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Z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci,
szczêœliwych chwil spêdzonych
w atmosferze wzajemnego
zrozumienia i mi³oœci, p³yn¹cych
z Tajemnicy Betlejemskiego
¯³óbka. Niech nadchodz¹cy
Nowy Rok przyniesie
wiele radoœci i pozwoli
na zrealizowanie planów
oraz spe³nienie marzeñ.
Jego Magnificencja Rektor
profesor doktor habilitowany
Jacek Semaniak
i Senat Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach

LIDERZY Z UNIWERSYTETU - PODSUMOWANIE RUNDY

Sandra
Drabik:
- Lubiê
mocn¹
dawkê
adrenaliny

Sukcesy sportowe i naukowe Sandry
Drabik, studentki fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, stypendystki
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
O stypendystach ministra
czytaj na stronie 2
Zgodnie z przedsezonowymi obietnicami, szczypiorniœci AZS UJK Kielce zajmuj¹ pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek III ligi pi³karzy rêcznych na pó³metku rozgrywek.
Czytaj na stronie 8 Sandra Drabik bez tajemnic - strona 4

2 STUDENT / WYDARZENIA
Moje najpiêkniejsze Bo¿e Narodzenie. Wspominaj¹ naukowcy, pracownicy uczelni, studenci.
Jego Magnificencja Rektor profesor
doktor habilitowany Jacek Semaniak: - Nie
pamiêtam tych jedynych, szczególnych
Œwi¹t, bo pewnie bym za nimi mocno têskni³.
Ka¿de œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla mnie
wyj¹tkowe. Z okresu dzieciñstwa pozosta³ zapach choinki, który jest o wiele bardziej intensywny, ni¿ ten, który mam teraz. Mo¿e odrobinê brakuje mi
radoœci polegaj¹cej na przecinaniu nitek z cukierkami na choince. Ale dostrzegam, ¿e co roku jestem starszy i pewnych rzeczy, których nie zauwa¿a³em, zaczynam widzieæ. I ta pozytywna dla mnie œwiadomoœæ nadaje wyj¹tkowoœci Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Przemys³aw Wnorowski, student Historii UJK: - Wracam myœl¹ do czasów, gdy
uda³o siê w domu zgromadziæ wszystkich z
rodziny przy jednym stole. Panowa³a wtedy
zgoda. Wa¿ne by³o, ¿e jesteœmy razem. Potrafiliœmy siê cieszyæ ma³ymi rzeczami. Teraz
mi tego bardzo brakuje.
Barbara Kotras, kierownik Dzia³u Zamówieñ Publicznych UJK: - Ka¿de moje
Œwiêta by³yby mi³e i wyj¹tkowe. Bo¿e Narodzenie ma w sobie taki potencja³ dobra, który sprawia, ¿e nawet gdy jest brzydko za
oknem, to i tak przy stole wigilijnym jest serdecznie. Jednak za najpiêkniejsze uwa¿am
pierwsze œwiêta z moim wnuczkiem Frankiem.
Justyna Papierz , studentka Zdrowia
Publicznego UJK: - W œwiêta Bo¿ego Narodzenia zawsze chêtnie wracam myœl¹ do
okresu dzieciñstwa. W pamiêci szczególnie
utkwi³a mi Wigilia, gdy mia³am 10 lat i jeszcze
mocno wierzy³am w Œw. Miko³aja. Razem z
siostr¹ malowa³yœmy siê pomadk¹ mamy i
ubiera³yœmy siê w jej stroje, by przywitaæ Miko³aja, którym by³a - jak siê po latach okaza³o - nasza babcia!
Agnieszka Œwierczek, kierownik Dzia³u
Nauczania UJK: - Najpiêkniejsze moje œwiêta
to te spêdzane w rodzinnym domu u babci,
gdzie trzeba by³o dostawiaæ dodatkowy stó³,
aby siê pomieœciæ. Pamiêtam, ¿e wraz z rodzeñstwem jako dzieci nie musieliœmy siedzieæ podczas wieczerzy wigilijnej jedynie
przy stole, ale czêœæ tego niezwyk³ego wieczoru mo¿na by³o spêdziæ pod sto³em podgl¹daj¹c zachowania doros³ych i ws³uchuj¹c siê w rodzinne opowieœci.
Jacek Kosakowski, student pedagogiki UJK: - Moje najpiêkniejsze œwiêta by³y
dwa lata temu. I to nie ze wzglêdu na to, ¿e
dosta³em wyj¹tkowy prezent. Nie by³ nim
przedmiot materialny, ale po raz pierwszy
œwiadomoœæ, ¿e to Jezus siê narodzi³, mój
Pan i Bóg. Ten, któremu wszystko zawdziêczam. To by³ prawdziwy i najpiêkniejszy prezent od Boga i moje pierwsze prawdziwe Bo¿e Narodzenie.
Janina Pierœciñska, kanclerz UJK: Zawsze z utêsknieniem czeka³am na okres
Bo¿ego Narodzenia i ferii, gdy¿ podczas nauki w szkole œredniej mieszka³am daleko od
rodzinnego domu i nawet z rodzicami widywa³am siê niezwykle rzadko. Przypominam
sobie, gdy wszyscy znajomi z okolicznych
domów zbierali siê do wyjœcia na pasterkê,
drogê wœród zasp i wielkiego œniegu oraz ten niezwykle radosny, wzruszaj¹cy moment, kiedy z wielkiej ciszy w koœciele
wydobywa³ siê piêkny œpiew kolêdy „Wœród nocnej ciszy”.
Monika Mazurkiewicz, kierownik Dzia³u
Innowacji i Transferu Technologii: - W rodzinnym domu jako najstarsza z dzieci przygotowywa³am samodzielnie prezenty dla rodzeñstwa i rodziców. Pamiêtam ma³e ksi¹¿eczki
dla braci i ludziki z papieru dla siostry. By³y wœród nich ksiê¿niczki i ró¿ne postacie bajkowe,
które uk³ada³am póŸniej pod choink¹. Robi³am
je w wielkiej tajemnicy, aby sprawiæ im niesamowit¹ niespodziankê i radoœæ. Z prezentów przygotowywanych dla rodziców pamiêtam samodzielnie przygotowany album ze zdjêciami i wierszykami dedykowanymi specjalnie dla nich.
Doktor habilitowany profesor UJK W³odzimierz Batóg:
- Moje najpiêkniejsze œwiêta prze¿y³em nie w
Polsce, ale w Ameryce. Nie by³o to nawet
Bo¿e Narodzenie, ale tamtejszy
„Thanksgiving”, czyli Œwiêto Dziêkczynienia.
Przebywa³em wówczas, przed 10 laty, na
ca³orocznym stypendium w Ameryce.
W³aœnie wróci³em z dwumiesiêcznej podró¿y po wschodnim wybrze¿u do domu, w
którym wynajmowa³em pokój. Tam zosta³em zaproszony
przez gospodarzy Alana i Nancy na kolacjê odrobinê przypominaj¹c¹ tê wigilijn¹. Poniewa¿ bardzo têskni³em z racji roz³¹ki
za swoimi dzieæmi i ¿on¹, to te œwiêta kojarzy³y mi siê z Bo¿ym
Narodzeniem, bardzo rodzinnie.

Stypendialny sukces Uniwersytetu
n Poznaliœmy nowych stypendystów ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego. Wiêkszoœæ z nich to nasi studenci.
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œwiêtokrzyskich stud e n t ó w
otrzyma³o
stypendia ministra nauki i
szkolnictwa wy¿szego. Ponad
po³owa to studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Na uniwersytecie nie kr yj¹
zadowolenia z decyzji resor tu nauki i szkolnictwa wy¿szego. Stypendia otr zyma
osiemnastu studentów
uczelni.

DOBRY WYNIK
To liczba podobna jak w
ubieg³ym roku, kiedy to stypendia trafi³y do 19 osób. - To
jest bardzo dobry wynik – komentuje profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, któr y
sam by³ kiedyœ stypendyst¹
ministra, jako student Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
Kielcach. – Wtedy by³o tylko
dwóch stypendystów na uczelni, dziœ jest osiemnastu. To
pokazuje, jaki postêp uda³o
siê dokonaæ – mówi profesor
Jacek Semaniak.

ŒREDNIA NIE
WYSTARCZY
Zdaniem rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, to
wynik aktywnoœci kó³ naukowych dzia³aj¹cych na uczelni.
Ma ona du¿e znaczenie. Od tego roku listê rankingow¹ stypendystów uk³adano, pr zyznaj¹c punkty kandydatom za

osi¹gniêcia naukowe, ar tystyczne lub sportowe oraz za
œredni¹ ocen. To ostatnie kryterium stanowi³o tylko piêæ
procent ogólnej oceny punktowej. W ten sposób wy³oniono
970 stypendystów w kraju na
4,5 tysi¹ca wniosków
przys³anych z uczelni do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego.

Nasi stypendyœci
Lista tegorocznych stypendystów ministra nauk i
szkolnictwa wy¿szego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W kolejnoœci: miejsce studenta na krajowej liœcie
rankingowej, imiê i nazwisko, uczelnia, w nawiasie - kierunek studiów. 79 miejsce: Paulina B¹kowska (stosunki
miêdzynarodowe), 106. Dominik Borowski (filologia polska), 151. Agata Cygan (pedagogika), 152. Aleksandra
Ewa Myszka (filologia), 187. Weronika Kumañska
(Zarz¹dzanie), 269. Ewa Karpowicz (biologia), 413. Urszula Kruszczak (politologia), 452. Katarzyna Ko³aczek
(Biologia), 454. Agnieszka Œlêzak (zarz¹dzanie), 680.
Sylwia Zelek (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), 700. Anita Krawczyk (filologia), 741. Mar ta
Æwierz (zarz¹dzanie), 783. Kalina Skowronek (politologia), 813. Aleksandra Œcibisz (ekonomia), 815. Damian
Liwocha (zarz¹dzanie), 846. Sandra Drabik (Fizjoterapia), 921. Milena Strojek (administracja), 939. Katarzyna Baranowska (filologia polska).

