
� Zdrowie jest dominuj¹cym tematemZdrowie jest dominuj¹cym tematem

w nowym roku akademickim na Uniwersyteciew nowym roku akademickim na Uniwersytecie

Jana Kochanowskiego. Studenci Wydzia³u NaukJana Kochanowskiego. Studenci Wydzia³u Nauk

o Zdrowiu przy³¹czyli siê do akcji bicia rekorduo Zdrowiu przy³¹czyli siê do akcji bicia rekordu

w jednoczesnym przywracaniu pracy sercaw jednoczesnym przywracaniu pracy serca

(na zdjêciu). Uniwersytet Jana Kochanowskiego(na zdjêciu). Uniwersytet Jana Kochanowskiego

podpisa³ umowê ze Œwiêtokrzyskimpodpisa³ umowê ze Œwiêtokrzyskim

Centrum Onkologii, a nauczycieleCentrum Onkologii, a nauczyciele

debatowali nad problememdebatowali nad problemem

oty³oœci u dziecioty³oœci u dzieci

Czytaj w dzisiejszym „Studencie”Czytaj w dzisiejszym „Studencie”
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Zdrowie
ponad
wszystko

W Kampusie Uniwersyteckim otwarto trzeci budynek w

ci¹gu pó³ roku. Centrum Biznesu i Przedsiêbiorczoœci Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego to miejsce, gdzie nauka bêdzie siê

spotykaæ z biznesem. Podczas uroczystego otwarcia goœcie nie

kryli zachwytu nad wnêtrzami i budynkiem, który odpowiada

standardowi klasy biznes.

Czytaj na stronie II

Wœród 51 nagrodzonych tegoroczn¹ nagrod¹ „Talentu Œwiê-

tokrzyskiego” jest a¿ szeœæ przedstawicielek Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. To osoby, które mimo m³odego wieku maj¹ ju¿

spory dorobek naukowy i sukcesy. Kalina Skowronek (na zdjêciu)

to jedna z naszych uniwersyteckich „pere³”. Przestawiamy

wszystkich laureatów tej nagrody.

Czytaj na stronach IV, V

Szczypiorniœci AZS UJK Kielce w nowym sezonie spróbuj¹ po-

nownie podbiæ Ligê Ma³opolsk¹. Rozgrywki rozpoczêli ju¿ z powo-

dzeniem siatkarze i siatkarki Uniwersytetu Jana Kochanowskie-

go. Wszystkie nasze dru¿yny uniwersyteckie stawiaj¹ sobie wyso-

kie cele w tym roku.

Czytaj na stronie VIII

Centrum w klasie biznes Szeœæ pere³ z Uniwersytetu AZS na starcie
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STUDENT2

O
siem oddzia³ów kli-

nicznych powstanie

w Œwiêtokr zyskim

Centrum Onkologii.

To efekt porozumienia z Uni-

wersytetem Jana Kochanow-

skiego.

W œrodê, 9 paŸdziernika

podpisali je Stanis³aw GóŸdŸ,

dyrektor Œwiêtokrzyskiego

Centrum Onkologii i profesor

Jacek Semaniak, rektor Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego w obecnoœci Grzegorza

Œwiercza, wicemarsza³ka wo-

jewództwa i profesora Sta-

nis³awa G³uszka, dziekana

Wydzia³u Nauk o Zdrowiu kie-

leckiego uniwersytetu.

Efektem tego porozumie-

nia jest powstanie oœmiu kli-

nik na terenie Œwiêtokrzyskie-

go Centrum Onkologii: Kliniki

Chirurgii Onkologicznej, Ra-

dioterapii, Onkologii Klinicz-

nej, Kliniki Otolar yngologii,

Chirurgii G³owy i Szyi, Endo-

krynologii, Urologii, Ginekolo-

gii, Hematologii. – Dziêki temu

nasi studenci i pracownicy

bêd¹ mieli zajêcia praktyczne

na terenie Œwiêtokrzyskiego

Centrum Onkologii, prowadzo-

ne bêd¹ te¿ badania naukowe

w poszczególnych klinikach –

mówi profesor Jacek Sema-

niak, rektor Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. Zadowole-

nia nie kryje Stanis³aw GóŸdŸ,

dyrektor Œwiêtokrzyskiego

Centrum Onkologii. – To poro-

zumienie jest ukoronowaniem

tego, co siê dzieje od lat. Dziê-

ki wspó³pracy z uczelni¹ mamy

jeden z najlepszych oœrodków

fizyki medycznej w kraju – mó-

wi Stanis³aw GóŸdŸ. Du¿a w

tym zas³uga rektora Jacka Se-

maniaka, który kilkanaœcie lat

temu, jeszcze jako magister,

prowadzi³ seminaria z fizycz-

nych podstaw onkoterapii. –

Wtedy jeszcze nie by³o Œwiêto-

krzyskiego Centrum Onkolo-

gii, a jedynie przychodnia on-

kologiczna – wspomina profe-

sor Jacek Semaniak.

Powstanie kliniki uniwersy-

teckiej w Œwiêtokrzyskim Cen-

trum Onkologii to te¿ kolejny

krok w stronê kierunku lekar-

skiego na Uniwersytecie Jana

Kochanowskiego. Bêdzie

mia³o du¿y wp³yw na decyzjê

Ministerstwa Zdrowia i Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego o utworzeniu medy-

cyny w Kielcach. Wspó³praca

uczelni ze szpitalami jest klu-

czowa. Liczy siê te¿ liczba pu-

blikacji naukowych. – W ostat-

nim czasie mieliœmy 46 prac

opublikowanych w fachowych

pismach w Polsce i zagranic¹

– mówi doktor Stanis³aw

GóŸdŸ.

Dobr ze „naukowo”

wygl¹da te¿ sytuacja Wydzia³u

Nauk o Zdrowiu Uniwersytet

Jana Kochanowskiego. – W

og³oszonych niedawno wyni-

kach parametr yzacji (ocena

poszczególnych wydzia³ów

uczelni wy¿szych dokonywana

przez resort nauki i szkolnic-

twa wy¿szego – red.), nasz wy-

dzia³ uzyska³ ocenê lepsz¹ od

wielu uznanych uczelni me-

dycznych – podkreœla profesor

Stanis³aw G³uszek. Za Wy-

dzia³em Nauk o Zdrowiu Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego znalaz³y siê wydzia³y le-

karskie takich uczelni jak: Po-

morski Uniwersytet Medyczny

w Szczecinie, Uniwersytet Me-

dyczny w Lublinie czy Uniwer-

sytet Rzeszowski.

Wczeœniej Uniwersytet Ja-

na Kochanowskiego podpisa³

podobn¹ umowê z Wojewódz-

kim Szpitalem Zespolonym w

Kielcach, gdzie powstanie

piêæ oddzia³ów klinicznych. W

sumie bêdzie ich trzynaœcie.

Tym samym, uczelnia spe³nia

warunki do prowadzenia stu-

diów na kierunku lekarskim.

Pozostaje jeszcze problem

budynku i laboratoriów. Budy-

nek pod potrzeby medycyny

powstaje ju¿ przy ulicy Radio-

wej. Ma byæ oddany pod ko-

niec przysz³ego roku. Pierwsi

kieleccy studenci kierunku le-

karskiego maj¹ rozpocz¹æ

studia w paŸdzierniku 2015

roku.

Piotr BURDA

� Umowê o powstaniu klinik podpisali Stanis³aw GóŸdŸ, dyrektor Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor Jacek Sema-

niak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w obecnoœci Grzegorza Œwiercza, wicemarsza³ka województwa i profesora

Stanis³awa G³uszka, dziekana Wydzia³u Nauk o Zdrowiu kieleckiego uniwersytetu.
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Kolejny krok do kierunku lekarskiego

M
a to byæ miejsce,

gdzie nauka bê-

dzie siê spotykaæ

z biznesem. Cen-

trum Biznesu i Przedsiêbior-

czoœci to kolejny budynek

otwarty w kampusie Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskie-

go.

To trzeci nowy budynek, po

Centrum Jêzyków Obcych i Bi-

bl iotece Uniwersyteckiej,

otwarty w ostatnim czasie na

Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego. Bêdzie s³u¿y³ Wy-

dzia³owi Zarz¹dzania i Admini-

stracji kieleckiej uczelni.

Studenci przenios¹ siê do

nowoczesnych, klimatyzowa-

nych i pe³nych s³oñca sal

wyk³adowych. - Tu jest nawet

wiêcej miejsca na nogi, jak w

lotniczej biznes klasie. Ju¿

nie wystarczy powiedzieæ, ¿e

to obiekt na miarê XXI wieku.

On jest po prostu bardzo no-

woczesny – mówi profesor Je-

cek Semaniak, rektor Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Znajduje siê w nim piêæ sal

wyk³adowych, w tym jedna na

252 osoby, pozosta³e na 119

osób. – W jednym czasie mo¿e

uczestniczyæ w zajêciach

³¹cznie 760 osób – mówi dok-

tor Anna Dyba³a, prodziekan

Wydzia³u Zarz¹dzania i Admi-

nistracji. Oprócz tego przytul-

na sala konferencyjna dla 30

osób i dwie sale komputero-

wa. Na najwy¿szej kondygnacji

swoj¹ siedzibê ma Akademic-

kie Biuro Karier i Akademicki

Preinkubator Przedsiêbiorczo-

œci. Tam studenci bêd¹ mogli

realizowaæ swoje pierwsze po-

mys³y biznesowe.

– To Centrum jest nie tylko

miejscem dla dzia³alnoœci na-

ukowej, ale spotkañ z przed-

siêbiorcami – podkreœla pro-

fesor Jacek Semaniak. Wkrót-

ce ruszy tam projekt, zak³ada-

j¹cy doskonalenia zawodowe

przedsiêbiorców.

