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n Uroczyste „Wbicie ³opaty” pod budowê Centrum Rehabilitacji i Sportu

n

DZIENNIKARZE CNN Z WARSZTATAMI
NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO

Bli¿ej medycyny

W

Czytaj na stronie 2

Media lokalne: Polska i USA
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iecha ju¿ stoi na
budynku
W ydzia³u Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
1 paŸdziernika 2015 roku zacznie w nim zajêcia pierwsza
grupa studentów medycyny.
Prawdopodobnie bêdzie to 75
osób wy³onionych spoœród
obecnych licealnych drugoklasistów (tylu zg³osi³a uczelnia, a
ostateczn¹ decyzjê podejmie
rz¹d – red.). Bêd¹ historycznym, pier wszym rocznikiem
kierunku lekarskiego w województwie œwiêtokrzyskim. Studiowaæ bêd¹ na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, bo taka bêdzie nowa nazwa obecnego
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.

Profesor Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesor Stanis³aw G³uszek - dziekan
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i Adam Jarubas - marsza³ek
województwa przy drzewku, które dŸwig podniós³ na
dach budynku przy ulicy Radiowej.

Tak ma wygl¹daæ
nowe
centrum
spor towe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

merykañscy dziennikarze bêd¹ dzieliæ siê
doœwiadczeniami ze
swymi kolegami z
Polski i studentami dziennikarstwa UJK. Wspólne warsztaty
dziennikarskie dla mediów lokalnych organizuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego i
Sam Houston State University.
Warsztaty odbêd¹ siê w
dniach 1-3 lipca w Kielcach i
Chmielniku. Jak podkreœla
g³ówny organizator z ramienia
Uniwersytetu profesor W³odzimierz Batóg, spotkanie bêdzie mia³o charakter interdyscyplinarny: - Warsztaty poœwiêcone bêd¹ relacjonowaniu problemów spo³ecznoœci
lokalnej przez niewielkie me-

dia lokalne, które s¹ bardzo
czêsto niedoceniane, czy
wrêcz marginalizowane.
W programie trzydniowego
spotkania pojawi¹ siê zagadnienia zwi¹zane z polskim i
amer ykañskim r ynkiem medialnym, podstawami tworzenia informacji i jej obiegu. W
czêœci praktycznej zrealizowane zostan¹ najpopularniejsze
formy dziennikarskie – od pisemnych po radiowe i telewizyjne – na przyk³adzie pracy
amerykañskich newsroomów,
optymalnego eksploatowania
potencja³u mediów spo³ecznoœciowych oraz wykorzystywania lokalnych liderów do tworzenia polityki informacyjnej
„ma³ych ojczyzn” nawet przez

najmniejsze redakcje. Prowadz¹cymi zajêcia bêd¹
wyk³adowcy Sam Houston State University i dziennikarze pracuj¹cy dla „ikony” amer ykañskiej stacji informacyjnej
CNN: Kelly Arena, Susan Lisovicz i John Hachter. - Liczymy
na wspólny dialog, wymianê doœwiadczeñ, a przede wszystkim chcemy siê od siebie uczyæ
– podsumowuje prof. Batóg.
Wydarzenie zrealizowane
zostanie pr zy wspó³pracy
Ur zêdu Miasta i Gminy
Chmielnik, w tym Oœrodka
Edukacyjno-Muzealnego
„Œwiêtokrzyski Sztetl”. Wiêcej
informacji i pe³ny program
warsztatów na: ujk.edu.pl.
Jan DUDA

Fot. archiwum

Byle do sportowej wiosny

Dziœ na terenie Kampusu
Uniwersyteckiego przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej 21 odbêdzie siê
uroczystoœæ „Wbicia ³opaty”
pod budowê nowego obiektu
Centrum Rehabilitacji i Sportu.
Rozpoczêcie uroczystoœci
o godzinie 10 w budynku
Centrum Jêzyków Obcych
(sala 18).
Rozmowa z doktorem Rafa³em
Paw³owskim, kierownikiem
Studium Wychowania i Sportu
na stronie 8
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TYTU£ DOKTORA HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
DLA PROFESORA WALEREGO PISARKA

Mistrz jêzyka
uhonorowany

N

n Kolejny krok do otwarcia pierwszego kierunku lekarskiego
w naszym regionie

n

Profesor Walery Pisarek
by³ wzruszony tytu³em,
któr y otrzyma³ w Kielcach.

