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Jesteœmy na targach

n Trwaj¹ XVIII Targi Edukacyjne EDUKACJA w Targach Kielce.

N

ajwiêkszej œwiêtokrzyskiej uczelni nie
mog³o zabrakn¹æ na
Targach EDUKACJA.
Nasze stoisko znajduje siê w
hali G, ma numer 3. W œrodê
przyszli do nas pierwsi goœcie.
– Myœlê, ¿e dziœ i jutro bêdziemy mieli ich jeszcze wiêcej. Tegoroczni maturzyœci maj¹ okazjê, aby zapoznaæ siê z nasz¹
uczelni¹ i kierunkami, w któr ych kszta³ci. Mog¹ dopytaæ

Fot. Dawid £ukasik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego prezentuje swoj¹ ofertê.

siê o wszystkie interesuj¹ce
sprawy – mówi Ewelina Sztuk z
Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Na naszym stoisku widoczni s¹ studenci Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu. Zainteresowanym mierz¹ ciœnienie, robi¹ pokaz sztucznego oddychania. – Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê fizjoterapia. Targowi goœcie pytaj¹ o

studia, sposób rekrutacji –
mówi Jan Duda z uniwersyteckiego Biura Promocji i Informacji. Cierpliwie informacji udziela doktor Barbara Lelonek. Pier wszego dnia targów na scenie zaprezentowali siê studenci z Instytutu
Edukacji Muzycznej. Swoj¹
ofer tê prezentuje Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – W ubieg³ym
roku ukaza³o siê 70 ksi¹¿ek

w naszym wydawnictwie. Wiêkszoœæ z nich jest prezentowana na targach – mówi Jan
Duda. Do studiów na kierunku ochrona œrodowiska zachêca mobilne laboratorium,
które dokonuje pomiarów atmosfer ycznych. Aktywnie
prezentuj¹ siê Studenckie
Ko³a Naukowe, dzia³aj¹ce na
uczelni. Nie sposób nie zauwa¿yæ grupy rekonstrukcyjnej w histor ycznych strojach

(na zdjêciu od lewej: S³awomir Kurzak, Monika Poszalska, Anna Jêdrzejowicz i Pawe³ Staszczak). Zachêcaj¹
oni do studiowania historii na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. – Zapraszamy
wszystkich do naszego stoiska. War to porozmawiaæ ze
studentami i pracownikami
Uniwersytetu. Taka rozmowa
bêdzie pomocna w podjêciu
decyzji o wyborze uczelni i

kierunku studiów – podkreœla Jan Duda.
Targi EDUKACJA potrwaj¹
do pi¹tku. Zapraszamy w
czwartek, 21 marca, w godzinach 9-16; pi¹tek, 22 marca: 9-15. Ceny biletów: normalny 2 z³ote, ulgowy 1 z³oty
dla nauczycieli, dzieci i
m³odzie¿y za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Piotr BURDA, /bb/
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Damian Liwocha

Okazja dla informatyków
n Porozumienie, które stwarza du¿e mo¿liwoœci

n

Damian Liwocha studiuje jednoczeœnie na dwóch uczelniach i udziela siê spo³ecznie.

N

ajtrudniej pisaæ o sobie, zw³aszcza jeœli
trzeba napisaæ coœ
dobrego.
Jestem absolwentem IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
imienia Hanki Sawickiej w
Kielcach. Na co dzieñ studiujê
dwa kierunki – zarz¹dzanie na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz prawo na Wy¿szej Szkole Ekonomii i Prawa. W obecnym roku akademickim jestem wiceprezesem Ko³a Naukowego LIDER.
Biorê udzia³ w konferencjach
naukowych, czasami z
w³asnym wyst¹pieniem. Ponadto z grup¹ znajomych z
ko³a organizujemy wiele
warsztatów, szkoleñ czy konkursów. Przed nami organizacja „Wielkiego Testu Wiedzy
o Ekonomii i Przedsiêbiorczoœci”. Jeœli jest okazja
w³¹czam siê w realizacjê projektów z programu „M³odzie¿
w dzia³aniu”.
Jednak najwiêcej radoœci
przynosi organizacja akcji charytatywnych. Jeden z naszych
projektów zakoñczy³ siê niedawno. 17 marca z gr up¹
wspania³ych m³odych osób
zorganizowaliœmy IV Charytatywny Turniej w pi³ce no¿nej
„Jesteœmy, by zmieniaæ ¿ycie
– pamiêci Izy Domaga³y”. Zebrane pieni¹dze przeznaczyliœmy na leczenie i rehabilitacjê 8-letniej Julii, która urodzi³a siê z przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹. Najbardziej

swój czas lubiê poœwiêcaæ na
coœ, co ma sens. Czasami jest
to pomoc dla moich rówieœników, czasami dla osób chor ych. Nie wyobra¿am sobie
ograniczenia aktywnoœci tylko
do studiów. Chcê i staram siê
realizowaæ na innych p³aszczyznach, bo to sprawia mi po
prostu satysfakcjê.
Wolontariat daje tak¿e najpiêkniejsze doœwiadczenia i
wspomnienia, które dla mnie
zwi¹zane s¹ z koloniami letnimi organizowanymi przez Caritas. Wielu ludzi pyta mnie,
czemu jestem wolontariuszem, s³yszê od nich, ¿e przecie¿ to wymaga czasu, nikt mi
za to nie p³aci. Niewielu jednak zdaje sobie sprawê, czym
tak naprawdê jest praca z
dzieciakami, dla których los w
¿yciu czasami by³ okrutny. Daje to wiele si³y, radoœci, ale i
refleksji. Ka¿demu ¿yczê podobnych doœwiadczeñ oraz dostrzegania tego, ¿e warto w ¿yciu zrobiæ coœ wiêcej, daæ coœ
od siebie.
Na koniec troszkê siê pochwalê. Jestem laureatem nagrody Nadzieja Kielc, dwukrotnie otrzyma³em wyró¿nienie
Talent Œwiêtokrzyski. Ostatnio
otrzyma³em stypendium ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego. Ze wszystkim tych
osi¹gniêæ siê bardzo cieszê,
ale wiem, ¿e tego wszystkiego
nie osi¹gn¹³bym bez pomocy
przyjació³, którzy na co dzieñ
mnie wspieraj¹ i pomagaj¹.

Dziœ Hunter,
w maju Enej

D

ziœ w Studenckim
Klubie WSPAK odbêdzie siê koncer t
z e s p o ³ u H u n t e r.
Koncer t odbêdzie siê w ramach trasy „Królestwo Tour
2013”, która promuje now¹
p³ytê zespo³u. Wydar zenie
rozpocznie siê o godzinie 19

supor tem, a zespó³ Hunter
rozpocznie swój koncer t godzinê póŸniej.
Pojawiaj¹ siê ju¿ pierwsze
nazwy zespo³ów, któr e
wyst¹pi¹ podczas kieleckich
juwenaliów. Gwiazd¹ bêdzie
zespó³ Enej. Koncer t odbêdzie siê 17 maja 2013 roku.

Fot. Aleksander Piekarski
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Trzech sygnatariuszy porozumienia: Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku
Technologicznego, profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i
Janusz Dreziñski, prezes firmy Mansourcing.

niem firm w tym dzia³aniu zajmuje siê w³aœnie firma Mansourcing. Potrzeby s¹ bardzo du¿e, bo docelowo w firmie pracê mo¿e znaleŸæ nawet dwustu informatyków. – To dlatego
potrzebna nam wspó³praca z
uczelni¹. Chcemy skorzystaæ
z wiedzy. Zaproponujemy studentom plan szkoleniowy i
praktyki. Najlepsi studenci
mog¹ liczyæ na zatrudnienie podkreœla Janusz Dreziñski,
prezes firmy Mansourcing.
Takiej wspó³pracy oczekuje
kielecka uczelnia. - Dzisiejsze

porozumienie jest elementem
uk³adanki. Ostatnio wiele inwestowaliœmy w infrastrukturê, powsta³y nowe laboratoria na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym. Szko³y wy¿sze nie mog¹
jednak zamkn¹æ siê w tych laboratoriach i dzia³aæ w pró¿ni. Dlatego pó³ roku temu powo³aliœmy
na naszej uczelni Dzia³ Innowacji i Transferu Technologii, który
szuka mo¿liwoœci ³¹czenia badañ naukowych z biznesem mówi profesor Jacek Semaniak.
Efektem wtorkowego porozumienia bêd¹ praktyki stu-

denckie. Od paŸdziernika 2013 roku odbêd¹ je studenci
kieleckiego uniwersytetu. Dotyczy to nowego kierunku infor matyka i ekonometria,
gdzie jedn¹ ze specjalnoœci
jest projektowanie i programowanie systemów informatycznych. – Liczymy, ¿e dziêki tej
wspó³pracy dostosujemy nasze kszta³cenie do potrzeb
rynku – mówi doktor El¿bieta
Zaj¹c, wicedyrektor do spraw
naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Piotr Burda

