teraz arkusz rozszerzony matury

AKCELERATOR DLA STUDENTÓW I NIEZWYK£EGO PROFESORA

Œwiêto fizyków na Uniwersytecie
W dziedzinie fizyki to

urz¹dzenie jest prawdziwym
rarytasem. Na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego otwarto
laboratoria z akceleratorem
EBIS.
To by³o wyj¹tkowe wydarzenie, szczególnie dla fizyków. Z
tej okazji 1 marca przyjechali
do Kielc czo³owi polscy fizycy z
najwiêkszych oœrodków akademickich.

wa¿niejszym urz¹dzeniem jest
w nich akcelerator EBIS. Wytwarza on jony w bardzo wysokich stanach ³adunkowych i
przyspiesza je do energii tysiêcy elektronowoltów. Pozwala on prowadziæ zaawansowane badania z fizyki j¹drowej,
astrofizyki i fizyki medycznej.
Wyniki tych badañ mog¹ przyczyniæ siê miêdzy innymi do
stworzenia nowych metod walki z nowotworami.

Superakcelerator
Tytu³ od wychowanków
Otwarcie nowych laboratoriów poprzedzi³a mi³a uroczystoœæ. Profesor Marian Jaskó³a, fizyk j¹drowy z Narodo-

Fot. Aleksander Piekarski

W siedzibie Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego kieleckiego uniwersytetu otwarto
nowe laboratoria, które kosztowa³y 9 milionów z³otych. Naj-

n

Profesor Marian Jaskó³a otrzyma³ wiele podziêkowañ od
wychowanków z Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

wego Centrum Badañ J¹drowych w Otwocku otrzyma³ tytu³ profesora honorowego Wydzia³u Matematyczno–Pr zyrodniczego kieleckiej. Profesor Marian Jaskó³a jest pionierem polskiej fizyki akceleratorowej i wychowawc¹
ca³ego pokolenia fizyków. Jego uczniami s¹ miêdzy innymi
profesor Jacek Semaniak,
prorektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, profesor
Marek Pajek, dyrektor Instytutu Fizyki naszej uczelni oraz
profesor Janusz Braziewicz z
tego instytutu. Profesor Marian Jaskó³a od wielu lat
wspó³pracuje z nimi. – Moich
wychowanków nazywam

n

„trzema muszkieterami”. Wykona³em kawa³ dobrej roboty
z fizykami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Cieszê
siê, ¿e jako cz³owiek pochodz¹cy z Wielkopolski
mog³em przyczyniæ siê do rozwoju tego piêknego regionu –
mówi³ profesor Marian Jaskó³a. Honorowemu profesorowi dziêkowali sami wychowankowie. – Dziœ dajemy profesorowi coœ wiêcej ni¿ tytu³ i
upominki. Tak¿e satysfakcjê z
tego, ¿e jego wychowankowie, w tym i ja, otwieramy laboratoria w któr ych æwiczyæ
bêd¹ m³odzi fizycy – mówi³
profesor Jacek Semaniak.
Piotr BURDA

Profesor Marek Pajek obok akceleratora EBIS.

z tego przedmiotu to mielibyœmy wynik sto razy po sto procent. To s¹ mi³oœnicy tego

przedmiotu – podkreœla profesor Micha³ Wojciechowski.
Piotr BURDA

JU¯ DRUGI KIERUNEK NA UNIWERSYTECIE
JANA KOCHANOWSKIEGO

Na Wielkanoc
mamy habilitacje
na fizyce
U

niwersytet Jana Kochanowskiego uzyska³ uprawnienia do habilitacji na fizyce. – To
bardzo mi³a œwi¹teczna niespodzianka – mówi profesor
Regina Renz, rektor uczelni.
W œrodê, 4 kwietnia do Wydzia³u Matematyczno–Pr zyrodniczego uczelni przysz³o pismo w tej sprawie z Centralnej
Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów. W ydzia³ otr zyma³
„uprawnienie do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka”.
To drugi, po historii, kierunek na Uniwersytecie na którym bêdzie mo¿na robiæ przewody profesorskie. – Ja by³am
rektorem z historii – kierunku,
który mia³ pe³niê praw akademickich. Teraz w³adzê rektorsk¹ przeka¿ê profesorowi
Jackowi Semaniakowi z kierunku fizyka, któr y otrzyma³
w³aœnie takie prawa – mówi
profesor Regina Renz.
Za habilitacjê na fizyce najwiêcej podziêkowañ otrzyma³
profesor Marek Pajek, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. –

Myœlê, ¿e zdecydowa³ o tym
dynamiczny rozwój naszego instytutu, który wspó³pracuje z
takimi oœrodkami, jak Europejskie Centrum Badañ J¹drowych CERN w Genewie, gdzie
jest s³ynny Wielki Zderzacz
Hadronów – mówi profesor
Marek Pajek.
Wyj¹tkowe powody do radoœci ma profesor Jacek Semianiak, rektor – elekt kieleckiego Uniwersytetu, a zarazem fizyk. – Ta decyzja to
pok³osie tego, co siê dzieje w
zaciszu laboratoriów, bez
b³ysków fleszy – mówi profesor Jacek Semaniak.
W³adze uczelni licz¹, ¿e
wkrótce nastêpne kierunki
uzyskaj¹ prawo do przeprowadzania habilitacji. Blisko tego
jest biologia i chemia na Wydziale Matematyczno–Pr zyrodniczym oraz Wydzia³ Nauk
o Zdrowiu. Tam 30 marca ju¿
mia³o miejsce pierwsze kolokwium habilitacyjne z zakresu
nauk o zdrowiu, na które wyrazi³a zgodê Centralna Komisja
do Spraw Stopni i Tytu³ów.
Piotr BURDA
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Myœlami
wybiegam
w przysz³oœæ.
Bêdziemy
stawiaæ
na jakoœæ
n Profesor Jacek Semaniak zosta³ wybrany rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Opowiedzia³ nam o swoich planach
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marca wyboru dokona³o
Kolegium
E l e k t o r ó w.
Za kandydatur¹ profesora Jacka Semaniaka by³o 60 elektorów, przeciwnych by³o 26, a 8
wstrzyma³o siê od g³osu. W
ten sposób kandydat przekroczy³ wymagan¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoœæ 48 g³osów. Na razie profesor Jacek Semaniak
jest r ek tor em – el e k t e m .
W³adzê i insygnia rektorskie
otrzyma 1 wrzeœnia z r¹k profesor Reginy Renz, obecnej
rektor uczelni.
Tu¿ po g³osowaniu rektor–
elekt przedstawi³ swoje najwa¿niejsze plany na najbli¿sze
cztery lata. To g³ównie rozwój
naukowy pracowników uczelni, uzyskanie kolejnych uprawnieñ do doktoryzowania i habilitowania, dokoñczenia i realizowania nowych inwestycji,
zapewnienia wysokiej jakoœci
kszta³cenia. – Liczê, ¿e uczelnia bêdzie uzyskiwaæ wiêcej
grantów naukowych – mówi
profesor Semaniak.
Kilka dni po wyborach rozmawialiœmy z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem–elektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Piotr Burda: Czy wybór na
rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego to ukoronowanie Pañskiej kariery?
Profesor Jacek Semaniak,
rektor–elekt Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego: - Nie
czujê aby to by³o ukoronowanie kariery akademickiej. Coœ

