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Razem mo¿emy wiêcej!
n W pi¹tek, 10 maja, w Amfiteatrze Kadzielna w Kielcach juwenaliowy
koncert dla ma³ego Bartka – syna absolwentów uniwersytetu

Zespó³ Pectus i Ania Wyszkoni w pi¹tek, 10 maja, wyst¹pi¹ w Kielcach dla Bartka Orzechowskiego - na zdjêciu z tat¹ Damianem i mam¹ Karolin¹.

Nasza biblioteka
jest najpiêkniejsza

B

n

iblioteka Uniwersytecka naj³adniejszym œwiêtokrzyskim budynkiem roku 2012 w konkursie „Z³oty ¯uraw
2012”. Otrzyma³a a¿ dwie nagrody.
Czytaj na stronie IV

Fot. Dawid £ukasik

n

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
profesor Jacek Semaniak bardzo cieszy siê z nagród przyznanych przez czytelników i specjalistów Bibliotece Uniwersyteckiej. Z dum¹ prezentuje okaza³y gmach na miarê
XXI wieku.

2 STUDENT / WYDARZENIA
PLANETOIDA NAZWANA IMIENIEM
PROFESORA NASZEGO UNIWERSYTETU!

Nagroda nie z tej Ziemi

PIERWSZY RAZ
Przez dwa lata opisywano
planetoidê, jej po³o¿enie, orbitê. W koñcu Minor Planet Center, organizacja odpowiedzialna z zbieranie informacji o
Uk³adzie S³onecznym i planetoidach wyda³a oficjalny komunikat. Odkryt¹ planetoidê nazwano „Piotr flin”. Otrzyma³a
ona nazwê od imienia i nazwiska profesora Piotra Flina z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nazwa uczelni znajduje
siê te¿ w komunikacie Minor
Planet Center. - To wyj¹tkowe
wydarzenie. Taka rzecz zdarza
siê nam po raz pier wszy. To
nagroda dla profesora Piotra
Flina za wiele lat badañ i okaza³y dorobek naukowy – mówi
profesor Jacek Semaniak,
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Z KRAKOWA DO KIELC
Kiedy do profesora dotar³a
infor macja o planetoidzie
„Piotr flin” bardzo siê ucieszy³.
– To wyró¿nienie, które trudno
okreœliæ w naszych, ziemskich
kategoriach. Mo¿na rzec, ¿e
to „nagroda nieziemska” –
mówi profesor Piotr Flin. Profesor Flin na co dzieñ mieszka
w Krakowie, sk¹d doje¿d¿a do
Kielc, na Uniwersytet Jana Kochanowskiego. – W Kielcach
³atwiej ogl¹daæ niebo, bo w
Krakowie albo mamy chmury,
albo smog wisi nad miastem –
œmieje siê profesor. O nadanie imienia nowej planetoidzie
wyst¹pili ukraiñscy astronomowie. Odkr ywca nowej planetoidy ma bowiem prawo
wyst¹piæ o jej nazwanie. – Jest
to piêkny gest z ich strony.
Wspó³pracujemy ze sob¹ od
wielu lat, odwiedzamy siê mówi profesor Piotr Flin. To
prawdopodobnie pier wszy
przypadek, kiedy obiekt w kosmosie nosi oficjaln¹ nazwê
zwi¹zan¹ z regionem œwiêtokrzyskim.
Profesor Piotr Flin od lat
jest zwi¹zany z kieleckim œrodowiskiem astronomicznym.
W swojej pracy naukowej nie
zajmuje siê planetoidami, bada g³ównie gromady galaktyk.
To z jego inicjatywy powsta³o
obserwatorium i planetarium
na budynku Wydzia³u Matematyczno–Przyrodniczego przy
ulicy Œwiêtokrzyskiej.
Piotr BURDA
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Fot. archiwum

K

r¹¿y sobie pomiêdzy
Marsem i Jowiszem.
Nowej planetoidzie
nadano imiê „Piotrflin” na czeœæ profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Planetoidê przed dwoma
odkryli Ukraiñcy z obserwatorium Andrushivka. Najpier w
nadano jej numer 296987.
Planetoida obiega S³oñce w
odleg³oœci od 2.5 do 3.9 jednostki astronomicznej i znajduje siê w Pasie G³ównym Planetoid, miêdzy Marsem a Jowiszem.

Tam ma wygl¹daæ nowy budynek Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

RUSZAJ¥ PRACE PRZY BUDYNKU NA POTRZEBY KIERUNKU LEKARSKIEGO
KIELECKIEGO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Miejsce nauki dla przysz³ych lekarzy

Z

a dwa lata maj¹ w
nim zacz¹æ naukê
pierwsi studenci medycyny uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Podpisano umowê na wykonanie budynku, który ma im s³u¿yæ.
Budynek ma wykonaæ firma
ANNA-BUD. W miniony pi¹tek
w³adze Uniwersytetu podpisa³y umowê z szefami tej firmy. Nowy budynek stanie przy
ulicy Radiowej, u boku istniej¹cego budynku Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Jana
Kochanowskiego,
mieszcz¹cego siê przy alei IX
Wieków Kielc.

mówi profesor Jacek Semaniak. Dziêki temu pierwsze zajêcia w nowym budynku odbêd¹ siê w paŸdzierniku 2015
roku.

PLAN DWULETNI
Na kieleckim uniwersytecie nie w¹tpi¹, ¿e bêdzie je odbywaæ 75-osobowa gr upa
kszta³c¹ca siê na kierunku lekarskim. Obecni licealni
pierwszoklasiœci maj¹ szansê
zostaæ pier wszymi studentami medycyny w naszym regio-

czesny lekarz. Koszt wyposa¿enia to 7,1 miliona z³otych –
mówi pr ofesor Stanis³aw
G³uszek. Pieni¹dze na rozbudowê Wydzia³u Nauk o Zdrowiu pochodz¹ z projektu MEDREH, finansowanego w wiêkszoœci (29,9 milionów z³otych)
przez Uniê Europejsk¹. Resztê (5,3 miliona z³otych) to
œrodki z bud¿etu uczelni, przyznane ju¿ wczeœniej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

nie. – To nie s¹ pobo¿ne ¿yczenia, ale nasze plany – podkreœli³ rektor Jacek Semaniak.
Podobnego zdania jest tak¿e
profesor Stanislaw G³uszek,
dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu kieleckiego uniwersytetu.
Zwróci³ on uwagê na nowoczesne wyposa¿enie nowego budynku. Znajdzie siê w nim
Zak³ad Anatomii Prawid³owej.
– Studenci pi¹tego i szóstego
roku bêd¹ uczyæ siê na fantomach, pojawi¹ siê konsole
komputerowe. Czyli wszystko
to, czym pos³uguje siê nowo-

CZAS NAS GONI

n

Profesor Piotr Flin.