sarek. Goœci uroczystoœci rozbawi³ szczególnie prezentuj¹ca
dane z XVIII wieku o wizerunku
narodów europejskich. Zwróci³
uwagê na medialny przekaz,
który czêsto jest sprzeczny i
niezrozumia³y dla odbiorcy. –
Tylko myœlenie krytyczne i samokrytyczne mo¿e nas przed
tym uratowaæ - zakoñczy³ swój
wyk³ad profesor Walery Pisarek.
Profesor Walery Pisarek ma
83 lata, mieszka w Krakowie.
Sta³ siê znany w latach siedemdziesi¹tych, dziêki telewizyjnemu „Studiu 2” Mariusza Waltera, gdzie prowadzi³ lekcje jêzyka
polskiego.
Jest
te¿
wspó³twórc¹ ogólnopolskiego
dyktanda, które co roku odbywa
siê w Katowicach.
Piotr BURDA

iecha ju¿ stoi na
budynku
W ydzia³u Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
1 paŸdziernika 2015 roku zacznie w nim zajêcia pierwsza
grupa studentów medycyny.
Prawdopodobnie bêdzie to
75 osób wy³onionych spoœród
obecnych licealnych drugoklasistów (tylu zg³osi³a uczelnia,
a ostateczn¹ decyzjê podejmie rz¹d – red.). Bêd¹ histor ycznym, pier wszym rocznikiem kierunku lekarskiego w
województwie œwiêtokr zyskim. Studiowaæ bêd¹ na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, bo
taka bêdzie nowa nazwa obecnego Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.

DWA PODPISY
Wszystko zale¿y od dwóch
decyzji, które zostan¹ podjête
w rz¹dowych gabinetach. Zgodê na otwarcie medycyny w
Kielcach musz¹ daæ minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego
oraz minister zdrowia. – 18
marca 2014 roku z³o¿yliœmy
wniosek w tej sprawie. Czekamy na jego rozpatrzenie – informuje profesor Stanis³aw
G³uszek. Rokowania s¹ dobre.
Sprzyja sytuacja spo³eczna,
bo ci¹gle w Polsce brakuje lekarzy. Kielecka uczelnia posiada profesorów, którzy bêd¹
pracowaæ na Wydziale Medycznym. Powsta³y ju¿ pierwsze kliniki uniwersyteckie, kolejne bêd¹ wkrótce. – Naszym
wielkim atutem jest baza lokalowa i ogromne pieni¹dze, które inwestujemy na potrzeby tego kierunku – mówi profesor
Stanis³aw G³uszek.

ZGODNIE Z PLANEM

n

Spotkaniu towarzyszy³o nadanie tytu³ów naukowych i promocji doktorskich.

n

Nowy budynek przy ulicy
Radiowej kosztowa³ bêdzie
35,2 miliona z³otych, z czego

Studencka bajka w auli uniwersytetu

n
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Zdjêcia archiwum

adanie tytu³u doktora
honoris causa profesorowi Waleremu Pisarkowi odby³o siê
podczas Œwiêta Uczelni. Goœcie
uroczystoœci mieli okazje
wys³uchaæ wyk³adu o wspó³czesnych problemach, nie tylko jêzykowych.
Uroczyste posiedzenie uniwersyteckiego Senatu sk³ada³o
siê z dwóch czêœci. Pierwsz¹
by³y promocje doktorskie, a
drug¹ nadanie tytu³u doktora
honoris causa dla profesora
Walerego Pisarka, znanego jêzykoznawcy i medioznawcy.
Promocje doktorskie otrzyma³o 27 osób. Najwa¿niejsz¹
postaci¹ œwiêta by³ jednak profesor Walery Pisarek. – Pierwszy raz nasza uczelnia nadaje
tytu³ doktora honoris causa jêzykoznawcy – mówi³ podczas
laudacji profesor Marek Ruszkowski. Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego okreœli³ profesora Walerego Pisarka mianem
mistrza, cytowa³ jego s³owa
„Kto umiejêtnie milczy, wydaje
siê m¹drzejszy”.
W
okolicznoœciowym
wyk³adzie nowy doktor honoris
causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego skupi³ siê na
trzech pojêciach: symbolu, wizerunku i narracji. – Æwieræ wieku temu nazywano to propagand¹, dziœ jest zarz¹dzeniem
wizerunkiem – mówi³ Walery Pi-

Bli¿ej medycyny

Profesor Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesor Stanis³aw
G³uszek - dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i Adam Jarubas - marsza³ek województwa przy
drzewku, które dŸwig podniós³ na dach budynku przy ulicy Radiowej.

Budynek na potrzeby medycyny zosta³ ju¿ przykryty, montowane s¹ ju¿ okna.