siê dokona³o, nast¹pi³ wybór
na rektora. Dziœ cieszê siê, bo
jest to nobilitacja i zaszczyt,
ale myœlami jestem ju¿ w kolejnych latach. Myœlê o tej kadencji, o nowych problemach i
wyzwaniach. Za du¿o wiem o
tej uczelni ¿eby skupiaæ siê tylko na wydarzeniu, jakim by³
wybór na funkcjê rektora. To
by³o wa¿ne i bardzo mnie cieszy. Ale myœlami ju¿ wybiegam w przysz³oœæ
A przysz³oœæ to miêdzy innymi ni¿ demograficzny?
Jak¹ ma pan receptê na spadaj¹c¹ liczbê studentów?
- W tej chwili uczelnia liczy
17, 6 tysiêcy studentów.
Uczelnie w du¿ych oœrodkach
akademickich, które rekrutuj¹
studentów z ca³ej Polski, na
pewno w mniejszym stopniu
odczuj¹ problemy ni¿u demograficznego. Problem ten dotknie przede wszystkim uczelnie niepubliczne. To bêdzie wyzwanie równie¿ dla uczelni regionalnych. Przed kilkunastoma laty liczba studentów w
Polsce wynosi³a oko³o 800 tysiêcy, póŸniej wzr os³a do
dwóch milionów. W tej chwili
jest nieco ni¿sza ni¿ dwa miliony. Ni¿ demograficzny bêdzie
oznacza³ powrót do normalnoœci. Liczba studentów Akademii Œwiêtokrzyskiej czy wczeœniej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej wynosi³a 30 tysiêcy
studentów. To nie by³a zdrowa
sytuacja, bo uczelnia kadrowo
nie by³a pr zygotowana do
kszta³cenia tak du¿ej liczby
studentów. Pracownicy mieli

zajêcia w soboty i niedzielê i to
sprawia³o, ¿e nie by³o czasu
na dzia³alnoœæ naukow¹. Teraz gdy liczba studentów bêdzie siê zmniejszaæ nale¿y pozyskiwaæ pieni¹dze na badania naukowe. Po to aby Uniwersytet móg³ oddychaæ jedn¹
i drug¹ piersi¹ – stawiaæ na
naukê i dydaktykê.
Czy istnieje optymalna
liczba studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego?
- Myœlê, ¿e liczba oko³o 20
tysiêcy studentów jest optymalna dla Uniwersytetu.
Na czym konkretnie polega koniecznoœæ rozwoju naukowego Uniwersytetu. Chodzi o szybsze habilitacje, wiêcej publikacji?
- W naszym kraju o ocenie
potencja³u
naukowego
œwiadcz¹ wyniki kategor yzacji, której dokonuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Na dzieñ dzisiejszy na
siedmiu wydzia³ach uniwersytetu mamy jeden wydzia³ z
pierwsz¹ kategori¹, jeden z
drug¹, jeden z trzeci¹ i jeden z
czwar t¹ kategori¹. Czwar ta
kategoria oznacza brak finansowania badañ naukowych.
Pozosta³e kategorie oznaczaj¹ pieni¹dze na badania
naukowe w ramach tak zwanych badañ statutowych. Kategorie zale¿¹ miêdzy innymi
od liczby publikacji i ich jakoœci, od liczby patentów, realizowanych projektów badawczych. Rozwój naukowy powinien skutkowaæ tym, ¿e wy-

dzia³y z wysok¹ kategori¹ powinny j¹ utrzymaæ. To nie jest
³atwe, bo kategorie przyznaje
siê w warunkach r ywalizacji,
podobnych do tych, jakimi mamy do czynienia na przyk³ad w
r ozgr ywkach spor towych.
Tworzy siê ranking i na tej podstawie pr zyznaje kategorie
pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹. Trzeba siê staraæ o to, ¿eby nie
spaœæ ni¿ej i jednoczeœnie
stwarzaæ warunki do podnoszenia kategorii. Jeœli chodzi o
habilitacje, to du¿o zmieni³o
nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym obowi¹zuj¹ce od paŸdziernika ubieg³ego roku. Radykalnie skraca okres awansów naukowych pracowników.
W przypadku habilitacji jest to
osiem lat. Trudno liczyæ na taryfy ulgowe. W ubieg³ym roku
pojawi³y siê pier wsze
dzia³ania, które pokaza³y, ¿e
uniwersytet nie bêdzie miejscem wieloletniej stabilizacji
naukowej na ni¿szym poziomie ni¿ poziom profesorski.
Takich decyzji nale¿y siê spodziewaæ w przysz³ych latach.
Rodzice dzisiejszych gimnazjalistów zastanawiaj¹ siê
czy ich dzieci bêd¹ ju¿ mog³y
studiowaæ medycynê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Jest na to szansa?
- Kierunek lekarski to bardzo ambitne wyzwanie. Potrzebne s¹ do tego warunki lokalowe: dobrze wyposa¿one
laboratoria i odpowiednia kadra. W tym temacie ju¿ wiele
siê dzieje, mamy przychylnoœæ
lokalnych w³adz. Kierunek le-

karski jest bardzo drogim kierunkiem w kszta³ceniu dlatego
potrzebne jest wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego. Trudno siê spodziewaæ aby inne oœrodki akademickie kszta³c¹ce lekarzy z
radoœci¹ przyjê³y informacje o
otwarciu takiego kierunku w
Kielcach. Potrzebna jest te¿
zgoda Ministerstwa Zdrowia,
gdy¿ jest to kierunek limitowany. Jak widaæ nie wszystko zale¿y od uczelni i bardzo wa¿ne
bêdzie poparcie naszych starañ w Warszawie. Utworzenie
kierunku lekarskiego to dla
nas du¿e wyzwanie i postaram
siê temu podo³aæ.
W nowej kadencji przyjdzie
panu kilkakrotnie przecinaæ
wstêgi w nowych pomieszczeniach Uniwersytetu. Baza
staje siê jedn¹ najnowoczeœniejszych w Polsce.
- Radoœæ z zasiedlenia nowych budynków jest krótka.
Studenci i pracownicy uczelni
szybko zapominaj¹, w jakich
warunkach wczeœniej siê uczyli i to, co nowe zaczynaj¹ traktowaæ jako coœ normalnego.
Na razie odczuwa to g³ównie
Wydzia³ Matematyczno–Przyrodniczy. W ydzia³ humanistyczny te¿ to odczuje, bo
wkrótce oddana zostanie biblioteka i Centrum Jêzyków
Obcych, czêœæ pracowników
przejdzie do kampusu przy ulicy Œwiêtokrzyskiej. Wydzia³
Zarz¹dzania i Administracji
powinien wkrótce odczuæ jakoœciow¹ ró¿nicê, bo z pó³tora
roku zakoñczymy rozbudowê