– Zg³osiliœmy nasz projekt

na konkurs i zosta³ zatwier-

dzony do realizacji. Wart jest

blisko milion z³otych – infor-

muje profesor Wojciech Sale-

t ra, dziekan Wydzia³u

Zarz¹dzania i Administracji.

Na wspó³pracê z biznesem

zwróci³ te¿ uwagê Adam Jaru-

bas, marsza³ek województwa.

– Liczê, ¿e bêdzie to miejsce,

gdzie przedsiêbiorcy, którzy

odnieœli sukces bêd¹ przeka-

zywaæ wiedzê m³odszym, zara-

¿aæ ich pozytywn¹ energi¹ –

mówi Adam Jarubas.

Centrum Przedsiêbiorczo-

œci i Biznesu kosztowa³o 22,3

miliona z³otych, przy czym 81

procent tej kwoty pochodzi³o z

funduszy unijnych. Jest swo-

istym „prezentem” dla wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Admini-

stracji Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego, który w tym ro-

ku obchodzi dwudziestolecie

istnienia.

Piotr BURDA

Centrum w klasie biznes
� Trzeci nowoczesny budynek w uniwersyteckim kampusie w ci¹gu pó³ roku!

� Najwiêksza sala wyk³adowa Centrum Przedsiêbiorczoœci i Biznesu mo¿e pomieœciæ 252 osoby. � Doktor Anna Dyba³a, prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji wrêcza

grawerton przedstawicielowi firmy ANNA – BUD, wykonawcy inwestycji.
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STUDENT 3

D
wustu nauczycieli

edukacji wczesnosz-

kolnej spotka³o siê

na Uniwersytecie Ja-

na Kochanowskiego. Podczas

konferencji „Ucieknijmy przed

oty³oœci¹” rozmawiano o wy-

chowaniu fizycznym.

Podczas spotkania zastana-

wiano siê nad tym, czy œwiêto-

krzyscy uczniowie pierwszych

trzech klas szko³y podstawowej

daj¹ sobie radê z æwiczeniami

fizycznymi i jak walczyæ z

oty³oœci¹ wœród dzieci oraz

m³odzie¿y. - To bardzo wa¿na

sprawa. Mo¿na nazwaæ to spo-

tkanie „biegnij po zdrowie”, bo

problem z oty³oœci¹ wi¹¿e siê z

brakiem ruchu wœród dzieci i

m³odzie¿y. Rola nauczycieli jest

tu bardzo wa¿na – mówi³ profe-

sor Jacek Semaniak, rektor

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. Wœród przyby³ych na-

uczycieli wiêkszoœæ to absol-

wenci jego uczelni. Przy okazji

konferencji, mieli okazjê zoba-

czyæ jak wygl¹daj¹ nowe budyn-

ki Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego.

PIÊÆ LAT ¯YCIA

Spotkanie zaczê³o siê od

wyk³adu doktora Stanis³awa

GóŸdzia, dyrektora Œwiêto-

krzyskiego Centrum Onkolo-

gii. – Sytuacja jest bardzo

trudna. Badania pokazuj¹, ¿e

nasze dzieci bêd¹ ¿y³y piêæ lat

krócej ni¿ rodzice. Winnymi s¹

brak ruchu i oty³oœæ – mówi

doktor Stanis³aw GóŸdŸ. Pro-

wadz¹ one do chorób nowo-

tworowych i chorób uk³adu

kr¹¿enia. – Skutków oty³oœci

nie da przeliczyæ siê na ¿adne

pieni¹dze. Ruch jest najlep-

szym lekiem i do tego darmo-

wym – twierdzi doktor Sta-

nis³aw GóŸdŸ. Poda³ przyk³ad

swojej osoby. – 35 lat temu

wa¿y³em 142 ki logramy,

wygl¹da³em jak s³onica w za-

awansowanej ci¹¿y, czu³em

siê okropnie. W pewnym mo-

mencie powiedzia³em doœæ.

Wp³yw mia³ na to telewizyjny

program Tomasza Hopfera, za-

chêcaj¹cy do biegania.

Zacz¹³em biegaæ i robiê to

nadal trzy razy w tygodniu. Ma-

my sprzyjaj¹ce warunki w Kiel-

cach, piêkne tereny na Stadio-

nie wrêcz zachêcaj¹ do biega-

nia. Nie przeszkadza pogoda,

bo jeœli jest deszcz lub œnieg

to jest dobra pogoda na biega-

nie, jeœli œwieci s³oñce jest

bardzo dobra – mówi³ doktor

Stanis³aw GóŸdŸ.

ZAMIAST

KOMPUTERA

Dyrektor Œwiêtokrzyskiego

Centrum Onkologii poda³ na-

uczycielom te¿ przyk³ad ze

swojej kariery uczniowskiej. –

Kiedy ja grubas, przecz³a-

pa³em cudem czterysta me-

trów na Stadionie Miêdzysz-

kolnym, czu³em siê jakbym

zdoby³ olimpijskie z³oto. Mobi-

lizujcie naszych grubasków do

pracy nad sob¹, chwalcie ich,

wspierajcie – apelowa³ do na-

uczycieli. Zwróci³ te¿ uwagê,

na destrukcyjn¹ rolê kompute-

ra, przy którym m³odzie¿ spê-

dza zbyt du¿o czasu. – Nie wy-

gramy z tym „z³odziejem cza-

su” surowymi zakazami. Musi-

my dzieciom zaproponowaæ

coœ atrakcyjnego w zamian –

mówi doktor Stanis³aw GóŸdŸ.

DAJMY WZÓR

O wa¿nej roli wychowania

fizycznego mówi³ te¿ Jacek

Wo³owiec, dyrektor Œwiêto-

krzyskiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli, organizato-

ra konferencj i . Jacek

Wo³owiec w przesz³oœci by³

pi³karzem rêcznym kieleckiej

Iskry. Jako przyk³ad do naœla-

dowania poda³... rektora Jac-

ka Semaniaka, który zwraca

du¿¹ uwagê na kondycjê fi-

zyczn¹. Panowie spotykaj¹ siê

nad kieleckim zalewem pod-

czas biegania czy jazdy na ro-

werze. – Sami musimy daæ

wzór do zachowañ. Tu jest rola

dla rodziców, nauczycieli,

gwiazd sportu i telewizji, które

coraz czêœciej zachêcaj¹ do

aktywnego spêdzania czasu –

mówi Jacek Wo³owiec.

Do lepszej pracy z uczniami

mobilizowali pedagogów tak¿e

doktor Magdalena Lelonek z

Instytutu Edukacji Szkolnej

Wydzia³u Pedagogicznego i Ar -

tystycznego Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego oraz dok-

tor Robert Dutkiewicz ze Stu-

dium Wychowania Fizycznego

naszej uczelni. Przedstawiono

tak¿e wstêpne wyniki badañ

aktywnoœci fizycznej œwiêto-

krzyskich uczniów, które pro-

wadzi Œwiêtokrzyskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczy-

cieli i Kuratorium Oœwiaty w

Kielcach, przy wsparciu Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego. Dok³adne wyniki tych

badañ poznamy wiosn¹

przysz³ego roku.

Piotr BURDA
� Nauczyciele z uwag¹ wys³uchali wyk³adu doktora Stanis³awa GóŸdzia, dyrektora Œwiêtokrzy-

skiego Centrum Onkologii.

� Sala wyk³adowa Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego wype³ni³a siê nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Ucieczka

przed oty³oœci¹
� To ju¿ nie tylko problem szko³y, a problem spo³eczny

S
zeœædziesiêciu stu-

dentów Uniwersytetu

Jana Kochanowskie-

go w Kielcach przez

pó³ godziny przywraca³o akcjê

serca. Kielecka uczelnia

przy³¹czy³a siê do „Europej-

skiego Dnia Pr zywracania

Czynnoœci Serca”.

Podczas bicia rekordu wy-

korzystano siedemnaœcie fan-

tomów, które znajduj¹ siê na

Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego.

Studenci ratownictwa me-

dycznego zaczêli resuscytacjê

kr¹¿eniowo–oddechow¹, czyli

przywracali czynnoœæ serca.

Na przemian wykonywali 30

uciœniêæ klatki piersiowej i

dwa oddechy. – Ta akcja ma na

celu pokazanie jak wiele zale-

¿y od pierwszej pomocy po-

szkodowanemu. Czasem zda-

rza siê, ¿e nad osob¹, która

nie wykazuje oznak ¿ycia, zbie-

ra siê kilka osób i bezczynnie

czeka na przyjazd karetki.

Wtedy liczy siê ka¿da sekunda

i natychmiast tr zeba

przyst¹piæ do akcji – mówi

Agata Gruca z Wydzia³u Nauk

o Zdrowiu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

Studenci przez pó³ godziny

ciê¿ko pracowali z fantomami.

Na koniec organizatorzy akcji

og³osili przyjazd karetki. Kie-

lecki uniwersytet przy³¹czy³

siê w ten sposób do ogólno-

polskiej akcji bicia rekordu w

jednoczesnym przywracaniu

czynnoœci serca. – Zdjêcia i fil-

my przeœlemy do organizato-

rów akcji – mówi Agata Gruca.

Organizatorem akcji by³a Wiel-

ka Orkiestra Œwi¹tecznej Po-

mocy, a patronem Polska Ra-

da Resuscytacji. W ca³ym kra-

ju do akcji zg³osi³o siê 50 ty-

siêcy osób z 730 organizacji,

g³ównie szkó³ podstawowych.

Piotr BURDA

� Reanimacja trwa³a pó³ godziny.

� Krzysztof Kwiecieñ z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

sprawdza oddech reanimowanego fantoma.

