
HORYZONTy
MIESIĘCZNIK STUDENCKI

LISTOPAD 2022 (NR 1)

Z Himalajów do Kielc
Piotr Pustelnik z

wizytą w Kielcach

Co robić w
chłodne wieczory?

Przegląd nadchodzących
wydarzeń

Wielkie święto czytelników
Międzynarodowe Targi

Książki



Od redaktora naczelnego
WYDARZENIA
XXV Targi Książki. Wielki sukces czy porażka?
Jesień pełna atrakcji
KULTURA
Z Himalajów do Kielc. Piotr Pustelnik gościem w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
Potwór i jego potwór
Kinowe premiery w Heliosie
SPOŁECZEŃSTWO
Fake newsy w Internecie. Czym są i jak się przed nimi
uchronić?
Z ŻYCIA UJK
Kolejna wygrana naszych siatkarek!
SPORT
Kielce znów mają swoją skocznię
Pojedynek dwóch tytanów League of Legends!
DODATEK
Horoskop

 

W tym numerze

3
 
4
6
 
 

10
12
13
 
 

16
 

17
 

19
21
 

23

Stopka redakcyjna
WYDAWCA
Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
REDAKTOR NACZELNY
Milena Kasperek
KOREKTA TEKSTÓW
Dominika Szybalska
REDAKTOR TECHNICZNY
Katarzyna Wdowska

REDAKTORZY
Karolina Posłowska
Klaudia Sasak
Aleksander Senderowski
Elżbieta Serewiś
Weronika Stemplewska
Dominika Szybalska
Katarzyna Wdowska
Michał Zdziech



Od redaktora  Horyzonty 

str. 3 

 

Szanowni Czytelnicy! 

Witam Was serdecznie  

w pierwszym numerze „Horyzontów”. 

Czasopiśmie stworzonym przez 

nieliczną, ale zgraną grupę studentów, 

która ma wielką nadzieję zaciekawienia 

każdego czytelnika. Nazwa naszego 

pisma odnosi się do nas wszystkich, 

zarówno redakcji, jak i Was. Ważne jest, 

aby być otwartym na nowe 

perspektywy, doświadczać różnych 

rzeczy, czyli właśnie poszerzać swoje 

horyzonty.  

Nieważne czy jesteś nowym 

studentem czy już kończysz swoją 

przygodę na uczelni, ponieważ 

przedstawimy wiadomości zarówno  

z naszego ukochanego UJK, jak i ze 

świata. Jesteś sportowym świrem? 

Może zainteresuje cię mecz naszych 

uczelnianych czempionów lub otwarcie 

skoczni narciarskiej. Jesteś mało 

zaznajomiony z Kielcami? W naszym 

czasopiśmie możesz przeczytać,  

co ciekawego będzie się działo  

w mieście, w nadchodzących 

tygodniach.  

W „Horyzontach” będziemy 

poruszać różnorodne tematy od sztuki, 

po sport. W ten sposób chcemy pokazać 

indywidualność oraz wyjątkowość 

każdej osoby biorącej udział  

w tworzeniu czasopisma. Rezultatem 

naszej współpracy jest ten oto numer.  

Życzę miłej lektury! 

 Milena Kasperek 

Archiwum prywatne 
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XXV Targi Książki 

Wielki sukces czy porażka?
Wielkie czytelnicze święto przyciągnęło do siebie rzesze entuzjastów książek. 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie rozpoczęły się 27 października i trwały 

do 30 października 2022 roku. Tegoroczna, 25 edycja przyciągnęła wielu gości  

z Polski. Zachwycała nie tylko różnorodnością publikacji, ale także możliwością 

zdobycia autografu autorów zaproszonych na to wydarzenie. Czytelnicze święto 

spotkało się z tłokiem, kolejkami i kłopotami z dojazdem. Organizatorzy 

wydarzenia mimo pojawiających się uwag, nie zwiększyli liczby miejsc dla 

odwiedzających.

 

 Dojazd do 

targów z centrum 

Krakowa jest możliwy 

zarówno samochodem 

jak i tramwajem. Druga 

opcja jest na pewno 

ciekawym przeżyciem - 

można poczuć się  

jak sardynka w puszce. 

Tak duża liczba 

zwiedzających 

doprowadziła do tego, 

że po dwóch, trzech 

przystankach nie było 

miejsca dla 

wsiadających. Po dotarciu na ul. Galicyjską 

9, gdzie odbywały się targi, kolejka  

do zakupu biletów ciągnęła się kilka 

metrów. Poruszała się powoli, a ludzi 

wciąż przybywało. O godzinie 10:00 

sytuacja była jeszcze w granicach normy. 

Spotkania autorskie rozpoczęły się około 

godziny 13.00-14.00. Odwiedzający, jak  

i wystawcy mogli zauważyć problem jakim 

jest zbyt mało miejsca dla wydarzenia, 

które z roku na rok cieszy się coraz większą 

popularnością. Potwierdza to liczba 496 

wystawców, ponad 47 tys. odwiedzających 

i prawie 1000 autorów. Dla porównania  

w 1 edycji Międzynarodowych Targów 

Książek wzięło udział 140 wystawców  

i 4700 zwiedzających. Przeczy  

to stwierdzeniu że czytelnictwo w Polsce 

umiera. Można przewidywać, że 26 targi 

książki będą cieszyć się jeszcze większą 

popularnością co może powielić problem 

tłumów. Jest to niewątpliwie wielki minus 

wydarzenia, który powinien zostać 

rozwiązany. Wielu autorów zwraca na  

to uwagę w swoich wpisach na Facebooku, 

ale jak dotąd nie przyniosło to skutków.  

By jednak zapoznać się z całym obrazem 

wydarzenia trzeba wspomnieć o plusach. 