Czym jest planetoida?

Planetoida, asteroida czy te¿ planetka. To
wiele nazw tego samego obiektu, cia³a niebieskiego o ma³ych rozmiarach, od kilku metrów
do czasem ponad tysi¹ca kilometrów, posiadaj¹ce sta³¹ powierzchniê skaln¹ lub lodow¹.
Obecnie znanych jest ponad 600 tysiêcy planetoid. Dzielone s¹ na wiele typów i klas. Kr yteriami podzia³u najczêœciej s¹ rodzaje powierzchni, sk³ady chemiczne, rzadkie minera³y
wystêpuj¹ce na powierzchni. Planetoidy
zwi¹zane s¹ si³ami grawitacji z gwiazd¹ centraln¹, któr¹ jest s³oñce. Kto nadaje nazwy
planetoidom? Otó¿ oficjalne nazwy wszystkim
obiektom astronomicznym, czyli miêdzy innymi planetoidom, planetom, kometom, gwiazdom, nadaje Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna (International Astronomical Union,
IAU). Propozycje nazw mog¹ sk³adaæ odkr ywcy danego obiektu, które czêsto s¹ brane pod
uwagê. Najpier w planetoida musi byæ dok³adnie zbadana, orbita naszego obiektu poznana
w sposób najbardziej dok³adny. Dopiero kiedy
IAU przyzna, ¿e wiedza zgromadzona na temat planetoidy jest na tyle pokaŸna, ¿e nie
mo¿na pomyliæ jej z ¿adnym innym obiektem
astronomicznym, nadany zostaje numer. Odkr ywca obiektu ma dziesiêæ lat na z³o¿enie
propozycji nazwy. W tym przypadku musz¹ zostaæ spe³nione ró¿ne warunki, na przyk³ad nazwa naszej planetoidy musi ró¿niæ siê od
nazw innych tego typu obiektów. Odkr ywc¹
cia³a niebieskiego mo¿e tak naprawdê zostaæ
Opracowa³ Dawid Kozera
ka¿dy z nas.

- W tej chwili znajduje siê
tam zielona ³¹ka obsadzona
tujami. Jesieni¹ 2014 roku
maj¹ siê zakoñczyæ prace budowlane – mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Wartoœæ inwestycji to 25,7 miliona z³otych. Na razie powstanie projekt, a jesieni¹ maj¹ ruszyæ prace budowlane, które
potrwaj¹ rok. Oddanie budynku planowane jest na paŸdziernik 2014 roku. – Zostanie nam kilka miesiêcy na wyposa¿enie go w nowoczesne
laboratoria i sale æwiczeñ –

n

Fot. Aleksander Piekarski

OD JESIENI DO
JESIENI

Podpisanie umowy na wykonanie budynku. Podpisuj¹ j¹
Anna Bartela, w³aœcicielka firmy ANNA-BUD i profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Szefowie firmy ANNA-BUD
deklaruj¹, ¿e budynek dla medycyny powstanie o czasie. –
Od poniedzia³ku zabieramy
siê za projekt. Jesieni¹ wbijamy pierwsz¹ ³opatê na placu
budowy – mówi Zbigniew Bartela, w³aœciciel fir my ANNA-BUD. Ta firma realizuje ju¿
jedn¹ inwestycjê dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To
budynek Centrum Przedsiêbior czoœci i Biznesu powstaj¹cy w kompleksie uniwersyteckim przy ulicy Œwiêtokr zyskiej, na W ydziale
Zarz¹dzania i Administracji.
Za dwa miesi¹ce zostanie
przekazany uczelni.
Piotr BURDA
burda@echodnia.eu

W£ADZE UCZELNI PRZEBYWA£Y Z WIZYT¥ W ROSJI

Wspó³pracujemy z Moskw¹
W

dniach 18 - 22 marca delegacja
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach przebywa³a w Moskwie. Efektem tej wizyty jest umowa z tamtejszym
uniwersytetem pedagogicznym.
Do Moskwy wyjecha³a delegacja
naszej uczelni w sk³adzie: profesor Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, profesor Wojciech Saletra - dziekan W ydzia³u
Zar z¹dzania i Administracji. Nasi
przedstawiciele wyjechali do Rosji na
zaproszenie Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.
Efektem wizyty by³o zawarcie umowy o wspó³pracy. Podpisano j¹ w dniu
19 marca. W imieniu naszego uniwersytetu podpisa³ j¹ rektor Jacek Sema-

niak, a w imieniu rosyjskiej uczelni profesor Aleksandr Kutuzow, rektor Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu
Pedagogicznego. Uroczystoœæ odby³a
siê w obecnoœci wiceambasadora
Rzeczpospolitej Polski w Rosji, Jaros³awa Ksi¹¿ka.
Efektem tej umowy ma byæ nawi¹zanie wspó³pracy naukowej i kulturalnej oraz kielecko–moskiewska wymiana studencka.
Uczestnikami uroczystoœci byli tak¿e pracownicy naukowi naszej uczelni: profesorowie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego - doktor habilitowany
Oleg Leszczak i doktor habilitowany
Stanis³aw Cygan oraz doktor Ryszard
Stefañski.

n

Umowa z Rosjanami ma przynieœæ naszej uczel
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DZIEÑ OTWARTY KAMPUSU
UNIWERSYTECKIEGO 2013,
NA ZAKOÑCZENIE KONCERT – MAGISTER
NINJA I KRZYSZTOF KASA KASOWSKI

Dla maturzystów
i Kielczan

n W pi¹tek, 10 maja, w Amfiteatrze Kadzielna w Kielcach

Na pomoc Barkowi
- Bartek mia³ pecha –
mówi¹ jego rodzice,
Karolina i Damian
Orzechowscy z Suchedniowa. On jest szkolnym pedagogiem,
¿ona terapeutk¹. Z
niewiadomych powodów ch³opiec urodzi³
siê bez stopy, z zespo³em wad wrodzonych. Szczêœliwie
œliczny blondasek rozwija siê prawid³owo,
choæ istnia³o zagro¿enie, ¿e tak nie bêdzie.
– To bardzo weso³y,
dzielny facet – mówi¹
m³odzi ma³¿onkowie
o swoim synku.
Chcieliby dla niego
jak najlepiej. Potrzebne s¹ profesjonalna
proteza stopy i rehabilitacja. To niestety
kosztuje.

n

Rodzina Orzechowskich w komplecie. Bartek z tat¹ Damianem i mam¹ Karolin¹.