NIEZWYK£A AKCJA, KTÓRA MO¯E POMÓC

W RATOWANIU ¯YCIA

Rekordowa

reanimacja
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STUDENT4

P
od takim has³em 23

paŸdziernika w Insty-

tucie Sztuk Piêknych

Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego odby³o siê

spotkanie pracowników na-

ukowych i studentów z przed-

siêbiorcami bran¿y graficznej,

wzorniczej i designu.

By³a to czêœæ projektu „Per-

spektywy RSI Œwiêtokr zy-

skie”, dotycz¹cego wspó³pra-

cy uczelni z firmami w regio-

nie. Wydarzenie mia³o for-

mu³ê prelekcji i panelu dysku-

syjnego, a by³o kolejnym wyda-

rzeniem buduj¹cym bezpo-

œrednie relacje i tworz¹cym

nowy systemu komunikacji

œrodowiska akademickiego

z biznesem.

Cykliczne spotkania orga-

nizowane na wydzia³ach uczel-

ni pod has³em „Banku po-

trzeb” podejmuj¹ temat oceny

celowoœci i jakoœci kszta³ce-

nia oraz potrzeb rynku pracy w

prezentowanych obszarach

bran¿owych tj. grafika, promo-

cja, reklama, design, nauki

œcis³e, zarz¹dzanie, logistyka,

zdrowie. Jednym z trwa³ych

elementów wypracowanych w

ramach spotkañ narzêdzi ko-

munikacji jest mo¿liwoœæ real-

nego wp³ywu przedsiêbiorców

na jakoœæ i dobór treœci

kszta³cenia oraz opiniowanie

programów nauczania na wy-

branych kierunkach. Po spo-

tkaniu zosta³y zawarte umowy

z przedsiêbiorcami (Vive Texti-

le Recycling Sp. z o.o. i in.) na

opiniowanie kierunków ar ty-

stycznych i dopasowanie tre-

œci kszta³cenia do potrzeb ryn-

ku pracy.

Spotkanie rozpocz¹³ profe-

sor Jacek Semaniak, rektor

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego prezentuj¹c wizje roz-

woju uczelni w oparciu o

wspó³pracê z podmiotami go-

spodarczymi. Wœród prelegen-

tów pojawili siê tak¿e: Monika

Mazurkiewicz – kierownik

Dzia³u Innowacji i Transferu

Technologii UJK - prezentuj¹c

ofer tê Dzia³u Innowacj i i

Transferu Technologii oraz no-

we narzêdzie uniwersytetu

niezbêdne do realizacji projek-

tów wdro¿eniowych pozwa-

laj¹cych na transfer wiedzy do

gospodarki. Nastêpnie gospo-

darz spotkania, dyrektor Insty-

tutu Sztuk Piêknych, profesor

Wies³aw £uczaj zaprezentowa³

ofertê edukacyjn¹ oraz zaple-

cze badawcze i potencja³ in-

stytutu do wspó³pracy z firma-

mi zewnêtrznymi.

Zaproszeni eksperci przed-

stawili najlepsze praktyki z

oœrodków zajmuj¹cych siê de-

signem i wspó³prac¹ komer-

cyjn¹ w Polsce – Lubomira Tro-

jan (Zamek Cieszyn) – prezen-

towa³a wzornictwo jako narzê-

dzia zmiany przedsiêbiorstw i

regionu, a Joanna Sosnowska

(Concordia Design, Poznañ) –

omówi³a wybrane case stu-

dies z obszaru design mana-

gement. Z kolei Dominik Kra-

ska (Kielecki Park Technolo-

giczny) podsumowa³ dotych-

czasow¹ wspó³pracê

wdro¿onych projektów wyko-

nanych przez studentów Insty-

tutu Sztuk Piêknych w Kiel-

cach wspólnie z Kieleckim

Parkiem Technologicznym, co

by³o przyk³adem transferu

pierwszych prac studentów i

kadry do gospodarki.

Jak podkreœla³a Monika

Mazurkiewicz - celem uniwer-

sytetu jest aktywizacja œrodo-

wiska naukowego i gospo-

darczego, zachêcenie do

wspó³pracy, transferu wiedzy i

technologii, tak, aby podejmo-

wane przez uczelniê dzia³ania,

od momentu kszta³cenia stu-

denta po realizacjê konkret-

nych prac dyplomowych i ba-

dawczych znajdowa³y zastoso-

wanie w gospodarce.

Narzêdziem do osi¹gania

celów jest podpisanie umów

na opiniowanie kierunków

kszta³cenia, wdro¿enie syste-

mu prac licencjackich i dyplo-

mowych na rzecz gospodarki,

tworzenie prac badawczych

przez kadrê naukow¹ na za-

mówienie lub we wspó³pracy z

przedsiêbiorcami oraz certyfi-

kacja laboratoriów nauko-

wych.

Jednostk¹ do wspó³pracy z

podmiotami gospodarczymi w

obszarze kszta³cenia i badañ

na rzecz gospodarki jest Dzia³

Innowacji i Transferu Technolo-

gii. Serdecznie zapraszamy

podmioty gospodarcze do

wspó³pracy oraz zapoznania siê

z ofertami technologicznymi za-

wieraj¹cymi opisy badañ prowa-

dzonych na Uniwersytecie Jana

Kochanowskiego w Kielcach na

www.ujk.edu.pl/wspolpraca/ in-

dex.php.

Renata Hara

Linkujemy sztukê

z biznesem
� Spotkanie naukowców i studentów z przedsiêbiorcami

w Instytucie Sztuk Piêknych

� Profesor Wies³aw £uczaj prezentuje ofertê Instytutu Sztuk Piêknych.

Martyna Ostrowska

Studentka kierunku zarz¹dzanie o spe-

cjalnoœci rachunkowoœæ i controlling. Opu-

blikowa³a kilkanaœcie ar tyku³ów nauko-

wych w recenzowanych czasopismach na-

ukowych (w szczególnoœci w czasopismach

punktowanych MNiSW), a tak¿e jest au-

tork¹ kilku rozdzia³ów w publikacjach po-

konferencyjnych. W sierpniu bie¿¹cego roku wyda³a publikacjê

ksi¹¿kow¹ dotycz¹c¹ wp³ywu cen us³ug kredytowych na wynik fi-

nansowy banku. Bierze tak¿e aktywny udzia³ w krajowych i miê-

dzynarodowych konferencjach naukowych. Stanowi¹ one forum

umo¿liwiaj¹ce nawi¹zanie kontaktów z innymi studentami, a ta-

k¿e poznanie aktualnych trendów w nauce oraz najnowszych wy-

ników badañ. Podejmowana w wyst¹pieniach i artyku³ach pro-

blematyka przede wszystkim dotyczy bie¿¹cych tematów i pro-

blemów z dziedziny nauk spo³ecznych, zarz¹dzania i ekonomii.

W ostatnim czasie w szczególnoœci obszarem zainteresowañ

naukowych jest: finansjalizacja, spo³eczna odpowiedzialnoœæ

przedsiêbiorstw, wypalenie zawodowe i stres w œrodowisku pra-

cy. Jest tak¿e stypendystk¹ Rektora Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Wolny czas lubiê spêdzaæ „na ³onie” na-

tury.

Ewa Kraska

Pracownik naukowo-dydaktycznym w In-

stytucie Ekonomii i Administracji Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz

doktorantka w Katedrze Gospodarki Regio-

nalnej i Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkie-

go. Do krêgu jej g³ównych zainteresowañ

naukowo-badawczych nale¿¹: klastr y,

przedsiêbiorczoœæ, innowacyjnoœæ, instytucje otoczenia bizne-

su. Aktywnoœæ naukowo-badawcza znajduje ujœcie w licznych ar -

tyku³ach naukowych oraz wydawnictwach popularnonaukowych.

Jest autork¹ nastêpuj¹cych artyku³ów naukowych: „Polityka in-

nowacyjna województwa œwiêtokrzyskiego”, „Klastry w polityce

regionalnej województwa œwiêtokrzyskiego”, „Partnerstwo pu-

bliczno-prywatne jako instrument zarz¹dzania strategicznego w

jednostkach samorz¹du terytorialnego”, „Wp³yw w³adz sa-

morz¹dowych na tworzenie i funkcjonowanie klastrów na

przyk³adzie gmin województwa œwiêtokrzyskiego”. Chêtnie po-

dejmuje wspó³pracê z przedsiêbiorstwami oraz innymi naukow-

cami, co pozwala jej dokonywaæ weryfikacji nabytej wiedzy oraz

j¹ uzupe³niaæ. Wolne chwile spêdza je¿d¿¹c na rowerze. Gdy tyl-

ko sprzyja pogoda uwielbia wybraæ siê na d³u¿sz¹ przeja¿d¿kê,

czuæ we w³osach wiatr i wolnoœæ. Wyprawy w plener pozwalaj¹ jej

na³adowaæ akumulatory do dalszej pracy. Jej motto ¿yciowe to

“Jedyn¹ rzecz¹, jaka stoi pomiêdzy Tob¹ a Twoim marzeniem

jest wola spróbowania i przekonanie, ¿e jest ono mo¿liwe do zre-

alizowania” - Joel Brown.

Dominika Bebel

Studentka zdrowia publicznego na Uni-

wersytecie Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach oraz prawa medycznego i bioetyki na

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Jagielloñskiego w Krakowie. Przewod-

nicz¹ca Studenckiego Ko³a Naukowego

Medyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJK.

Autorka licznych referatów na ogólnopolskich i miêdzynarodo-

wych konferencjach oraz seminariach naukowych. Autorka pu-

blikacji naukowych. Wspó³organizator Miêdzynarodowego Se-

minarium Naukowego „Media - korzyœci i zagro¿enia”, organizo-

wanego wraz z Uniwersytetem Salezjañskim w Rzymie. Intere-

suje siê zarz¹dzaniem w opiece zdrowotnej oraz organizacj¹

ochrony zdrowia w Polsce i na œwiecie, g³ównie w Stanach Zjed-

noczonych i Szwajcarii. Pr ywatnie, mi³oœniczka ksi¹¿ek

Wies³awa Myœliwskiego oraz Stiega Larssona. W wolnych chwi-

lach s³ucha utworów Leszka Mo¿d¿era oraz spotyka siê z przyja-

ció³mi. Znajomi twierdz¹, ¿e ma niebanalne poczucie humoru.

