
4 PA�DZIERNIKA 2012 R.

NR 26 (52)

Wybra³amWybra³am
uniwersytetuniwersytet

Ma³gorzata Nakonieczna,Ma³gorzata Nakonieczna,
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Jana Kochanowskiego. Dlaczego?Jana Kochanowskiego. Dlaczego?

– Bo to jest uczelnia, na której mogê siê– Bo to jest uczelnia, na której mogê siê

rozwijaæ – odpowiada Gosia Nakonieczna,rozwijaæ – odpowiada Gosia Nakonieczna,

która w najbli¿sz¹ sobotê wraz z dru¿yn¹która w najbli¿sz¹ sobotê wraz z dru¿yn¹

Andrzej Piasecznego wyst¹piAndrzej Piasecznego wyst¹pi

w telewizyjnej „Bitwie na g³osy”.w telewizyjnej „Bitwie na g³osy”.
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� Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w swoim gabinecie.

D
ziœ o godzinie 12 w

G³ównej Auli budyn-

ku rektoratu przy uli-

cy ¯eromskiego 5 od-

bêdzie siê uroczysta inaugura-

cja roku akademickiego

2012/13.

Tradycji akademickiej sta-

nie siê zadoœæ. Bêdzie imma-

trykulacja nowych studentów,

kolejny raz zabrzmi Gaude-

amus, zostan¹ wrêczone me-

dale i odznaczenia. Inaugura-

cyjny wyk³ad „Najdoskonalszy

p³yn we Wszechœwiecie”

wyg³osi profesor Wojciech

Florkowski. Dla profesora Jac-

ka Semaniaka bêdzie to

pierwszy rok akademicki w

funkcji rektora Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

O nowym roku akademic-

kim, aktualnej sytuacji uczelni

oraz planowanych zmianach w

jej funkcjonowaniu opowie-

dzia³ nam profesor Jacek Se-

maniak w specjalnej rozmo-

wie dla „Studenta”. Nie mog³o

zabrakn¹æ w niej ¿yczeñ dla

studentów, zw³aszcza tych po-

dejmuj¹cych dopiero naukê

na naszej uczelni. - Chcê jako

rektor, ale te¿ absolwent tej

uczelni powiedzieæ, ¿e jeœli

zdecydowali siê podjêcie stu-

diów na Uniwersytecie Jana

Kochanowskiego to by³ to do-

bry wybór. Pod warunkiem, ¿e

potraktuj¹ czas studiów, jako

pewnego rodzaju przygodê in-

telektualn¹, wyka¿¹ siê chê-

ci¹ studiowania i osi¹gniêcia

czegoœ w ¿yciu – mówi profe-

sor Jacek Semaniak.

Rozmowa z rektorem

Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego

– czytaj na stronach 4-5

DZIŒ INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Niechaj zabrzmi

Gaudeamus
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STUDENT2

P
rofesor Jacek Sema-

niak odebra³ od profe-

sor Reginy Renz insy-

gnia rektorskie. Nowy

rektor podziêkowa³ swojej po-

przedniczce i zdradzi³ swoje

plany na przysz³oœæ.

Sta³o siê to podczas krót-

kiego i zamkniêtego posiedze-

nia senatu uczelni , bez

udzia³u zaproszonych goœci.

Pojawili siê na nim pracownicy

uniwersytetu i dziennikarze.

Po¿egnanie

Reginy Renz

Na pocz¹tku uroczystoœci

profesor Regina Renz,

pe³ni¹ca funkcjê rektora w la-

tach 2005–2012 podsumo-

wa³a swoj¹ kadencjê. – Kiedy

w 2005 roku obejmowa³am

funkcjê rektora wszyscy,

³¹cznie z ówczesnym rektorem

Adamem Massalskim ¿yczyli

mi aby powsta³ uniwersytet.

Wierzy³am w szczeroœæ tych

¿yczeñ, ale nie mia³am pewno-

œci czy siê to uda. Uda³o siê –

mówi³a profesor Regina Renz.

W swoim przemówieniu wy-

mienia³a osoby, które

przys³u¿y³y siê do powstania

uniwersytetu. Dwukrotnie

wspomnia³a nie¿yj¹cego ju¿

wicepremiera Przemys³awa

Gosiewskiego. Ustêpuj¹ca

rektor wspomnia³a wyj¹tkowe

chwile w swojej kadencji. – S¹

wœród nich mowy pogrzebo-

we, które wyg³asza³am pod-

czas po¿egnañ naszych

zas³u¿onych pracowników –

mówi³a profesor Regina Renz.

– Najbardziej bolesne decyzje

dotyczy³y zwolnieñ pracowni-

ków, które by³y efektem pogar-

szaj¹cej siê sytuacji finanso-

wej – przyzna³a Regina Renz.

W jej wyst¹pieniu przewa¿a³y

jednak pozytywne i radosne

w¹tki. Te najwa¿niejsze to po-

wstanie uniwersytetu klasycz-

nego i szybki rozwój bazy

uczelni, g³ównie dziêki œrod-

kom unijnym.

Dzwonek w prezencie

Po swoim przemówieniu

przekaza³a profesorowi Jacko-

wi Semaniakowi insygnia rek-

torskie: pierœcieñ, birê i ber³o.

Nowy rektor zacz¹³ swoje

wyst¹pienie od podziêkowañ i

prezentów dla profesor Reginy

Renz. Swojej poprzedniczce

przekaza³ miêdzy innymi dzwo-

nek, którym wzywa³a cz³onków

senatu uczelni na posiedze-

nia. – Te siedem lat to by³o spi-

sywanie „Traktatu o dobrej ro-

bocie” – dziêkowa³ s³owami

profesor Jacek Semaniak. Za-

chêci³ zreszt¹ profesor Renz

do spisania swoich wspo-

mnieñ z siedmiu lat sprawo-

wania w³adzy rektorskiej. Pro-

fesor Regina Renz nie zamie-

rza odpoczywaæ. – W najbli¿-

szym czasie zamierzam po-

œwiêciæ siê pracy nauczyciela

akademickiego – mówi by³a

rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego.

Czas siê pokazaæ

Nowy rektor mówi³ o swoich

planach na przysz³oœæ. - Musi-

my zrobiæ wszystko aby uniwer-

sytet sta³ siê kieleck¹ „Sor-

bon¹” – mówi profesor Jacek

Semaniak. S³u¿yæ ma temu

g³ównie rozwój badañ nauko-

wych. Profesor Semaniak chce

aby naukowcy z uniwersytetu

byli czêœciej cytowani w me-

diach, prasie naukowej. – Stu-

dentów jest mniej, ale to do-

brze. Bêdzie wiêcej czasu na

uprawianie nauki – mówi³ nowy

rektor. W planach jest kilka-

krotne zwiêkszenie œrodków

na badania naukowe, z 4 mi-

lionów z³otych, a¿ na 20 milio-

nów. Na uczelni ma powstaæ

Dzia³ Innowacji i Transferu

Technologii, maj¹ pojawiæ siê

nowe kierunki z mo¿liwoœci¹

doktor yzowania (literaturo-

znawstwo) i habilitacji (nauki o

zdrowiu, chemia, geografia). W

tej kadencji ma te¿ ruszyæ kie-

runek lekarski. Do tego profe-

sor Jacek Semaniak doda³

chêæ kszta³cenia studentów na

wy¿szym poziomie i dalsz¹ roz-

budowê uczelni. – Bêdziemy

porównywaæ siê z innymi uni-

wersytetami. Nasza uczelnia

ma byæ „oknem na œwiat” Kielc

i regionu œwiêtokrzyskiego –

mówi³ rektor Jacek Semaniak.

Piotr BURDA

Chcemy byæ „oknem na œwiat”

� Nowy rektor przej¹³ w³adzê

� Profesor Regina Renz przekazuje profesorowi Zdzis³awowi Migaszewskiemu - senatorowi

seniorowi ber³o rektorskie, które za chwilê trafi w rêce profesora Jacka Semaniaka.

� Nowy rektor wrêcza profesor Reginie Renz dzwonek, którym wzywa³a cz³onków senatu

uczelni na posiedzenia.
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� Umowê podpisali profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i

Adam Jarubas, marsza³ek województwa.