Międzynarodowe Targi Książki zapraszają 

bardzo wielu autorów, co może być 

fot. Weronika Stemplewska 
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niepowtarzalną okazją do zdobycia 

podpisu z dedykacją. Zarazem można 

zapoznać się z wieloma wydawnictwami 

jakie istnieją w Polsce oraz ich ofertą.  

Nie wszystkie z nich sprzedają książki  

w sklepach stacjonarnych - niektóre 

funkcjonują tylko w sklepach 

internetowych. Przy tej okazji można 

wspomnieć i autorów, którzy  

nie współpracują z wydawnictwem,  

ale wydają książki samodzielnie. Decydują 

o wszystkim, od napisania po wydruk 

książki i sprzedaż. Są oni stałymi 

uczestnikami targów, gdzie mogą zaistnieć 

w świadomości czytelników. Jakby  

na to nie patrzeć mimo porażki pod 

względem organizatorskim, jest  

to interesujące wydarzenie. Trzeba na nim 

być, by to poczuć i móc zobaczyć  

na przykład Yode zbudowanego z klocków 

lego wielkości człowieka. Należy  

też uzbroić się w cierpliwość do tłumów  

i mieć silną wolę, by na książki nie wydać 

całej wypłaty. 

Weronika Stemplewska 

 

 

fot. Weronika Stemplewska 

fot. Weronika Stemplewska 



Wydarzenia  Horyzonty 

 
 
 

str. 6 
 

Jesień pełna atrakcji 

Przegląd nadchodzących wydarzeń 
w Kielcach 

 

26.11.2022 r. o godz. 19:00  

Pijalnia BANG będzie świętować swoje  

8. urodziny! Na tak hucznej imprezie nie 

może Cię zabraknąć. Motywem 

przewodnim jest serial Peaky Blinders.  

Do zobaczenia!  

 

26.11.2022 r. o godz. 20:00  

Klubowe Andrzejki w PIWNICY  

w Czerwonym Fortepianie. Podczas 

trwania wydarzenia będziecie mogli 

poznać samych siebie, dzięki obecności 

Wróżki, dobrze zjeść, skorzystać  

z barowych promocji i z wielu innych 

atrakcji. Na imprezie obowiązuje dress 

code (party night). Właścicielom zależy  

Fot. Pijalnia Bang 
Fot. Metro Kielce 
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na komforcie, dlatego wymagana jest 

wcześniejsza rezerwacja, korzystając  

z nr telefonu 512170995. 

Cena:  

- studenci (18-24 r.ż. z ważną legitymacją 

studencką): 10 zł za osobę do godziny 

22:00, potem regularna cena 30zł za osobę, 

- wstęp bez miejsc siedzących: 30zł  

za osobę 

- wstęp z rezerwacją miejsca siedzącego  

w loży VIP – 50 zł/os. 

26.11.2022 r. o godz. 17:00  

LXIX Kielecka Giełda Minerałów, 

Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. 

Wydarzenie odbędzie się w Kieleckim 

Centrum Kultury i będzie trwało do 27.11. 

Będzie możliwość przyjrzeniu się tutaj 

cudownym okazom oraz zakupu 

nietuzinkowej biżuterii.  

 

27.11.2022 r. o godz. 10:00  

Targi Ślubne przy ulicy Zakładowej 1. 

Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa 

wszystkich, którym odpowiada  

ta tematyka. W trakcie targów możesz 

znaleźć nietuzinkową suknię ślubną czy 

perfekcyjny garnitur. Poczujesz inspiracje, 

poznasz nowe trendy i zdobędziesz wiedzę 

od ekspertów.  

Cena biletu: 20zł za osobę. 

27.11.2022 r. o godz. 10:00  

Kielecki Spacer Miejski z hasłem „Cudze 

chwalicie, a Kielc nie znacie”. Podczas 

wędrówki kielczanie, jak i przyjezdni 

poznają miasto i jego najpiękniejsze 

miejsca. Często przez codzienną gonitwę 

nie mamy czasu poznać historii miasta, 

jego walorów, ciekawych miejsc  

i inspirujących ludzi. To wydarzenie 

będzie nie tylko świetnym ćwiczeniem 

umysłu, poprawą kondycji, ale jest również 

przyjazne dla osób anglojęzycznych. 

Zbiórka na parkingu przy kościele  

pw. Św. Wojciecha. Czas trwania spaceru 

około 2-3h. 

Cena: bezpłatne 

27.11.2022 r. o godz. 17:00  

W Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” 

publiczność pozna historie bohaterów 

dzieła Brunona Schulza pt. „Sklepy 

cynamonowe” w reżyserii Roberta 

Drobniucha. Co ciekawe scenografie i grę 

aktorską urozmaici muzyka na żywo  

w akompaniamencie Michała 

Górczyńskiego. Twórcy spektaklu zostali 

nagrodzeni Główną Nagrodą na  

XVII Festiwalu Sztuki Teatralnej. 

Prestiżowe wyróżnienie za scenografię 

zdobył Cengiz Özek na  

Fot. Kielecka Giełda Minerałów, Skamieniałości i 
Wyrobów Jubilerskich 

Fot. Targi Ślubne 

Fot. Karolina Posłowska 
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X Międzynarodowym Festiwalu Teatru 

Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych 

„Lalka też człowiek” w Warszawie.  

Z okazji ustanowienia przez Senat RP 2022 

Rokiem Brunona Schulza po 7 latach 

przerwy sztuka wraca na deski teatru. Czas 

trwania spektaklu to 50 minut.  

29.11.2022 r. o godz. 19:00  

Z Wojewódzkiego Domu Kultury 

przypadkowi przechodnie usłyszą 

niekontrolowane śmiechy, a to za sprawą 

stand-upera Grzegorza Dolniaka. Swoim 

nowym programem pt. „Lifehack” rozbawi 

najpoważniejszego zawodnika. W końcu 

„Śmiech to zdrowie”, a tricków, które 

pomogą przetrwać w życiu, nigdy za wiele!  