tego wydzia³u. Powiêkszy siê o
Centrum Przedsiêbiorczoœci i
Biznesu. Pod koniec tego roku
ró¿nicê odczuj¹ pracownicy i
studenci W ydzia³u Nauk o
Zdrowiu, bo wtedy ukoñczymy
realizacjê projektu MEDIC w
ramach którego zostan¹ przebudowane i kompletnie wyposa¿one praktycznie wszystkie
laboratoria, w któr ych odbywaj¹ siê zajêcia. Na Wydziale
Pedagogicznym i Ar tystycznym tak¹ namiastk¹ nowoczesnoœci jest budynek CEART,
ale bêdziemy szukaæ pieniêdzy aby i reszta budynków
wygl¹da³a ³adnie. Najwa¿niejsze jest to, ¿e w tych nowych
budynkach,
³adnie
wygl¹daj¹cych na zewn¹trz pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania
w laboratoriach, któr ych nie
musimy siê wstydziæ.
S³yszy siê jednak opinie,
¿e w tych piêknych budynkach za dziesiêæ lat bêd¹ hurtownie, bo nie bêdzie chêtnych do nauki.
Myœlê, ¿e takie opinie
mog¹ wyra¿aæ osoby, które
przyzwyczai³y siê do pracy naukowej i kszta³cenia studentów w war unkach siermiê¿nych. Takie, które uwa¿aj¹,
¿e lepiej nie inwestowaæ w nowe obiekty, laboratoria, pracownie bo to jest kosztowne.
Je¿eli mówimy o szkole wy¿szej, która osi¹gnê³a statut
uniwersytetu to musimy postawiæ na jakoœæ. Je¿eli ktoœ
opuœci Kielce i pojedzie w Polskê lub w œwiat, to zobaczy w
jakich warunkach studenci siê

STUDENT V

Kielczanka
w paryskiej
Sorbonie

ucz¹. Nie w przeludnionych laboratoriach i salach. Maj¹ dogodne warunki nauki. To, co
siê teraz dzieje jest naszym
najlepszym zabezpieczeniem
na czasy nadchodz¹cego ni¿u
demograficznego. Studenci
bêd¹ studiowaæ tam, gdzie s¹
do tego dobre warunki. My takie warunki stwarzamy.
Co ze sportem akademickim? Mówimy o laboratoriach, salach wyk³adowych, a
nie mówimy boiskach, salach
sportowych czy basenach.
- S¹ ró¿ne podejœcia do
sportu akademickiego. Mamy
w Polsce uczelnie wy¿sze, które maj¹ swoje dru¿yny w najwy¿szych ligach. My stawiamy
na inny rozwój sportowy, organizuj¹c obozy narciarskie w
Bukowinie Tatrzañskiej, rejsy
po Mazurach. Jeœli chodzi o
baseny, to mamy ich w Kielcach sporo i nasi studenci z
nich korzystaj¹.
A mo¿e by tak stworzyæ
akademicki klub fitness do
którego pójdzie studentka
polonistyki po wyk³adzie.
- Mnie te¿ siê marzy coœ takiego. System karty chipowej,
która uprawnia³aby do wejœcia
do klubu fitness, na basen,
si³owniê, a potem do sauny.
S¹ pewne pomys³y, ale jeszcze za wczeœnie aby mówiæ o
szczegó³ach, bo czekamy na
decyzje.
Uniwersytet ma byæ kolebk¹ kultur y w mieœcie. Na
razie studentów widzimy tylko na juwenaliach. Nie mamy
w Kielcach klubu gdzie studenci wystawiaj¹ prace, koncer tuj¹, dyskutuj¹ o poezji,
filozofii. Mam wra¿enie, ¿e
studenckie ¿ycie kulturalne
ogranicza siê u nas do dyskotek.
Kultura studencka to jest
coœ co bardzo le¿y mi na sercu. Sam pamiêtam czasy kabaretów studenckich, wychowa³em siê na piosence studenckiej. To jest problem o
wiele szerzy ni¿ sama kultura
akademicka. Nas za ma³o widaæ w mieœcie. Jest wiele ciekawych wydarzeñ, które jednak nie wychodz¹ poza mury
uczelni. A czêsto zas³uguj¹ na
szersz¹ publicznoœæ. Byæ
mo¿e to te¿ znak czasów Internetu i telewizji. Jeœli nie ma
„krwi” to ju¿ przestaje byæ ciekawe, a media goni¹ za sensacj¹.

n Judith Olszowy-Schlanger wyg³osi³a fascynuj¹cy
wyk³ad na Uniwersytecie w Kielcach
i zapowiedzia³a kolejny. W rodzinnym mieœcie
nadal mieszkaj¹ jej rodzice i siostra

K
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Judith Olszowy-Schlager
Kielczanka, ma 44 lata. Ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia Stefana ¯eromskiego z tytu³em wybitnego absolwenta. Absolwentka Paryskiej Sorbony, gdzie uzyska³a tytu³
magistra hebraistyki. Saint Johns College Cambridge ukoñczy³a z tytu³em
doktora paleografii hebrajskiej. Wygrany konkurs umo¿liwi³ podjêcie pracy w Sommerville College w Oxfordzie, gdzie przepracowa³a trzy lata.
Nastêpnie z mê¿em Francuzem, doktorem archeologii zamieszka³a w Pary¿u i podjê³a pracê w charakterze
badacza we Francuskiej Akademii Nauk. W czerwcu 2002 w wieku 34 lat
zosta³a wybrana poprzez przez g³osowanie i mianowana profesorem paleografii hebrajskiej na Ecole Pratique
Des Hautes Etudes na Paryskiej Sorbonie. Obecnie jest szefem miêdzynarodowego projektu „Books within
Books”.Kieruje badaniami nad fragmentami rêkopisów hebrajskich w Europie. Wychowuje trzy córki w wieku
od 9 do 14 lat. Œwietnie mówi¹ po
polsku, chêtnie przyje¿d¿aj¹ do Kielc.

czank¹. Nasze zaproszenie
przyjê³a z radoœci¹. Dziœ goœcimy œwiatowej s³awy uczon¹ na
naszej uczelni. To zaszczyt
przyjmowaæ profesora par yskiej Sorbony w naszych uczelnianych murach.