TO TE¯ NOBILITACJA
Stypendia ministra zosta³y
przyznane na rok akademicki
lub na semestr. Wysokoœæ stypendium wynosi 14 tysiêcy
z³otych i ta kwota jest jednorazowo wyp³acana przez uczelniê. – Oprócz wartoœci finansowej, stypendia maj¹ tak¿e
inne znaczenie. To jest nobilitacja, a tak¿e wa¿na informacja w CV dla przysz³ego pracodawcy – uwa¿a profesor Jacek
Semaniak. Najwy¿ej klasyfikowan¹ (79. miejsce w kraju)
œwiêtokrzysk¹ studentk¹ jest
Paulina B¹kowska, studiuj¹ca
stosunki miêdzynarodowe na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
Tegoroczne rozdanie stypendiów by³o tak¿e korzystne
dla Wy¿szej Szko³y Ekonomii,
Turystyki i Nauk Spo³ecznych,
która ma czterech stypendystów ministra, a tak¿e dla
Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej –
trzech stypendystów. Politechnika Œwiêtokrzyska ma w tym
roku akademickim dwóch stypendystów.
Piotr BURDA

Umowa ze Œwiêtokrzysk¹ Wojewódzk¹
Komend¹ Ochotniczych Hufców Pracy
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grudnia zosta³a podpisana umowa o wspó³pracy
miêdzy Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w
Kielcach a Œwiêtokrzysk¹ Wojewódzk¹ Komend¹ Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem umowy maj¹ byæ dzia³ania na rzecz
m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem
spo³ecznym. Zarówno w zakresie kszta³cenia i wychowania oraz us³ug rynku pracy,
które prowadzi Œwiêtokrzyska Wojewódzka
Komenda Hufców Pracy.
Zadania Uniwersytetu bêd¹ polega³y na
wspieraniu inicjatyw dotycz¹cych realizacji
idei wyrównywania szans m³odego pokolenia. Planowane jest tak¿e przeprowadzenie
badañ z zakresu socjologii rynku pracy oraz
efektywnoœci dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych podejmowanych wobec uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

n

Po podpisaniu porozumienia. Od lewej:
Jerzy Górski, wojewódzki komendant
Ochotniczych Hufców Pracy, Renata Wicha, zastêpczyni komendanta i profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Barbara Zbroiñska
- nowy prorektor
Uniwersytetu

U

niwersytet Jana Kochanowskiego ma nowego prorektora. Zosta³a nim doktor habilitowana Barbara Zbroiñska. Doktor habilitowana Barbara Zbroiñska bêdzie
prorektorem do spraw rozwoju i finansów. By³a jedynym
kandydatem na to stanowisko. W czwartek, 6 grudnia wyboru dokona³a Uniwersytecka Komisja Wyborcza. Na zdjêciu - doktor habilitowany Barbara Zbroiñska tu¿ po og³oszeniu wyników wyborów.
/pio/

Fot. archiwum
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Fina³ Uniwersytetu œwiêtych Miko³ajów
n Czy bombka z anio³kami wykonana przez studentów mo¿e sprawiæ odrobinê radoœci
dzieciakom na œwiêta? Okazuje siê, ¿e tak. Podsumowanie naszej niezwyk³ej akcji

n

Spotkanie by³o okazj¹ do zrobienia pami¹tkowych zdjêæ.

S

tudenci - organizatorzy akcji Uniwersytet
Œwiêtych Miko³ajów
zadbali o ka¿dy szczegó³. Najpierw wykonanie ozdób
œwi¹tecznych, potem ich kiermasz, a na koniec fina³ akcji i
przekazanie zebranych pieniêdzy na œwietlicê œrodowiskow¹
Brachu w Kielcach.
Przygotowania do tego wydarzenia trwa³y od kilku tygodni. - Najwiêcej pracy przed 6
grudnia mieliœmy z przygotowaniem œwi¹tecznego straganu, na któr ym musieliœmy
zmieœciæ wszystkie œwi¹teczne ozdoby przygotowane przez
studentów, ale tak¿e – to mi³e
zaskoczenie – niektórych pracowników Uniwersytetu – komentuje Iwona Wojna z Akademickiego Biura Karier. Zrobiliœmy ponad pó³ tysi¹ca ró¿nych stroików, bombek i œwiecide³ek wystawionych na kiermaszu. - Nawet niektórzy z kupuj¹cych rezer wowali sobie
wczeœniej konkretne produkty, aby przypadkiem nie zosta³y podkupione – uœmiecha
siê Iwona Wojna.

Najhojniejsi okazali siê
wyk³adowcy i uczestnicy posiedzenia uczelnianego Senatu. - Widzia³am, jak do puszki
powêdrowa³o kilka banknotów
o nominale sto z³otych. Ale
zawsze przyda³oby siê wiêcej
– mówi Iwona Wojna. Spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem odby³o siê w œwi¹tecznej scenerii Sali Kolumnowej budynku
Rektoratu. Profesor Jacek Semaniak, rektor naszej uczelni
podczas spotkania ze Œwiêtym Miko³ajem nawi¹za³ do
w³asnego, niezapomnianego
prezentu. Okaza³o siê, ¿e w
pamiêci najmocniej zapisa³o
siê dzieciêce wspomnienie
farbek do malowania odnalezionych pod choink¹. Kilka godzin wraz z rodzicami spêdzonych na wspólnym kolorowaniu obrazków pr zetr wa³o z
sentymentem, a¿ do dziœ.
Równie mocno w pamiêci
najm³odszych zapisze siê wizyta na Uniwersytecie. - Faktycznie ten Œwiêty Miko³aj za
ma³o robi³ „ho, ho, ho” – komentuje 6-letnia Dagmara. –
Ale dosta³am fajosk¹ paczkê

n

Akademicka Ekipa Œwiêtego Miko³aja w pracy.

od niego. Najbardziej podoba
mi siê zestaw mazaków. W
paczkach od Œwiêtego Miko³aja dzieciaki dosta³y
oprócz s³odyczy ma³e wyprawki szkolne z najpotrzebniejszymi pr zyborami do nauki. Otr zymaliœmy tak¿e ponad
dwa tysi¹ce z³otych – podsumowuje Katarzyna Snoch, kierowniczka œwietlicy Œrodowiskowej Brachu. – I wiem, ¿e to
jeszcze nie wszystko… Œrodki
zebrane podczas akcji zostan¹ przekazane przed œwiêtami na rzecz naszych podopiecznych, których problemy
od podszewki znamy nie od
dziœ. – Przy okazji chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy nie wyroœli z
wiar y w Œwiêtego Miko³aja,
dobrego drugiego cz³owieka i
w³¹czyli siê do akcji – podsumowa³a Justyna Pilarz z Akademickiego Biura Karier. Pomocy w zorganizowaniu akcji
„Uniwersytet œwiêtych Miko³ajów” udzieli³a tak¿e œwiêtokrzyska fundacja „Mo¿esz
Wiêcej”.
Jan DUDA

n

Rektor Jacek Semaniak pomaga³ Œwiêtym Miko³ajom.

Targi pracy? To ma sens!
M

edia przeœcigaj¹ siê w podawaniu nowych informacji o kryzysie gospodarczym, który opanowuje kolejne kraje
Unii Europejskiej. Kryzys widaæ na ka¿dym kroku, w tym przy poszukiwaniu
pracy.
Co mo¿e zrobiæ absolwent bez pracy? Czy jest nadzieja? Pomocn¹ d³oñ
wyci¹gaj¹ studenci, którzy wraz z Akademickim Biurem Karier i organizacj¹
AIESEC organizuj¹ po raz siódmy ogólnopolskie targi praca kariera rozwój.
Maj¹ one na celu pomóc studentom i
absolwentom znaleŸæ sta¿ lub praktykê, a przedsiêbiorcom u³atwiæ dotarcie
do wielu, czêsto zdolnych, m³odych
osób. Poprzez targi student zapoznaje
siê z wymaganiami wspó³czesnego
rynku pracy oraz dowiaduje siê, jak za-

chowaæ siê na rozmowie kwalifikacyjnej. LuŸniejsza atmosfera targów pomaga „prze³amaæ lody” i nawi¹zaæ nowe kontakty biznesowe, tak wa¿ne w
dzisiejszym œwiecie.
Równie¿ przedsiêbiorcy doceniaj¹
korzyœci p³yn¹ce z targów. Dziêki nim
³atwiej jest im znaleŸæ nowych i wykwalifikowanych pracowników, jak równie¿
zareklamowaæ swoj¹ firmê. Jednak nie
sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje. Na targach
znaleŸæ mo¿na multum fir m pr owadz¹cych profesjonalne szkolenia i
kursy, które zwiêkszaj¹ szanse na zatrudnienie. Targi co roku spotykaj¹ siê
z niegasn¹cym zainteresowaniem. W
zesz³ej edycji targów, imprezê odwiedzi³o blisko czter y tysi¹ce zwiedzaj¹cych i zg³osi³o siê 70 wystawców.

Studenci dzieciom
Nowa edycja odbêdzie siê 14 marca
2013 roku.
Targom towarzysz¹ liczne, darmowe warsztaty i szkolenia m.in. na temat zachowañ asertywnych czy innych
umiejêtnoœci miêkkich, prowadzone
przez wykwalifikowanych szkoleniowców. Wstêp na targi dla zwiedzaj¹cych i
wystawców jest bezp³atny, jak równie¿
dojazd na teren Targów Kielce, specjalnie oznakowanym autobusem. Ju¿ dziœ
zachêcamy przedsiêbiorców ma³ych i
œrednich firm do zg³aszania siê na tegoroczn¹ edycjê targów. Chêæ uczestnictwa w targach firmy mog¹ zg³aszaæ
do koordynatora do spraw kontaktu z
firmami – Marcina Agatowskiego (magatowski@ujk.edu.pl) i pod numerem
telefonu 669-430-643. Anna Dobrut

