SUKCESY SPORTOWE STUDENTÓW
COLLEGIUM MEDICUM UJ

W

J. Sawicz

ciągu trzech ostatnich miesięcy tego roku studenci Col- w kategorii mężczyzn uplasowali się na 1. miejscu, wygrywalegium Medicum UJ zanotowali szereg ważnych sukce- jąc zawody. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazał się
sów sportowych w rywalizacji
student Wydziału Lekarskiego
z innymi uczelniami medycznymi
CM UJ Karol Urbański, oddając
na arenie ogólnopolskiej.
przeciwnikom w całym turnieju
Pasmo sukcesów rozpoczęło
tylko jednego gema.
się w drugiej połowie marca,
W dniach 17–20 maja br.
kiedy na zorganizowanych XXIV
miały miejsce XXXIV MistrzoMistrzostwach Polski Akademii
stwa Polski Szkół Wyższych
Medycznych we Wrocławiu
we wspinaczce sportowej kow tenisie stołowym drużyna
biet i mężczyzn, jak również
żeńska CM UJ zdobyła I miejsce
XXVI Mistrzostwa Akademii
i złoty medal mistrzostw.
Medycznych w piłce nożnej.
Niespełna miesiąc później,
Obie imprezy zorganizował
na rozgrywanych XXIV Mi- Trofea sportowe zdobyte przez studentów
Klub Uczelniany AZS CM UJ.
strzostwach Polski Akademii
Na Mistrzostwach Akademii
Medycznych w koszykówce kobiet i mężczyzn, koszykarki Medycznych w piłce nożnej drużyna Collegium Medicum UJ
CM UJ zajęły II miejsce, zdobywając srebny medal mistrzostw. zajęła 1. miejsce, zdobywając złoty medal mistrzostw. NajlepKrólem strzelców została reprezentantka naszej Uczelni Sylwia szym zawodnikiem mistrzostw został Arkadiusz Kwoka, student,
Majkowska.
kierunku zdrowie publiczne, a najlepszym strzelcem wybrano
W pierwszej połowie maja odbywały się również we Wroc- Ivara Komplanda na studenta IV roku Szkoły Medycznej dla
ławiu Mistrzostwa Akademii Medycznych w tenisie ziemnym Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego CM UJ.
kobiet i mężczyzn. Reprezentanci Collegium Medicum UJ
Maciej Rogala

Z WIZYTĄ W PSZCZYNIE

W

A. Oleśkiewicz

niedzielę 24 czerwca 2007 roku na terenie Parku Zamkowego
W drugim quizie z wiedzy o UJ i Krakowie pierwsze miejsce
i Rynku w Pszczynie odbył się V Wielki Piknik Pszczyński zajęła Aleksandra Szunke, drugie ex equo Jakub Kamiński i Gabriela
pod hasłem ,,Regiony Europy i Świata”
Pawliczek, a trzecie Beata Chojecka.
połączony z obchodami Święta NaroKonkurs fraszek o Uniwersytecie
dowego Republiki Słowenii oraz inauJagiellońskim wygrał Wojciech Szczyguracją akcji Wakacyjna Kropla Życia.
pek przed Aliną Pastuszką i Marcinem
Uniwersytet Jagielloński uczestniczył
Sąsiedzkim.
w tej imprezie jako jeden z wystawców.
Oprócz materiałów informacyjnych
I miejsce
o najstarszej polskiej uczelni przygotowaKażda polska tęga głowa
no dla zainteresowanych liczne konkursy,
Po nauki do Krakowa
Nikt nie błąka się po świecie
quizy i zabawy poszerzające wiedzę
Jagielloński tu znajdziecie
o UJ i Krakowie. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem publiczności.
II miejsce
Quiz 10 pytań na temat naszej
Kto chce się uczyć – to tylko w Krakowie
Uczelni i Krakowa wygrała Paulina
Pośpiech, przed Karoliną Pająk, sześć Konkurs rysunkowy dla najmłodszych
Na Uniwersytecie Jagiellońskim – tak
osób zajęło ex equo miejsce trzecie.
on się zowie
Konkurs rysunkowy rozegrano w dwóch grupach wiekowych: III miejsce
rywalizację wśród osób powyżej 10 lat wygrał Patryk Antosz (lat 12) Jeśli nie chcesz mojej zguby
rysunkiem przedstawiającym Rynek w Krakowie, wśród dzieci do Już nie krokodyla dawaj luby
10 lat wygrała Ania Mirska (lat 5) rysunkiem smoka wawelskiego. Zbierz się w sobie, zainwestuj w wiedzę
Specjalną nagrodę przyznano trzyletniej Julii Małolepszy za portret Studiuj na UJ-ocie, luba sama znajdzie ciebie
jej rodziny.
Leszek Śliwa
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