� Tak bêdzie wygl¹da³ budynek Zak³adu Anatomii Prawid³owej u zbiegu ulic Radiowej i alei IX

Wieków Kielc.

P
odpisano umowê w

sprawie finansowa-

nia projektu „MED

REH”. Jego fina³em

ma byæ uruchomienie kierunku

lekarskiego na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego.

Projekt finansowany z Re-

gionalnego Programu Opera-

cyjnego wart jest 35,2 milio-

na z³otych. 15 procent tej

kwoty, czyli piêæ milionów

z³otych musi wy³o¿yæ uczel-

nia, resztê sfinansuje Unia

Europejska. W ramach tego

projektu ma powstaæ Zak³ad

Anatomii Prawid³owej u zbie-

gu ulic Radiowej i alei IX Wie-

ków Kielc. - Zostanie te¿ wy-

posa¿ony w nowoczesny

sprzêt naukowo–dydaktyczny

z którego bêd¹ mogli korzy-

staæ wszyscy studenci wy-

dzia³u nauk o zdrowiu – mówi

profesor Jacek Semaniak,

rektor uczelni. Projekt zako-

ñczy siê wiosn¹ 2015 roku. W

tym samym roku powinien ru-

szyæ nabór na pierwszy rok

medycyny. – Wstêpnie planu-

jemy przyjêcie 75 osób – mó-

wi profesor Stanis ³aw

G³uszek, dziekan wydzia³u na-

uk o zdrowiu. Profesor

G³uszek przypomnia³ d³ugie

starania o otwarcie kierunku

lekarskiego. – Takie pomys³y

pojawia³y siê ju¿ w latach

osiemdziesi¹tych. Obecnie

mamy niedobór lekarzy, wyni-

kaj¹cy z otwarcia granic – pod-

kreœla profesor G³uszek.

Podpisanie umowy jest du-

¿ym krokiem w kierunku medy-

cyny. Do pe³ni szczêœcia po-

trzeba jeszcze piêciu milio-

nów, które musi zapewniæ

uczelnia oraz zgody dwóch mi-

nisterstw: nauki i szkolnictwa

wy¿szego oraz zdrowia. To nie

jest ³atwa rzecz, gdy¿ kszta³ce-

nie na kierunku lekarskim jest

bardzo kosztowne. Adam Jaru-

bas, marsza³ek województwa

zapewni³, ¿e samorz¹d bêdzie

wspiera³ dzia³ania Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w

tym temacie.

Piotr BURDA

Jest umowa, bêdzie budowa
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STUDENT 3

O
ficjalnie i zabawnie.

Tak ma byæ na Dniu

Otwartym Uniwersy-

tetu Jana Kochanow-

skiego, który zaplanowano na

26 paŸdziernika.

- Tego dnia w kampusie

uniwersyteckim przy ulicy

Œwiêtokrzyskiej 15 czekamy

ju¿ od wczesnych godzin po-

rannych na uczniów szkó³ po-

nadgimnazjalnych z ca³ego

województwa – mówi Jan Du-

da z Biura Promocji i Informa-

cji Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego.

Nieprzypadkowo wybrano

w³aœnie to miejsce. W ramach

dnia otwar tego nast¹pi uro-

czyste przeciêcie wstêgi, a

tym samym oddanie do u¿ytku

nowego obiektu, który bêdzie

s³u¿y³ studentom i pracowni-

kom Wydzia³u Matematycz-

no-Przyrodniczego (fotorepor -

ta¿ z tego budynku znajduje

siê na stronie 6 dzisiejszego

dodatku).

– Po czêœci oficjalnej, w któ-

rej wezm¹ udzia³ parlamenta-

rzyœci, w³adze województwa i

miasta przyjdzie czas na czêœæ

artystyczn¹ – mówi Jan Duda.

W tej czêœci przewidziano wy-

stêpy muzyczne, goœciom za-

prezentuj¹ siê znani wykonaw-

cy zwi¹zani z Uniwersytetem

Jana Kochanowskiego. Potem

prezentowaæ siê bêd¹ stu-

denckie ko³a naukowe i organi-

zacje. Goœcie wezm¹ tak¿e

udzia³ w zajêciach, które bêd¹

odbywaæ siê w pracowniach

uniwersyteckich. Tego dnia ka-

¿dy bêdzie móg³ poczuæ siê jak

student Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego. Zapraszamy

wszystkich kielczan na ulicê

Œwiêtokrzysk¹ 15.

Piotr BURDA

Dwóch premierów, kilku

ministrów, sêdziowie konstytu-

cyjni i rektorzy uczelni wy¿-

szych. Wszyscy pojawili siê w

Kielcach aby uczciæ 40 lat pra-

cy naukowej profesora Jerzego

Jaskierni.

Leszek Miller, Jerzy Oleksy,

Jerzy Wiatr, Krzysztof Janik. To

tylko pocz¹tek d³ugiej listy go-

œci, którzy pojawili siê na Uni-

wersytecie Jana Kochanow-

skiego, gdzie profesor Jerzy

Jaskiernia obchodzi³ swój jubi-

leusz.

Podczas uroczystoœci od-

czytano specjalny adres od

rektora Jacka Semaniaka, któ-

remu sprawy s³u¿bowe nie po-

zwoli³y na udzia³ w uroczysto-

œci. W jego imieniu specjalny

adres odczyta³ profesor Ja-

nusz Król, prorektor do spraw

dydaktycznych i studenckich

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. Podczas uroczystoœci

pad³o wiele s³ów o dokona-

niach naukowych profesora

Jerzego Jaskierni. Jubilata po-

znaliœmy te¿ z zupe³nie innej,

prywatnej strony. Leszek Mil-

ler, by³y premier i przyjaciel ju-

bilata przypomnia³ jedno z po-

siedzeñ sejmowych. – Wiedza

Jerzego Jaskierni jest olbrzy-

mia. Kiedyœ zabra³ g³os w

sprawie owada niszcz¹cego

nasze lasu. Wzbudzi³ zachwyt

u pos³a Niesio³owskiego (po-

se³ Stefan Niesio³owski jest z

wykszta³cenia biologiem i zaj-

muje siê owadami – red.) –

mówi³ Leszek Miller.

Na prywatne wspomnienia

zdoby³ siê te¿ Józef Oleksy. –

Pamiêtam jedn¹ biesiadê w

Zakopanem. Piêknie œwieci³

ksiê¿yc, tli³o siê ognisko. Ju-

rek wzi¹³ harmoniê i piêknie

na niej zagra³ – wspomina³ Jó-

zef Oleksy. By³y premier przy-

zna³, ¿e od lat próbuje „roz-

gryŸæ” duszê Jerzego Jaskier-

ni. – W nim jest coœ tajemni-

czego. Jakaœ cz¹stka duszy,

któr¹ zostawi³ dla siebie. My-

œlê, ¿e kiedyœ poka¿e swój po-

tencja³ – mówi³ Józef Oleksy.

Wiele ciep³ych s³ów pad³o pod

adresem, profesor Alicji Ja-

skierni, ¿ony jubilata. – Ali

uda³o siê osi¹gn¹æ najwy¿szy

kunszt, jaki mo¿e osi¹gn¹æ

¿ona. Tak wydaje Jurkowi pole-

cenia, ¿e jemu siê wydaje, ¿e

to on sam je wyda³ - mówi³ Jó-

zef Oleksy.

Ciep³o o jubilacie wypowia-

da³ siê te¿ profesor Stanis³aw

Adamczak, rektor Politechniki

Œwiêtokrzyskiej, pochodz¹cy z

Sandomierza - tak jak Jerzy Ja-

skiernia. Profesor Stanis³aw

Adamczak te¿ zachwala³ umie-

jêtnoœci gry na akordeonie. –

Jerzego znam najd³u¿ej, bo od

podstawówki. Razem nale-

¿eliœmy do Zwi¹zku Harcer-

stwa Polskiego. Nie by³o wtedy

muzyki mechanicznej i Jerzy

piêknie gra³ na harcerskich po-

tañcówkach – mówi profesor

Stanis³aw Adamczak.