29,9 milionów to pieni¹dze z
funduszy unijnych. Przed dwoma tygodniami nad budynkiem zawis³a wiecha. –
Wszystko idzie zgodnie z planem. Wykonawca (firma Anna
- Bud – red.) we wrzeœniu scho-

dzi z placu budowy, do koñca
roku bêdziemy wyposa¿aæ budynek w specjalistyczny
sprzêt. W styczniu wejd¹ do
niego studenci obecnych kierunków Wydzia³u Nauk o Zdrowiu. A w paŸdzier niku

przysz³ego roku, w co gor¹co
wierzymy, studenci kierunku
lekarskiego – mówi profesor
Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowksiego.
Piotr BURDA

16 CZERWCA GOŒCIEM NASZEGO UNIWERSYTETU BY£
STAFFAN HERRSTRÖM, SZWEDZKI POLITYK I DYPLOMATA

Ambasador na uczelni

Fot. archiwum
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czerwca w auli g³ównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego studenci Instytutu Edukacji
Muzycznej zaprezentowali premierê bajki muzycznej pod tytu³em „Zbuntowana orkiestra” w re¿yserii Joanny Sztejnbis-Zdyb i Anny Grochulskiej. Goœcinnie wyst¹pi³a orkiestra smyczkowa Camerata
Scolaresca.

d
2011
roku
Staf fan Herrström
jest ambasadorem
Szwecji w Polsce.
W rozmowach z profesorem
Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podjêto temat
miêdzynarodowej wspó³pracy
naukowej z W ydzia³em
Zarz¹dzania i Administracji
naszej uczelni. Goœæ ze Szwecji zwiedzi³ miêdzy innymi Kolekcjê Nordyck¹ w Bibliotece
Uniwersyteckiej oraz wystawê „Œwiat³o w cieniu”. W spotkaniu uczestniczy³ profesor
Ryszard Czarny z Wydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, któr y przed laty
pe³ni³ funkcjê ambasadora
Polski w Szwecji.

n

Goœæ ze Szwecji zwiedzi³ obiekty Kampusu Uniwersyteckiego przy ulicy Œwiêtokrzyskiej.
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Studiuj biotechnologiê
w jêzyku angielskim!

U

niwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach zaprasza
do podjêcia wyzwania na studiach w kierunku
biotechnologia w jêzyku angielskim! To jedyny tak or yginalny i unikalny kierunek w regionie œwiêtokr zyskim,
daj¹cy europejskie kompetencje oraz mo¿liwoœæ otwarcia r ynku pracy na ca³y œwiat.
Wed³ug Europejskiej Federacji Biotechnologów jest to
dziedzina nauki ³¹cz¹ca nauki
przyrodnicze i in¿ynier yjne.
Jej celem jest pozyskanie komercyjnych produktów i us³ug
dziêki zastosowaniu komórek
lub ich czêœci oraz molekularnych analogów. Absolwent
biotechnologii bêdzie posiada³ podstawow¹ wiedzê z zakresu fizyki, biologii i biotech-

nologii oraz chemii ogólnej i
organicznej. Rozbudowane
kursy odbywaj¹ce siê w ramach studiów - wykor zystuj¹ce nar zêdzia informatyczne - pozwol¹ absolwentom na pozyskanie umiejêtnoœci wykorzystywania obliczeñ komputerowych w pracy
eksper ymentalnej.
Absolwent kierunku biotechnologia pr zygotowany
jest do sprawnego wykorzystania technologii wspó³czesnych, z wykorzystaniem metod mikrobiologicznych, genetycznych, chemii analitycznej i bioinformatyki. Mo¿e podejmowaæ zadania o charakterze interdyscyplinarnym wymagaj¹cych wspó³pracy ze
specjalistami z chemii, biologii czy matematyki. Absolwent zna jêzyk obcy na pozio-

mie bieg³oœci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego Rady Europy
oraz potrafi pos³ugiwaæ siê jêzykiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent studiów licencjackich
jest przygotowany do pracy w
pr zemyœle biotechnologicznym i przemys³ach pokrewnych; pracy w laboratoriach
badawczych, kontrolnych i
diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i
podstawowych prac badawczych z u¿yciem materia³u biologicznego; obs³ugi aparatur y
badawczej i/lub ur z¹dzeñ
technologicznych oraz samodzielnego
rozwijania
w³asnych umiejêtnoœci zawodowych. Wiêcej informacji na:
ujk.edu.pl.
Renata HARA

Szansa na tytu³

D

studiów pozwala na kontynuacjê edukacji na wy¿szych poziomach: magisterskim i doktorskim. Absolwent pozna te¿
przy okazji wybrany jêzyk obcy
na poziomie bieg³oœci B2 Europejskiego Systemu Opi-su
Kszta³cenia Jêzykowego Rady
Europy.
Studia na kierunku „politologia”, o specjalnoœci „polityka regionalna – politologia 40
plus” zapewniaj¹ gruntowne
wykszta³cenie humanistyczne
w zakresie nauk o polityce,
wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ dotycz¹c¹ strategii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu, wspó³pracy
miêdzyregionalnej, europejskiej polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego, mechanizmów politycznych i spo³eczno-gospodarczych na szczeblu województwa, powiatu i gminy.

Podejmij wyzwanie!
Studiuj z pasj¹ i ciekawie…

n

Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê kierunki zwi¹zane z turystyk¹ i rekreacj¹.

