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Juwenalia na sportowo

n Tysi¹c osób wziê³o udzia³ w „Biegu przez kampus”,

Miejsce dla jêzyków obcych

Wiêcej na stronie 4

Fot. Aleksander Piekarski

P

iêkny sukces naszej
studentki Dagmar y
Kor czyñskiej.
W
ubieg³ym tygodniu
otrzyma³a Diamentowy Grant z
r¹k profesor Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego. To presti¿owa
nagroda dla studentów, dziêki
której mog¹ zrealizowaæ swój
projekt naukowy.
Dagmara studiuje obecnie na czwar tym roku kierunku: jêzyk rosyjski w biznesie.
Za dwa lata bêdzie broniæ
pracy magisterskiej. Diamentowy Grant jest dla niej przepustk¹ na studia doktoranckie.

N
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Diamentowa Dagmara

Fot. Dawid £ukasik

który by³ jedn¹ z atrakcji juwenaliów. Dwukilometrowa trasa
nie sprawi³a trudnoœci. Pogoda dopisa³a, humory te¿,
a nasz kampus uniwersytecki o¿y³ w pe³ni
Wiêcej na stronie 7

owy imponuj¹cy obiekt w kampusie
uniwersyteckim zosta³ otwarty. Centrum Jêzyków Obcych bêdzie dobrym
miejscem dla naszych filologów. Cze-

kaj¹ na nich nowoczesne wnêtrza i sprzêt najwy¿szej jakoœci.
Wiêcej na stronie 2

n

Na korytarzach Centrum Jêzyków Obcych prezentowa³y siê poszczególne instytuty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

n

W Centrum Jêzyków Obcych prezentowano system elektronicznych t³umaczy.

n

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

2 STUDENT

Na tak¹ chwilê latami pracuje wiele osób. Przeciêcie wstêgi i Centrum Jêzyków Obcych zosta³o oficjalnie otwarte.

Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Koncept zachêcali do biznesu.

n

T³umacze w rêku by³y elektroniczne, ale bez cz³owieka nie
mo¿e siê obyæ. Za szyb¹ sali wyk³adowej pracowa³y lektorki.

Miejsce dla jêzyków obcych
n Uniwersyteckie Centrum Jêzyków Obcych otwarte

M

a 25 pokoi, 17 sal
æwiczeniowych i
szeœæ sal wyk³adowych i a¿ 4,7 tysi¹ca metrów kwadratowych
powierzchni. W kampusie uniwersyteckim przy ulicy Œwiêtokrzyskiej w Kielcach otwar to
Centrum Jêzyków Obcych.
To kolejny imponuj¹cy
obiekt, który zosta³ oddany w
nowym kampusie przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej. Bêd¹ w nich
odbywaæ siê zajêcia z jêzyków

obcych. Docelowo przenieœæ
siê maj¹ tam wszystkie kierunki filologiczne dzia³aj¹ce
na kieleckim uniwersytecie.
Razem ze stoj¹cym obok
budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej (zostanie otwarta w
paŸdzierniku) jest wizytówk¹
zmian, jakie zasz³y w tym miejscu. – Powsta³ nam tu uroczy
zak¹tek Kielc, który staje siê
centrum edukacyjno–biznesowo-naukowym. Na tym nie popr zestaniemy. Czas teraz

tchn¹æ akademickiego ducha
w te piêkne budynki – mówi
profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Podczas uroczystego otwarcia centrum mia³o miejsce nietypowe wykonanie „Pieœni XXI”
Jana Kochanowskiego, patrona uczelni. Chór Instytutu Edukacji Muzycznej wykona³ go w
czterech jêzykach: polskim,
angielskim, niemieckim i rosyjskim. Inaczej nie mog³o byæ,

skoro otwierano Centrum Jêzyków Obcych.
W salach nowego budynku,
które jeszcze nie s¹ do koñca
wyposa¿one, prezentowa³y
siê studenckie ko³a naukowe
z wszystkich wydzia³ów uczelni. Ciekawie prezentuj¹ siê w
nim sale wyk³adowe. W jednej
z nich zaprezentowano goœciom mo¿liwoœci Centrum.
Ka¿dy dosta³ elektronicznego
t³umacza i wys³ucha³ trzech
wyk³adów w jêzyku rosyjskim,

angielskim i niemieckim.
T³umaczyli je „na ¿ywo” lektorzy siedz¹cy za szyb¹.
– Uczenie siê jêzyków obcych to wchodzenie do innych
œwiatów. W czasach, kiedy
znosimy granice polityczne,
barier¹ do poznania innego
œwiata jest dla nas tylko jêzyk
– mówi doktor Marzena Marczewska, pr odziekan W ydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Otwarcie Centrum Jêzyków
Obcych by³o najwa¿niejszym
momentem Dnia Otwar tego
Kampusu Uniwersyteckiego.
Wokó³ budynku zebra³o siê
pó³tora tysi¹ca osób. Wiêkszoœæ z nich wziê³a potem udzia³
w biegu przez kampus. W tym
rektor Jacek Semaniak, który
szybko zamieni³ garnitur na dres
i pobieg³ przez teren kampusu.
Relacja z biegu przez kampus znajduje siê w dalszej czêœci „Studenta”. Piotr BURDA

NASZE LABORATORIA JEDNYMI
Z NAJNOWOCZEŒNIEJSZYCH NA ŒWIECIE!