Cena: od 59zł.  

05.12.2022 r. o godz. 19:00  

W Filharmonii Świętokrzyskiej zebrani 

goście będą mogli obejrzeć występ 

Narodowego Baletu Kijowskiego  

pt. „Dziadek do Orzechów. Artyści 

przedstawią widzom te nietuzinkową 

historie w rytmie muzyki.  

Cena: od 109 zł. za osobę.  

15.12. 2022 r. o godz. 18:00  

W klubie Maska o godz. 20:00 wystąpi 

GIBBS (Mateusz Przybylski). Artysta 

kradnie serca ludzi swoją oryginalną 

twórczością i zaskakującymi tekstami. 

Cena biletu: 75zł. (dostęp do wyczerpania – 

najpóźniej do 15.12.2022 r.)   

17. 12. 2022 r. o godz. 17  

Kabaret Skeczów Męczących pojawi się  

w Kieleckim Centrum Kultury z „Polską 

misją komiczną”. Panowie mają ambitny 

plan, aby rozbawić i przenieść widzów  

na inną orbitę.  

Cena biletu: od 80 do 100zł. za osobę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Grzegorz Dolniak 

fot. Agencja Brussa 

fot. Studio Super 

fot. Kabaret Skeczów Męczących 
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04.12.2022 r. o godz. 17:00  

W Pałacyku Zielińskiego – Dom Środowisk 

Twórczych w Kielcach publiczność po raz 

kolejny będzie mogła uczestniczyć w XV 

odsłonie Kieleckiego Festiwalu Kąśliwości. 

Poprowadzi je Artur Andrus, a jego gośćmi 

będą: Tomasz Jachimek, Kabaret Czyści Jak 

Łza, Sławomir Maciejewski oraz Łukasz 

Rybarski. Pamiętaj, żeby wrócić bez 

żadnego ugryzienia, ostrożnie! 

Cena biletu: 80zł. za osobę (do 27.11.2022 

r.), później 100zł. za osobę. 

 

18.12.2022 r. o godz. 17:00  

W Pałacyku Zielińskiego – Dom Środowisk 

Twórczych wybrzmi muzyczny stand-up 

w wykonaniu Adama Snopka. Pianista  

i showman w jednej osobie połączy trzy 

różne formy – stand-up, performance  

i koncert, tworząc wydarzenie, które 

będziesz miło wspominać.  

Czy połączenie muzyki barokowej  

w stylu Bacha z hardrockiem zespołu 

AC/DC zadowoli Cię? Jeśli tak,  

to wydarzenie jest dla Ciebie stworzone! 

Cena biletu: 30 zł za osobę (do 

17.12.2022), 40zł w dniu koncertu za 

osobę. 

 

 

Karolina Posłowska 

fot. Pałacyk Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach 

fot. Pałacyk Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach 
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Z Himalajów do Kielc. Piotr 
Pustelnik gościem w 

Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej 

13 października 2022 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach gościła 

Piotra Pustelnika. Spotkanie autorskie ze zdobywcą Korony Himalajów  

i Karakorum, było jednocześnie promocją autobiografii „Ja pustelnik”.  

   Spotkanie z czytelnikami 

Piotr Pustelnik rozpoczął od 

rozszyfrowania tytułu książki 

biograficznej napisanej 

wspólnie  przez himalaistę  

i dziennikarza Piotra 

Trybalskiego. Należy zwrócić 

uwagę, że „pustelnik” jest 

napisany z małej litery. To jest 

w zasadzie atrybut wyprawy, bo 

w górach człowiek jest samotny – 

wyjaśnił.   

Jedno z pierwszych 

pytań jakie padło od 

prowadzącego dotyczyło 

tego, jak himalaista wspomina 

początki pracy zawodowej 

łączonej z wyjazdami w góry. 

Piotr Pustelnik jest doktorem 

inżynierii chemicznej,  

a pracował wówczas jako 

wykładowca na Politechnice Łódzkiej. 

Zaznaczył, że czasem była to kwestia 

wyboru między górami, a karierą 

naukową. Jak wspomniał, miał 

wyrozumiałego szefa. Jednak raz zdarzyła się 

Fot. Elżbieta Serewiś 
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taka sytuacja, że podróż się znacznie 

przedłużyła i rektor czekał na mnie z rozmową 

pionizującą – dodał.   

Gość biblioteki w dalszej rozmowie 

przyznał, że jednym z jego autorytetów jest 

Walter Bonatti – włoski wspinacz, zaś 

ulubionym cytatem pochodzącym właśnie 

od Bonattiego: „Góry są środkiem, celem 

jest człowiek. Nie chodzi o to, aby wejść na 

szczyt, robi się to, aby stać się kimś 

lepszym”. Nawiązując do tych słów 

uczestnicy mieli okazję również poznać 

osobiste podejście Pustelnika do 

wspinaczki oraz gór. Tłumaczył, że każde 

załamanie wzmacniało jego charakter i 

dodawało chęci do kolejnych wypraw.  

Tę część spotkania zwieńczyło 

pytanie dotyczące zmian jakie 

doświadczyła branża wspinaczkowa oraz 

sami himalaiści. Pustelnik podsumował to 

następująco – Generalnie nie zmieniły się 

tylko góry. Wspomniał również, że w tych 

najbardziej elitarnych górach 40 lat temu 

byli tylko alpiniści, zaś dziś większość 

stanowią turyści.  

Na samym końcu spotkania  

z Pustelnikiem pytania zadawała 

publiczność. Zainteresowaniem cieszył się 

temat planów Polskiego Związku 

Alpinistów. W międzyczasie były 

wyświetlane zdjęcia z wypraw górskich 

gościa WBP.  

Pojawiły się między innymi 

czarnobiałe fotografie z Mount Blanc,  

a także azjatyckich Pamirów, Annapurny  

i innych. 

