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Tytu³ dla

mistrzyni s³owa
� Ka¿da jej ksi¹¿ka jest wielkim

wydarzeniem w œwiatowej literaturze.

Utwory t³umaczone s¹ na wiele

jêzyków, a z jej zdaniem licz¹ siê

nie tylko wielbiciele poezji.

Ewa Lipska otrzyma dziœ tytu³

doktora honoris causa

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Czytaj na stronie 3

Uniwersytecka debata

Uniwersytet Jana Kochanowskiego goœci³ rektorów z dziewiêtnastu polskich uniwersytetów

podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Czytaj na stronie 4

Niepowtarzalna uczelnia

Uczniowie ze szkó³ ponadgimnazjalnych odwiedzili nasz¹ uczelniê w dniu otwartym. Wielu z

nich zamierza studiowaæ na kieleckim uniwersytecie Czytaj na stronie 5



STUDENTII

R
odzaj mêski tu nie

pasuje, bo wszystkie

tytu³y otrzyma³y pa-

nie.

Nowymi doktorami habilito-

wanymi zosta³a Edyta Suliga z

Wydzia³u Nauk o Zdrowiu oraz

Lidia Michalska-Bracha i

Ma³gorzata Przenios³o z Wy-

dzia³u Humanistycznego.

Tylko trzy

Rozprawa habil itacyjna

Edyty Suligi odby³a siê na Wy-

dziale Nauk o Zdrowiu Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach. Co bardzo wa¿ne,

by³a pierwsza habilitacja na

tym wydziale. Radê wydzia³u

wspomagali profesorowie Uni-

wersytetu Jagielloñskiego

oraz Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Nauki o zdrowiu s¹

bardzo m³od¹ specjalnoœci¹,

istniej¹c¹ w Polsce dopiero od

2008 roku. To szeroko pojêta

dziedzina wiedzy o funkcjono-

waniu cz³owieka w œrodowi-

sku, obejmuje zagadnienia,

którymi nie zajmuje siê medy-

cyna kliniczna: miêdzy innymi

zdrowie publiczne, ¿ywienie i

dietetykê, choroby zawodowe,

choroby zakaŸne, uzale¿nie-

nia i profilaktykê. Do tej pory

tytu³ doktora habilitowanego

w tej dziedzinie uzyska³y tylko

trzy osoby w Polsce, w tym

doktor Edyta Suliga.

Formy ¿ywienia

Pani doktor pochodzi z Rzu-

cowa ko³o Szyd³owca, jest ab-

solwentk¹ biologii na Uniwer-

sytecie Jagielloñskim, po stu-

diach podjê³a pracê na Wy-

dziale Pedagogicznym i Arty-

stycznym Akademii Œwiêto-

krzyskiej, a od 2008 roku pra-

cuje na Wydziale Nauk o Zdro-

wiu Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego. Jej praca habilita-

cyjna i badawcza dotyczy³a po-

równania form i sposobów ¿y-

wienia w œrodowisku wiejskim

i miejskim Kielecczyzny w la-

tach 2002 – 2005. – Wygl¹da

to nieciekawie. Dzieci w mie-

œcie jedz¹ za du¿o s³odyczy i

fast foodów. Z kolei dzieci na

wsi spo¿ywaj¹ za ma³o mleka i

jego przetworów, owoców i wa-

rzyw, ich dieta jest ma³o zró¿-

nicowana. Wi¹¿e siê to z tym,

¿e nasz region jest po prostu

ubogi. Te b³êdy ¿ywieniowe

bêd¹ w przysz³oœci odbijaæ siê

na zdrowiu populacji. Ju¿ teraz

równie¿ i u nas zaczyna siê

epidemia oty³oœci, zw³aszcza

wœród mê¿czyzn – mówi dok-

tor habilitowany Edyta Suliga.

Tylko we Lwowie

Kolejnym doktorem habili-

towanym jest Lidia Michal-

ska-Bracha. Absolwentka In-

stytutu Historii Wy¿szej Szko³y

Pedagogicznej w Kielcach,

któr¹ ukoñczy³a w 1986 roku.

W latach 1986-1999 praco-

wa³a w Dziale Historii Muzeum

Narodowego w Kielcach. – Fa-

scynuje mnie tradycja legiono-

wa i postaæ Józefa Pi³sudskie-

go – mówi. Jest wspó³autorem

Sanktuarium Marsza³ka Józe-

fa Pi³sudskiego mieszcz¹cego

siê w Muzeum Narodowym. W

1999 roku obroni³a rozprawê

doktorsk¹ pod kierunkiem

profesora Wies³awa Cabana i

od tego momentu zwi¹za³a siê

zawodowo z Instytutem Histo-

rii. Podsumowaniem ostat-

nich lat jej pracy jest monogra-

fia „Miêdzy pamiêci¹ a histo-

riografi¹. Lwowskie debaty o

powstaniu styczniowym

(1864-1939)” (Kielce 2011).

Na jej podstawie w listopadzie

2011 roku przyst¹pi³a do kolo-

kwium habilitacyjnego i uzy-

ska³a stopieñ doktora habili-

towanego nauk humanistycz-

nych w zakresie historii, spe-

cjalnoœæ: historia idei i myœli

politycznej, historia XIX i XX

wieku. Recenzentami dorobku

naukowego Lidi i Michal-

skiej-Brachy byli profesorowie

kilku znacz¹cych oœrodków

naukowych w kraju: Wiktoria

Œliwowska z Instytutu Historii

Polskiej Akademii Nauk,

Ma³gorzata Karpiñska z Uni-

wersytetu Warszawskiego,

W³adys³aw Zajewski z

Ateneum Szko³a Wy¿sza w

Gdañsku oraz Wies³aw Caban

z naszego uniwersytetu. Lidia

Michalska-Bracha posiada w

swoim dorobku naukowym po-

nad 70 publikacji, w tym mo-

nografie, prace zbiorowe, arty-

ku³y i recenzje. Wyniki swoich

badañ prezentowa³a na ponad

30 znacz¹cych konferencjach

naukowych, krajowych i zagra-

nicznych, w tym w Pary¿u, Lwo-

wie, Pradze i Omsku. By³a sty-

pendystk¹ Towarzystwa Histo-

r yczno-Literackiego imienia

doktor Marii Zdziarskiej-Zale-

skiej, przyznawanego przez

Polsk¹ Akademiê Umiejêtno-

œci w Krakowie na prace ba-

dawcze w Bibliotece Polskiej

w Pary¿u. Aktualnie jest cz³on-

kiem Miêdzynarodowego Ze-

spo³u Badawczego: Galicja

1772-1918 oraz Ogólnopol-

skiego Komitetu Obchodów

150 rocznicy powstania stycz-

niowego. Jest wspó³za³o¿y-

cielk¹ serii wydawniczej Insty-

tutu Historii Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego pod ty-

tu³em „Znani i nieznani dzie-

wiêtnastowiecznego i miêdzy-

wojennego Lwowa” oraz

wspó³redaktork¹ czasopisma

uniwersyteckiego „Miêdzy

Wis³¹ a Pilic¹” W latach 2003

-2009 pe³ni³a obowi¹zki pre-

zesa kieleckiego Oddzia³u Pol-

skiego Towarzystwa Histo-

rycznego. – Moje prace s¹ wy-

nikiem wielu lat spêdzonych w

bibliotekach, w tym czêstych

wizyt we Lwowie czy Pary¿u –

mówi nowy doktor habilitowa-

ny uniwersytetu. Zw³aszcza to

pierwsze miejsce darzy sym-

pati¹. – Szczególna rola Lwo-

wa wynika z tego, ¿e powsta³o

tam bardzo aktywne i liczebne

œrodowisko powstania stycz-

niowego. Lwów ze wzglêdu na

swoj¹ liberaln¹ atmosferê by³

œwietnym i przychylnym miej-

scem dla struktur zwi¹zanych

z powstaniem styczniowym –

podkreœla Lidia Michal-

ska-Bracha.