Z okazji jubileuszu profeso-

ra Jerzego Jaskierni wydano

ksiêgê jubileuszow¹ zawie-

raj¹c¹ dokonania naukowe

profesora. Materia³u by³o tak

sporo, ¿e wydano j¹ w piêciu

ksiêgach. Sam jubilat nie kry³

wzruszenia. Sam zada³ sobie

pytanie o Kielce. – Pytaj¹ mnie

w Warszawie: co ty robisz w

tych Kielcach? Prawda jest ta-

ka, ¿e namówi³ mnie do nich

mój kolega Ryszard Czarny.

Dla mnie, ch³opaka z Sando-

mierza Kielce by³y pierwszym

du¿ym miastem, a Kielecczy-

zna jest piêkna – przyzna³ Jerzy

Jaskiernia. Mówi¹c o swojej

karierze, jako najwa¿niejsz¹

rzecz wymieni³ pracê nad now¹

konstytucj¹, która ostatecznie

zosta³a uchwalona w 1997 ro-

ku. – Bardzo trudno by³o znale-

Ÿæ kompromis pomiêdzy ro¿ny-

mi si³ami, bo ka¿dy mia³ inne

pomys³y. W koñcu uda³o siê

uchwaliæ konstytucjê, która

sprawdza siê ju¿ od 15 lat i

œmiem twierdziæ, ¿e jeszcze

d³ugo bêdzie nam s³u¿yæ – mó-

wi³ jubilat. Piotr BURDA

Jerzy Jaskiernia

Ma 62 lata. Urodzi³ siê w Kudowie-Zdro-

ju, ale szybko jego rodzina przenios³a

siê do Sandomierza. Skoñczy³ prawo na

Uniwersytecie Jagielloñskim. Ca³a póŸ-

niejsza dzia³alnoœæ naukowa wi¹¿e siê z

prawem, g³ównie konstytucyjnym. Od

pocz¹tku zwi¹zany z lewic¹. Aktywny poli-

tycznie zarówno w czasach PRL, jak i po

1989 roku. Pose³ na sejm piêciu kaden-

cji. Minister sprawiedliwoœci w rz¹dzie

Józefa Oleksego. Obecnie jest dyrekto-

rem Instytutu Ekonomii i Administracji

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Program Dnia Otwartego Campusu

Uniwersyteckiego 2012

26 paŸdziernika

Godzina 9.30 – 10 - rejestracja Goœci;

godzina 10–10.15 - uroczyste otwarcie

Campusu Uniwersyteckiego – wyst¹pie-

nie profesora Jacka Semaniaka, rektora

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;

godzina 10.15 – 10.45 „Œwiêtokrzyska

15 street” – widowisko artystyczne;

godzina 10.45 – 11 „Kochanowski Top”

– bicie rekordu czytania strof wiecznie

¿ywych;

godzina 11 – 11.30 „Akademicki misz-

masz” – studencka rzeczywistoœæ im-

prowizowana;

godzina 11.30 – 13 „Uniwersytet w

praktyce” – warsztaty, laboratoria, æwi-

czenia.

ZAPRASZAMY NA DZIEÑ OTWARTY UNIWERSYTETU

Nauka i zabawa w jednym

� Na godzinê przed uroczystoœci¹ zastaliœmy profesora Ja-

skierniê na seminarium doktorskim.

PROFESOR JERZY JASKIERNIA OBCHODZI£

40 LAT PRACY NAUKOWEJ

Konstytucjonalista,

który gra na akordeonie
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D
obrze byæ w domu –

tak rozpocz¹³ swój

wyk³ad profesor

Frank Wilczek, laure-

at Nagrody Nobla z fizyki.

Otwarty wyk³ad profesora

Franka Wilczka by³ czêœci¹

miêdzynarodowej konferencji

fizyków, jaka odby³a siê na

Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach.

Sala wyk³adowa Wydzia³u

Matematyczno–Przyrodnicze-

go kieleckiego uniwersytetu

wype³ni³a siê do ostatniego

miejsca. Wyk³adu w jêzyku an-

gielskim s³ucha³o blisko trzy-

sta osób, z których wiêkszoœæ

to goœcie kieleckiej konferen-

cji, którzy do Kielc przyjechali

z ca³ego œwiata.

Nie zabrak³o w¹tków osobi-

stych, gdy¿ rodzina Franza

Wilczka pochodzi z miejscowoœ-

ci Babice na LubelszczyŸnie.

Profesor Wilczek w swoim

wyk³adzie zatytu³owanym „Qu-

antum beauty” mówi³ o poszu-

kiwaniu harmoni i we

wspó³czesnym œwiecie. –

Œwiat jest zbudowany ideal-

nie, a zadaniem ludzi jest od-

kr ywaæ zwi¹zki w nim

rz¹dz¹ce – mówi³ profesor

Franz Wilczek. Wymieni³ sze-

reg postaci, które przyczyni³y

siê do odkrycia harmonii œwia-

ta. Zacz¹³ od Pitagorasa i Pla-

tona, potem wspomnia³ te¿

Miko³aja Kopernika, Izaaka

Newtona, Michaela Faradaya i

Jamesa Maxwella. Na koñcu

swojego wyk³adu mówi³ o wiel-

kim znaczeniu Wielkiego Zder-

zacza Hadronów znajduj¹ce-

go siê w Europejskim Oœrodku

Badañ J¹drowych CERN pod

Genew¹. Wszystkie dotych-

czasowe dzia³ania ludzi, zda-

niem profesora Wilczka, maj¹

swoje Ÿród³o w wewnêtrznej

potrzebie cz³owieka do wyja-

œnienia zwi¹zków rz¹dz¹cych

œwiatem. Nawi¹zuje do tego

tytu³ jego ksi¹¿ki – „W poszuki-

waniu harmonii”.

Profesor Frank Wilczek

przyzna³ na krótkiej konferen-

cji prasowej, ¿e pracuje obec-

nie miêdzy innymi nad krysz-

ta³kami czasowi, chc¹c po-

znaæ naturê czasu. Pochwali³

te¿ kielecki uniwersytet. Jego

zdaniem, s¹ w nim dobre wa-

runki do dzia³alnoœci nauko-

wej.

Profesor Frank Wilczek to

amerykañski fizyk, który obec-

nie pracuje w Instytucie Tech-

nologicznym w Massachu-

setts. W 2004 roku otrzyma³

Nagrodê Nobla w dziedzinie fi-

zyki. – Nagroda Nobla nie

zmieni³a mojego podejœcia do

nauki i fizyki, ale stworzy³a

okazjê do badania bardziej

z³o¿onych problemów – mówi

profesor Franz Wilczek.

Piotr BURDA

W poszukiwaniu

harmonii
� Wyk³ad Franka Wilczka, laureata Nagrody Nobla z fizyki

� Profesor Frank Wilczek w towarzystwie profesora Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Piotr Burda: * Rozpocz¹³

siê nowy rok akademicki. Co

nowego pojawia siê w szkol-

nictwie wy¿szym?

Profesor Jacek Semaniak,

rektor Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego: - To przede

wszystkim wejœcie w ¿ycie

przepisów wykonawczych no-

wego prawa o szkolnictwie wy-

¿szym, zarówno w dzia³alnoœci

naukowej, dydaktycznej i inno-

wacyjnej uczelni. Pojawiaj¹ siê

krajowe ramy kwalifikacji. Ma-

my te¿ do czynienia z coraz

wiêkszym ni¿em demograficz-

nym, który da o sobie znaæ w

najbli¿szych latach. Do 2020

roku liczba studentów zmniej-

szy siê o kolejne 20 procent.

Zmniejsza siê te¿ liczba stu-

dentów na studiach niestacjo-

narnych, co skutecznie

przek³ada siê na kondycjê fi-

nansow¹ zarówno uczelni pu-

blicznych, jak i niepublicz-

nych. Pojawi siê te¿ konkuren-

cja pomiêdzy uczelniami w

skali ogólnoeuropejskiej, co

stwarza szansê na studia w

ró¿nych krajach. Pojawiaj¹ siê

zmiany w zakresie finansowa-

nia nauki w Polsce, co za tym

idzie nowa kategoryzacja jed-

nostek naukowych. Ostatnia

mia³a miejsce dwa lata temu,

kolejna zostanie przeprowa-

dzona w przysz³ym roku. Wi-

daæ wiêc, ¿e szykuje siê sporo

zmian.

