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� Od lewej: Patrycja Stola,

Kamila Lelas i Daria Lipska.

� Popo³udniowa herbata smakuje lepiej,Popo³udniowa herbata smakuje lepiej,

jeœli jest ³adnie zapakowana. Trzy studentki wzornictwajeœli jest ³adnie zapakowana. Trzy studentki wzornictwa

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego s¹ nominowaneUniwersytetu Jana Kochanowskiego s¹ nominowane

do nagrody w konkursie na najpiêkniejszedo nagrody w konkursie na najpiêkniejsze

opakowanie roku. Jeden z projektówopakowanie roku. Jeden z projektów

dotyczy w³aœnie herbaty.dotyczy w³aœnie herbaty.
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W rockowym

klimacie

C
oraz bli¿ej Juwena-

liów 2014. W tym ro-

ku bêdzie siê dzia³o.

Odwiedz¹ nas cztery

zespo³y TSA z Markiem Piekar-

czykiem, Lemon, Manchester i

Red Bridge. Bêd¹ korowód, ka-

barety i mnóstwo dobrej zaba-

wy. Studenci odliczaj¹ ju¿ dni

do 12 maja.

Czytaj na stronie 3

Idziemy

za ciosem

U
niwersyteckie Cen-

trum Jêzyków Ob-

cych oraz Centrum

Przedsiêbiorczoœci

i Biznesu zosta³y nominowa-

ne do Z³otego ¯urawia 2013.

Maj¹ szanse powtórzyæ suk-

ces ubieg³orocznego laure-

ata tej nagrody, Biblioteki

Uniwersyteckiej.

Czytaj na stronie 2

Aromat w opakowaniuAromat w opakowaniu
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U
niwersyteckie Cen-

trum Jêzyków Ob-

cych oraz Centrum

Przedsiêbiorczoœci i

Biznesu zosta³y nominowane

do Z³otego ¯urawia 2013. To

kolejne budynki Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego z

szans¹ na tê presti¿ow¹ na-

grodê.

Nasze budynki zosta³y no-

minowane na podstawie

zg³oszeñ nades³anych do re-

dakcji „Echa Dnia”, redakcji

por talu inwestycje.kielce.pl

oraz Targów Kielce. Konkurs

ma na celu wybór najlepszych

inwestycji budowlanych regio-

nu œwiêtokrzyskiego w minio-

nym roku. Jest organizowany

po raz czwar ty. Najlepsze i

naj³adniejsze z nich otrzymaj¹

nagrody Z³oty ¯uraw, Srebrny

¯uraw oraz ¯uraw Specjali-

stów. Specjalistami bêd¹ re-

prezentanci œrodowiska archi-

tektów. Statuetka Z³otego i

Srebrnego ¯urawia zostanie

przyznana w drodze g³osowa-

nia czytelników oraz specjali-

stów. ¯urawia Specjalistów

wybior¹ oni sami. - W naszym

regionie powstaje coraz wiê-

cej wartoœciowej architektury,

któr¹ warto pokazywaæ, st¹d

wzi¹³ siê pomys³ na prezenta-

cjê nowo powsta³ych obiektów

- mówi jeden z pomys³odaw-

ców i wspó³organizatorów te-

go przedsiêwziêcia, w³aœciciel

por talu inwestycje.kielce.pl,

Jerzy Stradomski.

W ubieg³ym roku dwie sta-

tuetki w kategorii obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej otrzyma³

budynek Biblioteki Uniwersy-

teckiej. Nasz budynek docenili

czytelnicy, a tak¿e architekci.

W tym roku mamy dwie kolej-

ne szanse na to presti¿owe

wyró¿nienie. Uniwersyteckie

Centrum Jêzyków Obcych oraz

Centrum Przedsiêbiorczoœci i

Biznesu maj¹ szansê powtó-

rzyæ sukces Biblioteki Uniwer-

syteckiej.

Wrêczenie nagród odbê-

dzie siê 11 kwietnia podczas

gali organizowanej na zako-

ñczenie dorocznej wystawy bu-

dowlanej w Targach Kielce.

Marzena SMORÊDA

CENTRUM JÊZYKÓW OBCYCH I CENTRUM

PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I BIZNESU

NOMINOWANE DO Z£OTEGO ¯URAWIA 2013!

Idziemy za ciosem

Jak g³osowaæ
Aby oddaæ g³os na uniwersyteckie

kandydatury w kategorii „obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej” nale¿y wysy³aæ

SMS-y. G³osowanie koñczy siê w po-

niedzia³ek, 31 marca, o godzinie 24.

Koszt SMS-a wynosi 2,46 z³otego z

VAT. Aby zag³osowaæ na Centrum Biz-

nesu i Przedsiêbiorczoœci nale¿y

wys³aæ SMS o treœci ECHO.B.1 pod

numer 72466. Aby zag³osowaæ na

Centrum Jêzyków Obcych nale¿y

wys³aæ SMS o treœci ECHO.B.3 pod

numer 72466.

� Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu powsta³o w ubieg³ym

roku.

� Otwarcie Centrum Jêzyków Obcych mia³o miejsce podczas

ubieg³orocznych juwenaliów.

¯
acy z Klubu Aktywne-

go Studenta

dzia³aj¹cego pr zy

Akademickim Biurze

Karier wraz z Fundacj¹ Mo¿esz

Wiêcej prowadz¹ zbiórkê do

puszek kwestarskich na rzecz

osób, które ucierpia³y w walce

o wolnoœæ Ukrainy!

Na kijowskim Majdanie

œmieræ ponios³o ponad sto

osób, a kilka tysiêcy zosta³o

rannych. Te tragiczne wydarze-

nia poruszy³y tak¿e spo³ecz-

noœæ akademick¹ Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w

Kielcach. W odpowiedzi na te

fakty, studenci UJK wraz z Fun-

dacj¹ Mo¿esz Wiêcej pro-

wadz¹ na terenie uczelni zbiór-

kê pieniêdzy. Zebrane œrodki

przeznaczone bêd¹ na pomoc

osobom, które ucierpia³y w wy-

niku „czarnych” przemian na

Ukrainie, na pokrycie kosztów

operacji i zabiegów medycz-

nych, leczenia, w tym wizyt u

lekarzy specjalistów, zakupu

sprzêtu medycznego i rehabili-

tacyjnego, zakupu lekarstw i

preparatów medycznych,

œrodków opatrunkowych,

szczepionek oraz ¿ywnoœci.

Obserwuj¹c to, co siê dzieje

za nasz¹ wschodni¹ granic¹,

UJK w³¹cza siê aktywnie w

dzie³o ratowania prawdziwej

demokracji, pomagaj¹c naj-

bardziej poszkodowanym i po-

trzebuj¹cym. Œrodki pozyska-

ne na uniwersytecie w wyniku

zbiórek bêd¹ wydatkowane za-

le¿nie od potrzeb poszkodo-

wanych zarówno w Polsce, jak

i poza granicami kraju. Kolej-

na kwesta bêdzie mia³a miej-

sce w budynku Rektoratu przy

ulicy ¯eromskiego 5 w najbli¿-

szy czwartek od godz. 9. Do

pomagaj¹cych mo¿e do³¹czyæ

ka¿dy!

Dobrowolne wp³aty mo¿na

równie¿ kierowaæ na specjal-

ne konto bankowe o nr 10

1050 1416 1000 0090 8000

6472 z dopiskiem „UJK dla

Ukrainy”.

Jan DUDA

STUDENCI I WYK£ADOWCY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO DLA UKRAINY!

Ka¿dy mo¿e pomóc

R
zeczy lepiej smakuj¹,

kiedy wyjmiemy je z

³adnego opakowa-

nia. Wiedz¹ o tym

trzy studentki wzornictwa Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go, nominowane do nagrody w

konkursie na najpiêkniejsze

opakowanie roku.

Celem ogólnopolskiego

Konkursu Ar t Of Packaging

2014 - Debiuty jest promowa-

nie i nagradzanie pomys³ów

m³odych ar tystów projek-

tuj¹cych opakowania. Dla bra-

n¿y opakowaniowej to dosko-

na³a mo¿liwoœæ poznania ta-

lentów - autorów wyj¹tkowych

opakowañ. W konkursie poja-

wiaj¹ siê opakowania, które

nie funkcjonuj¹ jesz-

cze na rynku. Na-

grodzony zosta-

nie najbardziej

innowacyjny po-

mys³ (projekt) opa-

kowania, przedstawiony w for-

mie wizualizacji oraz prototy-

pu.

Wœród tegorocznych nomi-

nowanych do nagrody w kon-

kursie Art Of Packaging 2014

znalaz³y siê trzy studentki In-

stytutu Sztuk Piêknych Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach: Daria Lipska (kate-

goria Opakowanie Pragnienia)

oraz Patrycja Stola i Kamila Le-

las (kategoria Opakowanie

Smakowite). - To dla nas du¿e

wyró¿nienie, w konkursie bior¹

udzia³ studenci z ca³ej Polski.

Udzia³ w nim daje te¿ szansê

na ofertê pracy – przyznaje Ka-

mila Lelas, jedna z kieleckich

studentek, nominowanych do

nagrody. Kamila przygotowa³a

na konkurs opakowanie herba-

ty. – Najbardziej podobaj¹ mi

siê proste opakowania i taki

jest ten projekt. Herbata jest

towarem, który kojarzy siê z

luksusem, czymœ wyj¹tkowym.

Dlatego opakowanie powinno

byæ stonowane – uwa¿a Kamila

Lelas.

Konkurs odbywa siê pod

honorowymi patronatami Mi-

nisterstwa Gospodarki oraz

marsza³ka województwa wiel-

kopolskiego.

Piotr BURDA

Towar w piêknym

opakowaniu
� Trzy studentki wzornictwa nominowane do presti¿owej nagrody

� Projekt Kamili Le-

las, studentki

wzornictwa Uni-

wersytetu Jana

Kochanowskiego.