Matematycy

i dobroczyñcy

Trzecim doktorem habilito-

wanym naszej uczelni jest

Ma³gorzata Przenios³o. Pracu-

je w Instytucie Edukacji Szkol-

nej Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Dokto-

rat obroni³a z dydaktyki mate-

matyki, natomiast habilito-

wa³a siê z historii. Jej ksi¹¿ka

habilitacyjna dotyczy³a mate-

matyków polskich w II Rzeczy-

pospolitej. W okresie miêdzy-

wojennym polska matematy-

ka zyska³a œwiatow¹ s³awê.

Wi¹za³o siê to z osi¹gniêciami

takich osób jak chocia¿by Ste-

fan Banach, Wac³aw Sierpiñ-

ski, Hugo Steinhaus czy Ste-

fan Mazurkiewicz. Poza dzieja-

mi œrodowisk naukowych,

Ma³gorzata Przenios³o intere-

suje siê i innymi w¹tkami ba-

dawczymi, szczególnie histo-

ri¹ ziemiañstwa polskiego

oraz dziejami dobroczynnoœci i

opieki spo³ecznej. W sumie w

jej dorobku znajduje siê oko³o

100 publikacji naukowych, w

tym 4 ksi¹¿ki i wiele artyku³ów

w renomowanych czasopi-

smach polskich i zagranicz-

nych. Interesuje j¹ poezja, po-

dró¿e i wêdkarstwo.

/pio/, /ib/

Trzy ¿eñskie habilitacje
� Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma trzech nowych doktorów habilitowanych

� Edyta Suliga, doktor habilitowany w dziedzinie nauk o zdrowiu, pierwszy taki naukowiec

w Œwiêtokrzyskiem.
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� Lidia Michalska–Bracha, nowy doktor habilitowany uniwersytetu. � Doktor habilitowany Ma³gorzata Przenios³o.
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STUDENT III

D
ziœ na uniwersytecie

ma miejsce wyj¹tko-

wa uroczystoœæ. Ty-

tu³ doktora honoris

causa Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego otrzyma Ewa

Lipska.

- Pr zy jêcie pr zez Ewê

Lipsk¹ doktoratu honoris cau-

sa Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach bêdzie

dla nas nie tylko wielkim

splendorem, ale i zaszczytem

– argumentowa³a profesor Re-

gina Renz, rektor uczelni we

wniosku do senatu Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego.

Ewa Lipska jest poetk¹,

eseistk¹ i fel ietonistk¹,

uznan¹ w ca³ym œwiecie. De-

biutowa³a przed czterdziestu

laty. Opublikowa³a dotychczas

swoje wiersze nie tylko w wielu

autorskich tomikach poetyc-

kich, ale tak¿e w licznych cza-

sopismach literackich, alma-

nachach i zbiorach. W jej boga-

tym, rozrastaj¹cym siê prak-

tycznie z dnia na dzieñ dorob-

ku poetyckim warto wymieniæ

miêdzy innymi tak znacz¹ce

pozycje jak: „Wiersze” (19-

67), „Trzeci zbiór wierszy”

(1972), „¯ywa œmieræ”

(1979), „Dom Spokojnej

M³odoœci” (1979), „Nie o

œmieræ tutaj chodzi, lecz o

bia³y koronek” ( 1982), „Wa-

kacje mizantropa” (1993),

„Stypendyœci czasu” (1994)

czy g³oœn¹, polsko–niemieck¹

publikacjê „¯ycie zastêpcze”

– Ersatzleben (1998).

Ka¿da z jej ksi¹¿ek jest

znacz¹cym dla polskiej kultury

wspó³czesnej wydarzeniem

artystycznym. Z bogat¹ twór-

czoœci¹ poetki mogli siê zapo-

znaæ czytelnicy w wielu - nie

tylko europejskich – krajach.

Wiersze i eseje Ewy Lipskiej

t³umaczone by³y bowiem na

blisko czterdzieœci jêzyków:

miêdzy innymi niemiecki, an-

gielski, wêgierski, hiszpañski,

kataloñski, albañski, serbski,

szwedzki, hebrajski, s³owacki.

Ewa Lipska przez dziesiêæ

lat by³a redaktorem dzia³u po-

ezji krakowskiego Wydawnic-

twa Literackiego, przez sie-

dem lat (od 1991 do 1997 ro-

ku) pe³ni³a obowi¹zki ambasa-

dora polskiej kultury kieruj¹c

Instytutem Polskim w stolicy

Austrii, w Wiedniu. By³a jedn¹

ze wspó³za³o¿ycielek Stowa-

rzyszenia Pisarzy Polskich,

jest cz³onkiem Polskiej Akade-

mii Umiejêtnoœci. Nieobca

jest jej tak¿e dzia³alnoœæ dy-

daktyczno–wyk³adowa, prowa-

dzi³a bowiem warsztaty po-

etyckie w Studium Literac-

ko–Artystycznym Uniwersyte-

tu Jagielloñskiego.

Wœród wielu polskich i miê-

dzynarodowych wyró¿nieñ, od-

znaczeñ i nagród literackich

poetki znajduj¹ siê innymi: na-

grody PEN-klubów polskiego i

austriackiego, presti¿owa na-

groda Koœcielskich, nagrody

miasta Krakowa, srebrny me-

dal Zas³u¿ony Kulturze Gloria

Artis, poetycka nagroda Serbii

Z³oty Klucz Smedereva (2009)

i Naim Frasheri Prize poetycka

nagroda Macedonii (2010) i

przyznane w tym samym roku

przez Ministerstwo Kultur y

Republiki Kosowo wyró¿nienie

Przyl¹dek Dobrej Nadziei. Za

ksi¹¿kê „Sklepy zoologiczne”

Ewa Lipska zosta³a wyró¿nio-

na Wawrzynem Literackim za

najlepsz¹ ksi¹¿kê 2002 roku.

Przez dwoma laty natomiast

Wydawnictwo Literackie w

Krakowie uhonorowa³o Ewê

Lipsk¹ wspólnie ze znakomi-

tym kabaretem literackim Piw-

nica pod Baranami specjaln¹

„Akademi¹ ku czci...”

Dzisiejsza uroczystoœæ na-

dania Ewie Lipskiej tytu³u dok-

tora honoris causa Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego

po³¹czona jest promocj¹ no-

wych doktorantów naszej

uczelni. Pe³n¹ listê nowych

doktorów prezentujemy obok.