C

z³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego GRYPS zorganizowali na Wydziale Pedagogicznym i
Artystycznym Uniwersytetu sprzeda¿ samodzielnie pieczonych pierniczków oraz ciast. Dochód ze
sprzeda¿y w ca³oœci zosta³ przekazany na zakup paczek dla dzieci i
m³odzie¿y z domu dziecka Dobra
Chata w Kielcach. Wrêczono je
podczas zabawy choinkowej w
Oœrodku Nauki i Kultury Studenckiej przy ulicy Œl¹skiej. Zabawê
choinkow¹ zorganizowali studenci
Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Wydzia³u Pedagogicznego i Ar tystycznego. Wszystkie dzia³ania realizowane by³y w ramach wolontariatu, a nasi studenci bardzo zaan-

ga¿owali siê w akcjê. Wszyscy zainteresowani chc¹ dalej wspó³pracowaæ.
To nie jedyna akcja charytatywna organizowana przez Studenckie Ko³o Naukowe GRYPS. W
dniach 1-10 grudnia zosta³a przeprowadzona sprzeda¿ w³asnorêcznie przygotowanych przez studentki Katarzynê Zió³ek oraz Justynê
Wieczorek ozdób œwi¹tecznych, z
czego dochód w ca³oœci zosta³
przekazany na utworzenie Szlachetnej Paczki.
Opiekunem Studenckiego Ko³a
Naukowego GRYPS jest doktor Renata Miszczuk, a Oœrodek Nauki i
Kultur y Studenckiej reprezentuje
kierownik Anna T³uszcz.
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Lubiê mocn¹ dawkê adrenaliny
n Sukcesy sportowe i naukowe Sandry Drabik, studentki fizjoterapii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Oprócz pobytu w Stanach
Zjednoczonych to by³ najciekawszy wyjazd.
D - jak dzieciñstwo. W
dzieciñstwie by³am strasznym ur wisem, wszêdzie mnie
by³o pe³no, mia³am mnóstwo
energii. S¹siedzi ¿ar towali,

G jak gokar ty. Ostatnio
by³am na gokar tach na nowym torze w Kielcach. Niesamowite wra¿enie. Zreszt¹
ten spor t od dziecka mi siê
podoba. Gdy mia³am 15 lat,
po raz pier wszy wsiad³am do
gokar ta. To by³o w Kielcach,

na najbli¿sze lata. Wierzê, ¿e
dopnê swego.
J jak jazda. Lubiê jazdê
samochodem, gokar tem.
Prawo jazdy mam od dwóch
lat, a od niedawna mam swoje auto. Kupi³am fiata grande
punto. Dobrze czujê siê za

uparta w d¹¿eniu do celu, potrafiê broniæ swojego zdania.
M jak muzyka. Jak mam
trochê wolnego czasu, chêtnie s³ucham muzyki. Podoba³a mi siê p³yta Andr zeja
„Piaska” Piasecznego „To co
dobre”. Lubiê te¿ piosenki

Sandra Drabik

Fot. Dawid £ukasik

S

andra Drabik, studentka Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, tegoroczna stypendystka ministra nauki i
szkolnictwa wy¿szego i nasza
olimpijska nadzieja na Rio de
Janeiro, bez tajemnic. W osobistym alfabecie opowiedzia³a nam o swoim ¿yciu pr ywatnym, planach i mar zeniach.
Jesieñ to pasmo sukcesów Sandr y. Do bogatej kolekcji medali kilka dni temu
do³o¿y³a kolejny z³oty - z mistrzostw Europy w kick boxingu. Kilka dni temu znalaz³a
siê na liœcie stypendystów
ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego, jako jedna z 18
studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Gratulujemy Sandr ze sukcesów
spor towych i naukowych.
Trzymamy kciuki wierz¹c, ¿e
spe³ni¹ siê jej marzenia i nasza studentka wyst¹pi na
najbli¿szej olimpiadzie w brazylijskim Rio.
PRZEDSTAWIAMY
SANDRÊ PRYWATNIE,
OD A DO Z.
A jak adrenalina. Od czasu do czasu lubiê mocniejsz¹
dawkê adrenaliny. Bez niej
¿ycie by³oby monotonne. Kiedyœ mar zy³am o skoku na
bungee. Uda³o mi siê to zrealizowaæ. W Warszawie skoczy³am z dŸwigu o wysokoœci
90 metrów. Nie mia³am momentu zawahania. Ca³y czas
mia³am oczy otwar te i krzycza³am, ¿e jest super. A ludzie, którzy stali na dole, byli
przekonani, ¿e to by³ mój kolejny skok. Mówili, ¿e by³am
tak wyluzowana, jakbym skaka³a codziennie. Ale ja lubiê
trochê r yzyka. Fajna sprawa.
Teraz w planie mam skok ze
spadochronem, wierzê, ¿e w
przysz³ym roku zrealizuje ten
cel.
B jak boks. Od dwóch lat
bardziej koncentrujê siê na
boksie. W tej dyscyplinie
mam wiêksze perspektywy
ni¿ w kick boxingu, przede
wszystkim mo¿liwoœæ star tu
na igrzyskach olimpijskich.
C - jak Chiny. Bardzo lubiê
podró¿owaæ. Dziêki uprawianiu spor tu, mia³am okazjê
odwiedziæ ró¿ne zak¹tki
œwiata. Tr zy tygodnie spêdzi³am w Chinach. Inna kultura, inna mentalnoœæ ludzi.
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- Jestem osob¹ pozytywnie nastawion¹ do ¿ycia - mówi o sobie Sandra Drabik, utytu³owana
zawodniczka w boksie i kick boxingu.

¿e gdzie diabe³ nie mo¿e, tam
Sandrê poœle (œmiech). Ju¿ z
tego wyros³am.
E - emocje. Kilka dni temu, na mistrzostwach Europy w kick boxingu w Rumunii,
wywalczy³am z³oty medal w
odmianie full contact. Gdy
grali „Mazurka D¹browskiego”, ca³a polska ekipa œpiewa³a hymn, to ³za siê w oku
zakrêci³a. To by³y pozytywne
emocje. S¹ te¿ ³zy smutku,
gdy cz³owiek wk³ada du¿o wysi³ku w pr zygotowania, a
przegr ywa.
F jak fizjoterapia. Ten
kier unek studiujê na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
obroniê pracê magistersk¹.
Czy po zakoñczeniu karier y
bêdê fizjoterapeutk¹? Czas
poka¿e.

na parkingu przy Makro. To
by³a taka pier wsza, niewinna
jazda. Ale tak mi siê spodoba³o, ¿e zaczê³am ju¿ myœleæ
o kolejnej. By³ taki czas, ¿e
codziennie jeŸdzi³am na gokar tach. Mia³am te¿ okazjê
przejechaæ siê profesjonalnym sprzêtem, któr y nale¿a³
do mistrza Polski. Œwietne
prze¿ycie.
H jak Holandia. Ten kraj
kojarzy mi siê z najwiêkszym
sukcesem, któr y odnios³am
w boksie. W zesz³ym roku
zdoby³am tam wicemistrzostwo Europy w kategorii 54
kilogramów. Ten medal doda³
mi wiar y w to, ¿e mogê wygr ywaæ z najlepszymi zawodniczkami na Star ym Kontynencie.
I jak igrzyska. Jedno z moich najwiêkszych spor towych
marzeñ, a jednoczeœnie cel

kierownic¹, prowadzenie samochodu jest dla mnie
frajd¹. Poza tym marzy mi siê
te¿ jazda rollercoasterem,
czyli szybk¹ kolejk¹ górsk¹.
Na pewno siedzia³abym w
pier wszym
wagoniku
(œmiech). Rozmawia³am ju¿
ze znajomymi, myœlimy o
tym, ¿eby wybraæ siê do parku rozr ywki do Holandii, czy
do Niemiec i tam poczuæ trochê adrenaliny w rollercoasterze.
K jak Kielce. Moje rodzinne miasto, znam je jak
w³asn¹ kieszeñ. Tu mam bliskich, przyjació³, znajomych.
Dobrze siê tutaj czujê i na razie nie wyobra¿am sobie ¿ycia w innym miejscu.
L jak lew. Jestem zodiakalnym lwem. Myœlê, ¿e ten
znak pasuje do mojego charakter u. Jestem zawziêta,

Urodzi³a siê 13 sierpnia 1988
roku w Kielcach. Reprezentuje Sportowy Klub Kick
Boxing Kielce, jej trenerem
jest Marek Soboñ. Jest mistrzyni¹ Polski, Europy i
wiata w kick boxingu, dwa
razy zdoby³a Puchar wiata.
Odnosi te¿ sukcesy w boksie
- jest wicemistrzyni¹ Polski i
Europy. Studiuje fizjoterapiê
na Uniwersytecie imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Hobby - jazda na gokartach, s³uchanie muzyki,
taniec, p³ywanie, ogl¹danie
filmów.

Adele, szczególnie tê ostatni¹ „Skyfall”.
N jak nadzieja. Mówi siê,
¿e umiera ostatnia. Ja jestem osob¹ pogodnie nastawion¹ do ¿ycia. Staram siê
myœleæ pozytywnie i nawet
jak jest jakiœ problem, to zawsze mam nadziejê, ¿e uda siê
go rozwi¹zaæ i wyjœæ na
prost¹.
O - jak od¿ywianie. Du¿¹
wagê przywi¹zujê do zdrowego od¿ywiania. Oczywiœcie,
zdarzy mi siê zjeœæ kawa³ek
pizzy, czy kebab, ale staram
siê jeœæ do¿o warzyw, r yb. Lubiê te¿ zupy, kr em z br oku³ów. Staram siê ograniczaæ
makarony, jeœli ju¿ jem, to

pr zed treningiem, ¿eby je
szybko „spaliæ”. Ma³o te¿
jem ziemniaków i nie mieszam ich z miêsem. Jak kilka
dni jestem w domu, lubiê coœ
ugotowaæ. Moj¹ specjalnoœci¹ s¹ krem z broku³ów i r yby. To nie s¹ wykwintne dania, godne szefa kuchni. Ale
nadaj¹ siê do jedzenia, moje
kole¿anki nawet je chwal¹
(œmiech).
P jak p³ywanie. Lubiê
p³ywaæ rekreacyjnie. Jak jestem w Kielcach, to dwa razy
w tygodniu staram siê chodziæ na basen. W ten sposób
dobrze siê relaksujê.
R jak Rio de Janeiro. Mam
nadziejê, ¿e za czter y lata odwiedzê to miasto jako olimpijka. Igrzyska, jak ju¿ wspomnia³am, s¹ moim najwiêkszym wyzwaniem. W Brazylii
nigdy nie by³am, ale
chcia³abym odwiedziæ ten
kraj i zobaczyæ s³ynn¹ Copacabanê.
S jak Soboñ Marek. Trener w Spor towym Klubie Kick
Boxing Kielce. Wspó³pracujê
z nim od 2005 roku, doprowadzi³ mnie do najwiêkszych
sukcesów. Du¿o mu zawdziêczam.
T jak taniec. Od czasu do
czasu lubiê wyjœæ do klubu,
¿eby potañczyæ. Najchêtniej
bawiê siê w r ytmach dyskotekowych.
U jak upór. Jest potrzebny
w sporcie. Upór, konsekwencja w d¹¿eniu do celu to podstawa, jeœli chce siê zaistnieæ w swojej dyscyplinie.
W jak wra¿liwoœæ. Niektór ym wydaje siê, ¿e dziewczyny, które trenuj¹ boks s¹
twarde. Owszem, w ringu tak,
bo konieczna jest ostra walka, ale na co dzieñ jesteœmy
wra¿liwymi kobietami.
¯ jak ¿yciowe motto. Staram siê byæ sob¹, bo uwa¿am, ¿e jest to bardzo wa¿ne.
Podobnie jak to, ¿eby ¿yæ w
zgodzie ze sob¹ i innymi ludŸmi. Jak tylko jest taka mo¿liwoœæ, to biorê udzia³ w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy, czy ró¿nych akcjach
char ytatywnych. Odda³am
ju¿ na licytacjê swoje rêkawice, koszulkê reprezentacji
Polski z autografem, jedn¹ ze
statuetek z plebiscytu „Echa
Dnia”. Cieszê siê, gdy mogê
komuœ pomóc.
Dorota KU£AGA