N
owy rok akademicki

przyniesie ze sob¹

na UJK szeroki wa-

chlarz nowoœci. Kan-

dydaci na studentów bêd¹ mie-

li do wyboru o kilka kierunków

wiêcej ni¿ do tej pory. Swoim

przysz³ym studentom uczelnia

oferuje miêdzy innymi Europej-

skie Studia Kulturowe utwo-

rzone w Instytucie Filologii Pol-

skiej.

- Jest to ca³kowicie nowy

kierunek, pierwszy taki w rejo-

nie œwiêtokrzyskim. Jego prio-

rytetowym celem jest po³¹cze-

nie wiedzy teoretycznej z

umiejêtnoœciami praktyczny-

mi. W ten sposób zbli¿amy siê

w kierunku modelu zachodnio-

europejskiego, stawiamy

przede wszystkim na umiejêt-

noœci - mówi prof. Zbigniew

Trzaskowski.

Studenci bêd¹ mieli do wy-

boru dwie specjalizacje: Kre-

owanie mediosfer y i Dialog

kultur oraz dodatkowo siedem

modu³ów fakultatywnych. Ce-

lem pierwszej specjalnoœci

jest przygotowanie przysz³ych

absolwentów do rozumienia

procesów komunikowania i

wykorzystywania ich w prakty-

ce zawodowej. - Nacisk

k³adzie siê tu na rozumienie

procesów komunikowania

spo³ecznego w mediosferze z

uwzglêdnieniem warunków dy-

namicznego rozwoju nowych

technik komunikacyjnych oraz

na wykorzystanie tych technik

w projektowaniu i prowadze-

niu dzia³alnoœci kulturalnej

i spo³ecznej - zapowiada prof.

Trzaskowski. W ramach spe-

cjalnoœci Dialog kultury stu-

denci bêd¹ poznawaæ miêdzy

innymi kulturê krajów zachod-

nioeuropejskich. - Zajêcia

bêd¹ prowadzone przez spe-

c jal istów, któr zy p³ynnie

pos³uguj¹ siê jêzykami, jakimi

mówi siê w krajach, o których

opowiadaj¹ - kontynuuje prof.

Trzaskowski. Zadaniem spe-

cjalnoœci jest wyposa¿enie

studentów w wiedzê i umiejêt-

noœci przydatne w prowadze-

niu dzia³alnoœci kulturalnej w

warunkach rynkowych i global-

nych. Odnosi siê to do pracy w

instytucjach i firmach prywat-

nych, samorz¹dowych, pa-

ñstwowych, organizacjach po-

zarz¹dowych, jak równie¿ do

projektów wykonywanych w ra-

mach samodzielnej dzia³alno-

œci gospodarczej.

Europejskie Studia Kultu-

rowe to trzyletnie, solidne

przygotowanie w zakresie wie-

dzy ogólnej do kontynuacji na-

uki na studiach magister-

skich. Nie licz¹c zajêæ fakulta-

tywnych w swojej ofercie kieru-

nek zawiera ponad 80 przed-

miotów. Program obejmuje

przedmioty ogólne, wprowa-

dzaj¹ce studentów w zagad-

nienia zwi¹zane z elementami

kultury, histori¹ sztuki, media-

mi czy modelami komunikacji

miêdzyludzkiej, uwzglêdniono

równie¿ takie przedmioty jak:

public relations, promocja re-

gionu czy fundusze i programy

na rzecz kultury.

Absolwent Europejskich

Studiów Kulturowych mo¿e

byæ zatrudniony jako mened¿-

er lub animator dzia³añ arty-

stycznych, pracownik instytu-

cji szer z¹cych i popular y-

zuj¹cych kulturê na przyk³ad

telewizji, radia, redakcji cza-

sopisma, muzeum, archiwum,

placówki oœwiatowej, agencji

turystycznej, agencji reklamo-

wej, firmy konsultingowej,

e-przedsiêbiorstwa. - Po spo-

tkaniach z m³odymi ludŸmi wi-

dzimy du¿e zainteresowanie

nowym kierunkiem - mówi

prof. Trzaskowski.

Katarzyna Drozdowska

Nowoœci UJK:

Europejskie

Studia

Kulturowe
U

niwersytet Jana Kochanowskie-

go w Kielcach to jedna z najszyb-

ciej rozwijaj¹cych siê uczelni wy-

¿szych w Polce. Dzisiaj zapra-

szamy do zapoznania siê ze szczegó³ow¹

ofert¹ dydaktyczn¹ naszej uczelni, któr¹

tworzy obecnie 7 wydzia³ów: Wydzia³ Hu-

manistyczny, Wydzia³ Matematyczno-Przy-

rodniczy, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu, Wydzia³

Pedagogiczny i Ar tystyczny, Wydzia³

Zarz¹dzania i Administracji oraz w Piotrko-

wie Trybunalskim: Wydzia³ Filologiczno-Hi-

storyczny i Wydzia³ Nauk Spo³ecznych.