UNIWERSYTET UMIEJÊTNOŒCI ZAPRASZA

Spotkanie z Leszkiem Kumañskim

U

niwersytet Umiejêtnoœci” to cykl akademickich spotkañ promuj¹cych „praktyczn¹ wiedzê” z ró¿nych dziedzin ¿ycia.
W rolê wyk³adowców wciel¹
siê znani, lubiani, ale przede
wszystkim kompetentni z
pier wszych stron gazet. Jak
podkreœla Justyna Pilarz z Akademickiego Biura Karier, Uniwersytet Umiejêtnoœci ma stanowiæ pomost ³¹cz¹cy autory-

tety i ich pasje ze studenck¹ ¿ywio³owoœci¹. – Chcemy pokazaæ ludzi, którzy poprzez swój
profesjonalizm i pe³ne zaanga¿owanie potrafi¹ nie tylko w
swoich lokalnych œrodowiskach zrobiæ wiele dobrego –
komentuje. 10 kwietnia, w samo po³udnie zapraszamy na
Uniwersytet chêtnych, pragn¹cych spojrzeæ na naukê
okiem praktyka - specjalisty.
Pierwszym goœciem bêdzie poeta, prozaik i dziennikarz Le-

szek Kumañski. - To „cz³owiek
orkiestra” - dodaje Pilarz - re¿yser, autor scenariuszy i producent programów telewizyjnych,
a przy okazji nasz absolwent.
Inwestuje w ludzi, pokazuje, ¿e
chcieæ to móc i inspiruje m³ode
pokolenie do poszukiwania
czegoœ wiêcej. - Goœciom bêdzie mo¿na zadaæ pytania, jak
równie¿ porozmawiaæ „twarz¹
w twarz”– wyjaœnia Iwona Wojna z Akademickiego Biura Karier. – Chcemy prze³amaæ dy-

stans i stworzyæ okazjê do dialogu. Wszystkie m¹dre pytania
mile widziane. Wyk³ad bêdzie
mia³ charakter otwarty. Na Uniwersytet Umiejêtnoœci zaproszeni zostali zarówno studenci, jak przede wszystkim licealiœci i gimnazjaliœci. „Uniwersytet Umiejêtnoœci” bêdzie realizowany w ramach projektu
„Edukacja dla r ynku pracy”
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Jan Duda

Próbna matura 2013 ju¿ za nami

C

zwar ta edycja próbnej
matur y
wspó³or ganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
by³a sukcesem. Teraz maturzyœci maja czas na ostateczny szlif przed majowym egzaminem.
Próbn¹ maturê organizowan¹ przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, „Echo
Dnia”, Radio Kielce i Urz¹d
Miasta w Kielcach pisa³o 15,
8 tysiêcy maturzystów.
Na pocz¹tku marca rozwi¹zywali maturalne arkusze z
jêzyka polskiego i matematyki
na poziomie podstawowym.
Egzamin zosta³ potraktowany
bardzo powa¿nie. Frekwencja
podczas próby w wiêkszoœci
szkó³ pr zekroczy³a 90 procent.

Zw³aszcza ten drugi egzamin okaza³ siê trudny. – Takie
by³o nasze za³o¿enie. Chcemy
„obudziæ” tych uczniów, którzy
uwa¿aj¹, ¿e tak umiej¹ matematykê i¿ nie musz¹ nic robiæ.
Zadania by³y u³o¿one w ten
sposób, ¿e aby zdobyæ co najmniej 40 procent punktów wystarczy³o pod³o¿yæ liczby do tablic matematycznych, które
by³y dostêpne na próbie – mówi Danuta Pyrek, doradca metodyczny z matematyki, nadzoruj¹ca czêœæ matematyczn¹
naszej próbnej matury.
Na próbnym egzaminie z jêzyka polskiego matur zyœci
zmagali siê w pozytywistyczn¹
nowel¹ Boles³awa Pr usa
„¯ywy telegraf”. Mogli te¿ porównaæ wiersze Adama Mickiewicza i Juliana Tuwima. Profesor Jacek Semaniak, rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przyzna³, ¿e wybra³by
ten drugi temat.
Teraz maturalne arkusze
trafi³y do r¹k nauczycieli, któ-

n

rzy koñcz¹ je poprawiaæ. Jeszcze przed œwiêtami wielkanocnymi maturzyœci powinni poznaæ wyniki.
Piotr BURDA

Fot. Aleksander Piekarski

Fot. Pawe³ Szczeciñski

S

zansa dla studentów
kierunków informatycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pojawia siê dziêki porozumieniu pomiêdzy kieleckim uniwersytetem, Kieleckim
Parkiem Technologicznym i
firm¹ Mansourcing.
We wtorek, 12 marca, podpisali je: profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, Szymon Mazurkiewicz, dyrektor
Kieleckiego Parku Technologicznego i Janusz Dreziñski,
prezes firmy Mansourcing,
która od pó³ roku dzia³a w Kieleckim Parku Technologicznym.
Sprawa dotyczy bran¿y IT,
czyli technologii informacyjnych. To jedna z niewielu bran¿
w których ³atwo znaleŸæ pracê.
- To bran¿a która rozwija siê zastraszaj¹cym tempie i trudno
dziœ nad¹¿yæ za tymi zmianami. Pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwoœci – mówi³ Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego
Parku Technologicznego. Te
mo¿liwoœci to miêdzy innymi
rosn¹ca liczba urz¹dzeñ mobilnych, które wymagaj¹ oprogramowania, ser wisu. Dziœ
biznesmen nie rozstaje siê ze
smar tfonem, notebookiem
czy tabletem, a ka¿da licz¹ca
siê firma posiada w³asn¹ sieæ
informatyczn¹. Wspomaga-

Próbn¹ maturê w sali sportowej kieleckiego „Œniadka” pisa³o 160 maturzystów. Salê podzielono na trzy sektory.
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Wiedza nie istnieje
sama dla siebie

Aleksandra Œcibisz

n Ambitne plany nowego dzia³u naszej uczelni

D

zia³ Innowacji i Transferu Technologii dzia³a na naszym uniwersytecie dopiero od pó³ roku. Efekty tej
pracy ju¿ s¹ widoczne.
Nowy dzia³, którym kieruje Monika Mazurkiewicz, tworzy kilka osób, specjalistów
w zakresie zarz¹dzania innowacjami i
transferem technologii. Zmiany w ustawie
Prawo o Szkolnictwie Wy¿szym wymagaj¹
od uczelni tworzenia takich jednostek aby
usprawniæ proces transferowania wiedzy
naukowej do gospodarki. S³owo „transferowanie” mo¿na wyt³umaczyæ jeszcze inaczej. – Chodzi o to, ¿e uniwersytet ma wiedzê w wielu dziedzinach, a rynek - przedsiêbiorcy tej wiedzy potrzebuj¹. Musi nast¹piæ
przep³yw wiedzy z uczelni do firmy, aby budowaæ gospodarkê innowacyjn¹ opart¹ na
wiedzy. Wiedza nie istnieje bowiem sama
dla siebie – t³umaczy Monika Mazurkiewicz.
Przekazywane informacje z uczelni maj¹
charakter praktyczny, aplikacyjny z mo¿liwoœci¹ zastosowania wyników prac naukowych w celu rozwi¹zania konkretnego zagadnienia.
Podobne dzia³ania s¹ systematycznie
podejmowane od kilku lat. Przed czterema
laty realizowano program „Wiedza i Gospodarka”, maj¹cy po³¹czyæ naukê z gospodark¹ i biznesem. Wówczas przygotowane
by³y rozwi¹zania formalno-prawne, natomiast dziœ nie mówimy ju¿ o potrzebie spotkania, tylko siê spotykamy, dyskutujemy i
znajdujemy obszary wspó³pracy - mówi Monika Mazurkiewicz.
O jednym z takich spotkañ, dotycz¹cym
wspó³pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckiego Parku Technologicznego i firmy Mansourcing piszemy w innym
miejscu dzisiejszego dodatku „Student”.
Kolejne spotkanie z przedsiêbiorcami w
ubieg³ym tygodniu dotyczy³o kszta³cenia na
kierunku wzornictwo. – Przedsiêbiorcy z tej
bran¿y byli zaskoczeni, ¿e na uczelni znaj-

n

J
n

Spotkanie pracowników Dzia³u Innowacji i Transferu Technologii z przedsiêbiorcami w obszarze grafiki projektowej, reklamy i wzornictwa.