W TYM TYGODNIU ODBY£O SIÊ SZKOLENIE Z ZAKRESU
„ZASTOSOWANIA STATYSTYKI I STATISTICA W PLANOWANIU
I OPRACOWYWANIU WYNIKÓW BADAÑ NAUKOWYCH”

Statystyka na Uniwersytecie
S

zkolenie przeznaczone
by³o dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Zorganizowane zosta³o przez
Dzia³ Nauki pod patronatem
profesora Marka Przenios³o,
prorektora do spraw nauki i
wspó³pracy z zagranic¹. Przeprowadzili je pracownicy firmy
StatSoft Polska: Micha³ Równiak i doktor Janusz W¹troba.

W szkoleniu wziê³o udzia³ ponad sto osób. Byli wœród nichpracownicy naukowi, administracjyjni, doktoranci oraz studenci.
Pracownicy firmy Statsoft zapewnili wszystkim uczestnikom materia³y biurowo-szkoleniowe, a
organizatorom drobne upominki.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, i¿
spotkanie, które cieszy³o siê tak
du¿ym zainteresowaniem zaowocuje w przysz³oœci dalsz¹

wspó³prac¹ Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z
firm¹ Statsoft Polska.
Na zdjêciu, od lewej: Micha³ Równiak - Statsoft Polska, doktor Wojciech Majkowski, Dzia³ Nauki Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, doktor
Janusz W¹troba - Statsoft Polska, profesor Marek Pr zenios³o, prorektor do spraw nauki i wspó³pracy z zagranic¹.
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Kolejne talenty
œwiêtokrzyskie

n Nagrody samorz¹du województwa dla zdolnej m³odzie¿y.
Wœród uhonorowanych ósemka z Uniwersytetu.

K

W tym roku przyznano kolejne. Otrzymali je uczniowie
posiadaj¹cy wybitne, udokumentowane osi¹gniêcia naukowe lub ar tystyczne. Przyznano 36 nagród (w wysokoœci od tysi¹ca do dwóch tysiêcy z³otych) i jedenaœcie wyró¿nieñ (500 z³otych). W tej liczbie jest jedno wyró¿nienie zespo³owe dla dru¿yny Andrzeja
Piasecznego, laureatów programu telewizyjnego „Bitwa
na g³osy”. Zwyciêska dru¿yna
wraz ze swoim liderem zaprezentowa³a siê podczas uroczystej gali w Filharmonii Œwiêto-

krzyskiej. - Wed³ug Edisona geniusz to tylko jeden procent
sukcesu, reszta to ciê¿ka praca. Wasz talent to tylko zaczyn, któr y trzeba rozwijaæ.
Chcê abyœcie dalej ca³y czas
czuli siê talentami œwiêtokrzyskimi, nawet jak skoñczycie
szko³ê i studia – mówi³ Adam
Jar ubas, marsza³ek województwa.
W grupie laureatów nagród
„Talenty Œwiêtokrzyskie” jest
oœmiu przedstawicieli naszej
uczeni. Serdecznie gratulujemy im sukcesu!
Piotr BURDA

Dominik Borowski – autor referatów, publikacji na miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, autor recenzji i artyku³ów w
dziedzinie nauk humanistycznych w czasopismach miêdzy innymi „Polityka“ i „Horyzonty“.
Angelika Godzisz - laureatka konkursu
„Edukacja dla Rynku Pracy“, zdobywczyni Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
w roku akademickim 2011/12, autorka licznych referatów, publikacji w dziedzinie administracji i zarz¹dzania na miêdzynarodowych i
ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Monika Juda - laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w roku akademickim 2011/12, autorka licznych referatów, publikacji w dziedzinie ekonomii i zarz¹dzania na miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Anna Krzysztofek - doktorantka, laureatka
Miêdzynarodowego Konkursu „Debiut Naukowy
2011", opiekun Kola Naukowego Lider, autorka
licznych referatów, publikacji w dziedzinie
zarz¹dzania i przedsiêbiorczoœci na miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Milena Strojek – dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, autorka licznych referatów, publikacji w
dziedzinie administracji i przedsiêbiorczoœci
na miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Karolina Pa³ka - laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w roku akademickim 2011/12, wiceprezes Studenckiego
Ko³a Naukowego Societas, autorka licznych referatów, publikacji z dziedziny administracji na
miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Agata Cygan – tegoroczna stypendystka ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego, laureatka
licznych konkursów w dziedzinie historii i wiedzy
obywatelskiej miêdzy innymi Ogólnopolskiego
Konkursu Tematycznego „Losy bliskich i dalekich - ¿ycie Polaków w Latach 1914-1989" oraz
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Spo³eczeñstwie “Demokratus".
Ma³gor zata Nakonieczna – studentka
pier wszego roku, absolwentka V Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Ksiêdza Piotra Œciegiennego w Kielcach, wokalistka, wielokrotna
laureatka ogólnopolskich i miêdzynarodowych
konkursów i przegl¹dów piosenki miêdzy innymi VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro Warszawa, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki imienia Kaliny Jêdrusik, Grand Prix na II
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, I
miejsca w konkursie „Scyzor yki Festiwal“ w kategorii Jazz, wspólnie z grup¹ Andrzeja Piaseczego wywalczy³a I miejsce w programie telewizyjnym „Bitwa na g³osy”.

Fot. Aleksander Piekarski

a¿dy z nas ma talent,
ale nie ka¿dy potrafi
go rozwijaæ tak jak
oni. Poznaliœmy laureatów tegorocznej nagrody
„Talenty Œwiêtokrzyskie”. A
wœród nich oœmiu przedstawiciele i naszej uczelni.
Nagrody i wyró¿nienia
dla uzdolnionej œwiêtokr zyskiej m³odzie¿y s¹ pr zyznawane pr zez samor z¹d województwa od 12 lat. Od 2000 roku pr zyznano ju¿ 279
nagród i 73 wyró¿nienia dla
„ Ta l e n t ó w Œ w i ê t o k r z yskich”.

„Talenty Œwiêtokrzyskie” 2012 z naszej uczelni
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Pami¹tkowe zdjêcie tegorocznych „Talentów Œwiêtokrzyskich”.

SUKCES STUDENTKI INSTYTUTU SZTUK PIÊKNYCH

Ksi¹¿ka i poduszka w jednym
Fot. Aleksander Piekarski

P

n

O mo¿liwoœciach, jakie daj¹ unijne projekty mówi³a Justyna Szady–Nazarewicz.

O UNIJNYCH PROGRAMACH STYPENDIALNYCH,
GRANTACH I PROJEKTACH

Dla doktorantów
i nie tylko

raca naszej studentki Moniki Iwan zosta³a wyró¿niona w konkursie „Zabawka
przyjazna dziecku” organizowanym przez
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
Na konkurs wp³ynê³y 144 prace od 85
autorów. Wszystkie ocenia³o profesjonalne jury pod przewodnictwem Marka Cecu³y - artysty ceramika i projektanta. Praca Moniki Iwan, studentki studiów niestacjonarnych w Instytucie Sztuk Piêknych zosta³a wyró¿niona w kategorii zabawki artystycznej.
Zabawka Moniki Iwan „Na straganie”
przeznaczona jest do wspólnej zabawy rodziców z dzieæmi. Nawi¹zuje ona do wiersza Jana Brzechwy. Ma ona
podwójne zastosowanie. - Ksi¹¿ka
jest zarówno za-

bawk¹ edukacyjn¹ jak i poduszk¹, na której dziecko mo¿e siedzieæ i spaæ – wyjaœnia Monika Iwan. Wspólna zabawa polega na tym, ¿e rodzice czytaj¹ dziecku
ksi¹¿kê, a ono zgaduje, jakich nazw warzyw brakuje. Wszystkie warzywa maj¹ formê przestrzenn¹, dziêki czemu sk³aniaj¹
do ciekawej interakcji i zabawy z dzieckiem. Poduszka-zabawka wykonana
jest z tkaniny bawe³nianej. Poszczególne str ony ksi¹¿ki
po³¹czone taœm¹, któr¹ mo¿na
rozwi¹zaæ uzyskuj¹c szeœæ oddzielnych czêœci do
zabawy.