Badacz rêkopisów
hebrajskich
Pr ofesor Judith Olszowy-Schlanger zajmuje siê badaniami nad rêkopisami hebrajskimi z okresu Œredniowiecza miêdzy innymi na terenie chrzeœcijañskiej Europy. W
ciekawy sposób przedstawi³a
wyniki badañ, interesuj¹ce odkr ycia fragmentów œredniowiecznych dokumentów. Jak
podkreœli³a s¹ to ¿mudne badania, bo bardzo niewiele dokumentów zachowa³o siê z
tamtego okresu. Badaczy rê-
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Profesor Waldemar Kowalski: – Studenci mieli
wyj¹tkow¹ okazjê zetkn¹æ siê z badaniami,
które w Polsce nie s¹
szerzej prowadzone, zapoznaæ siê z rêkopisami
innymi ni¿ spotykane
podczas studiów.

kopisów hebrajskich fascynuje ka¿de odkrycie. Liturgiczne
zwoje Tory, rejestry lichwiarzy,
zeszyty uczniowskie, modlitewniki hebrajskie, kodeksy
prawne odkrywane równie¿ w
oprawach star ych. Ciekawe
rezultaty przynosz¹ badania
nad rêkopisami hebrajskimi
prowadzone na terenie Europy
w ramach projektu „Books withn Books” pod kierownictwem profesor Judith Olszowy-Schlanger.Miêdzy innymi
prowadzone s¹ w Bibliotece
Uniwersytetu Jagielloñskiego,
gdzie znajduje siê najwiêksza
w Polsce kolekcja rêkopisów
hebrajskich.

Liczê na dalsz¹
wspó³pracê
Profesor Waldemar Kowalski nie ukrywa zadowolenia. –
To cenny wyk³ad dla wszystkich.
Studenci
mieli
wyj¹tkow¹ okazjê zetkn¹æ siê
z badaniami, które w Polsce
nie s¹ szerzej prowadzone,
zapoznaæ siê z rêkopisami innymi ni¿ spotykane podczas
studiów. Zaœ pracownicy naukowi mogli wymieniæ doœwiadczenia badawcze z
osob¹ reprezentuj¹c¹ naukê
na poziomie œwiatowym realizowan¹ w jednym z najwybitniejszych oœrodków naukowych œwiata- par ysk¹ Sorbonê. Nie ukrywam, ¿e liczê na
dalsz¹ wspó³pracê. Profesor
odwiedzi nas jeszcze w listopadzie tego roku i przedstawi
równie fascynuj¹cy temat.
Danuta PAROL

Zdjêcia £ukasz Zarzycki,

W tym ba³aganie wielu jednak szuka alternatywy. Uniwersytet powinien staæ na
stra¿y kultury „wysokiej”.
- Zgadzam siê z tym i zdajê
sobie sprawê z roli jak¹ pe³ni
uniwersytet. Ta nazwa nas zobowi¹zuje. W sprawie kultury
studenckiej wiele do zrobienia
ma klub studencki Wspak. Myœlimy ca³y czas o utworzeniu
Centrum Kultury Studenckiej.
To wymaga wyjœcia naszych
pracowników i studentów do
miasta. Nie tylko na czas juwenaliów. Kielce maj¹ byæ
miastem uniwersyteckim nie
tylko na papierze.
Uchodzi pan za bardzo
opanowanego cz³owieka.
Sk¹d ten spokój?
- Ja siê rzadko denerwujê,
ale nie wiem czy mi to wyjdzie
na zdrowie. Cz³owieka powinny denerwowaæ ró¿ne rzeczy,
powinien dawaæ upust swojemu zdener wowaniu. Ja tego
nie umiem.

Profesor Juditha Olszowy-Schlanger podczas wyk³adu,

ielczanka Judith Ols z o w y - S c h l a n g e r,
profesor par yskiej
Sorbony, goœci³a na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Na spotkanie z wybitnym naukowcem przybyli
pracownicy naukowi i studenci
Instytutu Historii i Wydzia³u Humanistycznego.
Pr ofesor nie ukr ywa³a
wzruszenia. – Kielce to moje
r odzinne miasto. Tu ukoñczy³am Liceum Stefana
¯eromskiego, gdzie w œwiat
nauki wprowadzali mnie wspaniali pedagodzy, chêtnie te¿ tu
powracam – wyzna³a. – W Kielcach mieszkaj¹ rodzice, siostra, moje córki pokocha³y
œwiêtokrzysk¹ ziemiê. Cieszê
siê z dzisiejszego spotkania.
Po zdanej maturze w 1986 roku i wyjeŸdzie z Kielc pierwszy
raz mam okazjê wyg³osiæ
wyk³ad. Myœlê, ¿e nawi¹zane
kontakty zaowocuj¹ w niedalekiej przysz³oœci.
Z profesor Judith Olszowy-Schlanger spotka³em siê
na Uniwersytecie Jagielloñskim w listopadzie ubieg³ego
roku- wspomina profesor Waldemar Kowalski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z profesor Jadwig¹ Muszyñsk¹ i doktorem Szymonem Kazuskiem braliœmy
udzia³ w konferencji w katedrze judaistki, która zgromadzi³a naukowców z oœrodków
akademickich z ca³ej Polski.
W kuluarowych rozmowach dowiedzieliœmy siê, ¿e profesor z
Par yskiej Sorbony jest kiel-

n

Barbara Olszowy, mama profesor i córki Judith - Ada, Tali i Eva podczas wyk³adu.
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omitet na rzecz powstania uniwersytetu
w Kielcach zakoñczy³
dzia³alnoœæ. Cel zosta³
osi¹gniêty, ale nie doczeka³ tego Przemys³aw Gosiewski – pomys³odawca i „mózg” tego komitetu.
W lutym 2012 roku mia³
miejsce ostatnie posiedzenia
Komitetu na r zecz pr zekszta³cenia uczelni w Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Spotkanie zaczê³o siê od
prasówki rektor Reginy Renz,
która jeszcze raz przejrza³a gazety sprzed lat informuj¹ce o
d¹¿eniach uniwersyteckich.