* Czy te zmiany id¹ w kie-

runku zaciskania pasa?

- Na pewno tak, zarówno w

skali finansowania szkolnic-

twa wy¿szego, jak i nauki w

Polsce. W przysz³ym roku pla-

nuje siê jednak zwiêkszenie

bud¿etu na naukê i badania

naukowe o miliard z³otych.

Miêdzy innymi, na dotacjê pro-

jakoœciow¹, ale w znacznej

czêœci – bo 900 milionów

z³otych na regulacje p³ac w

sektorze szkolnictwa wy¿sze-

go i nauki. Nie s¹ to jednak

nak³ady finansowe, które po-

zwala³yby dostosowaæ siê do

zapisów strategii lizboñskiej.

Pr zewidywano dojœcie do

pu³apu 3 procent PKB je¿eli

chodzi o finansowanie badañ i

rozwoju w naszym kraju. Obec-

nie ten odsetek wynosi 0,8

procenta PKB. To nie jest po-

ziom finansowania, który ce-

chuje wysoko rozwiniête kraje.

Myœlê, ¿e w czasach kryzysu

dzia³ania pójd¹ w kierunku

wspierania najlepszych, co

mo¿e stanowiæ bardzo istotne

zagro¿enie dla s³abszych

oœrodków akademickich.

* Czy nie obawia siê pan,

¿e w czasach, kiedy mocno

forsowane s¹ studia in¿ynier-

skie, a tym samym politech-

niki - pozycja Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego jest

zagro¿ona?

- Gdyby wspó³czesna go-

spodarka przypomina³a go-

spodarkê socjalistyczn¹ to wi-

dzia³bym w tym bardzo powa-

¿ne zagro¿enie. W warunkach

gospodarki socjalistycznej

sfera produkcji przemys³owej,

czy rolnej mia³a pierwszorzêd-

ne znaczenie ze wzglêdów ide-

ologicznych. Inwestowano w

rozwój przemys³u ciê¿kiego i

lekkiego. By³y zak³ady, które

zatrudnia³y rzesze pracowni-

ków, w tym kadrê in¿yniersk¹.

Wspó³czesna gospodarka

wygl¹da zupe³nie inaczej. W

gospodarce silnie zglobalizo-

wanej technologie wytwarzaj¹

ci, którzy przekraczaj¹ poziom

konkurencyjnoœci na r ynku

globalnym. Produkcja odbywa

siê w krajach, które maj¹ ni-

skie koszty produkcji. Przez ja-

kiœ czas nasz kraj by³ takim

krajem, gdzie wiele firm loko-

wa³o produkcjê, ale nie jed-

nostki badawczo–rozwojowe.

Rynek azjatycki jest teraz

miejscem produkcji. Wiele

rzeczy, których obecnie u¿y-

wamy jest produkowana

w³aœnie tam. We wspó³cze-

snej gospodarce bardzo wiele

aktywnoœci nie jest zwi¹za-

nych ze sfer¹ przemys³u, bu-

downictwa.

* Mo¿e pan podaæ kon-

kretne przyk³ady?

- Na przyk³ad kwestia wzor-

nictwa. Niekoniecznie wzor-

nictwa przemys³owego. Na na-

szej uczelni ju¿ uczymy projek-

towaæ meble, narzêdzia, funk-

cjonuje te¿ wzornictwo obra-

zu, gdzie projektuje siê wzory

reklam. Dziœ w zglobalizowa-

nej gospodarce najwa¿niejsza

jest informacja, która musi

byæ pr zekazana w bardzo

atrakcyjny sposób ¿eby zainte-

resowaæ osoby przyt³oczone

ju¿ nadmiarem informacji. To

stwar za du¿e mo¿l iwoœci

kszta³cenia.

* Po co nam wiêcej na-

uczycieli i wiêcej dziennika-

rzy? W tych obydwu zawo-

dach bardzo ciê¿ko teraz o

pracê. Mog¹ przekonaæ siê o

tym kolejne roczniki absol-

wentów.

- To jest sytuacja na dzisiaj.

Kilka lat temu mo¿na by³o po-

wiedzieæ: po co nam tylu in¿y-

nierów? By³ kryzys, recesja,

nast¹pi³ spadek produkcji. W

efekcie silnie ograniczona zo-

sta³a wspó³praca pomiêdzy

przedsiêbiorstwami, które

upada³y, a szko³ami wy¿szymi.

Upada³y oœrodki badaw-

czo–rozwojowe. Skutkiem tej

polityki, a tak¿e wycofania eg-

zaminu maturalnego z mate-

matyki by³o, ¿e po kilkunastu

latach musiano siêgn¹æ po

formu³ê kierunków zamawia-

nych i dodatkowych stypen-

diów aby m³odych ludzi prze-

konaæ do studiów technicz-

nych. Teraz patrzymy na kwe-

stiê kszta³cenia nauczycieli z

punktu widzenia ni¿u demo-

graficznego. Tyle, ¿e nauczy-

ciele bêd¹ potrzebni w ka-

¿dym spo³eczeñstwie, bo ry-

nek edukacyjny jest potê¿nym

rynkiem pracy. I to stabilnej

pracy. Ka¿de nastêpne poko-

lenie bêdzie mia³o potrzebê

kszta³cenia, od przedszkola

po maturê i studia. Trzeba za-

bezpieczyæ ci¹g³oœæ obsady

kadrowej. Liczba absolwen-

tów studiów z uprawnieniami

nauczycielskimi by³a mo¿e

zbyt du¿a, bo nie wszystkich

mogliœmy zatrudniæ pracê w

systemie oœwiaty. Ta liczba siê

diametralnie zmniejszy³a, bo

liczba szkó³ pedagogicznych w

Polsce spad³a z kilkunastu do

kilku obecnie. W szko³ach

kszta³c¹cych nauczyciel i ,

oprócz specjalnoœci nauczy-

cielskiej wprowadzane s¹ spe-

cjalnoœci nienauczycielskie.

Uniwersytet przeszed³ d³ug¹

drogê ze szko³y pedagogicz-

nej, gdzie na ka¿dym kierunku

kszta³cono nauczycieli. Obec-

nie tych kierunków jest u nas

34, a specjalnoœci 170. Na

oko³o 20 s¹ specjalnoœci na-

uczycielskie, czyli to jest oko³o

10 procent oferty kszta³cenia

ca³ego uniwersytetu. W

zwi¹zku z tym zmieni³ siê profil

kszta³cenia uniwersytetu.

Bêdziemy chcieli kszta³ciæ na-

uczycieli po to, aby zapewniæ

ci¹g³oœæ funkcjonowania sys-

temu oœwiaty w Polsce. Oni

zawsze bêd¹ potrzebni.

* A je¿eli chodzi o dzienni-

karzy?

- Zosta³ uruchomiony kieru-

nek dziennikarstwo i komuni-

kacja spo³eczna. Zmieniliœmy

ofer tê kszta³cenia zmniej-

szaj¹c kszta³cenie humani-

stów „z urodzenia”, którzy

wczeœniej studiowali na filolo-

gii polskiej czy bibliotekoznaw-

stwie i informacji naukowej.

Zainteresowanie kszta³ce-

niem w zawodzie dziennikarza

jest tak du¿e, ¿e na dzienni-

karstwie mamy obecnie

dwóch kandydatów na jedno

miejsce. To s¹ dobrzy kandy-

daci. Trzeba pamiêtaæ o tym,

¿e nie wyobra¿amy sobie jak

bêdzie wygl¹da³ rynek mediów

za piêæ lat. Na pewno siê zmie-

ni. W tej chwili mamy ró¿ne

sposoby przekazywania infor-

macji: gazetê, stronê interne-

tow¹. Mamy miks jednego i

drugiego, który rodzi nowe ja-

koœci. Nie wydaje mi siê aby

wybór dziennikarstwa by³

strza³em chybionym. To, co

dotyczy dostêpu do informa-

cji, sposobu przekazania tych

informacji jest du¿ym wyzwa-

niem w sferze globalnej. Je¿eli

ktoœ bêdzie dobry w swoim fa-

chu, to niekoniecznie w Kiel-

cach bêdzie móg³ dzia³aæ, ale

tak¿e na poziomie kraju.