E

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UJK
ZAPRASZA NA STUDIA 40 PLUS

otychczas osoby pracuj¹ce zawodowo,
chc¹ce uzupe³niaæ
edukacjê, by³y skazane na p³atne studia niestacjonarne i zajêcia prowadzone w
weekendy, kosztem odpoczynku i ¿ycia rodzinnego. Teraz to
siê zmieni.
Bezp³atne, stacjonarne
studia politologiczne I stopnia
realizowane popo³udniami w
dni powszednie oferuje Instytut Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
Oferta jest skierowana do
osób, które ukoñczy³y 40 rok
¿ycia, ale tak¿e m³odszych,
które s¹ zaanga¿owane zawodowo, chc¹cych uzupe³niæ
swoj¹ wiedzê w zakresie nauk
politycznych. Studenci bêd¹
korzystaæ z pe³ni praw studenckich, w tym równie¿ ze
stypendiów. Ukoñczenie tych

JU¯ TERAZ WARTO ZAJRZEÆ NA UJK.EDU.PL, GDZIE MO¯NA
ZNALEÆ PE£N¥ OFERTÊ DYDAKTYCZN¥ UCZELNI

Fot. archiwum

JEDYNE STUDIA W REGIONIE

W czasie kszta³cenia student nabêdzie umiejêtnoœci
w zakresie tworzenia strategii i programów prorozwojowych, wykorzystywania funduszy strukturalnych, twor zenia podstaw zrównowa¿onego r ozwoju, uwzglêdniaj¹cego ochronê œrodowiska. Absolwent tej specjalnoœci zdobêdzie kwalifikacje
umo¿liwiaj¹ce aktywne i skut e c z n e d z i a ³ a n i e w s amorz¹dzie i w admi-nistracji
pañstwowej, w regionalnych i
lokalnych strukturach par tii
politycznych, w or ganizacjach spo³ecznych, w regionalnych mediach oraz w innych instytucjach ¿ycia publicznego.
Wiêcej szczegó³ów pod
numerem
telefonów
4 1 - 3 4 9 - 6 5 - 4 3 ,
41-349-65-45 lub e-mail:
inp@ujk.edu.pl.

lektroniczny system rekrutacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ruszy³ ju¿ 1 czerwca na ujk.edu.pl.
W wygodny dla kandydatów sposób mo¿na aplikowaæ do „stania siê prawdziwym, uniwersyteckim studentem”.
Ju¿ teraz warto zajrzeæ na
ujk.edu.pl, gdzie mo¿na znaleŸæ
pe³n¹ ofertê dydaktyczn¹ uczelni. Nie tylko bowiem kierunek
jest wa¿ny, ale tak¿e specjalnoœæ. Im bardziej niszowa oraz
innowacyjna tym lepiej.
Przyk³adem mog¹ byæ pedagodzy, których na UJK jest niema³o, ale mog¹ wybraæ interesuj¹c¹ œcie¿kê edukacyjn¹ specjalnie dla siebie.
Od paŸdziernika pojawi¹ siê
nowe kierunki, które maj¹ w
wiêkszoœci profil praktyczny.
Powsta³y na UJK we wspó³pracy
z ekspertami i przysz³ymi pracodawcami, u których studenci
bêd¹ mogli odbywaæ praktyki.
Co wiêc nowego Uniwersytet
proponuje?
Na Wydziale Humanistycznym bêdzie to informacja w
przestrzeni publicznej. W ramach kierunku przewidziane s¹

specjalnoœci: E-publikacje, broker informacji, informacja w
edukacji i kulturze, terapia
przez media. Drugi kierunek to
Europejskie studia kulturowe z
dwiema atrakcyjnymi specjalnoœciami: kreowanie mediosfery i dialog kultur.
Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji proponuje nowoœæ: Finanse i rachunkowoœæ, w tym
specjalnoœci: finanse i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, finanse i rachunkowoœæ jednostek
sektora publicznego oraz Bezpieczeñstwo narodowe, w tym:
Zarz¹dzanie kryzysowe i ochrona ludnoœci, bezpieczeñstwo
wewnêtrzne Unii Europejskiej,
system obrony RP. To jednak
nie wszystko. Nigdy nie jest te¿
za póŸno, ¿eby zacz¹æ studiowaæ, albo wróciæ w ¿akowskie
szeregi. Z tego za³o¿enia wyszed³ Instytut Nauk Politycznych, który oferuje od najbli¿szego roku akademickiego na
kierunku politologia specjalnoœæ Politologia 40 plus. To
propozycja dla osób maj¹cych
wykszta³cony œwiatopogl¹d nie
tylko polityczny, ale poszukuj¹cych nowych inspiracji w
œwie¿ym
podejœciu
do