Proponujemy zró¿nicowan¹ ofer tê

kszta³cenia obejmuj¹c¹ 34 kierunki stu-

diów w ramach 150 specjalnoœci w ob-

szarze nauk o zdrowiu, humanistycznych,

œcis³ych, przyrodniczych, spo³ecznych,

artystycznych. Uczymy na studiach sta-

cjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

(licencjackich) i II stopnia (magister-

skich) oraz III stopnia (doktoranckich), a

tak¿e na studiach podyplomowych.

W zesz³ym roku blisko 8 tysiêcy osób

wyrazi³o chêæ podjêcia studiów na na-

szym uniwersytecie. Przyjêtych na 34 kie-

runki w paŸdzierniku 2013 r. zosta³o 55-

28 osób. Najwiêcej kandydatów w

ubieg³orocznej ankiecie rekrutacyjnej

podkreœla³o, ¿e przekona³o siê o wyborze

naszej uczelni pod wp³ywem bliskich i

znajomych. Jako cenne Ÿród³o wiedzy o

uniwersytecie wskazywali tak¿e stronê in-

ternetow¹ uczelni.

Najbardziej oblegane ubieg³oroczne

kierunki na UJK to fizjoterapia, filologia

angielska, ratownictwo medyczne, eko-

nomia oraz logistyka. Tutaj chêtnych by³o

blisko 4 kandydatów na jedno miejsce.

Od lat popularnoœci¹ cieszy siê tak¿e pe-

dagogika. Swój akces na ten kierunek

zg³osi³o a¿ 620 osób. W czo³ówce wybie-

ranych kierunków znajduj¹ siê tak¿e pie-

lêgniarstwo i po³o¿nictwo, ochrona œrodo-

wiska, informatyka oraz administracja. Z

nowym rokiem akademickim 2014/2015

wystartuj¹ na uniwersytecie nowe kierun-

ki. Na Wydziale Humanistycznym bêdzie

to informacja w przestrzeni publicznej. W

ramach kierunku przewidziane s¹ spe-

cjalnoœci: e-publikacje, broker informacji,

informacja w edukacji i kulturze, terapia

przez media. Wydzia³ Zarz¹dzania i Admi-

nistracji proponuje nowoœæ: ekonomikê

finansów i bankowoœci oraz zarz¹dzanie

podatkami i rachunkowoœæ. To jednak nie

wszystko (wiêcej o nowych kierunkach

poni¿ej).

Od ubieg³ego roku istnieje mo¿liwoœæ

kontynuowania nauki przez studentów

pierwszego stopnia filologii angielskiej

oraz dziennikarstwa i komunikacj i

spo³ecznej na studiach drugiego stopnia.

– Zapraszamy do kontaktu z nami, aby po-

znaæ pe³n¹ ofertê na ujk.edu.pl. Nama-

wiamy do zadawania pytañ i wyjaœniania

wszelkich niejasnoœci. Czekamy na m³od-

szych i starszych, którzy z pasj¹ chc¹

podj¹æ wyzwanie uniwersyteckiej przygo-

dy ¿ycia - mówi Agnieszka Œwierczek, kie-

rownik Dzia³u Nauczania UJK.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Kielcach to po³¹czenie wspania³ej kadry

akademickiej z profesjonaln¹ baz¹ na-

ukow¹ i najnowoczeœniejszym kampu-

sem uczelnianym. Student rozpoczy-

naj¹cy z nami naukê otrzymuje do dyspo-

zycji specjalistów w swoich dziedzinach

naukowych i standardy kszta³cenia na

miarê XXI wieku. Poprzez budowanie

po¿¹danych kwalifikacji i kompetencji

umo¿liwiamy studentom spe³nianie wy-

mogów konkurencyjnego rynku pracy w

wymiarze regionalnym i krajowym. Studia

u nas to nie tylko czas nauki, to równie¿

barwne ¿ycie studenckie, niezapomniana

atmosfera w otoczeniu wyj¹tkowych wy-

darzeñ kulturalnych i sportowych.

Jan Duda

P
ropozycja Instytutu

Geografii UJK jest od-

powiedzi¹ dla wszyst-

kich „niepokornych”

szukaj¹cych kierunku ³¹cz¹ce-

go pasjê z zapotrzebowaniem

obecnego rynku pracy.