W

spólne plany Karoliny i Damiana rozpoczê³y siê podczas studiów na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Marzenia o
szczêœliwej rodzinie i poczuciu
spe³nienia. Niespe³na dwa lata
temu przy narodzinach Bartusia
si³a marzeñ uskrzydli³a m³odych
rodziców do stawienia czo³a powa¿nemu wyzwaniu - ch³opiec
przyszed³ na œwiat bez lewej stopy.
Rozpoczêta wtedy walka o
normalne ¿ycie ich syna przyno-

si dobre owoce. Dziêki rehabilitacji Bartek zacz¹³ chodziæ korzystaj¹c z ró¿nych protez zastêpczych, potrzebuje jednak
profesjonalnej protezy z w³ókna
wêglowego, pozwalaj¹cej na
komfortow¹ naukê chodzenia i
biegania.
– Postanowiliœmy jako studenci Uniwersytet Jana Kochanowskiego w³¹czyæ siê do akcji
zbierania funduszy dla Bartka mówi Paulina Zapa³a z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Chcemy to jednak zrobiæ w spo-

sób nie do koñca standardowy
– dodaje.
Dlatego pomys³ zaproszenia
do Kielc gwiazd muzyki: Ani Wyszkoni i zespo³u Pectus w ramach wstêpu do studenckich
juwenaliów. - Chcemy dotrzeæ
do ludzi dobrej woli, a w szczególnoœci do wszystkich studentów i przyjació³, aby wspólnymi
si³ami spróbowaæ przeciwstawiæ siê przeciwnoœciom losu
oraz pomóc osobom, za które
czujemy siê odpowiedzialni –
podsumowuje Justyna Pilarz z
Akademickiego Biura Karier.

Pieni¹dze z biletów oraz pakietów firm par tnerskich zostan¹ przeznaczone na rehabilitacjê oraz sprzêt specjalistyczny – w tym now¹ protezê stopy –
dla Bartka. - Wierzymy, ¿e koncert, który organizuje Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Fundacja Mo¿esz Wiêcej pozwoli
na spe³nienie marzeñ Bartka i
jego rodziców o wspólnym wystartowaniu w maratonie, biegaj¹cego ojca i niepe³nosprawnego syna – dodaj¹ organizatorzy.
Jan DUDA

K

ampus Uniwersytecki przy ulicy Œwiêtokrzyskiej zaprasza na
Dzieñ Otwar ty. –
Chcemy aby jak najwiêcej osób
pozna³o to miejsce, które staje
siê wizytówk¹ nowoczesnego
Uniwersytetu i nowoczesnych
Kielc – mówi profesor Jacek
Semaniak, rektor uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Dzieñ Otwar ty Kampusu
Uniwersyteckiego przy ulicy
Œwiêtokrzyskiej odbêdzie siê
w œrodê, 15 maja.
– Do udzia³u w nim zapraszamy wszystkich kielczan,
nie tylko maturzystów – podkreœla Ewelina Sztuk z Biura
Promocji i Informacji UJK. - W
tym roku po³¹czony bêdzie on
z otwarciem Centrum Jêzyków
Obcych – dodaje. Obiekt ten
od paŸdziernika bêdzie s³u¿y³
studentom do nauki i doskonalenia swoich umiejêtnoœci
lingwistycznych. Bêd¹ mogli
oni kor zystaæ na zajêciach
miêdzy innymi z zapisu i powielania przekazywanych treœci, stanowisk do samokszta³cenia jêzykowego, multimedialnych sal wyk³adowych
wyposa¿onych w system
t³umaczeñ symultanicznych
oraz laboratoriów jêzykowych
z elektronicznym systemem
do interaktywnej nauki jêzyka.

Fot.ZOOM

juwenaliowy koncert dla ma³ego Bartka – syna absolwentów

Zdjêcia.ZOOM

Wa¿ne

n

Zespó³ Pectus i Ania Wyszkoni w pi¹tek, 10 maja, wyst¹pi¹ w Kielcach.

ni korzyœci.

Koncert charytatywny
„Razem mo¿emy wiêcej” odbêdzie siê w
pi¹tek, 10 maja, w
pi¹tek o godzinie 19
w amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni. To
koncert w ramach Juwenaliów 2013.
Wyst¹pi¹ w nim Ania
Wyszkoni i zespó³
Pectus.Bilety mo¿na
zamawiaæ pod numerem telefonu
509 711 480. Informacje znajduj¹ siê na
www.abk.ujk.edu.pl.

n

Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, wokalista pochodz¹cy z Kielc wyst¹pi
na zakoñczenie dnia
otwartego.

Czego mog¹ siê spodziewaæ uczestnicy Dnia Otwartego? – W zesz³ym roku biliœmy
rekord w jednoczesnym zbiorowym recytowaniu strof Jana
Kochanowskiego, a w tym roku planujemy eksper yment
medialny, polegaj¹cy na odœpiewaniu strof naszego patrona w ró¿nych jêzykach przez
jak najwiêksz¹ liczbê uczestników Dnia Otwartego oraz bezpoœredni¹ transmisjê tego wydarzenia na antenie radiowej mówi Sztuk. Oprócz tego,
przewidziano ciekawe warsztaty przygotowane przez ko³a
naukowe dzia³aj¹ce w ramach
wydzia³ów oraz Oœrodka Nauki
i Kultury Studenckiej. Od drukowania w 3D, przez „chemiê
od kuchni”, na warsztatach orgiami i haftu matematycznego
skoñczywszy.
Punktem kulminacyjnym
Dnia Otwar tego bêdzie bieg
przez Kampus. – Na d³ugoœci
dwóch tysiêcy metrów pobiegn¹ gimnazjaliœci, licealiœci i
studenci. Star t zaplanowano
przy nowej bibliotece uniwersyteckiej o godzinie 11.30 –
t³umaczy Andrzej Szo³owski ze
Studium Fizycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Tr zeba zabraæ ze
sob¹ wygodne obuwie i
odrobinê dobrych chêci dodaje. Ka¿dy uczestnik
otrzyma koszulkê kampusowsk¹ i gad¿ety, a
najlepsi otrzymaj¹ z r¹k
rektora uniwersytetu
cenne nagrody. Na zakoñczenie oprócz wspólnego posi³ku, na plenerowej scenie wyst¹pi Magister Ninja i Krzysztof
Kasa Kasowski.
Zg³oszenia szkó³, zarówno ponadgimnazjalnych
jak i gimnazjalnych oraz indywidualnych uczestników do 8
maja (œroda) pod adresem:
dss1@ujk.edu.pl lub pod numerem telefonu 41/3497895.
Jan DUDA

Program Dnia Otwartego

n

W Moskwie mia³o miejsce robocze spotkanie przedstawicieli uniwersytetów z Kielc i Moskwy.