bie¿¹cych spraw dotycz¹cych
Unii Europejskiej oraz procesów geopolitycznych w ogóle.
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy poleca kierunek turystyka i rekreacja. Kierunek oferuje specjalnoœci: hotelarstwo,
turystyka zdrowotna, organizacja i obs³uga ruchu turystycznego i turystyka wiejska. Zaprasza równie¿ na studiach drugiego stopnia w kierunku biotechnologia oraz pierwszego stopnia biotechnologia w jêzyku angielskim! To jedyny tak oryginalny i unikalny kierunek w regionie œwiêtokrzyskim, daj¹cy europejskie kompetencje oraz
mo¿liwoœæ otwarcia rynku pracy
na ca³y œwiat.
Ofer ta Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach na
rok akademicki 2014/15 to 36
kierunków studiów na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych pier wszego i drugiego
stopnia. Uczelnia proponuje tak¿e studia doktoranckie oraz
mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach
podyplomowych. Warto zajrzeæ
na: ujk.edu.pl i wybraæ coœ dla
siebie!
Jan DUDA
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PRZYPOMNIELI, JAK OGROMNE ZNACZENIE
DLA POLSKI I ŒWIATA MIA£Y WYDARZENIA
Z 4 CZERWCA 1989 ROKU

Lekcja wolnoœci

25

O wydarzeniach z 4
czerwca 1989 opowiada³
licealistom doktor habilitowany UJK Grzegorz
Miernik.

sor przypomnia³, ¿e kiedy w
Polsce tr wa³a euforia po zwyciêskich wyborach, w Chinach
na placu Tiananmen czo³gi
rozjecha³y pokojow¹ manifestacjê studentów.
Równe ciekawa by³a prezentacja Marzeny Grosickiej z
Instytutu Pamiêci Narodowej,
która przedstawi³a licealistom
ich rówieœników, którzy we
czwórkê w Bli¿ynie w ponurych
komunistycznych czasach postanowili walczyæ z w³adz¹.
Podczas uroczystoœci
m³odzie¿ V Liceum przygotowa³a prezentacje multimedialne o wydar zeniach z
czer wca 1989 roku, by³y równie¿ piosenki barda Solidarnoœci, Jacka Kaczmarskiego.
Ciekawym przer ywnikiem by³
monolog „To, co pamiêtam”
wyg³oszony przez Katarzynê
Czekaj, która wcieli³a siê w
m³od¹ kobietê ¿yj¹c¹ w 1989
roku, mówi³a o kolejkach, pustych pó³kach, wreszcie o towarach spr zedawanych na
„Sienkiewce” z ³ó¿ek polowych i prawdziwym rar ytasie –
pampersach dla dziecka. –
Ten monolog mia³ przybli¿yæ
naszej m³odzie¿y, która nie
zna niedostatku, kolejek, zamkniêtych granic, czas
ca³kiem nieodleg³y, œwiat
m³odoœci ich rodziców – mówi
polonistka z V Liceum Ogólnokszta³c¹cego Ma³gor zata
Dawgier t–Saniawa, autorka
tekstu.

W

n

Nasi studenci podczas zwiedzania Muzeum Si³ Powietrznych.

Natomiast w laboratorium nawigator ów mogli pog³êbiæ
swoj¹ wiedzê z zakresu nawigacji lotniczej.
Na zakoñczenie wizyty w
Dêblinie studenci zwiedzili

Muzeum Si³ Powietr znych,
gdzie poznali bogat¹ historiê
polskiego lotnictwa. Wszyscy
uczestnicy objazdu naukowego zgodnie podkreœlili, ¿e by³
on dla nich wspania³¹ okazj¹

do zapoznania siê z tym jak
studiuj¹ ich koledzy w Wy¿szej
Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych, a tak¿e da³ im mo¿liwoœæ zdobycia nowych doœwiadczeñ historycznych.

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z CA£EJ POLSKI

O ekonomii w teorii i praktyce

W

dniach 4-5
czer wca w Centrum Pr zedsiêbiorczoœci i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
odby³a siê I Ogólnopolska
Studencko-Doktorancka
Konferencja
Naukowa
„Wspó³czesne uwarunkowania rozwoju spo³eczno-gospodarczego”.
Jej organizatorem by³o Studenckie Ko³o Naukowe Koncept we wspó³pracy z Fundacj¹ Europomost. Zorganizowana konfer encja naukowa,
mia³a na celu dostarczenie
wiedzy zwi¹zanej ze wspó³czesnymi trendami w zakresie
ekonomii spo³ecznej oraz
funkcjonowaniem sfery finansowej w podmiotach publicznych i prywatnych. Dodatkowo
studenci i doktoranci z ca³ej
Polski, z blisko 20 oœrodków