K

ieleckie uczelnie
maj¹ teraz laboratoria na œwiatowym poziomie. Podsumowano projekt, dziêki któremu nadrobiono kilkudziesiêcioletnie
zaleg³oœci.
Nowy kampus uniwersytecki przy ulicy Œwiêtokrzyskiej w
Kielcach zachwyca swoim
wygl¹dem. Nazywane jest
„miastem w mieœcie” i w tej
chwili to najnowoczeœniejsze
miejsce w regionie œwiêtokrzyskim. Zachwyca architektur¹,
ale najwiêksze skarby kr yj¹
siê w œrodku. – To nasze laboratoria. Mo¿e m³odszych to
nie dziwi. Osoby, które pamiêtaj¹ ich wyposa¿enie przed laty, widz¹ teraz, jak ogromna

jest ró¿nica jakoœciowa – mówi profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
To zas³uga projektu pod
d³uga nazw¹ „Rozwój bazy
badawczej specjalistycznych
laboratoriów uczelni publicznych regionu œwiêtokrzyskiego” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w konsorcjum z Politechnik¹ Œwiêtokrzysk¹. W
czwar tek podsumowano
„uniwersyteck¹” czêœæ projektu.
Szokuje kwota, jaka zosta³a wydana na wyposa¿enie
laboratoriów – 43,8 miliona
z³otych. Za te pieni¹dze kupiono najnowoczeœniejszy sprzêt

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

Spe³nione
marzenia

Adam Jarubas, marsza³ek województwa, gratulowa³ projektu. Obok Monika Mazurkiewicz, kierownik Dzia³u Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na zdjêciu z prawej profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który zaprezentowa³ goœciom efekty projektu.

do laboratoriów Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego.
Korzystaæ z niego bêd¹ studenci fizyki, chemii, ochrony
œrodowiska, biologii, geografii
czy matematyki. – Spe³ni³y siê
nasze marzenia o infrastrukturze. Jesteœmy w Europie,
mo¿emy teraz skupiæ siê na

pracy badawczej – mówi profesor Jacek Semaniak.
Rezultatem projektu maj¹
byæ nie tylko prace naukowe,
ale tak¿e konkretne rozwi¹zania dla œwiêtokrzyskiego biznesu. – Warto marzyæ, a marzenia siê spe³niaj¹ – mówi³
Adam Jarubas, marsza³ek wo-

jewództwa. Stwierdzi³, ¿e do
tej por y obydwie pañstwowe
kieleckie uczelnie publiczne
uzyska³y ponad pó³ miliarda
z³otych wsparcia z ró¿nych
projektów unijnych. – Do tej
pory nigdy nie by³o tak ogromnych œrodków na szkolnictwo
wy¿sze – mówi Adam Jarubas.

Zakoñczony
pr ojekt
wspó³finansowany by³ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
bud¿etu pañstwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Piotr BURDA

STUDENT 3

Razem mo¿emy wiêcej!

n

W

pi¹tek, 10 maja,
w amfiteatrze Kadzielna odby³ siê
pierwszy w historii Akademicki Koncert Charytatywny.
To preludium do juwenaliowych imprez poœwiêcone by³o
dwuletniemu Bar tkowi, któr y
urodzi³ siê bez lewej stopy.
Dziêki koncer towi uda³o siê
zebraæ dla Bartka kwotê 15 tysiêcy z³otych na specjalistyczn¹ protezê z w³ókna wêglowego. A jak przebiega³a sama impreza?
Rozpoczê³o Studio Tañca i
Stylu Rewan¿ Tomasza Rowiñskiego. Barwne stroje, uk³ad
choreograficzny dopracowany

n

n

Na scenie zespól Pectus.
do per fekcji. PóŸniej na scenie pojawi³ siê zespó³ Pectus.
Bracia Szczepanik w ciemnych
skórach, z jasnym uœmiechem
na twarzach podbili muzyczne
gusty kielczan. Nie zabrak³o
tak¿e s³ynnej ju¿ „Barcelony”.
By³o tkliwie i melancholijnie,
ale te¿ dynamicznie i weso³o.
- Wyzwoliliœmy nie tylko wiele dobra w studentach i
uczestnikach koncertu. Chcemy, aby ono zaprocentowa³o
na przysz³oœæ w innych podejmowanych przez nas inicjatywach - mówi El¿bieta Kurkowska, kierownik Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, organizator koncer tu. – Chcemy

pokazaæ, ¿e Uniwersytet czuje
siê odpowiedzialny za swoich
absolwentów, w tym przypadku rodziców Bar tka, któr ym
przysz³o zmagaæ siê z trudn¹
codziennoœci¹ rehabilitacji ich
syna.
Podczas wystêpów odby³a
siê równie¿ licytacja or yginalnych koszulek zawodników
Vive Targi Kielce oraz Korona
Kielce z ich podpisami. Pawe³
Jañczyk, r zecznik prasowy
Klubu Korona Kielce, prowadz¹c koncer t oraz licytacjê
w³o¿y³ ca³e serce w podbijanie ceny w szlachetnym celu.
Nastêpnie na scenie zza monstrualnej kotar y wy³oni³a siê
Ania Wyszkoni, ujawniaj¹c ta-

Amfiteatr na Kadzielni by³ wype³niony do ostatniego miejsca.

Zdjêcia archiwum

n I Akademicki Koncert Charytatywny ju¿ za nami

Pami¹tkowe zdjêcie wykonawców i organizatorów koncertu charytatywnego.

lenty iœcie aktorskie. Zaskakiwa³a odwa¿nymi kreacjami i
górnymi rejestrami g³osu, któr y efektownie niós³ siê wœród
ska³ Kadzielni. Bisom nie by³o
koñca. Ania zaw³adnê³a licznie zgromadzon¹ w amfiteatrze publicznoœci¹. Znalaz³a
równie¿ d³u¿sz¹ chwilê na
podpisy p³yt i fotografii. - Jesteœmy na dobrej drodze do
realizacji marzeñ Bar tka i jego rodziny - mówi³ Marcin Agatowski z Akademickiego Biura
Karier.
– Fundacja Mo¿esz Wiêcej
objê³a swoj¹ opiek¹ Bartka i liczymy na to, ¿e to dopiero
pocz¹tek naszego kreatywnego wsparcia – doda³. Wœród

n

osób bawi¹cych siê na koncercie pojawili siê równie¿ studenci Uniwersytetu, którzy zachêcali do sk³adania do puszek dobrowolnych ofiar na
rzecz Bartka. - Bartek szala³
na koncercie. Widaæ by³o, ¿e
super siê bawi – mówi³ zaraz
po koncercie jego tata - Damian Or zechowski. Sam
„g³ówny bohater” tego wydarzenia wytr wa³ do koñca imprezy, czyli póŸnych godzin
wieczornych.
Organizatorzy, a wiêc Akademickie Biuro Karier UJK i
Fundacja Mo¿esz Wiêcej serdecznie dziêkuj¹ wszystkim
par tner om/sponsor om, a
szczególnie prowadz¹cemu

