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Sportowa rywalizacja szkół wyższych tej edy-
cji wchodzi w decydującą fazę finałowych 
rozgrywek. Niby w punktacji generalnej 
cały czas od lat na czele ci sami liderzy, 
ale obraz walki o medale w poszczególnych 

dyscyplinach może być przyczynkiem do ciekawych 
wniosków. Gołym okiem widać, jak skutecznie reali-
zuje swój plan Akademia Leona Koźmińskiego. Zbroi 
się na potęgę i zaczyna dominować na wielu sporto-
wych arenach. Złośliwi twierdzą, że studentami tej 
uczelni zostają wybitni sportowcy na kilka tygodni, 
ale gdyby to było takie proste, to pewnie inni też 
daliby sobie taką szansę. Słabnie Uniwersytet War-
szawski, wygrywa ilością startów, ale gwiazd meda-
lowych ma coraz mniej.  

Od początku znakomicie przygotowani są do roz-
grywek studenci krakowskiej Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Od lat należeli do najlepszych uczelni, 
ale w tym sezonie zaczęli zdobywać medale w dys-
cyplinach dotychczas zarezerwowanych dla innych. 
Dla przykładu, kilka tygodni temu na najwyższym 
podium stanęli ich siatkarze wygrywając w finale 
z Politechniką Poznańską. Ciśnie się na usta pyta-
nie, z jakich klubów są ci krakowscy siatkarze? Ale 
równie frapująca jest kwestia, dlaczego w ligowych 
drużynach AZS w ekstraklasie (Politechnika War-
szawska, Uniwersytet Olsztyn) czy w I lidze (UAM 
Poznań, PWSZ Nysa) nie grają studenci tych uczel-
ni? Wiem, wiem, nie jestem naiwny, tam się gra za 
pieniądze, kto miałby łeb do studiowania. Ta sprawa 
nie dotyczy tylko siatkówki, podobnie jest w koszy-
kówce, piłce ręcznej i futsalu. W tej ostatniej dyscy-
plinie zespół AZS Uniwersytetu Śląskiego, grający 
na co dzień w ekstraklasie, nie zakwalifikował się 
nawet do finałowej szesnastki. Aby dojść do jakichś 
ogólniejszych wniosków, należałoby prześledzić wy-
niki po zakończeniu tegorocznych mistrzostw. Ze sta-

tystyk pewnie wyjdzie, ilu zawodników z licencjami 
z klubów AZS stanęło na podium AMP. Sam jestem 
ciekaw, czy jeszcze wygrywamy z „resztą świata”. 

Przy okazji podobnej analizy: wśród medalistów 
akademickich mistrzostw świata dominowali w 2012 
roku zawodnicy spoza AZS. Argumentacja typu: nie 
prowadzimy szkolenia w strzelectwie, szachach, w ka-
jakach mamy tylko klub w Gorzowie Wlkp. – coś tam 
może tłumaczy, ale nie do końca. Dostępność studiów 
jest dzisiaj tak wielka, że wystarczy tylko odrobina 
dobrej woli, aby znaleźć się w szkole wyższej. Poziom 
świadczeń materialnych, jakimi dysponuje uczelnia na 
rzecz uzdolnionych sportowców, jest dosyć ograniczony. 
Stypendium na poziomie 300–500 zł to żaden rarytas. 
AZS własnych środków na pomoc materialną nie ma. 
Nie widać też żadnych partnerów gotowych wspierać 
sport akademicki. Subwencja państwowa wystarczy 
na dopłatę do kosztów szkolenia. W wymiarze miej-
skim czy wiejskim sportowiec student może uzyskać 
podwojoną kwotę z samorządu lub prywatnego spon-
sora. Kluby w starym wymiarze przestały już dawno 
istnieć. Trenujesz w kadrze regionu, makroregionu, 
możesz reprezentować Agros Zamość, studiować w Po-
znaniu i trenować z trenerem AZS. Jak zdobędziesz 
medal na światowej imprezie, to możesz aplikować do 
ministra nauki o specjalną nagrodę. Niezorientowani 
zachodzą w głowę, po co zawodowy zespół piłki ręcz-
nej SPR Lublin walczy o akademickie mistrzostwo 
Europy, po co te same zawodniczki wygrywają rywa-
lizację AMP. Odpowiedź jest prosta – 1300 zł nagrody 
ministra miesięcznie nie chodzi piechotą. 

Jak się skończą sportowe zmagania o uczelniany 
tron, dowiemy się za kilka tygodni. Czołówka wyrów-
nana. Wszyscy się zastanawiają, jacy wolni żeglarze 
są jeszcze dostępni na rynku. Tradycyjnie mistrzostwa 
w tej dyscyplinie rozgrywane będą w Wilkasach, koń-
cząc całoroczną rywalizację. Emocje wielkie gwaranto-
wane do ostatniego sygnału startowego. Po wszystkim 
może warto będzie przedyskutować co dalej. 

Redaktor



www.azs.pl 3

Szanuję to, co mam

Karolina, zacznijmy od tego, co studiu-
jesz i na którym jesteś roku?

Jestem na trzecim roku. Studiuję na 
Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycz-
nej w Gorzowie na kierunku wychowania 
fizycznego. W tym roku planuję obronić 
pracę licencjacką, a później – studia ma-
gisterskie.
A jak z realizacją tego planu?

Troszeczkę opornie. Ale to wszystko 
z uwagi na liczne zgrupowania. Około 255 
dni rocznie spędzamy na zgrupowaniach 
kadry. Jak mam wolny czas, to przyjeż-
dżam na uczelnię.
Jak często pojawiasz się na uczelni?

Zgrupowania zazwyczaj mam od dwóch 
do trzech tygodni. Przerwy trwają średnio 
około 5-6 dni. Jeżeli nie są to święta czy 
weekendy, to w tym czasie przyjeżdżam 
na uczelnię. Kilka dni w miesiącu chodzę 
na zajęcia, rozmawiam z wykładowcami 
nad formą zaliczeń.
A jak wykładowcy reagują, gdy ciebie 
widzą?

Myślę, że już się chyba przyzwyczaili, 
że mnie nie ma. Niektórzy, jak czytają 
listę obecności, to pomijają moje nazwi-
sko albo czytają, nie czekając na odpo-
wiedź, bo przypuszczają, że mnie nie ma. 
A jak się pojawiam i mówię „jestem”, 
to jest zdziwienie i takie „o, zaszczyciła 
nas pani swoją obecnością”. Jest czasa-
mi wesoło, ale pozytywnie. Uczelnia na 
chwilę obecną daje mi możliwość zali-
czenia egzaminów w późniejszych termi-
nach, wszystko indywidualnie omawiam 
z wykładowcami. Myślę, że tak powinno 
być dla sportowców wyczynowych, którzy 
chcą łączyć sport z nauką. Nie jest łatwo 
wszystko pogodzić.
Na obozach próbujesz się uczyć?

Zawsze jak jadę na obóz, to biorę ze 
sobą notatki. Na początku pojawia się 
myśl, że mam jeszcze dwa tygodnie, by 
do tego usiąść. Zbliża się ostatni tydzień, 
a wtedy już jest trudniej. Jak usiądę do 
biurka, żeby poczytać notatki, to od razu 
bolą plecy. Jestem nieprzyzwyczajona. 
Zdecydowanie wolałabym poleżeć, ponie-
waż treningi na zgrupowaniach są bardzo 
ciężkie. Jak usiądę do biurka, to zaczyna 
mnie głowa boleć, a jak się położę, to od 
razu zasypiam. Tak naprawdę trudno 
się zmobilizować by chwycić za notatki.

Wykładowcy łatwo godzą się na te indy-
widualne terminy egzaminów?

Raczej wszystko pozytywnie odbiera-
ją. Na początku, jak nie do końca mnie 
znali, jak mówiłam, że jestem w kadrze 
olimpijskiej, że tutaj studiuję i trenuję, to 
zazwyczaj było stwierdzenie, że przecież 
dużo studentów tutaj studiuje i trenuje. 
Dopiero z roku na rok oswajali się ze mną 
i z tą sytuacją. Na początku bałam się 
z nimi rozmawiać. Człowiek się powoli 
uczy kontaktu z wykładowcami.
Zmieniło się coś po sukcesie w Londynie?

Czasami tam, gdzie myślałam, że mogło-
by być łatwiej i ktoś mógłby przymknąć oko, 
to było wręcz przeciwnie. A tam, gdzie się 
nie spodziewałam, byłam zszokowana, że 
było lżej. Życie jest naprawdę przewrotne.
Masz jakieś ulubione zajęcia?

Bardzo podobała mi się gimnastyka. 
Do tego lubię wszystkie gry zespołowe. 
Zawsze miałam problem z pływaniem. 
Zapisałam się na kajaki słabo pływając. 
Dopiero, jak zaczęłam pływać w kajaku, 
to zaczęłam pływać wpław. To jest chy-
ba mój najsłabszy element w treningu, 
mimo że dużo pływamy na basenie. Ma-
cham rękoma i nogami w wodzie, a i tak 
stoję w miejscu.
Czym dla ciebie są studia?

Myślę, że te studia są fajną przygodą. 
Czasami żałuję, że nie mogę się zintegro-
wać do końca z jakąś grupą. Na jednych 
zajęciach jestem z jedną grupą, na innych 
z drugą. Układam sobie plan zajęć pod 
treningi, zależy czy trenuję raz czy dwa 
razy dziennie. Jak mam trening raz dzien-
nie, to idę rano na zajęcia, a po południu 
jestem wolna. Na wykłady bardzo rzadko 
zdarza mi się chodzić, bo muszę wybierać: 
albo trening – albo uczelnia. W okresie 
od jesieni do wiosny nie jest łatwo go-
dzić kajaki z uczelnią. A później znowu 
zaczyna się sezon, zaczynają się puchary 
i wyjazdy. Naprawdę najwięcej zaliczam 
we wrześniu. Po sezonie zostawiam sobie 
dwa tygodnie wakacji, a później już swój 
wolny czas muszę poświęcić na uczelnię, 
kiedy mogłabym to wykorzystać na uroki 
życia studenckiego.
Udało ci się kiedyś skorzystać z tych 
uroków?

Zgrupowania w tym roku zaczęłam 
w styczniu. Od października do grudnia 

byłam praktycznie na zajęciach, chodzi-
łam z całym rokiem. Przez trzy miesiące 
da się poczuć życie studenckie, ale póź-
niej od stycznia, jak ruszam na zgru-
powania i wyjazdy, to już rzadko mnie 
ludzie widzą.
Wiem, że mieszkasz w akademiku. Jak 
jesteś tam odbierana?

Kiedyś nikt na mnie nie zwracał uwa-
gi, nikt mnie nie znał. A teraz po Lon-
dynie ludzie mnie widzą i się dziwią, że 
medalistka Igrzysk Olimpijskich mieszka 
w akademiku. Słyszałam takie komenta-
rze. Trochę śmiesznie, ale przecież jestem 
zwykłą studentką. Robię to, co lubię. Cie-
kawa jestem, czy jakaś medalistka albo 
medalista IO z Londynu mieszka w aka-
demiku? A tak szczerze, to w akademiku 
też rzadko bywam i spędzam mało czasu. 
Jeżeli już jestem w Gorzowie, to albo zaję-
cia, albo treningi. Czasami kończę późno, 
więc po treningach już tylko szybko do 
sklepu, żeby kupić coś na kolację i tyle.
A jak wygląda twój pokój? Jest bałagan?

A to różnie wygląda, zależy, jak mi się 
chce. Jak wracam na krótki okres między 
obozami, to czasami nie chce mi się na-
wet rozpakowywać walizek, ale wiem, że 
muszę sobie zrobić pranie i posegregować 
rzeczy. Czasami trzeba wymienić ubrania 
letnie na zimowe, bądź odwrotnie. Muszę 
też wyprzedzać czas, bo nie wiem, kiedy 
następny raz wrócę do Gorzowa. Jak np. 
są święta, to jadę do Tychów, a tam też 
mam kilka rzeczy. Życie na walizkach. 
Ale przyzwyczaiłam się do tego, polubi-
łam to. Doceniam to, co mam.
A jak często spotykasz się z rodziną?

Zazwyczaj tylko w święta. W tym roku 
w święta wielkanocne się udało, ponie-
waż jeziora były zamarznięte i odwołali 
nam zawody. Gdyby wszystko było nor-
malnie, to pewnie bym została na zgru-
powaniu. Już nie raz się zdarzało, że 
Wielkanoc spędzaliśmy na obozie. Było 
jajeczko, szyneczka, żurek. Na Boże Na-
rodzenie zawsze jadę do Tychów. Szcze-
gólnie, że zazwyczaj w grudniu mamy 
obozy w Zakopanem, a stamtąd już jest 
blisko do domu. 
Pamiętam, że przed Londynem kłóci-
łaś się trochę z trenerem kadry. Nadal 
tak jest?

Nie, już nie. Ponieważ jeziora były 
zamarznięte, przepadł nam jeden obóz 
kadry i trener stwierdził, że wsiądzie 
w samochód i odwiedzi wszystkie kadro-
wiczki. Przyjechał też na początku kwiet-
nia do Gorzowa. Wypiliśmy razem kawę, 
pokazałam mu trochę miasto, byliśmy 
na przystani. Zobaczył, jak funkcjonuję, 
zobaczył, jak mieszkam w akademiku 
i pojechał dalej.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dawid Lis
Foto M. Zachara

Przed nowym sezonem rozmawia-
my z brązową medalistką Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie. 
Karolina Naja – młoda, sympa-
tyczna, uśmiechnięta kajakarka 
opowiada nam o swoich… stu-
diach. Ale nie tylko.
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Gościem specjalnym, a zarazem 
osobą otwierającą konferencję 
był dwukrotny srebrny meda-
lista IO w podnoszeniu cięża-
rów – Szymon Kołecki, który 

na wstępie podzielił się swoimi osobisty-
mi spostrzeżeniami i wrażeniami z ży-
cia sportowca. W głównej części wystą-
pienia odniósł się do problemów sportu 
powszechnego i wyczynowego w Polsce 
z perspektywy nowej funkcji, jaką jest dla 
niego prezesura Polskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów. Sala na wystąpieniu 
była wypełniona po brzegi, a słuchacze 
mogli dowiedzieć się m.in., jak wygląda 
sytuacja i zasady działania Związku od 
środka.

Po otwarciu konferencji, która mogła 
poszczycić się okazałą liczbą zaintereso-
wanych młodych naukowców, harmono-
gram wystąpień został podzielony na trzy 
panele, które zajmowały się tematyką 
kultury fizycznej z różnych perspektyw 
dociekań naukowych:

17 maja 2013 r. na AWF 
w Warszawie odbyła się VII 
Interdyscyplinarna Konferencja 
Naukowa Doktorantów 
o tematyce przewodniej – 
„Wyzwania i Obszary Proble-
mowe w Kulturze Fizycznej”.