n

Fot. archiwum

n

maja studenci z kier unków historia i
militar ystyka
historyczna z Instytutu Historii
naszego Uniwersytetu goœcili w
Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³
Powietrznych w Dêblinie.
Objazd naukowy odby³ siê
pod okiem: profesora doktora
habilitowanego Józefa Smoliñskiego, doktora habilitowanego profesora UJK W³odzimierza Batóga i doktora habilitowanego Jerzego Gapysa.
W trakcie pobytu w Dêblinie, przewodnikami naszych
studentów po tamtejszej
uczelni byli: szef Katedry Nauk
Ogólnokszta³c¹cych
pu³kownik nawigator doktor
Andrzej Marciniuk, a tak¿e
cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego Historii Lotnictwa i Bezpieczeñstwa Narodowego Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych.
W Dêblinie nasi studenci
mieli mo¿liwoœæ odbycia szkolenia na symulatorze lotniczym, sprawdzenia swojej wytrzyma³oœci w specjalistycznym kondycyjnym przygotowaniu do lotów, a tak¿e zapoznania siê z podstawami bezpieczeñstwa w porcie lotniczym.

Fot. archiwum
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Wystawa studenckich
prac

Uczestnicy konferencji spotkali siê w Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego.

akademickich pr zyjechali i
wyg³osili swoje prelekcje z

tr zech nastêpuj¹cych dziedzin: ekonomii spo³ecznej, fi-

nansów publicznych oraz rachunkowoœci.

Otwieramy laboratoria dla przemys³u

D

Fot. archiwum

œrodê, 18 czerwca,
zosta³a
otwarta doroczna
wystawa prac
studentów Instytutu Sztuk
Piêknych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
Wystawie w budynku Instytutu Sztuk Piêknych przy ulicy
Podklasztornej towar zyszy
prezentacja prac doktorantów
z Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie, Krakowie, Katowicach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod tytu³em
„Malarstwo jako forma obrazowania strumienia danych”.
Wystawa bêdzie czynna do
koñca czer wca, w godzinach
10-18.

n Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
z wizyt¹ w s³ynnej szkole pilotów

Fot. archiwum

rocznica wyborów z roku
1989 sta³a
siê okazj¹ do
przeprowadzenia 4 czerwca na
Wzgórzu Zamkowym „Lekcji
wolnoœci”. Zorganizowali j¹
uczniowie i nauczyciele historii
z V Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia ksiêdza Piotra Œciegiennego w Kielcach razem z
Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz
Oœrodkiem Myœli Patriotycznej
i Obywatelskiej.
„Lekcja wolnoœci” mia³a
pr zypomnieæ, jak ogromne
znaczenie dla Polski i œwiata
mia³y wydarzenia z 4 czerwca
1989 roku, które sta³y siê
pocz¹tkiem upadku komunizmu w Europie Wschodniej.
Spotkanie rozpoczê³o siê
wyk³adem doktora habilitowanego UJK Grzegorza Miernika
na temat wyborów czer wcowych roku 1989 z perspektywy æwieræwiecza. Profesor
mówi³ o wielkiej mobilizacji
spo³ecznej, wysokiej frekwencji, o mia¿d¿¹cym zwyciêstwie Solidarnoœci, która zdoby³a 99 na sto mandatów w
Senacie oraz obsadzi³a
wszystkie miejsca w Sejmie
kontraktowym (tutaj opozycja
mia³a okreœlon¹ pulê mandatów – 35 procent, taki kompromis wynegocjowa³a strona
solidarnoœciowa z rz¹dow¹).
Obóz Solidarnoœci, któr y skupi³ siê wokó³ Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa³êsie,
by³ zaskoczony i oszo³omiony
skal¹ zwyciêstwa w wyborach, bo pokaza³y one, ¿e ca³e
spo³eczeñstwo chce zmian.
Co ciekawe, jak podkreœla³
profesor Miernik, na kandydatów Komitetu Obywatelskiego g³osowali równie¿ ludzie powi¹zani z w³adz¹ komunistyczn¹, wojskowi z jednostek czy milicjanci. Profesor zwróci³ równie¿ uwagê na
to, ¿e wybor y czer wcowe uruchomi³y lawinê zmian, które
potem nast¹pi³y w Europie.
Polska by³a pier wsza, za ni¹
posz³y inne kraje, najpier w
by³y czêœciowo wolne wybor y
w naszym kraju, potem obalono mur berliñski. Nie wszêdzie równie¿ komuniœci tak
³atwo oddawali w³adzê, profe-

Wizyta w Szkole Orl¹t

n

Prace studentów i doktorantów mo¿na ogl¹daæ
do koñca czerwca.