Ania Wyszkoni i Bartek Orzechowski.

bezinteresownie koncer t
Paw³owi Jañczykowi. Pomogli
tak¿e miêdzy innymi: Kwant –
komputer y i kopiarki, Klub
Korona Kielce, gmina Morawica, Best Western Grand Hotel, Galeria Korona Kielce,
Przetwórstwo Miêsa - Zychowicz, Przetwórnia Miêsa Kamiñski, MotoTruck, Piekarnia
P o d Te l e g r a f e m , M A A G –
Pr zedsiêbiorstwo Us³ug
Por z¹dkowych, Wodoci¹gi
Kieleckie sp. z o.o., Suplo,
Po³aniecki Catering, Aiesec
Kielce, 7 niebo – music club,
E P R D – P o l i c y & D e v elopment, Dorbud, Sibet.
Jan Duda

4 STUDENT

Diamentowa Dagmara

n Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzyma³a statuetkê Diamentowy Grant

ZOSTA£AM
W KIELCACH
Dagmara chodzi³a do
Szko³y Podstawowej numer 15
przy ulicy Leszczyñskiej i potem do Gimnazjum numer 6,
mieszcz¹cym siê w tym samym
budynku. – Bardzo mi³o wspominam te czasy, znajomych,
nauczycieli. Ta szko³a mnie
ukszta³towa³a – mówi. Potem

by³y trzy lata w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia Stefana ¯eromskiego w Kielcach i
studia na kieleckim uniwersytecie. Dlaczego nie Warszawa,
dlaczego nie Kraków? – Nie
¿a³ujê tego, ¿e zosta³am w Kielcach. Tu s¹ wszyscy, których
kocham, to miasto bardzo mi
siê podoba. Tak¿e Czarnów,
dzielnica w której mieszkam.
Mimo ¿e kr¹¿¹ o niej z³e opinie
– mówi Dagmara Korczyñska.

CHORWACKA
MAJÓWKA
Lubi podró¿e. Kilka dni temu wraz z przyjació³mi wybra³a
siê na „majówkê” do Chorwacji... autostopem. – Tanio,
szybko i piêknie – mówi. ¯yczliwych kierowców nie brakowa³o. Mo¿na by³o pogadaæ z
nimi nawet po rosyjsku, w drodze pomiêdzy Wiedniem a
Kielcami. – Jeden z nich zaproponowa³ Dagmarze pracê po
skoñczeniu studiów w miêdzynarodowej firmie odzie¿owej –
œmieje siê Magda Ciosk, kole¿anka Dagmar y. Kolejny wyjazd mia³ byæ do Gdañska.
Dagmara chcia³a jechaæ na
koncert Johna Bon Jovi, który
za miesi¹c odbêdzie siê na
gdañskiej PGE Arenie. – Dziœ
ju¿ wiem, ¿e nie mogê jechaæ,
bo akurat mam wtedy konferencjê – mówi. Tydzieñ temu
jeszcze chcia³a kupiæ bilet.
Dziœ laureatce Diamentowego
Grantu nie wypada opuszczaæ
konferencji. Zostanie wiêc
s³uchanie muzyki w domu.
Niekoniecznie rosyjskiej. –
Mo¿e jestem trochê staromodna, ale lubiê Marylê Rodowicz – mówi. To dlatego znajomi zmienili jej dane na profilu
Facebook na... Marylê Korczyñsk¹.

LINGWIOSEMIOTYKA
MIASTA
Dagmara studiuje obecnie
na czwartym roku kierunku: jêzyk rosyjski w biznesie. Za
dwa lata bêdzie broniæ pracy
magisterskiej. „Diamentowy
grant” jest dla niej przepustk¹
na studia doktoranckie. – Na
razie nie chcê o tym g³oœno
mówiæ – mówi skromnie. Myœli
o tym, co bêdzie siê dzia³o w
najbli¿szych miesi¹cach. O
„diamentowym grancie” który
bêdzie musia³a zrealizowaæ.
Tytu³ projektu Dagmar y Korczyñskiej to „Lingwosemiotyka miasta jako przestrzeni kognitywnej na przyk³adzie Kielc
i Nowogrodu Wielkiego”. Trudno go powtórzyæ, tym bardziej
ogarn¹æ. Mówi¹c prosto: autorka zamierza dociec w jaki
sposób nazywane s¹ publiczne miejsca w Kielcach i rosyjskim Nowogrodzie Wielkim.
Sk¹d nazwy ulic, placów, pomników. Dagmara nigdy nie
by³a w Nowogrodzie Wielkim. –
Pozna³am kilka osób z tego
miasta, dlatego pojawi³o siê w
moim projekcie – mówi. Dziêki
pieni¹dzom z „Diamentowego
grantu” bêdzie mog³a tam pojechaæ. Jakie jest sens tej pracy? Napisa³a o tym w podsumowaniu: „Badanie lingwiosemiotyki miasta pozwala lepiej
zrozumieæ pomys³ na miasto
oraz mentalnoœæ jego mieszkañców (...) pozwala wypracowaæ rekomendacje dla urbanistów i w³adz miejskich”. – Nie
mogê doczekaæ siê wyjazdu
do Rosji – mówi.

MINISTER
GRATULJE
Teraz wyjazd do Rosji to ju¿
kwestia czasu. Ministerstwo

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
pr zyzna³o jej sto tysiêcy
z³otych na ten cel. – Pani minister Barbara Kudrycka powiedzia³a mi, ¿e to bardzo ciekawy projekt. I jeden z niewielu
humanistycznych projektów,
które zosta³y zaakceptowane.
Zdecydowana wiêkszoœæ
zwi¹zana jest z naukami przyrodniczymi i œcis³ymi – mówi
Dagmara Korczyñska. Resort
nauki i szkolnictwa wy¿szego
przyzna³ w sumie 89 Diamentowych Grantów. Na liœcie nagrodzonych studenci z Warszawy przeplataj¹ siê ze studentami z Krakowa, Gdañska i Wroc³awia. Tym wiêkszy sukces studentki z
Kielc.