Œroda 15 maja. Kampus Uniwersytecki, ulica
Œwiêtokrzyska 21 D: 8.30-9.30 Rejestracja
Goœci; 9.30-09.45 Uroczyste otwarcie budynku Centrum Jêzyków Obcych; 9.45-10 „Pieœni
Kochanowskiego” – wieszcz muzycznie w
czterech jêzykach; 10-11.30 Uniwersytet w
praktyce – prezentacja wydzia³ów i kó³ naukowych; 11.30-12 Bieg przez Kampus 2013 –
hartowanie uniwersyteckiego ducha na dystansie dwóch kilometrów; 12-12.30 Fanfar y
dla Najlepszych – dekoracja zwyciêzców, wrêczenie nagród; 12.30-13 Ma³e Co Nieco – poczêstunek dla uczestników Dnia Otwartego;
12.30-15 Koncert Magister Ninja, Krzysztof
K.A.S.A. Kasowski.

n

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach profesor Jacek Semaniak bardzo cieszy siê z nagród przyznanych
przez czytelników i specjalistów Bibliotece Uniwersyteckiej. Z dum¹ prezentuje okaza³y gmach na miarê XXI wieku.

n

Fot. £ukasz Zarzycki

Zdjêcia Dawid £ukasik
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Twórcy projektu architektonicznego Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa i Janusz Pachowscy z Pracowni Projektowej Janusz
Pachowski z Warszawy.

Nasza biblioteka jest najpiêkniejsza
n Biblioteka Uniwersytecka naj³adniejszym œwiêtokrzyskim

budynkiem roku 2012
w konkursie „Z³oty ¯uraw 2012”. Otrzyma³a a¿ dwie nagrody.

W

tr zeciej edycji
konkursu „Z³oty
¯uraw 2012” podwójnym laureatem zosta³a Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Zyska³a ogromne
uznanie zarówno w oczach czytelników, jak i architektów. Nagrodzono j¹ dwiema statuetkami – Z³otym ¯urawiem i ¯urawiem Specjalistów.
W trzeciej edycji konkursu
„Z³oty ¯uraw” organizowanego przez „Echo Dnia”, Targi
Kielce oraz por tal inwestycje.kielce.pl na naj³adniejsz¹
inwestycjê 2012 roku w naszym regionie. 5 kwietnia na
gali w hotelu Kongresowym w
Kielcach wreczono nagrody.
Nagr oda dla najlepszego
obiektu w kategorii obiektów
u¿ytecznoœci publicznej Z³oty
¯uraw 2012 trafi³a do r¹k inwestora, rektora Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesora Jacka Semaniaka. Jur y specjalistów nagrodzi³o projekt Pracowni Projektowej Janusza Pachowskiego z Warszawy ¯urawiem Specjalistów i nagrodê przyzna³o
autorowi projektu.

n

Prawie 7,5 tysi¹ca metrów
kwadratowych powier zchni
u¿ytkowej, w tym czytelnia
g³ówna o imponuj¹cej powierzchni 753 metrów kwadratowych, magazyn z wolnym
dostêpem dla czytelników na
1699 metrach, magazyn
ksi¹¿ek wypo¿yczalni o powierzchni 921 metrów kwadratowych i czytelnia z 317
miejscami do pracy. Wszystko
to za prawie 25 milionów
z³otych – tak imponuj¹co
przedstawia siê w liczbach inwestycja Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Nowa, trzykondygnacyjna
biblioteka ze wspania³ym
szklanym dachem, zbudowana wed³ug projektu architektonicznego Janusza Pachowskiego i jego ¿ony Ewy, zachwyca swoim wygl¹dem.
– Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej z Uniwersyteckim Centrum Danych to inwestycja, która ju¿ wkrótce rozpocznie nowy rozdzia³ w historii uczelni, bo zastosowane zosta³y w nim rozwi¹zania na
miarê XXI wieku. Uczelniane
centr um danych, któr e
obs³uguje ca³¹ informatyczn¹

stronê uczelni, mo¿na porównaæ do Pentagonu, kosztowa³o a¿ 40 milionów z³otych.
Bardzo cieszê siê, ¿e inwestycja ta tak bardzo przypad³a do

n

gustu mieszkañcom regionu i
jurorom konkursu. Nagrody s¹
dla nas ogromnym wyró¿nieniem – mówi rektor uczelni
profesor Jacek Semaniak.

– To nowoczesny i wygodny
obiekt – mówi Janusz Pachowski, architekt. - Razem z budynkiem Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego, któr y

- Nowa Biblioteka Uniwersytecka to najwiêkszy obiekt tego typu w regionie œwiêtokrzyskim.
Pomieœci siê w nim 600 tysiêcy ksi¹¿ek, czasopism i innych dokumentów. £¹cznie to oko³o
130 ton i 14 kilometrów woluminów ustawionych jeden za drugim, czyli tyle, ile z Kielc do
Morawicy – mówi rektor profesor Jacek Semaniak.

Z antresoli usytuowanej na drugim piêtrze budynku znakomicie prezentuje siê czytelnia z
317 miejscami przygotowanymi ju¿ do pracy. Lada moment zasi¹d¹ na nich studenci.

n

znajduje siê nieopodal, a który tak¿e jest dzieckiem mojej
pracowni, tworzy ciekaw¹ akademick¹
pr zestr zeñ
spo³eczn¹. Ma znakomit¹ lokalizacjê na wzgórzu, co pozwoli³o na urz¹dzenie przed
ni¹ amfiteatru. Pewnie niewiele osób wie, ¿e budynek i jego
otoczenie kryj¹ pewn¹ symbolikê. Jest wiêc posadzona lipa,
jako nawi¹zanie do Czarnolasu i twórczoœci Jana Kochanowskiego, na po³udniowej
elewacji, od strony ulicy Œwiêtokrzyskiej, znajduj¹ siê charakter ystyczne kolorowe pionowe paski, które symbolizuj¹
grzbiety ksi¹¿ek ustawionych
na pó³kach, na zachodniej
œcianie budynku s¹ wykusze,
a na nich rozmieszczone litery
alfabetu. Charakter ystyczne
s¹ tak¿e g³azy, usytuowane na
schodach amfiteatru, przed
wejœciem g³ównym, sprowadzone a¿ spod Chêcin, które
tworz¹ œwiêtokrzyski symbol i
klimat – wyjaœnia architekt.
Budowê Biblioteki Uniwersyteckiej finansowano ze œrodków Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej.
Marzena SMORÊDA