S

potkanie adresowane by³o zarówno do osób rozpoczynaj¹cych
karierê naukow¹ (doktorantów), jak równie¿ do osób po doktoracie i z
d³u¿szym sta¿em naukowym. Mowa by³a o mo¿liwoœciach jakie daj¹
im projekty unijne „Marie Curie” i „EURAXESS”. Opowiada³a o tym Justyna Szady-Nazarewicz z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Lublinie.
Spotkanie zorganizowane by³o w ramach realizacji projektu
partnerskiego „Krêgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzêdzi wspierania innowacyjnoœci województwa w obszarach o du¿ym potencjale wzrostu” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. /pio/

Kolejne „ods³ony”
nnagrodzonej
zabawki

To by³a ju¿ VII edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy, któr y odbywa siê co dwa lata, od
przysz³ego roku na zmianê z Konkursem
na Ksi¹¿kê Przyjazn¹ dziecku.
Piotr
BURDA
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Prze¿yjmy to jeszcze raz
n Spektakl „Serce z p³omienia”

wystawiony zosta³ przez dzieci i studentów
dzia³aj¹cych przy wsparciu Akademickiego Biura Karier

11

znowu gramy? Nasza wewnêtrzna satysfakcja i przekonanie, ¿e daliœmy z siebie
wszystko. To chyba mówi samo za siebie.
Jak to siê zaczê³o? Nie za
dobrze pamiêtam. Mój obraz
tych paru miesiêcy jest nieco
zamazany. Próby, wysi³ek, starania, poœwiêcenie, ¿ycie w
tzw. miêdzyczasie. Przezwyciê¿enie stresu, tremy, nawet
paniki. Potem otarcie ³ez i stawanie do walki z samym sob¹.
Czym bli¿ej spektaklu, tym
wiêcej prób, ci¹g³e æwiczenia
na dykcje, na stres, na ustabilizowanie oddechu itd. Nawet
siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ nadszed³ czas premier y. Scenografia, stroje, makija¿e. Po-

czuliœmy siê jak prawdziwi aktorzy. Na pocz¹tku, to nie by³o
mi³e uczucie, poniewa¿ zdaliœmy sobie sprawê, ¿e to ju¿ nie
zabawa. To czas rozliczenia z
tego, co zrobiliœmy. Czas, w
któr ym spada na nas odpowiedzialnoœæ za to, co zobacz¹
widzowie i jaki bêdzie tego fina³.
Koncentracja, œwiat³a,
pierwszy akt, scena pierwsza
i… b³yszcz¹, ale nie reflektory, a prawdziwe talenty aktorskie. Paula Snoch i Karol Jakobczyk - pracownicy firmy, to
oni razem z Karolin¹ Kopacz Szefow¹ wywo³uj¹ uœmiech na
twarzy widza. Mo¿e nawet ja
mam w tym ma³¹ zas³ugê. Kalina Cha³upka i Karol Zarêba

[Gwiazda i jej ch³opak], Ewelina Cygan i Tomasz Mogielski
(Nauczycielka i W³aœciciel Klubu Disco) oni kreuj¹ postacie,
które wszystkim ka¿¹ zastanowiæ siê nad sensem i celem ¿ycia. Stoicki spokój za kulisami
i idealnie przejaskrawione postacie wspó³czesnych gimnazjalistów to zas³uga Maæka
D³ugosza i Piotrka Sarny. Iza
Filipczak, czyli Dziewczynka z
zapa³kami stanowi idealne dope³nienie ka¿dej sceny, a serca wszystkich bezdyskusyjnie
kradn¹ nasze dzieciaki. Najwiêksze wyzwanie? Bitwa na
jedzenie!
I jak? Wyszliœmy na scenê.
Po pier wszych s³owach, krokach, ka¿dy zda³ sobie spra-

wê, ¿e to nie jest takie trudne.
Scenariusz jest dobry, my jesteœmy pr zygotowani i
mo¿emy, a nawet powinniœmy
siê tym podzieliæ. Czego
chcieæ wiêcej? Chyba tylko
aprobaty widzów.
A publicznoœæ by³a cudowna. ¯ywo reagowa³a na
wszystko, co dzia³o siê na
scenie. Nawet przez chwilê
nie okazywa³a znu¿enia czy
znudzenia. By³a dla nas prawdziwym wsparciem i impulsem do jeszcze wiêkszego wysi³ku.
Koniec. Oklaski. I du¿o gratulacji. Prawdziwa, szczera radoœæ i ulga. Widzowie nie spodziewali siê tak dobrego teatru po amatorach, a my tak

Zdjêcia archiwum

grudnia na
deskach Kameralnej
Sceny Kieleckiego Centrum Kultury odby³a siê premiera spektaklu
„Serce z p³omienia” inspirowana „Dziewczynk¹ z zapa³kami”
Hansa Christiana Andersena
odgrywana przez dzieci i studentów dzia³aj¹cych pr zy
wsparciu Akademickiego Biura
Karier.
Sukces czy pora¿ka? To pytanie stawiane jest po ka¿dej
premierze. Jak powinnam na
nie odpowiedzieæ? Wystêpowa³am, nie jestem obiektywna, ale… Oklaski. Brawa. Gratulacje. Podziêkowania. Wzruszenie. Ci¹g³e pytania: kiedy
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Fragmenty speklatklu

ciep³ego przyjêcia. A mo¿e ka¿dy z nas po cichu na to liczy³?
O czym myœli siê pr zed
spektaklem? Jeœli w ogóle siê
myœli to o tym, ¿e ju¿ nigdy wiêcej: ¿adnych spektakli, ¿adnego zaanga¿owania, ¿adnego
teatru. Ale po tym wszystkim,
czuje siê, ¿e to, co w³aœnie siê
sta³o, by³o war te zachodu.
Zrobiliœmy to, czego przed nami nikt inny nie dokona³. Mo¿e
nas przeceniam, ale wszyscy
nam tak mówili. Rzadko zdar zaj¹ siê chwile, któr e
cz³owiek chce zatrzymaæ. A to
by³ w³aœnie jeden z takich momentów. Wspania³e uczucie,
które ka¿demu polecam, bo
nie da siê go opisaæ.
Kolejnym sukcesem by³o
zebranie sporej sumy pieniêdzy dla œwietlicy œrodowiskowej BRACHU. To by³o naszym
celem, wiêc mogliœmy sobie
pogratulowaæ.
Chyba nie bêdê nieskromna, jeœli powiem, ¿e odnieœliœmy sukces. Dla wszystkich
by³o to niesamowite prze¿ycie
i ka¿dy z nas chêtnie by to w
przysz³oœci powtórzy³. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejny scenariusz naszej kole¿anki - re¿yser Karoliny Gregorczyk. Mo¿e jakaœ kontynuacja? W koñcu nie wiem, ile
wytrzymamy bez siebie, bez
prób i tego ca³ego zamieszania.
Cierpliwoœci, wyr ozumia³oœci, wytr wa³oœci, systematycznoœci - tego siê nauczyliœmy. Zyskaliœmy piêkne
wspomnienia i nowe wspania³e przyjaŸnie. Jednym zdaniem: Jak student chce, to potrafi.
Katarzyna CUPRIAN

WA¯NA KONFERENCJA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

B

y³y referaty naukowe i praktyczne spostrze¿enia. W grudniu odby³a siê ciekawa
konferencja na temat resocjalizacji.
Pomys³ narodzi³ siê na pocz¹tku paŸdziernika. Wtedy odby³o siê pierwsze, powakacyjne spotkanie Studenckiego Ko³a Naukowego „Gryps” dzia³aj¹cego na Wydziale
Pedagogicznym i Artystycznym. Spotkanie
odby³o siê pod czujnym okiem opiekunki,
doktor Renaty Miszczuk. Po wybraniu
zarz¹du pad³a myœl - „zróbmy konferencjê”.
Pomys³ siê spodoba³, pojawi³y siê pytania:
„Gdzie?” „Kiedy?” Anna T³uszcz, kierownik
Oœrodka Nauki i Kultury Studenckiej zaoferowa³a swój oœrodek. Miejsce ju¿ by³o, zosta³ termin, pad³o na grudzieñ tego roku!
Dni szybko mija³y, dzieñ konferencji nieub³agalnie siê zbli¿a³. Ka¿dy cz³onek ko³a
mia³ jakieœ zadanie, jedni byli odpowiedzialni za formalne przygotowanie konferencji,
za zaproszenia i plakaty, inni byli odpowiedzialni za wystawê oraz za zaproszonych goœci. By³y chwile zw¹tpienia, ale… uda³o siê!
Nadszed³ dzieñ 10 grudnia. W Oœrodku
Nauki i Kultury Studenckiej rozpoczê³a siê
konferencja naukowa pod tytu³em „Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i
praktyki”. Studenckie Ko³o Naukowe
„Gryps” zorganizowa³o j¹ wraz ze Stowarzyszeniem PROREW. Podzielono j¹ na trzy
sekcje: w pierwszej wziêli udzia³ praktycy, w
drugiej sekcji – teoretycy, czyli studenci

studiów III stopnia (doktoranci), a w trzeciej
sekcji zaprezentowali siê studenci studiów
stacjonarnych z kierunku pedagogika.
Do Kielc przyjechali goœcie. Mieliœmy zaszczyt goœciæ Krystiana Wojtkowiaka wraz z
wychowankami, pe³ni¹cego funkcjê pedagoga w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Kielcach i Piotra Statucha wraz z wychowankami M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Zawichoœcie. Pojawi³ siê
te¿ Marek £ukasiewicz, dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach oraz Zygmunt

Kowal, dyrektor szkó³ w Zak³adzie Poprawczym w Tarnowie.
Dziêki konferencji uczestnicy zdobyli
przydatn¹ wiedzê i cenne wskazówki, które
z pewnoœci¹ bêd¹ im s³u¿y³y w przysz³ej
pracy zawodowej. W przerwach wszyscy goœcie mogli ogl¹daæ prace wychowanków
M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego
w Kielcach, M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Zawichoœcie oraz Schroniska dla Nieletnich w Gackach.
doktor Renata MISZCZUK

n

Fot. Aleksander Piekarski

Resocjalizacja w teorii i praktyce

Podczas warsztatów studenci zachêcali do aktywnoœci gospodarczej.