duje siê najnowoczeœniejszy sprzêt i oprogramowanie graficzne a studenci pracuj¹
na komputerach jakich mog¹ nam pozazdroœciæ najwiêksze firmy projektowe – mówi Monika Mazurkiewicz.
Nowy dzia³ (DIITT) ma wspieraæ przede
wszystkim pracowników naukowych uniwersytetu. – Szukamy dla nich kontaktów i
mo¿liwoœci wyjœcia na zewn¹trz uczelni.
Dzia³amy te¿ w drug¹ stronê, udostêpniaj¹c przedsiêbiorcom nasz¹ wiedzê, wyniki badañ, infrastrukturê.
Najwiêksze wyzwania przed Dzia³em Innowacji i Transferu Technologii to miêdzy
innymi strategiczny program STATEGMED i
konkurs og³oszony przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. Tylko w pierwszym
etapie tego konkursu jest do podzia³u 360
milionów z³otych. Pieni¹dze trafi¹ do najlepszych projektów dotycz¹cych poprawy
zdrowia starzej¹cego siê spo³eczeñstwa.
Pomys³y maj¹ siê te¿ przyczyniæ do zwalczania chorób cywilizacyjnych (g³ównie nowo-

tworów) rujnuj¹cych bud¿ety ca³ych pañstw, jak i pojedynczych rodzin. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z³o¿y³
cztery wnioski do tego programu, na ³¹czn¹
sumê 55 milionów z³otych. Nasza uczelnia
stworzy³a w tym celu konsorcja ze szpitalami, instytutami naukowymi, innymi uczelniami oraz czo³owi polskimi firmami z bran¿y IT. Ka¿dy z czterech projektów opiera
siê na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. – To na przyk³ad monitorowanie
skutków leczenia chemioterapi¹ za pomoc¹ nowoczesnych aplikacji, na przyk³ad
na iPhona.
Wkrótce poznamy rozstrzygniêcia komisji konkursowej. Szans bêdzie sporo, bo do
2017 roku przewidziano a¿ 800 milionów
z³otych na projekty z programu STRATEGMED. To zachêcaj¹ca liczba. Tak¿e w kontekœcie powstania kierunku lekarskiego na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz
dalszych planów badawczych dzia³u i uniwersytetu.
Piotr BURDA

Co ty (…) wiesz o zabijaniu

N

ie sposób…Nie potrafiê… To uczucie
bezradnoœci, gniewu
z bezradnoœci¹. –
opisywa³ wszechobecn¹ œmieræ w trakcie wypraw Wojciech
Jagielski. W miniony czwartek
adepci dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach mieli okazjê z nim
porozmawiaæ.
Dla studentów dziennikarstwa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego by³o to d³ugo
wyczekiwane spotkanie, a zarazem nie lada gratka. Kielecki uniwersytet odwiedzi³ Wojciech Jagielski – d³ugoletni korespondent wojenny, by³y publicysta gazety Wyborczej, autor piêciu ksi¹¿ek.
Konferencja rozpoczê³a siê
od wyst¹pienia profesora Tomasz Mielczarka, który przedstawi³ przyby³ego goœcia, pytaj¹c zarazem o pocz¹tki kariery.
- Wychowywa³em siê na pograniczu Podlasia i Mazur.
Dziennikar zem zosta³em

Aleksandra Œcibisz to jedna z tegorocznych stypendystek
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.

przez przypadek. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z prozaicznego
powodu. Dziewczyna, w której
siê podkochiwa³em zdawa³a
na historiê sztuki, a mi wydawa³o siê, ¿e na historiê sztuki
nie mam najmniejszych
szans, wiêc zdawa³em na
dziennikarstwo. Dzisiaj
mog¹c coœ studiowaæ, to raczej nie sk³ada³bym papierów
na wydzia³ dziennikarstwa. Na
ka¿dy inny mo¿e - opowiada³ o
pocz¹tkach przygody z dziennikarstwem Wojciech Jagielski.
- Wspó³czeœnie dziennikarz
musi byæ specjalist¹ w danej
bran¿y, dlatego dobrze, ¿e teraz w dziennikarstwie s¹ specjalnoœci. Studia to wspania³y
czas, kiedy mo¿na przygotowaæ siê do zawodu. Ja osobiœcie ¿a³ujê, ¿e nie uczy³em siê
intensywniej jêzyków obcych.
Wojciech Jagielski tak¿e
udzieli³ kilku rad przysz³ym
dziennikarzom. - Artyku³ musi
zainteresowaæ czytelnika, aby
on sam zacz¹³ dr¹¿yæ temat.

Dziennikarstwo to wiêcej ni¿
zawód - to pasja – mówi³.
Studenci zadawali wiele,
czêsto szczegó³owych pytañ
m.in. o korespondencje w
Afganistanie, choæ nie tylko.
- Za ka¿dym razem Kabul robi³ na mnie inne wra¿enie. Za
pier wszym razem by³em bardzo zdziwiony, ¿e po dziesiêcioletniej wojnie miasto prawie w
ogóle nie ucierpia³o. Natomiast w Kandaharze by³em
dwa, trzy razy. Ka¿da podró¿ do
tego miasta by³a pewnego rodzaju sprawdzeniem. Tam zawsze coœ z³ego siê dzia³o. Kabul
kojarzy mi siê pozytywnie, natomiast Kandahar negatywnie.
By³em zafascynowany mud¿ahedinami. Jak to jest, ze facet
w ³achmanach wygrywa wojnê
z najnowoczeœniejsz¹ armi¹.
Interesowa³o mnie, sk¹d bior¹
t¹ wewnêtrzn¹ si³ê – opowiada³ z wyraŸnym podekscytowaniem.
Na pytanie o radzeniu sobie
z wszechobecn¹ œmierci¹ podczas korespondencji zagra-

nicznych przez chwilê milcza³.
– Nie sposób… Nie potrafiê…
To uczucie bezradnoœci, gniewu z bezradnoœci¹. Wszystko
zostawia³em za sob¹. Poza
Polsk¹
wystêpowa³em
wy³¹cznie jako dziennikarz.
Studentów ciekawi³o tak¿e
czy Wojciech Jagielski planuje
napisaæ ksi¹¿kê o Polsce. – W
Polsce ¿yjê, ale na Polsce siê
nie znam – ¿artobliwie odpowiedzia³.
Micha³ Karczewski

Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach projektu
„PROGRES Program rozwoju: Gospodarka – Edukacja - Sukces”.
Autor tekstu
jest uczestnikiem projektu.

u¿ czwar ty rok studiujê
ekonomiê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. I dobrze
wiem, ¿e studia to nie tylko nauka! Przekona³am siê o tym dopiero na trzecim roku mojej
przygody ze studiami. Z jednej
strony szkoda, ¿e tak póŸno - tyle rzeczy mnie ominê³o - a z drugiej cieszê siê, ¿e mogê ³¹czyæ
tyle wyzwañ, zadañ i mieæ z tego ogromn¹ satysfakcjê. A
wszystko zaczê³o siê od zupe³nie przypadkowego wst¹pienia do Studenckiego Ko³a Naukowego KONCEPT. Organizacja szkoleñ, udzia³ w pracach
badawczych, w konferencjach
naukowych, akcjach char ytatywnych, spotkaniach integracyjnych pozwoli³y mi poznaæ ¿ycie studenckie od innej strony,
nauczy³y dobrej organizacji pracy, pozwoli³y nawi¹zaæ wiele
kontaktów, a przede wszystkim
poznaæ wspania³ych ludzi, z któr ymi do dziœ tworzymy wiele
wspólnych inicjatyw. Jednak to
by³o dla mnie jeszcze za ma³o!
Od zawsze chcia³am pomagaæ
innym ludziom. W moim przypadku s¹ to dzieci. Zaczê³o siê
od ma³ej akcji charytatywnej,
której by³am wspó³organizatorem dzia³aj¹c w Klubie Aktywnego Studenta. Charytatywny
pokaz mody wspar³y kieleckie
gwiazdy, ale równie¿ i firmy.
Dziêki mojej studenckiej aktywnoœci dosta³am siê na trzymiesiêczny sta¿ w jednym z najbardziej renomowanych kieleckich
biur rachunkowych. Teraz moim
marzeniem jest organizacja
koncertu dla dzieci z AKADEMII
PRZYSZ£OŒCI, w której od roku

jestem Tutorem i spotykam siê
z moim uczniem, po to, aby go
inspirowaæ do wzrastania, motywowaæ do zmian, kreatywnego myœlenia, budowaæ poczucie war toœci i pomóc temu
ma³emu cz³owiekowi uwierzyæ
we w³asne si³y. Oprócz tych
dwóch organizacji dzia³am te¿
w Klubie Zainteresowañ Rachunkowoœci¹ i Finansami w
Stowarzyszeniu Ksiêgowych
o/Kielce, gdzie pe³niê funkcjê
wiceprezesa. Klub ten powsta³
w wyniku realizacji moich i kilku
innych osób pasji i zainteresowañ, jakimi s¹ ksiêgowoœæ, finanse, prawo podatkowe, rachunkowoœæ.
Dziœ wiem, ¿e swojego czasu na studiach nie zmarnowa³am i nadal pragnê siê doskonaliæ, uczyæ i wspieraæ ró¿ne inicjatywy. Dlatego szczerze
zachêcam do wstêpowania do
or ganizacji studenckich,
udzia³u w szkoleniach, warsztatach, akcjach char ytatywnych po prostu - bycia aktywnym. Oczywiœcie nie zawsze
jest lekko, ³atwo i wszystko
idzie po naszej myœli, ale te
przeciwnoœci losu mam wra¿enie wzmacniaj¹ mnie i daj¹
jeszcze wiêksz¹ si³ê napêdow¹
do dzia³ania.
Stypendium ministra nauki i
szkolnictwa wy¿szego to dla
mnie kwintesencja moich
dzia³añ, zaanga¿owania w odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹, pracê
naukow¹, a tak¿e wysok¹ œredni¹. To wyró¿nienie, z którego
szczególnie ja jestem dumna, a
tak¿e moi najbli¿si. Moje motto: „Nigdy nie jest za póŸno
zacz¹æ ¿yæ tak, jak siê chce”.