- Nautilus – system klimatyzacji zamkniêtej dotycz¹cy serwerowni informatycznej kosztowa³
a¿ 40 milionów z³otych – wylicza rektor Semaniak.
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Artyœci promuj¹ Œwiêtokrzyskie

n Doktoranci przekonywali, ¿e kierunki artystyczne pomagaj¹ funkcjonowaæ w obecnej
skomplikowanej rzeczywistoœci

W

iele osób uwa¿a,
¿e artysta to zawód zupe³nie dzisiaj niepotrzebny, bo jest bieda, bo nikt nie
kupuje obrazów – mówi³a Natalia £akomska, doktorantka Instytut Sztuk Piêknych podczas
otwarcia wystawy. – My doktoranci uwa¿amy, ¿e ten zawód
ma przysz³oœæ.
W tym roku po raz pierwszy
w kieleckim Instytucie Sztuk
Piêknych, jako jednej z nielicznych uczelni w Polsce, utworzono dzienne studia doktoranckie. Kilka dni temu doktoranci z ca³ego kraju, którzy w
naszym mieœcie rozpoczêli naukê, zaprezentowali pierwsz¹
wystawê swoich prac.
Zarówno doktorantka Natalia £akomska, jak i inni uczestnicy wystawy byli zdania, ¿e bycie
artyst¹ u³atwia funkcjonowanie
w dzisiejszej rzeczywistoœci. –
Teraz œwiat sta³ siê nieprzewidywalny, czasami chaotyczny, wymaga od ka¿dego du¿ej zmiennoœci, elastycznoœci, tolerancji
dla odmiennoœci, ci¹g³ego poszerzania hor yzontów – wylicza³a Natalia £akomska. - I nam
artystom z tej racji, ¿e musimy
ci¹gle coœ tworzyæ, rozwijaæ wyobraŸniê, rozwi¹zywaæ problemy, nie mo¿emy osiadaæ na laurach, ³atwiej jest siê w tej rzeczywistoœci odnaleŸæ.

Potwier dzili to Dariusz
Mi¹cki i Maciej Zdanowicz, kuratorzy wystawy zatytu³owanej
„Postawy”. – Ide¹ tej wystawy
jest zaprezentowanie otwartoœci, odmiennych postaw artystycznych, ró¿nych rodzajów
sztuki, w³asnego stosunku do
¿ycia, poprzez który mo¿emy
poznaæ danego cz³owieka –
mówi³ kurator Maciej Zdanowicz. – A taka wystawa, to tak¿e znakomita okazja do wymiany doœwiadczeñ czy pogl¹dów, choæby na temat tego
czy sztuka pomaga w ¿yciu i jaki jej rodzaj najbardziej przemawia do wspó³czesnych odbiorców, sztuka intelektualna,
emocjonalna, czy tradycyjna –
doda³ kurator Dariusz Mi¹cki.
Doktoranci Piotr Urbanek i
Ar tur Ptak dodali, ¿e bardzo
ciesz¹ siê z tego, ¿e mog¹ w
Kielcach robiæ doktorat, nie
musz¹ wyje¿d¿aæ do Krakowa
czy do £odzi. – Pracujê w Muzeum Narodowym, ale ca³y
czas chcia³bym poszer zaæ
swoje umiejêtnoœci, lepiej malowaæ, uczyæ siê nowych rzeczy
– mówi³ Artur Ptak. – To dobrze, ¿e teraz mam tak¹ mo¿liwoœæ w rodzinnym mieœcie.
Wicedyrektor Instytutu Urszula Œlusarczyk doda³a, ¿e
studia doktoranckie s¹ te¿
znakomit¹ promocj¹ regionu.
Iwona ROJEK

n

Doktoranci i w³adze uczelni prezentowali prace i œwiêtowali otwarcie studiów doktoranckich.

- Tworz¹c studia doktoranckie
znaleŸliœmy siê w czo³ówce miast
polskich. Ju¿ na drugim roku mo¿na otwieraæ przewód doktorski.
Zainteresowanie nimi by³o tak du¿e, ¿e nie przyjêliœmy wszystkich chêtnych.

n

Natalia £akomska zaprezentowa³a swoje obrazy zatytu³owane „Gdzie ukryto
z³oto Amber Gold” oraz „ Elektrownia wodna czy atomowa”.

n

Zdjêcia £ukasz Zarzycki

Profesor Wies³aw £uczaj, dyrektor Instytutu Sztuk Piêknych Jana Kochanowskiego w
Kielcach:

Kielczanin Ar tur Ptak przedstawi³
oryginaln¹ ikonê.

P

r zed tygodniem na
Wydziale Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach
odby³a siê Akademia M³odego
Inwestora.
Zainter esowanie tegoroczn¹, szóst¹ ju¿ edycj¹,
przeros³o oczekiwania organizatorów: Studenckiego Ko³a
Naukowego Koncept oraz Domu Maklerskiego BOŒ. Zarówno konferencja otwieraj¹ca,
jak i szkolenia o tematyce inwestowania cieszy³y siê
ogromn¹ popularnoœci¹, o
czym œwiadczy³y przepe³nione
uczestnikami sale. W wydarzeniu wziêli udzia³ nie tylko
studenci z kieleckich uczelni,
ale tak¿e przedstawiciele kó³
naukowych miêdzy innymi z
£odzi, Rzeszowa i Opola.
Pier wszy dzieñ Akademii
M³odego Inwestora obfitowa³
w szkolenia tematyczne. Witold Zaj¹czkowski w ramach
warsztatów „Gie³da, na czym
to polega" wprowadzi³ studentów w œwiat inwestycji oraz wyjaœni³ zasady funkcjonowania
Gie³dy Papierów War toœcio-

wych. Nastêpny zaproszony
goœæ – £ukasz Fijo³ek przeprowadzi³ szkolenie „Harmonic
trading vs. Klasyczna Analiza
Techniczna na rynku FOREX”.
Ostatnie spotkanie pod tytu³em „Wprowadzenie do analizy technicznej", prowadzone
przez Jaros³awa Piróga, pozwoli³o zainter esowanym
uczestnikom zrozumieæ podstawy analizy technicznej. Stu-

n

denci z zaciekawieniem
s³uchali s³ów prelegentów,
zdobyli wiele cennych informacji, poszerzaj¹c tym samym
swoj¹ wiedzê na temat rynku i
inwestowania.
Nieczêsto zdarza siê mo¿liwoœæ skorzystania z wiedzy i
doœwiadczenia profesjonalnych inwestorów i analityków,
dlatego te¿ nie zabrak³o pytañ
do zaproszonych goœci. Po po-