* Czy jest pan zadowolony

z wyników tegorocznej rekru-

tacji?

- Ona siê toczy. W pierw-

szym etapie rekrutacji, który

zakoñczy³ siê w lipcu przyjêliœ-

my o 150 osób wiêcej ni¿ w

ubieg³ym roku. W drugim eta-

pie rekrutacji proces logowa-

nia zakoñczy³ siê 17 wrzeœnia,

w tej chwili trwa dostarczanie

dokumentów. Na wczoraj wie-

czorem rekrutacja wygl¹da³a o

wiele lepiej ni¿ w analogicz-

nym okresie ubieg³ego roku.

Mieliœmy przyjêtych prawie

4,7 tysi¹ca kandydatów, a rok

temu o tej samej porze by³o to

4,1 tysi¹ca. Wszystko wska-

zuje na to, ze tegoroczna re-

krutacja zakoñczy siê sukce-

sem uczelni. Na pocz¹tku paŸ-

dziernika bêdziemy wiedzieli

jakie s¹ ostateczne liczby.

* Od tego roku rusza te¿

zupe³nie nowy kierunek.

- Jedn¹ z nowoœci jest uru-

chomienie nowego kierunku w

zakresie organizacji turystyki

historycznej. To jest odpowie-

dŸ na zapotr zebowanie

m³odych ludzi. Jest kadra, s¹

regionaliœci i taka oferta zo-

sta³a zaproponowana. Kieru-

nek zostanie otworzony od te-

go roku, bo wszystko wskazu-

je na to, ¿e przekroczymy wy-

magany próg kandydatów. Po

raz pierwszy mamy te¿ spore

zainteresowanie studiami w

zakresie informatyki i ekono-

metrii. To by³ kierunek, który

od kilku lat by³ zg³aszany w na-

szej ofercie, nie zyska³ zainte-

resowania w latach poprzed-

nich, a w tym roku to zaintere-

sowanie by³o znacznie wiêk-

sze. Wszystko wskazuje na to,

¿e kierunek bêdzie urucho-

miony. Zmiany s¹ tak¿e w re-

krutacji na kierunek fizyka. W

ubieg³ym roku wprowadziliœmy

kierunek fizyka techniczna ze

specjalnoœci¹ fizyka medycz-

na i elektrokardiologia. W tym

roku mamy sporo kandydatów

tych dwóch specjalnoœci, na-

tomiast na „czyst¹” fizykê nie.

To daje nam odpowiedŸ na py-

tanie: jak siê zmienia oferta

kszta³cenia?

* Przez ostatnie lata czê-

sto wbijano ³opaty na uniwer-

syteckich budowach. Przy-

szed³ ju¿ czas na przecinanie

wstêgi w zakoñczonych inwe-

stycjach.

- W tym roku akademickim

pojawi¹ siê nowe obiekty, któ-

re zostan¹ udostêpnione dla

studentów i pracowników. 26

paŸdziernika bêdziemy otwie-

raæ nowe obiekty w strukturze

Wydzia³u Matematyczno–Przy-

rodniczego. Przybêdzie tam

kolejne szeœæ tysiêcy metrów

kwadratowych. Powi¹¿emy to

z dniem otwartym uczelni dla

uczniów gimnazjów i szkó³ po-

nadgimnazjalnych. Przyjd¹,

zobacz¹ nowe obiekty i labora-

toria. Na weso³o spróbujemy

zaprezentowaæ nasz¹ ofertê.

Na pocz¹tku semestru letnie-

go zamierzamy otwarcie Bi-

blioteki G³ównej, Uniwersytec-

kiego Centrum Informatyczne-

go oraz Centrum Jêzyków Ob-

cych, które przenosi siê z ulicy

Koœciuszki. W tym budynku

studenci ca³ego uniwersytetu

bêd¹ uczyæ siê jêzyków ob-

cych.

* Wiele ma siê te¿ zmieniæ

w „wirtualnym” ¿yciu uczel-

ni.

- W ci¹gu tego roku akade-

mickiego zakoñcz¹ siê te¿

dwa du¿e przedsiêwziêcia z

zakresu informatyzacji uczelni

o wartoœci oko³o 20 milionów

z³otych. To nowe okablowanie

w czêœci budynków, punkty

zdalnego dostêpu do Interne-

tu we wszystkich obiektach dy-

daktycznych naszej uczelni. To

równie¿ kioski internetowe,

które pojawi¹ siê we wszyst-

kich budynkach, a tak¿e tele-

bimy na których wyœwietlane

bêd¹ informacje dotycz¹ce ¿y-

cia uczelni. Od 1 paŸdziernika

pojawia siê nowa jakoœæ jeœli

chodzi o obs³ugê procesu

kszta³cenia i relacji studentów

z uczelni¹. Trochê zostanie

zmarginalizowana rola dzieka-

natu i szereg zdañ przejmie

system informatyczny. Stu-

denci nie bêd¹ musieli przy-

chodziæ do dziekanatu po in-

formacjê, bo bêd¹ mieli w In-

ternecie pe³ni¹ informacjê na

temat swojego statusu: op³at,

zobowi¹zañ wobec uczelni,

ocen. Niezale¿nie od tego,

gdzie siê bêd¹ logowaæ. Pra-

cownicy naukowi te¿ bêd¹

mieli swoje strony z dorob-

kiem naukowym i planem za-

jêæ. Powstan¹ portale wiedzy

na których przeka¿emy infor-

macje o naszych osi¹gniê-

ciach, ofer ty prac badaw-

czych. Zalet¹ tego systemu

jest to, ¿e jest to system zinte-

growany, to znaczy ¿e raz

wprowadzona informacja jest

potem pr zekazywana do

wszystkich innych komórek.

To jedno z najnowoczeœniej-

szych rozwi¹zañ w skali kraju i

funkcjonuje w niewielu

szko³ach wy¿szych. Myœlê, ¿e

przyniesie to du¿e korzyœci

dla studentów, jak i pracowni-

ków.

* Ni¿ demograficzny spra-

wi³, ¿e dziœ – jak nigdy wcze-

œniej - l iczy siê poziom

kszta³cenia. Aby uczelnia

przetrwa³a musi mieæ w rêku

jakieœ atuty. Jakie atuty ma

Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego na ten rok akademic-

ki?

- Poziom kszta³cenia to

rzecz podstawowa. Dlatego

od 1 paŸdziernika dojdzie do

totalnej przebudowy wszyst-

kich programów kszta³cenia

na wszystkich kierunkach stu-

diów. Ka¿dy program studiów

na ka¿dej specjalnoœci na-

uczania zosta³ przebudowany

w oparciu o wytyczne komisji,

która zosta³a powo³ana do

wdro¿enia tak zwanych Krajo-

wych Ram Kwalifikacji. Musi

ona pr zygotowaæ efekty

kszta³cenia dla ka¿dego kie-

runku studiów i póŸniej przygo-

towaæ programy w³aœnie pod

te efekty. To zmiana podejœcia

do ustalania programów

kszta³cenia studiów, bo punk-

tem wyjœciowym jest okreœle-

nie efektów kszta³cenia i

osi¹gniêcie pewnych umiejêt-

noœci zwi¹zanych z danym kie-

runkiem. Powo³a³em pe³no-

mocnika rektora do spraw ja-

koœci kszta³cenia, on po-

wo³ujê komisjê uczelnian¹,

powstan¹ komisje wydzia³owe

do spraw jakoœci kszta³cenia.

* Kto bêdzie pe³nomocni-

kiem do spraw jakoœci

kszta³cenia?

- Pe³nomocnikiem rektora

bêdzie profesor Monika

Szpringer, która jest pracowni-

kiem naukowym Wydzia³u Na-

uk o Zdrowiu, piastowa³a funk-

c jê prodziekana tego wy-

dzia³u. W ubieg³ej kadencji

by³a przewodnicz¹ca senac-

kiej komisji do spraw kszta³ce-

nia, a obecnie reprezentuje

uczelniê w pracach Pañstwo-

wej Komisji Akredytacyjnej. To

bardzo w³aœciwa osoba na

w³aœciwym miejscu.