JAK ZOBACZY£AM
£ZY
Rozdanie Diamentowych
Grantów odby³o siê przed dwoma tygodniami. Dagmara pojecha³a do Warszawy z najbli¿sz¹ pr zyjació³k¹ Magd¹
Ciosk, jej bratem Bartkiem i
przyjacielem Tomkiem. Nie
móg³ jechaæ profesor Oleg
Leszczak. Nie móg³ te¿ jechaæ Maciek, ch³opak Dagmary, który jest dla niej du¿ym wspar ciem. Dziœ
ciesz¹ siê wszyscy. Telefony siê ur ywaj¹. –Powoli to
do mnie dociera. Dopiero
jak zobaczy³am ³zy babci,
radoœæ rodziców, to zrozumia³am, ¿e warto by³o –
mówi. Teraz zastanawia
siê jak uczciæ Diamentowy Grant. – Najpier w
siê z tego otrz¹snê,
potem zorganizuje
jakieœ spotkanie –
mówi Dagmara Korczyñska.
Piotr BURDA

Zdjêcia Aleksander Piekarski

G

dyby nie dosta³a Diamentowego Grantu
pewnie pojecha³aby
na koncer t Johna
Bon Jovi. Dagmara Korczyñska
to jedyna pr zedstawicielka
œwiêtokrzyskiej uczelni wœród
laureatów presti¿owej nagrody
ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego.
Pewnie nie by³oby tego sukcesu, gdyby nie przygoda Dagmar y ze Studenckim Ko³em
Naukowym Rusycystów Tekst,
które prowadzi profesor Oleg
Leszczak. – Posz³am tam z
czystej ciekawoœci. Nie ¿a³ujê
tego, to okazja do spotkañ,
konferencji w miêdzynarodowym gronie, publikacji referatów – mówi Dagmara Korczyñska. - Bardzo du¿o zawdziêczam profesorowi. Ma charyzmê i potrafi zaraziæ studentów pasj¹ – mówi. Du¿¹ rolê w
rosyjskiej przygodzie Dagmar y odegra³a mama. – Kiedy
by³am jeszcze w podstawówce
moja mama pracowa³a w rosyjskim Petersburgu jako konser wator zabytków. Za ka¿dym razem jak przyje¿d¿a³a
przywozi³a filmy, p³yty rosyjskie. W takim klimacie siê wychowa³am. Z³apa³am akcent,
zarazi³am siê Rosj¹. To jest
piêkny jêzyk i piêkna kultura –
opowiada. Sama w Rosji nigdy
jeszcze nie by³a.

n
n

Dagmara Korczyñska z Diamentowym Grantem.

- Nie ¿a³ujê tego, ¿e zosta³am w Kielcach. Tu s¹
wszyscy, któr ych kocham,
to miasto bardzo mi siê podoba - mówi Dagmara.

STUDENT 5

Centrum Symulacji Medycznych zaprasza!
W

œrodê, 29 maja,
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego odbêdzie siê
Dzieñ Otwarty kierunku Ratownictwo Medyczne i Centrum Symulacji Medycznych (CSM).
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
ratownictwem medycznym i
symulacjami medycznymi, a
przede wszystkim tegorocznych i przysz³ych maturzystów
zastanawiaj¹cych siê nad rozpoczêciem studiów na kierunku ratownictwo medyczne.
Podczas Dnia Otwartego nasi
Goœcie bêd¹ mieli okazjê do
rozmowy z wyk³adowcami i
studentami ratownictwa medycznego oraz do zapoznania
siê z dzia³alnoœci¹ Centrum
Symulacji Medycznych.
Idea symulacji medycznej
polega na stwor zeniu
ucz¹cym siê warunków zbli¿onych do tych, które mog¹
spotkaæ w swojej przysz³ej pracy. Studenci podczas zajêæ w
CSM maj¹ mo¿liwoœæ æwiczenia zaawansowanych zabiegów ratunkowych korzystaj¹c
z miêdzy innymi z symulatorów
pacjenta iStan i MetiMan. Sy-

mulator y te wyró¿niaj¹ siê
wiernym odwzorowaniem procesów fizjologicznych zachodz¹cych w or ganizmie
cz³owieka. Po odpowiednim
ich zaprogramowaniu staj¹
siê one modelem pacjenta z
konkretn¹ chorob¹, urazem
lub stanem, któr y mo¿e zostaæ rozpoznany i leczony
przez studenta. Taki sposób
nauczania, oparty na licznych
æwiczeniach praktycznych i
dok³adnej analizie podjêtych
dzia³añ pr zepr owadzonej
wspólnie z prowadz¹cym zajêcia, umo¿liwia bardzo dobre
przygotowanie do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Centrum Symulacji Medycznych jest jedn¹ z niewielu
placówek tego typu w Polsce
przeznaczon¹ przede wszystkim do dyspozycji przysz³ych
ratowników medycznych, dysponuj¹c¹ najnowoczeœniejszym sprzêtem ratowniczym.
Grupy zorganizowane prosimy o wczeœniejsze zg³oszenie swojej obecnoœci. Zapraszamy w godzinach 10-15.
Kontakt: Agata Gruca, tel.
41 349 69 22, 668 435 138,
e-mail: agata.gr uca@ujk.
edu.pl

n

Fot. archiwum

n Dzieñ Otwarty - okazja do rozmowy z wyk³adowcami i studentami

Nasi studenci maj¹ okazjê do æwiczeñ z nowoczesnymi symulatorami pacjenta.

NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO ODBYWA SIÊ KONFERENCJA „POLSKI SYSTEM MEDIALNY. MIGRACJE DO CYBEPRZESTRZENI”

Media w sieci – jak wygl¹da praca dziennikarza ery Internetu

n

Zdjêcia Aleksander Piekarski

P

odczas dwudniowej konferencji
przedstawiciele uczelni wy¿szych
z ca³ego kraju dyskutuj¹ na temat zmian, jakie s¹ zwi¹zane z
coraz wiêkszym znaczeniem Internetu, jako œrodka przekazu informacji.
Analizowana jest rola portali informacyjnych, spo³ecznoœciowych, blogów. W
dwóch sekcjach naukowych uczestnicy
zastanawiaj¹ siê nad zmianami jakie niesie dla pracy dziennikarza era Internetu
oraz obecn¹ sytuacj¹ prasy, radia i telewizji. W œrodê, 22 maja zaplanowano dyskusjê na temat roli mediów regionalnych w
cyberprzestrzeni. W programie tego dnia
jest miêdzy innymi panel z udzia³em redaktorów naczelnych kieleckich mediów.
Zaplanowano go na godzinê 12 w sali numer 26 Instytutu Bibliotekoznawstwa i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Leœnej 16.
/pio/

Profesor Kazimierz Wolny Zmorzyñski z Uniwersyetu Jagielloñskiego mówi³ o nowych formach reporta¿u w Internecie. Wœród uczestników konferencji by³y osoby zajmuj¹ce siê tematyk¹ medialn¹.