1. Humanistyczne i społeczne uwarun-
kowania kultury fizycznej

2. Uwarunkowania i wymagania trenin-
gu i walki sportowej

3. Sekcja plakatowa
Młodzi prelegenci zajmowali się za-

równo badaniami humanistycznymi, jak 
i empirycznymi. Nie zabrakło oczywiście 
spostrzeżeń i badań poświęconych spor-
towi akademickiemu. W sesji plakatowej 
dwójka doktorantów z krakowskiej AWF 
(Krzysztof Augustyn i Paweł Bieniek) 
pochyliła się nad problemem sportu aka-
demickiego w Polsce, a dokładniej nad 
poziomem jego profesjonalizacji. Przed-
stawili oni sytuację KU AZS w Polsce na 
podstawie badań, które zostały uzyska-
ne za pomocą odpowiedzi ankietowych 
udzielonych przez trenerów/instruktorów 
większości klubów AZS w kraju. Pytania 
dotyczyły głównie trzech obszarów pracy 
w klubach, tj. trenera, zawodnika oraz 
infrastruktury i szkolenia sportowego. Na 
podstawie uzyskanych odpowiedzi zostały 

wysnute wnioski, które potwierdzi-
ły zdecydowanie mniejsze znaczenie 
i poziom sportowy sportu akademic-
kiego w Polsce niż w krajach zachod-
nich. Sport akademicki nie ma jasnej 
i jednokierunkowej strategii rozwoju, 
która umożliwiałaby płynne przejście 
z rywalizacji młodzieżowej do spor-
tu wyczynowego, jak to ma miejsce 
w Stanach Zjednoczonych czy Wiel-
kiej Brytanii.
Warte podkreślenia było wystąpienie 

szóstki młodych doktorantów AWF w War-
szawie (Bartłomiej Michalak, Marcin Bra-
nas, Kamil Trzciński, Justyna Post, Pauli-
na Szyszka, Daniel Lewandowski), którzy 
pokusili się o całościową weryfikację sportu 
w Polsce, rozbijając go na poszczególne 
kategorie, jak np. sport wiejski (mało-
miasteczkowy), sport akademicki, sport 
powszechny czy sport wyczynowy w od-
niesieniu do nauki. W tytule ich wystąpie-
nia „O potrzebie naukowego rozpoznania 
czynników rozwoju sportu w Polsce” kryła 
się strategia sportu, która po zaprezento-
waniu szerokiej rzeszy młodych słuchaczy 
i profesorów została nagrodzona ogromny-
mi brawami i uznaniem. Sami prelegenci 
zostali zainspirowani postulatami wysu-
niętymi przez prezesa PAN prof. Michała 
Kleibera, który otwarcie mówi, że nauka 
powinna wspomagać sport. Jedna z kate-
gorii strategii poruszała właśnie problem 
sportu akademickiego, który powinien wg 
autorów być jednym z ważniejszych ele-
mentów kultury fizycznej. Przedstawiający 
strategię sportu przejawiali m.in. obawy 
związane z zakusami usunięcia obowiąz-
kowych zajęć sportowych z uczelni wyż-
szych, które były początkiem końca sportu 
akademickiego w Polsce. 

Ponadto zostało wygłoszonych wiele 
interesujących referatów ukierunkowa-

nych na poszczególne dyscypliny spor-
towe i inne dziedziny naukowe pokrew-
ne kulturze fizycznej. Już sama na-
zwa „konferencja interdyscyplinarna” 
wskazywała, że w tym dniu nie mogło 
zabraknąć wrażeń i różnorodności wy-
stąpień. Konferencja została uznana 
przez uczestników za niezwykle in-
teresującą, natomiast mnie osobiście 
cieszy fakt, że dwa wystąpienia były 

poświęcone tematyce sportu „stricte” aka-
demickiego, który nie tylko jest nieodłącz-
ną częścią sportu wyczynowego, ale rów-
nież szeroko pojętego życia studenckiego. 

Krzysztof Augustyn
Foto Mariola Godlewska

 Sport akademicki 
 na konferencji 
 naukowej w Warszawie

POZIOM PROFESJONALIZACJI SPORTU AKADEMICKIEGO W POLSCE
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W zawodach finałowych wzię-
ło udział 16 drużyn ko-
biecych i 16 drużyn mę-
skich z uczelni wyższych 
całej Polski, wyłonionych 

w czterech półfinałach, które odbyły się 
w Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Kato-
wicach. Wśród tak doborowego towarzy-
stwa – kadrowicze, medaliści Akademic-
kich Mistrzostw Europy, reprezentanci 
klubów, grający na co dzień w ekstrakla-
sie kobiet i superlidze mężczyzn tenisa 
stołowego – znaleźli się również zawod-
nicy KU AZS UJ. 

Już pierwsze gry pokazały, że o czo-
łowe miejsca w klasyfikacji generalnej 
turnieju będą walczyli faworyci, tj. ALK 
Warszawa i AJD Częstochowa wśród 
kobiet, a wśród mężczyzn Politechnika 
Rzeszowska i ponownie ALK Warszawa. 
Przewidywania z fazy grupowej spraw-
dziły się w 100%, gdyż ww. 4 drużyny 
spotkały się w wielkich finałach. Tytuł 
mistrzowski wśród kobiet zdobyła 
drużyna Akademii Leona Koźmiń-
skiego z Warszawy, tryumfatorem 
wśród mężczyzn okazała się zaś 
Politechnika Rzeszowska. Ser-
decznie gratulujemy.

Krakowskie zespo-
ły zaprezentowały 
się na miarę swo-
ich możliwości 
i umiejętności 
sportowych zaj-
mując odległe 
miejsca w kla-
syfikacji gene-
ralnej. Wyjąt-
kowo wysoki 
poziom spor-
towy repre-
z e n t o w a n y 
przez wszyst-
kich uczest-
ników może 
być jedynym 
usprawiedliwieniem 
dla naszych krakow-
skich reprezentan-
tów.

Dużą nagrodą 
i niespodzianką 
dla organizato-
ra był sukces 

męskiej reprezentacji tenisistów stoło-
wych AZS UJ, którzy zdobyli brązowy 
medal w typie uniwersytetów. 

Jak zapewniał Konrad Weł pa, prezes 
AZS UJ, podczas turnieju panował bardzo 
wysoki poziom sportowy, a piłeczki rzeczy-
wiście latały szybko. Mistrzostwa przebie-
gały w bardzo miłej atmosferze, również 
poza obiektem sportowym. Do tego doło-
żyli swoją cegiełkę również organizatorzy, 
goszcząc zawodników i trenerów podczas 
wieczornej imprezy integracyjnej w jed-
nym z bardziej prestiżowych klubów na 
krakowskiej scenie imprezowej. 

Mistrzostwa cieszyły się umiarkowa-
nym zainteresowaniem kibiców, za to bar-
dzo dużym mediów, i to nie tylko tych 
lokalnych. Uczestnicy chwalili poziom or-
ganizacji i sędziowania – nie było więk-
szych spornych sytuacji. Świadczy o tym 
przyznanie tylko jednej żółtej kartki w ca-
łym turnieju, a tych w tak technicznej, 
szybkiej i ekspresyjnej grze, jaką jest 
tenis stołowy, mogło być w bród.

Zawody tej rangi były pierwszymi or-
ganizowanymi w tym roku przez Klub. 
W maju AZS UJ gościł ponownie spor-
towców-studentów poziomu krajowego, 
a mianowicie – podczas półfinału piłkar-
skich AMP – Kraków gościł 12 najlep-

szych drużyn strefy C.  
Konrad Lembas

Paweł Stypka

KOBIETY
Klasyfikacja generalna
1. ALK Warszawa (skład: Mag-

da Szczerkowska, Marta Goło-
ta, Alicja Leśniak, Adrian-
na Szulc, Sylwia Składanek), 
2. AJD Częstochowa (skład: 
Xin Yang, Agata Pastor, Ka-

tarzyna Szlifirczyk, Aleksandra Pięta, 
Joanna Ścibak), 3. Uniwersytet War-
szawski (skład Bingren Ren, Natalia 
Bak, Dominika Dąbrowska)

Klasyfikacja typów uczelni
Uniwersytety
1. Uniwersytet Warszawski, 2. Uniwersy-
tet Wrocławski, 3. Uniwersytet Gdański

MĘŻCZYŹNI
Klasyfikacja generalna
1. Politechnika Rzeszowska (Piotr 
Chmiel, Paweł Chmiel, Michał Dąbrow-
ski, Tomasz Lewandowski)
2. ALK Warszawa (Grzegorz Janczew-
ski, Maciej Brodzki, Paweł Kozieł, Michał 
Wierzchowski, Krzysztof Borkowicz)
3. Politechnika Gdańska (Mateusz 
Trolka, Marcin Ściblak, Łukasz Kaproń, 
Paweł Manterys) 

Klasyfikacja typów uczelni
Uniwersytety
1. Uniwersytet Warszawski, 2. Uni-
wersytet Zielonogórski, 3. Uniwersytet 
Jagielloński
Uczelnie techniczne
1. Politechnika Rzeszowska, 2. Politechni-
ka Gdańska, 3. Politechnika Wrocławska
Wyższe szkoły niepubliczne
1. ALK Warszawa, 2. WSFiZ Białystok, 
3. WSB Chorzów 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, 
Kraków, 19–21.04.2013

„Cho!” Święto tenisa
stołowego w Krakowie
KU AZS Uniwersytetu 
Jagiellońskiego był orga-
nizatorem AMP w Tenisie 
Stołowym. 
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Tym razem na Malcie

W zawodach wystąpili przed-
stawiciele 22 uczelni z ca-
łego kraju, m.in. Uniwer-
sytetu Kazimierza Wiel-
kiego i Wyższej Szkoły 

Gospodarki z Bydgoszczy, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Akademii Leona Koź-
mińskiego w Warszawie, Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu, Po-
litechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
oraz uczelni poznańskich: Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, Politechniki Poznań-
skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Wyż-
szej Szkoły Pedagogiki i Administracji. 

Wśród uczestników mistrzostw moż-
na było dostrzec medalistów mistrzostw 
Polski i akademickich mistrzostw Euro-
py oraz reprezentantów Polski na arenie 
międzynarodowej. Organizatorem zawo-
dów była Organizacja Środowiskowa AZS 
Poznań, która już we wrześniu tego roku 
będzie także gospodarzem Akademickich 
Mistrzostw Europy.

Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski po raz kolejny zostały zdomi-
nowane przez wioślarzy z Byd-
goszczy. W klasyfikacji drużyno-
wej zwyciężyli przedstawiciele 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego, wygrywając tylko jednym 
punktem z Wyższą Szkołą Go-

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie, 
Poznań, 18–19.05.2013

spodarki. Trzecie miejsce zdobyła Poli-
technika Warszawska, która wyprzedziła 
poznański Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza – też o jeden punkt. UAM za to zdo-
był srebrny medal w klasyfikacji typów 
uczelni (uniwersytety).

Studenci Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego z Bydgoszczy we wszystkich 
konkurencjach zdobyli łącznie 6 medali: 
4 złote i 2 srebrne. Złoto oddali tylko w je-
dynce męskiej Adamowi Marcowi z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz w ósemkach męskich drużynie Wyż-
szej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy, któ-
ra wystąpiła w składzie: Ryszard Ablew-
ski, Cezary Gościński, Mateusz Hamerski, 
Dariusz Juręczyk, Szymon Kuczkowski, 
Dariusz Radosz, Mirosław Ziętarski, Łu-
kasz Siemion, sternik Kamil Zajkowski. 

Z poznańskich przedstawicieli bardzo 
dobrze spisali się studenci Politechniki, 
którzy zdobyli 2 brązowe medale: Ariana 
Borkowska w jedynkach kobiet oraz Seba-
stian Sagan i Paweł Zulsdorf w dwójkach 
męskich w wadze lekkiej.

Imprezą towarzyszącą AMP był Aka-
demicki Puchar w Smoczych Łodziach 
„Dragony 2013”, który odbył się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Miasta 
Poznania Ryszarda Grobelnego. Studenci 

startowali na dystansie 
200 m na łódkach 10-oso-
bowych, w których oprócz 
wiosłujących dodatkowo 
znajdował się sternik 
oraz bębniarz nadający 
rytm wiosłowania po-
przez uderzenie w znaj-
dujący się na przodzie 
łodzi bęben. Zawody wy-
grał Uniwersytet Opolski, 

który wyprzedził Politechnikę Poznańską 
i AWF Poznań. Osada AWF prowadziła 
przez większość dystansu i niespodziewa-
nie przed metą zmieniła tor biegu i prak-
tycznie stanęła w miejscu.

Melania Biel, foto AZS Poznań

Medaliści AMP
1×KA: 1. Joanna Dittmann (UKW Byd-
goszcz), 2. Monika Ciaciuch (UKW Byd-
goszcz), 3. Ariana Borkowska (Politech-
nika Poznańska) 
1×MA: 1. Adam Marzec (UP Poznań), 
2. Jerzy Kowalski (WSG Bydgoszcz), 
3. Piotr Gielec (SGGW Warszawa)
2×KA: 1. Monika Ciaciuch, Joanna Ditt-
mann (UKW Bydgoszcz), 2. Anna De-
mianiuk, Joanna Dorociak (SGGW War-
szawa), 3. Ewelina Sławińska, Martyna 
Mikołajczak (WSG Bydgoszcz)
2×KL: 1. Katarzyna Trzeciak, Patrycja 
Wełnińska (UKW Bydgoszcz), 2. Mar-
tyna Dalecka, Anna Korbal (UTP Byd-
goszcz), 3. Sylwia Hiszpańska, Natalia 
Puzon (SGGW Warszawa)
2×ML: 1. Krzysztof Kotulski, Jakub Trusz-
kowski (UKW Bydgoszcz), 2. Piotr Bojka, 
Krzysztof Strupiński (Politechnika Gdań-
ska), 3. Sebastian Sagan, Paweł Zulsdorf 
(Politechnika Poznańska)

8+MA: 1. WSG Bydgoszcz 
02:58,72 (Ryszard Ablewski, Ce-
zary Gościński, Mateusz Hamer-
ski, Dariusz Juręczyk, Szymon 
Kuczkowski, Dariusz Radosz, 
Mirosław Ziętarski, Łukasz Sie-
mion, sternik Kamil Zajkowski). 
2. UKW Bydgoszcz 03:04,29 (Mi-
chał Chrustowski, Michał Klafet-
ka, Dawid Kowalkowski, Seba-
stian Krajewski, Michał Kwiatoń, 
Adam Mrotek, Jakub Pietruszew-
ski, Jarosław Porczek, sternik 
Rafał Woźniak), 3. Politechnika 

Warszawska 03:08,94 (Konrad Franke, 
Krzysztof Lewandowski, Adam Ogłoblin, 
Krzysztof Pikus, Jacek Sawicki, Rado-
sław Zabrocki, Paweł Zdunek, Katarzyna 
Marcinkiewicz, sternik Szymon Pośnik)

Klasyfikacja drużynowa uczelni (19) 
1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (90 pkt), 2. Wyższa Szko-
ła Gospodarki w Bydgoszczy (89), 3. Po-
litechnika Warszawska (48)

Na Torze Regatowym Malta 
w Poznaniu odbyły się Aka-
demickie Mistrzostwa Polski 
w Wioślarstwie.



www.azs.pl 7

Ponad trzystu najlepszych zawod-
ników i zawodniczek z blisko 
70 uczelni z całej Polski, którzy 
awans do zawodów finałowych 
wywalczyli w eliminacjach czte-

rech stref, rywalizowało o miano najlep-
szych studentów-pływaków. Zawody roze-
grane zostały w 8 konkurencjach indywi-
dualnych i dwóch sztafetowych.

Program zawodów podzielony został 
na dwa bloki, które poprzedzone były 
weryfikacją oraz krótką odprawą tech-
niczną przed zawodami. W samo południe 
wystartowały zawody na 100 m stylem 
dowolnym, które wśród kobiet bezapela-
cyjnie wygrała utytułowana zawodniczka 
– Alicja Tchórz z UE Wrocław z rezul-
tatem 56,78 s. Okazał się on najlepszym 
wynikiem zawodów w punktacji FINA 
(788 punktów). Drugi złoty medal Alicja 
Tchórz zdobyła na 100 m stylem zmien-
nym w popołudniowym bloku zawodów 
z czasem 1:02,49.

Drugą zawodniczką, która zdobyła dwa 
złota, była Klaudia Naziębło (również UE 
Wrocław). Wygrała biegi w stylu grzbieto-
wym na 50 i 100 m, a wynik na 50 m był 
drugim najlepszym rezultatem zawodów 
– 755 pkt FINA. Podobnym rezultatem 
popisała się Paulina Zachoszcz z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, która zwyciężyła 
w stylu klasycznym na 50 i 100 m. Naj-

lepsze w pozostałych konkurencjach były 
Magdalena Radlińska z AGH Kraków 
(50 m stylem motylkowym) oraz Kamila 
Winogrodzka z WEZiT Jelenia Góra (50 m 
stylem dowolnym). Konkurencje sztafeto-
we wygrały zawodniczki AGH Kraków 
(4 × 50 stylem dowolnym) oraz AWF War-
szawa (4 × 50 stylem zmiennym). 