zia³ Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach wychodzi z ofert¹ badawcz¹ na rynek, otwiera swoje nowoczesne laboratoria i kadrê s³u¿¹c pomoc¹ regionalnym firmom.
Œwiêtokr zyscy pr zedsiêbiorcy, przy udziale kadry naukowej Uniwersytetu mog¹
otrzymaæ pomoc w zakresie
rozwi¹zania problemów ba-

dawczych w szerokim zakresie: od nauk medycznych,
œcis³ych, ochrony œrodowiska
po ekonomiczne, pedagogiczne i spo³eczne.
Nasza kadra mo¿e miêdzy
innymi pomóc zbadaæ sk³ad
chemiczny nowego produktu,
opracowaæ now¹ technologiê
wytwarzania adsorbentów do
oczyszczania wody, zanalizowaæ czystoœæ mikrobiologiczn¹
powietrza, przeprowadziæ badania nad zmiennoœci¹ gene-

tyczn¹ bia³ek chromatynowych, oceniæ wp³yw nanocz¹stek na komórki ludzkie i
zwierzêce invitro, monitorowaæ
wystêpowanie alergenów, badaæ zanieczyszczenie wód,
gleb i powietrza, opracowaæ
najlepszy system zarz¹dzania
w firmie lub strategiê wdra¿ania produktu na rynku, badaæ czynniki wp³ywaj¹ce sytuacje spo³eczno ekonomiczne
wybranych grup spo³ecznych,
planowaæ programy profilak-

tyczne, tworzyæ strategie ekonomii spo³ecznej, opracowywaæ programy edukacyjne, badaæ najlepsze warsztaty rozwijaj¹ce kompetencje i kreatywnoœæ u dzieci oraz wiele innych.
Szczegó³owe informacje w
Dziale Innowacji i Transferu
Technologii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
ulica ¯eromskiego 5, pokoje
49, 48 oraz pod numerami telefonów 41 349 72 83 lub
349 7334.

VIII

STUDENT

D

zisiaj, 24 czer wca
odbêdzie siê „wbicie
³opaty” pod budowê
nowego obiektu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Centrum Rehabilitacji i
Sportu. Na temat budowy nowego obiektu z doktorem Rafa³em Paw³owskim, kierownikiem Studium Wychowania i
Spor tu rozmawia Maciej Wadowski.
Co studenci bêd¹ mogli
znaleŸæ w Centrum Rehabilitacji i Sportu?
- Przede wszystkim bêdzie
to wielofunkcyjna hala sportowa, czyli pe³nowymiarowy
obiekt do pi³ki rêcznej i innych
dyscyplin sportowych. Bêdzie
ona dzielona na trzy czêœci.
Trzy grupy studentów bêd¹
mog³y jednoczeœnie æwiczyæ
na zajêciach wychowania fizycznego. Oprócz tego oczywiœcie zostanie przeniesione
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z ulicy Koœciuszki do tego obiektu. Znajdzie
siê tam równie¿ sala do zajêæ
fitness i si³ownia. Czêœæ druga
obiektu bêdzie to Centrum Rehabilitacji, czyli piêæ pomieszczeñ do fizykoterapii, terapii
manualnej i odnowy biologicznej.
Ile obiekt bêdzie kosztowaæ?
- Ca³a inwestycja warta jest
ponad 11 milionów z³otych.
Ponad 6 milionów z³otych pochodzi ze œrodków z Unii Europejskiej. Reszta to s¹ œrodki
w³asne. Z tym, ¿e nasz uniwersytet pozyskuje je z innych Ÿróde³, ¿eby zminimalizowaæ ten
wk³ad w³asny. Uczelnia buduje
te¿ ze œrodków finansowych
Totalizatora Spor towego,
przeznaczonych na wspieranie inwestycji sportowych.
Kiedy hala zostanie ukoñczona?
- Termin oddania budynku
mija w lutym 2015 roku. Mo¿na
za³o¿yæ, ¿e drugi semestr by³by
ju¿ w tym obiekcie. Trzeba
przyj¹æ te¿ to ryzyko, czy inwestycja zostanie oddana w czasie, poniewa¿ zima mo¿e opóŸniæ prace. Myœlê, ¿e nawet jeœli
zajêcia nie zaczê³yby siê od
marca, to w maju bêdziemy
chcieli zrobiæ oficjalne otwarcie
obiektu razem z biegiem przez
kampus i dniem sportu.
Czy powstanie nowej hali
sportowej pozwoli na podniesienie jakoœci zajêæ wychowania fizycznego w naszej
uczelni?
- Na pewno tak. W uniwersytecie, który siê rozwija powinny byæ nowoczesne obiekty. Teraz, jeœli chodzi o sale
gimnastyczne wynajmujemy
ich a¿ osiem. One s¹ czêsto