Pocz¹tek dzisiejszej uro-

czystoœci o godzinie 12 w auli

g³ównej Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego przy ulicy Ste-

fana ¯eromskiego 5.

oprac. /pio/

Nowi doktorzy Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego

Wydzia³ Humanistyczny: Grzegorz Lie-

brecht, Agnieszka Rosiñska–Mamej, Szy-

mon Szarek, Pawe³ Gotowiecki, Lucyna

£ysiak–Kossowska, Maria Wojciechowicz,

El¿bieta Fert-Cichecka. Wydzia³ Nauk o

Zdrowiu: Jolanta Anna Karyœ, Dorota Rê-

bak, Anna Tokarska, Gra¿yna Lis, Ewa Ma-

kie³a, Tomasz Orczykowski. Wydzia³ Mate-

matyczno–Przyrodniczy: Joanna Kinga

Czub, Marta Deperas–Kamiñska, Katarzyna

Dorota Lewandowska, Maria Wiktoria Kuch-

ta, Wioletta Ko³bus. Wydzia³ Zarz¹dzania i

Administracji: Micha³ Czerpak, Ma³gorzata

Derfla. Wydzia³ Pedagogiczny i Artystycz-

ny: Katarzyna Cynowska, Liliana Hoppe,

Ma³gorzata Kowalczyk, Iwona Maciejewska,

Justyna Miko, Ma³gorzata Molenda, Aneta

Barbara Skuza, Bo¿ena Szwabowa, Magda-

lena Œwiercz–Wojteczek.

� Ewa Lipska otrzyma dziœ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Egzamin

Egzamin konkursowy na króla

wypad³ doskonale.

Zg³osi³a siê pewna iloœæ królów

i jeden kandydat na króla.

Królem wybrano pewnego króla

który mia³ zostaæ królem.

Otrzyma³ dodatkowe punkty za pochodzenie

spartañskie wychowanie

i za uœmiech

ujmuj¹cy wszystkich za szyjê.

Z historii odpowiada³

ze œwietnym wyczuciem milczenia.

Obowi¹zkowy jêzyk

okaza³ siê jego w³asnym.

Gdy mówi³ o sprawach sztuki

chwyci³ komisjê za serce.

Jednego z cz³onków komisji

chwyci³ odrobinê za mocno.

Tak

to na pewno by³ król.

Przewodnicz¹cy komisji

pobieg³ po naród

aby móc uroczyœcie

wrêczyæ go królowi.

Naród

oprawiony by³

w skórê.

Ewa Lipska

Tytu³ dla mistrzyni s³owa
� Ewa Lipska doktorem honoris causa uniwersytetu

Dzia³a tak¿e portal internetowy

STUDENT
Tam znajdziecie wszystko,

co dotyczy uczelni,

studiów i studentów w Kielcach.

WejdŸcie na

WWW.STUDENT.ECHODNIA.EU



STUDENTIV

W
racamy do tego-

rocznego rankin-

gu szkó³ wy¿szych

2012 opubliko-

wanym przez „Perspektywy” i

„Rzeczpospolit¹”. Jego wyni-

ki komentuje profesor Jacek

Semaniak, rektor – elekt Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Kolejn¹ edycjê rankingu

opublikowano w maju. Tak wy-

soko nasza uczelnia jeszcze

nigdy nie by³a. Uniwersytet Ja-

na Kochanowskiego zaj¹³ 57

miejsce. W rankingu wziêto

pod uwagê presti¿, innowacyj-

noœæ, potencja³ naukowy,

efektywnoœæ naukow¹, warun-

ki studiowania i umiêdzynaro-

dowienie uczelni. Za ka¿d¹ z

tych kategorii przyznawano

punkty 250 uczelniom w kraju

i na tej podstawie sporz¹dzo-

no zestawienie.

Nazwy nie zmienili

Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego ma du¿e powody

do zadowolenia. 57 miejsce w

kraju, to jedenaœcie miejsc wy-

¿ej ni¿ przed rokiem. – Konse-

kwentnie poprawiamy pozycjê

w tym rankingu. W tym roku

zdecydowa³y o tym punkty

przyznane nam za presti¿, in-

nowacyjnoœæ i umiêdzynaro-

dowienie – mówi profesor Ja-

cek Semaniak, rektor – elekt

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. Trzykrotny wzrost ilo-

œci punktów za presti¿ uczelni,

to wed³ug profesora Jacka Se-

maniaka, efekt przekszta³ce-

nia uczelni w uniwersytet kla-

syczny. – Choæ nie wszyscy

jeszcze o tym wiedz¹, bo w te-

gorocznym rankingu nadal fi-

gurujemy jako uniwersytet hu-

manistyczno–przyrodniczy –

œmieje siê profesor Jacek Se-

maniak.

Skazani na awans

- Mogê powiedzieæ, ¿e je-

steœmy skazani na awans. In-

westycje, które zosta³y poczy-

nione w ostatnich latach, ko-

lejne kierunki z doktoryzowa-

niem musz¹ procentowaæ w

notowaniach rankingowych –

uwa¿a profesor Jacek Sema-

niak. Oprócz wzrostu punktów

za presti¿ uczelni ciesz¹ go te¿

wy¿sze wyniki w kategorii:

umiêdzynarodowienie i inno-

wacyjnoœæ. W obydwu uniwer-

sytet dosta³ ponaddwukrotnie

wiêcej punktów ni¿ w poprzed-

nich edycjach rankingu. – Jeœli

chodzi o umiêdzynarodowie-

nie to wynik konsekwentnej

wymiany studentów w ramach

programów Socrates Era-

smus, a tak¿e wprowadzenia

zajêæ w jêzyku angielskim –

mówi profesor Jacek Sema-

niak. Wzrost punktów za inno-

wacyjnoœæ: z 15 na 32 rektor –

elekt t³umaczy du¿¹ liczb¹ in-

westycji, które oddawane s¹ w

ostatnich latach. Dziêki nim

znacznie poprawi³y siê warun-

ki studiowania, lepiej s¹ wypo-

sa¿one laboratoria.

Gdzie tracimy

Na tych dziedzinach nasz

uniwersytet zyskuje, traci za

to na ocenie œrodowiska na-

ukowego, która jest stosunko-

wo niska. – To pozostawia wie-

le do ¿yczenia – uwa¿a Jacek

Semaniak. W tej kategorii jed-

nak uczelnie z mniejszych

oœrodków akademickich s¹

niejako „z góry” skazane na

ni¿sze oceny. Dokonuj¹ ich bo-

wiem w wiêkszoœci przedsta-

wiciele du¿ych oœrodków aka-

demickich takich jak Warsza-

wa czy Kraków i trudno aby for-

sowali takie miasta jak Kielce,

Rzeszów czy Zielona Góra.

Dobry debiut

Tegoroczny ranking jest

jednak bardzo korzystny dla

naszej uczelni. - W koñcu je-

steœmy debiutantami w staw-

ce uniwersytetów klasycz-

nych, a za nami jest kilka star-

szych uniwersytetów – mówi

Jacek Semaniak. Kto wie?

Mo¿e w przysz³ym roku lub za

dwa lata znajdziemy siê ju¿ w

pierwszej piêædziesi¹tce pol-

skich uczelni wy¿szych, co

by³oby sporym sukcesem. –

Myœlê, ¿e jest to ca³kiem mo-

¿liwe – twierdzi profesor Jacek

Semaniak.

