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szej rundzie spotkań najlepszym bilansem rozegra-
nych gier mógł poszczycić się Grzegorz Jackowski 
(16 punktów na 20 możliwych do zdobycia) i wyprze-
dzał grającego trenera Pawła Sroczyńskiego (16,5 
punkta na 22,5 możliwych). Po zakończeniu rozgry-
wek, a właściwie podczas rundy rewanżowej, okaza-
ło się, że Grześ z najwyższą formą trafił właśnie na 
I rundę, bo w drugiej doznał kilku niespodziewanych 
porażek i sezon zakończył dorobkiem 24 punktów 
(na 37,5 możliwych), co pozwoliło trenerowi drużyny 
Pawłowi, zyskać miano również jej samodzielnego li-
dera (29,5 punkta na 40 możliwych). Na miarę swych 
wcale niemałych możliwości, zdobywając ważne dla 
drużyny, często decydujące o końcowym zwycię-
stwie punkty spisali się Daniel Bobek (17 na 40) i 
Przemysław Iwuć (14,5 na 40).

W indywidualnym rankingu wszystkich zawodników 
dolnośląsko-lubuskiej II ligi podsumowującym wyni-
ki sezonu, pierwszą pozycję zajął chiński zawodnik 
UTKS GRANITU Strzelin Zhen Meng (95 % skutecz-
ności), na 6 pozycji sklasyfikowany został Paweł 
Sroczyński (73,8 %), a na 8 Grzegorz Jackowski 
(64 %).

Władze klubu oraz Trener Koordynator całej sek-
cji tenisa stołowego Wicekanclerz UZ inż. Henryk 
Michalak mogą być zadowoleni również z występów 
drugiej drużyny grającej w III lidze. Drugie miejsce 
jest niewątpliwym sukcesem podopiecznych trenera 
Józefa Krajczyka (zwyciężyła nie tracąc punktu w 
całych rozgrywkach silna drużyna GKS GORZOVII 
III Gorzów Wlkp.).

Największy wkład w 19 punktowy dorobek drużyny 
(w 15 meczach) miał niekwestionowany lider zespo-
łu Tomasz Jackowski zdobywając 54 punkty (na 
59,5 możliwych) i osiągając blisko 91 procentową 
skuteczność.

O udanym sezonie mogą mówić również Artur 
Stopczyński i Krzysztof Stocik, którzy odnieśli 
szereg ważnych ligowych zwycięstw.

Tenis stołowy, to nie tylko rozgrywki ligowe i nie 
tylko w nich nasi zawodnicy odnotowali sukcesy. 
Na III stopniu podium X Drużynowych Mistrzostw 
Województwa stanął nasz zespół juniorów (P. Iwuć, 
A. Stopczyński i Adrian Bednarowicz), a Przemek 

Pingpongowe sukcesy 
i ... marzenia..?

Tenisiści stołowi KU AZS UZ zakończyli kolejny 
se-zon rozgrywek. I choć obyło się bez awansów li-
gowych lub tytułów mistrza ligi, to sezon ten należy 
uznać za udany, a wyniki w pełni satysfakcjonujące.

Pierwsza drużyna męska od lat zajmuje czołowe 
miejsca w rozgrywkach II ligi. Przed sezonem ze-
spół został osłabiony, ponieważ pewny punkt drużyny 
Grzegorz Kozioł podjął studia na oddalonej o kilka-
set kilometrów uczelni (KUL). Jego miejsce zajął po-
zyskany z OKSiR Łęknica junior Przemysław Iwuć.

Nasi drugoligowcy rozegrali 16 meczów zdobywa-
jąc w nich 20 punktów, co uplasowało ich w końco-
wej tabeli na II miejscu. Zwyciężyła z dorobkiem 29 
punk-tów dysponująca silnym składem drużyna UTKS 
GRA-NITU Strzelin, z którą – co warto odnotować – 
„wygraliśmy” i to w meczu wyjazdowym, w X kolejce 
ligowej w stosunku 6:4.