WARSZTATY „KOÑCZYSZ STUDIA
I CO DALEJ?” NA WYDZIALE ZARZ¥DZANIA
I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO

Trzeba byæ aktywnym
O

rganizatorem warsztatów by³o Studenckie Ko³o Naukowe
„Lider”. – Naszym celem by³o zaznajomienie studentów z ide¹
zak³adania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W obecnych czasach, problemów na rynku pracy, mo¿e staæ siê gwarantem zatrudnienia – mówi Anna Krzysztofek, opiekun Studenckiego Ko³a
Naukowego „Lider”. W warsztatach wziê³o udzia³ sto osób, odby³y siê tak¿e dwa panele dyskusyjne z udzia³em przedstawicieli
urzêdu pracy i przedsiêbiorców. Mówili oni o korzyœciach
p³yn¹cych z szeroko rozumianej aktywnoœci spo³ecznej.

n

Goœæmi konferencji byli opiekunowie i wychowankowie oœrodków wychowawczych.
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STUDENCI PISZ¥ 7
„Krwiopijca w trabancie, czyli wampir po polsku”

P

rzeczyta³am ostatnio
na pewnym por talu
internetowym, ¿e Polacy czytaj¹ coraz
mniej. Jednak 77 procent studentów, tak¿e Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, czyta
ksi¹¿ki. Sk¹d wiêc ta panika?
Nie mam zielonego pojêcia. Z ciekawoœci spyta³am, co
studenci lubi¹ najbardziej.
Prym wiedli: Trudi Canavan, ze
swoim s³ynnym cyklem o niepokornej czarodziejce, Anna
Rice z „Kronik¹ wampirów”, a
z rodzimych twórców Jacek
Piekara i Andrzej Pilipiuk. Po
przygl¹dniêciu siê wymienionym twórcom œmiem twierdziæ, ¿e studenci lubi¹ oderwaæ siê od szarej, uczelnianej rzeczywistoœci w œwiat potworów i magii. Jako studentka rozumiem to zachowanie i

popieram je. Chcia³abym podzieliæ siê moim zdaniem na
temat nowo wydanej ksi¹¿ki
ostatniego z wymienionych
przeze mnie pisarzy, czyli Andrzeja Pilipiuka.
Andrzej Pilipiuk porusza temat wampirów bardzo czêsto
w swojej twórczoœci. Jednak
ksi¹¿ka: „Wampir z M-3” wywraca o 180 stopni wizerunek
wampirów, któr y opisywa³ w
swoich poprzednich dzie³ach.
Wampiry ju¿ nie s¹ s³odkimi,
d³ugowiecznymi, mi³ymi stworzeniami, które pij¹ koñsk¹
kr ew i bez potr zeby nie
krzywdz¹ ludzi. Ar ystokracja
jest dla nich tylko s³owem od
czasu do czasu pojawiaj¹cym
siê w ksi¹¿kach do historii. A
b³êkitna krew to totalna bujda,
ka¿dy szanuj¹cy siê wampir
wie, ¿e krew jest czer wona!

Wœród bohaterów jest œlusarz, komunista, który nienawidzi „bur¿ujskich skr ytopijców” oraz nieco zdemencia³y
wampirzy hrabia.
Sami o sobie wiedz¹ ma³o,
oprócz tego, ¿e pewnego dnia
bez powodu stali siê wampirami i od tamtej pory s¹ zmuszeni piæ ludzk¹ krew, aby prze¿yæ. By dowiedzieæ siê kim s¹,
poszukuj¹ pradawnej ksi¹¿ki o
dziejach wampirów - „Necronomiconu”. Nie jest to jednak
proste, gdy¿ wynajêty przez
nich historyk sztuki jest zapijaczon¹ „mend¹ spo³eczn¹”,
g³ówn¹ bohaterkê - Gosiê - goni nawiedzona babcia - moherowy wojownik wraz z przykoœcielnym kó³kiem ró¿añcowym, a nestor warszawskich
wampirów - Xawery Prut - liczy
sobie ju¿ trzy wieki. Efekty ich

dzia³añ poznacie po przeczytaniu tego „wiekopomnego
dzie³a”. Powieœæ jest napisana lekko, z humorem, oddaj¹c
absurdy PRL. Mo¿na j¹ porównaæ do s³awnej serii tego¿ autora o Jakubie Wêdrowyczu,
gdy¿ charakter yzuje j¹ ten
sam czarny humor, tak czêsto
spotykany w serii o s³awnym
„bimbrowniku, egzorcyœcie –
amator ze”. Osobiœcie z
ca³ego serca polecam przeczytanie tej¿e niesamowitej historii, która potwierdza tylko
wyj¹tkowy kunszt pisarski mistrza Pilipiuka. Na pewno poprawi humor po niezdanym kolokwium i poszerzy horyzonty.
Jednak strze¿cie siê! Nigdy
nie wiadomo, z której ciemnej
uliczki wyjedzie trabant z
krwiopijc¹ w œrodku.
Anna DOBRUT

Test z Bo¿ego Narodzenia
N

a ile jêzyków i dialektów przet³umaczono kolêdê „Cicha
noc”? Komu przypisuje siê autorstwo pierwszej szopki? Sk¹d
przyby³ do Polski zwyczaj ubierania choinki? To pytania, na które
odpowiadali uczestnicy Testu Wiedzy o Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia zorganizowanego przez Studenckie Ko³o naukowe LIDER.
Test odby³ siê 18 grudnia na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji
Uniwersytetu Kochanowskiego. Prowadzi³ go cz³onek tego ko³a,
Damian Liwocha, a w komisji konkursowej zasiadali: doktor Iza-

bela Konieczna, wicedyrektor Instytutu Zarz¹dzania, Anna
Krzysztofek, opiekun naukowy SKN LIDER, oraz Marcin Walczak
– prezes zarz¹du SKN LIDER W konkursie wziê³y udzia³ 34 dwuosobowe zespo³y studentów, jak i pracowników naukowych wydzia³u. Uczestnicy zmierzyli siê z czterdziestoma pytaniami. Najlepsi uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowa³
rzecz jasna Œwiêty Miko³aj. Na zdjêciu - wspólna fotografia
uczestników niezwyk³ego testu.

NA POLONISTYCE JESTEM PRZYPADKOWO. WYBRA£AM TEN KIERUNEK, PONIEWA¯ INSTYTUT
FILOLOGII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO MIEŒCI SIÊ W CENTRUM KIELC

Ca³a prawda o filologii polskiej
J

ednak ju¿ na pierwszym
wyk³adzie z gramatyki opisowej jêzyka polskiego wiedzia³am, ¿e to by³a dobra decyzja, a utwierdzi³am siê w swoim przekonaniu na zajêciach z
literatury staropolskiej, jêzyka
³aciñskiego i innych przedmiotach.
S¹ studia, które ucz¹ wiedzy i ró¿nych umiejêtnoœci - filologia polska daje nam jeszcze m¹droœæ. Wœród przedmiotów obowi¹zkowych mamy
historiê filozofii, ale to dopiero
pocz¹tek naszej przygody z
matk¹ wszystkich nauk.
W szko³ach uczniowie czuj¹
siê przymuszani do czytania
lektur, uczenia siê na pamiêæ

„o czym jest dany wiersz”,
³atwo zniechêcaj¹ siê do literatur y. Inaczej jest na studiach, to tutaj - nie w liceum dowiedzia³am siê, i¿ w tekstach literackich mo¿emy dostrzec problemy, jakie prze¿ywa ka¿dy z nas, poezja, czyli
mowa wewnêtrzna cz³owieka
nie jest nudna oraz ¿e, cytuj¹c
naszego profesora, literatura
jest jak karta bankomatowa, z
której wystarczy nauczyæ siê
kor zystaæ, aby potem móc
wyp³acaæ. Dopiero na studiach zrozumia³am, ¿e gwary,
przez niektór ych wyœmiewane, dla innych s¹ „cudownym
polskim jêzykiem”. Zaskoczeniem by³o dla mnie to, ¿e w

pieœniach ludowych mówi siê
o wyborach egzystencjalnych
cz³owieka.
Pewnie humanistów ucieszy fakt, i¿ po specjalizacji redakcyjno-wydawniczej mo¿na
poprawiaæ nawet matematyków. Ciekawe s¹ te¿ wyniki badañ, które wykaza³y, ¿e najbardziej urozmaicone s³ownictwo
wystêpuje w pracach literaturoznawczych, nastêpnie w tekstach z pedagogiki, historii i
pracach naukowo-technicznych.
Na polonistyce uczymy siê
humanistycznego spojrzenia
na œwiat i ludzi, tego, ¿e w ¿yciu nie chodzi o to, aby byæ
„kimœ”, lecz aby byæ „jakimœ”.

Studia poszerzaj¹ horyzonty i
otwieraj¹ nas na dyskurs intelektualny.
Beata Pawlikowska napisa³a w jednej ze swoich
ksi¹¿ek, o tym jak wybra³a filologiê angielsk¹. Myœla³a, ¿e
studia bêd¹ dla niej wielk¹
przygod¹, ale ju¿ po pier wszych zajêciach kupi³a wino i
zrozpaczona posz³a do parku.
Wybór kierunku jest trudny
pewnie dla ka¿dego licealisty.
Warto siê dobrze zastanowiæ
przed podjêciem ostatecznej
decyzji, tak ¿eby póŸniej nie
¿a³owaæ wyboru i nie mêczyæ
siê niepotrzebnie przez kilka
lat na studiach, których nie lubimy.
El¿bieta JANIK

ESTRAGON I VLADIMIR – BEZDOMNI
NÊDZARZE, OSOBY DRAMATU SAMUELA
BECKETTA, CZEKALI NA GODOTA,
KTÓRY MIA£ NADAÆ ICH ¯YCIU SENS.
A NA CO CZEKAJ¥ WSPÓ£CZEŒNI LUDZIE?
CZY MO¯E JAK BOHATEROWIE SZTUKI
IRLANDZKIEGO DRAMATURGA, WSZYSCY
GRAMY W TEATRZE ABSURDU?