W tegorocznym rankingu

szkó³ wy¿szych na pierwszym

miejscu wœród polskich uczel-

ni wy¿szych jest Uniwersytet

Jagielloñski, który wyprzedzi³

Uniwersytet Warszawski,

ubieg³orocznego laureata.

Najwy¿ej z naszego wojewódz-

twa sklasyfikowana jest Poli-

technika Œwiêtokrzyska – na

53 miejscu, o cztery miejsca

wy¿ej ni¿ uniwersytet. Warto

zauwa¿yæ, ¿e w ubieg³ym roku

ta ró¿nica wynosi³a a¿ 19 po-

zycji. W osobnym rankingu

uczelni niepublicznych najwy-

¿ej ze Œwiêtokrzyskiego skla-

syf ikowana jest Wy¿sza

Szko³a Ekonomii i Prawa w

Kielcach – na 49 miejscu.

Piotr BURDA

UJK w rankingu

Miejsce Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego

w ostatnich latach

2006 – 71 2010 – 69

2007 – 78 2011 – 68

2008 – 72 2012 – 57

2009 – 74

RANKING UCZELNI WY¯SZYCH 2012

Jesteœmy skazani
na awans

Konkurs karaoke, bajkê o

indorku, któr y szuka³ ¿ony,

spotkania ze sportowcami z

naszego regionu i mnóstwo do-

brej zabawy przygotowali stu-

denci Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego podopiecznym

Placówki Opiekuñczo–Wycho-

wawczej Kamyk w Kielcach z

okazji Dnia Dziecka.

W role aktorów, prezente-

rów muzycznych i animatorów

gier i zabaw wcielili siê stu-

denci II roku pracy socjalnej

pod kierunkiem doktor Ma³go-

rzaty Por¹baniec, adiunkta w

Zak³adzie Pracy Socjalnej i

Promocji Zdrowia w Uniwersy-

tecie Jana Kochanowskiego.

– Do tej pory poznawali meto-

dykê pracy socjalnej w teorii,

teraz pora na praktykê. Zabie-

ram ich do ró¿nych placówek

pomocy spo³ecznej, przecie¿

to najlepszy sprawdzian ich

umiejêtnoœci – mówi Ma³go-

rzata Por¹baniec, która przez

wiele lat pracowa³a w Miej-

sk im Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej w Kie lcach.

Oprócz prowadzenia jednora-

zowych imprez, studenci

wspó³pracuj¹ jako wolontariu-

sze z Oœrodkiem Rehabilita-

cyjno–Edukacyjno–Wycho-

wawczym dla osób niepe³no-

sprawnych umys³owo przy uli-

cy Chêciñskiej w Kielcach i z

placówk¹ MOPR przy ulicy

M³odej. – Wra¿liwoœci spo-

³ecznej trzeba siê uczyæ i roz-

wijaæ w sobie – uwa¿a opie-

kunka studentów.

Aktualnie z Kamykiem nie

wspó³pracuj¹ wolontariusze,

poniewa¿, jak wyjaœnia Zofia

Weso³owska, dyrektor placów-

ki, nowa ustawa o zak³adach

leczniczych zaostrzy³a przepi-

sy i utrudni³a dostêp do tego

rodzaju placówek. – Ale jeste-

œmy otwarci na studentów,

którzy u nas odbywaj¹ prakty-

ki, czekamy na ich pomys³y

pracy z dzieæmi – mówi. Pod-

kreœla, ¿e najwa¿niejsze jest,

¿eby wolontariusze, o ile tacy

siê znajd¹, okreœlili jasno, w

jaki sposób chc¹ pomóc dzie-

ciom, jak du¿o czasu mog¹ im

poœwiêciæ, jakie bêd¹ ich

wspólne relacje. – W pracy z

dzieæmi wymagana jest

ogromna odpowiedzialnoœæ.

Te dzieci ju¿ raz zosta³y zawie-

dzione przez doros³ych, nie

chcemy, ¿eby po raz kolejny

uœwiadamia³y sobie, ¿e ktoœ je

oszuka³, zostawi³. One cze-

kaj¹ na m¹dre, odpowiedzial-

ne relacje – doda³a.

Studenci przekazali rów-

nie¿ dzieciom z Kamyka za-

bawki i sprzêt sportowy.

/IB/

� Zofia Weso³owska, dyrektor Kamyka dziêkuje studentom za prezenty dla dzieciaków.
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Studenci w Kamyku

R
ektorzy z dziewiêtna-

stu polskich uniwer-

sytetów wziêli udzia³

w ostatnim w tym ro-

ku posiedzeniu Konferencji

Rektorów Uniwersytetów Pol-

skich, które odbywa³o siê w bu-

dynku rektoratu Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach

Ki lkadziesi¹t osób ze

wszystkich uczelni zamiesz-

ka³o w kieleckim hotelu Dal.

Konferencja by³a okazj¹ do za-

prezentowania osi¹gniêæ kie-

leckich uczelni. Wiele miejsca

poœwiêcono te¿ wykorzystaniu

funduszy unijnych na badania

naukowe oraz relacjom miê-

dzy uczelniami wy¿szymi a biz-

nesem.

- Poruszamy tu wiele istot-

nych spraw. Przede wszystkim

chodzi o rozwój naukowy i mo-

¿liwoœæ korzystania z pieniê-

dzy uni jnych na lata

2014-2020 w ramach dzia³al-

noœci naukowo-badawczej.

Nie wystarczy ju¿ ¿eby poje-

dyncze uczelnie robi³y to we

w³asnym zakresie. Musz¹ po-

wstaæ konsorcja naukowo-ba-

dawcze, obejmuj¹ce kilka

uczelni – mówi³a profesor Re-

gina Renz, rektor Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w

Kielcach.

Na konferencji byli obecni

rektorzy w koñcz¹cej siê ka-

dencji oraz rektorzy elekci wy-

brani na kadencjê 2012-2016

z osiemnastu uniwersytetów.

Goœciem konferencji by³ profe-

sor Jacek Guliñski, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Na-

uki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Na zakoñczenie kieleckie-

go spotkania wybrano w³adze

Konferencji Rektorów Uniwer-

sytetów Polskich na now¹ ka-

dencjê. Przewodnicz¹cym na

lata 2012-2016 zosta³ jed-

nog³oœnie wybrany profesor

Bronis³aw Marciniak, rektor

Uniwersytetu imienia Adama

Mickiewicza, a wiceprzewod-

nicz¹cymi profesor W³odzi-

mierz Nykiel, rektor Uniwersy-

tetu £ódzkiego i profesor Mar-

cin Pa³ys, rektor - elekt Uniwer-

sytetu Warszawskiego.

Konferencja Rektorów Uni-

wersytetów Polskich (KRUP)

zosta³a powo³ana przez rekto-

rów uniwersytetów na zjeŸdzie

w Krakowie w 1989 roku. By³a

odpowiedzi¹ œrodowiska aka-

demickiego na przyjêcie rok

wczeœniej w Bolonii Wielkiej

Karty Uniwersytetów Europej-

skich.

Celem dzia³ania konferen-

cji jest zacieœnienie wspó³pra-

cy miêdzy uniwersytetami.