TABELA KOŃCOWA ROZGRYWEK  
II LIGI MĘŻCZYZN
GRUPA VIII DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKA

PODGRUPA „A”
1. UTKS GRANIT Strzelin 16 - 29 - 122 : 38

2. KU AZS UZ ZIELONA GÓRA 16 - 20 -   85 : 75

3. GKS GORZOVIA II Gorzów 16 - 19 -   93 : 67

4. LKS ODRA II Głoska 16 - 14 -   71 : 89

PODGRUPA „B”

5. UKS WARTA Kostrzyn 14 - 20 -   82 : 58

6. ULKS ORZEŁ Prusice 14 - 11 -   63 : 77

7. KU AZS AE II Wrocław 14 - 11 -   64 : 76

8. GLKS FOLEKO Świdnica 14 - 11 -   59 : 81

9. LZS SKS Raszówka 14 - 10 -   57 : 83

10. MGK TS TOP Bolesławiec 14 - 3 -   44 : 96

Drużyna ma dwóch wyraźnych liderów. Po pierw-
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DRUŻUNA II LIGI.   OD LEWEJ – P.IWUĆ, G.JACKOWSKI. P.SROCZYŃSKI, T.JURGOŃSKI, 
D.BOBEK, H.MICHALAK

DRUŻUNA III LIGI. OD LEWEJ – T.JACKOWSKI. A.STOPCZYŃSKI, A.ZBARASZCZUK, D.KO-
ZŁOWSKI, J.KRAJCZYK, K.STOCIK, S.NABOŻNY
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PIŁKARZE RĘCZNI UZ
Mistrzami Polski Uniwersytetów

29.05 - 01.06.2008r. w Radomiu odbyły się  Mistrzostwa 
Polski  Szkół  Wyższych w piłce ręcznej.

Reprezentacja nasza okazała się najlepsza w  katego-
rii Uniwersytetów:

1. Uniwersytet  Zielonogórski
2. Uniwersytet  U.M.C.S.  Lublin
3. Uniwersytet Gdański
4. Uniwersytet Łódzki
5. Uniwersytet  Ekonomiczny  Kraków
6. Uniwersytet Adama Mickiewicza  Poznań

Uczelnię  reprezentowali:

1. BARAN Paweł zdobył 11 bramek

2. ZARENKIEWICZ Mariusz zdobył   5 bramek

3. OSTROWSKI Marcin zdobył   5 bramek

4. FIJAŁKOWSKI Marcin zdobył 26 bramek

5. SKRZYPEK Michał zdobył   4 bramki

6. MARTYŃSKI Krzysztof zdobył 23 bramek

7. CICHY Marcin zdobył 13 bramek

8. KLIMAS Marek zdobył   2 bramk

9. KOLEDZIŃSKI Maciej bramkarz   0 bramek

10. HOFMAN Marcin zdobył   3 bramki

11. HOFFMANN Łukasz zdobył   6 bramek

12. BUŚ Kamil zdobył 12 bramek

13. DŁUGOSZ Marek bramkarz   0 bramek

14. JAROWICZ Łukasz zdobył 16 bramek

W punktacji ogólnej Wyższych Uczelni zespół zajął 4 
miejsce.
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Iwuć sukces tan powtórzył zarówno w grze pojedyn-
czej, jak i w grze podwójnej występując wraz z A. 
Stopczyńskim.

Bardzo cieszy również udany występ i tytuł wice-
mistrza województwa lubuskiego w grze podwójnej 
kadeta Dawida Kozłowskiego.