Claus Hipp
o biznesie i etyce

O

tym, co wspólnego
ma pr zedsiêbiorczoœæ z etyk¹ biznesu opowie dziœ w
Kielcach (w czwartek) profesor
Claus Hipp, niemiecki przedsiêbiorca, twórca wiod¹cej
marki produkuj¹cej ¿ywnoœæ
dla niemowl¹t.
Wyk³ad rozpocznie siê o godzinie 11 w auli g³ównej Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 21.
Claus Hipp to wspó³czesny
cz³owiek renesansu, mened¿er z zasadami, twórca przedsiêbiorstwa respektuj¹cego
najwy¿sze standardy ochrony

œrodowiska, pionier upraw
ekologicznych, kieruj¹cy siê w
¿yciu zasadami Dekalogu, utalentowany muzyk i malarz, honorowy prezes Izby Gospodarczo–Handlowej w Monachium
i Górnej Bawarii, honorowy
prezes Niemiecko–Rosyjskiej
Izby Handlu Zagranicznego w
Moskwie.
Organizatorem spotkania
jest Instytut Filologii Obcych,
Akademickie Biuro Karier, Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji oraz wydawnictwo Jednoœæ, któr e opublikowa³o
ksi¹¿kê Clausa Hippa „Wolnoœæ, by czyniæ to inaczej” w
przek³adzie studentów kieleckiego uniwersytetu.
/IB/
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Milena Strojek

Nowy budynek Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego.

WALCZYMY O „Z£OTEGO ¯URAWIA 2012”

Nasze budynki bior¹ udzia³ w plebiscycie

D
organizacjach, odby³am dodatkow¹ praktykê w EPRD Biurze Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Regionalnego Sp. z
o.o. w Kielcach, która pozwoli³a mi poznaæ pracê znanej,
cenionej firmy na rynku krajowym oraz miêdzynarodowym.
Dziêki dzia³alnoœci w Klubie
Aktywnego Studenta odby³am
trzymiesiêczny sta¿ w Kieleckim Parku Technologicznym,
pracuj¹c w Dziale Doradztwa i
Transferu Technologii. Odby³am równie¿ wolontariat
w Fundacji Centrum Europy
Lokalnej.
Moja codzienna nauka,
starania, dzia³alnoœæ w organizacjach zosta³y docenione i
jestem ju¿ dwukrotn¹ stypendystk¹ ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego za osi¹gniêcia w nauce. To wyró¿nienie
jest dla mnie szczególnie wa¿ne, z którego jestem dumna
oraz motywuje mnie to do dalszej pracy. Jestem równie¿
stypendystk¹ rektora UJK dla
najlepszych studentów. Otrzyma³am nagrodê samorz¹du
województwa œwiêtokrzyskiego Talenty Œwiêtokr zyskie
oraz wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie „Studencki
Nobel”.
Podnoszenie kwalifikacji
jest dzisiaj chyba wiod¹cym
elementem ¿ycia studenckiego, sam dyplom ju¿ nie wystarcza. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na czasu na studiach dzieliæ
tylko miêdzy wyk³ady, æwiczenia a studenckie imprezy, zachêcam wszystkich do dodatkowych aktywnoœci. Swój
czas na studiach wykorzystujê jak najlepiej potrafiê i mam
nadziejê, ¿e moje starania,
ambicja i zaanga¿owanie zostan¹ docenione pr zez
przysz³ego pracodawcê. Jak
powiedzia³ Demostenes:
„Wielkie czyny powstaj¹ z
wielkich marzeñ”.

n

wiem wybrane na podstawie
zg³oszeñ nades³anych do redakcji „Echa Dnia”, redakcji
por talu inwestycje.kielce.pl
oraz Targów Kielce. Poszczególne obiekty nominowali te¿
specjaliœci. Tytu³ Z³otego
¯urawia 2012 otr zymaj¹
naj³adniejsze i najlepsze inwestycje ubieg³ego roku w
województwie œwiêtokr zyskim.

W tym gronie s¹ dwa budynki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pierwszy to budynek G Wydzia³u Matematyczno–Pr zyrodniczego w kompleksie uniwersyteckim przy
ulicy Œwiêtorzyskiej. Drugi to
pobliski budynek Biblioteki
Uniwersyteckiej. Obydwa s¹
nowoczesne, piêkne. Nie tylko
s¹ chlub¹ naszej uczelni, ale
tak¿e dodaj¹ uroku miastu.

Aby zag³osowaæ na budynek G Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego nale¿y wyslaæ SMS o treœci ECHO.B.18
pod numer 72466. Aby
zag³osowaæ na budynek Biblioteki Uniwersyteckiej nale¿y wys³aæ SMS o tr eœci
ECHO.B.19 pod numer 72466. Koszt SMS-a wynosi
2,46 z³otych z VAT.
/pio/

Fot. Archiwum

S

tudia to nie tylko zdobywanie wiedzy i
umiejêtnoœci potrzebnych do przysz³ego zawodu, ale tak¿e najpiêkniejszy
i najwa¿niejszy okres w ¿yciu,
dlatego staram siê wykorzystaæ ten czas jak najlepiej.
Obecnie jestem studentk¹ I roku II stopnia ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia licencjackie o kierunku administracja równie¿ ukoñczy³am na
naszej kieleckiej uczelni, natomiast prawo zamówieñ Publicznych studiujê na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Ju¿ od pier wszego roku
studiów poszukiwa³am dodatkowych zajêæ, które pozwol¹
mi zdobyæ doœwiadczenie zawodowe czy podnieœæ swoje
kwalifikacje, uczestniczy³am
w licznych szkoleniach, kursach. Szybko zda³am sobie
sprawê, ¿e potrzebujê czegoœ
wiêcej i dlatego na drugim roku wst¹pi³am do Studenckiego Ko³a Naukowego Koncept.
Organizowa³am liczne szkolenia, akcje charytatywne oraz
debaty m.in. koordynowa³am
Warsztaty Przedsiêbiorczoœci,
które ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem wœród studentów. Dotychczas jestem
autork¹ 20 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, administracji oraz zarz¹dzania,
stale poszerzam swój dorobek naukowy i biorê udzia³ w
nowych pracach badawczych.
Moja aktywnoœæ zosta³a doceniona i zosta³am wybrana na
prezesa SKN Koncept, tê
funkcjê pe³niê z du¿¹ satysfakcj¹ i zaanga¿owaniem. Oprócz
dzia³alnoœci na uczelni
wspó³tworzê Forum M³odych
Lewiatan Regionu Œwiêtokrzyskiego, gdzie jestem cz³onkiem zarz¹du. Oprócz dzia³alnoœci w wy¿ej wymienionych

wa budynki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zosta³y
nominowane w plebiscycie Z³oty ¯uraw 2012 w kategorii Obiekty U¿ytecznoœci
Publicznej.
Organizatorem plebiscytu
„Z³oty ¯uraw 2012” jest
„Echo Dnia”. Ju¿ sama nominacja jest du¿ym wyró¿nieniem. Nominacje zosta³y bo-

Nowa Biblioteka Uniwersytecka zachwyca swoim wygl¹dem.