KRUP opracowuje i przedsta-

wia opinie i stanowiska w

sprawach istotnych dla rozwo-

ju polskiej nauki, szkolnictwa

wy¿szego, kultur y i oœwiaty

wspó³pracuj¹c z Konferencj¹

Rektorów Akademickich Szkó³

Polskich.

/pawlo/, /pio/

Uniwersytecka debata
� Rektorzy z ca³ej Polski goœcili w Kielcach

� Konferencja odbywa³a siê z auli rektoratu przy ulicy ¯eromskiego.



STUDENT V

N
ie, inaczej – gdy prze-

tacza siê przez nie ni-

czym walec drogowy.

Tak brzmieæ powinno

jednym zdaniem to co chcê tu

zawrzeæ. ¯arcik, oczywiœcie.

Juwenalia zaczê³y siê w po-

niedzia³ek, czternastego. Jesz-

cze wtedy mieliœmy zajêcia. Po-

dobnie we wtorek i w œrodê. No

i gdzieœ tak po œrodku tego

wszystkiego wypada³ nam egza-

min u znanego profesora - poli-

tyka. Trudny, przyznaæ trzeba.

Tak naprawdê kogo by nie spy-

taæ, nikt nie wiedzia³ jakie mog¹

paœæ pytania. Ka¿dy przygoto-

wywa³ siê wiêc z grubsza po

swojemu, kseruj¹c wszystko co

mu w rêce wpadnie. I tylko juwe-

naliów ¿al.

Ju¿ w poniedzia³ek pod aka-

demikami stan¹³ inauguracyjny

grill. We wtorek we Wspaku im-

preza, muzykê po mieœcie echo

niesie, a my… Proszê Pañstwa,

co za spotkanie! Na prawo od

kserówek z definicjami, i na le-

wo od notatek o systemach po-

litycznych wspó³czesnych pa-

ñstw tego œwiata – a propos,

ciekawe jaki procent studentów

tamtego wieczoru ,,chcia³ i nie

móg³”, podobnie jak my, cztery

mêczennice? Gdy jedna coœ

niecoœ umie, druga wznosi oczy

do nieba, O Boszz! To te¿ trzeba

znaæ? I tak œrednio co 20 minut

wzdychanie: A oni siê tam ba-

wi¹... Tak by³a od 16 do 22.

Nie jestem przesadnie po-

pularna. Nietowarzyska te¿ nie.

Mam kilku znajomych. Lep-

szych, gorszych – jak to z ludŸ-

mi. Mieszkam w akademikach

uniwersytetu czwarty ju¿ rok i

po trzecim postanowi³am stu-

diowaæ drugi kierunek. Mam

wiêc do kogo ,,przemówiæ” i na

pierwszym roku pierwszego

stopnia i na pierwszym drugie-

go. Jest OK, ale martwiê siê o

moja sesjê – nie bêdê tu ukry-

waæ, ¿e plany wyjazdowe mam

na wakacje i poprawka mo¿e

pokrzy¿owaæ mi je znacznie. No

wiêc nie p³aczê, ¿e nie tañczê,

bo chcê zatañczyæ, owszem,

ale ze szczêœcia. Jutro. Czarno

wszystko widzê, bo nie wiem,

czego siê po egzaminie spo-

dziewaæ. Nie znam tak napraw-

dê mo¿liwoœci pana X i tego co

on mo¿e na teœcie daæ. Jestem

raczej nastawiona poprawko-

wo, ale towarzystwo zakuwa,

wiêc gorsza nie bêdê. Moja su-

per, hiperimprezowa kole¿anka

zrezygnowa³a z grilla na Poli-

technice, a ja mam siê leniæ?!

Od 23 do 1 w nocy spêdzam

czas w sumie z ni¹ jedn¹ i mija

nam on bardziej na plotach, ni¿

na nauce. No i na wzdychaniu,

¿e zza okna dochodzi muzyka

ze Wspaka. A. nie mo¿e znieœæ

myœli, ¿e jej s¹siadki (których

tak na marginesie nienawidzi),

bawi¹ siê w najlepsze, a ona tu

zakuwa (hm, poniek¹d to do

niej nawet niepodobne…).

Grubo po pó³nocy, gdy nie-

trzeŸwy akademikowy pó³œwia-

tek œpiewa pod naszymi okna-

mi (a zimna jest ta noc), my ju¿

w pi¿amkach, umyte, ululane…

Noworodki tak maj¹, ale ¿eby

student!? Wstyd i hañba. Jakby

pos³uchaæ wypowiedzi pierw-

szaków, nie ma takiej si³y, która

odci¹gnie ich od radoœci, alko-

holu i zabawy, gdy tylko trafia

siê okazja. ,,Kolokwium? A weŸ

ju¿ przestañ! Napij siê z nami”.

I owszem, coœ niecoœ mi jesz-

cze œwita, ¿e tak w³aœnie mo-

¿na… Tyle, ¿e jestem ju¿ pierw-

szakiem, ale drugiego stopnia,

a to chyba ju¿ nie to samo.

Takie kszta³c¹ce siê, roze-

mocjonowane sprawdzianem

studentki, podczas, gdy nie-

opodal muzyka kruszy œciany -

niekomercyjny to widok. No

wiêc ³amiemy schematy.

Zw³aszcza te dotycz¹ce akade-

mika, stereotypowo postrzega-

nego jako miejsce orgii i siedli-

sko anarchii.

Ko³o 2, -3 w nocy, po pryszni-

cu i spor z¹dzeniu œci¹g,

zas³u¿ony sen. Nastêpnego

dnia test, a na nim pytania z ko-

smosu. Nie powiem, ¿e do niko-

go w kartkê nie zerknê³am -

k³amaæ nie umiem, ale uwa-

¿am, ¿e zaliczenie i tak mi siê

nale¿a³o. Takie poœwiêcenie!?

Kole¿anki myœl¹ podobnie – na-

uka by³a, zgadza siê? Có¿ z te-

go, ¿e nieefektywna. Za same

chêci nale¿y siê nagroda.

I by³a podwójna, bo nie

doœæ, ¿e test zaliczony, to noc

ze œrody na czwartek by³a na-

sza. Do bia³ego rana! Do dziœ

mam odciski.

Gra¿yna KA£UZIÑSKA

KIEDY W ¯YCIE STUDENTA

WKRADA SIÊ IMPREZA…

Sesja kontra

juwenalia

Wasze relacje

Czasem trudno po³¹czyæ przyjem-

noœæ z obowi¹zkiem. W maju to na-

wet bardzo trudno. Pisze o tym dla

„Studenta” jedna ze studentek. Za-

chêcamy innych do dzielenia siê

swoimi przygodami.

Czekamy nasze teksty pod adresem:

burda@echodnia.eu

110 osób przez dwa dni odda³o

krew, a 190 zarejestrowa³o siê do cen-

trum krwiodawstwa. Efektem akcji stu-

dentów Uniwersytetu Jana Kochanowskie-

go w Kielcach by³o ponad 50 litrów krwi!

Misj¹ Wampiriady jest szerzenie idei

honorowego krwiodawstwa i zdrowego

trybu ¿ycia, nie tylko wœród studentów,

mieszkañców oœrodków akademickich,

ale i ka¿dego pragn¹cego ratowaæ ¿ycie.