BUSKO GOSPODARZEM WA¯NEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Ponidzie pod lup¹ naukowców Novator
dla rektora
macje gipsowe i krasy – mówi
doktor Artur Zieliñski. Tym samym to doskonale miejsce na
spotkanie naukowe.
Dziœ, pierwszego dnia konfer encji, w buskim Samorz¹dowym Centrum Kultury
przewidziano kilka referatów
dotycz¹cych Ponidzia. Mowa
bêdzie nie tylko geologii tego
terenu, ale tak¿e jego klimacie, krajobrazie. Pier wszy
dzieñ zakoñczy siê zwiedzaniem Parku Zdrojowego w Busku. Drugiego dnia przewidziano naukow¹ sesjê terenow¹ na terenie Nadleœnictwa
Piñczów. Trzeciego dnia przewidziano kolejne referaty i za-

koñczenie konferencji. Jej
uczestnicy bêd¹ przebywaæ w
buskim hotelu Gromada.
Organizatorami konferencji
s¹ Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Pañstwowy Instytut
Geologiczny - Pañstwowy Instytut Badawczy Oddzia³ Œwiêtokr zyski, Instytut Ochrony
Przyrody Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, Zak³ad Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Nadleœnictwo
Piñczów i Zespó³ Œwiêtokrzyskich i Nadnidziañskich Parków Krajobrazowych.
Piotr BURDA

P

rofesor Jacek Semaniak, rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
znalaz³ siê wœród nagrodzonych nagrod¹ Novator 2012. Otrzymuj¹ j¹ osoby i instytucje, które realizuj¹ innowacyjne pomys³y. Nagrody przyznaje Staropolska Izba Przemys³owo–Handlowa. Profesor Jacek Semaniak zosta³
nagrodzony Novatorem w dziedzinie
„Promotor innowacji”. Doceniono starania rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w realizacjê projektów
zwiêkszaj¹cych mo¿liwoœci kszta³cenia
kadr dla gospodarki i komercjalizacji
badañ naukowych. To te¿ nagroda za
pracê w³o¿on¹ w modernizacjê laboratoriów naszej uczelni.
/pio/

n

Fot. £ukasz Zarzycki

O

d dziœ do czwartku w Busku odbywaj¹ siê VII Œwiêtokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne.
- Wezm¹ w nich udzia³
pr zedstawiciele œrodowisk
akademickich z ca³ej Polski, a
tak¿e goœcie z Moskwy – mówi
doktor Artur Zieliñski z Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pr zewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego. Nieprzypadkowo
na miejsce tegorocznej konferencji wybrano Busko i Ponidzie. – Georó¿norodnoœæ Ponidzia wyró¿nia ten region spoœród pozosta³ych. Mamy tu
miêdzy innymi wyj¹tkowe for-

Profesor Jacek Semaniak ze statuetk¹ Novatora.
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Z nich bêd¹ dobrzy ekonomiœci
Z

a nami druga edycja konkursu, w którym uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych maj¹ okazjê sprawdziæ swoj¹ wiedzê z ekonomii.
Fina³ odby³ siê w auli Wydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach przy ulicy Œwiêtokrzyskiej
21. Konkurs adresowany jest do
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z
ca³ego województwa œwiêtokrzyskiego. Organizatorami konkursu
by³o Stowarzyszenie Ksiêgowych w
Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W pierwszym etapie wziê³o udzia³ 114
uczniów ze szkó³ w Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Jêdrzejowie,
Opatowie, Sandomier zu, Koñskich, W³oszczowie i Staszowie.

Do fina³u zakwalifikowano 34
uczniów.
W tym czasie nauczyciele wziêli udzia³ w wyk³adzie „Badanie
sprawozdañ finansowych przez
bieg³ego rewidenta” wyg³oszonym
przez Zbigniewa Radka. W oczekiwaniu na wyniki wszyscy spotkali
siê z przedstawicielami studenckich kó³ naukowych: SKN Koncept, SKN Lider, SKN Homo Politicus, SKN Societas, Klubem Zainteresowañ Rachunkowoœci¹ i Finansami SKwP o/Kielce. Na zakoñczenie konkursu krótkie prezentacje przedstawili przedstawiciele
sponsorów, po czym nast¹pi³o
og³oszeniem wyników, wrêczenie
nagród i dyplomów. Laureatami
konkursu zostali: Klaudia Kogut
(58 pkt) z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych numer 1 imienia
Miko³aja Kopernika w Busku-Zdroju, Krzysztof Góra (54 pkt) i Wero-

W poszukiwaniu przygód

n

Podczas gry nasi studenci pojawiali siê w ró¿nych miejscach miasta.