WAMPIRIADA 2013

Za miesi¹c honorowa akcja oddawania krwi

23 i 24 kwietnia odbêdzie siê w Kielcach druga Wampiriada, czyli honorowe oddawanie krwi przez studentów.
Wampiriada zostanie zainaugurowana zbiórk¹ kr wi na
terenie Kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ulicy Œwiêtokrzyskiej 15. Drugi fina³owy dzieñ zbiórki bêdzie mia³ swoje miejsce na terenie miasteczka akademickiego UJK (ul. Œl¹ska 15). W

ten dzieñ równie¿ zaplanowane jest wiele atrakcji dla osób
oddaj¹cych krew, podziwiaæ
mo¿na bêdzie równie¿ nowy
„kr wiobus” Centrum Kr wiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Kielcach.
G³ównym celem Wampiriady - oprócz zbiórki krwi dla potrzebuj¹cych osób - jest szerzenie œwiadomoœci honorowego krwiodawstwa oraz idei
zdrowego tr ybu ¿ycia wœród

studentów. Ka¿dy w tej akcji
jest wygranym! Zarówno osoby chore, poniewa¿ otrzymuj¹
tak cenn¹ i ratuj¹c¹ ich ¿ycie
krew, a sami dawcy, bowiem
ucz¹ siê zdrowego trybu ¿ycia.
Podczas tegorocznej Wampiriady, bêdzie mo¿na równie¿
zapisaæ siê do katalogu dawców szpiku kostnego.
Niezbêdne informacje miedzy innymi o tym, kto mo¿e zostaæ dawc¹, jakie s¹ przeciw-

wskazania, a tak¿e wskazówki
pomagaj¹ce przygotowaæ siê
do oddania krwi, umieszczone
s¹ na stronie internetowej,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Kielcach.
Podczas pierwszej Wampiriady krew odda³o a¿ 110
osób, z czego do rejestracji
zg³osi³o siê oko³o 400 osób!
Jak bêdzie tym razem?
Karol Zarêba

STUDENT 5
„KOBIETA PRZEDSIÊBIORCZA 2012”

Ró¿ne oblicza
aktywnoœci

E
Wspólne zdjêcie z ambasadorem Romanem Kowalskim w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie.

Polak - Wêgier dwa bratanki
n Relacja z konferencji w Budapeszcie

S

n

n

Wizyta w Domu Polskim.

G³ównym celem by³a konferencja. Uczestnicy konferencji
mieli mo¿liwoœæ wys³uchaæ referatu miêdzy innymi Grzegorza Ko³odki na temat sytuacji
polskiej gospodarki
i demokracji. W przerwie konferencji mo¿na by³o porozmawiaæ na tematy ekonomiczne i
zadaæ kilka pytañ. W sesji studenckiej wziêli udzia³ tak¿e
studenci z uniwersytetu, a
cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego LIDER zdobyli nagrody ksi¹¿kowe za naj-

lepsze nades³ane referaty. Po
sesjach plenarnych odby³y siê
symulacje obrad Grupy Wyszehradzkiej na temat sytuacji
ekonomicznej i pr zysz³oœci
krajów. Konferencja zorganizowana by³a na wysokim poziomie. Grupa z Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego mia³a
do dyspozycji osobistego
t³umacza, który bardzo pomaga³ w porozumiewaniu siê.
Trzeciego dnia rano cz³onkowie ko³a LIDER zostali zaproszeni do Ambasady Pol-

Zdjêcia archiwum

tudenci naszego uniwersytetu
wziêli
udzia³ konferencji w
Budapeszcie. By³a
mowa o ekonomii, mogliœmy
poznaæ te¿ podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy Polakami i Wêgrami.
Na pocz¹tku marca cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego LIDER dzia³aj¹cego
na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach
wraz z opiekunem ko³a Ann¹
Krzysztofek uczestniczyli w
konferencji ”Conference on
the Hungarian-Polish friendship” w Budapeszcie.
M³odzie¿
oprócz
ca³odziennego zwiedzania
Budapesztu, mia³a mo¿liwoœæ poznania dog³êbnie historii zwi¹zków polsko – wêgierskich dziêki licznym referatom wyg³oszonych pr zez
polsk¹ i wêgiersk¹ kadrê naukow¹. Organizatorzy zapewnili nie tylko ucztê naukow¹,
ale równie¿ coœ dla oczu i
ucha a mianowicie w Domu
Œrodowiskowym uczestniczyli w pokazie tañców ludowych
w wykonaniu profesjonalnego zespo³u tanecznego, a nastêpnie sami pod okiem profesjonalistów nauczyli siê kilku z nich. Mieli okazjê poæwiczyæ jêzyk wêgierski ucz¹c
siê ich piosenek.

ustannie coœ planujemy.
Chcemy, nie musimy. To daje
du¿¹ dawkê motywacji. Odnajdujemy zadowolenie w
dzia³aniu i nie umiemy odpuszczaæ cennych inicjatyw. Gdy
pojawiaj¹ siê m³odzi ludzie z
propozycj¹ inicjatywy i s³yszymy w ich g³osie entuzjazm, znika nasza asertywnoœæ, nie potrafimy powiedzieæ „nie”. Zaczynamy tworzyæ nowy projekt, krok po kroku – wizja, cele, konkretne dzia³ania i oczywiœcie nieustanne starania o
œrodki na jego realizacjê – mówi. - Nigdy nie wiadomo, jaki
bêdzie fina³, czy uda siê sprostaæ wyzwaniu, pokonaæ przeszkody. M³odzi ludzie potrzebuj¹ wiary w pomyœlnoœæ ich
przedsiêwziêcia. Przy wsparciu i dostatecznie silnej motywacji, potrafi¹ zgromadziæ
œrodki, pozyskaæ ludzi, zainwestowaæ energiê oraz czas. I
osi¹gn¹æ cel – dodaje El¿bieta
Kurkowska.
Wierzy, ¿e pomaganie innym ma g³êboki sens, co wyzwoli³o inicjatywê powo³ania
Fundacji Mo¿esz Wiêcej. –
Fundacja nie tylko wspomaga
klub w organizacji akcji charytatywnych, ale jest te¿ miejscem, gdzie m³odzi ludzie
mog¹ przejœæ swoisty sprawdzian w³asnych mo¿liwoœci i
oceny swojego potencja³u –
mówi.
Pani El¿biecie gratulujemy
sukcesu i liczymy, ¿e pomys³ami i energi¹ nadal bêdzie zara¿aæ kolejne roczniki
studentów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
Piotr BURDA

Mieliœmy czas na zwiedzanie Budapesztu.

skiej, gdzie ambasador Roman Kowalski przybli¿y³ problemy rodaków na Wêgrzech
oraz sytuacjê ekonomiczn¹
kraju. Podarowa³ tak¿e na ich
rêce w darze dla Uniwersytetu
ksiêgi poœwiêcone przyjaŸni i
historii ³¹cz¹ce naród polski i
wêgierski.
- Konferencja pozwoli³a
jeszcze bardziej zacieœniæ wiêzy wspó³pracy miêdzy narodami. Dziêki poznanym tam osobom i wspólnie wykonywanym
zadaniom, jeszcze wiêcej podobieñstw miêdzy krajami daje siê zauwa¿yæ. Jednak nasz
naród jest zdecydowanie weselszy - mówi jedna z uczestniczek, studentka naszego uniwersytetu i cz³onkini ko³a LIDER - Agnieszka Œlêzak.
Z kolei opiekun ko³a Anna
Krzysztofek tak komentuje wyjazd. - Takie spotkania to du¿a
szansa dla studentów, gdy¿
mieli oni okazjê do uczenia siê
jak wspó³pracowaæ w miêdzynarodowej i wielokulturowej grupie (uczestnikami byli studenci
z Ukrainy, Wêgier, Polski), podszkoliæ swój jêzyk angielski,
zwiedziæ wiele ciekawych
miejsc, a przede wszystkim nawi¹zaæ nowe znajomoœci oraz
mo¿liwe w przysz³oœci wymianê
studentów z naszych uczelni, a
tak¿e wspólne projekty – relacjonuje Anna Krzysztofek.
Agnieszka ŒLÊZAK

n

Fot. Dawid £ukasik
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l¿bieta Kurkowska,
kierownik Akademickiego Biura Karier zajê³a drugie miejsce w
Kielcach w plebiscycie „Kobieta Przedsiêbiorcza 2012”.
Nasza „Kobieta Przedsiêbiorcza”, zanim trafi³a do
Kielc, przez dziewiêæ lat by³a
dyrektorem szko³y spo³ecznej
na Œl¹sku. - Wprowadzi³am
koncepcjê nauczania opar t¹
na zasadach przyspieszonego
uczenia siê, z wykorzystaniem
æwiczeñ treningu pamiêci, kinezjologii edukacyjnej, muzyki
pasywnej, aktywnej i relaksacyjnej. Zaowocowa³o to podniesieniem jakoœci pracy
szko³y – mówi El¿bieta Kurkowska. Efekt by³ imponuj¹cy
– pierwsze miejsce w mieœcie.
Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego El¿bieta Kurkowska, zara¿a w³asnym zaanga¿owaniem m³odych ludzi
w Klubie Aktywnego Studenta,
który dzia³a w ramach Akademickiego Biura Karier. – To
miejsce, gdzie spotykaj¹ siê
ludzie i marzenia, pomys³y i
pasje, ryzyko z rozs¹dkiem i
doœwiadczeniem. Tu licz¹ siê
nie tyle sukcesy w miejscu
pracy, co spo³eczne zaanga¿owanie w dodatkowe inicjatywy. Próbujemy zmieniaæ œwiat
wokó³ siebie, robiæ coœ dla innych, bo przecie¿ sztuka pomagania dostêpna jest ka¿demu – t³umaczy El¿bieta Kurkowska.
Ceni pracê z ludŸmi. - Mam
szczêœcie pracowaæ ze œwietnym zespo³em. Mamy do siebie zaufanie. £¹czy nas potrzeba anga¿owania siê. Nie-