 

Elżbieta Serewiś 

 

 fot. lubimyczytac.pl 
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Potwór i jego potwór 
Klasyczna ikona grozy nawiedza Kielce. Z okazji Halloween teatr im. Stefana 

Żeromskiego podjął się zaadaptowania powieści do dramaturgicznych realiów. 

Spektakl można było oglądać w dniach 29.10. – 6.11. i w drugiej połowie grudnia 

sztuka powróci na deski teatru. Dla studentów przewidziane są zniżki. 

Po grozie spodziewać się można 

uczucia strachu, znanych klisz z tanich 

horrorów klasy B. Dramat przybliża jednak 

inną perspektywę na przebieg akcji. W tym 

wypadku widz ma wgląd w sytuacje 

rodzinne tytułowego Frankensteina i jego 

ambicje. Po wielu utajonych troskach 

młody student zaczyna mieć chorobliwe 

obsesje, których skutków nie jest w stanie 

przewidzieć. Z początku powolna narracja 

nabiera tempa, gdy w zlepek kilkunastu 

wyselekcjonowanych ciał tchnięte zostaje 

życie. 

Kompleks Boga 

 Głównym motywem dramatu jest 

chęć zapętlenia cyklu stworzenia  

i zniszczenia, życia i śmierci. Badania 

Frankensteina miały na celu spełnić 

nawiedzające sny o nadprzyrodzonych 

osiągnięciach. Reżyser Jędrzej Piaskowski 

zwraca uwagę na to, co to 

znaczy być człowiekiem  

i odczuwać emocje, a także 

bezwarunkowo pożądać 

szczęścia. Im dalej prowadzi 

fabuła, tym większe 

współczucie dla odrzuconego 

monstrum, skazanego  

na wieczną samotność  

i tułaczkę. Wbrew pozorom 

świadoma i inteligentna 

abominacja potrzebuje troski od 

swojego pyszałkowatego ojca, 

który nie widzi lub nie chce 

widzieć ile cierpienia wywołał 

poprzez przezwyciężenie praw 

natury. 

Niejednoznaczność 

Potwora da się lubić ale można też 

go nienawidzić. Pochwalać. Krytykować. 

Punktem zapalnym dramatu jest chwila 

budzenia się ludzkich odruchów, które 

według jego samego są wewnętrznie 

sprzeczne. Wraz z silnym ciałem 

ukształtowała się silna psychika. 

Przytłaczająca chęć miłości  

i przeciwstawna zemsta. Gdy jedno  

z pragnień pozostaje niezaspokojone,  

to drugie dochodzi do głosu. Ogromna, 

choć romantyczna karykatura człowieka 

spaja wszystkie wątki dramatu i stwarza 

pytanie: 

      - Co było pierwsze? Potwór czy jego 

potwór? 

Michał Zdziech

 

fot. Monika Stolarska 
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Kinowe premiery w Heliosie 

   

25.11.2022r. 

Na dużym ekranie miłośnicy 

kinematografii będą mogli obejrzeć 

adaptacje filmową książki Camille  

De Angelis pt. „Do ostatniej kości”. 

Widzowie staną się świadkami ogromnego 

głodu i miłości, które połączą głównych 

bohaterów. Komplement „Jesteś tak słodką 

osobą, że mógłbym Cię schrupać” w tym 

przypadku może budzić niepokój. Nasuwa 

się jedno pytanie, czy więź i uczucie 

uchroni Maren i Lee przed sobą. 

Przekonamy się w dniu premiery. 

Charakterystyka: 

Reżyseria: Luca Guadagnino 

Gatunek: Dramat, Romans 

Kategoria wiekowa: od 15 lat 

Czas trwania: 130 minut 

Opis filmu: 

„Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej 

miłości między Maren (Taylor Russell), 

młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać  

na marginesie społeczeństwa, a Lee 

(Timothée Chalamet), porywczym 

wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej 

odysei na dystansie tysiąca mil poznają 

boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite 

pułapki Ameryki, epoki Ronalda Reagana. 

Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec 

od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą 

musieli zdecydować, czy ich uczucie jest  

w stanie pokonać ich odmienność.” 

Źródła: helios.pl; filmweb.pl; 

lubimyczytać.pl 

 

W tym dniu premierę będzie miał 

również film animowany pt. „Dziwny 

Świat”. Bohaterowie zabiorą widzów  

w podróż po nieznanej krainie, która 

zaskoczy pewnie nie jedną osobę. 

Charakterystyka: 

Reżyseria: Don Hall 

Gatunek: Animacja, Przygodowy, Akcja. 

Kategoria wiekowa: od 7 lat 

Czas trwania: 92 minut 

Opis filmu: 

„Film wyprodukowany przez Walt Disney 

Animation Studios, zabiera widzów  

w podróż po niezbadanej i niebezpiecznej 

krainie, w której fantastyczne stworzenia 

czekają na powrót rodziny Cladów – 
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legendarnych odkrywców - z ich ostatniej  

i zdecydowanie najważniejszej misji. Jak 

mówi reżyser Don Hall, „Dziwny świat” 

to ukłon w stronę brukowych magazynów 

– popularnych od pierwszej połowy XX w. 

czasopism fantastycznych drukowanych 

na tanim papierze. „W okresie dorastania 

uwielbiałem czytać brukowce”- wspomina. 

- „Opowiadały one często o niezwykłych 

przygodach grupy eksploratorów 

odkrywających ukryte światy czy prastare 

stworzenia, które były inspiracją  

do powstania filmu.” 

Źródła: helios.pl ; filmweb.pl  

 

16.12.2022 r.  

Po 13 latach od daty premiery 

pierwszej części na wielkim ekranie 

zobaczymy film pt. „Avatar: Istota wody”. 