Nie odwraca siê od szans, jakie przynosi jej los. Motto ¿yciowe:

„Zawsze trzeba dzia³aæ. �le czy dobrze, oka¿e siê póŸniej”.

Szeœæ pere³
z uniwersytetu
Wœród 51 nagrodzonych tegorocznym tytu³em „Talentu

Œwiêtokrzyskiego” jest szeœæ przedstawicielek Uniwersytetu Ja-

na Kochanowskiego. Przedstawiamy ich sylwetki.

Nagrody „Talenty Œwiêtokrzyskie” od 2000 roku przyznaje

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego. Otrzy-

muj¹ je uczniowie i studenci z województwa œwiêtokrzyskiego,

którzy mog¹ pochwaliæ siê sukcesami w nauce, kulturze czy

sporcie. W tym roku nagrodê otrzyma³o 35 utalentowanych

uczniów i studentów, przyznano te¿ 16 wyró¿nieñ. - Jesteœmy z

was dumni – powiedzia³ Tadeusz Kowalczyk, przewodnicz¹cy

sejmiku Województwa Œwiêtokrzyskiego podczas wrêczania na-

gród. – Liczymy, ¿e w przysz³oœci godnie nas zast¹picie, bêdzie-

cie lepsi. Chcê podziêkowaæ rodzicom za trud, który w³o¿yli, aby

te pere³ki szlifowaæ.

Bardzo liczn¹ grupê tegorocznych „Talentów Œwiêtokrzy-

skich” stanowi¹ studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W tym zacnym gronie znalaz³o siê szeœæ przedstawicielek na-

szej uczelni. Przedstawiamy ich sylwetki.
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Kalina Skowronek

Studentka politologii Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego oraz bezpieczeñstwa we-

wnêtrznego w Wy¿szej Szkole Handlowej

im. Boles³awa Markowskiego w Kielcach.

Specjalizuje siê w problematyce bezpiecze-

ñstwa, ukoñczy³a studia licencjackie w za-

kresie administracji (spec. administracja

systemem bezpieczeñstwa) oraz z zakresu bezpieczeñstwa we-

wnêtrznego w Wy¿szej Szkole Handlowej im. Boles³awa Mar-

kowskiego w Kielcach. Prelegentka oraz wspó³organizatorka

konferencji miêdzynarodowych i ogólnopolskich. Autorka wielu

artyku³ów poœwiêconych zarówno naukom politycznym, jak i

bezpieczeñstwu oraz wspó³realizatorka projektów badawczych

o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym. W 2012 roku wyró¿nio-

na Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za wybit-

ne osi¹gniêcia na rok akademicki 2012/2013.

Anna Sobieraj

Studentka drugiego roku ekonomiki

przemys³u i us³ug oraz ekonomiki hotelar-

stwa i ruchu turystycznego na studiach ma-

gisterskich, wyró¿niona w konkursie „Stu-

dencki Nobel 2013. Ponadto cz³onkini Stu-

denckiego Ko³a Naukowego „Koncept”, w

którym obecnie pe³ni funkcjê cz³onka Ko-

misji Rewizyjnej. W ramach dzia³alnoœci w kole bra³a udzia³ w kil-

kunastu konferencjach naukowych, na których prezentowa³a

swoje prace m.in. dotycz¹ce rachunkowoœci, finansów, ekono-

mii oraz zarz¹dzania, które ukaza³y siê w formie publikacji. Co

wiêcej, niektóre artyku³y zosta³y nagrodzone na konferencjach

m.in. na „Trendy ekonomiczne w dobie kryzysu globalnego".

Dzia³alnoœæ naukowa to równie¿ udzia³ w projektach badaw-

czych. Laureatka ma na swoim koncie uczestnictwo w bada-

niach z zakresu rachunkowoœci oraz bankowoœci. Cz³onkostwo

w kole naukowym to tak¿e dzia³alnoœæ na rzecz innych. Na tym

polu nagrodzona równie¿ nie pró¿nuje, pe³ni³a m.in. funkcjê ko-

ordynatora konferencji „Inwestycje w dobie œwiatowego kryzy-

su” oraz szkoleñ z dziedziny rachunkowoœci, a tak¿e bra³a udzia³

w akcjach charytatywnych organizowanych przez ko³o. Ponadto

laureatka jest Prezesem Klubu Zainteresowañ Rachunkowo-

œci¹ i Finansami, który daje mo¿liwoœæ pog³êbiania wiedzy, roz-

wijania swoich zainteresowañ – rachunkowoœci¹ – oraz zara-

¿ania t¹ pasj¹ innych. Motto ¿yciowe to s³owa Jana Paw³a

II: “Musimy od siebie wymagaæ nawet gdyby inni od nas nie wy-

magali”.

Paulina Osuch

Ktoœ m¹dry kiedyœ powiedzia³: „Najtrud-

niej pisaæ o sobie - dobrze nie wypada, a Ÿle

nie warto”. A wiêc, kim jestem? Jestem ab-

solwentk¹ IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego

imienia Hanki Sawickiej w Kielcach. Obec-

nie studiujê na IV roku zarz¹dzania na Uni-

wersytecie Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach oraz IV roku prawa na Wy¿szej Szkole Ekonomii, Prawa i

Nauk Medycznych w Kielcach. Na Uniwersytecie praktycznie od

pocz¹tku studiów dzia³am w Studenckim Kole Naukowym LI-

DER, którego jestem Cz³onkiem Zarz¹du ju¿ 3 kadencjê. Od

bie¿¹cego roku akademickiego jestem równie¿ cz³onkiem Rady

Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji. Aktywnie uczestniczê w

ogólnopolskich konferencjach naukowych, czêsto z w³asnym

wyst¹pieniem, dzia³am charytatywnie i w ramach wolontariatu.

Moja aktywnoœæ nie ogranicza siê jedynie do studiów. Chcê

dzia³aæ i dzia³am równie¿ na innych p³aszczyznach, bo to pozwa-

la mi siê rozwijaæ i przede wszystkim daje satysfakcjê. Lubiê,

gdy wokó³ mnie du¿o siê dzieje, s³owo „nuda” jest mi obce. Czê-

sto s³yszê pytania, jak znajdujê na to wszystko czas, jak godzê

swoje obowi¹zki, dwie uczelnie i ¿ycie prywatne. ¯yjê na wyso-

kich obrotach, ale dziêki temu spe³niam siê i czerpiê radoœæ z

wszystkiego, co udaje mi siê osi¹gn¹æ. Ale to nie tak, ¿e ¿yjê tyl-

ko aktywnoœci¹ – czas wolny na przyjemnoœci czy dla przyjació³

równie¿ siê znajdzie. Gdyby nie moi przyjaciele, ich wsparcie i

pomocna d³oñ, zapewne nie by³abym w tym miejscu w swoim ¿y-

ciu, w którym jestem teraz. W maju tego roku zosta³am wyró¿-

niona na etapie regionalnym w Konkursie na Najlepszego Stu-

denta RP „Studencki Nobel 2013”.

„TALENTY ŒWIÊTOKRZYSKIE” 2013

Szeœæ pere³
z Uniwersytetu

M

inisterstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy-

¿szego, Uniwersy-

tet Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach oraz

Miêdzyuniwersyteckie Cen-

trum Informatyzacji ju¿ 22-23

listopada zapraszaj¹ na ogól-

nopolskie szkolenie pod ty-

tu³em „Informatyzacja Szkol-

nictwa wy¿szego”.

Spotkanie odbêdzie siê na

Wydziale Matematyczno-Przy-

rodniczym Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. Skierowane

jest do rektorów, kanclerzy oraz

przedstawicieli kierownictwa

uczelni publicznych odpowie-

dzialnych za informatyzacjê oraz

osób merytorycznie zwi¹zanych

z wdro¿eniem i eksploatacj¹

systemów IT w uczelniach. –

Chcemy przez pryzmat wdro¿e-

nia systemu infrastruktury IT i

zintegrowanego systemu infor-

matycznego na naszym Uniwer-

sytecie, pokazaæ mo¿liwoœæ wy-

korzystania ich w przekazywa-

niu danych do systemów funk-

cjonuj¹cych w obszarze obs³ugi

procesów szkolnictwa wy¿szego

w ca³ym kraju – t³umaczy Olga

Kaliñska, koordynator szkolenia

z ramienia UJK.

W programie szkolenia

znajd¹ siê zagadnienia

zwi¹zane z rol¹ informatyzacji

w integracji procesów nauki i

dydaktyki szkolnictwa wy¿sze-

go oraz roli uczelni wy¿szych w

tworzeniu spo³eczeñstwa in-

formacyjnego. Przewidziane

s¹ tak¿e liczne panele dysku-

syjne s³u¿¹ce wymianie do-

œwiadczeñ i pogl¹dów miêdzy

innymi na temat wykorzysta-

nia systemu antyplagiatowe-

go w procesie dydaktycznym

oraz ergonomii i dalszych kie-

runków rozwoju Uniwersytec-

kiego Systemu Obs³ugi Stu-

diów. Wiêcej informacji i zapi-

sy na szkolenie pod adresem:

http://www.ujk.edu.pl/isw/

oraz pod nr tel. 41 349 62 03.

Jan Duda

OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO

O informatyzacji szkolnictwa wy¿szego

E

rasmus to „the time

of my life” – tak ko-

mentuj¹ swój pobyt na

stypendium LLP-Era-

smus studenci Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. Trwaj¹

zapisy do programu.