El¿bieta Kurkowska podczas fina³owej gali plebiscytu „Kobieta Przedsiêbiorcza 2012”.
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Têskniê do ³¹kzielonych

n Profesor Stanis³aw G³uszek, dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

Z

pr ofesor em Stanis³awem G³uszkiem
rozmawiamy o tym,
co maj¹ prace polowe do wychowania chirurga,
rewolucji w medycynie i grzechach przy stole
Kto wymyœli³, ¿e zostanie
pan lekarzem?
- Ja, gdzieœ w okolicach
matur y. By³o to we mnie skr ycie pielêgnowane, ale ujawni³em siê z tym zamiarem dopiero przed matur¹.
Dlaczego tak skrycie?
- By³em kandydatem do
przejêcia rodzinnego gospodarstwa. Skoñczy³em Technikum Rolnicze w Podzamczu
Chêciñskim. Mój tato widzia³
mnie raczej w zawodzie rolnika, no ostatecznie weter ynarza. Mieszkaliœmy w Tarczku,
mieliœmy du¿e, jak na owe
czasy gospodarstwo, jedno z
wiêkszych we wsi: 6 i pó³ hektara, krowy, owce, kur y, gêsi,
indyki i oczywiœcie dwa konie. Teraz pani konia na wsi
nie spotka, ale w tamtych
czasach o statusie gospodarza œwiadczy³y konie, dba³o
siê o nie jak dziœ o samochód. U nas zawsze by³y piêkne konie. Zreszt¹, gospodarstwo by³o wzorowo prowadzone. Ojciec by³ g³ównym ksiêgowym pracowa³ przez wiele
lat w gminnych spó³dzielniach, najpier w w Paw³owie,
potem w Bodzentynie. Wiosn¹ i latem w okresie prac
polowych wstawa³ bar dzo
wczeœnie i przed siódm¹ rano wykonywa³ wiele prac w
gospodarstwie. Po 15 wraca³
do domu, zmienia³ ubranie i
zawód.
Pracowity cz³owiek.
- Bardzo. By³ bardzo
œwiat³ym cz³owiekiem, promowa³ kulturê roln¹, nasze
gospodarstwo by³o jednym z
pier wszych, które stosowa³o
na szersz¹ skalê nawozy
sztuczne, Co prawda rodzaj
ich aplikacji by³ szkodliwy dla
c z ³ o n k ó w r o d z i n y, b o n a
pocz¹tku rozsiewa³o siê je
rêcznie (œmiech).
Za co jest mu pan
wdziêczny?
- Nauczy³ mnie stosunku
do pracy i do innych ludzi.
Mia³ te¿ swoje wady, jak ka¿dy cz³owiek, ale muszê powiedzieæ, ¿e cieszy³ siê du¿ym szacunkiem wœród
s¹siadów, pracowników. Do
dziœ dzieci jego pracowników,
wci¹¿ dobrze go wspominaj¹.
Pali³ du¿o papierosów, zmar³
na raka p³uc, ale co ciekawe
zabi³ go nie tytoniozale¿ny
rak p³askonab³onkowy, ale
drobnokomórkowy o nieco innej etiologii.
Myœla³ pan te¿ o studiowaniu psychologii.
- W czasie studiów by³em
na rozmowie u profesora Stanis³awa Gerstmanna w £odzi
i zapyta³em go, czy móg³bym
równolegle studiowaæ psychologiê. On mi odpowiedzia³: „wie pan co, z t¹ psychologi¹ jest jak z ¿eniaczk¹,
poczeka pan rok i siê rozmyœli”. I rzeczywiœcie po roku

og³oszono studia indywidualne, ja zrezygnowa³em z psychologii i rozpocz¹³em indywidualny tok nauczania.
Po co chirurgowi psychologia? Przecie¿ ma operowaæ, a nie prowadziæ psychoterapiê z pacjentem.
- Ktoœ, kto uwa¿a, ¿e chirurgia jest brutaln¹ metod¹
lecznicz¹, bardzo siê myli. Ja
uwa¿am, ¿e chir ur gia jest
najdelikatniejsz¹ dziedzin¹
medycyny. Jak s³uchawkami
mocniej uciœniemy, to nic siê
nie stanie, ale jak biorê cieniuteñkie jelito czy naczynie
kr wionoœne do rêki, to wymaga ode mnie szczególnej delikatnoœci, bo mogê je uszkodziæ. Zawsze powtarzam studentom, ¿e my dokonujemy
inwazji na chor ym po to, ¿eby
dotrzeæ do struktur bardzo
delikatnych. Chirurg docieraj¹c do tych bardzo delikatnych struktur wykonuje na
nich rêkoczyn, i to wymaga
od niego odpowiedniego nastawienia psychicznego, olbrzymiej delikatnoœci.
I tu jest potrzebna psychologia?
- Ona jest w ogóle potrzebna do ¿ycia. W pracy lekarza
psychologia jest bardzo wa¿na, kszta³tuje relacje miêdzyludzkie. Przecie¿ chirurg
nie tylko operuje, on te¿ rozmawia z pacjentami, to jest
praca trudna i bardzo zu¿ywaj¹ca. To s¹ czêsto bardzo
trudne relacje z pacjentem,
rodzin¹, bo oczekiwania ludzi
s¹ coraz wy¿sze, a jednoczeœnie towarzyszy im brak zrozumienia. My oczekujemy, ¿e
bêdziemy ¿yæ coraz d³u¿ej,
praktycznie chcemy byæ nieœmier telni, w szpitalu maj¹
nas tylko naprawiaæ, wiêc
spodziewamy siê, ¿e to nam
wytn¹, tamto poprawi¹ i
bêdziemy jak samochód po
generalnym remoncie, a tak
nie jest. Z tym oczekiwaniem
i rozbijaniem siê o mur choroby mamy du¿o problemów.
To, ¿e gdzieœ na drugim koñcu œwiata zrobiono tak¹
operacjê, nie œwiadczy, ¿e to
jest standard. To jest jeden
pr zypadek na milion i nie
oznacza, ¿e 999 tysiêcy chor ych w ciê¿kim stanie te¿ da
siê uratowaæ. Chocia¿ w medycynie dokona³ siê ogromny
postêp. Od czasu wojny
d³ugoœæ ¿ycia zwiêkszy³a siê
o prawie 20 lat.
Czego nauczyli pana pacjenci?
- Wiele, szczególnie chorzy przewlekle, terminalnie.
Od wielu z nich uzyska³em
wskazówki jak siê zachowywaæ w trudnych sytuacjach,
nauczy³em siê pewnej postawy. Do tej por y zauwa¿am,
jak chorzy Ÿle przyjmuj¹ pewne informacje. Rozumny lekarz powienien na co dzieñ
korzystaæ z takich krótkich
lekcji.
Pamiêtam, opowiada³
pan kiedyœ o chorym z rakiem w¹troby, który pyta³,
czy mo¿e sobie od czasu do
czasu wypiæ kieliszeczek