Wśród mężczyzn zwycięstwo w dwóch 
konkurencjach indywidualnych odniosło 
trzech zawodników – student olsztyń-
skiego UWM Piotr Puciło dwa razy try-
umfował w stylu klasycznym na 50 m 
(27,69) i 100 metrów (1:02,05). Paweł Ko-
rzeniowski z ALK Warszawa wygrał 100 
m stylem zmiennym z czasem 55.93 oraz 
50 m stylem motylkowym. W tej drugiej 
konkurencji doszło do dość nietypowej sy-
tuacji, gdyż obok Pawła ex aequo miejsce 
pierwsze zdobył Oskar Krupiecki z Uni-
wersytetu Szczecińskiego z czasem 24.53. 
Trzecim mulitmedalistą został Krzysztof 
Jankiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, 
który wygrał w konkurencjach grzbieto-
wych na 50 i 100 m. W pozostałych kon-
kurencjach najlepsi okazali się Kacper 
Majchrzak z poznańskiej WSPiA (100 m 
stylem dowolnym) oraz Szymon Dymer-
ski z Uniwersytetu Szczecińskiego, któ-
ry na dystansie 50 m w stylu dowolnym 
o 0,03 s wyprzedził Kacpra Majchrzaka. 
Sztafety 4 × 50 m stylem dowolnym oraz 
4 × 50 m stylem zmiennym padły łupem 
drużyn Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
UAM Poznań.

W generalnej klasyfikacji drużyno-
wej kobiet zwyciężyły stu-
dentki Akademii Wycho-

Pływamy 
z najlepszymi
20 kwietnia 2013 r. w Warszawie na pływal-
ni Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyły się finały Akademic-
kich Mistrzostw Polski w Pływaniu.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
Warszawa, 19–20.04.2013

wania Fizycznego w Poznaniu, a wśród 
mężczyzn studenci Akademii Leona Koź-
mińskiego Warszawa.

Tekst Andrzej Burzyński
Foto Urszula Skarżyńska

Klasyfikacja generalna
Kobiety
1. Akademia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, 2. Akademia Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, 3. Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 4. Aka-
demia Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie, 5. Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie, 6. Uniwersytet Szczeciński, 
7. Uniwersytet Warszawski, 8. Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
9. Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, 10. Akademia Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu

Kobiety
1. Akademia Leona Koźmińskiego w War-
szawie, 2. Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach, 3. Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4. Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, 6. Uniwersytet Szczeciński, 
7. Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie WWFiS w Białej Podlaskiej, 
8. Uniwersytet Warszawski, 9. Akademia 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
10. Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie
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Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Kobiet i Mężczyzn, 
Białystok, 19–21.04.2013

 Ciekawe zawody

– Fajnie w tym Białymstoku 
– śmiali się studenci i studentki. 
– Widać postęp, organizatorzy 
poradzili sobie jeszcze lepiej niż 
w poprzednich latach w cza-
sie półfinałów AMP w judo. 
I wcale nie jest tak daleko. 
Zaskoczeniem była propozy-
cja koordynatora zawodów 
Piotra Klimowicza zrobienia 
sobie wspólnego, zbiorowego 

zdjęcia. – Tak, by wszystkie zawodnicz-
ki i zawodnicy mogli kiedyś wspomnieć, 
jak to było w Białymstoku – mówi trener 
sekcji judo AZS Politechniki Białostockiej. 

Piotr Klimowicz przyznaje, że uda-
ne zawody to kwestia dobrej organizacji 
i doświadczenia. – Do tej pory organizo-
waliśmy półfinały AMP w judo. Skoro 
dostaliśmy finał, to na to w jakiś sposób 
zasłużyliśmy – uśmiecha się. Dodaje, że 
dba o studentów, bo to oni są w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski najważniejsi. 

Halina Hanusz, zapytana, czy finał to 
kredyt zaufania dla Białegostoku, odpo-
wiada krótko: – Kredytu zaufania udzieli-
liście sobie sami. Politechnika Białostocka 
posiada wspaniały obiekt, a Białystok 
sportowe tradycje, ale przede wszystkim 
– był pomysł organizacji ogólnopolskiego 
turnieju, który został poparty chęcią pracy 
oddanej akademickiej społeczności spor-
towej. Wykorzystaliście swoje możliwości. 
Jeżeli zaś jest chęć, to zadanie staje się 
wykonalne, i to doskonale, w charakte-
rystycznej serdecznej atmosferze, którą 
tworzą mieszkańcy Podlasia. 

Aleksandra Hryniewicz 
Foto Marcin Mandrusz

Dla akademickiego Białegosto-
ku to wydarzenie bez prece-
densu. – Pierwszy finał AMP to 
powód do dumy – mówi Urszu-
la Fiedorowicz, sekretarz OŚ 
AZS Białystok.

Historia judo w Białymstoku to 
po części historia judo w Pol-
sce – mówiła podczas otwar-
cia zawodów Halina Hanusz, 
sekretarz „Akademickie-

go Przeglądu Sportowego”. – To tu 
w latach sześćdziesiątych swoją ka-
rierę rozpoczął Antoni Zajkowski, 
pierwszy srebrny medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Monachium, pierw-
szy w historii polskiego judo. Zanim 
rozpoczął studia i został zawodni-
kiem AZS AWF Warszawa, pracował 
pod okiem świetnego trenera Lesz-
ka Piekarskiego w klubie „Jagiello-
nia” Biały stok. Podlasie było jednym 
z większych ośrodków szkolących i roz-
wijających judo w kraju. 

Na matach Akademickiego Centrum 
Sportu zaprezentowało się łącznie 237 
zawodników i zawodniczek. Królowała 
stolica. W klasyfikacji drużynowej ko-
biet zwyciężył Uniwersytet Warszawski, 
w klasyfikacji drużynowej mężczyzn AWF 
w Warszawie. Na drugich miejscach 
uplasowały się odpowiednio Uniwersy-
tet Gdański i Politechnika Warszawska. 
Jak przyznają judocy, walczyli nie tylko 

z przeciwnikami. – Najpierw 
trzeba wygrać z samym sobą, 
później z przeciwnikiem. Łatwo 
mieć pretensje do sędziego. Jeśli 
jednak coś nie poszło, można 
obwiniać tylko siebie – komen-
tuje Erik Arushanyan z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Zgadza 
się z tym Artur Pujszo z WSG 
w Bydgoszczy, srebrny medali-
sta w wadze ponad 100 kg. – 
Stres trzeba zamienić w motywa-
cję. W Białymstoku poradziłem 

sobie z za-
wodnikami, z którymi kiedyś poniosłem 
porażki. Mam taką zasadę, że nawet je-
śli stresuję się w noc przed zawodami, 
zmieniam to w pozytyw. Zamiast martwić 
się, jak sobie dam radę z trudnym prze-
ciwnikiem, myślę, że właśnie na takich 
zawodach uda mi się go „wykończyć”. 

Uczestnicy twierdzili, że poziom tego-
rocznego turnieju był wyjątkowo wysoki. 
– To już więcej niż poziom akademicki – 
mówili zgodnie. Razem z młodymi zawod-
nikami i zawodniczkami prezentowali się 

uczestnicy krajowych i europejskich 
pucharów. Zdaniem Adama Marka, 
szkoleniowca AWFiS w Gdańsku, to 
zaleta tego typu turnieju. – AMP to 
ciekawe zawody z olbrzymią tradycją. 
Judo na całym świecie jest sportem 
studenckim. Nasze AMP-y gromadzą 
różnych zawodników. Te zawody są 
fajne właśnie dlatego, że gdy się spoty-
kają zawodnicy klasyfikowani i począt-
kujący, to ci drudzy zaskakują sponta-
nicznymi ruchami, brawurą, brakiem 
taktycznego podejścia. To sprawia, że 
walki są tak interesujące i w przedziw-
ny sposób się kończą. 
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W zawodach wzięło udział 16 
drużyn wyłonionych pod-
czas czterech turniejów 
półfinałowych. W strefie 
A zwyciężyła Politechnika 

Gdańska, w B – ALK Warszawa, w C – 
UMCS Lublin oraz w strefie D – PWSZ 
Wałbrzych. Największą niespodzianką 
półfinałowych batalii okazało się odpad-
nięcie Uniwersytetu Szczecińskiego, ubie-
głorocznego srebrnego medalisty AMP.

W grupie A i B od samego początku 
rozgrywek brylowały drużyny AWF Ka-
towice oraz UMCS Lublin, które wygrały 
wszystkie swoje mecze. Dopiero w drugiej 
fazie rozgrywek (grupa E) w spotkaniu, 
które decydowało o prawie gry o złoto lub 
brąz, AWF pokonał UMCS 75:58. W gru-
pie C i D znalazły się dwie poznańskie 
drużyny: UAM oraz Politechnika Poznań-
ska. Musiały one jednak uznać wyższość 
przyszłych medalistów rozgrywek. UAM 
przegrał z ALK Warszawa 40:47, nato-
miast PP z PWSZ Wałbrzych zaledwie 
62:63. W drugiej fazie rozgrywek (grupa 
F) w najciekawszym meczu gwarantują-
cym grę o złoto zawodnicy z Warszawy 
pokonali PWSZ 58:49. 

W meczu o piąte miejsce, będącym 
jednocześnie pojedynkiem o złoto wśród 
uczelni technicznych, zwyciężyła Politech-
nika Poznańska pokonując swoich kole-
gów z Gdańska 83:39. W meczu o brąz 
zagrały zespoły PWSZ Wałbrzych oraz 
UMCS Lublin. Lepsi okazali się koszyka-
rze z województwa dolnośląskiego wygry-
wając 60:49. Dodatkowo PWSZ wywalczył 

złoty medal w typie uczelni zawodowych, 
natomiast UMCS – uniwersytetów. – Je-
żeli mam być szczery, to kiedy dwa tygo-
dnie temu ta drużyna się zebrała, czwarte 
miejsce bralibyśmy w ciemno. Zostawili-
śmy wszystko na parkiecie, serce, umiejęt-
ności oraz mnóstwo zdrowia. Pokazaliśmy 
charakter na przestrzeni całego turnieju. 
Zdobyliśmy złoty medal w klasyfikacji 
uniwersytetów, co jest naprawdę wielkim 
osiągnięciem. Każdy oczywiście chciałby 
mierzyć jeszcze trochę wyżej. Rano w me-
czu o finał zabrakło trochę szczęścia, by 
bić się o jeszcze wyższe cele. Dla większości 
studentów jest to niepowtarzalna szansa, 

by spotkać się z zawodnikami, którzy grają 
profesjonalnie. W meczu o trzecie miejsce 
graliśmy w zasadzie przeciwko prawie 
całej I-ligowej drużynie. Stawialiśmy im 
opór dosyć długo, tak że z tego możemy 
być bardzo zadowoleni. Porażka z takimi 
zawodnikami trochę łagodzi żal, bo do 
meczu z PWSZ byliśmy niepokonani. Ła-
twiej przełknąć gorycz porażki, jeśli prze-
grywamy ze sportowcami na najwyższym 
poziomie – powiedział Dawid Myśliwiec. 
Jaki był jego typ na zwycięzcę turnieju? 
– Zdecydowanie uczelnia Koźmińskiego. 
Chociaż fajnie byłoby powiedzieć, że prze-
grało się w półfinale z mistrzem, ale spor-
towo ALK jest poza zasięgiem – dodał.

W wielkim finale spotkały się niepoko-
nane dotąd dwa zespoły zawodów: ALK 
Warszawa oraz AWF Katowice. Mecz 
o złoto poprowadziła trójka sędziów:  Ar-

tur Fiedler, Radosław Szagun 
oraz Łukasz Jankowski. Pierw-
sza kwarta zakończyła się re-
misem po 16. Drugą odsłonę 
minimalnie zwyciężyli warsza-
wiacy 12:17, co zapowiadało 
emocje w kolejnych kwartach. 
W przerwie spotkania wystąpi-
ła reprezentacja VI LO w Po-
znaniu w aero biku grupowym 
umilając kibicom oczekiwanie 

na rozstrzygające momenty rywalizacji. 
Na początku trzeciej części AWF wyszedł 
na prowadzenie 34:33, ale była to ostatnia 
przewaga zespołu z Katowic. ALK zaczął 
systematycznie budować przewagę, by 
wygrać ostatecznie 45:57. Dla koszykarzy 
ze stolicy to już piąty tytuł mistrzowski! 
– To trzeci dzień rozgrywek i wdało się 
zmęczenie, dlatego staraliśmy się o peł-
ną mobilizację. Drużyna AWF-u dziel-
nie dotrzymywała nam kroku i dopiero 
w trzeciej kwarcie wypracowaliśmy sobie 
przewagę i dowieźliśmy ją do końca. Je-
steśmy grupą chłopaków, którzy na co 
dzień grają w swoich klubach. Z meczu 
na mecz zgrywaliśmy się i koszykówka 
w naszym wykonaniu wyglądała coraz 
lepiej. Reprezentujemy przeróżne kluby, 
jak Start Gdynia oraz Czarni Słupsk, 
które występują w Tauron Basket Lidze, 
Start Lublin w I lidze, Legia Warszawa 
czy MKS Skierniewice w II lidze – powie-
dział Rafał Holnicki-Szulc. – Poziom spor-
towy był bardzo wysoki, ponieważ grało 
tu wielu ligowych zawodników. Mamy 
doświadczenie na tego typu imprezach 
i udało nam się wywalczyć ten złoty krą-
żek – dopowiedział Patryk Pełka. Pomi-
mo przegranej zadowolenia ze srebra nie 
kryli koszykarze z Katowic. – Dla nas to 
i tak wielki sukces. Na początku w nas 
nie wierzono, skreślano, a my pokaza-
liśmy walkę, śląskie charaktery. Myślę, 
że do złota zabrakło zdrowia, bo to już 
kolejny mecz. Zabrakło rzutu za 3 oczka, 
w poprzednich meczach lepiej punktowali-
śmy. Turniej oceniam na szóstkę. Poziom 
sportowy bardzo wysoki, nie było tu dru-
żyny, która reprezentowała słaby poziom. 
Wszystkie mecze były wyrównane, każdy 
z każdym mógł wygrać, ale i tak wygrał 
Koźmiński. Wyróżnienie indywidualne dla 
mnie jest czymś ważnym, bo to nagroda 
zdobyta na dużej imprezie – powiedział 
Paweł Jurczyński.

Tekst Anna Celmer 
Foto Paulina Piliszczuk, 

AZS UAM Poznań

MVP turnieju 
Łukasz Wilczek (ALK Warszawa)
 
Najlepsza piątka turnieju finałowego 
Michael Gospodarek (UMCS Lublin), Ja-
rosław Wilusz (PWSZ Wałbrzych), Paweł 
Jurczyński (AWF Katowice), Patryk Peł-
ka, Łukasz Wilczek (obaj ALK Warszawa) 

Klasyfikacja końcowa
1. Akademia Leona Koźmińskiego War-
szawa, 2. AWF Katowice, 3. PWSZ Wał-
brzych, 4. UMCS w Lublinie, 5. Politech-
nika Poznańska, 6. Politechnika Gdańska, 
7. UAM Poznań, 8. Politechnika Opolska, 
9. Uniwersytet Łódzki, 10. AWF Warszawa

Nie ma rady na pięciokrotnego mistrza

Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn, 
Poznań, 10–12.05.2013

Klub AZS Politechniki Po-
znańskiej był gospoda-
rzem turnieju finałowego 
AMP w koszykówce męż-
czyzn. Zawody rozgry-
wano na dwóch obiek-
tach sportowych Cen-
trum Sportu Politechniki 
oraz Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.
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W rywalizacji solistek najlep-
sza okazała się Agnieszka 
Wojewódka z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 
dla której to czwarte złoto 

z rzędu w tej konkurencji. W pokonanym 
polu zostawiła Agnieszkę Marczak z Poli-
techniki Warszawskiej oraz klubową kole-
żankę Martę Stachowicz. Wśród solistów 
na najwyższym stopniu podium stanął 
Bartosz Reginiak z Akademii Górniczo-
-Hutniczej Kraków. Za nim uplasowali 
się Sylwester Barszcz z Akademii Wycho-

wania Fizycznego 
z Krakowa i Adam 
Wojtacki z Poli-
techniki Warszaw-
skiej. W rywaliza-
cji par złoto trafiło 
do rąk Ilony Sen-
derek i Michała 
Miecznikowskie-
go z Politechni-
ki Warszawskiej. 
Drugie miejsce 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Aerobiku Sportowym, 
Katowice, 25–28.04.2013

 Katowicki AMP

W dniach 25–28 kwiet-
nia w hali katowickiego 
MOSiR „Kolejarz” Klub 
Uczelniany AZS Uniwer-
sytetu Śląskiego gościł 
zawodników z 24 uczelni 
z całego kraju na Aka-
demickich Mistrzostwach 
Polski w Aerobiku Spor-
towym. W czwartek od-
był się oficjalny trening 
w poszczególnych kon-
kurencjach, a w piątek 
– eliminacje do fina-
łów, które rozegrały się 
ostatniego dnia imprezy.

wraz z Szymonem Szkodą zajęła 
najlepsza solistka Agnieszka Wo-
jewódka. Na najniższym stopniu 
podium stanęli Magdalena Lis 
i Manukyan Sargis z Akademii Le-
ona Koźmińskiego. W rywalizacji 
 trójek zaś bezkonkurencyjni oka-
zali się reprezentanci AWF-u Kra-
ków: Sylwester Barszcz, Mateusz 
Banach oraz Piotr Kiełbik. Wy-
przedzili oni studentów Politech-
niki Warszawskiej, czyli Macieja 
Sternika, a także Michała i Macie-
ja Miecznikowskich. Brązowy me-
dal przypadł Marcie Stachowicz, 
Paulinie Sobocińskiej oraz Marcie 
Czyszek z Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. 