Czym jest Erasmus? To su-

ma nauki, zabawy, podró¿owa-

nia i ciekawych przyjaŸni. Ta-

kie atrakcje czekaj¹ na zainte-

resowanych udzia³em w pro-

jektach Erasmusa. Studenci

mog¹ wykorzystaæ swoj¹ szan-

sê jeszcze w bie¿¹cym roku

akademickim. Tr wa

przed³u¿ony nabór na studia.

O zaletach Erasmusa chêt-

nie opowiadaj¹ ci, którzy w

ubieg³ym roku studiowali za

granic¹. Oto ki lka relacj i

uczestników programu. - Po-

byt na wymianie studenckiej

we W³oszech zawsze bêdê

wspominaæ z uœmiechem na

twarzy. Osoby lubi¹ce pozna-

waæ nowych ludzi, podró¿owa-

nie, odkrywanie nowych inte-

resuj¹cych miejsc, oraz takie,

które chcia³yby spróbowaæ sa-

modzielnego ¿ycia za granic¹,

nie powinny przegapiæ takiej

szansy, jak¹ daje w³aœnie pro-

gram Erasmus. Ja skorzy-

sta³am z tej szansy i jeœli tylko

by³oby to mo¿liwe, skorzy-

sta³abym jeszcze raz – mówi

Katarzyna Krzysiek, student-

ka Historii Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego.

- Wszystko zaczyna siê od

marzeñ! Moja przygoda z Era-

smusem rozpoczê³a siê, kiedy

nie by³am jeszcze studentk¹ –

mia³am 15 lat, wtedy obie-

ca³am sobie, ¿e studiuj¹c wy-

jadê na wymianê zagraniczn¹

i… uda³o siê! – mówi Patrycja

Wróblewska, studentka filolo-

gii polskiej.

- Erasmus jest œwietn¹ oka-

zj¹ dla m³odych ludzi, którzy

wkraczaj¹ w prawdziwe do-

ros³e ¿ycie, aby nauczyæ siê od-

powiedzialnoœci i poszerzyæ

swoj¹ wiedzê i horyzonty na

œwiat. Przez ten ca³y rok po-

zna³am cudown¹ staro¿ytn¹

kulturê i obyczaje greckie, któ-

re nie maj¹ nawet odrobiny po-

dobieñstwa z naszymi polskimi

tradycjami – podkreœla Karina

Kowalska, studentka chemii.

Ka¿dy zWasmo¿ebyænastêp-

ny! Zapraszamy do odwiedzenia

strony www.erasmus.ujk.edu.pl.

Kontakt: Anna Œledzik (e-ma-

il: Erasmus@ujk.edu.pl, telefon

41 349 7273).

Erasmus czeka na chêtnych
� Ciekawe studia i niezwyk³a przygoda w jednym

� W tle niemieckie Kassel.

� Uczestnicy programu Erasmus mog¹ zajœæ naprawdê wysoko.
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W Stanach Zjednoczo-

nych ukaza³ siê przek³ad po-

etyckiej ksi¹¿ki dr hab. Danuty

Muchy „Butterflies of Words”

(„Motyle s³ów”). Autorka pra-

cuje w piotrkowskiej filii Uni-

wersytetu Jana Kochanowskie-

go.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w no-

wojorskim wydawnictwie

Cashes Valley Publishing, Nia-

gara Falis, New York 2013.

Trafi³a do Biblioteki Kongresu

USA i jednej z najwiêkszych

œwiatowych sieci ksiêgarñ

Barnes &Noble.

Polskie wydanie „Motyli

s³ów” Danuty Muchy ukaza³o

siê w 2001 roku w Naukowym

Wydawnictwie Piotrkowskim.

Od tamtej pory tom wierszy

prze³o¿ony zosta³ na jêzyk cze-

ski, niemiecki, francuski, a

obecnie angielski, ukazuj¹c

siê kolejno w Czechach, Niem-

czech, Francji i USA. Wiersze z

tego tomu publikowane s¹ ak-

tualnie w Chinach („Poetr y

Monthly, 2013, nr 5). O wier-

szach z tomu „Motyle s³ów”

t³umacz wydania francuskiego

Marian Kielian napisa³: „(…)

Danutê Muchê nazwa³bym

wspó³czesn¹ parnasistk¹. Jej

wiersze s¹ czyst¹ sztuk¹, która

budzi emocje, dostarcza przy-

jemnoœci poprzez udzia³ w od-

krywaniu œwiata: ¿ywio³ów, ko-

lorów, ruchu, zmiennoœci.

Emocje wywo³ane poprzez ob-

razy, malowane metafor¹, któ-

ra… s³u¿y organicznie obrazo-

wi, podobnie jak neologizmy,

które przyjmujemy w sposób

naturalny tak, jak postrzegamy

zmieniaj¹ce siê p³omienie, czy

dŸwiêki, z których ¿aden siê

nie wyró¿nia, ale ³¹czy z innymi

w ca³oœæ” („Gazeta Paryska”

2012, nr 23, s. 23. Pary¿).

Autorce gratulujemy i ¿yczy-

my dalszych sukcesów.

J
u¿ po raz drugi nasza

uczelnia zaprasza do

wziêcia udzia³u w prze-

dœwi¹tecznej akcji „Uni-

wersytet Œwiêtych Miko³ajów”.

Dziêki tej zesz³orocznej

uda³o siê obdarowaæ kilka-

dziesi¹t podopiecznych œwie-

tlicy œrodowiskowej BRACHU i

ich rodzin paczkami z najpo-

trzebniejszymi artyku³ami nie

tylko na œwi¹teczny stó³. – Naj-

bardziej brakuje dzieciakom

zimowych ubrañ i przyborów

szkolnych, ale w ich domach

tak¿e œrodków czystoœci. No i

oczywiœcie produktów spo¿yw-

czych z d³u¿szym terminem do

spo¿ycia – opowiada student-

ka Klaudia ¯ukliñska z Akade-

mickiego Biura Karier, odpo-

wiedzialna za przygotowanie

paczek miko³ajowych. W tym

roku spora grupa studentów z

Klubu Aktywnego Studenta wy-

razi³a chêæ podjêcia wspó³pra-

cy z firmami regionu œwiêto-

krzyskiego w przygotowaniu i

przeprowadzeniu akcji w no-

wej ods³onie.

Oprócz kiermaszu stroików

bo¿onarodzeniowych, odbê-

dzie siê zbiórka na rzecz naj-

bardziej potrzebuj¹cych. Dziê-

ki wsparciu Fundacji Mo¿esz

Wiêcej, ale przede wszystkim

zaanga¿owaniu studentów

wszystkich wydzia³ów, na twa-

rzach ma³ych wychowanków z

pewnoœci¹ pojawi siê

uœmiech, a marzenia stan¹

siê chocia¿ odrobinê bardziej

realne.

Wszystkich chc¹cych wes-

przeæ to dobre dzie³o zapra-

szamy do kontaktu z Biurem

Promocji i Informacji UJK pod

nr tel. 413497340.

Szczegó³y akcji ju¿ wkrótce

dostêpne te¿ na

bk.ujk.edu.pl.

Gabriela Szczepanik

Uniwersytet Œwiêtych Miko³ajów. Reaktywacja Uniwersyteckie

„Motyle s³ów”

pofrunê³y w œwiat

� Zbli¿a siê ju¿ czas Œwiêtych Miko³ajów.

T
roje studentów Uniwer-

sytetu Jana Kochanow-

skiego uczestniczy³o w

miêdzynarodowym pro-

jekcie „Wo³yñ – Podole 1943.

Historia znana i nieznana.

M³odzi Polacy i Ukraiñcy w dia-

logu o pojednaniu”.

Realizuje go Stowarzysze-

nie Integracja Europa

Wschód. W ramach projektu

polscy i ukraiñscy studenci

pracowali nad repor ta¿em

przedstawiaj¹cym zbrodnie,

jakie mia³y miejsce na Wo³yniu

i Podolu w latach trzydziestych

i czterdziestych XX wieku.

Karolina, Ola i Ernest wcze-

œniej znali siê tylko z uczelnia-

nego korytarza. Dziœ ³¹cz¹ ich

wspólne wspomnienia, do-

œwiadczenia, jakie nabyli dziêki

udziale w projekcie „Wo³yñ-Po-

dole 1943. Historia znana i nie-

znana. M³odzi Polacy i Ukraiñcy

w dialogu o pojedna-

niu” wspó³finansowanym przez

Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych. Do polskiej grupy do³¹czy-

li ukraiñscy studenci z Chmiel-

nickiego i Winnicy: Nastia, In-

na, Iryna, Denys oraz Pawlo.

Celem projektu jest rozpo-

czêcie dialogu polskiej i

ukraiñskiej m³odzie¿y na te-

mat negatywnych skutków na-

cjonalizmu i totalitaryzmu w

kontekœcie tragicznych wyda-

rzeñ, jakie mia³y miejsce na

obszarze dzisiejszej Ukrainy.

Reporta¿ telewizyjny, który bê-

dzie efektem pracy ekipy pol-

skich i ukraiñskich studentów

sk³adaæ siê bêdzie z dwóch

czêœci. Pierwsza przedstawi

historiê zbrodni na Wo³yniu,

dokonanej na ludnoœci pol-

skiej przez Ukraiñsk¹ Powsta-

ñcz¹ Armiê (UPA) w 1943 ro-

ku. Druga czêœæ obejmowaæ

bêdzie Podole, gdzie w Winni-

cy, w 1943 roku Niemcy odkry-

li masowe groby ludnoœci cy-

wi lnej bêd¹cej dowodem

zbrodni dokonanej pr zez

NKWD w latach 1937-1938.