bimbru, bo siê po tym lepiej
czuje.
- To by³ chor y z przerzutami, w bardzo zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, a mimo to by³ w
doœæ dobrej formie. I to doœæ
d³ugo. My teraz leczymy chor ych z rakiem w¹troby czy jelita grubego z przerzutami do
innych czêœci organizmu i ci
chorzy ¿yj¹ jeszcze kilka lat.
25-30 procent chor ych z rakiem jelita grubego, któr ym
mo¿emy zaoferowaæ leczenie
chirurgiczne przerzutów, ¿yje
jeszcze piêæ lat. To nie jest
ma³y odsetek, bo przecie¿ to
s¹ ludzie w stadium rozsiewu
choroby. Ale ka¿dy nowotwór
inaczej pr zebiega. Dlatego
stosujemy medycynê spersonalizowan¹ i dobieramy do
ka¿dego chorego inn¹ terapiê. Okreœlamy profil genetyczny nowotwor u, wra¿liwoœæ na chemioterapiê, radioterapiê, wa¿na jest nawet
reakcja po leczeniu chirurgicznym. Chirurgia jest coraz
bardziej z³o¿ona.
Rewolucja w porównaniu
z tym, co robiono, gdy zaczyna³ pan specjalizacjê?
- Jak zaczyna³em specjalizacjê, najczêstszym zabiegami chirurgicznymi by³y resekcje ¿o³¹dka z powodu
choroby wr zodowej. Odk¹d
odkr yto bakteriê Helicobacter pylori, chorobê wrzodow¹
¿o³¹dka leczy siê antybiotykami. Chirurgicznie leczymy
tylko powik³ania. To s¹ pojedyncze operacje w roku. Mamy ogromny skok technologiczny. Pier wszego wyciêcia
pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹ laparoskopow¹ dokonano w Polsce w 1991 roku.
Æwieræ wieku póŸniej jest to
ju¿ dominuj¹ca metoda w
chirurgii dróg ¿ó³ciowych. W
2007 roku w naszym województwie liczba laparoskowych resekcji pêcher zyka
¿ó³ciowego pr zewy¿szy³a
liczbê klasycznych operacji
chirurgicznych.
Co siê teraz najczêœciej
operuje?
- Patologie dróg ¿ó³ciowych, niedro¿noœæ, przepukliny i oczywiœcie onkologia:
nowotwor y jelita gr ubego,
¿o³¹dka, tr zustki, piersi.
Mówimy ju¿ o epidemii raka
jelita grubego, to w tej chwili druga pr zyczyna zgonów
wœród mê¿czyzn i wœród kobiet. Niestety, chor zy trafiaj¹ bardzo póŸno, czêsto
ju¿ z powik³aniami nowotworowymi. Natomiast zachorowalnoœæ na raka ¿o³¹dka
spada.
Kluczem do zahamowania r ozwoju nowotwor ów
¿ o ³ ¹ d k a m i a ³ o b y æ p owszechne u¿ywanie lodówek, bo przestaliœmy konser wowaæ ¿ywnoœæ sol¹.
Nie da siê czegoœ wynaleŸæ
na raka jelita grubego?
- Niestety na razie o niczym takim nie wiadomo. Badany jest wp³yw b³onnika, antyoksydantów, wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe badania, nie-

które siê wykluczaj¹. Brak
jednoznacznych dowodów.
Ale jest dieta, któr¹ mo¿na
poleciæ ka¿demu. To dieta
œr ódziemnomorska: du¿o
œwie¿ych warzyw i owoców,
r yby czter y razy w tygodniu,
kwasy omega – 3, nienasycone kwasy t³uszczowe, migda³y, czer wone wino w ograniczonych iloœciach.
S¹ jakieœ zachowania
prozdrowotne?
- Dieta œródziemnomorska. W³aœciwie pomaga na
wszystko. Powinniœmy unik a æ w ê g l o w o d a n ó w p r os t y c h , t ³ u s z c z ó w n a s y c onych, rzeczy sma¿onych, pieczonych, sosów na bazie majonezu.
Wszystkiego, co dobre.
Ciekawa jestem czy pan profesor te¿ siê do tego stosuje?
- W ybr zydzam jak jest
sma¿one. Wolê nie zjeœæ i
byæ g³odnym ni¿ siê nasyciæ
byle czym. Zdrowotnie tak
jest lepiej. Bardzo du¿o zaburzeñ jest zwi¹zanych z absurdalnie niezdrow¹ diet¹ polskiego spo³eczeñstwa.
Zreszt¹, Amer ykanie czy Br ytyjczycy wcale nie lepiej siê
od¿ywiaj¹. Szybkie jedzenie,
sma¿one w oleju kilkakrotnie
u¿ywanym, nie jest zdrowie.
Ja mam obr zydzenie do
sa³atek gotowych z sosami,
bojê siê wrêcz tego jeœæ.
Sa³atkê najlepiej zrobiæ w domu, wprost do zjedzenia,
wtedy wiem, co jest krojone,
co dodawane. Radzê te¿ czytaæ etykiety na produktach i
przestrzegaæ dat wa¿noœci.
Czas tr wa³oœci jakiegoœ produktu spo¿ywczego jest okreœlony nie tylko dlatego, ¿eby
coœ by³o smaczne, wiele substancji u¿ywanych w przemyœle spo¿ywczym po up³ywie
daty wa¿noœci po prostu
szkodzi. Dieta a¿ w 35 procentach odpowiada za rozwój
nowotworów. Jak do³¹czymy
do diety palenie tytoniu, mamy 65 proc. czynników r yzyka rozwoju nowotworów. Generalnie nale¿y jeœæ mniej ni¿
wiêcej, bardziej chudo ni¿
t³usto, nie sma¿yæ, bardziej
gotowaæ, unikaæ s³odyczy. I
pozostawaæ po posi³ku z
uczuciem lekkiego niedosytu.
Za czym pan têskni?
- Czasem do ¿ony mówiê,
„pr zeszlibyœmy siê t¹
miedz¹, gdzie chodziliœmy w
Ta r c z k u ” . P o w r a c a j ¹ d o
mnie, szczególnie w trudniejszych momentach, obrazy z
okresu mojej m³odoœci: zielone ³¹ki wzd³u¿ Sieradowianki
wiosn¹ i latem. Z jednej strony chcia³em wyjœæ z tych ³¹k,
w okresie szko³y podstawow e j p r a c e , k t ó r e w y k o n ywa³em w gospodarstwie,
mnie mêczy³y, ir ytowa³y, a teraz tam powracam szukaj¹c
spokoju. „Daj spokój”, mówi
mi ¿ona, „tam ju¿ nie ma tamtej wsi”.
Dziêkujê za rozmowê.
Iza BEDNARZ
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zosta³ Lekarzem Roku 2012 w plebiscycie „Echa Dnia”.

Profesor Stanis³aw G³uszek, dziekan Wydzia³u Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Stanis³aw G³uszek
Profesor doktor habilitowany nauk
medycznych, specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej, absolwent
Akademii Medycznej w £odzi, jest
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej, ordynatorem
Klinicznego Oddzia³u Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, dziekanem Wydzia³u Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje
siê w chirurgii ogólnej i onkologicznej przewodu pokarmowego, problemach ¿ywienia pozajelitowego i dojelitowego. Autor blisko 300 publikacji, w tym kilku ksi¹¿ek (miêdzy innymi „Chirurgii dla wydzia³ów nauk o
zdrowiu” oraz ksi¹¿ki o problemach
staroœci). Ma 59 lat. Otrzyma³ odznaczenie Gloria Medicinae i
pierwsz¹ nagrodê za pracê naukow¹
na Miêdzynarodowym Kongresie Chirurgów w Mediolanie oraz Nagrodê
Polskiego Towarzystwa ¯ywienia Poza i Dojelitowego. ¯ona jest stomatologiem. Starsza córka Martyna
jest doktorem psychologii, mieszka
w Warszawie, ma trzy córki: Nataliê,
Julkê i Oliwiê. M³odsza córka Katarzyna jest magistrem farmacji, pracuje w Œwiêtokrzyskim Centrum Onkologii.
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Graæ, aby pomagaæ innym…
n Ju¿ po raz czwarty w Kielcach odby³ siê Turniej Charytatywny w pi³kê no¿n¹ pamiêci Izy Domaga³y.
Emocji i atrakcji, jak co roku, nie zabrak³o
zespó³ Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Kielcach. Trzecie miejsce przypad³o ekipie
Szko³y Jazdy Korona MM, która w pojedynku o trzecie miejsce pokona³a Or³y Zgórskiego.
Zawody uœwietni³y dwa mecze pokazowe: Polskich
Dziewczyn z reszt¹ œwiata i Korony Kielce z Old Boyami Korony. Ekstraklasowa dru¿yna
stawi³a siê w mocnym
sk³adzie… Na boisku mogliœmy zobaczyæ miêdzy innymi
trenera Leszka Ojrzyñskiego,
szkoleniowca bramkar zy,
by³ego reprezentanta Polski
Macieja Szczêsnego i kapitana dru¿yny Kamila Kuzerê.
Niestety taki sk³ad okaza³ siê
za s³aby na Old Boyów. Koroniarze przegrali po emocjonuj¹cym pojedynku 2:4.
Miêdzy poszczególnymi
meczami mia³y równie¿ miejsce pokazy artystyczne. Zgromadzon¹ publicznoœæ do ³ez
rozbawi³ Kabaret z Konopii, a
nutê muzycznego uniesienia
wprowadzili cz³onkowie znanej
z „Bitwy na g³osy” dru¿yny Andr zeja Piasecznego. Swoje
freestylowe umiejêtnoœci w
zabawie z pi³k¹ pokazali
ch³opaki z grupy Quite Fanta-