Ponownie odwiedzimy planetę Pandora, 

jej mieszkańców i razem z nimi 

rozpoczniemy nową przygodę. Miłośnicy 

kina wraz z krytykami zacierają ręce. Pytań 

jest wiele, niepewnych jeszcze więcej. Czy 

druga część osiągnie taki sam sukces,  

a może będzie ogromnym rozczarowaniem 

dla tych, którzy na ten tytuł patrzą  

z ogromnym sentymentem? Przekonamy 

się w swoim czasie.   

Charakterystyka: 

Reżyseria: James Cameron 

Gatunek: Akcja, Fantasy, Przygodowy 

Kategoria wiekowa: od 13 lat 
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Opis filmu: 

„Akcja filmu „Avatar: Istota wody” 

rozgrywa się ponad dziesięć lat  

po wydarzeniach z pierwszej części.  

To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz 

ich staraniach, by zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, 

mimo tragedii, których wspólnie 

doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, 

aby przeżyć.” 

Źródła: helios.pl ; filmweb.pl  

 

Inne premiery 

25.11.2022 r. – premiera 

komedii romantycznej, 

reżyserii Tomasza 

Koneckiego pt. 

„Gorzko, gorzko”.  

 

25.11.2022 r. – premiera 

dramatu, reżyserii Marii 

Schrader pt. „Jednym 

głosem” z napisami 

polskimi. 

 

 

02.12.2022 r. – premiera 

mrocznego thrillera, 

reżyserii Tommiego 

Wirkola pt. „Dzika noc” 

z napisami polskimi. 

 

02.12.2022 r.  – premiera 

filmu familijnego, 

animowanego dla 

małych i dużych dzieci, 

reżyserii Ali Samadi 

Ahadi pt. „Kierunek: 

Księżyc!” w wersji dubbingowej. 

02.12.2022 r. – premiera 

filmu familijnego,  

w reżyserii Willa  

Specka oraz Josha 

Gordona pt. „Wielki 

zielony KROKODYL   

DOMOWY”. 

 

Karolina Posłowska 
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Kolejna wygrana naszych siatkarek! 

AZS UJK Kielce bez straty seta 

pokonuje swojego przeciwnika. 
W czwartek 27 października o godzinie 20:30 na hali Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego zostało rozegrane kolejne spotkanie Świętokrzyskiej I Ligi 

Kobiet. Podopieczne Grzegorza Osiakowskiego pewnie pokonały drużynę  

SPS Construction Kielce 3:0. To druga wygrana siatkarek AZS UJK Kielce  

w Grupie 2. 

Wydawać by się mogło,  

że mecz z najsłabszą drużyną  

w grupie nie sprawi większych 

problemów naszym siatkarkom.  

Tak też się okazało. Pomimo, że cały 

mecz miały pod kontrolą. to nie 

lekceważyły przeciwnika. 

Dziewczyny z AZS UJK Kielce 

rozpoczęły mecz w następującym 

składzie: 2.Maja Pindral, 

6.Aleksandra Ciszkiewicz, 9.Karolina 

Pokusa (K), 11.Julia Sutowicz, 

18.Zofia Kamińska i 20.Weronika 

Gajewska. Od pierwszych punktów 

wyraźnie było widać faworyta 

meczu. Przez większość spotkania 

gospodynie utrzymywały  

4 punktową przewagę nad 

przeciwnikiem. Zdecydowanie 

zagrywki były kluczem tego sukcesu. 

Przeciwna drużyna SPS Construction 

Kielce na swoją niekorzyść przez 

błędy własne, podwójne odbicia  

i brak przyjęcia oddalała się  

od wygranej. Warto jednak pochwalić 

rywala za „kiwki”, które sprawiały 

trudność siatkarkom UJK. Pierwszy set był 

jedynym, w którym rywalki pokazały 

swoją dobrą grę, a nawet miały kontakt 

punktowy z gospodyniami. Mimo  

to siatkarki AZS UJK Kielce do końca 

utrzymywały swoją przewagę wygrywając 

set 25:20. 

Na początku drugiego seta siatkarki 

AZS UJK Kielce wypracowały sobie  

3 punktową przewagę, która po niedługim 

czasie zwiększyła się do stanu 9:2. O czas 

poprosiła wówczas drużyna gości.  

Po przerwie ich gra się polepszyła ale nie 

były wstanie dogonić gospodyń.  

fot. AZS UJK Kielce 



Z życia UJK  Horyzonty 

str. 17 
 

Przy stanie 17:6 wzięły kolejny czas. 

Dokonywały również zmian jednak nie 

wpłynęło to na przebieg spotkania. 

Siatkarki UJK osiągały coraz to większą 

przewagę. Najwyższa w czasie meczu 

liczyła 14 punktów (21:7). Pod koniec seta 

pojawiły się problemy z przyjęciem i SPS 

Construction Kielce doprowadził do stanu 

22:13. Nie zmieniło to jednak przebiegu 

meczu i siatkarki AZS UJK Kielce wygrały 

kolejnego seta 25:14. 

Trzeci set zaczął się od zaciętej gry 

obu zespołów. Wyrównana walka trwała 

do stanu 8:8, później siatkarkom UJK udało 

się wypracować przewagę 4 punktów.  

Nie cieszyły się nią jednak długo. 

Przeciwniczki szybko dogoniły 

gospodynie (13:12) osiągając tylko jeden 

punkt różnicy. Oba zespoły grały bardzo 

zacięcie, a atmosfera pod siatką robiła się 

coraz bardziej nerwowa. Na pewno 

doświadczyć tego mogła kapitan drużyny 

SPS Construction Kielce kiedy przy stanie 

14:12 została ukarana żółtą kartką. 

Gospodynie stopniowo zwiększały swoją 

przewagę, odskakując już na 5 punktów 

(13:18). Drużyna gości próbowała jeszcze 

zawalczyć jednak ani dokonywane zmiany 

ani wzięty czas nie zmieniały wyniku.  