- Projekt ten jest pewnego

rodzaju eksper ymentem.

Wyj¹tkowoœæ polega na tym,

¿e bierze w nim udzia³ polska i

ukraiñska m³odzie¿, a do

wspó³pracy nad realizacj¹ re-

por ta¿u uda³o siê zaprosiæ

ukraiñsk¹ telewizjê. Zale¿a³o

nam na dialogu miêdzy m³ody-

mi,by wspólnie spróbowali

przedstawiæ bolesn¹ kartê w

dziejach obojga narodów. Cie-

szy równie¿ to, ¿e uda³o siê za-

interesowaæ media oraz eks-

pertów - mówi Krzysztof Kali-

ta, prezes Stowarzyszenia In-

tegracja Europa Wschód.

Podczas dziesiêciodniowej

wizyty uczestnicy zapoznali

siê z materia³ami na temat

zbrodni dokonanych na Pola-

kach i Ukraiñcach, przeprowa-

dzili szereg wywiadów z eks-

per tami oraz œwiadkami tra-

gicznych wydarzeñ. Zwiedzili

miejsca pochówku ofiar i daw-

ne polskie wioski, rozmawiali

z najstarszymi mieszkañcami

wsi, pytaj¹c o wydarzenia

sprzed 70. lat. Mieli okazjê zo-

baczyæ „Podolski Katyñ”, bo

tak nazwano dzisiejszy park

imienia Gorkiego w Winnicy,

gdzie w latach 1937-1938

NKWD zamordowa³o ponad 9

tysiêcy osób (g³ównie Ukraiñ-

ców – mieszkañców Winnicy).

Dziœ na miejscu pochówku

ofiar znajduje siê park i cen-

trum rozrywki. – Ten projekt to

nie tylko przekazanie wiedzy

czysto historycznej, to przede

wszystkim platforma dialogu

miêdzy nami, m³odymi.

Oprócz codziennej pracy nad

repor ta¿em, spêdzal iœmy

wspólnie czas na poznawaniu

kultur, zwyczajów, ucz¹c siê

nawzajem jêzyków - mówi Ka-

rolina Bugajska, studentka

trzeciego roku filologii rosyj-

skiej UJK.

Mimo ró¿nic, jakie ich

dziel¹, starali siê znaleŸæ

punkty wspólne. Zarówno Po-

lakom jak i Ukraiñcom zale¿y

na podtrzymywaniu dalszej

znajomoœci. - Podjêliœmy siê

trudnego tematu. Wo³yñ wci¹¿

dzieli, ale my, m³odzi chcemy

pokazaæ, ¿e ¿yjemy ponad

dawnymi podzia³ami próbuj¹c

tworzyæ coœ razem - dodaje

Anastasia Golyuk, studentka z

Chmielnickiego.

Efekt pracy m³odych Ukraiñ-

ców i Polaków z wyprawy na

Wo³yñ i Podole zostanie zapre-

zentowany 18 listopada pod-

czas IV Miêdzynarodowej Kon-

ferencji „ Œladami Wspólnej Hi-

storii w drodze do europejskie-

go par tnerstwa narodów” w

Kielcach oraz w 33 Kanale

ukraiñskiej telewizji. Reporta¿

bêdzie równie¿ dostêpny na

p³ycie DVD. Zarówno studenci

kieleckich, jak i ukraiñskich

uczelni przyznali, ¿e to dopiero

pocz¹tek ich wspólnej pracy i hi-

storii jeszcze nieznanej.

Aleksandra Sutowicz

� Nasi studenci, wspólnie z grup¹ z Ukrainy pod Urzêdem Miasta w Winnicy. Od lewej: Karolina, Ernest, Denis, Iryna, Mateusz, Inna, Ola, Nastia, Pawlo.

Zrozumieæ tragediê na Wo³yniu
� Polsko-ukraiñska historia znana i nieznana
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L
aureaci drugiego etapu

konkursu „Najlepszy

pomys³ na biznes typu

spin of f/out", któr y

zorganizowa³ Kielecki Park

Technologiczny, prezentowali

swoje projekty przed komisj¹

konkursow¹. M³odzi ludzie

chc¹ otworzyæ firmy z bran¿y

miêdzy innymi informatycznej,

wzorniczej a tak¿e oœwiato-

wej.

Wœród nich znaleŸli siê Szy-

mon Jagodzki z Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego i Mag-

dalena Kucharczyk z Politech-

niki Œwiêtokrzyskiej, którzy

planuj¹ uruchomiæ Œwiêto-

krzysk¹ Czekoladziarnie.

- Nasz biznes zak³ada produk-

cjê ekologicznych, rêcznie wy-

rabianych czekoladek. Za-

miast sztucznych barwników,

koncentratów czy polepszamy

proponujemy klientom natu-

ralne sk³adniki: œwie¿e owo-

ce, orzechy itp. Planujemy

otworzyæ punkt z ma³ym zaple-

czem produkcyjnym, w którym

mo¿na bêdzie skosztowaæ na-

szych wyrobów i napiæ siê

pysznej kawy lub gor¹cej cze-

kolady. W przysz³oœci chcemy

otworzyæ sklep oraz urucho-

miæ sprzeda¿ internetow¹ – in-

formuj¹ przyszli przedsiêbior-

cy.

Cz³onkowie komisji oce-

niaj¹cej biznesplany chwalili

uczestników konkursu za do-

bre przygotowanie. Zadawali

przysz³ym przedsiêbiorcom

konkretne pytania dotycz¹ce

miêdzy innymi finansowania

dzia³alnoœci firmy, konkurencji

a tak¿e pomys³ów na promo-

cjê.

- To ju¿ druga edycja kon-

kursu na najlepszy pomys³ na

biznes. Uczestnicy równie¿

tym razem nie zawiedli i œwiet-

nie przygotowali swoje prezen-

tacje. Widaæ by³o, ¿e w³o¿yli w

nie du¿o pracy i serca - infor-

muje Szymon Mazurkiewicz,

dyrektor KPT.

Po spotkaniu z komisj¹,

przyszli w³aœciciele firm zosta-

li zaproszeni do udzia³u w pro-

fesjonalnej sesji zdjêciowej.

Za przygotowanie jej odpowie-

dzialna jest laureatka po-

pr zedniej edycji konkursu

„Najlepszy pomys³ na biz-

nes" Magdalena Brojewska.

Po zakoñczeniu konkursu

uczestnicy otrzymaj¹ por tfo-

lio, które bêd¹ mogli wykorzy-

staæ staraj¹c siê o dofinanso-

wanie, czy prezentuj¹c swój

produkt potencjalnym klien-

tom.

Laureatów konkursu po-

znamy podczas uroczystej ga-

li, która odbêdzie siê 14 listo-

pada o godzinie 18 w siedzibie

KPT. M³odzi ludzie otrzymaj¹

nagrody finansowe w ³¹cznej

wysokoœci 50 tysiêcy z³otych.

Konkurs “Najlepszy po-

mys³ na biznes” realizowany

jest w ramach projektu Biz-

nesStar ter, wspó³finansowa-

nego z Narodowego Centrum

Badañ i Rozwoju z programu

Kreator Innowacyjnoœci -

wsparcie innowacyjnej przed-

siêbiorczoœci akademickiej.

M£ODZI LUDZIE ZAMIERZAJ¥ OTWORZYÆ W£ASNE FIRMY

Najlepszy pomys³ na biznes

P
rzyjechaliœmy tu po

to, ¿eby doprowadziæ

do tego, ¿e filmowcy i

reporta¿yœci bêd¹ ro-

biæ programy o naszej lokalnej

rzeczywistoœci, o zwi¹zkach z

s¹siadami, o ludziach tu

mieszkaj¹cych, o powiatach,

gminach, o Polsce - powiedzia³

Micha³ Bogus³awski, goœæ ho-

norowy „Ma³ych Ojczyzn” w Gó-

rach Œwiêtokrzyskich, twórca i

kierownik artystyczny cyklu do-

kumentalnego „Ma³e Ojczy-

zny”.

Dwa dni pokazów i warszta-

tów filmowych, panele dysku-

syjne, konferencja, wystawa

fotograficzna i mnóstwo zna-

komitych goœci, którzy przyje-

chali do Kielc z ca³ej Polski:

przedstawiciele Krajowej Ra-

dy Radiofoni i i Telewiz j i ,

zarz¹du Telewizji Polskiej,

dziennikarze, re¿yserzy, pro-

ducenci, medioznawcy, socjo-

logowie i dzia³acze kultur y

zwi¹zani z ide¹ ma³ych oj-

czyzn. A wszystko to podczas

„Ma³ych Ojczyzn” w Górach

Œwiêtokrzyskich zorganizowa-

nych przez Uniwersytet Jana

Kochanowskiego, Filharmo-

niê Œwiêtokrzysk¹ i Radê Pro-

gramow¹ Oddzia³u TVP w Kiel-

cach.

Otwar te dla publicznoœci

pokazy filmów z kultowego dla

œrodowiska polskich doku-

mentalistów cyklu „Ma³e Oj-

czyzny” mia³y inspirowaæ

uczestników konferencji i spo-

tkañ warsztatowych z twórca-

mi. Zgromadzeni na warszta-

tach studenci i dziennikarze

dali siê wci¹gn¹æ w dyskusjê o

etyce w mediach, sposobie

pokazywania bohaterów w fil-

mie dokumentalnym i reporta-

¿u, któr¹ wywo³a³a Krystyna

Mokrosiñska – prezes honoro-

wy Stowarzyszenia Dziennika-

rzy Polskich.

Burzliwe polemiki na temat

manipulacji w mediach spro-

wokowa³ podczas spotkania

poœwiêconego inscenizacji w

filmie dokumentalnym Andrzej

Jakimowski, jeden z najwybit-

niejszych twórców m³odszego

pokolenia polskich re¿yserów,

autor takich filmów, jak: „Ima-

gine”, „Zmru¿ oczy”, czy

„Sztuczki”.