Przegl¹d prasy
Te d¹¿enia koordynowa³ komitet, który powsta³ 13 lutego
2006 roku. Mia³ on wspieraæ
ówczesn¹ Akademiê Œwiêtokrzysk¹ w przekszta³ceniu w
uniwersytet. Profesor Regina
Renz, rektor Uniwersytetu
przedstawi³a w skrócie szeœcioletni¹ historiê dojœcia uczelni
do miana uniwersytetu klasycznego. – Wielu dziennikarzy
w¹tpi³o wtedy w powstanie uniwersytetu. Z ka¿dym rokiem tytu³y siê zmienia³y, a¿ w koñcu
napisaliœcie „Kielce – miasto
uniwersyteckie” – mówi³a rektor Regina Renz. Posiedzenie

zakoñczy³a stwierdzeniem. –
Komitet wype³ni³ swoje zadanie. Dzisiaj ulega rozwi¹zaniu.
Cz³onkowie komitetu jednog³oœnie pr zyjêli ostatni¹
uchwa³ê, w³aœnie o rozwi¹zaniu. Zabrak³o dwóch osób, które przed szeœciu laty zak³adali
komitet. To nie¿yj¹cy ju¿ Zbigniew Banaœkiewicz, ówczesny
starosta kielecki i jego przewodnicz¹cy, Przemys³aw Gosiewski. Temu drugiemu poœwiêcona by³a dalsza czêœæ
uroczystoœci.

Przemek ¿y³
uniwersytetem
Wziêli w niej udzia³ najbli¿si
Przemys³awa Gosiewskiego.
Obok rektor Reginy Renz, na honorowym miejscu uniwersyteckiej auli wyk³adowej usiedli: Jadwiga Gosiewska – mama,
¿ona Beata i dwoje dzieci: Kinga i Mi³osz. Pr zez godzinê
wspominano zmar³ego w katastrofie smoleñskiej Pr zemys³awa Gosiewskiego. Specjaln¹ mowê wyg³osi³ by³y senator i rektor uczelni, profesor
Adam Massalski. Wspomina³
chwile spêdzone z Pr zemys³awem Gosiewskim. – On
by³ ci¹gle w ruchu, mia³ tysi¹ce
spraw na g³owie, ale jak pojawia³ siê temat kieleckiego uni-

wersytetu inne rzeczy schodzi³y
na bok. Pamiêtam jego „Mówcie szybko, bo nie mam czasu.
Mówcie szybko” – wspomina
Adam Massalski. Zakoñczy³
stwierdzeniem, które u Jadwigi
Gosiewskiej i Reginy Renz wywo³a³y ³zy. – Z trudem przychodzi myœleæ, ¿e on tego wszystkiego nie widzi. Pewnie patrzy
siê z góry i cieszy siê – zakoñczy³ Adam Massalski.

Nocne telefony
Wzruszaj¹cym g³osem swoje wspomnienia przywo³a³a te¿
profesor Regina Renz. Mówi³a
miêdzy innymi o sytuacji sprzed
trzech lat, kiedy uczelnia otrzyma³a kolejn¹ mo¿liwoœæ doktoryzowania, co by³o warunkiem
powstania uniwersytetu. – By³o
ju¿ po godzinie 22. Dzwoni telefon i wyœwietla siê „Gosiewski”. Zastanawia³am siê czy odbieraæ o tak póŸniej porze, ale
odebra³am. Powiedzia³am mu o
tym, ¿e mamy nowy kierunek z
doktor yzowaniem. S³ysza³am
przez s³uchawkê, ¿e cieszy siê
jak dziecko. Na koniec powiedzia³ mi: „O Bo¿e, jest ju¿ prawie godzina 23, a ja z pani¹ rozmawiam. Ale powiem pani, ¿e w
sprawie PET (nowoczesny tomograf – red.) dzwoni³em do dyrektora GóŸdzia ze Œwiêtokrzy-

skiego Centrum Onkologii grubo po pó³nocy – wspomina profesor Regina Renz.
Do wspomnieñ do³¹czy³a te¿
senator Beata Gosiewska. –
By³am œwiadkiem jak Przemek
g³oœno myœla³. Czêsto w tych
myœlach pojawia³ siê temat
uczelni w Kielcach. Na przyk³ad
zastanawia³ siê jakie nowe wydzia³y mog³yby tu powstaæ, potem nagle gdzieœ dzwoni³ – mówi Beata Gosiewska. – Przemek wiedzia³, ¿e dobre wykszta³cenie jest podstaw¹
wszystkiego – dodaje.
Wspomnienia zakoñczy³a
Jadwiga Gosiewska, która przeczyta³a list od swojego mê¿a Jana Gosiewskiego, któr y nie
przyjecha³ do Kielc z powodu
choroby. – Dziêkujê wam za pamiêæ o moim synu. Przemek
zawsze mówi³, ¿e pamiêæ jest
wa¿niejsza od pieniêdzy. Jak jego testament brzmi¹ s³owa, ¿e
liczy siê wykonanie a nie obietnice. Dziœ siê to spe³nia – mówi³a Jadwiga Gosiewska.
W koñcu zebrani przeszli
przed budynek Wydzia³u Matematyczno–Pr zyrodniczego,
gdzie uroczyœcie ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ Pr zemys³awa Gosiewskiego. Wykona³ j¹ rzeŸbiarz Arkadiusz Latos.
Piotr BURDA
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Fot. Dawid £ukasik

Tylko przewodnicz¹cego zabrak³o

Tablicê na budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego ods³oni³a Jadwiga Gosiewska, mama Przemys³awa
Gosiewskiego.

WSPÓLNY PROJEKT UNIWERSYTETU I
KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Atrakcyjne sta¿e
dla naukowców

Fot. Dawid £ukasik
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Edyta Suliga doktor habilitowany w dziedzinie nauk o zdrowiu, pierwszy taki naukowiec w Œwiêtokrzyskim.

Pierwsza habilitacja z nauk o zdrowiu
E

dyta Suliga, biolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest pierwszym
w województwie doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu i
jednym z trzech takich naukowców w Polsce.
Rozprawa habilitacyjna odby³a siê na Wydziale Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Radê wydzia³u, który uzyska³
prawo nadawania habilitacji w
tej specjalnoœci wspomagali
profesorowie Uniwersytetu Jagielloñskiego z Krakowa oraz
Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauki o zdrowiu s¹ bardzo
m³od¹ specjalnoœci¹, ist-

niej¹c¹ w Polsce dopiero od
2008 roku. To szeroko pojêta
dziedzina wiedzy o funkcjonowaniu cz³owieka w œrodowisku, obejmuje te zagadnienia,
którymi nie zajmuje siê medycyna kliniczna, miêdzy innymi
zdrowie publiczne, ¿ywienie i
dietetykê, choroby zawodowe,
choroby zakaŸne, uzale¿nienia, profilaktykê. Do tej pory
tytu³ doktora habilitowanego
w tej dziedzinie uzyska³y tylko
trzy osoby w Polsce, w tym
doktor Edyta Suliga.
Pani doktor pochodzi z Rzucowa ko³o Szyd³owca, jest absolwentk¹ biologii na Uniwersytecie Jagielloñskim, po stu-

diach podjê³a pracê na Wydziale Pedagogicznym i Ar tystycznym Akademii Œwiêtokrzyskiej, a od 2008 roku pracuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jej praca habilitacyjna i badawcza dotyczy³a porównania form i sposobów ¿ywienia w œrodowisku wiejskim
i miejskim Kielecczyzny w latach 2002 – 2005.
– Wygl¹da to nieciekawie.
Dzieci w mieœcie jedz¹ za du¿o
s³odyczy i fast foodów. Z kolei
dzieci na wsi spo¿ywaj¹ za
ma³o mleka i jego przetworów,
owoców i warzyw, ich dieta
jest ma³o zr ó¿nicowana.