stic Crew, a taneczne show zaprezentowa³y medalistki mistrzostw œwiata i Polski.
Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ licytacji przedmiotów
wystawionych na aukcjê. Zlicytowano miêdzy innymi: rzeczy
wystawione przez siatkarzy
Effectora Kielce i koszulkê zawodnika Vive Targi Kielce Urosa Zormana.
Po zakoñczeniu turnieju odby³o siê wrêczenie nagród.
Uhonorowano zwyciêskie dru¿yny, a tak¿e rozdano wyró¿nienia indywidualne. Nagrody
wrêczyli: rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, profesor Jacek Semaniak i kierownik Studium Wychowania Fizycznego UJK doktor Rafa³
Paw³owski.
IV Turniej Charytatywny zakoñczy³ siê pe³nym sukces organizacyjnym, jak i spor towym. Najlepiej natomiast
œwiadczy o tym zebrana suma
ponad 8,5 tysiêcy z³otych na
leczenie ma³ej Julki. Za rok
pi¹ta jubileuszowa edycja Turnieju Char ytatywnego. Na
pewno przyniesie ona jeszcze
wiêcej emocji!
Maciej Wadowski
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³ównym organizatorem przedsiêwziêcia
by³o Studenckie Ko³o
Naukowe LIDER
dzia³aj¹ce na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego pod
przewodnictwem Damiana Liwochy. Wspó³organizatorem
zawodów by³ Klub Uczelniany
AZS UJK Kielce, a patronat
nad nimi obj¹³ profesor Jacek
Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Iza Domaga³a by³ uczennic¹ IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Hanki Sawickiej w Kielcach. Niestety Iza w
2010 roku przegra³a walkê z
nowotwor em koœci. I to
w³aœnie ku jej pamiêci po raz
kolejny zorganizowano Turniej
Char ytatywny. W tym roku
g³ównym celem by³a zbiórka
pieniêdzy na leczenie 8-letniej
Julki.
W g³ównej r ywalizacji
wziê³o udzia³ 16 dru¿yn. Chocia¿ spotkania mia³y charakter towarzyski, to nie zabrak³o
w nich wielu piêknych akcji i
bramek. Ostatecznie po
ca³odniowej r ywalizacji zwyciê¿yli zawodnicy z dru¿yny La
Furia Roja. Pokonali oni w finale dopiero po rzutach karnych

Podczas turnieju licytowano koszulkê Macieja Korzyma.

ZWYCIÊSKI MARATON SZCZYPIORNISTÓW AZS UJK…

Trzy razy zwyciêstwo

Pierwsze wygrane
derby Kielc
W ostatni¹ œrodê „czarno-bia³o-czer woni” rozegrali
kolejn¹ ods³onê bitwy o Kielce. Akademicy jeszcze nigdy
nie pokonali Poloniki, dwukrotnie remisuj¹c i raz przegr ywaj¹c. Tym razem derby
mia³y zupe³nie inny przebieg…
Pojedynek rozpocz¹³ siê od
wyrównanej gr y. W poczynaniach obu zespo³ów widaæ
by³o du¿o ner wowoœci. Przy
stanie 6:6 akademicy zdobyli
szeœæ bramek z rzêdu i w 23.
minucie prowadzili 12:6. Do
koñca pierwszej po³owy podopieczni trenera B³aszkiewicza kontrolowali przebieg meczu i do szatni zeszli prowadz¹c 18:12. Drugie trzydzieœci minut lepiej zaczêli zawodnicy Poloniki. Wraz z
up³ywem kolejnych minut systematycznie zmniejszali straty
bramkowe. W 57. minucie
uda³o siê im doprowadziæ do
wyrównania po 30. Akademicy
odpowiedzieli bramkami
skrzyd³owych Sergiusza Wojdy

i Mateusza B¹ka, ponownie
wychodz¹c na prowadzenie
32:30. Jednak Polonica trafi³a
na 32:31. W 60. minucie akademicy dorzucili jeszcze dwie
bramki na 34:31. Rywale nie
byli ju¿ w stanie podj¹æ walki.
Zdobyli co prawda jeszcze
jedn¹ bramkê, ale spotkanie
zakoñczy³o pierwszym zwyciêstwem w derbach Kielcach
graczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 34:32. - Ju¿
przed meczem zapowiadaliœmy sobie, ¿e musimy wreszcie
wygraæ z Polonik¹. I w³aœnie to
nam siê uda³o. Po przer wie
daliœmy sobie troszkê narzuæ
styl zespo³u Poloniki. Na
szczêœcie myœlê, ¿e nasze coraz wiêksze doœwiadczenie
pozwoli³o, ¿e w koñcu zachowaliœmy t¹ zimn¹ krew i zakoñczyliœmy pojedynek zwyciêstwem – oceni³ spotkanie Pawe³ Papaj, kapitan zespo³u
AZS UJK.

21:16. Druga po³owa nie przynios³a zmiany obrazu gry z koñcówki pierwszej ods³ony. Gospodarze kontrolowali przebieg spotkania, powiêkszaj¹c
systematycznie swoje prowadzanie. Pojedynek zakoñczy³
siê ostatecznie zwyciêstwem
akademików 40:31. Zadowolony po spotkaniu tr ener
B³aszkiewicz ocenia³: - Niesamowicie cieszy nas to zwyciêstwo. Uda³o siê nam wygraæ to
spotkanie w miarê spokojnie.
Od oko³o 15 minuty mecz by³ w
pe³ni przez nas kontrolowany.
Mo¿na mieæ troszkê pretensje
do gry w obronie, ale myœlê, ¿e
zwyciêzców siê nie s¹dzi. Dziêki zwyciêstwom z Polonic¹
Kielce i ze Stal¹ II Mielec
szczypiorniœci AZS UJK Kielce
umocnili siê na czele tabeli III
ligi i s¹ coraz bli¿ej odniesienia w niej koñcowego sukcesu.

czach w tym tygodniu w pewnych momentach brakowa³o
nam si³ – komentowa³ na
gor¹co po meczu £ukasz Michalski, ko³owy AZS UJK.
Pojedynek z AZS AGH Kraków zamkn¹³ dla akademików
pierwsz¹ rundê zmagañ w Lidze Ma³opolskiej. Ich bilans
to: szeœæ zwyciêstw, tylko jedna pora¿ka i pierwsze miejsce
w tabeli. - Myœlê, ¿e liga daje

nam mo¿liwoœæ zderzenia siê
z mocnymi dru¿ynami i grania
na ca³kiem wysokim poziomie. Jak widaæ, niektóre mecze koñcz¹ siê naszym zwyciêstwem tylko dwoma-trzema
bramkami. Ale najwa¿niejsze
jest to, ¿e mamy mo¿liwoœæ
podnoszenia swoich umiejêtnoœci – podsumowuje poczynania swoich podopiecznych
trener B³aszkiewicz.

Po intensywnym tygodniu
graczy AZS UJK Kielce nie czeka d³ugi odpoczynek. Ju¿ w tê
niedzielê, 24 marca przed nimi nastêpne wyzwanie. Tym
razem „czarno-bia³o-czer woni” zmierz¹ siê w pojedynku III
ligi z Grodziszczank¹ Grodzisko Dolne. Mecz rozpocznie
siê o godzinie 12 w hali II LO,
s³ynnego „Œniadka”.
Maciej Wadowski

Na czele dwóch tabel
Pewne zwyciêstwo
nad Mielcem
Natomiast w sobotê akademicy zmierzyli siê ze Stal¹ II
Mielec. Pojedynek nie zacz¹³
siê jednak dla nich najlepiej.
Gracze Stali zaczêli od dobrej
gry i prowadzenia 3:0. Jednak
kielczanie szybko odrobili
straty, a spotkanie siê wyrówna³o. Do 17. minuty i stanu
10:10 byliœmy œwiadkami gry
praktycznie bramka za bramkê. Od tego momentu inicjatywê na parkiecie przejêli gospodarze. Dziêki dobrej postawie zeszli do szatni prowadz¹c

Poza zmaganiami trzecioligowymi podopieczni Tomasza
B³aszkiewicza bior¹ jeszcze
udzia³ w rozgr ywkach Ligi
Ma³opolskiej. W niedzielê na
zakoñczenie intensywnego tygodnia „czarno-bia³o-czer woni” rozegrali akademickie derby Ma³opolski z AZS AGH Kraków. Po zaciêtym pojedynku
kielczanie wygrali 23:21
(11:13). - By³ to dla nas ciê¿ki
mecz. Ch³opaki z AGH-u postawili bardzo trudne warunki.
Du¿o by³o walki si³owej, ale
uda³o siê nam zwyciê¿yæ. Widaæ by³o, ¿e po tych dwóch me-
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ostatnim tygodniu pi³kar ze
rêczni AZS UJK
Kielce rozegrali
a¿ trzy pojedynki i wszystkie
wygrali. W zmaganiach III ligi
podopieczni trenera Tomasza
B³aszkiewicza zmierzyli siê w
dwóch wa¿nych spotkaniach z:
Polonik¹ Kielce i Stal¹ II Mielec. Natomiast w Lidze
Ma³opolskiej zagrali derbowy
pojedynek z AZS AGH Kraków.

W ci¹gu siedmiu dni nasi szczypiorniœci rozegrali trzy pojedynki.