* Podczas pr zejêcia

w³adzy rektorskiej stwierdzi³

pan, ¿e ni¿ demograficzny

sprzyja wiêkszemu zaanga-

¿owaniu w pracê naukow¹.

Czy mo¿emy spodziewaæ siê

wiêkszej liczby publikacji na-

ukowców Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego?

- Jesteœmy jedynym uniwer-

sytetem w regionie. Tutaj nie

musimy siê chwaliæ, my musi-

my porównywaæ siê z podobny-

mi instytucjami w skali kraju i

skali miêdzynarodowej. Cie-

szenie siê statusem jaki ma-

my w regionie mo¿e nas do-

prowadziæ do kompletnej za-

paœci. Na to nie mo¿emy sobie

pozwoliæ. Bêdziemy „oknem

na œwiat” tego regionu jeœli

bêdziemy funkcjonowaæ w sys-

temie krajowym i miêdzynaro-

dowym. To dlatego musimy za-

istnieæ w krajowych i œwiato-

wych mediach. Potrzebne s¹

publikacje naukowe na wyso-

kim poziomie. S³u¿y temu te¿

kolejna zmiana organizacyjna.

Nast¹pi przebudowa dzia³u

nauki, któr y przestanie byæ

dzia³em nauki i wspó³pracy z

zagranic¹. W zmodyfikowa-

nym sk³adzie kadrowym,

oprócz standardowych zadañ,

które realizowa³ do tej pory,

bêdzie realizowa³ szereg za-

dañ zwi¹zanych z obs³ug¹ roz-

budowanych studiów dokto-

ranckich. Do tej pory mieliœmy

dwa studia doktoranckie. Te-

raz ta liczba wzrasta o kolej-

nych piêæ. Oprócz tego, dzia³

nauki zajmowa³ siê bêdzie

tworzeniem zasobów informa-

cyjnych na temat mo¿liwoœci

prowadzenia prac badawczych

o charakterze wdro¿eniowym.

Zarówno we wspó³pracy z oto-

Jesteœmy dla tych, któ
� Rozmowa z profesorem Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na rozpoc
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czeniem naukowym, jak i biz-

nesem. Powstaje te¿ Dzia³ In-

nowacji i Transferu Technolo-

gii, który w najbli¿szych mie-

si¹cach zajmie siê promocj¹

ró¿nego typu programów kra-

jowych i miêdzynarodowych

dotycz¹cych mo¿liwoœci pro-

wadzenia badañ i prac na

rzecz gospodarki. Akcja pro-

muj¹ca te mo¿liwoœci zosta-

nie pr zeprowadzona na

wszystkich wydzia³ach w naj-

bli¿szym czasie. Ten dzia³ wes-

prze naukowców w przygoto-

waniu wniosków. Naukowcy

skoncentruj¹ siê na tym, co

mer ytor yczne, natomiast

przygotowanie wniosku bê-

dzie po stronie dzia³u. Dzia³

Innowacji i Transferu Techno-

logii przygotuje tak¿e ofer tê

komercyjn¹ uczelni skiero-

wan¹ g³ównie do par tnerów

nienaukowych. Dziêki temu

przewiduje, ¿e w ci¹gu dwóch

lat zwiêksz¹ siê œrodki na ba-

dania naukowe z 4,5 miliona,

które mamy teraz do 30–40

milionów. Jeœli bud¿et uczelni

wynosi 140 milionów z³otych,

to piêæ milionów na projekty

naukowe jest zdecydowanie

za ma³¹ kwot¹.

* Czy wierzy pan w swoich

pracowników? W to, ¿e bêd¹

w stanie wykorzystaæ te mo-

¿liwoœci badañ naukowych.

- Tak, bo zachodz¹ zmiany,

które wymusz¹ bardziej efek-

tywn¹ realizacjê zadañ. Sko-

ñczy³ siê okres stabilizacji.

Jest znacznie krótszy czas na

zdobycie kolejnych stopni na-

ukowych, zrobienie doktoratu,

habilitacji. Jest ma³o czasu,

trzeba efektywnie to realizo-

waæ.

* Czy otwarcie na œwiat

oznacza, te¿ promocjê uczel-

ni poza granicami Polski?

- Powstanie Biuro

Wspó³pracy z zagranic¹, które

bêdzie zajmowaæ siê wymian¹

miêdzynarodow¹, miêdzy inny-

mi w ramach programów Era-

smus. To biuro bêdzie siê ta-

k¿e zajmowa³o promocj¹

uczelni poza granicami kraju,

pod k¹tem zwiêkszania liczby

studentów cudzoziemców.

* Czyli mo¿emy spodzie-

waæ siê wiêkszej liczby ob-

cokrajowców na Uniwersy-

tecie Jana Kochanowskie-

go?

- Nie ma innej mo¿liwoœci.

Forsowany bêdzie kierunek

wschodni, który w naszych wa-

runkach daje najwiêcej mo¿li-

woœci z uwagi na to, ¿e na

Ukrainie czy Bia³orusi jeste-

œmy postrzegani jako bardzo

dojrza³a i okrzep³a demokra-

cja, która oferuje stabilne wa-

runki pracy i studiowania. W

tej chwili w murach uczelni

studiuje 13 obcokrajowców.

Chcemy tê liczbê zwielokrot-

niæ. To jest wa¿ne, bo w algo-

rytmach finansowania uczelni

wy¿szych jesteœmy zachêcani

do tego aby umiêdzynarodo-

wiæ ofertê kszta³cenia.

* Czego profesor Jacek

Semaniak, nowy rektor Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego ¿yczy na nowy rok

akademicki swoim studen-

tom, zw³aszcza tym z pierw-

szego roku?

- Chcê jako rektor, ale te¿

absolwent tej uczelni powie-

dzieæ, ¿e jeœli zdecydowali siê

na podjêcie studiów na Uni-

wersytecie Jana Kochanow-

skiego to by³ to dobry wybór.

Pod warunkiem, ¿e potraktuj¹

czas studiów, jako pewnego

rodzaju przygodê intelektu-

aln¹, wyka¿¹ siê chêci¹ stu-

diowania i osi¹gniêcia czegoœ

w ¿yciu. Jeœli te warunki zo-

stan¹ spe³nione, to nie roz-

czaruj¹ siê jak skoñcz¹ stu-

dia. Zapewniam, ¿e zrobimy

wszystko aby wspominali to ja-

ko dobr¹ przygodê i doœwiad-

czenie ¿yciowe. Bêdziemy sta-

rali siê eliminowaæ niedo-

ci¹gniêcia, które w ka¿dej in-

stytucji siê pojawiaj¹ i stwa-

rzaæ dobr¹ atmosferê do stu-

diowania. Studiowanie w tym

uniwersytecie, który charakte-

r yzuje siê naprawdê dyna-

micznym rozwojem w ostat-

nich latach, stwarza perspek-

tywy rozwojowe dla tych, któ-

rzy tego rozwoju siê nie boj¹.

* Dziêkujê za rozmowê.

Piotr BURDA

rzy chc¹ rozwoju
czêcie nowego roku akademickiego

� Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
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STUDENT6

W
ydzia³ Matema-

tyczno–Przyrod-

niczy naszego

uniwersytetu ma

nowy budynek. Na spacer po

jego zakamarkach zabra³ nas

Leszek G¹sior, kierownik ad-

ministracyjny obiektu.

Cztery kolejne aule, cztery

sale konferencyjne, trzy labo-

ratoria studenckie. Studenci

ju¿ korzystaj¹ z nowego budyn-

ku przy ulicy Œwiêtokrzyskiej,

choæ jego uroczyste otwarcie

dopiero przed nami. Nowocze-

sny z zewn¹trz, prawdziwe

skarby ma w œrodku. Cieka-

wostk¹ jest oœwietlenie, które

dzia³a na czujnik ruchu. - Stu-

denci szukaj¹ w³¹cznika, za-

nim go znajd¹ œwiat³o ju¿ siê

œwieci – mówi Leszek G¹sior.

Oto kilka obrazków z nowego

budynku. Autorem zdjêæ jest

Dawid £ukasik, fotorepor ter

„Echa Dnia”.