Wi¹¿e siê to z tym, ¿e nasz region jest po prostu ubogi. Te
b³êdy ¿ywieniowe bêd¹ w
pr zysz³oœci odbijaæ siê na
zdrowiu populacji. Ju¿ teraz
równie¿ i u nas zaczyna siê
epidemia oty³oœci, zw³aszcza
wœród mê¿czyzn – mówi doktor habilitowany Edyta Suliga.
Pr ywatnie pani doktor
uwielbia górskie wêdrówki,
nie ma samochodu i do pracy
chodzi piechot¹, bo jak twierdzi „ma dwie zdrowe nogi”, w
wolnych chwilach czyta ksi¹¿ki
histor yczne i biograficzne,
czêsto siêga po ksi¹¿ki Mika
Waltari. Lubi s³uchaæ irlandzkiego folku.
/IB/

esteœ
naukowcem?
Chcesz wspó³pracowaæ z prê¿nie rozwijaj¹cymi siê firmami
z województwa œwiêtokrzyskiego? WeŸ udzia³ w sta¿u zorganizowanym przez Kielecki Park
Technologiczny.
Dyrektor instytucji Szymon
Mazurkiewicz informuje, ¿e rekrutacja ju¿ siê rozpoczê³a. Czekamy na pracowników naukowych, któr zy chcieliby
wspó³pracowaæ z lokalnymi
przedsiêbiorcami. Z myœl¹ o
nich przygotowaliœmy sta¿e,
które trwaj¹ od 4 do 6 miesiêcy. Osoby, które wezm¹ udzia³
w projekcie bêd¹ mog³y liczyæ
na wynagrodzenie w wysokoœci 3,5 tysi¹ca z³otych – dodaje.
Szymon Mazurkiewicz mówi, ¿e dla pracowników naukowych jest to szansa na komercjalizacjê wiedzy, czyli
wdro¿enie w ¿ycie wyników badañ oraz pomys³ów nad którymi pracuj¹. Jak podkreœla projekt jest ciekaw¹ alternatyw¹
dla badaczy.
Ofer ta Kieleckiego Parku
Technologicznego skierowana
jest do pracowników naukowych, którzy s¹ zatrudnieni na
uczelniach wy¿szych albo jednostkach naukowych.
Kielecki Park Technologiczny poszukuje te¿ przedsiêbiorców, którzy chcieliby skorzystaæ z wiedzy badaczy i mog¹
zaprosiæ ich do swoich firm na
sta¿e. Na jakie korzyœci mog¹
liczyæ? Szymon Mazurkiewicz
wyjaœnia, ¿e wielu firm nie
staæ na samodzielnie powo³ywanie zespo³ów badaw-

czych, a do rozwijania firmy
potrzebne s¹ im innowacyjne
rozwi¹zania. Pomóc w tym
mog¹ w³aœnie naukowcy. Wynagrodzenie dla ludzi nauki
zostanie w ca³oœci sfinansowane z unijnej dotacji. W³aœciciele firm nie ponios¹, wiêc
¿adnych kosztów, zwi¹zanych
z zatr udnieniem badaczy,
wnosz¹cych do ich przedsiêbiorstw innowacyjne rozwi¹zania. Zainteresowani udzia³em
w projekcie, wszystkie niezbêdne informacje znajd¹ na
str onie
inter netowej:
w w w . t e c h n o p a r k . k i e lc e . p l / p l / p r o j e k t y / w i edza_i_gospodarka.
Projekt „Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki regionalnej” jest realizowany przez Kielecki Park
Technologiczny wspólnie z
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Uczelnia dla pracowników
naukowych przygotowa³a stypendia. Do tej pory przydzielono ich ju¿ kilkadziesi¹t. Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do spraw nauki i wspó³pracy z zagranic¹
Wies³aw Caban mówi, ¿e
mog¹ na nie liczyæ naukowcy z
ciekawymi pomys³ami, prowadz¹cy badania, które mog¹
zostaæ wykorzystane przez regionalne przedsiêbiorstwa.
Informacji o sta¿ach udziela tak¿e Marta Wróblewska telefon 41 278 72 00, mail:
mar ta.wroblewska@um.kielce.pl.

STUDENT VII

Uniwersyteckie centrum biznesu
n Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu to nowa inwestycja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Podpisana zosta³a ju¿ umowa z wykonawc¹ inwestycji

C

entrum stanie na terenie kompleksu Wydzia³u Zarz¹dzania I
Administracji przy ulicy Œwiêtokrzyskiej. – Dok³adnie w
œrodku tego kompleksu, w miejscu
gdzie obecnie znajduje siê parking – mówi profesor Jacek Semaniak, rektor –
elekt uniwersytetu. Inwestycja rozpocznie siê wiosn¹.
– Po podpisaniu umowy przeka¿emy
plac firmie Anna - Bud, wykonawcy inwestycji - mówi profesor Jacek Semaniak.
Centrum ma byæ gotowe na pocz¹tku
2014 roku. Obiekt bêdzie mia³ dwa piêtra i oko³o 1,7 tysi¹ca metrów powierzchni u¿ytkowej. W sk³ad centrum
wchodziæ bêd¹: aula wyk³adowo–konferencyjna z zapleczem, kompleks sal
wyk³adowych, sale komputerowe, szatnia, pomieszczenia techniczne i socjalne. Planuje siê, ¿e czêœæ pomieszczeñ
bêdzie s³u¿yæ dzia³alnoœci Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci,
gdzie odbywaæ siê bêd¹ szkolenia i konferencje dla m³odych przedsiêbiorców.
Koszt powstania centrum to 22,3 miliona z³otych.
Podczas gdy trwaæ bêd¹ prace budowlane przy Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu pierwsze zajêcia odbywaæ
siê bêd¹ w innych budynkach uczelni, w
których koñcz¹ siê ju¿ prace. – W tym
roku oddany do u¿ytku bêdzie nowy budynek Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego, a w sierpniu zakoñcz¹ siê
prace budowlane w nowym gmachu biblioteki i Centrum Jêzyków Obcych –
mówi profesor Jacek Semaniak. Biblioteka uniwersytecka i centrum jêzykowe
wype³ni¹ siê studentami na pocz¹tku
2013 roku.
Piotr BURDA
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Na du¿ym zdjêciu ca³e Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu. Na ma³ym g³ówne wejœcie.