Tak więc jest się z czego cieszyć, czego gratulować. 
Ale jednocześnie trzeba spoglądać w przyszłość. I to 
spoglądać odważnie. Utrzymywane od kilku lat miej-
sce pierwszej drużyny w ścisłej czołówce II ligi budzi 
szacunek. Można by jednak powiedzieć, że mamy 
już tego trochę dosyć…. Czy nie czas pomyśleć o 
wygraniu ligi ? ... i o awansie do ligi I ? Awans taki 
doskonale wkomponowałby się w ogólną strategię 
rozwoju naszej Uczelni, byłby wyrazem rosnącego 
Jej potencjału, i to nie tylko naukowego, podnosił-
by prestiż i spełniał aspiracje. Jest jeszcze czas na 
podjęcie stosownych decyzji…

Tomasz Jurgoński

Nowości 
wydawnicze

Mirosław Kowalski (red.), 
Internet. Między 
edukacją, 
bezpieczeństwem 
a zdrowiem, 
Wyd. Maternus Media, 
Wydanie I, Tychy 2008.

Przestrzeń komunika-
cji międzyludzkiej zo-
stała współcześnie w 
znacznej mierze zme-

diatyzowana. Bez wątpienia przyczynił 
się do tego dynamiczny rozwój nowych technologii, 
zwłaszcza globalnej sieci komputerowej - internetu. 
Wspomniany proces dostrzegalny jest m.in. w obsza-
rze edukacji i zdrowia społecznego. Wskazać zatem 
należy kilka obszarów pedagogicznej troski dotyczą-
cych funkcjonowania człowieka w sieci.

Po pierwsze, istotą funkcjonowania intenetu jest 
dostarczanie praktycznie nieograniczonej ilości infor-
macji do jak największej ilości odbiorców. Przy czym 
zauważmy, że są to niejednokrotnie informacje krótko-
trwałe, mające znamiona sensacji, półprawd lub opinii 
o wydarzeniach. By nie zagubić się w tej powodzi roz-
maitych danych, konieczna jest umiejętność podej-
mowania refleksji o nich z perspektywy odwoływania 
się do trwałych i nierelatywnych norm i wartości. To 
właśnie one winny stanowić fundament kształtowania 
ludzkiej osobowości.

Po drugie, internet zmienia stosunek młodego czło-
wieka do czasu i przestrzeni. Wyraża się to zwłaszcza 
w przywiązywaniu wagi do chwilowości i natychmia-
stowości, przy jednoczesnym pomijaniu tego, co trwa-
łe. Można stwierdzić, że internet stworzył „erę chwili”. 
Tymczasem to właśnie czas, pozostając miernikiem 
trwania, staje się kluczową wartością tworzenia toż-
samości kulturowej, kształtującej nasze życie oraz 
stosunek do otaczającej rzeczywistości.

Po trzecie, internet jako „medium wolności słowa”, 
ale i niejednokrotnie swobodnej lokacji obrazów (brak 
jakichkolwiek norm w ich umieszczaniu), wymaga na-
bycia umiejętności oceny wartości i rzetelności publi-
kowanych materiałów. Tym bardziej, że w zhomoge-
nizowanej przestrzeni mediów przykuwa uwagę bar-
dziej to, co krzykliwe i oryginalne, a nie prawdziwe, 
dobre i piękne.

Wreszcie po czwarte, internet sprzyja prowadzeniu 
życia „paralelnego”, skłania do wymyślania sobie no-
wych tożsamości, do swoistej ucieczki od codzienno-
ści. Paradoksalnie, bywa tak, że osoba znajdująca się 
po drugiej stronie łącza internetowego jawi się użyt-
kownikowi sieci jako bardziej „obecna” i bliższa emo-
cjonalnie aniżeli najbliżsi członkowie rodziny.

Widzimy więc, jak istotna jest świadomość konse-
kwencji społecznych wiążących się z użytkowaniem 
internetu. Przedstawicielom młodego pokolenia (jako 
głównym twórcom i odbiorcom przekazów interneto-
wych) wypada wciąż na nowo zadawać pytanie, czy 
w internecie wszystko jest dozwolone? Czy przypad-
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