W ci¹gu szeœciu seme-

strów nauki bêdzie okazja do

zdobycia ugruntowanej wie-

dzy i praktycznych umiejêtno-

œci w zakresie rozumienia

problemów wspó³czesnej tu-

rystyki i rekreacji, rozpozna-

wania zjawisk oraz identyfiko-

wania ich mocnych i s³abych

stron. W trakcie studiów ¿acy

zdobêd¹ tak¿e umiejêtnoœci

w organizacji i samodzielnego

prowadzenia w³asnego przed-

siêbiorstwa, jak równie¿ dziê-

ki konsultacjom kszta³cenia

zawodowego z pracodawcami

– pracy w z³o¿onym systemie

organizacyjnym. Nie obce im

bêdzie rozumienie potrzeb i

zachowañ ludzkich znaj-

duj¹cych odzwierciedlenie w

aktywnoœci turystycznej i re-

kreacy jne j , or ganizac j i i

obs³ugi ró¿nych pr zedsiê-

wziêæ. W ramach æwiczeñ stu-

denci bêd¹ przygotowywaæ

ofer ty turystyczne i rekreacyj-

ne dla konkretnych grup od-

biorców, bêd¹ uczyæ siê efek-

tywnej komunikacji interper-

sonalnej, w tym fachowej

obs³ugi klientów oraz profe-

sjonalnego pos³ugiwania siê

dwoma jêzykami obcymi (jed-

nym na poziomie samodziel-

noœci B2 i drugim na pozio-

mie A2 wg Europejskiego Sys-

temu Opisu Kszta³cenia Jêzy-

kowego Rady Europy) oraz po-

rozumiewania siê jêzykiem

specjalistycznym w dzia³alno-

œci zawodowej.

Program kszta³cenia na no-

wym kierunku pozwoli przygo-

towaæ specjalistów w szeroko

pojêtej dziedzinie „Turystyka i

Rekreacja” wed³ug najnowo-

czeœniejszych œwiatowych

standardów. Jest on dostoso-

wany do potrzeb pracodaw-

ców, w³adz regionu oraz in-

nych interesariuszy takich jak

samorz¹dy miast i powiatów,

a tak¿e województw. Kierunek

oferuje specjalnoœci: Hotelar-

stwo; Tur ystyka zdrowotna;

Organizacja i obs³uga ruchu

turystycznego; Turystyka wiej-

ska. Praktyki zawodowe odby-

waæ siê bêd¹ w instytucjach

zwi¹zanych z wybran¹ specjal-

noœci¹, np. w obiektach nocle-

gowych (w ramach hotelar-

stwa), w biurach podró¿y, w

uzdrowiskach (turystyka zdro-

wotna), w biurach turystycz-

nych (organizacja i obs³uga ru-

chu turystycznego) oraz w go-

spodarstwach agroturystycz-

nych (turystyka wiejska). Prak-

tykanci bêd¹ mogli skorzystaæ

z wyjazdów zagranicznych, in-

stytucji publicznych, przedsiê-

biorstw/firm, placówek na-

ukowo-badawczych czy organi-

zacji non-profit.

Gabriela Szczepanik

Klasyczny uniwersytet,

praktyczna wiedza

Nowoœci UJK:

Turystyka i rekreacja
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OFERTA DYDAKTYCZNA

B
êd¹c studentem

warto walczyæ o ka-

¿dy grosz. A gdy jesz-

cze mo¿na go dostaæ

od Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach w for-

mie stypendium. Czemu nie?

W obecnym roku akademic-

kim Uniwersytet Jana Kocha-

nowskiego ma a¿ 4267 sty-

pendystów. Dotyczy to zarów-

no stypendiów socjalnych,

specjalnych dla osób nie-

pe³nosprawnych oraz stypen-

diów rektora dla najlepszych

studentów. Gor¹czka stypen-

dialna rozpoczyna siê jak zaw-

sze na pocz¹tku paŸdziernika,

a terminy sk³adania dokumen-

tów, jak co roku zostan¹ usta-

lone przez poszczególne dzie-

kanaty. Co warto jednak ju¿ te-

raz o stypendiach wiedzieæ?

Wysokoœæ stypendium so-

cjalnego uzale¿niona jest od

œredniego miesiêcznego do-

chodu netto (na jedn¹ osobê

w rodzinie studenta) uzyska-

nego w roku podatkowym po-

przedzaj¹cym rok akademicki.

W obecnym roku akademic-

kim kwota otwieraj¹ca drogê

do starania siê o stypendia so-

cjalne wynosi³a 850 z³otych

netto. Jak podkreœla kierow-

nik Dzia³u Spraw Studenckich

Aleksandra Tokarczyk, warto

staraæ siê o wsparcie stypen-

dialne przygotowuj¹c sobie

wczeœniej wymagane doku-

menty do sk³adanego wnio-

sku. - Obecnie najwiêksze sty-

pendium socjalne wynosi 640

z³otych. Jest to niema³a kwota

w bud¿ecie studenckim. Jed-

nak, aby siê o ni¹ staraæ wy-

magane s¹ poprawnie wy-

pe³nione wszystkie za³¹czniki

dostêpne na stronie

ujk.edu.pl w zak³adce Studen-

ci/Sprawy socjalno-bytowe.

Naj lepsi z naj lepszych

mog¹ tak¿e staraæ siê o

wsparcie w postaci stypen-

dium rektora. Jest ono przy-

znawane w zale¿noœci od licz-

by uzyskanych punktów za

œredni¹ ocen, nie mniejsz¹

jednak ni¿ 4,5, jak równie¿ za

osi¹gniêcia naukowe, ar ty-

styczne i sportowe. Tutaj przy-

dzielone stypendia mog¹ siê

wahaæ od 350 do nawet 1200

z³otych na miesi¹c.