REKTORZY UNIWERSYTETU REGINA RENZ I JACEK SEMANIAK WYRÓ¯NIENI

Nagrody i laury dla naszych w³adz

n

Profesor Jacek Semaniak otrzymuje statuetkê
Nagrody Kielc z r¹k Wojciecha
Lubawskiego,
prezydenta Kielc i Tomasza Boguckiego, przewodnicz¹cego Rady Miasta.

Fot. Dawid £ukasik

n

n

Fot. Aleksander Piekarski
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aur Œwiêtokrzyski dla profesor Reginy Renz i Nagroda
Kielc dla profesora Jacka Semaniaka. W³adze rektorskie
uniwersytetu otrzyma³y presti¿owe wyró¿nienia.
Laur Œwiêtokrzyski 2011”
w kategorii „Cz³owiek roku”
otr zyma³a profesor Regina
Renz, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To presti¿owe wyró¿nienie jest nagrod¹ za dwuletni¹
kadencjê Reginy Renz na stanowisku rektora najwiêkszej
uczelni w regionie. Kapitu³a
nagrody doceni³a te¿ fakt uzyskania przez uczelniê tytu³u
uniwersytetu klasycznego, co
sta³o siê przy du¿ym udziale
profesor Reginy Renz.
Pod koniec lutego inne presti¿owe wyró¿nienie: Nagrodê
Kielc otrzyma³ profesor Jacek
Semaniak, prorektor uniwersytetu do spraw ogólnych i rektor elekt nowej kadencji. Nagrodê Kielc przyznaje siê osobom, które swoj¹ prac¹ przyczyni³y siê do rozwoju i promocji Kielc.
/pio/

Studenci matematyki, od lewej: Justyna Lis, Martyna Sapiñska i Piotr Gardynik
prowadzili zabawê w „Pilionerów”.

NIEZWYK£E ŒWIÊTO NA UNIWERSYTECIE
Profesor Regina Renz podczas kwietniowej gali „Laur Œwiêtokrzyski
2011” – otrzyma³a tytu³ Cz³owieka Roku.

U liczby Pi na imieninach
S

³uchaj¹ wyk³adów, ale tak¿e graj¹ w
„Pilionerów”. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego swoje œwiêto obchodzi³a liczba Pi.
Pi to najbardziej znana liczba w matematyce. Okreœla stosunek d³ugoœci obwodu ko³a do jego œrednicy i w przybli¿eniu
wynosi 3,14. To dlatego jej œwiêto przypada na 14 marca. – W tym roku œwiêtujemy
je dwa dni póŸniej - mówi doktor El¿bieta
Zaj¹c, wicedyrektor Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Œwiêto liczby po raz czwarty organizowa³ Instytut Matematyki UJK. Do Kielc
przyjecha³o trzystu uczniów liceów i techników. Byli te¿ goœcie spoza województwa.
Œwiêto liczby Pi mia³o charakter popularnonaukowy. Oprócz referatów by³y te¿ konkursy. Uczestnicy œwiêta bawili siê w „Pilionerów” – konkurs, który odbywa³ siê na

podobnej zasadzie jak telewizyjni „Milionerzy”. Rozstrzygniêto te¿ konkursy na rysunki „Matematycy w krzywym zwierciadle” i najciekawsze zadania matematyczne. – Matematyka da siê lubiæ. Jest przedmiotem, którym mo¿na siê te¿ bawiæ. Pokaza³o to dzisiejsze spotkanie – mówi doktor El¿bieta Zaj¹c.
Piotr BURDA

Wa¿ne

Symbol Pi wprowadzony zosta³ dopiero w 1706 roku przez angielskiego
matematyka Wiliama Jonesa, a spopularyzowa³ go Loonhard Euller w 1736 roku. Liczba u¿ywana jest do testowania algorytmów i komputerów.
Posiada bowiem precyzyjn¹ sekwencjê cyfr i jeœli komputer nie jest bez
skazy, niektóre z cyfr bêd¹ b³êdne.

VIII STUDENT
NA TE KILKA DNI CZEKAMY CA£Y ROK. SZYBKIMI KROKAMI ZBLI¯AJ¥ SIÊ MAJOWE
JUWENALIA. NA UNIWERSYTECIE WYST¥PI¥ HAPPYSAD, DE MONO. NA FINA£ T.LOVE

To ju¿ za miesi¹c!

P

De Mono
Zespó³ De Mono wystêpuje na scenie ju¿ od
trzydziestu lat. Ma na
swoim koncie kilka wielkich przebojów, w tym
„Kochaæ inaczej” czy
„Statki na niebie”.

odczas tegorocznego
cyklu impr ez Studencka Wiosna Kulturalna – Juwenalia
2012 zaplanowaliœmy szereg
imprez o charakterze kulturalnym, rozr ywkowym i spor towym.
Rozpoczynamy w poniedzia³ek 14 maja na miasteczku akademickim Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przy ulicy Œl¹skiej od tradycyjnego ju¿
wielkiego grillowania. Na wtorek zaplanowaliœmy dyskotekê studenck¹ w klubie
WSPAK. Œroda up³ynie w duchu uniesieñ ar tystycznych,
podczas happeningu malarskiego w klubie WSPAK, po
nim na scenie klubu bêdziemy
mogli zobaczyæ amatorsk¹
sztukê teatraln¹ i wystêp kabaretowy. Dla osób, które
wol¹ zabawê dyskotekow¹

przewidziany zosta³ wieczór
pe³en atrakcji w klubie UltraViolet.
Najwa¿niejsze wydarzenia
bêd¹ mia³y miejsce w czwartek. Przed po³udniem z miasteczka Politechniki Œwiêtokrzyskiej wyruszy pod Urz¹d
Miasta korowód studentów.
Wieczorem zaœ na terenie wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego odbêdzie siê pierwszy
z koncertów plenerowych, którego gwiazd¹ bêdzie zespó³
Happysad. Pi¹tkowy koncer t
plenerowy to wystêp zespo³u
De Mono. Akcja „Studenci
Miastu” zaplanowana na sobotê to ju¿ tradycja w historii
kieleckich juwenaliów, zaprezentuj¹ siê tam studencki
ko³a naukowe, a na ma³ej scenie wyst¹pi¹ kabarety i zespo³y muzyczne. Koncert Prezydencki w amfiteatrze na Ka-

Program Juwenaliów 2012
14 maja, poniedzia³ek – Wielkie Grillowanie – miasteczko Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
15 maja, wtorek – dyskoteka w Studenckim Klubie
WSPAK
16 maja, œroda – happening malarski, sztuka teatralna i kabareton – klub WSPAK
17 maja, czwar tek – korowód, koncer ty plenerowe
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy, zespó³ Happysad.
18 maja, pi¹tek - koncer ty plenerowe Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy, wystêp zespo³u De Mono
19 maja, sobota – akcja „Studenci miastu” – kielecki Rynek
20 maja, niedziela – Koncer t Prezydencki – amfiteatr na Kadzielni, zespó³ T.Love
dzielni najprawdopodobniej
uœwietni swoim wystêpem zespó³ T.Love.
W ci¹gu ca³ego tygodnia
bêd¹ siê odbywaæ zawody
spor towe, któr ych podsumowaniem bêdzie II Turniej Uczelni.