/pio/

� Fontanna i ma³y amfiteatr maj¹ ukoiæ nerwy studentów,

zw³aszcza podczas sesji egzaminacyjnej. W tej chwili woda

zosta³a wy³¹czona. – To z obawy przed przymrozkami, które

by³yby dla niej groŸne – mówi kierownik Leszek G¹sior. De-

klaruje, ¿e na wiosnê fontanna znowu tryœnie z wielk¹ si³¹.

� Nowy budynek atrakcyjnie prezentuje siê z zewn¹trz. Jest

czêœci¹ „nowego miasta w mieœcie”, jak mówi siê o kam-

pusie uniwersyteckim przy ulicy Œwiêtokrzyskiej.

� Szeœæ tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u¿ytko-

wej i nowa stylistyka. Zupe³nie inna ni¿ styl budynku rekto-

ratu uczelni przy ulicy ¯eromskiego. No có¿, czasy siê

zmieniaj¹, ale w tym przypadku na lepsze.

� Leszek G¹sior, kierownik administracyjny na tle nowego

budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego. To w je-

go gestii jest dbaæ o ka¿dy szczegó³ tego miejsca.

� Kiedy doktor Ma³gorzata JóŸwiak z Katedry Ochrony i

Kszta³towania Œrodowiska podchodzi do akwarium mor-

skiego, jego lokatorzy ju¿ podp³ywaj¹ bli¿ej licz¹c na po¿y-

wienie. W pomieszczeniu gdzie jest akwarium pojawi³a siê

pompa ciep³a i panel s³oneczny. Studenci maj¹ wiêc zajê-

cia niczym w ekologicznej rafie koralowej.

� Spektometr masowy wart 1,2 miliona z³otych znalaz³ swo-

je miejsce w laboratorium badañ strukturalnych. W tym sa-

mym laboratorium jest unikatowy mikroskop. Ponoæ chêæ

korzystania z tego urz¹dzenia wyrazi³y ju¿ s³u¿by specjal-

ne.

Piêkny z zewn¹trz, bogaty wewn¹trz
� Fotoreporta¿ z nowego budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego

� Bogus³awa Wieczorek w laboratorium w Pracowni Zak³adu Chemii Nieorganicznej. Nowe la-

boratorium pe³ne jest odczynników i próbek. S³u¿yæ ma studentom biologii, fizyki technicz-

nej, biotechnologii i chemii. W zajêciach mo¿e wzi¹æ udzia³ ponad dwadzieœcia osób.

� Jedna z czterech nowych auli wyk³adowych. Mo¿e pomieœciæ 150 osób. Jest czysto, jasno i przestronnie. Nic tylko siê uczyæ

w takich warunkach.
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Claus Hipp

Twórca znanego

koncernu i marki

¿ywnoœci dla nie-

mowl¹t i ma³ych

dzieci oraz autor

biografii „Wolnoœæ,

by czyniæ to inaczej.

Moje ¿ycie, moje

wartoœci, moje myœ-

lenie” 26 paŸdzier-

nika, w pi¹tek, bêdzie goœciem Uni-

wersytetu Jana Kochanowskiego w

Kielcach. Jako cz³owiek niezale¿ny

duchem, a zarazem skromny i uczci-

wy o zaskakuj¹cych obliczach bêdzie

bohaterem spotkania w ramach no-

wego cyklu „Uniwersytet – otwórz

siê na wiêcej!” organizowanego

przez Instytut Filologii Obcych i Aka-

demickie Biuro Karier.

STUDENT 7

Jan Duda: * Sk¹d pomys³,

aby siêgn¹æ po Clausa Hippa,

w³aœciciela i menad¿era jed-

nej z najwiêkszych firm na

œwiecie, a zarazem g³êboko

wierz¹cego katolika oraz uta-

lentowanego muzyka i mala-

rza?

Ma³gorzata Mochoñ: - Jak

czêsto w ¿yciu bywa, o wybo-

rze zadecydowa³ przypadek.

Przebywa³am akurat w Niem-

czech, gdy ukaza³a siê w ksiê-

garniach jego ksi¹¿ka. Jeden z

moich znajomych wrêczaj¹c

mi j¹ z dedykacj¹ „przeczytaj i

zastanów siê”, pr zekona³

mnie, ¿e intryguj¹ca osoba au-

tora jest szczególnie warta po-

lecenia. Wziê³am sobie wiêc

to do serca. Tytu³ ksi¹¿ki „Wol-

noœæ, by czyniæ to inaczej. Mo-

je ¿ycie, moje wartoœci, moje

myœlenie” znalaz³ u mnie pozy-

tywny wydŸwiêk, jej treœæ mnie

zafascynowa³a. I st¹d pomys³

na jej t³umaczenie.

* Jak wygl¹da³a praca nad

translacj¹ z perspektywy

twórców, któr zy musiel i

wnikn¹æ w treœci do t³uma-

czenia?

- Na pocz¹tku obawia³am

siê czy studenci podo³aj¹ te-

mu zadaniu, gdy¿ czasu by³o

zbyt ma³o na tak du¿e przed-

siêwziêcie. Na pierwsze zajê-

cia w semestrze przysz³am z

gotowym projektem, któr y

zak³ada³ pracê w kilkuosobo-

wych grupach. Obieca³am te¿,

¿e jeœli ich przek³ad bêdzie wy-

konany dobrze i z pasj¹, to po-

staram dokonaæ redakcji tej

ksi¹¿ki i poszukaæ dla niej wy-

dawcy. Wówczas wydawa³o siê

to absolutn¹ utopi¹ i studenci

patrzyli na mnie wrêcz z niedo-

wierzaniem. Jednak bardzo

chêtnie zabrali siê do pracy,

podzielili na zespo³y, a ja sca-

la³am teksty w obrêbie roz-

dzia³ów tak, aby ca³oœæ by³a

spójna.

* A sk¹d decyzja o zapro-

szeniu autora do Kielc na

nasz uniwersytet?

- Nawet moi studenci, po-

mimo ¿e nie s¹ jeszcze rodzi-

cami, mieli kontakt z szerok¹

gam¹ produktów o nazwie

„Hipp”. Czytaj¹c ksi¹¿kê oka-

zuje siê, ¿e autor podejmuje

zagadnienia zwi¹zane nie tyl-

ko z gospodark¹, ale tak¿e po-

lityk¹, systemem edukacji i

technologi¹ ekologicznej pro-

dukcji. S¹ to obszary, które in-

teresuj¹ wiêkszoœæ z nas.

Wszystkie treœci tej ksi¹¿ki

maj¹ wiêc pr ze³o¿enie na

przestrzeñ ¿ycia publicznego.

Pomyœla³am, ¿e by³oby wspa-

niale, gdyby studenci mogli

spotkaæ siê z autorem -

cz³owiekiem ¿yj¹cym z pasj¹.

* Czy w takim przedsiê-

wziêciu jakim by³o t³umacze-

nie ksi¹¿ki, wszystko uda³o

siê tak, jak pani zamierza³a?

- Uda³o siê prawie wszystko,

ale jak zwykle nie oby³o siê bez

ma³ej wpadki. Cieszy³am siê

ju¿ z wydrukowanej ksi¹¿ki, gdy

zauwa¿y³am, ¿e nazwisko jed-

nej z t³umacz¹cych studentek

zosta³o b³êdnie zapisane. Z pa-

ni Wioletty Zalewskiej zrobi³am

Wiolettê Zakrzewsk¹. Mo¿na

jedynie powiedzieæ, ¿e b³êdów

nie robi tylko ten, kto nic nie ro-

bi. Byæ mo¿e wynika³o to z mo-

jego zmêczenia i jeœli ju¿ pan o

to spyta³, to muszê wyraziæ

g³êbokie i szczere ubolewanie,

bo pani Zalewska by³a osob¹,

która w tym projekcie praco-

wa³a bardzo rzetelnie.

* W ksi¹¿ce tej odnajdzie-

my przemyœlenia proste, bar-

dzo ¿yciowe, ale i wrêcz in-

tymne. Które z nich pozosta³y

z pani¹ na d³u¿ej? Niech one

bêd¹ okazj¹ do przekonania

studentów i m³odych ludzi z

Kielc do bezpoœredniego spo-

tkania z profesorem Hippem.