W klasyfikacji drużynowej, co dość 
rzadkie, pierwsze miejsce zajęły ex aequo 
dwie uczelnie: Akademia Wychowania 
Fizycznego z Krakowa oraz Politechnika 
Warszawska. Na najniższym stopniu po-
dium stanęła zaś reprezentacja Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego. Obrońca 
tytułu z poprzedniego roku, czyli Aka-
demia Leona Koźmińskiego, uplasowała 
się tuż za podium. Uniwersytet Śląski 
jako gospodarz wywalczył brązowy medal 
w klasyfikacji uniwersytetów.

Tekst i foto AZS UŚ Katowice
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W kalendarzu AMP kwie-
cień to czas ergometru 

wioślarskiego. – Dla-
czego? – zapyta ktoś. 

Część osób może mieć 
styczność z tą maszyną 
na siłowni, jednak więk-
szości słowo „ergometr” 

nic nie mówi. 

W Warszawie w hali UW 
stawiło się ponad 600 za-
wodniczek i zawodników 
startujących w AMP, co 
najlepiej świadczy o roz-

woju tej dyscypliny sportu. Sportu, który 
można nazwać halową odmianą wioślar-
stwa. Rywalizacja uczelnianych osad to 
bardzo znana forma rywalizacji pomiędzy 
uczelniami, jak choćby między Oksfordem 
i Cambridge. Na niektórych uczelniach 
w USA wioślarstwo można uprawiać w ra-
mach wf. U nas takich warunków nie 
ma, więc na uczelniach w salach zaczęto 
montować ergometry i na „sucho” upra-
wiać wioślarstwo. Tak potrzeba stała się 
matką wynalazku i powoli rodzi nam się 
nowy sport – ergometr wioślarski!

Uczestnicy AMP podzieleni zostali na 
dwie kategorie wagowe. Mężczyźni star-
towali w: lekkiej (do 75 kg) i ciężkiej, 
kobiety natomiast w lekkiej (do 61,5 kg) 
i normalnej. Hala została podzielona na 
cztery sektory po sześć ergome-
trów, czyli równocześnie jechały 
24 ergometry. Dzięki takiej orga-
nizacji zawody przebiegały spraw-
nie. Zawodnicy mieli do pokonania 
1000 metrów. 

Wspomnianych już ponad 600 
zawodników reprezentowało 57 
uczelni. Najlepsze wyniki osiągały 
te, które miały związki z ośrodka-
mi wioślarskimi. Były to uczelnie 
z Poznania oraz Bydgoszczy. Nie 
zabrakło także zawodników War-
szawskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego, którzy reprezentowali barwy sto-
łecznych szkół wyższych: Uniwersytetu, 
Politechniki, SGGW czy Akademii Le-
ona Koźmińskiego. W przeszłości gromiła 
na AMP rywalki m.in. Agnieszka Renc 
(SGGW/WTW) – wicemistrzyni świata 
w dwójce podwójnej w wioślarstwie z 2009 
i mistrzyni świata z 2012 r. Teraz wśród 
zawodników nie ma już osób, którzy od-
stawałyby od stawki. – Mamy bardzo 
wyrównane czasy. Już się nie zdarza-
ją osoby, które przyjeżdżają na zawody 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim, 
Warszawa, 13–14.04.2013

Wioślarze bez wody
i patrzą jak do tego usiąść – mówi Rafał 
Jachimiak z AZS Warszawa, organizato-
rów zawodów.

Chociaż wszyscy związani z akademic-
kim sportem pełni są uznania dla osób 
przeciągających kilometry w hali na er-
gometrach, to jednak wiedzą, iż idealnym 
rozwiązaniem byłoby stworzenie osad wio-
ślarskich na uczelniach. – Chcielibyśmy, 
żeby ten elitarny sport, jakim jest wioślar-
stwo, wszedł na uczelnie.  Wszyscy kojarzą 
The Boat Race rozgrywane na Tamizie. 
My w Warszawie mamy rywalizację Uni-
wersytetu Warszawskiego i Politechniki od 
pięćdziesięciu paru lat, rozgrywane rega-
ty na Wiśle. Problem jest jednak taki, że 
rozwój sportu akademickiego nie pozwala, 
żebyśmy mieli na każdej uczelni osadę. 
Natomiast ergometr pozwala poczuć na 
ekranie smak prawdziwego wioślarstwa 
– dodaje Rafał Jachimiak. 

Jeśli ktoś myśli, że ergometr to kilku-
krotne przyciągnięcie się na maszynie 
udającej łódź wioślarską i po zawodach... 
to nic bardziej mylnego. Każdy wyścig to 
pot i zmęczenie do ostatniego oddechu. 
Zawodnicy na koniec zawsze muszą solid-
nie odpocząć, „poszukać” powietrza, Biegi 
są bardzo emocjonujące, bo kibice stoją 
zaraz za zawodnikami i wspierają ich.

AZS Warszawa od pewne-
go czasu zmonopolizował or-
ganizację AMP w ergometrze. 
W przyszłym roku impreza 
odbędzie się jednak w Byd-
goszczy.
Tekst Robert Zakrzewski 
Foto Urszula Skarżyńska

Klasyfikacja generalna
Kobiety
1. Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, 
2. Uniwersytet Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, 3. Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie, 4. Collegium 
Medicum UMK Bydgoszcz, 5. Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 6. Po-
litechnika Lubelska, 7. Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
8. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-
nie, 10. Politechnika Wrocławska

Mężczyźni
1. Uniwersytet Kazimierza Wielkie-

go w Bydgoszczy, 2. Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy, 3. Politechnika Gdańska, 
4. Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, 5. 
Akademia Morska w Szczeci-
nie, 6. Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie, 7. Politech-
nika Warszawska, 8. Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
9. Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, 10. Uniwer-
sytet Warszawski
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Trzeci rok z rzędu najlepsi lek-
koatleci z całego kraju zawitali 
w połowie maja do Łodzi, by ry-
walizować o medale Mistrzostw 
Polski AZS. Wśród startujących 

znów nie zabrakło wielkich nazwisk – 
w rywalizacji na stadionie przy ul. Lu-
mumby wzięło udział ponad 350 zawod-
ników, w tym szesnastu olimpijczyków 
z Londynu. Łódź przywitała wszystkich 
pięknym słońcem, które towarzyszyło 
uczestnikom od początku do końca im-
prezy. Ładna aura i jak zawsze fanta-
styczna atmosfera pozwalały oczekiwać 
na kolejne udane zawody, zwieńczone 
życiowymi rezultatami i wskaźnikami 
na tegoroczne Mistrzostwa Świata, Uni-
wersjadę czy MME. Choć silny wiatr nie 
sprzyjał uzyskiwaniu rekordowych wyni-
ków w biegach czy rzutach, lekkoatleci po 

raz kolejny nie zawiedli, a wielu z nich już 
w pierwszym starcie osiągnęło wymagane 
minima na docelowe imprezy.

Zawody tradycyjnie rozpoczął konkurs 
rzutu młotem kobiet. Pod nieobecność na 
rzutni ubiegłorocznej triumfatorki, która 
tym razem dopingowała swoje koleżanki 
z trybun – Joanny Fiodorow, tytuł mi-
strzyni Polski AZS wywalczyła inna re-
prezentantka AZS Poznań i podopieczna 
trenera Czesława Cybulskiego, Malwina 
Kopron. Utalentowana juniorka, która już 
w kwietniu osiągnęła minimum na ME 
Juniorów w Rieti, uzyskała 63,74 m, po-
konując zawodniczki AZS AWF Warsza-
wa – Dagmarę Stalę (61,74 m – rekord 
życiowy) i Alicję Filipkowską (56,24 m). 

Na bieżni jako pierwsi do rywalizacji 
przystąpili specjaliści od krótkich biegów 
płotkarskich. Nowy rekord życiowy już 
w eliminacjach ustanowiła Karolina Ko-
łeczek (Akademia Krakowska, UKS Trój-
ka Sandomierz) – 13,40 s, zapewniając 
sobie jednocześnie prawo startu na MME 
w Tampere. W finale zwyciężyła, popra-
wiając jeszcze swój rezultat – 13,34 s, 
jednak przy zbyt sprzyjającym wietrze 
+2,6 m/s. Srebro i brąz znów dla repre-
zentantek stołecznego AZS AWF – Urszuli 
Bhebhe (13,54 s) i Anny Kiełbasińskiej 
(13,85 s). Wśród mężczyzn zarówno w eli-
minacjach, jak i w finale bezkonkurencyj-
ny był ich klubowy kolega Maciej Wojt-
kowski (14,08 s, wiatr +3,2 m/s), który 
pokonał Grzegorza Szade z AZS AWF 
Katowice – 14,21 s i Patryka Jasińskiego 
z ALKS PWSZ Gorzów Wlkp. – 14,35 s. 
Najlepszą sprinterką w biegu na 100 m 
okazała się Martyna Opoń (AZS Poznań) 
– 11,71 s, która zameldowała się na me-
cie przed Magdą Malinowską (WSWFiT 
Białystok – UKS 19 Bojary) i Moniką 
Szczęsną (AZS AWF Katowice) – 11,96 s. 
W rywalizacji mężczyzn Kamil Masztak 
(AWF Poznań, WKS Grunwald) o zaled-
wie 0,01 s pokonał Jakuba Adamskiego 
(AZS Poznań), uzyskując rezultat 10,50 s. 
Nowy rekord życiowy (10,58 s) zapewnił 

brązowy medal Damianowi Karolakowi 
(AZS AWF Biała Podlaska). 

Podczas gdy o medale rywalizowali 
sprinterzy, nie mniej ciekawie przebiegały 
konkursy na skoczniach i rzutniach. Tytu-
ły sprzed roku w rzucie dyskiem obronili 
olimpijczycy Żaneta Glanc (AZS Poznań) 
i Przemysław Czajkowski (AZS AWF Bia-
ła Podlaska), choć silny wiatr przeszko-
dził w uzyskaniu tak znakomitych re-
zultatów jak przed rokiem. Podopieczna 
trenera Jerzego Sudoła, posiadająca już 
minimum na MŚ w Moskwie, zwyciężyła 
z wynikiem 61,18 m. Srebro i brąz trafiły 
do dyskobolek z Białej Podlaskiej – Mał-
gorzaty Raciborskiej (52,12 m) i Agniesz-
ki Dudzińskiej (46,94 m). W rywalizacji 
mężczyzn zawodnik trenera Krzysztofa 
Stipury jako jedyny przekroczył barierę 
60 metrów – 60,23 m. Klubowemu kole-
dze Przemka – Jackowi Wiśniewskiemu 
zabrakło zaledwie 2 cm do wypełnienia 
normy na MME w Tampere (55,98 m). 
Na najniższym stopniu podium stanął 
Damian Kamiński z AZS AWF Warsza-
wa (52,88 m). W rzucie oszczepem ko-
biet tytuł mistrzyni Polski AZS trafił do 
Magdaleny Czenskiej (AZS AWF War-
szawa) – 53,90 m. Miejsca na podium 
uzupełniły Marta Kąkol i Agnieszka Le-
wandowska (obie AZS AWFiS Gdańsk). 
Konkurs tyczkarek pewnie wygrała stu-
dentka AWF Kraków Natalia Krupiń-
ska (3,60 m), a wzwyż najlepiej skakała 
Urszula Domel z AZS AWF Wrocław – 
1,82 m. Niespodzianką zakończyła się 
rywalizacja kobiet w skoku w dal, w któ-
rej o ostatecznej kolejności na podium 
zdecydowały centymetry. Po złoty me-
dal sięgnęła specjalizująca się dotychczas 
w skoku wzwyż Karolina Błażej, popra-
wiając życiówkę (6,40 m). Reprezentant-
ka AZS AWF Kraków pozostawiła tym 
samym w pokonanym polu zdecydowane 
faworytki: Annę Jagaciak (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, MKS Juvenia 
Puszczykowo) – 6,39 m i Teresę Dobija 
(AZS Łódź) – 6,36 m. Wśród mężczyzn 

Łódź po raz kolejny
gościnna dla lekkoatletów!

Stadion na słynnym łódzkim 
„Lumumbowie” ponownie był 
świadkiem świetnych zawodów, 
podczas których czołowi polscy 
lekkoatleci uzyskiwali rezultaty 
lepsze od wskaźników na tego-
roczne imprezy międzynaro-
dowe. Gwiazdą MP AZS po raz 
kolejny był student Wyższej 
Szkoły Edukacji w Sporcie, re-
prezentant KS Agros Zamość 
Paweł Fajdek, który jako jedy-
ny wywalczył minimum „A” na 
MŚ w Moskwie i może ze spo-
kojem przygotowywać się do 
najważniejszego startu w se-
zonie.
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triumfował Michał Rejmus (AZS AWFiS 
Gdańsk) – 7,65 m (wiatr +2,6 m/s) przed 
Marcinem Starzakiem (AZS AWF Biała 
Podlaska) – 7,61 m i reprezentantem go-
spodarzy Bartoszem Boneckim – 7,36 m. 
Biegi sztafetowe padły łupem AZS AWF 
Warszawa (K. Świostek, U. Bhebhe, A. 
Kiełbasińska, E. Ankiewicz) i AZS Poznań 
(A. Szczęśniak, J. Adamski, R. Olszew-
ski, A. Zaczek). W biegach na 1500 m na 
najwyższym stopniu podium stanęli Ma-
ria Sławik (AZS AWF Kraków) i Dawid 
Waloski (AWF Kraków, WKS Wawel). 

Pierwszy dzień zawodów zakończył się 
pasjonującą rywalizacją w biegach na dy-
stansie jednego okrążenia. O zwycięstwo 
walczyli – podobnie jak przed rokiem – 
Agata Bednarek z Justyną Święty oraz 
Rafał Omelko z Michałem Pietrzakiem. 
Po zaciętej walce do ostatnich metrów 
triumfowali ubiegłoroczni zwycięzcy. Ku 
radości gospodarzy podopieczna trener 
Henryki Blausz wygrała z zawodniczką 
AZS AWF Katowice o 0,01 s, uzysku-
jąc rezultat 53,83 s. Z większą przewagą 
triumfował Omelko (AZS AWF Wrocław) 
– 47,13 s przed Pietrzakiem (AZS AWF 
Katowice) – 47,29 s. 

Drugi dzień zawodów rozpoczął się 
w samo południe od mocnego uderze-
nia – konkursu rzutu młotem mężczyzn. 
Zdecydowany faworyt Paweł Fajdek już 
w pierwszej kolejce posłał młot poza 
78 metr, zapewniając sobie prawo star-
tu na Uniwersjadzie. W drugiej próbie 
rzucił jeszcze dalej, a uzyskany przez 
niego wynik 79,02 m jest o 2 cm lepszy 
od wskaźnika „A” PZLA na tegoroczne 
MŚ w Moskwie. Podopiecznemu trene-
ra Czesława Cybulskiego nie udało się 
już poprawić rezultatu, ale kolejne rzuty 
również były dalekie (78,82 m, 78,22 m 
i 77,73 m). Przyjazd jednego z czołowych 
młociarzy świata zawsze budzi ogromne 
zainteresowanie łódzkich mediów i Paweł 
tuż po konkursie znalazł się w ogniu py-
tań dziennikarzy. Olimpijczyk z Londynu 
przyznał, że lubi startować w Łodzi – to 
właśnie na stadionie miejscowego AZS 
zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski 
jako junior młodszy. Nie krył również 
zaskoczenia z tak dobrego rezultatu już 
na początku sezonu, z którego oczywiście 
był bardzo zadowolony. 