W Kielcach odby³a siê ona po raz pierw-

szy na Uniwersytecie Jana Kochanow-

skiego. Pierwszego dnia akcji zg³osi³o siê

wiele osób do budynku rektoratu przy uli-

cy ¯eromskiego 5. Wœród nich byli nie tyl-

ko ¿acy. - Postawa pracowników uczelni

jest istotna jako przyk³ad dla studentów.

Warto w dzisiejszych czasach promowaæ

altr uizm i wolontar iat, gdy ka¿de

dzia³anie chcemy przeliczaæ na pieni¹dze

- mówi Marcin Agatowski, pracownik Aka-

demickiego Biura Karier UJK, który jako

jeden z pierwszych znalaz³ siê w grupie

oddaj¹cych krew.

Podczas fina³owego dnia odby³o siê

wiele wydarzeñ towarzysz¹cych m.in. in-

strukta¿e pierwszej pomocy czy prezenta-

cja pi³karzy rêcznych Vive Targi Kielce. - Po-

pieram takie akcje, to superrzecz, ¿e lu-

dziom chce siê organizowaæ takie zbiórki

krwi. Sam chcia³bym oddaæ krew, ale je-

stem miêdzy treningami i jest to niemo¿li-

we – mówi³ S³awomir Szmal, bramkarz

Vive. Do honorowych krwiodawców trafi³a

pi³ka z jego autografem, koszulki i oczywiœ-

cie czekolady! Akcjê wspar³ Polski Czerwo-

ny Krzy¿. – Pozytywnie zaskoczy³a nas fre-

kwencja i tak dynamiczny zryw studentów

UJK - cieszy³ siê g³ówny organizator z Klu-

bu Aktywnego Studenta Karol Zarêba, za-

powiadaj¹c, ¿e to pierwsze, ale na pewno

nie ostatnie tego typu wydarzenie.

� Krew mo¿na by³o oddaæ przed aul¹ rektoratu uczelni. � Studenci chêtnie przyst¹pili do akcji.
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Zebraliœmy ponad 50 litrów krwi

W
arto znaleŸæ siê w

teamie studen-

tów Uniwersytetu

Jana Kochanow-

skiego w Kielcach. W ostatnim

dniu maja uczelnia zorganizo-

wa³a Dzieñ Otwarty.

W ramach Dnia Otwartego

odby³y siê miêdzy innymi: pre-

zentacja filmu „Z mi³oœci do

nauki, z mi³oœci do cz³owie-

ka”, pokaz mody studentów

wzornictwa, pokaz broni bia³ej

i palnej w wykonaniu studen-

tów historii, wystêp chóru aka-

demickiego, a przede wszyst-

kim ciekawe wyk³ady, æwicze-

nia, laboratoria i pokazy.

Mia³a miejsce te¿ akcja

„Niepowtarzalna uczelnia”

promuj¹ca najbardziej kre-

atywnych uczestników Dnia

Otwar tego oraz konkursy z

nagrodami. Przedstawiamy

fotograficzn¹ relacjê z dnia

otwartego uczelni. Przedsta-

wiamy fotorelacjê z tego wy-

darzenia.

Niepowtarzalna uczelnia
� Dzieñ otwarty na uniwersytecie

� Goœcie odwiedzili uniwersyteckie laboratoria.

� To zajêcia dla przysz³ych studentów pedagogiki.

� Warto studiowaæ historiê na kieleckim uniwersytecie. W

ten sposób przekonywali do tego nasi studenci.

� Podczas Dnia Otwartego mo¿na by³o zagraæ w planszowe

gry biznesowe.

� Studenci uniwersytetu pokazywali licealistom mo¿liwoœci

naszego sprzêtu.
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STUDENTVI

P
rzejœcie Wenus przed

tarcz¹ S³oñca budzi³o

zainteresowanie wie-

lu ludzi ju¿ w minio-

nych wiekach. Jest to bardzo

rzadko wystêpuj¹ce zjawisko.

Od czasów Ptolemeusza

astronomowie wiedzieli, ¿e

istnieje mo¿liwoœæ przejœcia

tej planety pr zed tarcz¹

s³oneczn¹. Zjawisko to jest

bardzo widowiskowe. Zainte-

resowanie tym zjawiskiem

pog³êbia fakt, i¿ obserwacja i

analiza tranzytu daj¹ mo¿li-

woœæ wyznaczenia d³ugoœci

jednostki astronomicznej, czy-

li odleg³oœci Ziemi od S³oñca.

Trochê historii...

Johannes Kepler jako

pierwszy potrafi³ z zadowa-

laj¹c¹ dok³adnoœci¹ wyliczyæ

daty przejœæ Merkurego i We-

nus. Do obserwacji u¿ywa³

urz¹dzenia optycznego: kame-

r y obscura. W 1627 Kepler

opublikowa³ wyniki obliczeñ

po³o¿eñ planet w Tablicach Ru-

dolfiañskich. Stanowi³y one

pomoc dla astronomów w trak-

cie obserwacji. Swoj¹ rolê

spe³nia³y przez niemal 200

lat. Na podstawie obliczeñ

nie¿yj¹cego ju¿ Keplera w li-

stopadzie, a nastêpnie w

grudniu 1631 roku Pierre Gas-

sendi, Cystat i Remus Quita-

nus jako pierwsi dokonali ob-

serwacji przejœcia Merkurego,

a póŸniej Wenus. Pierwszej

udokumentowanej obserwacji

dokona³ w grudniu 1639 roku

Harrocks, stosuj¹c w obser -

wacjach metodê projekcyjn¹.

Niestety, z³e warunki pogodo-

we nie pozwoli³y mu na obser -

wacjê tzw. pierwszego kontak-

tu. Tym samym Horrocs nie

móg³ dokonaæ obliczeñ od-

leg³oœci Ziemia-S³oñce. Si-

mon Newcomb, XIX-wieczny

astronom, okreœli³ to s³owa-

mi: „Utracona okazja, której

nauka ¿a³uje od stuleci i jesz-

cze d³ugo bêdzie ¿a³owa³a”. To

samo przejœcie by³o obserwo-

wane jeszcze tylko przez jedn¹

osobê – przyjaciela Harrock-

sa, Wil l iama Crabtree.

Niew¹tpliwie do wyznaczenia

d³ugoœci jednostki astrono-

micznej przyczyni³ siê Edmond

Halley, który w 1677 roku na

podstawie obserwacji tranzy-

tu Merkurego wyznaczy³ od-

leg³oœæ Ziemia-S³oñce. Z uwa-

gi na ma³¹ precyzjê wynik

osi¹gniêty przez Halleya by³

piêæ razy wiêkszy od rzeczywi-

stego. W 1691 roku Halley

opublikowa³ daty czterech ko-

lejnych przejœæ Wenus, przez

co spopularyzowa³ te obser -

wacje. Da³o to szanse innym

badaczom na osi¹gniêcie lep-

szych wyników.

Z tranzytów z lat 1761 (ob-

serwowano je z 65 miejsc) i

1769 (obserwacje prowadzo-

ne z 77 miejsc) zachowa³y siê

tylko rêczne zapiski astrono-

mów. Rozwój techniki w XIX

wieku da³ potê¿ne narzêdzie

ówczesnym astronomom.