Otwarcie pierwszej sesji referatowej. Od lewej: Milena
Strojek, prezes Studenckiego Ko³a Naukowego Koncept i
Sylwia Bania, g³ówny koordynator Akademii M³odego Inwestora.

po³udniowej I sesji referatowej I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pod
tytu³em “Inwestycje w dobie
kr yzysu œwiatowego” uczestnicy t³umnie przenieœli siê z terenu uczelni do klubu Kosmos.
Dr ugiego dnia podczas
dwóch sesji referatowych studenci wykorzystali szansê, by
zaprezentowaæ swoje przemyœlenia na temat inwestycji w
dobie kryzysu globalnego.
W przerwach miêdzy wyst¹pieniami wywi¹zywa³y siê ¿ywe
dyskusje na temat poruszonych kwestii. Na zakoñczenie
wrêczono nagrody za najlepsze referaty oraz cer tyfikaty
potwierdzaj¹ce udzia³ w konferencji.
Akademia M³odego Inwestora po raz kolejny okaza³a
siê du¿ym sukcesem, g³ównie
dziêki staraniom cz³onków
Studenckiego Ko³a Naukowego Koncept - opiekun doktor
Joanny Rogalskiej, patronów i
partnerów, a tak¿e dziêki zaanga¿owaniu lokalnych mediów.
Izabela ST¥PÓR

n

Zdjêcia archiwum

Sukces Akademii M³odego Inwestora

Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Koncept. Od
lewej: Anna Sobieraj, £ukasz Antos, Sylwia Bania, Marzena Krawiec.
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PRZED NAMI KOLEJNA EDYCJA
WAMPIRIADY

Weekend z podró¿ami

Oddawanie krwi
nie boli

n W dniach 19-21

D

kwietnia odbêdzie siê
Festiwal Podró¿niczy
„Na Rozdro¿ach”.
Bêdzie wiele
o podró¿ach, tak¿e
tych kosmicznych

n

Fot. Internet

F

estiwal, który wczeœniej by³ znany jako
Ogólnopolskie Akademickie Spotkania
Podró¿nicze “Na Rozdro¿ach” zostanie
zorganizowany w Studenckim Klubie
Wspak przy ulicy Œl¹skiej 11 oraz w Parku Miniatur i Rozrywki Sabat Krajno.
- Naszym przes³aniem jest to, aby pokazaæ
mieszkañcom województwa œwiêtokrzyskiego,
¿e mo¿na spêdzaæ aktywnie czas. Mo¿na zwiedzaæ Indie, Ba³kany i to wcale nie jest takie drogie, jak mo¿e siê wydawaæ. Opowiedz¹ o tym ludzie, którzy tam byli. Poka¿¹ filmy, zdjêcia – mówi Marcin Rewucki z Komitetu Organizacyjnego
Festiwalu.
Pierwszego dnia festiwalu bêdzie mowa o podró¿ach kosmicznych. Opowie o nich goœæ specjalny - genera³ Miros³aw Hermaszewski, jedyny
Polak, który polecia³ w kosmos (pi¹tek, 19 kwietnia, godzina 16, klub WSPAK). Tego samego dnia
wieczorem (WSPAK, godzina 20) Andrzej Mochoñ, prezes Targów Kielce opowie o swojej wyprawie na Kilimand¿aro. W niedzielê, 21 kwietnia festiwal przeniesie siê do Parku Rozrywki i
Miniatur Sabat Krajno. Tam nadal bêdzie mo¿na
wys³uchaæ podró¿niczych opowieœci. Odbêdzie
siê pokaz ratownictwa wysokoœciowego, zaplanowano te¿ pokazy lotnicze. Wstêp na imprezy
festiwalowe jest bezp³atny.
/pio/

Genera³ Miros³aw Hermaszewski, jedyny Polak, który by³ w kosmosie bêdzie goœciem Festiwalu Podró¿niczego „Na Rozdro¿ach”.
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Wysoka nagroda za pomys³

P

iêædziesi¹t tysiêcy
z ³ oty ch
ju¿
w
przysz³ym tygodniu
trafi do najbardziej
przedsiêbiorczych studentów
z regionu œwiêtokrzyskiego.
Konkurs „Najlepszy pomys³
na biznes” zorganizowa³ Kielecki Park Technologiczny. O
tytu³ najbardziej pr zedsiê-

n

biorczego studenta, a tak¿e
pieni¹dze na za³o¿enie firmy
walczy³o kilkuset studentów.
Do ostatniego etapu zakwalifikowa³o siê 20 osób, które
pr zygotowa³o biznesplany
oceniane w³aœnie przez komisjê konkursow¹.
- Laureat pierwszego miejsca otrzyma 30, drugiego 15 a

trzeciego 5 tysiêcy z³otych.
Organizacja tego typu konkursów prowadzi do zwiêkszenia
zainteresowania m³odych ludzi przedsiêbiorczoœci¹ oraz
tworzenia nowych firm, a to
wi¹¿e siê z powstawaniem nowych miejsc pracy, na czym
nam bardzo zale¿y - mówi Szymon Mazurkiewicz dyrektor

Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego z czekiem, który w
przysz³ym tygodniu trafi do jednego ze studentów.

Kieleckiego Parku Technologicznego.
Nagrody zostan¹ wrêczone
podczas uroczystej „Gali biznesu” zaplanowanej na 24
kwietnia. Spotkanie ma charakter otwarty. - Podczas gali
bêdzie mo¿na obejrzeæ prezentacje najlepszych biznesplanów oraz spotkaæ siê z
pr zedstawicielami znanych
firm internetowych, które ju¿
odnios³y sukces na rynku. Zachêcamy do udzia³u w gali studentów a tak¿e uczniów, którzy interesuj¹ siê przedsiêbiorczoœci¹ – mówi Justyna Lichosik, kierownik dzia³u Promocji i Rozwoju.
Gala biznesu jest ostatnim
z elementów VII ju¿ Kieleckich Dni Przedsiêbiorczoœci
Akademickiej, które odbêd¹
siê 23 i 24 kwietnia w Kieleckim Parku Technologicznym.
Wiosn¹ w konkursie “Najlepszy pomys³ na biznes” g³ówn¹
nagrodê zdoby³a studentka
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Magda Brojewska.
Otrzyma³a czek o wartoœci piêciu tysiêcy z³otych. Za pieni¹dze wygrane w konkursie
kupi³a sprzêt komputerowy, a
w sierpniu wprowadzi³a siê do
Inkubatora przy Olszewskiego
i rozpoczê³a prowadzenie firmy.
Osoby zainter esowane
udzia³em w wydarzeniu mog¹
siê rejestrowaæ pisz¹c na adres: alina.skowerska@technopark.kielce.pl.