Rodz¹ce siê tu dyskusje na

temat tolerancji, wspó³istnie-

nia ró¿nych tradycji kulturo-

wych i religijnych oraz roli tele-

wizji w podtrzymywaniu dzie-

dzictwa kulturowego spo³ecz-

noœci lokalnych kontynuowa-

no nastêpnie w trakcie paneli i

konferencji, w których uczest-

niczy³y osoby odpowiedzialne

za kszta³t programowy me-

diów. Byli wœród nich: Jan

Dworak, przewodnicz¹cy Kra-

jowej Rady Radiofonii i Telewi-

zji, Krzysztof Luft, profesor

Stefan Pastuszka – cz³onko-

wie rady, Juliusz Braun, pre-

zes Telewizji Polskiej, Marian

Zalewski, cz³onek zarz¹du

TVP, odpowiedzialny za od-

dzia³y regionalne, Joanna Wa-

recha (wicedyrektor Oœrodka

Programów Regionalnych

TVP).

- Rola uniwersytetu w tym

przedsiêwziêciu jest niezwy-

kle wa¿na” – mówi doktor An-

gelika Uziêb³o, kierownik pro-

gramowy i ar tystyczny

„Ma³ych Ojczyzn” w Górach

Œwiêtokrzyskich. Bez udzia³u

szeroko rozumianego œrodo-

wiska akademickiego trudno

sobie wyobraziæ debatê na te-

mat powinnoœci mediów w pro-

mowaniu pozytywnych wzor-

ców i tradycji, bêd¹cych pod-

staw¹ budowania dojrza³ego

spo³eczeñstwa obywatelskie-

go. Zaanga¿owanie w organi-

zacjê tego przedsiêwziêcia

szczególnie ze strony Wy-

dzia³u Humanistycznego –

przede wszystkim dziekanów,

profesora Janusza Detki i dok-

tor Marzeny Marczewskiej, jak

równie¿ studentów – by³o

znacz¹ce.

- Bardzo bym chcia³, ¿eby

Kie lce sta³y s iê sto l ic¹

„Ma³ych Ojczyzn” – powie-

dzia³ na zakoñczenie ostat-

niej dyskusji Adam Jarubas,

marsza³ek województwa

œwiêtokrzyskiego. Doda³, ¿e

w bud¿ecie œwiêtokrzyskim

s¹ œrodki, które mo¿na skie-

rowaæ na dokumenty o na-

szym regionie.

Pierwsze „Ma³e Ojczyzny”

w Górach Œwiêtokrzyskich ju¿

za nami, pozostaje czekaæ na

kolejne edycje.

Aleksandra Sutowicz

RELACJA Z MEDIALNEJ KONFERENCJI NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO

Stolica Ma³ych Ojczyzn… w Kielcach

Trwa projekt „Aktywnie i twórczo w ¿ycie” reali-

zowany przez studentów pedagogiki naszego uni-

wersytetu, dziêki wsparciu Fundacji TESCO.

W ramach jego realizacji interesuj¹cymi aktyw-

noœciami i rozwojem w³asnych talentów objête zo-

sta³y dzieci i m³odzie¿y ze Œwietlicy Œrodowisko-

wej BRACHU prowadzonej przez Fundacjê Mo¿esz

Wiêcej.

– Dla wychowanków przewidziano praktyczne

zajêcia filmowe, fotograficzne, muzyczne oraz

Trening Twórczego Myœlenia – mówi Prezes Fun-

dacji Mo¿esz Wiêcej Marcin Agatowski. Celem

zajêæ jest rozwijanie mi.in. zainteresowañ mu-

zyk¹ oraz zdolnoœci i umiejêtnoœci gry na gita-

rze, rozwijanie podstaw techniki instrumental-

nej, odtwórczej pamiêci muzycznej i wra¿liwoœci

na jakoœæ dŸwiêku, a tak¿e umiejêtnoœci czyta-

nia nut i muzykowania zespo³owego. Zajêcia

przygotowuj¹ uczestników do muzykowania w

stopniu amatorskim, jak i dalszego kszta³cenia

w szko³ach muzycznych. Materia³ dobierany jest

przez studentów indywidualnie tak, aby zainte-

resowaæ i nie zniechêciæ do systematycznej pra-

cy. Program obejmujê elementy nauki gry na gi-

tarze klasycznej, akustycznej i elektr ycznej,

obejmuj¹c muzykê rozrywk¹, rockow¹ jak i kla-

syczn¹.

Katarzyna Drozdowska � Zajêcia w œwietlicy Brachu.

Studenci dzieciom

23 listopada o godzinie

11 w Instytucie Chemii przy uli-

cy Œwiêtokrzyskiej 15 G od-

bêd¹ siê zawody pierwszego

etapu 60 Olimpiady Chemicz-

nej.

W zawodach weŸmie udzia³

30 uczniów z kieleckich i czê-

stochowskich liceów ogólno-

kszta³c¹cych, dla których che-

mia to nie tylko przedmiot wy-

brany na egzamin maturalny,

ale przede wszystkim pasjo-

nuj¹ca dziedzina wiedzy.

Patronat nad zawodami

sprawuje Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej, Polskie Towarzy-

stwo Chemiczne, Komitet

G³ówny Olimpiady Chemicznej i

Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego w Kielcach. Organizacj¹

pierwszego etapu 60 Olimpia-

dy Chemicznej w okrêgu kielec-

kim, jak co roku zajmuje siê

Komitet Okrêgowy Olimpiady

Chemicznej w sk³adzie: prze-

wodnicz¹ca Komitetu Okrêgo-

wego Olimpiady Chemicznej

– dr hab. Krystyna Kurdziel, se-

kretarz Komitetu Okrêgowego

Olimpiady Chemicznej – dr

hab. in¿. Barbara Gawdzik, dr

Mariusz Urbaniak, pe³ni¹ca

funkcjê referenta – mgr Jadwi-

ga Trela oraz przedstawiciel

Œwiêtokrzyskiego Kuratorium

Oœwiaty – wizytator Waldemar

Majchrzykiewicz.

I etap Olimpiady
Chemicznej

O
rganizowana cyklicz-

nie najwiêksza w

Polsce akcja hono-

rowego kr wiodaw-

stwa w œrodowisku akademic-

kim zawita wkrótce równie¿ na

Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego. – Tym razem dwie naj-

wiêksze kieleckie uczelnie

stan¹ przed zadaniem, by ura-

towaæ jak najwiêcej osób! Któ-

ra z uczelni otrzyma Puchar

Pe³en Krwi? Tego dowiemy siê

niebawem – t³umaczy Karol

Zarêba z Akademickiego Biura

Karier, koordynator akcji. Wy-

darzenie to skierowane jest

do wszystkich ludzi wielkiego

serca. Podczas tegorocznej

akcji, mo¿na bêdzie siê zapi-

saæ do Rejestru Dawców Szpi-

ku Kostnego.

Podczas tegorocznej

„Wampirady” na wszystkich

czekaæ bêdzie wiele atrakcji.

Katarzyna Drozdowska

WALKA O ¯YCIE, CZYLI POJEDYNEK

UCZELNI O PUCHAR PE£EN KRWI!

Wampiriada po raz

kolejny w Kielcach!

Harmonogram imprezy

21 listopada 2013 roku

miejsce: Campus UJK, Wydzia³

Zarz¹dzania i Administracji, w godzi-

nach 10-15 zbiórka krwi,

22 listopada 2013 roku

miejsce: Miasteczko Studenckie

PŒK, Akademik Bartek pomieszcze-

nie Przychodni Studenckiej “Center-

med”, godziny 10-15 - zbiórka krwi.
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Z
apraszamy osoby za-

interesowane rozwo-

jem osobistym oraz

szeroko rozumianym

pojêciem przedsiêbiorczoœci

do udzia³u w debacie oraz cy-

klu warsztatów pod has³em

„Przedsiêbiorczoœæ drog¹ do

sukcesu”.

Wydarzenie, którego orga-

nizatorami s¹ Studenckie

Ko³o Naukowe KONCEPT oraz

Biuro Innowacji Urzêdu Mar-

sza³kowskiego Województwa

Œwiêtokrzyskiego, odbêdzie

siê w dniach 19 – 21 listopada

na Wydziale Zarz¹dzania i Ad-

ministracji Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach.

Pierwszy dzieñ wydarzenia

s³u¿yæ bêdzie wymianie do-

œwiadczeñ pomiêdzy praktyka-

mi i teoretykami biznesu, któ-

rzy myœl¹ o biznesie w katego-

riach innowacyjny i globalny.

Spotkanie bêdzie mia³o

charakter otwar tej dyskusji.

Ka¿dy uczestnik bêdzie mia³

mo¿liwoœæ wyra¿enia swojej

opinii oraz zadawania pytañ

przedsiêbiorcom oraz przed-

stawicielom instytucji otocze-

nia biznesu. Mamy nadziejê,

¿e spotkanie z doœwiadczony-

mi biznesmenami zachêci

m³odych ludzi do podejmowa-

nia kreatywnych, innowacyj-

nych wyzwañ, które zaowocuj¹

real izacj¹ ciekawych po-

mys³ów biznesowych. Spotka-

nie rozpocznie reprezentant

Banku Œwiatowego Marcin

Pi¹tkowski, któr y wyg³osi

wyk³ad goœcinny „Nowy, polski

z³oty wiek, czyli przedsiêbior-

czoœæ wœród m³odych”.