By³a to fotografia. Pierwszym

przejœciem, który doczeka³ siê

dokumentacji zdjêciowej by³

tranzyt w roku 1874. Kolej-

nym, tranzyt w 1882 roku z

którego zachowa³o siê 1400

zdjêæ.

Na prze³omie XIX i XX wieku

Simon Newcomb zebra³ i zwe-

r yfikowa³ wyniki obserwacji

wszystkich czterech obserwo-

wanych pr zejœæ Wenus i

uwzglêdniaj¹c najnowsze wy-

niki pomiarów prêdkoœci

œwiat³a dokonanych przez sie-

bie i Michelsona, obliczy³ pa-

ralaksê S³oñca jako równ¹

8.8”. Paralaksa ta odpowiada

d³ugoœci jednostki astrono-

micznej 149.500.000 kilome-

trów, czyli zaledwie o oko³o 10-

0000 kilometrów mniej, ni¿

war toœæ pr zy jmowana na

dzieñ dzisiejszy.

Obecnie odleg³oœci cia³ w

Uk³adzie S³onecznym mierzo-

ne s¹ metodami bezpoœredni-

mi, za pomoc¹ radarów i dal-

mierzy laserowych.

Na czym to polega?

Okres obiegu Wenus wokó³

S³oñca wynosi tylko 224,7

dnia. Jest zatem krótszy od ro-

ku ziemskiego. Z faktu tego

wynika, i¿ Wenus porusza siê

ze znacznie wiêksz¹ prêdko-

œci¹ k¹tow¹ wokó³ S³oñca ni¿

Ziemia. Gdyby orbity obu pla-

net le¿a³y w jednej p³aszczy-

Ÿnie, dok³adnie co 583,92 dni

planety ustawia³yby siê w jed-

nej linii wraz ze S³oñcem. Mó-

wi¹c jêzykiem kierowców For-

mu³y 1 dochodzi³oby do „du-

blowania” Ziemi przez Wenus.

Poniewa¿ p³aszczyzny te na-

chylone s¹ do siebie pod

k¹tem 3,4 stopnia, p³aszczy-

zny orbit tych planet przeci-

naj¹ siê. Ziemia w pobli¿u

punktów przeciêæ znajduje siê

co pó³ roku, w czerwcu oraz

grudniu. Gdy równoczeœnie

Ziemia i Wenus znajd¹ siê w

pobli¿u tych punktów, a zara-

zem znajduj¹ siê po jednej

stronie wzglêdem S³oñca, do-

chodzi do zjawiska przejœcia,

czyli inaczej tranzytu Wenus.

Zjawisko to zachodzi w odstê-

pach czasowych: 8, 121.5, 8 i

105.5 lat. £¹czny czas trwa-

nia cyklu przejœæ Wenus wyno-

si 243 lata ziemskie.

Tranzyt Wenus

6 czerwca mieliœmy okazjê

ogl¹dania tego bardzo intere-

suj¹cego zjawiska astrono-

micznego. Oczywiœcie, nie

by³o takiej mo¿liwoœci, aby

œrodowisko kieleckich astro-

nomów pozosta³o w tej sytu-

acji bierne. W ramach tego

Zak³ad Astrofizyki Instytutu Fi-

zyki Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego przygotowa³ sze-

reg atrakcji dla wszystkich

chêtnych. Nale¿y nadmieniæ,

i¿ tylko ta instytucja z terenu

województwa œwiêtokrzyskie-

go by³a oficjalnie zg³oszona i

zarejestrowana w programie

VT-2012. Zadaniem projektu

by³o koordynowanie pokazów

oraz imprez towarzysz¹cych

(wyk³ady, prelekcje) i popula-

ryzowanie tego zjawiska. Dla

zainteresowanych osób 5

czer wca w godzinach po-

po³udniowych doktor Janusz

Krywult z Zak³adu Astrofizyki

wyg³osi³ prelekcjê „Wenus w

objêciach S³oñca”. Porusza³

na niej tematy zwi¹zane za-

równo z budow¹ tych dwóch

obiektów astronomicznych,

jak i szczegó³owo omówi³ zja-

wisko przejœcia Wenus przed

tarcz¹ S³oñca. Wyk³ad bogaty

by³ te¿ w informacje dotycz¹ce

metod bezpiecznego obser -

wowania tego zjawiska. W

wyk³adzie uczestniczy³o po-

nad 50 osób ze Œwiêtokrzy-

skiego. Nazajutrz, skoro œwit,

pracownicy zak³adu zjawili siê

wraz z liczn¹ grup¹ mieszka-

ñców regionu na tarasie ob-

serwacyjnym Obserwatorium

Instytut Fizyki Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego celem

obserwacji na ¿ywo tranzytu

Wenus. Niestety, tym razem

pogoda nie dopisa³a. Mimo to

zak³ad by³ przygotowany na

tak¹ ewentualnoœæ. Wykorzy-

stuj¹c fakt pracy w du¿ym miê-

dzynarodowym przedsiêwziê-

ciu jakim jest VT2012, pra-

cownicy zak³adu za pomoc¹

dostêpnych nowoczesnych

technik przekazu informacji

transmitowali na ¿ywo przejœ-

cie Wenus z obserwatoriów

zlokalizowanych na obszarach

o lepszych na tê chwilê warun-

kach pogodowych. Obrazy te z

niewielkim opóŸnieniem

umieszczane by³y równie¿ na

stronie g³ównej naszej uczelni.

Sukces pod P³ockiem

Dodatkowo nale¿y wymie-

niæ, i¿ wspomniany wczeœniej

pracownik Instytutu Fizyki ma-

gister Karol Szary uda³ siê w

podró¿ celem zarejestrowania

tranzytu jakiegoœ zak¹tka Pol-

ski. Wybór pad³ na okolice

P³ocka. To przedsiêwziêcie

bardzo siê op³aci³o gdy¿ pogo-

da w P³ocku by³a fantastyczna

i w ten sposób powsta³ ob-

szerny materia³ poœwiêcony

temu zjawisku. Kilka klatek z

licz¹cego sobie ponad 1100

zdjêæ materia³u zamieszcza-

my obok.

Podsumowaniem ca³ej ak-

cji by³a specjalna prezentacja

planetaryjna dla wszystkich,

którzy pomimo bardzo wcze-

snych godzin rannych znaleŸli

chwilê na astronomiê. Za zain-

teresowanie i docenienie na-

szych wysi³ków w przygotowa-

nie tranzytu chcia³em serdecz-

nie podziêkowaæ wszystkim

uczestnikom pokazu i

wyk³adu.

Marcin DRABIK

� Sekwencja zdjêæ przedstawiaj¹cych tranzyt Wenus, zarejestrowana 6 czerwca w okolicach P³ocka przez jednego z pracowników Instytutu Fizyki Karola Szarego.

Wêdruj¹ca Wenus na tle S³oñca
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� Luneta wyposa¿ona w filtr s³oneczny i kamerê CCD przygo-

towana do rejestracji tranzytu (w tle pracownicy Zak³adu

Astrofizyki wraz z innymi uczestnikami obserwacji w ocze-

kiwaniu na mo¿liwoœæ rozpoczêcia rejestracji).

� Uczestnicy obserwacji tranzytu Wenus z tarasu obserwa-

torium Instytutu Fizyki uczestnicz¹ w dyskusji na temat te-

go zjawiska.