- Najbardziej ujê³a mnie od-

waga odpowiedzialnego ¿ycia.

Odwaga podejmowania

dzia³añ i chêæ zmieniania rze-

czywistoœci, aby nie pozosta-

waæ wobec niej obojêtnym.

Profesor Hipp jest w swoim

przekazie niezwykle uniwer-

salny. Jego propozycja ¿ycia i

dzia³ania jest do zaakcepto-

wania przez ka¿dego, kto nie

boi siê myœleæ rzetelnie, uczci-

wie oraz potrafi zaanga¿owaæ

siê w ¿ycie zawodowe i

spo³eczne na ca³ego. Gor¹co

zapraszam na spotkanie z ta-

kim cz³owiekiem.

* Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ Jan DUDA
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ROZMOWA Z DOKTOR MA£GORZAT¥

MOCHOÑ, GERMANISTK¥ Z INSTYTUTU

FILOLOGII OBCYCH UNIWERSYTETU

JANA KOCHANOWSKIEGO, KTÓRA WRAZ

ZE STUDENTAMI DOKONA£A TRANSLACJI

KSI¥¯KI CLAUSA HIPPA

¯ycie z pasj¹

M
a³gorzata Nako-

nieczna, laureat-

ka „Szansy na

sukces” i uczest-

niczka „Bitwy na g³osy” rozpo-

czê³a studia na pierwszym ro-

ku kieleckiego Instytutu Edu-

kacji Muzycznej Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego.

Ma³gorzata Nakonieczna

jest tegoroczn¹ absolwentk¹

V Liceum Ogólnokszta³c¹cego

imienia Ksiêdza Piotra Œcie-

giennego w Kielcach. Jej pasj¹

jest muzyka. Mimo m³odego

wieku ma ju¿ sporo sukcesów

w konkursach muzycznych, ta-

k¿e tych medialnych. Jest lau-

reatk¹ telewizyjnej „Szansy na

sukces”, a ostatnio odnosi

sukcesy œpiewaj¹c w dru¿ynie

Andrzej Piasecznego (absol-

wenta naszej uczelni ) w

bie¿¹cej edycji telewizyjnej

„Bitwie na g³osy”.

Po zdaniu matur y przed

Ma³gosi¹ pojawi³ siê dylemat:

jak¹ uczelniê wybraæ? Kiel-

czanka wybiera³a pomiêdzy Lu-

blinem i Kielcami. – Dosta³am

siê na studia muzyczne w Lubli-

nie. Nawet ju¿ by³am blisko te-

go, aby w „Bitwie na g³osy” byæ

w dru¿ynie Beaty Kozidrak. Wy-

bra³am jednak Kielce i nasz

uniwersytet – mówi Ma³gorzata

Nakonieczna. Nie bez znacze-

nia by³a to postaæ doktor Ewy

Robak z Instytutu Edukacji Mu-

zycznej kieleckiej uczelni. – Pa-

ni¹ Ewê Robak pozna³am ju¿ w

przedszkolu, gdzie mia³a zajê-

cia z rytmiki. To ona zauwa¿y³a

mój talent i dziêki niej mog³am

siê rozwijaæ – mówi Ma³gorzata

Nakonieczna. Tym samym, po

kilkunastu latach m³oda pio-

senkarka wraca pod naukow¹

opiekê swojej „pani” z przed-

szkola.

O wyborze Kielc zdecydo-

wa³y te¿ inne rzeczy. – Trudno

jest studiowaæ poza Kielcami,

bo to niesie dodatkowe kosz-

ty. To te¿ jeden z powodów mo-

jej decyzji. Zdecydowa³am siê

na nasz uniwersytet, bo mam

tu œwietne warunki do rozwo-

ju. I jest mi tu dobrze – mówi

Ma³gorzata Nakonieczna.

Na razie trudno jest jej pogo-

dziæ naukê z udzia³em w progra-

mie „Bitwa na g³osy”. Praktycz-

nie przez ca³y tydzieñ kielecka

grupa „Piaska” ma kilka godzin

prób przed sobotnim wystê-

pem. – Ten pierwszy tydzieñ pa-

Ÿdziernika jest szalony. Nie

chcê opuszczaæ zajêæ na uczel-

ni, biegam wiêc wprost z zajêæ

na próby - mówi Gosia Nako-

nieczna. Nie tylko ona ma ten

dylemat. W grupie „Piaska”

jest jeszcze dwóch innych stu-

dentów Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego: Filip Wnuk i

Magda Paradziej. Œmia³o mo-

¿na wiêc rzec, ¿e mamy co naj-

mniej trio studentów Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego w

„Bitwie na g³osy”, a do tego li-

dera grupy, który jest absol-

wentem uczelni. Pewnie niewie-

le jest uczelni, wy³¹czaj¹c uczel-

nie artystyczne, które maj¹ wiê-

cej przedstawicieli w tym pro-

gramie.

Na koniec Ma³gosia Nako-

nieczna zachêca. - Ogl¹dajcie

nas w najbli¿sz¹ sobotê po go-

dzinie dwudziestej w Progra-

mie Drugim Telewizji Polskiej.

Trzymajcie kciuki – mówi.

Piotr BURDA

Wybra³a Kielce

i uniwersytet
� Trzymamy kciuki za Ma³gorzatê Nakonieczn¹, nasz¹ now¹ studentkê

� W poniedzia³ek grupa Andrzeja Piasecznego by³a w skansenie w Tokarni, gdzie nagrywano sceny potrzebne do sobotniego

programu. Ma³gorzata Nakonieczna na zdjêciu druga od lewej).

� Ma³gorzata Nakonieczna, studentka pierwszego roku, i

Andrzej Piaseczny, absolwent naszej uczelni.
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STUDENT8

S
potkania te od wielu

lat organizowane s¹

przez Uczelnian¹ Ra-

dê Samorz¹du Stu-

dentów. Adapciak 2012 by³

pi¹t¹ edycj¹ obozu, która od-

by³a siê w Jastrzêbiej Górze.

Blisko piêædziesiêciooso-

bowa grupa studentów przez

dziewiêæ dni odpoczywa³a i ba-

wi³a siê pod okiem kadr y

sk³adaj¹cej siê z cz³onków sa-

morz¹du oraz pracowników

uczelni. Wœród kadry znaleŸli

s iê w tym roku pr zewod-

nicz¹cy uczelnianej rady Mate-

usz Pawlusiñski, zastêpca Do-

minika Pastucha oraz cz³onko-

wie Aneta Wójcik, Justyna

Krz¹pa, Marek Borowski i

£ukasz Kowalczyk oraz profe-

sor Marek Ruszkowski i magi-

ster Andrzej Kozieja.

Uczestnicy wziêli udzia³ w

dwóch wycieczkach autokaro-

we, do Trójmiasta i na Hel

oraz pieszej wycieczki do Ro-

zewia. Nowi studenci zwiedzi-

li latarniê morsk¹, okrêt Ma-

rynarki Wojennej ORP B³yska-

wica, sopockie molo, Stare

Miasto w Gdañsku, helskie

Fokarium, wyp³ynêli w rejs po

Ba³tyku i wys³uchali koncertu

organowego w Katedrze Oliw-

skiej. W programie obozu nie

zabrak³o gier i zabaw integra-

cyjnych. Uczestnicy star towa-

li równie¿ w turnieju wiedzy

dotycz¹cym uczelni, ¿ycia stu-

denckiego, dzia³alnoœci w sa-

morz¹dzie i ko³ach nauko-

wych.

To ju¿ regu³a, ¿e studenci,

którzy uczestniczyli w obozach

adaptacyjnych czêœciej ni¿ in-

ni pojawiaj¹ siê w aktywnym

¿yciu uniwersytetu.

Mateusz Pawlusiñski

Nadba³tycka integracja
� Z koñcem sierpnia odby³ siê tegoroczny obóz adaptacyjny dla studentów podejmuj¹cych

naukê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

� Uczestnicy obozu wyró¿niali siê jednolitymi strojami.

� Na jednej z nadba³tyckich pla¿.

� Ekstremalne rejsy po Ba³tyku d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
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