Aby ubiegaæ siê o stypen-

dium specjalne student musi

posiadaæ orzeczenie o nie-

pe³nosprawnoœci wydane

przez Zespó³ do spraw Orzeka-

nia o (Stopniu) Niepe³no-

sprawnoœci b¹dŸ lekar za

orzecznika ZUS. Obs³ug¹ sty-

pendiów specjalnych zajmuje

siê Biuro do spraw Osób Nie-

pe³nosprawnych mieszcz¹ce

siê przy ulicy Œl¹skiej w Kiel-

cach.

Renata HARA

Stypendium?

Czemu nie! W
zdrowym ciele, zdrowy duch.

Ta zasada przyœwieca od

zawsze studentom Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego.

Zapraszamy Was do zapoznania siê z

ofert¹ sportow¹ przygotowan¹ przez Stu-

dium Wychowania Fizycznego i Sportu, a

tak¿e Klubu Uczelnianego AZS.

Mo¿ecie wzi¹æ udzia³ w obowi¹zko-

wych zajêciach takich jak: pi³ka no¿na,

pi³ka sitkowa, p³ywanie, fitness czy nor-

dic walking, ale równie¿ w fakultatyw-

nych: aerobik, si³ownia. W ramach we-

wn¹trzuczelnianych rozgrywek w siatków-

ce i pi³ce no¿nej zmierzycie siê z waszymi

kolegami z innych kierunków studiów na-

szego Uniwersytetu.

Studium WF i Spor tu nie ogranicza

swojej dzia³alnoœci tylko do terenu Kielc.

Dwa razy do roku wyjedziecie na specjal-

ne obozy sportowe: w zimie na narty do

Bia³ki Tatrzañskiej, a w lecie na ¿agle na

Wielkie Jeziora Mazurskie.

Nasi reprezentanci rywalizuj¹ tak¿e w

ogólnopolskich zmaganiach studentów

sportowców, organizowanych przez Aka-

demicki Zwi¹zek Sportowy. Akademickie

Mistrzostwa Polski gwarantuj¹ poza wy-

sokim poziomem rywalizacji sportowej w

ka¿dej dyscyplinie, tak¿e niezapomnian¹

zabawê. Klub uczelniany AZS to nie tylko

sam sport, ale równie¿ mo¿liwoœæ pozna-

nia ciekawych ludzi i w³asnego rozwoju.

Studenci naszego Uniwersytetu radz¹

sobie ca³kiem nieŸle tak¿e w ligach pa-

ñstwowych. W roku akademickim

2012/2013 wielki sukces odnieœli nasi

pi³karze rêczni. Poza szczypiornistami

bardzo dobre wyniki w rozgrywkach ligo-

wych odnosili siatkarze i siatkarki oraz

koszykarze.

Przy³¹cz siê do nas, a nie po¿a³ujesz!

� Nasi szczypiorniœci z powodzeniem graj¹ w Ma³opolskiej Lidze Seniorów.

Sportowy Uniwersytet



STUDENT 3

C
o sekundê przybywa na

œwiecie kilka nowych blo-

gów co oznacza, ¿e kilka-

naœcie osób stara siê po-

wiedzieæ milionom innych coœ o swo-

im ¿yciu, otoczeniu, podzieliæ siê

wiedz¹, b¹dŸ pogl¹dami.

W zwi¹zku z coraz wiêksz¹ popu-

larnoœci¹ tego zjawiska 19 marca w

Studium Jêzyków Obcych Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego odby³o

siê spotkanie ze Zbigniewem Brze-

ziñskim, wieloletnim blogerem z

portalu WirtualneMedia, jednym z

bohaterów filmu „Blogersi”, cz³on-

kiem Rady Programowej Fundacji

„Media pro bono”.

Wyk³ad dotyczy³ sensu blogowa-

nia. Zbigniew Brzeziñski szcze-

góln¹ uwagê zwróci³ na to, jak blog

mo¿e wp³ywaæ na zmianê rzeczywi-

stoœci oraz kreowaæ j¹. Uczestnicy

mogli dowiedzieæ siê miêdzy inny-

mi, ¿e profesjonalny bloger powi-

nien przede wszystkim umieæ pi-

saæ, mieæ pojêcie o zasadach publi-

kacji oraz wiedzieæ coœ na temat

edycji obrazu, audio i wideo. Cy-

tuj¹c Macieja Budzicha z „Bloger-

sów” Brzeziñski powiedzia³. - Je¿eli

ktoœ ma dostêp do sieci i dobrze

pouk³adane w tej przestrzeni miê-

dzy uszami jest w stanie zrobiæ faj-

ne sensowne rzeczy i pozytywnie

zaistnieæ.

W trakcie wyk³adu zadawano py-

tania, miêdzy innymi o to, „czy blo-

ger mo¿e zaistnieæ tylko dziêki pisa-

niu, czy jednak musi udzielaæ siê na

por talach spo³ecznoœciowych?”.