Czekaj¹c…
A

dwent. Okres szczególnego oczekiwania. Cztery tygodnie
przygotowywania siê na nadejœcie chrzeœcijañskiego „Godota”.
Cztery tygodnie wyrzeczeñ, przygotowañ, spokoju i zadumy. Adwent to przecie¿ czas radosnego wypatrywania przyjœcia Zbawiciela. Ksiêgi Starego Testamentu s³owami proroków przygotowuj¹ nas na bo¿onarodzeniow¹ celebracjê. Ale kto tak naprawdê
prze¿ywa okres oczekiwania na narodziny Dzieci¹tka (o ile w ogóle prze¿ywa) poprzez pryzmat starotestamentowych ksi¹g? Jak
my, Polacy prze¿ywamy ten b³ogos³awiony czas? Wed³ug propozycji hipermarketów, atrakcyjnych ofer t galerii handlowych i
kusz¹cych wyprzeda¿y. Nastawieni na wielkie zakupy, prezenty,
dwunastodaniow¹ ucztê i odklepanie kilku nabo¿eñstw w koœciele (bo nie wypada nie pokazaæ siê podczas najwa¿niejszych ,¹t w
roku w swoim parafialnym koœciele). Po drodze zapominamy o
najwa¿niejszym, o istocie, o esencji ca³ej grudniowej zawieruchy.
Przychodzi Chrystus, który chce zagoœciæ w sercach. Nie w perfekcyjnie wysprz¹tanych komodach i pó³kach, nie w œwietnie zaopatrzonej lodówce czy barku. Kupujemy prezenty, wysy³amy maile (czasem zdarzaj¹ siê nawet tradycyjne pocztówki), zapraszamy najbli¿szych, spêdzamy ten magiczny, œwi¹teczny czas razem, w gronie najdro¿szych nam osób. Tak, to wszystko jest wa¿ne. Rodzina, kolêdy, karp, choinka, barszcz, œnie¿nobia³y obrus,
op³atek. Ale czy zdajemy sobie sprawê co tak naprawdê celebrujemy? Czy co roku nie umyka nam istota tych piêknych Œwi¹t? Ka¿dego roku to samo – ubraæ choinkê, zrobiæ zakupy, rozes³aæ ¿yczenia, zapakowaæ prezenty i wyczekiwaæ pierwszej gwiazdki
(mo¿e œwiec¹cej ciê¿arówki z kultowej ju¿ reklamy coca-coli?).
Nic siê nie zmienia – dostajemy kolejn¹ parê ciep³ych we³nianych
skarpetek, na poczcie niezmiennie kolejki, bo pani w okienku jak
zwykle powolna a w marketach t³ok i chaos, bo wszystkim zachcia³o siê zakupów na chwilê przed wieczerz¹. Œwiêta maj¹ byæ
czasem odpoczynku, g³êbokiego prze¿ycia, radoœci z d³ugiego
oczekiwania na Narodzenie Pañskie, a nie okresem kojarz¹cym
siê z konsumpcj¹, gonitw¹ po sklepach, rodzinnym sprz¹taniem
czy kilkoma dniami wolnymi od pracy. Bo w takim wypadku, po co
w ogóle adwent i przemiana naszych serc przez narodzon¹ Dziecinê skoro mo¿emy pójœæ w tym czasie na imprezê, wyskoczyæ do
kina czy na stok narciarski? Przecie¿ odpoczywamy dopiero po
œwiêtach, chowamy g³êboko do szafy œwiecide³ka i inne œwi¹teczne suweniry, liczymy przyby³e kilogramy i wch³oniête kalorie. Zwyczajnie wracamy do normalnoœci. Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach…
Chrystus przychodzi do ka¿dego, wiêc z logicznego punktu
widzenia ka¿dy z nas oczekuje na TO samo. Jednak ile ludzi, tyle
pragnieñ. Dzieciaki czekaj¹ na Miko³aja, prezentowy zawrót
g³owy, ³akome podkradanie ³akoci wisz¹cych na œwi¹tecznym
drzewku i bajkowe seanse. Doroœli? To zale¿y. Odpoczynek, wyciszenie, urlop, propozycje stacji telewizyjnych, spêdzenie niezapomnianych chwil z ukochan¹ osob¹, z najbli¿szymi. Ten
wyj¹tkowy okres powinien byæ w naszym ¿yciu czasem niezwyk³ym, prze¿ytym obok komercyjnej gor¹czki i bombardowania nas œwi¹tecznymi pakietami i miko³ajkowymi ofertami. Takich dni w ca³ym roku jest niewiele. Mo¿e warto skorzystaæ na
przyk³ad z rekolekcji adwentowych? Hipermarket nam zamkn¹
tu¿ przed œwiêtami i na ich okres – a koœció³? Zawsze jest i bêdzie dla nas otwarty. Warto skorzystaæ z nauk, mo¿e niewiele
pomog¹, mo¿e nie trafi¹ do nas z ró¿nych wzglêdów, ale wa¿na
jest chêæ i próba podjêcia jakiejœ inicjatywy wzglêdem Boga i Koœcio³a, która (po)mo¿e zapocz¹tkowaæ i stopniowo wprowadziæ
jakieœ zmiany w naszym oczekiwaniu i prze¿ywaniu. Aby œwiêta
by³y niepowtarzalne i nieszablonowe, mimo, ¿e przypadaj¹ w
tym samym momencie ka¿dego roku. Z ka¿dego dnia i ka¿dej godziny tego œwiêtego czasu mo¿emy wydobyæ naprawdê wiele. Tajemnica Chrystusa jest dla nas zachwycaj¹c¹ zagadk¹, któr¹
mo¿emy poznawaæ w piêkny sposób. Od nas zale¿y jak zechcemy prze¿yæ kolejne Bo¿e Narodzenie. Czy chcemy byæ niewolnikami promocji i sklepowych gonitw czy spokojnymi s³uchaczami
Ewangelii i fantastycznymi kolêdowymi wokalistami w kapeli Pana Boga? Czy nasze ¿ycie bêdzie bezsensownie zmierza³o ku
wielkiemu teatrowi absurdu jak w sztuce Becketta? Bohaterowie czekali na przyjœcie tytu³owego Godota, o którym nic nie wiedzieli – w³óczêdzy nie mieli te¿ pojêcia dlaczego na niego oczekuj¹. Tak nie musi byæ z nami. Okres oczekiwania uczyñmy sensownym i po¿ytecznym a œwiêta okazj¹ do zajrzenia w g³¹b
w³asnego serca lub serca innych. Ten magiczny czas to niepowtarzalna okazja wspomo¿enia szlachetnych dzie³ pomocy najbardziej potrzebuj¹cym, pokrzywdzonym przez los, samotnym,
bezdomnym. Co roku organizowane s¹ zbiórki darów dla ubogich, spotkania wigilijne w przytu³kach i domach pomocy.
Mo¿emy wesprzeæ ró¿ne projekty – Szlachetn¹ Paczkê czy instytucjê Caritas Polska. Do³¹czaj¹c siê do podobnych inicjatyw,
okazuj¹c swoje serce i chêæ pomocy robimy tak wiele dla najbardziej potrzebuj¹cych. B¹dŸmy nosicielami nadziei. Czekajmy
m¹drze i cierpliwie na nadchodz¹ce Narodziny Pañskie. SpêdŸmy ten jedyny w roku czas w niepowtarzalnej i niezwyk³ej atmosferze, wœród najbli¿szych, otwieraj¹c swoje serca na Chrystusa,
na sensown¹ przemianê.
Katarzyna OZGA
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To by³ mecz bez historii
n Pi³karze rêczni AZS UJK wygrywaj¹ z Padw¹ Zamoœæ

P

n

Akademiczki z Kielc odnios³y kolejne wyjazdowe zwyciêstwo.

Wyjazdowe zwyciêstwo
siatkarek w Skar¿ysku

5

grudnia w hali II Liceum
O g ó l n okszta³c¹cego w
Skar¿ysku- Kamiennej zawodniczki AZS UJK
Kielce wspierane przez kontuzjowane zawodniczki oraz
kibiców sprawi³y sobie mi³y
p r e z e n t M i k o ³ a j k o w y o dnosz¹c kolejne zwyciêstwo
w rozgr ywkach III Ligi Kobiet.
Pocz¹tek pier wszej par tii
spotkania nale¿a³ do wyrównanych. Jednak z punktu na
punkt zawodniczki AZSu gra³y
coraz lepiej, pokazuj¹c swoje
siatkarskie umiejêtnoœci oraz
wykor zystuj¹c s³aboœci gospodyñ. Ostatecznie siatkarki zakoñczy³y tego seta
25:15.

Drugi set, niestety przegrany, spowodowany by³ du¿¹ iloœci¹ b³êdów w³asnych. Mimo
prób odrabiania strat, to przeciwniczki wygra³y tê partiê doprowadzaj¹c do remisu. Nale¿y oddaæ siatkarkom ze Skar¿yska, ¿e wykorzysta³y atut
w³asnego boiska popisuj¹c
siê wieloma m¹dr ymi zagraniami.
Tr zecia i czwar ta par tia
mia³a podobny przebieg do
premierowej ods³ony. Zawodniczki AZS nie chc¹c straciæ
cennego punktu kontrolowa³y
dalsz¹ czêœæ spotkania. Siatkarki pokaza³y siê z bardzo dobrej strony szczególnie w ataku i bloku pozwalaj¹c zdobyæ
przeciwniczkom jedynie odpowiednio: 14 i 16 punktów.

i³kar ze rêczni AZS
UJK pokonali bez najmniejszych problemów w swoim ostatnim tegorocznym spotkaniu w
III lidze Padwê Zamoœæ 42:30
(18:14). – By³ to spokojny
mecz bez wiêkszych sensacji,
prowadzaliœmy w nim od samego pocz¹tku do samego koñca
– ocenia spotkanie trener Tomasz B³aszkiewicz.
Pojedynek z rywalami z Zamoœcia mia³ dla „czarno-bia³o-czer wonych” bardzo
wa¿ne znaczenie. Po pierwsze
zwyciêstwo oznacza³o, ¿e dru¿yna AZS UJK pozostanie liderem III ligi na przerwê miêdzy
kolejnymi rundami. Po drugie
podopieczni trenera B³aszkiewicza chcieli w tym meczu zatrzeæ z³e wra¿enie z poprzedniego sezonu, kiedy to dosyæ
niespodziewanie przegrali z
Padw¹ w Zamoœciu.
Spotkanie rozpoczê³o siê
od dobrej gry i prowadzenia gospodarzy. W 16. minucie przeciwnicy z Zamoœcia doprowadzili do wyrównania po 8. Jednak podopieczni trenera B³aszkiewicza nie przejêli siê takim

obrotem spraw. Dziêki dobrej i
konsekwentnej grze w ataku
akademicy ponownie odskoczyli przeciwnikom i zeszli do
szatni prowadz¹c 18:14. Pier wsza po³owa by³a w naszym wykonaniu dosyæ szarpana. Takim utrudnieniem, które
przeszkadza³o zarówno nam
jak i przeciwnikom by³o s³oñce.
Mo¿na tym usprawiedliwiæ
ch³opców, poniewa¿ mieliœmy z
tego powodu du¿o niez³apanych i wyrzuconych pi³ek – ocenia pierwsz¹ po³owê trener Tomasz B³aszkiewicz.
Po powrocie na parkiet obraz gry nie zmieni³ siê. Szczypiorniœci AZS UJK kontrowali
sytuacjê na boisku, powiêkszaj¹c z ka¿d¹ minut¹ swoje

prowadzenie. - Drug¹ po³owê
zaczêliœmy ju¿ mocniej. Przez
ca³y jej przebieg nie by³o zagro¿enia ze strony przeciwników, jeœli chodzi o wynik. Mogliœmy dziêki temu, gdzieœ od
40. minuty, zmieniæ trochê nasze ustawienie w obronie i
zacz¹æ broniæ 6:0. Pozwoli³o
nam to przeprowadziæ skuteczne kontr y i zdobywaæ z
nich kolejne trafienia – komentuje trener B³aszkiewicz.
Bramki bez wiêkszych problemów zdobywali miêdzy innymi:
Pawe³ Papaj i Daniel Boszczyk. Obaj zawodnicy zakoñczyli spotkanie z identyczn¹
iloœci¹ dziewiêciu trafieñ na
koncie. Ostatecznie w meczu
zwyciê¿yli gospodarze 42:30.