Na bieżni ponownie jako pierwsi do 
rywalizacji przystąpili płotkarze, tym 
razem na 400 metrów ppł. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęła Joanna Lin-
kiewicz (AZS AWF Wrocław) – 58,27 s, 
a wśród mężczyzn Robert Bryliński (OŚ 
AZS Poznań) – 51,11 s, który wypełnił 
wymaganą normę na MME w Tampere. 
Mistrzami Polski AZS na 800 m z nowy-
mi rekordami życiowymi zostali Karolina 
Półrola (AZS AWF Kraków) – 2:09.87 
i Karol Konieczny (Uniwersytet Techno-
logiczno-Przyrodniczy, SL WKS Zawisza 
Bydgoszcz) – 1.49.60. Najdłuższe biegi 
zawodów na 3000 metrów zakończyły się 

zwycięstwem Dominiki Napieraj (AZS 
AWF Wrocław) – 9:36.68 i Pawła Szosta-
ka (AZS AWF Katowice) – 8:25.73. Swoją 
dominację na sprinterskich dystansach 
potwierdziła Martyna Opoń, która do zło-
ta na 100 m dorzuciła tytuł mistrzowski 
w biegu na 200 m z wynikiem 23,66 s, 
lepszym od drugiej na mecie Weroniki 
Wedler (AZS AWF Wrocław) o ponad pół 
sekundy – 24,28 s. Zawodniczka AZS Po-
znań wywalczyła tym samym minimum 
na MME. Wśród mężczyzn zwyciężył fa-
woryt, czwarty zawodnik ubiegłorocznych 
MŚ Juniorów na 200 m i medalista tych 
zawodów w sztafecie 4 × 400 m, reprezen-
tant AZS UWM Olsztyn Karol Zalewski 
(21,24 s). Do uzyskania wskaźnika na 
MME zabrakło 0,04 s, ale jego osiągnięcie 
przez podopiecznego trenera Zbigniewa 
Ludwichowskiego wydaje się być jedynie 
kwestią czasu. 

O wysoki poziom konkursu trójskoku 
zadbała Anna Jagaciak, która w swojej 
ostatniej próbie przekroczyła granicę 14 
metrów, uzyskując 14,02 m – minimum 
na tegoroczną Uniwersjadę w Kazaniu. 
Studentka Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu jeszcze nigdy tak dobrze nie 
rozpoczęła sezonu. Swoim występem mógł 
być także usatysfakcjonowany tyczkarz 
wrocławskiego AZS AWF Robert Sobe-
ra. W drugiej próbie pokonał wysokość 
5,61 m – rezultat ten jest jego nowym 
rekordem życiowym i minimum na MME 
oraz Uniwersjadę. Robert atakował wy-
sokość 5,71 m, która dałaby mu prawo 
startu na MŚ w Moskwie, ale tym ra-
zem jeszcze bez powodzenia. Przepust-
kę do Tampere dzięki nowej życiówce 
wywalczył również student wrocławskiej 
AWF Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk 
Wrocław), zwycięzca konkursu pchnięcia 
kulą – 19,69 m. Wśród kobiet najlepsza 
w tej konkurencji okazała się Agnieszka 
Dudzińska (AZS AWF Biała Podlaska) – 
16,30 m. Jej klubowy kolega – Maksym 
Sypniewski sięgnął po złoty medal w trój-
skoku – 15,38 m. Konkurs skoku wzwyż 
wygrał mistrz paraolimpijski z Londy-
nu, student ZWKF Gorzów Wlkp. Maciej 
Lepiato, który poprawił rekord życiowy 
– 2,18 m. Taką samą wysokość, ale do-
piero w trzeciej próbie pokonał Wojciech 
Theiner (AZS AWF Katowice). 

Świetną dyspozycją zaimponował 
oszczepnik Marcin Krukowski (WSFiZ 
w Warszawie, KS Warszawianka), który 
jako ósmy Polak w historii posłał oszczep 
poza 83 metr. Już w pierwszej próbie nasz 
utalentowany młodzieżowiec ustanowił 
nowy rekord życiowy – 83,04 m i zapewnił 
sobie zwycięstwo w całym konkursie. 
Do wypełnienia wskaźnika „A” PZLA 
na MŚ w Moskwie Marcinowi zabrakło 
niespełna pół metra. Srebro wywalczył 
Łukasz Grzeszczuk (Wszechnica Polska, 
RKS Skra Warszawa) – 79,01 m, który 
w tym roku także rzucał już ponad 83 
metry, a na najniższym stopniu podium 

stanął Bartosz Osewski (AZS AWFiS 
Gdańsk) – 75,72 m (minimum na MME). 

Tradycyjnie zawody zakończyła rywa-
lizacja sztafet 4 × 400 m. Zarówno wśród 
kobiet, jak i wśród mężczyzn kolejność 
na podium była identyczna! Złote meda-
le zdobyły zespoły AZS AWF Wrocław 
w składach – Małgorzata Linkiewicz, Ka-
rolina Dąbrowska, Marta Knull i Joanna 
Linkiewicz oraz Rafał Omelko, Mateusz 
Kozłowski, Kamil Podsiadło i Wojciech 
Salmonowicz. Srebrne medale padły łu-
pem drużyn AZS AWFiS Gdańsk, a brą-
zowe krążki wywalczyły sztafety AZS 
AWF Kraków.

Po zakończeniu rywalizacji na bieżni, 
skoczniach i rzutniach nadszedł czas na 
podsumowania i nagrodzenie najlepszych 
drużyn oraz wyróżnienie zawodników, 
którzy uzyskali najbardziej wartościowe 
rezultaty zawodów. W klasyfikacji klu-
bowej różnice pomiędzy poszczególnymi 
zespołami były minimalne. Puchar dla 
najlepszego klubu otrzymał KS AZS AWF 
Kraków, który zdobył 171 punktów. Dru-
gą lokatę zajął KS AZS AWF Wrocław 
z dorobkiem 169 punktów, o dwa „oczka” 
mniej zgromadził KS AZS AWF Warsza-
wa. Wśród uczelni triumfował AWF Wro-
cław (360 pkt) przed AWFiS Gdańsk (357 
pkt) i AWF Kraków (343 pkt). Nagrody 
za najlepsze wyniki zawodów trafiły do 
Karoliny Kołeczek, Anny Jagaciak, Ur-
szuli Bhebhe i Joanny Linkiewicz. Wśród 
mężczyzn najbardziej wartościowy oka-
zał się oczywiście wynik Pawła Fajdka, 
na wyróżnienie zasłużyły także rezultaty 
Marcina Krukowskiego i Roberta Sobery. 

Łódź po raz kolejny okazała się nie-
zwykle gościnna dla lekkoatletów, powoli 
niemal tradycją staje się początek sezonu 
na stadionie przy Lumumby, który naj-
wyraźniej sprzyja poprawianiu rekordów 
życiowych i uzyskiwaniu minimów na 
najważniejsze międzynarodowe impre-
zy. Wszystkim medalistom tegorocznych 
MP AZS nie pozostaje nam życzyć nic 
innego jak powodzenia w tegorocznych 
zmaganiach na europejskich i świato-
wych arenach! 

Tekst i foto Aleksandra 
Leszczyńska

Mistrzostwa Polski AZS w Lekkoatletyce,
Łódź, 18–19.05.2013
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W 2010 roku Wrocław okazał 
się szczęśliwym miejscem 
dla szczecinianek. Wtedy 
jeszcze podopieczne Jerze-
go Taczały zdobyły złoto 

w typach uczelni oraz brąz w klasyfika-
cji generalnej. Z tego składu pozostały 
zaledwie dwie zawodniczki: Sowa i Jaro-
sławska oraz obecny kierownik drużyny 
Adrianna Grabowska. Natomiast w 2012 
roku, w finale rozgrywanym w Katowi-
cach, US zdołał zaledwie ugrać srebro 
w typach uniwersytetów i tylko 6. miej-
sce w generalce. 

W tym roku ekipa pod opieką trenera 
Leszka Piaseckiego przyjechała walczyć 
o najwyższe cele. Przed turniejem mówiło 
się, że naszpikowany ligowymi zawodnicz-
kami Szczecin nie ma 
prawa wrócić do domu 
z pustymi rękami. 
W końcu na parkie-
cie mogliśmy zobaczyć 
dwie pierwszoligowe 
zawodniczki Chemi-
ka Police (który wy-
walczyły awans do 
Orlen Ligi) – Izabelę 
Śliwę i Annę Karpicz, 
drugoligowe siatkarki 
Piasta – Sandrę Gu-
zowską, Anetę Dudę, 
Natalię Matusz i Jo-
annę Sowę oraz zaple-
cze Chemika (3 liga) – Jowitę Jarosław-
ską, Kamilę Sadowską, Klaudię Bogu-
szewską, Annę Szymoniak, Magdalenę 
Koziarę i Magdalenę Iwaniak.

Studentki z Zachodniopomorskiego po 
wygraniu Półfinału A w Poznaniu trafiły 
w turnieju finałowym do grupy A wraz 
z Politechniką Częstochowską i Warszaw-
ską (aktualnie oba zespoły walczą na par-
kietach II ligi) oraz AGH Kraków. Dopiero 
we Wrocławiu okazało się, że warszawska 
uczelnia musiała odpuścić akademickie 
rozgrywki ze względu na ligę. 

Pierwszą drużyną, jaką podejmowały 
szczecinianki, była podłamana porażką 
z Krakowem Politechnika Częstochowska. 
To ona w pierwszym secie narzuciła swój 
styl gry, zmuszając podopieczne Leszka 
Piaseckiego do pogoni punktowej. Po za-
ciętej partii lepsze okazały się zawodnicz-
ki US-u, wygrywając 27:25. W drugim 
secie akademiczki z Częstochowy zdołały 
ugrać zaledwie 9 punktów i to one zajęły 
3. miejsce w grupie, pozwalające zaledwie 
na grę o miejsca 9–14. Do walki o pierw-
sze miejsce w grupie stanęły naprzeciwko 
siebie zawsze ambitnie i pewnie grające 
zawodniczki z Krakowa oraz US. Był to 
mecz bez historii i napięcia, rozegrany od 
początku do końca pod kontrolą siatkarek 
z Zachodniopomorskiego. 

W dalszym etapie turnieju zostały 
utworzone dwie grupy E (a i b) oraz F 
(c i d). W sobotę doszło już do pierwszej 
konfrontacji, po której został wyłoniony 
mistrz Polski w typach uniwersytetów. 
Szczecin nie przegrywając do tej pory ani 
seta spotkał się z PWSZ z Krosna. Ner-
wowy początek po obu stronach cały czas 
dawał wynik remisowy. Po przeskoczeniu 
progu 10 punktów, to US wziął sprawy 
w swoje ręce i wygrał seta do 18. Drugi 
set padł łupem rzeszowianek (skład 2-ligo-
wego Developersa Rzeszów), które wyko-

rzystały moment nieuwagi podopiecznych 
Leszka Piaseckiego, pozwalając szczeci-
niankom na zdobycie zaledwie 12 pkt. 
Trzeci i decydujący set to już całkowita do-
minacja Szczecina, który wygrał 15 do 5. 

Po układzie w tabeli i obliczeniu 
małych punktów wiadomo było, że US 
w ostatnim meczu w grupie E musiał 
wygrać zaledwie seta, aby móc zagrać 
w wielkim finale. Ostatnim rywalem był 
dobrze sprawujący się AWF z Warszawy, 
ale i tak tylko w pierwszym secie była 
w miarę równa walka, szczęśliwie wygra-
na przez akademiczki. Drugi set to już 
całkowita dominacja US-u, potwierdzona 
wynikiem.

Uniwersytet Szczeciński został pierw-
szym finalistą AMP we Wrocławiu. Ich 

przeciwnikiem, po za-
ciętej walce z ALK 
Warszawa, została 
drużyna z Podkarpa-
cia: PWSZ Krosno – 
obrońca tytułu sprzed 
roku. Pierwszy set to 
walka punkt za punkt. 
Żaden zespół nie mógł 
uzyskać znacznego 
prowadzenia. Więcej 
szczęścia po swojej 
stronie miały rywalki 
US-u. Drugi i trzeci set 
pewnie wygrały szcze-
cinianki, odpowiednio 

do 13 i 18. Czwarty set to już potwier-
dzenie tego, że kobieca siatkówka zmien-
ną jest. Szczecin prowadził już 18:11, 
by nagle „stanąć w miejscu” i przegrać 
seta do 23. W tie-braku na boisku grała 
już tylko jedna drużyna – Krosno – i to 
one zdobywając punkt za punktem mo-
gły cieszyć się z tytułu akademickiego 
mistrza Polski.

Dla Uniwersytetu Szczecińskiego fi-
nał AMP-ów nie jest porażką – w końcu 
ma dwa medale, lecz niedosyt pozostaje. 
Już byłyśmy w ogródku, już witałyśmy 
się z gąską. Szkoda, że taka piękna dro-
ga od półfinałów zakończyła się „tylko” 
srebrem – mówiła po meczu środkowa 
US-u Sandra Guzowska. – To były moje 
szóste mistrzostwa. Trzy razy złoto, a raz 
srebrny medal, ale tylko w typach, oraz 
oczywiście brąz w klasyfikacji generalnej 
trzy lata temu, ale tylko brąz… No cóż, 
będę musiała pojechać za rok, to może 
będą dwa złote krążki – kończy Jowita 
Jarosławska, kapitan drużyny szczeciń-
skiej uczelni.

Adrianna Grabo wska
Foto Tomasz Gas

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet, 
Wrocław, 2–5.05.2013

 Siatkówka zmienną jest
Szczęście siedzi na siatce – 
słowami Zdzisława Ambroziaka 
można podsumować Finał AMP 
w Piłce Siatkowej Kobiet, któ-
ry odbył się po raz kolejny we 
Wrocławiu. Do stolicy Dolnego 
Śląska zjechało 14 najlepszych 
drużyn, a wśród nich Uniwer-
sytet Szczeciński.
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podlaski
podlaskie

Po raz pierwszy, 
oby nie ostatni

Od kiedy stu-
diuję w Trójmie-
ście, a więc od 
kilku ładnych lat, 
utwierdza się mnie 
w przekonaniu, że 
Białystok jest da-
leko... Tu się rzad-
ko bywa, bo z do-
jazdem nie jest ła-
two, a w dodatku 
to Polska B. Podob-
no – naprawdę to 
słyszałam – orga-
nizowanie ogólno-
polskiej imprezy 
w tym mieście to 
kiepski pomysł, bo – znów ktoś powta-
rza – ależ to daleko. A tymczasem: finał 
AMP w Judo 2013 właśnie u nas. Nic 
dziwnego, że tutaj to znaczące wydarze-
nie. To pierwszy finał od lat dziewięć-
dziesiątych, kiedy te zawody odbywały 
się pod inną nazwą – Mistrzostw Polski 
Szkół Wyższych. 

Na AMP przyjechało blisko 250 za-
wodników i zawodniczek. Rozmawiałam, 
podpytywałam: pewnie najgorzej z dojaz-
dem? Jak się okazało, zaskoczeni byliśmy 
wszyscy: ja, że stereotyp upada, a moi 
rozmówcy, że do Białegostoku można 
dotrzeć często tak szybko jak do Wro-
cławia, Krakowa czy Trójmiasta. Co wię-
cej, usłyszałam też, że „ładnie, kolorowo 
i w ogóle fajnie w tym Białymstoku”. Nie 
o to chodzi, że jesteśmy wyjątkowi czy 
lepsi, ale miło, że ktoś docenił, zwrócił na 
to miasto uwagę i zmienił o nim zdanie.