la wszystkich chêtnych przewidzianych
jest wiele atrakcji.
Warto do nas przyjœæ
i pomóc innym. – W dniach
23-24 kwietnia odbêdzie siê
ju¿ druga edycja kieleckiej
Wampiriady – kampanii honorowego krwiodawstwa w œrodowisku studenckim.
- Pierwszy dzieñ zbiórki odbêdzie siê na wydziale G, Politechniki Œwiêtokrzyskiej, natomiast drugi w miasteczku
akademickim Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, przy
ulicy Œl¹skiej, gdzie podjedzie
nowy kr wiobus z centr um
kr wiodawstwa – opowiada o
akcji jeden z organizatorów,
Karol Zarêba.
Dla chêtnych do oddania
kr wi czeka du¿o niespodzianek. - Zaplanowaliœmy du¿o
atrakcji, które s¹ przewidziane szczególnie na drugi dzieñ
akcji. Planujemy miniseminarium, na którym bêdziemy badaæ zawar toœæ hemoglobiny,
która powinna byæ zawarta w
organizmie. Nastêpnie przedstawimy istotê krwiodawstwa.
Dla chêtnych przygotowaliœmy
wiele konkursów z nagrodami,
miêdzy innymi wejœciówki na
tory gokartowe czy krêgielnie.
Fina³ odbêdzie siê 24 kwietnia
o godzinie 15 w klubie Kosmos w galerii Korona, gdzie
zaplanowana jest impreza integracyjna dla uczestników akcji .
W r oku 2012 podczas
pier wszej edycji kieleckiej
Wampiriady, krew odda³o 110
osób. Podczas nadchodz¹cej,
organizatorzy maj¹ nadziejê
pobiæ poprzedni wynik – Czy

siê uda? Wszystko zale¿y od
pañ z centrum krwiodawstwa,
ile osób zdo³aj¹ przyj¹æ. W tym
roku akcja jest dobrze rozreklamowana i s¹dzimy, ¿e chêtnych nie zabraknie.
W pier wszej edycji kieleckiej Wampiriady akcje wspiera³ bramkarz Vive Targów Kielce, S³awomir Szmal. I tym razem nie zabraknie znanych
osób, które popieraj¹ zbiórkê
krwi.
– Podtr zymujemy nasz¹
owocn¹ wspó³pracê z Vive,
wiêc mo¿na spodziewaæ siê
niedawnych zdobywców Pucharu Polski podczas akcji.
Do wziêcia udzia³u zachêca
tak¿e by³a studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Magda. – Bra³am udziale w Wampiriadzie w 2003 roku. Fantastyczne pr zedsiêwziêcie. Mo¿na pomóc wielu
ludziom, integruj¹c siê przy
tym w œrodowisku studenckim. Oddawanie krwi naprawdê nie boli. Znakomicie, ¿e akcja rozwija siê na coraz wiêksz¹ iloœæ miast – zakoñczy³a
z ekscytacj¹.
Inicjator em pier wszej
Wampiriady w 2000 roku by³
Przemys³aw Mi³oñ – przewodnicz¹cy Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów Politechniki
Krakowskiej. Obecnie akcja
organizowana jest w ka¿dym
wiêkszym oœrodku studenckim w kraju.
Micha³ KARCZEWSKI
Autor tekstu jest uczestnikiem projektu „PROGRES Program rozwoju: Gospodarka
– Edukacja - Sukces” prowadzonego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Ona czyta dla mnie
23

kwietnia odbêdzie siê
fina³ akcji „Piêæ minut dla
ksi¹¿ki. Czytamy pod chmurk¹”.
Akcja odbywa siê równoczeœnie w wielu polskich miastach. Organizatorami kieleckiego „czytania pod chmurk¹”
jest Wzgórze Zamkowe Institute of Design Kielce oraz Biblioteka Uniwersytecka.
Zaczynamy we wtorek, 23
kwietnia o godzinie 15 na dziedziñcu Wzgórza Zamkowego
przy ulicy Zamkowej 3 w Kielcach. Pojawi siê tam wielu
znanych kielczan, którzy bêd¹
czytaæ wybrane fragmenty
ksi¹¿ek. Ka¿dy uczestnik, który pojawi siê na Wzgórzu Zamkowym bêdzie móg³ odczytaæ
wybrany przez siebie fragment
dotycz¹cy czytania i ksi¹¿ek.
Organizatorzy akcji zamierzaj¹ te¿ rozdawaæ przechodniom wydruki zawieraj¹ce cy-

tat, stanowi¹cy has³o przewodnie edycji, zachêcaj¹c,
aby ludzie ci w³¹czyli siê do
wspólnego czytania. Zachêcaj¹ aby zebrani wspólnie wykrzyknêli has³o “Ona czyta dla
mnie”. Potem ma byæ odczytany fragment „Królowej Po³udnia” Artura Péreza-Reverte.
Miastu, które najbardziej
aktywnie w³¹czy siê w organizacjê akcji i przyci¹gnie najwiêksz¹ liczbê czytelników zostanie przyznany tytu³ Stolicy
Polskiego Czytelnictwa. Stanie siê to w maju tego roku
podczas Warszawskich Targów Ksi¹¿ki. Wszystkie miasta, osoby lub instytucje, które zdecyduj¹ siê w³¹czyæ w
przedsiêwziêcie i zorganizowaæ u siebie, otrzymaj¹ specjalne wyró¿nienie i prawo do
pos³ugiwania siê has³em “Tu
siê czyta!”.
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8 STUDENT / SPORT
WIOSNA SIATKARSKIEJ DRU¯YNY
STUDENTEK AZS

Trzy zwyciêstwa,
jedna pora¿ka

S

iatkarki AZS po zimowej przer wie wróci³y
na ligowe parkiety. Bilans wiosennych meczów jest dodatni.
Swoje zmagania w Kieleckiej Lidze Siatkówki Kobiet
rozpoczê³y od meczu przeciwko Danie Gameb Skar¿yskoKamienna. W tym meczu
wszystko uk³ada³o siê po myœli akademiczek, które zwyciê¿y³y dru¿ynê goœci w stosunku
setów 3:1.
Kolejny mecz to spotkanie
przeciwko dobrze znanemu zespo³owi Politechniki Œwiêtokrzyskiej, w ramach ligi akademickiej. Mimo przegranej premierowej par tii, zawodniczki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego by³y w stanie wygraæ ten
mecz po tie-breaku. W tym spotkaniu dziewczyny pope³ni³y
wiele b³êdów w³asnych, których nie potrafi³y wykorzystaæ
przeciwniczki, co pozwoli³o naszej dru¿ynie wygraæ.