n Podczas zabawy u¿ywano takich materia³ów wybuchowych.
Ponad 30 studentów Uni- nych punktach miasta, do któ-

wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wziê³o udzia³ w
grze miejskiej SAPER, której
nazwa jest skrótem od Studenckiej Akcji Poszukiwania
Ekstremalnej Rozrywki.
Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Klub Aktywnego
Studenta dzia³aj¹cy przy Akademickim Biurze Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wszyscy uczestnicy
akcji byli podzielani na zespo³y
realizuj¹ce ró¿nego rodzaju
zadania sprawnoœciowe i logiczne zlokalizowane w ró¿-

rych studenci docierali wed³ug
wyznaczonej trasy.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a
siê grupa reprezentuj¹ca Dom
Studenta „Odyseja". Wœród nagród, które otrzymali uczestnicy
by³y miêdzy innymi bilety do krêgielni, kina Moskwa, Multikina,
klubu fitness, si³owni i na imprezy juwenaliowe.
Po uroczystym og³oszeniu
zwyciêzców studenci uczestniczyli w grillowaniu na terenie
Miasteczka Akademickiego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wydzia³ œwiêtuje dwudziestolecie
W

pi¹tek, 24 maja, odbêd¹ siê uroczystoœci jubileuszowe z okazji dwudziestolecia powstania W ydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W siedzibie

wydzia³u przy ulicy Œwiêtokrzyskiej 21 odbêdzie siê seminarium naukowe pod tytu³em
„Miejsce i znaczenie nauk
spo³ecznych w kszta³towaniu
nowoczesnego regionu œwiêtokrzyskiego”.
/pio/

nika Opa³ko (52 pkt) z Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych imienia Jana Paw³a II w Staszowie. Dodatkowo pami¹tkowe albumy ufundowane przez prezydenta miasta
Kielce Wojciecha Lubawskiego
otrzymali Katarzyna Kuraciñska i
Daniel Str¹k.
Sponsorami konkursu byli: Kopalnie i Zak³ady Chemiczne Siarki
Siarkopol SA z Grzybowa, Targi
Kielce SA, Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice SA, Biuro
Rachunkowe BIUREX s.c. Ryszard
i Micha³ Cieliba³a z Kielc, Firma
Budowlana Anna-Bud z Bilczy, Biuro Us³ug Podatkowych Olga Arendarska ze S³opca Rz¹dowego,
Us³ugowe Prowadzenie Ksi¹g RACHUBA Ewa Lipiñska z Kielc, Biuro Rachunkowe TAX Miernik Zofia
z Kielc, WIR Zak³ady Miêsne Sp.J.
z £opuszna oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

n
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n Œwiêtokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowoœci dla szkó³ ponadgimnazjalnych

Wspólne zdjêcie laureatów.
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Bieg przez kampus uniwersytetu
n Na dystansie 2000 metrów rywalizowa³o ponad tysi¹c osób

n

wiêkszoœæ uczestników pobieg³a nie
dla osi¹gniêcia konkretnego wyniku, a
dla w³asnej satysfakcji i dobrej zabawy
przy okazji juwenaliów.
- Bieg³o mi siê bardzo dobrze, trasa nie nale¿a³a do wymagaj¹cych.
Nie by³o nic co mog³o nas zaskoczyæ.
Jedynym problem by³o to, ¿e w pewnym momencie na trasie zaczêli przecinaæ siê ludzie z pocz¹tku i koñca wyœcigu. Organizacja biegu by³a œwietna. Jeœli chodzi o pierwsz¹ dziesi¹tkê
uczestników, poziom r ywalizacji by³
bardzo wysoki – oceni³ zawody Mateusz Rak, zdobywca trzeciego miejsca
wœród mê¿czyzn.
Druga na mecie w rywalizacji kobiet Iwona Mularczyk dodaje: - Nie
by³o tak du¿o osób co walczy³y, trasa
by³a bardzo przyjemna i fajnie siê
bieg³o. Nie by³o tak ciê¿ko. By³a przyjazna atmosfera, nie dosz³o do ¿adnych przepychanek w stawce. Bardzo
fajnie zorganizowana impreza i bardzo du¿o ludzi przysz³o zobaczyæ nasze zmagania.
Na zakoñczenie rywalizacji odby³a
siê tradycyjna ceremonia dekoracji
zwyciêzców w poszczególnych kategoriach. Ka¿dy z uczestników biegu
otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê.
Maciej Wadowski

Profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na starcie biegu.

n

n

W biegu wziêli udzia³ nie tylko studenci, ale tak¿e licealiœci i gimnazjaliœci,

W biegu wziê³a udzia³ grupa z kijami nordic walking prowadzona przez doktor Jadwigê Kamiñsk¹.

n

Zdjêcia Dawid £ukasik

¯

eby mniej marudziæ i narzekaæ. Przy okazji otwarcia
Centrum Jêzyków Obcych i
Dnia Otwartego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zorganizowano bieg przez kampus uczelni.
Trasa zawodów prowadzi³a miêdzy
budynkami uniwersytetu przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej. Bieg zorganizowa³a
uczelnia przy pomocy pracowników
Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu UJK.
- Chcemy popular yzowaæ bieganie, a tak naprawdê zdrowe ¿ycie. Wymyliœmy wspólnie z Panem Rektorem, ¿e bêdziemy zachêcaæ studentów do tej najprostszej formy ruchu.
W tym semestrze pracownicy na zajêciach wychowania fizycznego razem
ze studentami biegali na sali gimnastycznej czy w plenerze i mówiliœmy
wszystkim, ¿e przygotowujemy siê do
biegu – komentuje Andrzej Szo³owski, g³ówny organizator biegu.
Ju¿ od rana w biurze zawodów widaæ
by³o kolejki chêtnych do zapisu w biegu. Wziêli w nim udzia³ nie tylko studenci, ale tak¿e licealiœci i gimnazjaliœci.
Na starcie stan¹³ równie¿ rektor UJK
prof. dr hab. Jacek Semaniak. Wœród
mê¿czyzn zwyciê¿y³ Micha³ Jamio³, a w
gronie kobiet Sabina Jarz¹bek. Jednak

Micha³ Jamio³, zwyciêzca biegu tu¿ przed met¹.

WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU ŒLADAMI
EUROPEJSKIEGO ZDROWIA

S

tolica Francji to miejsce wyj¹tkowe, nie tylko dla kultury œwiatowej, ale tak¿e dla medycyny. Przekonali siê o tym nasi studenci, którzy w kwietniu
odwiedzili to piêkne miasto.
W dniach 13-21 kwietnia
mia³ miejsce zagraniczny objazd naukowy do Genewy i Par y¿a zorganizowany dla studentów drugiego roku kierunku Zdrowie Publiczne. Opiekunami byli pracownicy Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu: Aleksandra
Cieœlik i Barbara Lelonek.
W Genewie uczestnicy
z³o¿yli wizytê w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poznali jej cele i zadania, rozwój wspó³pracy miêdzy
narodami oraz zasady przestrzegania praw cz³owieka.
Zwiedzili tak¿e sale konferencyjne, Salê Praw Cz³owieka i
Sojuszu Cywilizacji. Równie¿ w
Genewie odwiedzili siedzibê
Œwiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Uczestników powita³a
Dorin Da Revan der Wal, pra-

cownik siedziby WHO, która
zaprezentowa³a wyk³ad na temat wspó³czesnego funkcjonowania WHO. Doktor
Wies³aw Jakubowiak, dyrektor
Programu Zwalczania GruŸlicy
- polski lekarz od lat zajmuj¹cy
siê t¹ tematyk¹ - przedstawi³
wyk³ad dotycz¹cy dzia³alnoœci
WHO prowadzonej na rzecz
zwalczania gruŸlicy na œwiecie. Studenci mieli mo¿liwoœæ
zapoznania siê z warunkami
uzyskania pracy, mo¿liwoœci
kariery zawodowej w siedzibie
WHO oraz odbywania sta¿u zawodowego.
Nastêpne trzy dni w Pary¿u
zwi¹zane by³y miêdzy innymi
ze zwiedzaniem najstarszego
szpitala Hole Dieu. Doktor Durant-Zaleski przedstawi³ jego
historiê, a dyrektor szpitala
Emmanuel Goddat omówi³ aktualne problemy oraz organizacjê nauczania medycznego
w zakresie zdrowia publicznego we Francji, z kolei doktor
Sophie Albert zaprezentowa³a
projekt nowego Szpitala Uni-

n

n

W Pary¿u nie mogliœmy omin¹æ
wie¿y Eiffla.

nowaniem Czer wonego Krzy¿a. W trakcie objazdu naukowego studenci zwiedzili zabytkowe miejsca w Genewie i Par y¿u. Uda³o siê zrealizowaæ
marzenie studentów – wjazd
na wie¿ê Eiffla.
Wyjazd zosta³ zrealizowany
z projektu „PROGRES - Pro-

gram rozwoju: Gospodarka Edukacja - Sukces” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata
2007-2013.
/BL/

Wspólne zdjêcie w genewskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

wersyteckiego Zdrowia Publicznego. Kolejnym punktem
programu by³y odwiedziny
szpitala Salpetriere – Szpitala
Uniwersyteckiego. Przedstawiono ciekaw¹ prezentacjê histor yczn¹ dotycz¹c¹ starej
czêœci szpitala i prezentacjê
jej wspó³czesnej czêœci. Stu-

denci zwiedzili równie¿ Muzeum Historii Medycyny i Muzeum Instytutu Radowego
imienia Marii Sk³odowskiej-Curie. Odby³a siê tak¿e
wizyta w siedzibie Czerwonego Krzy¿a, gdzie Emmanuel
Mortralon zaprezentowa³ cele
i zadania, zapozna³ z funkcjo-

Zdjêcia archiwum

Wiosna w Pary¿u
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Graj¹ i zwyciê¿aj¹ dalej
miast z Mielcem myœlê, ¿e postawiliœmy kropkê nad i. Drugi
mecz wygraliœmy wysoko i
spokojnie, uzyskuj¹c dwa
punkty – ocenia trener B³aszkiewicz.
Kluczem do kolejnych sukcesów akademików by³a szeroka ³awka, jak¹ dysponowa³
trener B³aszkiewicz w trakcie
ca³ego sezonu. - Mia³em komfort wyboru. Do mojej dyspozycji by³o 16-18 zawodników.
Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ pogrania. Wewnêtrzna r ywalizacja
w dru¿ynie powodowa³a, ¿e
ka¿dy kto wchodzi³ na boisko,
próbowa³ pokazaæ siê z jak
najlepszej strony czy to na
skrzydle, czy na rozegraniu.
Na pewno koñcówka trochê
nas os³abi³a. Pojawi³ siê problem z kontuzjami. Dwóch zawodników wypad³o nam ze
sk³adu, kilku ma drobne urazy
– analizuje szkoleniowiec AZS
UJK.
Zwyciêstwo w rozgrywkach
trzeciej ligi daje kielczanom
mo¿liwoœæ startu w przysz³ym
sezonie w drugiej lidze. Rodzi
siê pytanie czy akademicy podejm¹ siê tego wyzwania? Trener Tomasz B³aszkiewicz widzi
sprawê nastêpuj¹co: - Awans
mamy ju¿ zapewniony, czyli
mo¿emy spokojnie myœleæ i
planowaæ co zr obiæ w
przysz³oœci. Mo¿emy w tej lidze zagraæ, ale nie musimy
te¿. Do koñca sezonu pozosta³o nam jeszcze trochê meczów. Myœlê, ¿e po zakoñczeniu naszych zmagañ w Lidze
Ma³opolskiej damy sobie jasn¹ odpowiedŸ: Co zamierzamy dalej.
We wspomnianych ju¿
wczeœniej zmaganiach Ligi

Jest moc, jest „z³oto”

n

W meczu z zespo³em LUKS Skrzyszów nasza dru¿yna by³a lepsza o trzy bramki.

Ma³opolskiej pi³karze rêczni
AZS UJK nie zakoñczyli jeszcze zmagañ. W ostatnim pojedynku zmierzyli siê u siebie z
LUKS Skr zyszów. - Na
pocz¹tku wydawa³o siê, ¿e
mecz dobrze siê dla nas u³o¿y.
Wyszliœmy na wysokie prowadzenie, bo a¿ piêcioma bramkami. Potem nasza gra trochê
siad³a. Przeciwnicy nas dogonili i graliœmy bramka za bram-

siê Akademickie Mistrzostwa
Polski w trójboju si³owym klasycznym (bez sprzêtu) w £odzi.
Du¿y sukces odniós³ w nich Alber t Potocki, student pier wszego roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W ³ódzkim finale uczestniczy³o 248 zawodników, studentów i pracowników szkó³
wy¿szych z ca³ego kraju. Albert Potocki zdoby³ z³oty medal w klasyfikacji uniwersytetów, podnosz¹c w sumie w
trzech bojach ponad szeœciokrotnoœæ swojej wagi cia³a.

stu bramek. Grê kolegi z dru¿yny chwali³ £ukasz Michalski: Andrzejowi wyszed³ bardzo dobry mecz, w³aœciwie co mia³ to
rzuci³. Podkreœli³ tak¿e rolê innych graczy: - Bardzo du¿o pomóg³ nam te¿ Oskar w bramce. Obroni³ to co trzeba. Bartek Bednarski tak¿e r zuci³
swoje. Generalnie wygrywa zespó³. Wszyscy pomogli w koñcowym zwyciêstwie.