AZS UJK Kielce pokonały swoje rywalki  

z ogromną przewagą aż 10 punktów- 25:15, 

kończąc cały mecz z wynikiem 3:0. Miejmy 

nadzieje, że dobra passa naszych siatkarek 

będzie trwała jak najdłużej.  

 

Dominika Szybalska 

 

 

fot. AZS UJK Kielce 
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Kielce znów mają swoją skocznię 
O istnieniu aktywnej skoczni w Kielcach mogą nie pamiętać nawet „najstarsi 

górale”. Nowo otwarta mini skocznia ma symbolicznie nawiązywać do narciarskich 

tradycji oraz promować aktywność na świeżym powietrzu. 

W środę, 26 października odbyło 

się uroczyste otwarcie mini skoczni 

narciarskiej przy Szkole Podstawowej  

nr 9 w Kielcach. Na wydarzenie przybył 

Adam Małysz – były skoczek narciarski  

i obecny prezes Polskiego Związku 

Narciarskiego, który oficjalnie otworzył 

obiekt. Swoją obecnością uroczystość 

uświetnili również prezydent miasta 

Bogdan Wenta, wiceprezydent Marcin 

Chłodnicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Przemysław Chmiel, 

dyrektor SP nr 9 Łukasz Stochmal oraz 

pomysłodawca projektu Michał Filarski. 

W premierowych zawodach udział 

wzięło ponad 20 młodych adeptów 

narciarstwa z Wisły, Szczyrku, Łodzi, 

Ruczynowa i Kielc. Wśród dziewcząt 

najlepsza okazała się być reprezentantka 

klubu LKS Klimczok-Bystra Maja 

Ścisłowicz. W kategorii chłopców 

zwyciężył Kacper Seremak z SKS Szczyrk, 

oddając jednocześnie najdłuższy skok na 

3,5 metra. Był to pierwszy od lat 70. 

konkurs skoków narciarskich w stolicy 

województwa świętokrzyskiego.   

Tutaj latał nasz mistrz świata 

Skocznia przy kieleckiej 

„dziewiątce” nie jest pierwszym tego typu 

obiektem w mieście. Do niedawna 

podobna konstrukcja stała na szczycie 

Pierścienicy i przez ponad pół wieku 

górowała nad Kielcami. Choć nie była  

to wówczas popularna destynacja wśród 

polskich skoczków (mieliśmy przecież 

dobrze prosperujące kompleksy  

w Karpatach, Sudetach i Bieszczadach),  

to w ciągu jej istnienia na Pierścienicę 

przybywało wielu najlepszych 

sportowców, których dopingowały tłumy 

kibiców. W jednym z konkursów,  

na drugim miejscu uplasował się Wojciech 

Fortuna- późniejszy złoty medalista 

Igrzysk Olimpijskich w Sapporo. Ostatnie 

oficjalne zawody rozegrano w 1976 roku, 

a po upływie 30 lat zdecydowano się 

skocznię wyburzyć.  

Początkowo nowa skocznia miała 

zostać wybudowana na miejscu starej 

konstrukcji, jednak ze względów 

prawnych musiano zrezygnować z tego 

pomysłu. Wybór padł na Szkołę 

Podstawową nr 9.  

 

 

fot. Katarzyna Wdowska 
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„Małyszomania” wciąż żywa 

Nie da się ukryć, że na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat skoki 

narciarskie stały się niemalże dobrem 

narodowym, a to za sprawą m. in. Adama 

Małysza. Mistrz z Wisły postanowił 

odwiedzić Kielce i osobiście otworzyć 

nowy obiekt. Na to wydarzenie przybyły 

tłumy chcące zobaczyć sportowca na żywo, 

poprosić o autograf czy też zrobić sobie  

z nim zdjęcie. To dowód na to,  

że „małyszomania” w Polakach jest wciąż 

żywa. 

Jednym z uczestników 

premierowego konkursu był Tymon 

Matyja, jedyny Kielczanin w stawce. 

- Cała rodzina lubiła oglądać skoki 

narciarskie, a ja oglądałem razem z nimi. 

Kiedy zobaczyłem je po raz pierwszy, 

pomyślałem sobie, ze ja też chciałbym tak 

skakać! – mówił Tymon. – Moim 

największym idolem jest Kamil Stoch,  

bo dobrze skacze i w przyszłości chciałbym 

być taki, jak on. Lubię też Piotra Żyłę za to, 

że jest taki pozytywny i uśmiechnięty. 

Nowa skocznia w Kielcach  

to okazja nie tylko do spróbowania 

własnych sił w tej dyscyplinie. Ma ona 

służyć przede wszystkim popularyzacji 

zdrowego trybu życia i aktywności  

na świeżym powietrzu. Władze szkoły 

przewidziały także uruchomienie 

specjalnej, szkolnej sekcji oraz szkolenie dla 

nauczycieli wychowania fizycznego, pod 

których okiem przyszli adepci skoków, 

tacy jak Tymon, mogliby szlifować swoje 

umiejętności. 

- Chciałbym dalej trenować  

na skoczni w Kielcach i Ruczynowie oraz 

brać udział w konkursach. Moim 

marzeniem jest zostać skoczkiem 

narciarskim – kwituje Tymon. 

Mini skocznia narciarska to projekt 

z ubiegłorocznego Budżetu 

Obywatelskiego, na który zagłosowało 

ponad 800 osób. Koszt budowy wyniósł 

blisko 95 tysięcy złotych.  

 

Katarzyna Wdowska 

fot. Katarzyna Wdowska 

fot. Katarzyna Wdowska 
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Pojedynek dwóch tytanów League 

of Legends! 
Mistrzostwa Świata – 

Worldsy 2022 –  

to  najbardziej oczekiwana 

impreza w świecie e-sportu  

w tym roku. Wśród 

znakomitych drużyn z całego 

świata znalazło się szesnastu 

szczęśliwców, którzy 

zmierzyli się w Stanach 

Zjednoczonych o tytuł 

mistrzów świata gry 

wieloosobowej League of 

Legends. Jednak tylko jedna mogła zwyciężyć. 