Mecz przeciwko Salosowi
Cor tile Kielce by³ „zimnym
pr ysznicem” dla dru¿yny po
ostatnich zwyciêstwach. Spotkanie od pocz¹tku nie
uk³ada³o siê po myœli zawodniczek UJK, które w ka¿dym elemencie siatkarskiego r zemios³a ustêpowa³y swoim
przeciwniczkom, ostatecznie
przegrywaj¹c w dwóch setach
z dru¿yn¹ gospodyñ.
Kolejne i ostatnie ju¿ spotkanie z AZS Politechnik¹
Œwiêtokrzysk¹ po raz trzeci w
tym sezonie zakoñczy³o siê
zwyciêstwem naszych siatkarek. Tradycyjny ju¿ brak koncentracji na pocz¹tku spotkania sprawi³, ¿e pier wszy set
pad³ ³upem akademiczek Politechniki. Jednak w kolejnych
par tiach zawodniczki AZS-u
pokaza³y sw¹ wy¿szoœæ wygrywaj¹c to spotkanie po raz kolejny w tie-breaku.
Paulina BOŒ,
Karolina GIEL

Trzymamy kciuki
za Marlenê i Karolinê
n P³ywaczki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w finale
akademickich mistrzostw Polski

D

wie nasze zawodniczki wyst¹pi¹ w
najbli¿szy weekend
w warszawskim finale akademickich mistrzostw
Polski w p³ywaniu.

Eliminacje do tego fina³u
odby³y siê pod koniec marca w
Zabierzowie. Nasza reprezentacja, stale nastawiona na zwyciêstwo, mocno zaakcentowa³a swoj¹ formê kwalifikuj¹c
siê do fina³ów. W sk³adzie Mar-

lena Œwiderska, Karolina Kaspr zycka, Izabela Zygmunt
oraz Piotr Stanik potwierdzili
dobre przygotowanie. Mo¿na
chyliæ czo³a, bowiem wyniki w
tej konkurencji s¹ najlepszym
wyznacznikiem pracy w³o¿onej

Ostatnie wyniki naszych siatkarek:
AZS UJK Kielce - Dana Gameb Skar¿ysko Kamienna 3:1; Politechnika Œwiêtokrzyska- AZS UJK Kielce 1:2 ( mecz w
ramach ligi akademickiej); Salos Cortile
Kielce- AZS UJK Kielce 2:0 ; Politechnika Œwiêtokrzyska- AZS UJK Kielce 1:2

n

Marlena Œwiderska - z lewej, oraz Karolina Kasprzycka bêd¹ reprezentowa³y nasz¹ uczelniê
podczas fina³ów akademickich mistrzostw Polski w p³ywaniu.

w tak wymowny, osi¹gniêty rezultat w trakcie pó³fina³ów. Du¿ym zaskoczeniem jest
wyj¹tkowo wysoki tegoroczny
poziom spor towy polskich
p³ywaków akademickich. Z
pewnoœci¹ podnosi to rangê
zawodów. Wymusza tak¿e coraz wiêcej pracy, aby nie wypaœæ z karuzeli, która dla zawodników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego krêci siê od paru lat w sprzyjaj¹cym tempie.
Wœród zakwalifikowanych
zawodniczek znalaz³y siê Marlena Œwiderska oraz Karolina
Kasprzycka. Pozosta³ym zawodnikom, którym w tym roku
nie uda³o siê przejœæ przez gêste sito eliminacji wcale to nie
ujmuje, bowiem ich obecny poziom jest imponuj¹cy i
zas³uguje na wyrazy szacunku. Przed nami fina³ w Warszawie, 20 kwietnia. Pozosta³ ju¿
tylko ostatni szlif i do boju, bo
bez medali nie chcemy wracaæ. Taki mamy plan.
Bardzo dziêkujê ca³ej ekipie zawodników za wynik pracy
jak¹ wspólnie w³o¿yliœmy
przez tyle godzin i kilometrów
na basenie.
Tomasz WINIARCZYK

Nasi siatkarze zajêli
drugie miejsce w III lidze Prze³ajowe mistrzostwa z naszym udzia³em
D r ugie miejsce wœr ód

dziesiêciu zespo³ów graj¹cych
w rozgrywkach III ligi œwiêtokrzyskiej. To tegoroczny wynik
siatkarzy AZS UJK Kielce. Akademicy w 18 meczach odnieœli
14 zwyciêstw i 4 pora¿ki. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta i
o ostatecznym miejscu pierwszych trzech zespo³ów decydowa³a ostatnia kolejka rozgrywek.
W
swym
ostatnim,
prze³o¿onym z lutego (sesja
egzaminacyjna), meczu nasi

n

siatkar ze
zwyciê¿yli
ubieg³orocznego mistrza ZUS
Kielce 3:2. Ten wynik da³ naszej dru¿ynie po raz drugi z
rzêdu drugie miejsce w ca³ych
rozgrywkach. Ligê wygra³ SMS
Gump Ostrowiec Œwiêtokrzyski wyprzedzaj¹c nasz zespó³
o 1 punkt. Trzecie miejsce
zaj¹³ ZUS Kielce.
Tabela koñcowa ligi oraz
wszystkie wyniki meczów mo¿na znaleŸæ na stronie Œwiêtokrzyskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.

Zespó³ studentów AZS UJK Kielce.

W

zimowej scenerii odby³y siê Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach
Prze³ajowych, które 6 kwietnia rozegrano
w £odzi.
Studenci naszej sekcji lekkoatletycznej, podopieczni Filipa Szo³owskiego rywalizowali na dwóch dystansach: trzech
kilometrów (kobiety) oraz 4,5 kilometra

n

(mê¿czyŸni). Wysokie, 14 miejsce w stawce 165 pañ (pi¹te w klasyfikacji uniwersytetów) zajê³a Sabina Jarz¹bek, która studiuje na pierwszym roku na kierunku administracja. Wœród mê¿czyzn 42 miejsce
(dziesi¹te w klasyfikacji uniwersytetów)
na 171 startuj¹cych zaj¹³ Piotr Stanik (fizioterapia), a 69 (15 w klasyfikacji uni-

wersytetów) by³ Krzysztof Anio³ (ekonomia). W mistrzostwach wystartowali równie¿: Mar ta Badeñska (resocjalizacja),
Joanna Magda (resocjalizacja), Mateusz
Rak (logistyka), Pawe³ Starek (informatyka), Pawe³ Z³otnik (biotechnologia),
£ukasz Radomski (geografia) oraz Martin
Terlicki (fizjoterapia).

Zimowa, kwietniowa aura zaskoczy³a uczestników Akademickich Mistrzostw Polski w biegach prze³ajowych.