Przed podopiecznymi trenera B³aszkiewicza pozosta³o
do rozegrania jeszcze piêæ
spotkañ w ramach Ligi
Ma³opolskiej. Nastêpne zagraj¹ w œrodê, 29 maja w hali
spor towej II Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Jana
Œniadeckiego w Kielcach z
MOSiR Bochnia.
Maciej WADOWSKI

RELACJA Z WARSZAWSKIEGO FINA£U AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI

Kielecki uniwersytet z medalami!

P

n Albert Potocki w akcji.
Dwa tygodnie temu odby³y

kê. Jednak zachowaliœmy zimne g³owy i lepiej rozegraliœmy
koñcówkê, ostatecznie wygrywaj¹c – ocenia³ na gor¹co
£ukasz Michalski, ko³owy AZS
UJK. Kielczanie zwyciê¿yli
29:26 i dziêki kolejnej wygranej umocnili siê na czele tabeli Ligi Ma³opolskiej.
Kapitalne spotkanie w dru¿ynie gospodarzy rozegra³ Andrzej Bar, zdobywca a¿ dwuna-

o raz kolejny zawodniczki sekcji p³ywackiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach odnios³y sukces w
fina³ach Akademickich Mistrzostw Polski w p³ywaniu.
War to zaznaczyæ, ¿e sam
udzia³ w finale jest ju¿ du¿ym
wyró¿nieniem, gdy¿ poziom
obecnie jest bardzo wysoki, o
czym mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
spoœr ód wszystkich startuj¹cych kieleckich uczelni do
fina³ów dosta³y siê tylko nasze
zawodniczki.
24 kwietnia w Warszawie
reprezentantki Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, Marlena Œwiderska i Karolina Kasprzycka ponownie udowodni³y swoj¹ klasê. W pierwszym
bloku start Karoliny Kasprzyckiej w konkurencji 50 metrów
stylem dowolnym uplasowa³ j¹
na dziewi¹tym miejscu. Marlena Œwiderska swój bój na dystansie 50 metrów stylem motylkowym ukoñczy³a w koñcowej klasyfikacji uniwersytetów
na pierwszym miejscu.
W drugim bloku start Marleny Œwiderskiej w konkuren-

cji 100 metrów stylem zmiennym nie pozostawi³ ¿adnych
z³udzeñ, co do tego, na którym
uniwersytecie w Polsce s¹ najlepsze p³ywaczki. Znowu
pierwsze miejsce, zatem drugi z³oty medal w tegorocznych
fina³ach. Z pewnoœci¹ to mi³e
chwile zarówno dla uczelni jak
równie¿ i zawodniczek zw³aszcza, gdy w pamiêci pozostaj¹
setki przep³yniêtych kilometrów. Jako trener, odczuwam
równie¿ du¿e zadowolenie z
osi¹gniêtych przez dziewczyny
wyników. Mam dla nich ogromny szacunek za to, ¿e w dobie
reglamentowanego czasu,
dos³ownie na wszystko, podczas studiowania oraz pracy
zarobkowej, któr¹ coraz czêœciej musz¹ podejmowaæ studenci, uczestnicz¹ w treningach a efekty ich zmagañ na
basenie s¹ znakomite. Teraz
bêdzie trochê luzu, gdy¿ s¹ inne cele, lecz nie zapominamy
o Akademickich Mistr zostwach Polski w przysz³ym roku. Ju¿ dziœ stawiamy nowe zadania. Zatem, do boju.
Tomasz Winiarczyk
trener
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zczypiorniœci AZS UJK
Kielce zakoñczyli ju¿
zmagania w trzeciej lidze. Jednak podopieczni trenera Tomasz B³aszkiewicza kontynuuj¹ swoj¹ grê
w ramach Ligi Ma³opolskiej.
Ostatnio pokonali u siebie
LUKS Skr zyszów 29:26
(15:13).
Jeszcze pr zed œwiêtami
wielkanocnymi
„czarno-bia³o-czer woni” rozegrali
ostatnie pojedynki w ramach
trzeciej ligi, zapewniaj¹c sobie pierwsze miejsce w tabeli.
- To co za³o¿yliœmy sobie w
trzeciej lidze to osi¹gnêliœmy.
Przydarzy³a siê nam jedna pora¿ka. Wiadomo, ¿e ka¿demu
zdarza siê gdzieœ zagraæ ten
s³abszy mecz. Myœlê, ¿e nasze
pozosta³e mecze by³y bardzo
dobre. Konsekwentnie realizowaliœmy to co sobie za³o¿yliœmy. Trochê w koñcówce zabrak³o ju¿ zaanga¿owania,
zwi¹zanego oczywiœcie z zapewnieniem sobie wczeœniej
pierwszego miejsca w tabeli –
podsumowa³ sezon trener Tomasz B³aszkiewicz.
Z punktu widzenia ca³ego
sezonu dla szczypiornistów
AZS UJK najwa¿niejsze okaza³y siê pojedynki z Polonic¹
Kielce i Stal¹ II Mielec. –
Niew¹tpliwie baliœmy siê Mielca. Podeszliœmy do meczów z
nimi bardzo powa¿nie. Wiadomo, ¿e pojedynki z Polonic¹
poza znaczeniem sportowym,
mia³y te¿ znaczenie emocjonalne. S¹ to takie nasze ma³e
derby Kielc. Te mecze by³y dla
nas kluczowe. Pierwszy pojedynek z Polonic¹ zremisowaliœmy, a drugi wygraliœmy w
miarê w dobrym stylu. Nato-

Fot. Patryk Ptak

n Dru¿yna AZS UJK wygrywa trzeci¹ ligê i nadal gra w Lidze Ma³opolskiej

Karolina Kasprzycka i Marlena Œwiderska z powodzeniem
reprezentowa³y nasz uniwersytet w warszawskim finale.