League of Legends to sieciowa gra 

wieloosobowa z gatunku MOBA 

(multiplayer online battle arena). Gracze 

dobierani są w dwie drużyny po pięć osób 

i rozgrywają mecz, inaczej nazywany 

mapą. Obie drużyny posiadają pięć 

pozycji: leśnik, wsparcie, middlaner, 

topplaner oraz strzelec. Zadaniem graczy 

jest dotarcie do bazy przeciwników  

i zniszczenie najważniejszej budowli – 

nexusa. Wygrywa ta drużyna, która jako 

pierwsza zniszczy przeciwnego nexusa.  

W oficjalnych rozgrywkach, aby wygrać 

grę należy pokonać swoich przeciwników 

dwa lub trzy razy (w zależności od szczebla 

rozgrywek).  

Mistrzostwa Świata w League of 

Legends już za nami! Trwające od  

29 września rozgrywki zakończyły się 

niesamowitym finałem 6 listopada,  

w którym zmierzyły się dwie najsilniejsze 

drużyny – T1 (znane wcześniej jako SKT 

T1) prowadzone przez legendę LOLa, 

Fakera; oraz DRX (znane wcześniej jako 

DragonX) prowadzone przez Defta, 

rówieśnika Fakera, z którym chodził  

do jednego liceum. Według wielu 

specjalistów wynik był przesądzony  

– wygra T1 3:0, a DRX zostanie zmiecione 

przez trzykrotnych mistrzów świata (choć 

mistrzostwo z obecnego składu zdobył 

jedynie Faker). Jakim wielkim 

zaskoczeniem była wygrana DRX, którzy 

w tym roku nie wygrali żadnej mapy 

przeciwko T1. Jak jednak wyglądała  

ta poruszająca droga do finału?  

Zacznijmy od T1 (w składzie: Faker 

– mid; Gumayusi – strzelec; Oner – leśnik; 

Keria – wsparcie; Zeus – top), którzy już  

w fazie grupowej (grupa A) miażdżyli 

przeciwników, przegrywając tylko jedną 

mapę na sześć w meczu przeciwko 

pierwszym mistrzom świata – europejskiej 

drużynie Fnatic. Od początku zespół 

Fakera był uznawany za faworytów 

mistrzostw i sądzono, że ponownie 

podniosą ważący niemal 27 kilogramów 

puchar. I nic nie wskazywało, że eksperci 

mogli się mylić. Ćwierćfinał pokazał,  

w jakiej formie jest cała koreańska drużyna. 

W pojedynku przeciwko Royal Never 

Give Up wygrali 3:0, nie mając większych 

problemów z pozycjonowaniem  

i gromieniem przeciwnych graczy. 

fot. lolesports.com 
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Półfinały to tylko jedna przegrana mapa 

przeciwko JDG Intel Esports Club, jednak 

T1 nie przejęło się tym i weszli do finału  

z wynikiem 3:1. Nastał najważniejszy dzień 

w życiu wszystkich członków drużyny. 

Po drugiej stronie dostaliśmy DRX 

(w składzie: Zeka – mid; Deft – strzelec; 

Pyosik – leśnik; BeryL – wsparcie; Kingen 

– top), drużyna, która musiała przejść fazę 

play-inów, aby móc dostać się tak wysoko. 

Już tam pokazywała, że jest silna, 

pokonując swoich rywali 5:0. W fazie 

grupowej (grupa C) też nie odstawali  

od innych. Przeszli do ćwierćfinałów  

na pierwszym miejscu grupy wygrywając 

5:2 (przegrali jedynie z Rogue oraz Top 

Esports). Na ich nieszczęście  

w ćwierćfinale trafili na drugiego faworyta 

tegorocznych mistrzostw – zeszłorocznych 

mistrzów Edward Gaming Hycan. To  

nie był łatwy mecz. Drużyny walczyły do 

samego końca, jednak to DRX okazała się 

silniejsza, pokonując EDG 3:2. Półfinały 

okazały się znacznie łatwiejsze, choć nie 

można odmówić ich rywalom – Gen.G – 

braku zaangażowania w rozgrywkę. Choć 

Gen.G zostało pokonane 3:1 to i tak cieszyli 

się, że dotarli tak wysoko. DRX odetchnęło, 

bo udało im się dostać do finału, a Deft, 

najstarszy gracz drużyny, poczuł jeszcze 

większą motywację. Jak sam powiedział  

w wywiadzie po zakończeniu finału:  Będąc 

już tak daleko nie mogłem się poddać. Musiałem 

walczyć do samego końca, aby osiągnąć 

upragniony cel.  

Dla polskich fanów League of 

Legends finały nie należały do 

najprzyjemniejszych. Nie chodziło o to,  

że nie mieliśmy w nich żadnego Polaka 

(choć w całym turnieju pojawiło się kilku 

polskich graczy), ale o godzinę, o której 

wystartował finał. Dla zagorzałych fanów 

esportu 1:00 w nocy pewnie nie była 

problemem. Dla takiej imprezy warto było 

przezwyciężyć sen i oglądać niesamowite 

pojedynki aż do 7:00, bowiem wielki finał 

nie składał się jedynie z rozgrywek,  

ale również z wielkiej ceremonii otwarcia, 

na którą czekało wiele osób- nie tylko 

fanów samej gry, ale również fanów 

piosenkarza Lil Nas X, który w tym roku 

był ambasadorem mistrzostw wraz  

ze swoją piosenką Star Walkin’. Niestety, 

osobiście zawiodłam się na oprawie 

graficznej rozpoczęcia. Choć nie mogłabym 

nazwać jej brzydką, to nie posiadała 

wielkiego efektu „wow”, który był 

chociażby w 2017 roku, kiedy na scenie 

pojawił się ogromny holograficzny smok. 