Komentowano ranking Kominka,

dotycz¹cy najbardziej wp³ywowych

blogerów, którymi okaza³y siê blo-

gerki modowe”, zastanawiano siê

„czy blogowanie mo¿na zacz¹æ naj-

pierw od audiologa prowadzonego

w serwisie Youtube?”.

Uczestnicy spotkania dowiedzie-

li siê wielu nowych rzeczy na temat

blogów. – Szczególnie dla osób, któ-

re myœl¹ o za³o¿eniu w³asnego blo-

ga. Goœæ podzieli³ siê doœwiadcze-

niem oraz wskaza³ drogê, jak¹ trze-

ba iœæ ¿eby coœ osi¹gn¹æ. Dziêki te-

mu pó³toragodzinny wyk³ad by³ nie-

zwykle ciekawy – komentuje Ma-

ciek, student Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego. Patrycja OLCZYK

J
u¿ od czterech lat Uniwersytet Ja-

na Kochanowskiego jest wspó³or-

ganizatorem próbnej matury. W

tym roku pisa³o j¹ 16 tysiêcy ma-

turzystów z czterech województw.

Od 2010 roku w marcu odbywa

siê próbna matura organizowana

przez kieleckie media: „Echo Dnia” i

Radio Kielce we wspó³pracy z Uniwer-

sytetem Jana Kochanowskiego,

Urzêdem Miasta w Kielcach i Œwiêto-

krzyskim Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli.

Maturalne arkusze przygotowuj¹

kieleccy nauczyciele - metodycy.

Pocz¹tkowo próbna matura by³ ogra-

niczona g³ównie do województwa

œwiêtokrzyskiego, ale z roku na rok jej

popularnoœæ roœnie. W tegorocznej

edycji, oprócz niemal wszystkich

œwiêtokrzyskich liceów i techników,

wziê³y udzia³ tak¿e szko³y z woje-

wództw mazowieckiego, podkarpac-

kiego i ma³opolskiego. 16 tysiêcy

uczniów przez trzy marcowe dni roz-

wi¹zywa³o testy z jêzyka polskiego,

matematyki i jêzyka angielskiego.

Czêœæ uczniów pozna³a ju¿ wyniki tego

egzaminu, pozostali poznaj¹ je w naj-

bli¿szych dniach. – Wierzê, ¿e próbna

matura oka¿e siê pomocna w przygo-

towaniu do majowego egzaminu.

Uczniowie maj¹ jeszcze czas na po-

prawienie b³êdów. W interesie naszej

uczelni jest, aby maturzyœci jak najle-

piej zaliczyli zbli¿aj¹cy siê egzamin,

czego im bardzo ¿yczê – mówi profe-

sor Jacek Semaniak, rektor Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego.

Piotr BURDA

STUDENCI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

SPOTKALI SIÊ ZE ZNANYM BLOGEREM

Bloguj ¿ycie

ZA NAMI WA¯NA PRÓBA NIE TYLKO ŒWIÊTOKRZYSKICH UCZNIÓW

Maturalna pomoc

� Próbna matura w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia Jana Œniadeckie-

go w Kielcach.
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N
a tegorocznych Juwe-

naliach bêdzie siê

dzia³o. Odwiedz¹ nas

czter y zespo³y Le-

mon, Manchester, TSA i Red

Bridge. Studenci odliczaj¹ ju¿

dni do 12 maja.

Jak co roku studenci wycze-

kuj¹ swojego majowego œwiê-

ta. Znane s¹ ju¿ szczegó³y te-

gorocznej imprezy. Œwiêto

¿aków rozpocznie siê w czwar -

tek, 12 maja i potrwa trzy dni.

W pierwszy z nich odbêdzie

siê studencki korowód, po któ-

rym prezydent przeka¿e stu-

dentom klucze do miasta.

W pi¹tek, 16 maja. odbêd¹

siê koncer ty znanych wyko-

nawców, zespo³ów Lemon I

Menchester. Lemon to zespó³

znany z popularnego progra-

mu muzycznego „Must Be the

Music”. Przypomnijmy, ¿e gru-

pa zwyciê¿y³a trzecia edycjê

tego programu. Obecnie s³yn¹

z takich hitów jak „Bêdê z

Tob¹”, „Nice” czy „Napraw”.

Wokalista Igor Herbut wyda³

solowy utwór „Wkrêceni” –

Nie ufaj mi”, bêd¹cy sound-

trackiem filmu „Wkrêceni”.

Zespó³ Manchester znany

jest z takich utworów jak: „La-

wendowy” czy „Dziewczyna

gangstera”. Manchester po-

wsta³ 18 marca 2006 roku w

Toruniu. Na pocz¹tku swojej

kariery muzycznej wyst¹pili na

najwiêkszych imprezach roc-

kowych w Polsce: w Jarocinie i

Wêgorzewie. W 2008 roku wy-

grali na festiwalu TOPtrendy,

gdzie wykonali utwór „Dziew-

czyna gangstera”. Rok póŸniej

wygrali Bursztynowego S³owi-

ka w Sopocie, wykonuj¹c pio-

senkê „Tajemnica”. Graj¹ mu-

zykê pop z domieszk¹ punk

rocka. Zespó³ za³o¿ony zosta³

przez: Maæka Tachera (wokal,

klawisze, gitara akustyczna),

S³awka Za³eñskiego (gitara),

Darka Za³eñskiego (gitara),

Radka Kazmierkiewicza (bas)

oraz Karola U³anowskiego

(perkusja).