Happysad
Skar¿yski zespó³, któr y
ju¿ od ponad dziesiêciu
lat odnosi sukcesy na
polskiej scenie rockowej. Muzycy okreœlaj¹
swój styl jako rock regresywny.

T.Love
Zespó³ wywodz¹cy siê z
Czêstochowy, nale¿¹cy do
nowej fali polskich zespo³ów rockowych po³owy
lat osiemdziesi¹tych. Wtedy to powsta³y ich pier wsze przeboje: „Gara¿” czy
„IV Liceum”. Liderem grupy jest nieprzer wanie Muniek Staszczyk.

SZCZYPIORNIŒCI AZS UJK KIELCE
KOÑCZ¥ SEZON W III LIDZE

STUDENCI Z KLUBU AKTYWNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH ORGANIZUJ¥ AKCJÊ POMOCY CHOREJ NASTOLATCE

Udany debiut

Zbieraj¹ pieni¹dze dla chorej Agnieszki

Wyniki AZS UJK
MKS Bi³goraj - AZS UJK Kielce 23:24,
AZS UJK Kielce - PMOS Busko Zdrój
35:29, AZS UJK Kielce - SPR Polonica
Kielce
23:23, AZS UJK Kielce - SPR
BRW Stal II Mielec 30:36, AZS UJK
Kielce - MKS Padwa Zamoœæ 33:23,
UKS Juvenia II Rzeszów - AZS UJK Kielce 29:28, AZS UJK Kielce - MKS Bi³goraj 24:24 (9:11), PMOS Busko Zdrój AZS UJK Kielce 29:31 (12:9) ,SPR Polonica Kielce - AZS UJK Kielce 29:20, BRW
Stal II Mielec - AZS UJK Kielce 41:34,
AZS UJK Kielce - UKS Juvenia II Rzeszów 35:32 (15:17)

P

okaz mody z udzia³em
Magdy Swat, uczestniczki programu „Top model. Zostañ modelk¹”, licytacja war toœciowych przedmiotów, koncer t
trio akordeonistów – miedzy innymi te atrakcje czekaj¹ na
uczestników charytatywnej imprezy, z której dochód trafi do
szesnastoletniej Agnieszki
Sroki z Sêdziszowa.
- Agnieszka jest podopieczn¹ „Fundacji z uœmiechem”. Cierpi na pora¿enie
mózgowe oraz na niedos³uch.
Porusza siê za pomoc¹ wózka
inwalidzkiego. Dotychczas
ca³y czas by³a rehabilitowana,
ale wszystko, co by³o mo¿liwe,
ju¿ zosta³o zrobione – wyjaœnia Aleksandra Œcibisz z Grupy Char ytatywnej „Waleczne
Serca” Klubu Aktywnego Studenta, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. –
Teraz ma szansê na leczenie
komórkami macier zystymi.
Niestety koszty tej terapii s¹
bar dzo wysokie, wynosz¹
oko³o 35 tysiêcy dolarów.
W zdobyciu funduszy ma pomóc charytatywny pokaz mody,
który odbêdzie siê w pi¹tek,
27 kwietnia, w klubie UltraViolet w Kielcach. W programie
imprezy znalaz³ siê miêdzy innymi pokaz mody, w któr ym
udzia³ weŸmie Magdalena
Swat – uczestniczka pierwszej
edycji programu „Top model.

Zostañ modelk¹”, studentka
drugiego roku administracji na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Magda oraz pozosta³e modelki zaprezentuj¹ ubrania
skórzane Soleil. Po pokazie
kolekcja ta trafi na licytacjê.
Dochód z aukcji zasili konto
Agnieszki Sroki. Pod m³otek
trafi¹ tak¿e inne przedmioty, w
tym miêdzy innymi pióro pos³a
Artura Gierady.
Nie zabraknie konkursów z
atrakcyjnymi nagrodami. Bêdzie pokaz barmañski oraz
niezwyk³y koncer t. W klubie
zagra trio akordeonistów z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w
Kielcach. Imprezê poprowadzi
Krzysztof Kubalski z Kabaretu
z Konopi.
- Zachêcamy wszystkich do
udzia³u w pokazie, poniewa¿ w
ten sposób mo¿emy pomóc
Agnieszce – podkreœla Aleksandra Œcibisz.
/dota/

Wa¿ne
Char ytatywny pokaz mody, klub UtraViolet w
Kielcach, ulica Sienkiewicza 33, pi¹tek, 27
kwietnia. Pocz¹tek o godzinie 21. Wstêp: panie
– 5 z³otych, panowie –
10 z³otych. Wstêp dla
osób powy¿ej 21 roku
¿ycia.
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obiega koñca rywalizacja w trzeciej lidze pi³karzy rêcznych. W ostatnim spotkaniu sezonu, zawodnicy AZS UJK Kielce zmierz¹ siê dzisiaj w Zamoœciu z
miejscow¹ Padw¹.
Po jedenastu rozegranych kolejkach zespó³ Tomasza B³aszkiewicza zgromadzi³ na swoim koncie 12
punktów i zajmuje trzeci¹ pozycjê w trzecioligowej tabeli. W swoim ostatnim meczu, akademicy ulegli na
wyjeŸdzie liderowi rozgr ywek, Stali Mielec. Wczeœniej, po znakomitym widowisku kielczanie wygrali w
hali II Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Jana Œniadeckiego w Kielcach z rezerwami Juvenii Rzeszów
35:32.
W sumie akademicki zespó³ odniós³ piêæ zwyciêstw, zanotowa³ dwa remisy i dozna³ cztery pora¿ki. Jak na debiutancki sezon w rozgrywkach seniorskich, to niez³y wynik. Przypomnijmy, ¿e akademicka
dru¿yna zosta³a zg³oszona do debiutanckich rozgrywek trzeciej ligi tu¿ przed sezonem, a w jej szeregach, na boisku wystêpuj¹ miêdzy innymi znani z pracy w klubie Vice Targi Kielce Pawe³ Papaj, Sebastian
Kozubek, czy Daniel Weso³owski.
/MAT/

W char ytatywnym pokazie mody udzia³ weŸmie Magda
Swat – studentka drugiego roku administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestniczka
pierwszej edycji programu „Top model. Zostañ modelk¹”.