na najni¿szym poziomie, bo
musz¹ byæ najtañsze.
W Centr um bêd¹ te¿
kszta³ciæ siê studenci Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.
- Wychowanie fizyczne w
tym obiekcie bêd¹ mieli studenci wszystkich kierunków.
Natomiast ta czêœæ rehabilitacyjna bêdzie na pewno wykorzystana przez studentów –
czy ratownictwa medycznego,
czy fizjoterapii, czy to do zajêæ
praktycznych, czy ¿eby pisaæ
prace licencjackie, czy magisterskie z tych kierunków. Prowadzimy równie¿ kszta³cenie
na studiach podyplomowych w
zakresie WF. Mamy te¿ w perspektywie utworzenie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych z wychowania fizycznego.
W takim uk³adzie obiekt jest
niezbêdny, ¿eby by³a podstawa do dzia³ania w takim kierunku.
Czy powstanie Centrum
Rehabilitacji i Spor tu jest
szans¹ do pobudzenia tutejszego œrodowiska AZS?
- Myœlê, ¿e wszystko zale¿y
od studentów. Je¿eli bêdzie
ju¿ to jedno miejsce i jedno
Ÿród³o tego sportu, to œrodowisko powinno dostaæ impuls
do takiego pozytywnego
dzia³ania. Na chwilê obecn¹
wszystkie nasze dru¿yny graj¹
ka¿da w innym obiekcie. W
zwi¹zku z tym, jeœli student
nawet chcia³by siê zainteresowaæ, kibicowaæ, to czêsto nie
wie, gdzie i w który dzieñ jest
rozgrywany mecz. Tutaj ka¿da
dru¿yna bêdzie graæ w tym
obiekcie. Mam nadziejê, ¿e ta
hala bêdzie miejscem, gdzie
spotkaj¹ siê wszyscy studenci
naszej uczelni.
S¹ ju¿ pomys³y jak zagospodarowaæ halê poza zajêciami WF dla studentów naszej uczelni. Bêdziecie na
przyk³ad wynajmowaæ obiekt
dla ludzi, czy zorganizowanych grup niezwi¹zanych z
uczelni¹?
- Dopóki hala nie powstanie, nie snujemy dalekosiê¿nych planów. Przede wszystkim chcemy zapewniæ studentom odpowiedni poziom zajêæ
wychowania fizycznego. Dzisiaj zapotrzebowanie na halê
jest du¿e. Czêsto nawet po
pó³nocy ludzie graj¹ tutaj turnieje nocne. Jedynym ograniczeniem na jakie mo¿emy trafiæ jest to, ¿e w pier wszym
okresie przy wykorzystaniu
œrodków unijnych nie mo¿na
tej hali u¿ywaæ zarobkowo.
Ona powinna byæ wykorzystywana w takich celach w jakich
zostanie wybudowana, czyli
naukowych i dydaktycznych.
Rozmawia³ Maciej Wadowski

n

Zdjêcia Dariusz Zmorzyñski

Obiekt otwarty
dla wszystkich…

Uczestnicy rajdu rowerowego z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem uczelni (drugi z prawej).

Siedem tras do Ciekot

n Rekreacyjne podsumowanie zajêæ akademickich

N

a zakoñczenie zajêæ
wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sobotê 14
czerwca odby³ siê Rajd GwiaŸdzisty z met¹ w Ciekotach.
By³a to ju¿ 16 edycja rajdu
(pierwszy odby³ siê 1999 roku)
Tegoroczny rajd by³ rekordowy.
Na siedmiu trasach wziê³o
udzia³ 375 studentów. Jedna z
tras by³a rowerowa; by³o na
niej 37 studentów, trzech pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Spor tu oraz
profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jedn¹ z tras mo¿na by³o pokonaæ z kijkami nordic walking. W amfiteatrze na
¯eromszczyŸnie w Ciekotach
na wszystkich czeka³a pyszna
grochówka, kie³baski i kaszanka z grilla oraz napoje.
Transpor t zapewni³y autobusy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji. Pogoda dopisa³a, humory tak¿e. Dla studentów by³a to mo¿liwoœæ podwy¿szenia oceny na bardzo
dobr¹ (uczestnicz¹c w wychowaniu fizycznym na sali mog¹
otr zymaæ ocenê dobr¹, na
ocenê bardzo dobr¹ mog¹
wzi¹æ udzia³ w Biegu przez
Kampus, wystar towaæ w zawodach p³ywackich lub uczestniczyæ w rajdzie). Trasy zabezpiecza³o siedmiu pracowników Studium WF i Sportu oraz
siedmiu pr zewodników i
dzia³aczy PTTK. Trasy, jak co
roku, zaplanowa³a Jadwiga
Kamiñska.

n

Pomimo niekorzystnych prognoz, pogoda by³a naszym sprzymierzeñcem.

n

Podczas pikniku rowerowego.

Wakacje
z Bieszczadach

W

dniach 23-27 lipca
Centralny
Oœrodek Duszpasterstwa Akademickiego Weso³a 54 organizuje wakacyjny wyjazd w okolice
Bieszczad (Uherce Mineralne).
Do udzia³u zapraszamy
m³odzie¿ szkó³ ponadgimna-

zjalnych, studentów oraz absolwentów. Ca³kowity koszt wynosi 350 z³otych i obejmuje
transpor t, zakwaterowanie i
wy¿ywienie.
Zapisy do 30 czerwca. Wiêcej infor macji: telefon
605-150-223; mail: da.wesola54@gmail.com.

n

Uczestnicy rajdu podczas jednego z postojów.