Zapytani, czy chêtnie wra-

caj¹ do Œwiêtokrzyskiego, od-

powiadaj¹. - Jeœli chodzi o nas,

to moglibyœmy graæ w Œwiêto-

krzyskiem codziennie, jeœli tyl-

ko Œwiêtokrzyskie by³oby na to

gotowe – mówi Maciek Tacher.

- Zalakowan¹ kopertê z utwora-

mi otworzymy dopiero na sce-

nie. Podejrzewamy jednak, ¿e

znajd¹ siê tam piosenki, które

zawsze gramy, na przyk³ad

“Man-United”, “Ty znowu

chcesz siê kochaæ”, „Lubiê

twoje w³osy", czy “Autostrady

k³amstw” – doda³ lider zespo³u

Manchester.

W niedzielê, 18 maja na

scenie Kadzielni wyst¹pi ze-

spó³ Red Bridge, za³o¿ony w

2006 w Koñskich. W sk³ad ze-

spo³u wchodz¹: Maciej Bogu-

ta, Mateusz Salata, Konrad

Kamizela, Rafa³ Romañczuk i

Marcin Podusiñski. Wykonuj¹

muzykê hard-rockow¹. Zespó³

gra³ u boku takich ar tystów

jak: D¿em, Doda, Bracia, Kuki-

za i Piersi, Kultu, IRY czy Fe-

el’a. W 2009 roku na III Festi-

walu Bluesowo-Rockowym

imienia Mir y Kubasiñskiej

„Wielki Ogieñ” w Ostrowcu

Œwiêtokrzyskim, zespó³ zosta³

nagrodzony za najciekawsze

wykonanie utworu z repertu-

aru Miry Kubasiñskiej.

TSA to polski zespó³ heavy

metalowy z Opola. To forma-

cja, która najwiêksz¹ popular-

noœci¹ cieszy³a siê w latach

osiemdziesi¹tych. W 1981

TSA wygra³o festiwal w Jaroci-

nie. Ich piosenki zajmowa³y

najwy¿sze miejsca na kultowej

Liœcie Przebojów Programu

Trzeciego. Obecnie wokalista

grupy Marek Piekarczyk, jest

jednym z jurorów kultowego

programu telewizyjnej Dwójki

„The Voice of Poland”.

Co na temat tegorocznych

juwenaliów s¹dz¹ sami stu-

denci? - Jestem wielk¹ fank¹

zespo³ów Lemon i Menche-

ster, wiêc bardzo siê cieszê,

¿e to oni zagraj¹. Z pewnoœci¹

wybiorê siê na pochód, wiêc

czas rozejrzeæ siê za jakimœ

przebraniem. Mam nadziejê,

¿e pogoda tak¿e dopisze! –

mówi Patr ycja, studentka

UJK.

Od pierwszego kwietnia w

klubie Pod Krech¹ przy Alei Ty-

si¹clecia Pañstwa Polskiego

mo¿na nabyæ bilety w cenie:

pr zedspr zeda¿ 10 z³otych

(studenci), 20 z³otych (pozo-

stali), w dniu koncer tu 30

z³otych – dla wszystkich. W

klubie mo¿na te¿ kupowaæ bi-

lety na fina³ XIV Kieleckiego

Ogl¹du Kabaretów Studenc-

kich „KOKS 2014”. Odbêdzie

siê on 14 maja o godzinie 18

w hali sportowej Politechniki

Œwiêtokrzyskiej. Gwiazd¹ Fi-

na³u bêdzie Cezary Pazura, a

jego wystêp poprzedz¹ cztery

kabarety - laureaci eliminacji,

które odbêd¹ siê w dniach 26

marca, 9 kwietnia o godzinie

19 w klubie Pod Krech¹. Na

eliminacje wstêp wolny. Bilety

na fina³ w cenie: 10 z³otych

(studenci) i 20 z³otych (pozo-

stali) do nabycia w klubie Pod

Krech¹. Liczba miejsc ograni-

czona.

Anna ZARZYCKA

Dorota ZIÊBA

W rockowym klimacie
� Wielkie odliczanie do Juwenaliów 2014

� Gwiazda imprezy bêdzie zespó³ TSA i jego wokalista Marek

Piekarczyk.

� Jedn¹ z gwiazd tegorocznych Juwenaliów bêdzie zespó³

Manchester.

� Kieleckich studentów porwie zespó³ Lemon.

Tekst powsta³ w ramach unijnego

projektu Progres – Program Rozwoju:

Gospodarka – Edukacja – Sukces
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