� Doktor Janusz Krywult omawia zagadnienia zwi¹zane z

tranzytem w trakcie wyk³adu “Wenus w objêciach S³oñca”

który odby³ siê 5 czerwca.

Fascynuj¹ce dublowanie Wenus
� Niedawno mieliœmy okazjê obejrzeæ niezwyk³e widowisko.

Nasza uczelnia œledzi³a niezwykle rzadki tranzyt Wenus



STUDENT VII



STUDENTVIII

W
niezwyk³ych okolicznoœciach zakoñczyliœmy rok

sportowy 2011 / 2012. Podsumowanie zbieg³o siê

bowiem ze wspólnym ogl¹daniem meczu Polska –

Rosja na Euro 2012.

Spotkanie mia³o miejsce wieczorem 12 czerwca w klubie

studenckim Wspak. Wzi¹³ w nim udzia³ profesor Jacek Sema-

niak, rektor – elekt naszej uczelni. Oprócz podsumowañ, nagród

i podziêkowañ znalaz³ siê te¿ czas na wspólne ogl¹danie meczu

Polska – Rosja, odbywaj¹cego siê w ramach Mistrzostw Europy

w Pi³ce No¿nej Euro 2012. Nie zabrak³o te¿ smacznego tortu.

Znalaz³ siê równie¿ czas na rozmowy i tañce. Przedstawiamy kil-

ka zdjêæ z tego niezwyk³ego wieczoru.

� Profesor Jacek Semaniak, rektor elekt Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego, z Karolin¹ Giel.

� Trener Grzegorz Osiakowski z zawodniczkami sekcji pi³ki

siatkowej.

� Na podsumowaniu roku sportowego nie zabrak³o okolicz-

noœciowego tortu.
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EURO - ZAKOÑCZENIE ROKU SPORTOWEGO

Podsumowali i kibicowali we Wspaku

Œ
wiêtuj zamkniêcie se-

sji letniej w gronie

przyjació³ w miejscu,

gdzie troski znikaj¹ a

radoœæ na twarzy jest sta³ym

elementem wypoczynku.

Dla jednych aktywny wypo-

czynek, dla drugich spokój w

otoczeniu natury, która swym

urokiem i specyfik¹ przenosi

nas w œwiat oderwany od co-

dziennego gwaru i problemów.

Jeœli dbasz o zdrowie fizyczne i

psychiczne to ten rodzaj wypo-

czynku skierowany jest

w³aœnie do Ciebie. Zaprasza-

my wszystkich chêtnych na rej-

sy w ramach akcji Mazur y

2012 pod has³em „SprawdŸ

czy w Twoich ¿y³ach p³ynie ¿e-

glarska krew”.

Obozy organizowane s¹

przez Studium Wychowania Fi-

zycznego i Sportu Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego. Rej-

sy odbywaæ siê bêd¹ w Krainie

Wielkich Jezior, gdzie uczest-

nicy obozów bêd¹ mogli ¿eglo-

waæ po jeziorach Œniardwy,

Mamr y, Dobskie, Dargin,

Œwiêcajty, Kisajno, Ta³ty,

Be³dany, Nidzkie, Jagodne,

Miko³ajskie, Niegocin.

Wszystkie s¹ piêknie i wspa-

niale wkomponowane w krajo-

braz mazurskich terenów.

Ka¿dy rejs rozpoczyna siê i

koñczy w Wilkasach ko³o

Gi¿ycka przy kei w oœrodku Sil-

nowa. Spotkanie uczestników

na kei w pierwszym dniu obo-

zu, godzinê podaje Komandor.

Ka¿dy uczestnik rejsu doje-

¿d¿a na w³asny koszt. Dojazd

na Mazury mo¿liwy jest po-

ci¹giem. Dojazd w jedn¹ stro-

nê z ulg¹ studenck¹ oko³o 52

z³ote, w zale¿noœci od po³¹cze-

nia. Z praktyki jak nam wiado-

mo, uczestnicy zapisani na da-

ny turnus, kontaktuj¹ siê ze

sob¹ w celu wspólnego dotar-

cia samochodem i podzia³u

kosztów podró¿y. Je¿eli masz

mo¿liwoœæ zabrania kogoœ sa-

mochodem, zaznacz to przy

swoim nazwisku z numerem

telefonu. Op³ata za rejs to 450

z³otych. Nie obejmuje ona wy-

¿ywienia. Uczestnicy rejsu ¿y-

wi¹ siê we w³asnym zakresie

korzystaj¹c ze sprzêtu do go-

towania, który zapewnia orga-

nizator (butle gazowe, garnki,

wa³ek do ciasta).

Ostatnie zapisy i informa-

cje na temat wyjazdu mo¿na

uzyskaæ w Studium Wychowa-

nia Fizycznego i Sportu przy

ulicy Koœciuszki 13, drugie

piêtro – pokój 5 lub pod nume-

rem telefonu 41 349 68 17

(15).

Dla niezdecydowanych ma-

my kilka fotek z poprzednich

rejsów, które œwietnie oddaj¹

klimat naszych rejsów.

Na ten wyjazd czekamy ca³y rok
� Mazury 2012 ju¿ ruszaj¹…

Praktyczne porady dla ¿eglarzy

1. Na rejs zabierz letnie ubranie, ale

nie zapomnij o ciep³ym swetrze lub

polarze. Zabierz równie¿ coœ nie-

przemakalnego; skafander, sztor-

miak (nie zabieraj na ³ódkê para-

solki). Dla bardziej wybrednych

mog¹ siê przydaæ wygodne gumiacz-

ki.

2. Aby sprawnie siê poruszaæ pod

os³on¹ nocy zabierz latarkê lub na-

mów do tego kolegê – po co ty masz

dŸwigaæ. Aparaty, kamery, notesy i

inne narzêdzia rejestruj¹ce przebieg

rejsu mile widziane.

3. W trosce o w³asn¹ higienê zabierz

podstawowe przybory toaletowe - pa-

miêtaj na jachcie nie jesteœ sam a

atmosfera jest wa¿na. Nie jesteœ

sam, ale œpiwór nale¿y ze sob¹ za-

braæ. Nie bierz œwieczek (zostaw na

obóz narciarski) – na jachcie jest

œwiat³o!!! (nie da siê pod³¹czyæ su-

szarki do w³osów).

4. A poza tym zabierz: kubek, sztu-

æce, talerze, œpiewnik, sanda³ki lub

klapki, okulary s³oneczne, krem do

opalania (ochronny), coœ na g³ówkê

oraz sprzêt graj¹cy (gitary, tr¹by, or-

ganki, bêbny, grzechotki tylko nie

cymba³ki).

5. Humor wliczony jest w cenê, wiêc

mo¿esz jechaæ smutny.

Terminy rejsów

W 2012 roku s¹ cztery terminy

rejsów:

1. 8-15 lipca (7 dni), 2. 15–22 lipca

(7 dni), 3. 22-29 lipca (7 dni),

4. 29 lipca–5 sierpnia (7 dni).

� Takiego spokoju jak na Mazurach nie ma ju¿ na nadmor-

skich pla¿ach czy tatrzañskich szlakach.

� Piêknie, weso³o i bezpiecznie. Tak jest podczas wakacyj-

nych rejsów.

� Jacht Talia na jednym z mazurskich jezior.
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