Mowa pochwalna należy się oczywi-
ście Piotrkowi Klimowiczowi. To dzięki 
niemu Białystok i finał wypadły w oczach 
judoków tak dobrze. Jego miłość do spor-
tu, z którym jest związany, jest niesa-
mowicie zaraźliwa. Dzięki jego zaanga-
żowaniu setki dzieci w naszym mieście 
rozwijają się właśnie przy judo. 

W końcu okazuje się, że Akademickie 
Mistrzostwa Polski poszerzają horyzonty 
i służą turystyce studenckiej. 

Zapraszamy częściej  
Aleksandra Hryniewicz

APS – Wydanie Regionalne
Redaktor: Aleksandra Hryniewicz 
e-mail: aleksandra.hryniewicz@wp.pl

Pan Józef Fiedorowicz jest nauczycielem 
akademickim, uhonorowanym przez Za-
rząd Główny AZS z okazji jubileuszu 

60-lecia powołania Studium Wychowania Fi-
zycznego w polskim szkolnictwie wyższym.

Czym jest dla Pana medal przyznany przez 
ZG AZS?

Wyróżnieniem, uznaniem za wieloletnią 
działalność w AZS-ie.
Jak to się stało, że wiele lat temu związał 
Pan swoją przyszłość z AZS-em?

Początki sięgają roku 1973. Zacząłem wte-
dy pracę trenerską w Klubie Sportowym 
SZS-AZS w sekcji piłki siatkowej kobiet. Po 
rozdzieleniu tych stowarzyszeń sportowych 
pozostałem w Akademickim Związku Spor-
towym, pełniąc rolę trenera drużyny piłki 
siatkowej kobiet. Jako członek Zarządu Or-
ganizacji Środowiskowej AZS Województwa 
Podlaskiego mam za sobą trzy kadencje w roli 
wiceprezesa AZS ds. sportowych.
Co działo się później, aż do dziś? 
Obecnie pracuję jako instruktor wychowania 
fizycznego w Wyższej Szkole Administracji 
Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Zaj-
muję się także organizacją i funkcjonowaniem 
sekcji sportowych na uczelni. Wcześniej, w la-
tach 1997–2012, pełniłem tu funkcję kierowni-
ka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na początku lat osiemdziesiątych praco-
wałem także w Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu Akademii Medycznej w Bia-

łymstoku. Tam 
pełniłem funkcję 
zastępcy kierow-
nika Studium ds. 
sportowych. Na 
Akademii Medycz-
nej przez kilka lat działałem też jako wicepre-
zes Klubu Uczelnianego AZS ds. sportowych.

W sumie mam za sobą ponad 20 lat pracy 
trenerskiej. Wraz z drużyną siatkówki ko-
biet AZS Białystok zdobyliśmy wiele cennych 
wyróżnień, jak choćby wielokrotne medale 
srebrne i brązowe w Akademickich Między-
narodowych Mistrzostwach Polski czy czte-
rokrotne akademickie mistrzostwo Polski 
w piłce siatkowej plażowej. To jednak nie 
wszystko. Na przestrzeni lat osiągnęliśmy 
klubowe mistrzostwo Polski juniorek, dwu-
krotnie wicemistrzostwo Polski, sześć razy 
startowaliśmy w finałach mistrzostw Polski. 
W końcu, w roku 2000, udało mi się dopro-
wadzić drużynę AZS do awansu do I ligi 
państwowej. Ważnym wyróżnieniem i do-
świadczeniem był dla mnie udział w Uniwer-
sjadzie. W 1977 roku w Sofii pełniłem funkcję 
II trenera akademickiej reprezentacji Polski
To długa historia, pełna ważnych doświad-
czeń, wyróżnień i satysfakcji z pracy. Cze-
go mogłabym życzyć Panu na „azetesową” 
przyszłość?

W miarę dobrego zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Aleksandra Hryniewicz

Organizacji podjął się KU AZS Politech-
niki Białostockiej oraz OŚ AZS Wo-
jewództwa Podlaskiego. Tegoroczne 

zawody mogły się poszczycić największą jak 
dotąd frekwencją – do sztangi podchodziło 
w sumie 36 zawodników.

Zaprezentowany poziom jest jasnym sy-
gnałem dla zawodników z naszego kraju, 
którzy będą mierzyć się z podlaskimi siła-
czami w Akademickich Mistrzostwach Polski 
– w sumie padło aż 8 rekordów. Najbardziej 
godne odnotowania są te, które pobił repre-
zentant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządza-
nia w kategorii wagowej 83 kg, Piotr Sulima: 
zdołał wyrównać rekord Polski w trójboju 
uzyskując 650 kg, a także poprawiając naj-
lepszy dotychczasowy wynik w przysiadzie 
wynikiem 230 kg. Do tego Bogdan Rojek 
z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 
i Turystyki wyrównał rekord z kategorii 

Zawody w trójboju s
iłowym

13 kwietnia br. siłacze z 7 podlaskich uczelni mierzyli się 

ze sobą w ramach Podlaskiej Akademickiej Ligi Między-

uczelnianej w Trójboju Siłowym Klasycznym.

wiekowej U23 w wyciskaniu sztangi leżąc 
uzyskując 145 kg. Niestety, owe rekordy 
pozostają nieoficjalne, ponieważ impreza nie 
figurowała w kalendarzu Polskiego Związku 
Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 

Wyniki Piotra Sulimy są jednak akademic-
kimi rekordami Polski. Oprócz niego do reje-
stru wpisani zostaną także studenci WSWFiT 
– Adam Abramczuk (kat. 66 kg; 172,5 kg 
w siadzie) i Artur Giczan (kat. 74 kg; 210 
kg w siadzie), student WSAP Mariusz Sokół 
(kat. 105 kg; 185 kg w wyciskaniu sztangi 
leżąc), i reprezentant PWSZ Marcin Skowroń-
ski (kat. 120 kg; 280 kg w martwym ciągu).

Wszystkim zawodnikom, a zwłaszcza re-
kordzistom – tym oficjalnym i tym nie ofi-
cjalnym – gratulujemy wyników i życzymy 
powodzenia w przyszłości, zwłaszcza na za-
wodach ogólnopolskich!

Jakub Hryniewicz

Zawsze uśmiechnięt
y,

ciepły i życzliwy
Kocha siatkówkę i pracę z młodymi, 

zdolnymi sportowcami. Wzloty i upadki 

OŚ AZS Białystok zna od podszewki.
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wielkopolskie

Ilu ludzi, tyle światów. 
Tyle charakterów, potrzeb, 
aspiracji czy poglądów. 
Doświadczenie ludzkie ma 
czasem rozmiary wielkiej 
walizy podróżnej. Innym 
razem jest to tylko mała 
podręczna torebka. A życie? 
To najczęściej rodzina, pra-

ca, osobiste wzloty, ale i upadki. Zatrzymajmy 
się na chwilę w miejscu i pomyślmy nad czymś 
nowym, czego jeszcze nie próbowaliśmy, co mo-
głoby nam przynieść zadowolenie i satysfakcję. 
Co ze spontanicznością? Odrobina tego elemen-
tu może wnieść nową jakość w życie i sprawić, 
że na nowo nabierzemy ochoty do działania…

18 maja na torze regatowym Malta odbył 
się Akademicki Puchar w Smoczych Łodziach 
„Dragony 2013”. W zawodach wzięło udział 
sześć wioślarskich osad złożonych ze studen-
tów. Uczestnicy do pokonania mieli dystans 200 
metrów na łodziach przypominających smoki. 

– To mój pierwszy kontakt z wioślarstwem 
i ze Smoczymi Łodziami. Warto wziąć udział 
dla samej atmosfery, dobrej zabawy, dla tych 
wszystkich ludzi i zaciętej rywalizacji. To było 
dla mnie zupełnie coś nowego – powiedział czło-
nek ekipy AZS AWF Poznań Oskar Traczyk. 

– Nasz udział to chęć rywalizacji i dobrej 
zabawy z innymi osadami. Zazwyczaj moja 
sekcja rywalizowała raz do roku na naszych 
zawodach w Opolu. Teraz postanowiliśmy spró-
bować swoich sił gdzieś w kraju, jak widać 
z całkiem dobrym rezultatem. Jestem pierwszy 
raz w Poznaniu na Malcie i jestem pod wra-
żeniem całej tej infrastruktury. Jest to cieka-
wy sposób rywalizacji, możliwość zacieśnienia 
więzi w zespole. Jeżeli ktoś czuje potrzebę ry-
walizacji, jest to idealna okazja, by sprawdzić 
i zmierzyć się ze stresem oraz presją – dodał 
Wojciech Imiela, przedstawiciel zwycięskiej 
osady (AZS Uniwersytet Opolski).

Czasem narzekamy na własne życie, na cią-
głą pogoń za czymś. Z zazdrością spoglądamy 
na sukcesy, nowe przygody oraz możliwości 
innych osób. Chcielibyśmy spróbować czegoś 
nowego, zapomnieć o troskach, wyrwać się 
z pewnej niemocy. Właśnie 18 maja powięk-
szyłam swój worek z doświadczeniami. Spró-
bowałam czegoś nowego, całkiem spontanicz-
nie. Przez chwilę zadrżało serce, ale z czasem 
pojawił się uśmiech, chęć rywalizacji i dobrej 
zabawy. Wystąpiłam gościnnie w wyścigach 
Smoczych Łodzi razem z ekipą UAM Poznań 
i zadecydował o tym czysty przypadek. 

Całej załodze UAM Poznań – dziękuję. Ostat-
nio brakowało mi spontaniczności w życiu. Nasz 
wspólny wyścig zapamiętam do końca życia!  

Anna Celmer

wielkopolskie

APS – Wydanie Regionalne
redakcja: Anna Celmer

e-mail: szczypiorek1417@gmail.com

Odrobina 
 spontaniczności

Podczas Gali Sportu Akademickiego 
w Poznaniu otrzymał Pan złotą odzna-
kę „Za zasługi dla sportu” oraz nagrodę 
im. E. Piaseckiego. Co dla Pana oznaczają 
te wyróżnienia?

To znak, że dobiega kres mojej drogi 
zawodowej. Otrzymane wyróżnienia to 
sympatyczny symbol oceny dotychczaso-
wych dokonań w sferze sportu akademic-
kiego, to satysfakcja i miłe uczucie, że jest 
się docenionym. Uważam, że takie gesty 
mają znaczenie. Od lat działam w AZS-ie 
i nie czynię tego dla odznaczeń. 
 Jakimi sukcesami bądź osiągnięciami 
może się Pan pochwalić?

Jako opiekun sekcji tenisa stołowego 
osiągnąłem bardzo dobre wyniki na Mi-
strzostwach Polski Akademii Rolniczych, 
kiedy wywalczyliśmy z zawodniczkami 
indywidualnie i drużynowo złote medale, 
a wśród mężczyzn srebro. To oczywiście 
od strony sportowej. Jeśli chodzi o stronę 
zawodową, największym sukcesem jest 
to miejsce, w którym się właśnie znaj-
dujemy. Udało nam się z kierownikiem 
skłonić władze uczelni do wysiłku finan-
sowego i postawienia obiektu sportowego: 
hali wraz z siłownią, salką do aerobiku, 
salką do spinningu oraz dwoma kortami 
krytymi i dwoma odkrytymi. Mamy też 
dwa boiska do siatkówki plażowej. O tym, 
jak bardzo były nam potrzebne te obiekty, 
świadczy fakt, że działają one nieraz do 
24.00. W przyszłym roku minie mi 40 lat 
pracy na uczelni, a nowe obiekty mamy 
dopiero od 5 lat. Ich powstanie uważam 
za jeden z moich największych sukcesów. 
Jak wyglądały początki pracy w SWFiS?

Bardzo miło wspominam ten czas. Całe 
życie podoba mi się ta praca i jestem bar-
dzo zadowolony, że mogę być nauczycie-
lem wychowania fizycznego. Kiedyś wf. 
realizowano na I, II i III roku studiów. 
Raz w tygodniu przez 1,5 godz. student 
miał zaplanowane zajęcia. Nauczycieli 
było wielu, fajne grono, o różnych specjal-
nościach, jeden drugiemu zawsze coś prze-
kazał. Obecnie wf. jest tylko na I roku. 
To błąd. Likwidując kolejne godziny tłu-
maczono, że obciążają one studenta. Wy-
chowanie fizyczne absolutnie nie obarcza 
studenta. To nie taki sam przedmiot jak 
chemia, fizyka…, do którego trzeba się 
przygotować, nauczyć. Wychowanie fi-
zyczne to zorganizowana rekreacja i pole 
do wytworzenia regularnego nawyku ćwi-
czenia, dbałości o własne zdrowie, pobu-
dzenia własnej świadomości. 
Jaki student był kiedyś, a jaki jest obec-
nie biorąc pod uwagę jego aktywność 
fi zyczną, zainteresowanie kulturą fi zycz-
ną, czy kulturę osobistą?

Zmiany nastąpiły olbrzymie. Spraw-
ność fizyczna, gotowość do ponoszenia wy-
siłku była wyższa. To oznacza, że w szko-
łach średnich lepiej pracowano z ucznia-
mi. Teraz obserwuję mniejszą sprawność, 
sporo osób ma nadwagę, a studenci nie są 
specjalnie zainteresowani sportem. Oczy-
wiście są tacy, którzy z chęcią coś robią, 
ale w większości gdyby nie trzeba było 
przychodzić na zajęcia wf., to by nie przy-
szli. Był jeden taki okres, gdy studenci byli 
bardzo zainteresowani sportem, a głów-
nie koszykówką. To czas, kiedy pojawiły 
się transmisje z rozgrywek NBA. Wtedy 
koszykarzy było niesamowicie dużo. Mie-
liśmy małą salkę i stare obręcze do kosza 
były regularnie łamane. W samochodzie 
woziłem ciągle jedną zespawaną, jak tyl-
ko pękła, to wymieniałem ją, by nasi 
koszykarze znowu mogli czerpać radość 
z gry. Teraz na topie jest siatkówka. Ale 
generalnie sprawność fizyczna studentów 
jest gorsza. Kiedy byłem studentem, czyli 
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, uczel-
nia to było w miejsce, w którym trzeba 
było w określony sposób się zachowywać. 
Nie było wrzasków, krzyków, studenci nie 
chodzili w szortach z plaży. Dziewczy-
ny również dbały o swój wygląd i strój, 
a obecnie ubiór jest bardzo wyzywający. 
Kiedyś przekleństwa były rzadkością, te-
raz nagminnie są używane wulgaryzmy. 
To przykre. 
Prowadzi Pan sekcje tenisa stołowego 
i żeglarstwa. Skąd takie zainteresowa-
nia? Czym dla Pana obecnie jest sport?

Żegluję turystycznie od wielu lat. 
Organizuję rejsy żeglarskie dla studentów 
i żegluję z rodziną. To sposób spędzenia 
wolnego czasu i mam nadzieję, że 
żeglarstwo będzie mi towarzyszyło jeszcze 
przez długi czas. W ubiegłym roku na 
AMP w żeglarstwie w klasie Omega 
byłem członkiem załogi. Zostaliśmy 
wicemistrzami Polski w klasyfikacji 
generalnej. Tenis stołowy to czysty 
przypadek. Grywałem amatorsko 
w tenisa i byłem mistrzem szkoły. 
Kiedy rozpoczynałem pracę w Studium, 
początkowo prowadziłem sekcję piłki 
nożnej. Jednak później poproszono mnie 
o zajęcie się sekcją tenisa stołowego. 
Zgodziłem się. Nie żałuję decyzji, bo dzięki 
temu poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, 
przeżyłem radosne chwile sukcesów, 
a także poznałem gorycz porażek. 
Chętnie grywam w tenisa stołowego. 
Uwielbiam również narciarstwo. Kto 
tego zasmakuje, wie, że radość zjeżdżania 
z góry na dół w pięknych miejscach jest 
nieprawdopodobna. Sport, ten prawdziwy 
– to uczciwa rywalizacja na umiejętności 

Praca mojego życia
 

Rozmowa z Piotrem Jurem, nauczycielem Centrum 

Kultury Fizycznej oraz prezesem KU AZS Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Poznaniu
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obwarowana przepisami, których należy 
bezwzględnie przestrzegać. Zwycięstwo 
w tych warunkach daje prawdziwą 
satysfakcję. Taki jest dla mnie sport.
A jak wygląda aktywność fi zyczna pra-
cowników Uniwersytetu?

