
15.05.2018r. Dzień Sportu na UJK w Kielcach. 

Już od godziny 9:00 Centrum Rehabilitacji i Sportu tętniło życiem. Tłumy 

studentów, pracownicy i kibice byli świadkami corocznego wydarzenia 

sportowego.  

 2 godzinny Maraton Fitness- uczestniczyło ok. 120 studentek 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Pokazy crossmintona i tenisa ziemnego zorganizowane przez 

studentów Edukacji Szkolnej UJK 



 
 

 VI Bieg przez Kampus ok. 450 zawodników 

 



 

                                       

  
 

  



 Pokaz gry futsalu w wykonaniu studentów i studentek UJK 

 

 

W organizacji Dnia Sportu pomagało ok. 80 wolontariuszy na trasie biegu, 

patrole ratowników medycznych z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, 

studentów II i III roku kierunku Wychowania Fizycznego oraz III roku kierunku 

Turystyki i Rekreacji.      

    

 



 

 

VI Bieg przez Kampus o Puchar JM Rektora UJK w 

Kielcach 

Wyniki Biegu przez Kampus: 

Studenci 
Kobiety 

1. Anna Wójcik (wzornictwo) 

2. Wioletta Król (geografia) 
3. Julia Senderska (lingwistyka stosowana) 

Mężczyźni 
1. Tomasz Biskupski (administracja) 

2. Piotr Jaśtal (wychowanie fizyczne) 
3. Piotr Stanik (wychowanie fzyczne) 

Pracownicy 

Kobiety 
1. Sabina Jarząbek (Rektorat) 

Mężczyźni 
1. Artur Borcuch (Instytut Zarządzania) 
2. Łukasz Stolarski (Instytut Filologii Obcych) 

3. Łukasz Jabłoński (Instytut Fizyki) 

 

Rywalizacja, radość, ruch- dobra zabawa oczami kieleckich 

mediów.  

Dużo się działo!!!  



Setki studentów biegły przez Kampus UJK Kielce 

Echo Dnia  

 

 

 

Ponad 400 osób wzięło udział w corocznym „Biegu przez Kampus” 

organizowanym w ramach juwenaliów przez Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.  
Uczestnicy mieli do pokonania trasę dwóch kilometrów, której początek znajdował się 

przy uniwersyteckiej bibliotece, a koniec pod halą sportową. Na starcie zameldowało się 

ponad 400 zawodników. Wśród nich byli obecni studenci, ale także absolwenci uczelni 

oraz pracownicy. Tradycyjnie do rywalizacji stanął także Jacek Semaniak, rektor uczelni. 

- Jest siła ducha, zobaczymy co ze zdrowiem ciała i jaki będzie wynik - mówił z 

uśmiechem tuż przed startem. 



 

 

Wysłane przez Nasze Kielce w wt., 15/05/2018 - 14:08  



 

Poprzez Bieg przez Kampus Centrum Rehabilitacji i Sportu, studenci 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach świętowali Akademicki 
Dzień Sportu.  

 
W biegu wzięło udział ponad 400 uczestników, a razem ze studentami pobiegł 
rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- Jacek Semaniak. Jest to 

kolejny element kieleckich Juwenaliów, a zarazem tradycja uczelni. Oprócz biegu 
nie zabrakło również innych sportowych atrakcji. Były zajęcia fitness, artystyczne 

i sportowe pokazy, a przed samym maratonem- rozgrzewka, czyli aerobik dla 
wszystkich. Imprezie towarzyszyła także muzyczna oprawa. Samo wydarzenie to 
dobra zabawa, która łączy poprzez sport.  



Organizatorami biegu było Akademickie Studium Wychowania Fizycznego i 

Sportu UJK w Kielcach, przy współpracy z ONIKS Kielce, Działem Promocji UJK 
Kielce oraz Kierownikiem Obiektów Świętokrzyska 21. 

 

 

Gazeta Wyborcza  

Rektor, wykładowcy i studenci biegali po kampusie UJK 

Radio Kielce 



 

Bieg studentów przez Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Kielce. 15.05.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce  

450 kieleckich studentów sprawdziło swoje możliwości podczas 
corocznego biegu przez kampus organizowanego w ramach kieleckich 

Juwenaliów. - To nie tylko dobra zabawa, ale także testowanie swoich 
umiejętności - mówili żacy. 

- Było ciężko, ale dałem radę. Chciałem sprawdzić granicę swojej wytrzymałości i 
udało się. Nie żałuję. Za rok na pewno też pobiegnę - mówi jeden z uczestników 
wydarzenia. 
 
TVP 3 Kielce 

Kielce, UJK 

Juwenaliowy bieg żaków. Dystans - 2 kilometry 
Publikacja: 15 maja 2018, 20:22  

  
Tradycyjnie drugi dzień juwenaliów upłynął pod znakiem sportu. I 
tradycyjnie....studenci zmierzyli się w Biegu przez Kampus UJK. Wystartowało 

400 zawodników. Co nimi kierowało - zobacz filmową relację. 



 

Poniżej linki do relacji fotograficznej i filmowej z kieleckich mediów: 
 

Sylwia Godowska PHOTO: 
https://plus.google.com/photos/105529679365061598949/album/65557891370
00100961?authkey=CJK929XFhOm6Ow 

 
Echo Dnia: 

http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/juwenalia-2018-w-kielcach-setki-studentow-
biegly-przez,4648247,galop,t,id,tm.html 
 

Gazeta Wyborcza: 
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/5,47262,23403613.html?disableRedirects=true 

 
Nasze Kielce: 
http://www.naszekielce.com/?q=studencki_bieg_przez_kampus_ujk_2018_zdjeci

a_wideo 
 

Radio Kielce: 
http://www.radio.kielce.pl/post-70660 

 
TVP3 Kielce: 
https://kielce.tvp.pl/37219000/juwenaliowy-bieg-zakow-dystans-2-kilometry 

 
studiuje.eu: 

http://studiuje.eu/111/14559-Bieg_przez_Kampus_UJK.html 
 
 
Materiał przygotowali Klaudia Pożoga i Andrzej Szołowski 

https://plus.google.com/photos/105529679365061598949/album/6555789137000100961?authkey=CJK929XFhOm6Ow
https://plus.google.com/photos/105529679365061598949/album/6555789137000100961?authkey=CJK929XFhOm6Ow
http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/juwenalia-2018-w-kielcach-setki-studentow-biegly-przez,4648247,galop,t,id,tm.html
http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/juwenalia-2018-w-kielcach-setki-studentow-biegly-przez,4648247,galop,t,id,tm.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/5,47262,23403613.html?disableRedirects=true
http://www.naszekielce.com/?q=studencki_bieg_przez_kampus_ujk_2018_zdjecia_wideo
http://www.naszekielce.com/?q=studencki_bieg_przez_kampus_ujk_2018_zdjecia_wideo
http://www.radio.kielce.pl/post-70660
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http://studiuje.eu/111/14559-Bieg_przez_Kampus_UJK.html