Wyniki. AZS UJK Kielce - Padwa Zamoœæ 42:30 (18:14). AZS: Blaszkiewicz, Kucper - B¹k 2, Papaj 9, Wojda
2, Michalski 7, Boszczyk 9, Kutwin
5, Bednarski 7, £ukaszczyk 1, Rybak, Weso³owski.

Na wyró¿nienie za spotkanie zas³uguje ca³a dru¿yna
AZS UJK. Bardzo dobrze zagra³a obrona, a zw³aszcza haruj¹cy w niej za trzech Micha³
Rybak. Natomiast stuprocentow¹ skutecznoœci¹ w ataku
mo¿e pochwaliæ siê, niezawodny jak zwykle, £ukasz Michalski. Szczególne wyró¿nienie i pochwa³y za mecz trener
B³aszkiewicz skierowa³ w stronê, wspomnianego ju¿ wczeœniej, Daniela Boszczyka. - Daniela nale¿y w tym meczu wyró¿niæ za to, ¿e swoj¹ gr¹ tkn¹³
takiego dobrego ducha w zespó³ i poci¹gn¹³ kolegów do
lepszej gry.
Teraz przed szczypiornistami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zas³u¿ona przerwa
w rozgrywkach III ligi. Rywalizacjê w rundzie rewan¿owej,
od wyjazdowego pojedynku z
MKS Bi³goraj, podopieczni trenera B³aszkiewicza rozpoczn¹
z pierwszego miejsca w tabeli.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
„czarno-bia³o-czerwoni” utrzymaj¹ pozycjê lidera a¿ do koñca sezonu.
Maciej WADOWSKI

Fot. Karolina Boszczyk

Wynik. DANA GAMEB Skar¿ysko-Kamienna - KU AZS UJK Kielce 1:3(
15:25, 25:23, 14:25, 16:25). MVP
meczu: Karolina Giel.

Dobra zabawa przy
stole pingpongowym…
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gr udnia w
hali UJK przy
ulicy Leœnej
odby³ siê fina³ Jesiennej Ligi Tenisa
Sto³owego, or ganizowanej
przez KU AZS UJK Kielce.
- Ide¹ ligi jest to, ¿eby nie
tylko przychodziæ na treningi,
ale i tak¿e mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich umiejêtnoœci w
r ywalizacji z innymi. Dlatego
systematycznie od wielu lat
(ponad 15-stu – przyp. mw)
gramy ligê jesienn¹ i wiosenn¹ – mówi koordynatorka
rozgrywek i zarazem opiekunka sekcji tenisa sto³owego
AZS UJK doktor Jadwiga Kamiñska.
W tegorocznej edycji Ligi
bierze udzia³ piêæ uczelni, w
tym cztery kieleckie: Wy¿sza
Szko³a Ekonomii i Nauk
Spo³ecznych, Wszechnica
Œwiêtokrzyska, Politechnika
Œwiêtokrzyska i Uniwersytet
Jana Kochanowskiego (kobieca i mêska reprezentacja), a
tak¿e Wy¿sza Szko³a Biznesu i
Przedsiêbiorczoœci z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Rywalizacja odbywa siê na zasadzie
ka¿dy z ka¿dym (mecz plus rewan¿). Uczelniê reprezentuje

troje zawodników, dopuszcza
siê zespo³y z³o¿one z kobiet i
mê¿czyzn. W dru¿ynie danej
uczelni mog¹ zagraæ równie¿
jej pracownicy naukowi. W ramach jednego spotkania rozgrywa siê maksymalnie 10 pojedynków. 9 meczów w grze
pojedynczej systemem ka¿dy
z ka¿dym. Po trzech grach singlowych natomiast rozgr ywana jest gra deblowa. Mecz toczy siê do szeœciu wygranych
spotkañ przez jedn¹ z uczelni,
mog¹ zdarzyæ siê równie¿ remisy po 5.
Opiekunem i osob¹ graj¹c¹
w dru¿ynie z Ostrowca jest, co
war te podkreœlenia, 76-letni
Tadeusz Kurek, rywalizuj¹cy na
równi z du¿o m³odszymi od siebie zawodnikami. Zawody przyci¹gaj¹ tak¿e pracowników
w³adz uczelni. W dru¿ynie WSETiNS gra jej prorektor do spraw
ogólnych Dariusz Kruk.
Ostatecznie tegoroczn¹ Jesienn¹ Ligê Tenisa Sto³owego
wygra³a Politechnika Œwiêtokrzyska, drugie miejsce zajê³a
Wszechnica Œwiêtokrzyska, a
tr zecie WSETiNS. Kolejne
emocje w Lidze Tenisa
Sto³owego ju¿ na wiosnê.
Maciej WADOWSKI

Liderzy z Uniwersytetu – podsumowanie rundy

Z

godnie z przedsezonowymi obietnicami,
szczypiorniœci AZS UJK
Kielce zajmuj¹ pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek III
ligi pi³karzy rêcznych na pó³metku rozgrywek.
Podopieczni trenera Tomasza
B³aszkiewicza po zesz³orocznym
czwartym miejscu w lidze, w tym
sezonie postawili przed sob¹
zdecydowanie ambitniejsze plany. Ich g³ównym celem jest
awans do II ligi. Na razie s¹ na jak
najlepszej drodze do realizacji
tych postanowieñ. Po piêciu spotkaniach s¹ niepokonanymi liderami III ligi. - Mi³o jest, ¿e koñczymy tê rundê na pierwszym miejscu. Nie spodziewa³em siê, ¿e pójdzie nam w niej a¿ tak dobrze.
Jest to dowód, ¿e warto ciê¿ko
pracowaæ. Mamy ochotê byæ dalej w czubie tabeli – komentuje
trener B³aszkiewicz.
Natomiast kapitan AZS UJK
Pawe³ Papaj dodaje. - Stworzyliœmy kolektyw, który podczas
pierwszej rundy pokaza³, ¿e potrafi ze sob¹ wspó³pracowaæ. Widaæ to by³o wielokrotnie zw³asz-

cza w grze defensywnej, gdzie jeden potrafi³ zast¹piæ kolegê lub
mu pomóc.
W porównaniu do poprzedniego sezonu widaæ zdecydowan¹ poprawê w grze „czarno-bia³o-czerwonych”. - Mo¿e
jeszcze nie jesteœmy najlepsi, ale
tworzymy zgrany zespó³ na boisku, ale tak¿e poza nim. Widaæ, ¿e
ch³opcy graj¹ w tê sam¹ stronê i
do tej samej bramki. Ten zespó³
ukszta³towa³ siê ju¿ nie tylko w
grze, ale tak¿e mentalnoœciowo
ch³opcy dobrze siê dopasowali.
Teraz tylko pozostaje nam szlifowaæ formê sportow¹ – ocenia
swoj¹ dru¿ynê trener B³aszkiewicz.
Pawe³ Papaj uzupe³nia³a
s³owa trenera: - W naszej grze widzê progres, wielu z nas zrobi³o
spore postêpy w grze indywidualnej, ale ca³y czas najwa¿niejszy
jest tu zespó³.
Kluczowym meczem w rundzie, który zarazem pozwoli³ na
objêcie prowadzenia w tabeli, by³
dla akademików z Kielc wygrany
pojedynek ze Stal¹ II Mielec. Odby³ siê on po niespodziewanym

remisie w derbach Kielc z Polonic¹. – Na pewno remis z Polonic¹
by³ tak¹ nasz¹ wpadk¹ w tej rundzie. Myœlê, ¿e zabrak³o nam wtedy zdecydowanie skutecznoœci.
Mieliœmy chyba tak¿e zbyt du¿¹
chêæ wygrania tego pojedynku.
Jednak to potkniêcie zaprocentowa³o tym, ¿e pojechaliœmy do
Mielca i musieliœmy te stracone
punkty tam odrobiæ. I odrobiliœmy
–wspominaTomaszB³aszkiewicz.
Na przestrzeni ca³ej rundy ciê¿ko wskazaæ najlepszego zawodnika w dru¿ynie Tomka B³aszkiewicza. Powy¿sze zdanie potwierdzaj¹ s³owa trenera. - Zdecydowanie muszê pochwaliæ wszystkich ch³opaków. Jesteœmy nieobliczalnym zespo³em, oczywiœcie w pozytywnym znaczeniu tego s³owa. Nigdy niewiadomo kto
w danym meczu bêdzie naszym
ma³ym liderem, raz jest nim Daniel, za chwilê Pawe³, tudzie¿ Bartek albo ktoœ inny. Ka¿dy po kolei
mo¿e wzi¹æ ciê¿ar gry na siebie, w
zale¿noœci od tego jak mu dany
mecz wyjdzie. Sporym wsparciem dla dru¿yny AZS UJK okaza³
siê sam trener B³aszkiewicz. W kil-

ku meczach da³ siê on poznaæ jako bramkarz, broni¹c czêsto wiele wa¿nych pi³ek.
Na wiosnê kielczanom na pewno bêdzie gra³o siê ciê¿ej w lidze. A
to z prostego powodu, ¿e ka¿dy
bêdzie chcia³ ograæ lidera. Pawe³
Papaj widzi sprawê troszkê inaczej
- Nie lekcewa¿¹c nikogo, ale widzê
tu przede wszystkim dwa zespo³y,
które szczególnie nastawi¹ siê
przed meczami z nami - Polonicê,
botobêd¹kolejnederbyKielciStal
Mielec. Jeœli jednak chcemy iœæ do
przodu i faktycznie zaj¹æ pierwsze
miejsce, mieæ zielone œwiat³o do
gry jeszcze wy¿ej, to musimy patrzeæ przede wszystkim na siebie,
skupiaæ siê na w³asnej grze i koncentracji. Wtedy powinniœmy wygrywaæ kolejne mecze. Sami musimy sobie jednak podnosiæ poprzeczkê.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
powy¿sze s³owa zdaj¹ odzwierciedlenie na parkiecie. - Cel zosta³
postawiony, realizujemy go dalej,
na razie na pó³metku jest bardzo
dobrze – podsumowuje Tomasz
B³aszkiewicz.
Maciej WADOWSKI