Kiedy zaczynałem pracę w 1974 r., by-
łem aktywnym człowiekiem, który szyb-
ko dotarł do grupy pracowników uczelni. 
Mieliśmy rozgrywki w piłkę nożną w li-
dze międzyzakładowej, turnieje siatkówki 
i koszykówki. Zbudowaliśmy korty teni-
sowe. Pracownicy wszystkich uczelni po-
znańskich rywalizowali między sobą na 
niwie sportu. Były też zawody narciarskie, 
w tym mistrzostwa Poznania oraz regaty 

żeglarskie pracowników wyższych uczelni. 
To były jedyne regaty, które ukończyłem 
na pierwszym miejscu jako załogant. Do 
końca życia będę pamiętał te regaty, bo 
w ogóle nie wiało. Staliśmy w miejscu, żar 
z nieba się lał, ale wygraliśmy. Tak po-
znałem grupę żeglarzy, doprowadziliśmy 
do zakupu łódki, a następnie kolejnych. 
Obecnie jestem komandorem tej grupy 
żeglarskiej.
Czego można jeszcze Panu życzyć? 
Spokoju... To jest tak fajna praca, i szkoda 
czasu na nerwy. Miałem dużo szczęścia, 
że trafiłem tutaj. W tej pracy, jeśli ktoś 
chce, ma chęci, to może dużo zrobić i wy-
nieść z tego, co daje, wiele satysfakcji. 

Jak wyglądał proces ubiegania się o or-
ganizację AME w wioślarstwie?

Na początku trzeba było przesłać listy 
intencyjne do EUSA. Wtedy jeszcze działa-
łem w AZS Uniwersytetu Ekonomicznego. 
W którymś momencie z wioślarzem Mar-
cinem Osajdą, który jest teraz na stypen-
dium wioślarskim w USA, stwierdziliśmy, 
że chcemy zorganizować AME. Próbowa-
łem rozmawiać z ZG AZS, by zgłosić list 
intencyjny. Doszło do rozmów z preze-
sem AZS Poznań Tomaszem Szponderem. 
Osiągnęliśmy porozumienie, że będziemy 
ubiegać się o AME właśnie z OŚ AZS. 
Złożyliśmy list intencyjny, wypełniliśmy 
stronę internetową jako główną ofertę 
już w pełnej współpracy ze środowiskiem. 
Zdobywaliśmy listy poparcia od miasta, 
od Fundacji Wielkopolskiego Wioślarstwa 
jako głównego partnera technicznego, od 
PZTW, WZTW, i zapewnienia od MSiT. 
Jak wiele osób pracuje przy organizacji 
tej imprezy i na jakim etapie przygoto-
wań jesteście?

Zaczęliśmy dosyć wcześnie, we wrze-
śniu 2012 roku. Pełnię funkcję Executive 
Manager, czyli odpowiadam za utrzymy-
wanie kontaktów ze wszystkimi uczel-
niami zagranicznymi i promocję imprezy. 
Działamy w ośmioosobowej grupie. Przy 
takich imprezach Emilia Ludwikowska 
odpowiedzialna jest za zakwaterowanie 
i finanse. Dyrektor biura AZS Poznań 
Roman Haber odpowiada za kontakty ze 
sponsorami. Prezes OŚ Tomasz Szpon-
der jest osobą nadzorującą, a Wojciech 
Weiss, członek prezydium AZS Poznań 
i dyrektor Centrum Sportu Politechniki 
Poznańskiej, zapewnił zakwaterowanie 

w akademikach. W tej chwili zamykamy 
wszystkie umowy sponsorskie i będzie-
my uruchamiać programy wolontariuszy. 
Mamy podpisane umowy ze szkołami ję-
zyków obcych. Dla naszych wolontariuszy 
będzie przeprowadzone szkolenie związa-
ne ze słownictwem czysto wioślarskim.
Skoro już mowa o wolontariuszach, to 
nie da się ukryć, że będą dla organiza-
torów niezbędną pomocą. W jaki sposób 
będzie się można rekrutować na imprezę?

Rozmawiałem z Keren Lavi, która za-
siada w Komisji Studenckiej EUSA. Za-
proponowała nam z Volunteer Program 
odpowiednie osoby. Dostaliśmy już zgło-
szenia od dwóch osób z Turcji. Podejrze-
wam, że będzie nam pomagało około 25–30 
wolontariuszy. Program wolontariatu jest 
stworzony jeszcze przez Komisję Studenc-
ką AZS. Uruchamiamy go, by ściągnąć 
studentów z całej Polski, aby zobaczyli, jak 
wygląda duża międzynarodowa impreza. 

Czy macie już pomysł, jak może wyglądać 
medal dla zwycięzców i czy przewidujecie 
pamiątki dla zawodników oraz kibiców?

Mamy kilka pomysłów na medal. Uru-
chomimy konkurs dla studentów ASP, 
liceów plastycznych, studentów zagranicz-
nych. Będzie to konkurs na projekt me-
dalu oraz maskotki. Regulaminy są już 
przygotowane, kończymy ustalać nagrody. 
Będzie to ciekawa inicjatywa, na pewno 
włączy się w to wiele osób z ciekawymi 
pomysłami. Będziemy się również starać 
o pamiątki, które będą związane nie tylko 
z Poznaniem, ale i Polską. Mamy przy-
gotowanych kilka projektów. AME to nie 
tylko wydarzenie sportowe, ale również 
kulturalne. Najważniejsze, aby uczestni-
cy nas zapamiętali i żeby coś ich łączyło 
z Poznaniem.
Jak będzie wyglądała oferta kulturalna 
dla uczestników imprezy oraz kibiców? 
Jak zachęcić poznaniaków do wzięcia 
udziału w tej imprezie?

Myślimy o pływającej scenie, ale z tym 
może być różnie. Zobaczymy, jak to wyj-
dzie z kosztami. Staramy się dograć kon-
cert grupy First Stage, która zrzesza wiele 
kapel grających trochę cięższą muzykę. 
Grupa Skrzydlaści nagrała nam utwór, 
który ma być głównym utworem AME. 
Do tej pory nie był on jeszcze nigdzie 
publikowany. Myślimy również, by zrobić 
imprezę kulturalną w Termach Maltań-
skich, może wykorzystamy Kino Malta. 
Kolejnym pomysłem dla kibiców są wej-
ściówki do klubów fitness, a także prze-
widujemy dla nich konkursy. 

Na pewno będzie duża promocja w mie-
ście. Mamy zagwarantowane billboardy 
miejskie, citylighty na przystankach, 
plakaty w tramwajach oraz autobusach. 
Mamy również zapewnienia regionalnych 
mediów, jak na przykład TVP Poznań. 
Cały czas rozmawiamy z TVP Sport i Wło-
dzimierzem Szaranowiczem. Jest szansa, 
że uda się przeprowadzić odpowiednie 
relacje na skalę ogólnopolską. Mamy na-
dzieję, że dopisze nam pogoda, a ludzie 
stworzą wielki piknik rodzinny.

Rozmawiała Anna Celmer

To bardzo miłe, gdy spotykam naszych 
absolwentów na Mazurach i są to ludzie, 
którzy kiedyś popłynęli ze mną na rejs. 
Pokazałem im, jak wygląda turystyka 
żeglarska, jak można ciekawie spędzić 
czas. Jeśli spotykam w Austrii lub we 
Włoszech naszego absolwenta z rodziną 
na nartach, to najczęściej jest to uczestnik 
naszych obozów. Nasi absolwenci przy-
jeżdżają i pytają się, kiedy odbędzie się 
kolejny obóz narciarski, bo chcą, aby ich 
dzieci zostały odpowiednio przeszkolone. 
To bardzo cieszy – impuls, który przeka-
załem kiedyś, nie wygasł i trwa do dziś.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Celmer

Piknik rodzinny po
dczas

sportowej rywaliza
cji

Już we wrześniu na Malcie zapachnie studencką rywaliza-

cją. Kacper Czarnota, wiceprzewodniczący KO AME w wio-

ślarstwie,  opowiada o przygotowaniach do imprezy.
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Powoli kończą 
się rozgrywki li-
gowe w grach ze-
społowych. Du-
żym sukcesem, 
czasami trochę 
niedocenianym, 
jest brązowy me-
dal w ekstrakla-
sie badmintoni-
stów AZS AGH 
Kraków. Pomi-

mo problemów kadrowych i finansowych 
(o których pisałem w poprzednich nume-
rach) udało się po dłuższej przerwie po-
nownie zdobyć miejsce na podium. Medal 
tym bardziej cieszy, że został wywalczony 
w sezonie zreformowanej ekstraklasy i pro-
blemów z kontuzjami zawodniczek. Brawo 
dla ekipy Krzysztofa Hodura. Tegoroczny 
sezon zakończyły również już siatkarki 
AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w I li-
dze. Trzecie miejsce pokazuje, że awans 
do ekstraklasy był i blisko, i daleko. Na 
swojej drodze podopieczne Jacka Skroka 
napotkały Chemika Police, który w swoim 
składzie posiadał reprezentantki Polski 
i był głównym kandydatem do awansu. 

Po zakończonym sezonie Klub czeka 
trudna praca nad skompletowaniem środ-
ków na nowy sezon. Mam nadzieję, że nie 
tylko niezawodne będą Zakłady Przemysłu 
Spożywczego SKAWA, ale w walkę o po-
szukiwanie sponsorów włączą się również 
władze Uczelni (zapowiadały to przed me-
czem w Pucharze Polski z Muszynianką 
Fakro). O awans do I ligi będą jeszcze 
walczyć siatkarze AZS AGH. Jeśli im się 
uda, czeka ich dużo pracy w okresie wa-
kacyjnym oraz dylemat, gdzie rozgrywać 
mecze, bo sala przy Piastowskiej wydaje 
się zbyt mała.

Marek Szlachta

ma³opolskie
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Decydująca 
faza sezonu…

W turnieju półfinałowym C 
emocji nie brakowało – 
rozegrano aż 15 tie-brea-

ków, a wiele spotkań kończyło się 
minimalną przewagą zwycięzców. 
Już pierwsze spotkania pokaza-
ły, że głównymi faworytami będą 
mistrzowie podkarpackiej i mało-
polskiej ligi: AZS Politechniki Rze-
szowskiej i AZS Akademii Górniczo-
-Hutniczej, natomiast broniący tytuł 
Akademickiego Mistrza Polski AZS 

6 zespołów reprezen-
towało województwo 
małopolskie, 3 lu-

belskie, 2 świętokrzyskie 
i 1 podkarpackie. W po-
czątkowej fazie turnieju 
rywalizacja toczyła się 
w czterech grupach trzy-
zespołowych, w których 
najlepsi okazali się: AZS 
Uniwersytet Rzeszowski, 
AZS UJK Kielce, AZS 
AGH i AZS Politechniki Świętokrzyskiej. 
Te drużyny teoretycznie były w najlepszej 
sytuacji przed drugą fazą turnieju. Dzięki 
niespodziewanemu zwycięstwu w grupie 
E AZS Politechniki Krakowskiej nad AZS 
UJK Kielce 27:22 zespół AZS Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, mimo porażki w pierwszej 
rundzie z AZS UJK, awansował do meczu 
o pierwsze miejsce, w którym jedną bram-
ką (19:20) uległ najlepszemu zespołowi na 
turnieju AZS Politechniki Świętokrzyskiej. 

Kielce najlepsze 

w Krakowie…
Dwanaście drużyn przybyło na turniej półfinałowy Aka-

demickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej, które 

w dniach 10–12 maja zawitały w mury Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.

Rzeszowsko-krakows
ka 

dominacja…
Po dwie uczelnie z Rzeszowa i Krakowa zgarnęły 4 „bi-

lety” do Lublina na turniej finałowy AMP w piłce siatko-

wej mężczyzn.

W meczu o miejsce 3 spotkały się AZS 
AGH i AZS Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Wygrał zespół z Krakowa (31:23) i to 
on zdobył brąz. Mecz o 5 miejsce był we-
wnętrzną rywalizacją drużyn małopolskich. 
Lepsi okazali się reprezentanci AZS PWSZ 
Tarnów pokonując AZS Politechniki Kra-
kowskiej 27:16. 

Kolejne miejsca zajęły: AZS UJK Kiel-
ce, AZS UEK Kraków, AZS UMCS Lublin, 
AZS AWF Kraków, AZS PSW Biała Podla-

ska oraz AZS UM Lublin. 
Najlepszym strzelcem 

został Piotr Papaj (AZS 
UJK Kielce), najlepszym 
bramkarzem wybrano 
Grzegorza Banasia (AZS 
PWSZ Tarnów), a MVP 
turnieju ogłoszono Piotra 
Lenty (AZS PŚ Kielce).

Marek Szlachta
Foto AZS UEK 

Kraków
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W rundzie zasadniczej obydwa ze-
społy spotkały się dwukrotnie 
w turniejach eliminacyjnych 

i za każdym razem lepsi okazywali się 
zawodnicy z Krakowa. W turnieju fina-
łowym badmintoniści AZS AGH Kraków 
pokonali po raz trzeci AZS UWM Olsztyn 
4:2 i zdobyli brązowe medale tegorocznych 
Mistrzostw Polski. Aby wyłonić medali-
stę, potrzebne było rozegranie wszystkich 
sześciu pojedynków. Emocje sięgnęły ze-
nitu, gdy tablica wyników pokazywała 
2:2, a na korcie znajdowały się miksty 
Piotr Kowenicki z Magdaleną Jaworek 
po stronie AZS UWM Olsztyn i Barba-
ra Kulanty z Damianem Pławeckim po 
stronie AZS AGH Kraków. Po wygranym 
pierwszym secie przez Magdę i Piotra 
21:19, emocje w drugim były jeszcze więk-
sze. Przy stanie 20:20 obie pary stanęły 
na najwyższym poziomie możliwości, na 
zmianę wychodząc na prowadzenie. Olsz-
tynianie nie wykorzystali lotek meczo-
wych, które wydawały się formalnością. 

Brązowy medal jest 
nasz…

Na rozgrywanym w Kępnie turnieju finałowym 40. Po-

lak Meble Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bad-

mintonie spotkały się dwa zespoły spod szyldu AZS, 

aby rozegrać mecz o brązowy medal Mistrzostw.

Zawodnicy z Krakowa popisywali się coraz 
lepszą obroną i to ich doświadczenie dało 
im zwycięstwo w tym secie 29:27. Mag-
da i Piotr mimo porażki w drugim secie 
bardzo szybko się pozbierali i prowadzili 
w przerwie trzeciego seta 11:8. Jednak 
po zmianie stron doświadczeni zawodnicy 
z Krakowa przejęli inicjatywę i wyszli na 
prowadzenie 20:17 mając 3 lotki meczo-
we. To jednak nie był koniec, gdyż za-
wodnicy z Olsztyna zebrali się na ostatni 
zryw. Bardzo dobra zagrywka Magdale-
ny Jaworek pozwoliła im zminimalizo-
wać przewagę do stanu 20:19, jednak to 
krakowianie wykorzystali swoją trzecią 
lotkę meczową i cieszyli się z wygranego 
seta i pojedynku 19:21, 29:27, 21:19. Przy 
stanie 3:2 dla AZS AGH Kraków na kort 
wyszli singliści Hubert Pączek z AGH 
i Lech Dryżałowski z UWM. Mecz wy-
równany, jednak w miarę upływu czasu 
zaznaczała się przewaga doświadczonego 
Huberta (aktualnego brązowego medali-
sty Mistrzostw Polski), którego wygrana 

dała zwycięstwo jego dru-
żynie 4:2 i brązowy medal 
Drużynowych Mistrzostw 
Polski. – Przed wyjazdem do 
Kępna miałem duże obawy 
o wynik. Z powodu kontuzji 
nie mogła dojechać Domi-
nika Guzik, a także Kasia 
Wójcik. Ostatnio forma na-
szych zawodników lekko się 
obniżyła, ale w dzisiejszym 
spotkaniu wszyscy stanęli na 
wysokości zadania. Mieliśmy 

sporo szczęścia przy niektórych odbiciach, 
ale przecież podobno szczęście sprzyja 
lepszym – komentował trener AZS AGH 
Krzysztof Hodur..