Nie to jednak było najważniejsze.  

Po ceremonii nadszedł czas na pierwszą 

mapę. 

T1 pokazało, że nie na darmo zostali 

nazwani faworytami. Pierwsza mapa 

należała do nich, a przeciwnicy nie mieli 

szans na odbicie się. Spekulacje okazywały 

się mieć sens i już myślano, że to będzie 

szybkie 3:0 i do spania. Tak jednak nie było. 

Późniejsze mapy to była przeplatanka 

wygranych. Druga mapa dla DRX, trzecia 

fot. pexels.com 
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dla T1, czwarta dla DRX. I ta najważniejsza, 

najbardziej pożądana piąta mapa trafiła  

w ręce DRX. 

Nie można powiedzieć, że było  

to łatwe zwycięstwo. Obie drużyny 

popełniały ogromne błędy,  

ale jednocześnie pokazywały, że nie  

na darmo pojawili się w finale 

największych mistrzostw League of 

Legends. Na koniec też rozwiązano 

pojedynek pomiędzy dwoma najstarszymi 

graczami Ligi – Fakerem oraz Deftem. 

Zaczynali jako licealiści dziesięć lat temu, 

w dodatku chodzili do jednej szkoły. Faker 

był już wcześniej rozpoznawalny, jednak 

Deft chciał pokazać, że to on jest tym 

najlepszym. Nigdy nie spotkali się  

w finałach Worldsów, aż w końcu 

nadarzyła się ta okazja. Dwóch tytanów 

stanęło naprzeciwko siebie i pokazało 

swoją moc, prowadząc swoje drużyny  

do zwycięstwa, jednak tylko jeden mógł 

podnieś puchar w 2022 roku.  

Nikt nie spodziewał się,  

że drużyna, która zajęła czwarte miejsce  

w swojej lidze, zwycięży światowy turniej. 

W dodatku z drużyną, która w tej samej 

lidze znajdowała się na drugim miejscu,  

a nawet z drużyną z pierwszego miejsca! 

Teraz pozostało nam jedynie czekać  

na skórki (zawartość dodatkowa w grze 

League of Legends, która pozwala  

na wybranie innego  wyglądu postaci)  

do wybranych bohaterów, którymi grali 

zwycięzcy Worldsów 2022.  

 

Klaudia Sasak 
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Horoskop

Baran (21 marca – 19 kwietnia) 

Uważaj na kogoś, kto uprzejmie wygląda, 

bo ukradkiem Cię podgląda.  

Przychylne znaki zodiaku to Bliźniak  

i Koziorożec. 

Strzeż się Raka i Skorpiona.  

Byk (20 kwietnia – 20 maja)  

Nie daj się zwieść dobrej minie, bo ktoś 

potajemnie Cię wepchnie na minę.  

Przychylne znaki zodiaku to Koziorożec  

i Wodnik 

Strzeż się Bliźniąt i Wagi 

 

 

 

 

 

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)  

Najbliższy czas będzie pełen zawirowań. 

Wstrzymaj się z ważnymi decyzjami aż 

listonosz zapuka z listami.  

Przychylne znaki zodiaku to Baran  

i Skorpion 

Rak (21 czerwca – 22 lipca)  

Ten miesiąc będzie dla Raka kluczowy. 

Niech pochmurna pogoda nie będzie Ci 

straszna, bo pewna osoba pojawi się  

z promykiem światła. 

Przychylny znak zodiaku to Lew. 
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Lew (23 lipca – 22 sierpnia)  

Dobrzy ludzie jak drogowskazy pomogą Ci 

znaleźć właściwą drogę. Może pojawić się 

zagubienie, ale czym prędzej przyjdzie do 

Ciebie odkupienie.  

Przychylny znak zodiaku to Rak i Baran. 

Panna (23 sierpnia – 22 września)  

Nieznane dotąd uczucie pojawi się w tobie. 

Nie przeocz je przypadkiem, bo będzie po 

tobie.   

Przychylna znak zodiaku to Lew  

i Skorpion. 

Strzeż się Wagi i Strzelca.  

Waga (23 września – 22 października)  

Zła mina nie zawsze negatywność 

przyciąga. Spójrz czule na rzeczywistość, 

bo perfekcyjnie wygląda.  

Przychylny znak zodiaku to Wodnik. 

Strzeż się Byka i Panny. 

Skorpion (23 października – 21 

listopada)  

W tym miesiącu zatrać się różnymi 

przyjemnościami, lecz ostrożnie  

z kiszonkami. 

Przychylny znak zodiaku to Bliźnięta  

i Panna. 

Strzeż się Barana. 

 

 

 

 

 

 

 

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)  

W tym miesiącu nie jedna decyzja Cię 

zaskoczy, a ktoś potajemnie się w Tobie 

zauroczy.  

Strzeż się Wodnika i Panny. 

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)  

Nie zatracaj swój umysł głupotami. Skup 

się na obowiązkach, pasji i rozwoju.  

W najbliższym miesiącu Merkury wystawi 

Cię na ogromną próbę. Wszystko w Twoich 

rękach. 

Strzeż się Ryby. 

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego) 

Najbliższe dni będą wymagać od Ciebie 

dużo wysiłku. Lecz trud w nie włożony, 

zostanie Ci odpłacony.  

Przychylne znaki zodiaku to Ryby i Waga. 

Strzeż się Panny i Strzelca.  

Ryby (19 lutego – 20 marca) 

Ile razy coś zapuka, tyle razy Cię ktoś 

oszuka. Mimo to pozostaw uśmiech na 

Twojej twarzy, bo coś wspaniałego  

w Twym życiu się wydarzy. 

Przychylne znaki to Wodnik i Panna 

Strzeż się Byka i Koziorożca. 
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