Nastêpnie rozpocznie siê

debata. Swoim doœwiadcze-

niem oraz opini¹ podziel¹ siê z

¿akami: Szymon Mazurkiewicz

- dyrektor Parku Technologicz-

nego w Kielcach, Henryk Mil-

carz - prezes Wodoci¹gów Kie-

leckich oraz Magda Brojewska

- zwyciê¿czyni konkursu „Naj-

lepszy pomys³ na biznes” re-

alizowanego przez Kielecki

Park Technologiczny.

W drugim dniu odbêd¹ siê

praktyczne warsztaty. Zapra-

szamy na nie wszystkich stu-

dentów naszego uniwersyte-

tu, niezale¿nie od kierunku

studiów, poniewa¿ prezento-

wana tematyka powinna zain-

teresowaæ wszystkich ¿aków.

Trzeci dzieñ powinien zain-

teresowaæ studentów Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Admini-

stracji. Sympatycy rachunko-

woœci oraz inwestowania

znajd¹ dla siebie atrakcyjne

szkolenia. Zacznie Micha³ Cie-

liba³a z biura rachunkowego

Biurex, który poprowadzi I spo-

tkanie rozpoczynaj¹ce ca³y cykl

warsztatów z zakresu podat-

ków. Nastêpnie zainteresowa-

ni bêd¹ mogli pozyskaæ wiedzê

o tym, jak inwestowaæ na naj-

wiêkszych rynkach œwiatowych

od Micha³a Dzier¿êgi z firmy

Global BP Trading. Wszystkie

szkolenia s¹ cer tyfikowane.

Ca³e wydarzenie odbywa siê

³¹cznie z dziesi¹tymi urodzina-

mi Studenckiego Ko³a Nauko-

wego Koncept.
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Prosta droga do sukcesu

N
owy rok akademicki

to dla ka¿dego stu-

denta kolejne wyzwa-

nia. Tak¿e dru¿yny z

naszego uniwersytetu wystê-

puj¹ce na ligowych parkietach

stawiaj¹ sobie kolejne cele.

Szczypiorniœci AZS UJK

Kielce w nowym sezonie spró-

buj¹ ponownie podbiæ Ligê

Ma³opolsk¹. Rozgr ywki ru-

szaj¹ od stycznia. W zespole

dosz³o do kilku zmian. – Od

paŸdziernika nie trenuje z na-

mi ju¿ kilku ch³opaków. Powo-

dy takiego stanu rzeczy s¹ ró¿-

ne: praca, szko³a czy inne obo-

wi¹zki. Nie ma jednak tego

z³ego, co na dobre by nie

wysz³o. W zespole pojawi³y siê

nowe twarze i jak do tej pory

spisuj¹ siê bardzo dobrze –

mówi trener „czar-

no-bia³o-czer wonych”, To-

masz B³aszkiewicz.

W ramach przygotowañ do

sezonu jego podopieczni roze-

grali ju¿ kilka sparingów z ze-

spo³ami drugoligowymi: KSZO

Odlewnia Ostrowiec Œwiêto-

kr zyski, AZS Politechnik¹

Œwiêtokrzysk¹, Vive II Kielce

czy MTS Piast Skawina. - Przy-

gotowania id¹ w dobrym kie-

runku, mam nadziejê, ¿e i w

tym sezonie poka¿emy dobry

handball – dodaje.

Rozgr ywki rozpoczêli ju¿

siatkarze Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego. Podopiecz-

ni Grzegorza Osiakowskiego

graj¹, podobnie jak w zesz³ym

sezonie, w trzeciej lidze. Aka-

demicy w pierwszym spotka-

niu pokonali Lerko Kielce 3:0

(25:17, 25:18, 25:16). W

trzecioligowych zmaganiach

wystêpuj¹ tak¿e siatkarki z

UJK, które w ostatnich dniach

odnotowa³y ju¿ pierwsze zwy-

ciêstwo, ³atwo pokonuj¹c 3:0

zespó³ UKS Czwórki Kielce. –

Nasz cel to pierwsza trójka –

mówi Magda Chojnecka – ka-

pitan zespo³u.

W tym sezonie koszykarze

AZS UJK, zawodnicy Roberta

Dutkiewicza, tradycyjnie

wyst¹pi¹ w rozgrywkach Kie-

leckiej Ligi Firm.

Wszystkim zawodnikom i

zawodniczkom uniwersytec-

kich dru¿yn ¿yczymy udanych

wystêpów na sportowych par-

kietach.

/WAD/

Uniwersytecki AZS
gotowy do startu
� Przygotowani do sezonu pi³karze rêczni, siatkarze i koszykarze

� Siatkarze zaczêli trzecioligowe zmagania od zwyciêstwa.

� Pi³karze rêczni AZS przygotowuj¹ siê do rozgrywek w Lidze

Ma³opolskiej.

Kolejny rocznik studiów

podyplomowych w zakresie wy-

chowania fizycznego rusza na

Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego.

Na prze³omie listopada i

grudnia rozpocznie zajêcia no-

wy, kolejny rocznik s³uchaczy

studiów podyplomowych

kszta³c¹cy „wuefistów”. Nie-

przerwanie od niespe³na trzy-

dziestu lat Studium Wychowa-

nia Fizycznego i Sportu Uni-

wersytetu Jana Kochanow-

skiego prowadzi kszta³cenie

adeptów do zawodu nauczy-

ciela wychowania fizycznego.

Trzysemestralne studia mo¿e

podj¹æ ka¿dy, kto ukoñczy³

studia licencjackie lub magi-

sterskie. Zajêcia praktyczne i

teoretyczne prowadzi bardzo

doœwiadczona kadra pracow-

ników Studium we wspó³pracy

z pracownikami naukowo–dy-

daktycznymi trzech wydzia³ów

uniwersytetu. Mnogoœæ zajêæ

praktycznych z gier ze-

spo³owych, p³ywania, lekkiej

atletyki, gier i zabaw, tañców

uzupe³niona jest obozem nar-

ciarskim w Bukowinie Tatrzañ-

skiej.

Przyjemnoœæ bezpoœred-

niego kontaktu ze sztuk¹ nar-

ciarsk¹ na bukowiñskich sto-

kach pozwala przysz³ym na-

uczycielom, czy to

pocz¹tkuj¹cym narciarzom

czy te¿ ju¿ dobrze je¿d¿¹cym,

uœwiadomiæ sobie wagê ak-

tywnego wypoczynku. Nauczy-

ciele, którzy sami pokochaj¹

narciarstwo, a to po obozie

jest oczywiste, ³atwiej i sku-

teczniej bêd¹ mogli przekonaæ

swoich uczniów do aktywnego

spêdzania czasu wolnego.

Wszystkich, którzy jeszcze

chcieliby ukoñczyæ studia po-

dyplomowe daj¹ce mo¿liwoœæ

wykonywania atrakcyjnego,

daj¹cego du¿o satysfakcji za-

wodu, namawiamy do do³¹cze-

nia w listopadzie do grupy roz-

poczynaj¹cej zajêcia.

Informacje dostêpne s¹ na

stronie internetowej Studium

WF i Sportu lub telefonicznie

(41 349 6815).

S¥ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA STUDIACH

PODYPLOMOWYCH WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO

Szansa na zawód

i przygodê

Zespó³ Fermata ma 15 lat.

Jest w Kielcach zjawiskiem nie-

zwyk³ym - na swoje koncerty

przyci¹ga t³umy.

Fermata powsta³a dziêki

kielczance Ewie Robak, doktor

sztuki, obecnie adiunkt w In-

stytucie Edukacji Muzycznej

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach, gdzie pro-

wadzi chór akademicki i zajê-

cia z dyr ygowania. W sk³ad

chóru wchodz¹ g³ównie absol-

wenci i studenci Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego. Od lat

wspó³pracuje z Kieleckim Te-

atrem Tañca. Du¿¹ popular-

noœæ zyska³ dziêki wspó³pracy

z Piotrem Rubikiem przy jego

oratoriach "Œwiêtokrzyska Gol-

gota", "Tu es Petrus" oraz

"Psa³terz wrzeœniowy". Chór

ma na swoim koncie SuperJe-

dynkê zdobyt¹ przed oœmiu la-

ty za piosenkê "Niech mówi¹,

¿e to nie jest mi³oœæ" œpiewan¹

przez Olgê Szomañsk¹ i Prze-

mys³awa Brannego. Chór na-

gra³ te¿ swoje wersje piosenek

Marka Grechuty. Od kilku lat

Fermata razem ze Stowarzy-

szeniem "A nam siê chce!" za-

prasza kielczan na Pieœniobra-

nia, czyli wspólne œpiewanie.

Koncert jubileuszowy odby³

siê 20 paŸdziernika, a honoro-

wy patronat obj¹³ nad nim pro-

fesor Jacek Semaniak, rektor

Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego. /Lid, pio/

Za dwa tygodnie odbêdzie

siê IV Œwiêtokrzyski Bal Akade-

micki. Odbêdzie siê w klimacie

lat siedemdziesi¹tych i osiem-

dziesi¹tych.

Pocz¹tek balu w sobotê,

23 listopada o godzinie 19.30

w klubie Wspak przy ulicy

Œl¹skiej 11A. Impreza jest or-

ganizowana przez Duszpaster-

stwo Akademickie Francesco

przy wspó³pracy z Politechnik¹

Œwiêtokrzysk¹ i Uniwersyte-

tem Jana Kochanowskiego.

Bal to okazja do promocji war -

toœci wy¿szych wœród studen-

tów i absolwentów. Bêdzie to

ju¿ czwarta tego typu impreza

w Kielcach, powsta³a z inicja-

tywy studentów. W tym roku

motywem przewodnim wyda-

rzenia stanie siê styl lat 70. i

80. Podczas zabawy przewi-

dziane s¹ konkursy z nagroda-

mi, ufundowanymi przez licz-

nych sponsorów.

Czas na akademicki bal

� Fermata - najpopularniejszy chór w Kielcach.
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Jubileusz chóru Fermata