Dla zespołu AZS AGH był to kolejny 
medal w prawie 30-letniej historii wystę-
pów w ekstraklasie. Dzięki niemu może 
trochę łatwiej będzie się rozmawiało ze 
sponsorami i władzami Uczelni przed no-
wym sezonem. – Trzon zespołu tworzą 
zawodnicy od lat związani z sekcją, ale 
mamy również bardzo utalentowanych 
juniorów, którzy już wkrótce będą mogli 
zasilić szeregi pierwszego zespołu. Dla 
studentów AGH przychodzących na za-
jęcia sekcji jest to też doskonała forma 
treningu z lepszymi zawodnikami – dodał 
Krzysztof Hodur. 

Marek Szlachta

Zespół AZS AGH w rozgrywkach 
w tym sezonie występował w skła-
dzie:
Kobiety: Barbara Kulanty, Katarzyna 
Wójcik, Dominika Guzik-Pułchowska, 
Patrycja Szerszeń, Marta Pękala i Do-
minika Pyrc
Mężczyźni: Hubert Pączek, Dariusz Ja-
nik, Damian Pławecki, Kornel Apostolik, 
Mariusz Kabat, Marcin Kalitka, Zbigniew 
Jasiulewicz
Trener: Krzysztof Hodur 
Kierownik drużyny: Maciej Piekło

Uniwersytet Rzeszowski czeka trudna 
przeprawa. 

Ostatecznie wszystkie wspomniane 
ekipy wywalczyły awans, a pierwsze miej-
sce zajęła AZS Politechnika Rzeszowska. 
Szczególnie ciekawy przebieg miała ry-
walizacja w grupie półfinałowej E, gdzie 
dzielnie walczyły dwa AWF-y z Białej 
Podlaskiej oraz Krakowa. Na ostatecz-
ne rozstrzygnięcia trzeba było czekać do 
ostatniego gwizdka. Los wynagrodził wy-
siłki krakowian, którzy przez sporą część 
turnieju musieli radzić sobie bez trene-
ra, którego zatrzymały inne obowiązki. 

Niestety nie udało się rozegrać cieka-
wie zapowiadającego się finału pomiędzy 
AZS Politechniką Rzeszowską i AZS AGH 
Kraków, które w niedzielne popołudnie 
walczyło już w Strzyżowie o awans do 
finału II ligi. Na szczęście udało się pogo-

dzić rywalizację na obu tych polach. Klub 
Uczelniany AZS UEK pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim uczestnikom za 
przyjazd i stworzenie pozytywnej atmo-

sfery. Mamy nadzieję, że będziemy mieli 
jeszcze okazję Was gościć.

Tekst KU AZS UEK
Foto Marek Szlachta
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Maj to podobno najpiękniejszy 
miesiąc w kalendarzu. Dlaczego? 
Dla kogo? Studentom maj najczę-
ściej kojarzy się z juwenaliami, nie 
zwracają oni uwagi na fakt, że do 
sesji coraz bliżej. Najważniejsze 
jest świętowanie. W przypadku 
sportowców nie zawsze w maju 
znajdzie się na to czas, a przynaj-

mniej nie zawsze zbiega się to z juwenaliami. 
Dla jednych, przede wszystkim tych, którzy ry-

walizują w halach, maj oznacza koniec sezonu. Może 
krótki odpoczynek. I w tym przypadku można mówić 
o świętowaniu, ale nie przesadnym. 

Nasi AZS-iacy w grach zespołowych mają praktycz-
nie sezony już za sobą. Rozgrywki ligowe skończyły 
się już jakiś czas temu, w międzyczasie doszły AMP-y, 
w którym lubuscy akademicy radzili sobie różnie. Re-
prezentanci AZS UZ w piłce ręcznej oraz siatkówce 
nie znaleźli miejsca w ogólnopolskich finałach. Teraz 
ostatnie rozgrywki towarzyskie, treningi, a później 
chwila przerwy. W tym czasie jednak najwięcej pracy 
będą miały zarządy klubów, które starają się skom-
pletować skład na następny sezon.

Inni sportowcy wyczekują, w szczególności w tym 
roku, tego miesiąca, aby móc rozpocząć swój sezon. 
Tak jest np. w przypadku kajakarzy i wioślarzy. Nasza 
medalistka z Londynu, Karolina Naja, ledwo wypłynęła 
na wody w maju, a już od razu zaczęła kolekcjonować 
medale w obecnym sezonie. Oby tak dalej!

Oczywiście maj to także zawody lekkoatletycz-
ne, którym trudne warunki pogodowe zdecydowanie 
nie ułatwiały życia w tym roku. W maju najczęściej 
odbywa się Test Coopera w wielu miastach, tak też 
jest w województwie lubuskim. Osobiście nie mogłem 
sprawdzić tam swoich możliwości, jednak w zamian 
wystartuję w biegu w Wilnie.

A co ciekawego działo się w maju w telewizji? 
Pierwsze skrzypce dla mnie odgrywał wyścig kolarski 
Giro d’Italia, przez co nieco zaniedbałem studia… Ale 
w roku są tylko trzy takie klasyki, więc trzeba się 
czasami poświęcić. Poza tym w Szwecji i Finlandii 
odbywały się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na 
lodzie. To właśnie w tym miesiącu cyklicznie odby-
wają się wspomniane zawody i dla fanów hokeja nie 
jest to żadnym zaskoczeniem. W Wilnie planowaliśmy 
wspólne oglądanie meczów z uwagi na międzynarodo-
we towarzystwo, jednak żaden z lokali nie planował 
pokazywania wszystkich meczów, a szkoda.

Maj się jednak kończy, a w czerwcu w Gorzowie 
Wlkp. odbędzie się kolejna akcja programu „Nauka, 
Sport, Przyszłość”. Tym razem młode zawodniczki 
będą uczestniczyły w turnieju obok gorzowskiej hali, 
ponieważ... już się w niej nie zmieszczą. Program 
trenera Dariusza Maciejewskiego rozwija się w za-
wrotnym tempie. Aż strach myśleć, gdzie będą się 
odbywały kolejne turnieje...

Z Wilna – Dawid Lis
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I wtedy 
przyszedł maj...

Zawodnicy AZS UZ uplasowali 
się na trzeciej pozycji, co nie 
dało im możliwości rywalizacji 

o zaplecze Superligi. 
To pewien postęp w porównaniu do 

poprzedniego sezonu, jednak wynik 
taki nie satysfakcjonuje w pełni Rady 
Sekcji piłki ręcznej. Cel przed tym 
sezonem był bowiem jeden – awans 

Powołanie do kadry seniorek 
otrzymała Agnieszka Skobel, co 
nie jest żadnym zaskoczeniem. 

Odkąd Agnieszka gra w gorzowskim 
klubie, jest bardzo mocnym punk-
tem tego zespołu. Zauważyli to także 
szkoleniowcy reprezentacji. Jednak 
najprawdopodobniej od nowego sezo-
nu Skobel nie będzie już bronić barw 
AZS-u. Powołanie jednak otrzyma-
ła jeszcze jako zawodniczka KSSSE 
AZS PWSZ.

W lipcu w Kazaniu odbędzie się 27. 
Letnia Uniwersjada. Tam także o me-
dale powalczą koszykarki, a wśród 
nich Claudia Trębicka. – Jestem za-
skoczona. Wcześniej kadrę prowadził 
trener Dariusz Maciejewski, teraz za-
uważył mnie ktoś z zewnątrz. To wiel-
kie wyróżnienie i bardzo się cieszę, 
że dostałam taką szansę – przyznała 
zawodniczka AZS.

Także w lipcu, ale w Turcji, w Sam-
sun, odbędą się Mistrzostwa Europy 
U20. Nominacje do tej kadry otrzyma-
ły Klaudia Czarnodolska, Katarzyna 
Jaworska oraz Beata Jaworska. – Po-
wołanie do kadry U20 to na pewno 
bardzo duże wyróżnienie i miłe za-
skoczenie. To wyróżnienie pokazuje, 
że mój trud został zauważony. Jest 
to na pewno impuls, który motywuje 

do dalszej pracy. Mam nadzieję, że  
będzie podstawą do osiągnięcia zamie-
rzonych efektów. Towarzystwo nowych 
zawodniczek i trenerów to doświadcze-
nie, które zaprocentuje w przyszłości 
– stwierdziła Klaudia Czarnodolska.

Mistrzostwa Europy U18 koszyka-
rek odbędą się w sierpniu w węgier-
skim Miszkolcu. Wśród zawodniczek, 
które wyjadą na te zawody, znalazła 
się Magdalena Szajtauer, najmłodsza 
z nominowanych zawodniczek. – Jest 
to dla mnie ogromne wyróżnienie, 
bardzo się cieszę, że dostałam taką 
szansę, i mam nadzieję, że ją odpo-
wiednio wykorzystam – przyznała.

Cztery różne kategorie, a w nich 
sześć reprezentantek KSSSE AZS 
PWSZ, które będą bronić biało-czer-
wonych barw. – Cieszymy się, że aż 
sześć zawodniczek jest w kadrach na-
rodowych. To pokazuje, że wykonywa-
na w klubie praca przynosi efekty. 
Liczymy, że wszystkie dziewczyny za-
grają na docelowych zawodach i będą 
jasnymi punktami swoich zespołów. 
Powołania są na pewno zachętą do 
jeszcze cięższej pracy dla nich, ale 
także dla innych zawodniczek – po-
wiedział trener zespołów młodzieżo-
wych AZS PWSZ Robert Pieczyrak.

Dawid Lis

Gorzowianki nomino
wane

do reprezentacji k
raju

W tym roku odbywają się mistrzostwa Europy w róż-

nych kategoriach wiekowych, m.in. U18 i U20. Do 

tego już w czerwcu walkę o EuroBasket rozpoczy-

nają seniorki. A w lipcu studentki powalczą podczas 

Letniej Uniwersjady w Kazaniu. Wszędzie znajdą się 

także reprezentantki KSSSE AZS PWSZ Gorzów.

Akademicy na

podium II ligi
Zielonogórscy szczypiorniści zakończyli tego-

roczne rozgrywki II ligi piłki ręcznej na najniż-

szym stopniu podium. 

do I ligi. Nie udało się go jednak zre-
alizować.

W pierwszej części sezonu akade-
micy z Zielonej Góry grali w kratkę. 
Potrafili wygrywać sporą różnicą bra-
mek, a przegrywali minimalnie. Takie 
porażki bolą najbardziej. Od początku 
sezonu jednak było wiadomo, że szczy-
piorniści mają bić się o awans. Nie-
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stety kilka wpadek, bo tak trzeba nazwać 
porażki i remisy zespołu w tym sezonie, 
nie pozwoliło podopiecznym Marka Książ-
kiewicza cieszyć się z awansu do I ligi.

Awans szybko zapewnili sobie zawod-
nicy z Poznania i wiadomo było, że o drugą 
pozycję w tabeli powalczą piłkarze ręczni 
z Grodkowa i Zielonej Góry. Końcówka 
sezonu to pewne zwycięstwa reprezen-
tantów AZS UZ, jednak w ostatecznym 
rozrachunku lepsi o trzy oczka okazali się 
rywale lubuskich akademików. Zielono-
górzanie rozgrywki kończą z bilansem 15 
zwycięstw, 4 remisów i 5 porażek.

Trzecie miejsce jednak jest progresem 
w porównaniu do wyniku z poprzedniego 

Akademiczki pewnie wygrały turniej 
półfinałowy, który rozgrywały we 
własnej hali, czym rozbudziły ape-

tyty swoich sympatyków. Również dobrze 
rozpoczęły finałowe rozgrywki, gromiąc 
pierwszego dnia Wisłę Kraków 82:52. 
W tym spotkaniu zdecydowała przede 
wszystkim skuteczność rzutowa z dy-
stansu młodych zawodniczek z Gorzo-
wa. – W pierwszej połowie wstrzeliliśmy 
się zza linii 6,75 metra, co pozwoliło nam 
na zyskanie przewagi. Graliśmy bardzo 
zespołowo, o czym świadczy aż 21 asyst. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku – 
komentował po pierwszym dniu Robert 
Pieczyrak, trener AZS PWSZ.

Drugiego dnia gorzowianki nie pora-
dziły sobie z gospodyniami turnieju, za-

wołany. Po kilku dniach głos zabrał jednak 
dyrektor KU AZS UZ. 

– Rada Sekcji wydaje jedynie opinię. 
W myśl regulaminu Rada Sekcji może 
wnioskować o skład sztabu szkoleniowe-
go, ale jedyną władzą do podejmowania 
wiążących decyzji personalnych ma Zarząd 
Klubu Uczelnianego AZS – wyjaśnił Marek 
Lemański. Decyzje dotyczące przyszłości 
trenera piłkarzy ręcznych AZS UZ zostaną 
podjęte pod koniec maja.

Miejmy jednak nadzieję, że mimo 
wszystko za rok będziemy cieszyć się 
z awansu zielonogórskich szczypiorni-
stów do I ligi.

Dawid Lis

wodniczkami UKS Trójka-OSiR Żyrar-
dów. Wygrały jednak trzeci swój mecz 
grupowy, pokonując MUKS Widzew Łódź, 
i awansowały do półfinału. – Na szczęście 
dzięki zespołowej grze nie musieliśmy 
się martwić o wynik. Dziewczyny zagra-
ły dobrze w ataku i możemy się cieszyć 
z awansu – oceniał R. Pieczyrak.

W półfinale koszykarki AZS PWSZ 
zmierzyły się z rówieśniczkami z Gdyni. 
W półfinałowym turnieju lepsze były go-
rzowianki, tym razem jednak skuteczniej-
sze okazały się gdynianki. – Generalnie 
zagraliśmy niezłe zawody. Popełniliśmy 
jednak zbyt wiele niewymuszonych błę-
dów, co przełożyło się na wynik. Zabrakło 
nam zimnej głowy i w drugiej połowie 
troszeczkę sił – mówił po przegranym 
półfinale szkoleniowiec AZS.

W pojedynku o brąz zawodniczki po-
nownie musiały zmierzyć się z gospody-
niami. Pierwszy mecz przegrały wyso-
ko (75:48), w meczu o medal walczyły 
do samego końca o korzystny rezultat. 
Jednak po raz drugi to koszykarki z Ży-
rardowa okazały się lepsze, wygrywając 
53:47. Do szczęścia zabrakło niewiele, 
jednak zawodniczki AZS PWSZ nie zdo-
łały wywalczyć medalu w Mistrzostwach 
Polski U18. – Jestem dumny z zespołu, 
bo zagraliśmy naprawdę bardzo dobre 
zawody. Sprawdził się nasz pomysł na 
zatrzymanie ataku gospodyń. Niestety 
zabrakło trochę skuteczności z dystansu. 
Gdyby wpadło kilka rzutów więcej, to 
cieszylibyśmy się z medalu, a tak zosta-
je nam czwarte miejsce. Powtórzyliśmy 
wynik sprzed roku, co pokazuje, że wciąż 
jesteśmy w czołówce – stwierdził po tur-
nieju trener Robert Pieczyrak. Mistrzo-
stwo Polski zdobyły zawodniczki UKS 
Huragan Wołomin, drugie miejsce zajęły 
koszykarki VBW GTK Gdynia, a trzecie 
gospodynie – UKS Trójka-OSiR Żyrardów.

Dawid Lis

Akademiczki bez med
alu

Na początku maja koszykarki AZS PWSZ rywali-

zowały w turnieju finałowym Mistrzostw Polski 

U18 w Żyrardowie. Podopieczne trenerów Roberta 

Pieczyraka i Radosława Duchnowskiego powróciły 

jednak bez medalu.

sezonu (6. pozycja). Jest to także część 
zakładanego słynnego „Planu Książkiewi-
cza”, który jest jak na razie realizowany 
w stu procentach. 

Trener Marek Książkiewicz dwa lata 
temu zapowiedział, że w ciągu trzech lat 
wprowadzi zielonogórskich szczypiornistów 
do I ligi. Rok temu była szósta pozycja, 
teraz jest trzecia. Jednak problem w tym, 
że Rada Sekcji Klubu założyła awans już 
w tym roku. Ten najniższy stopień po-
dium nie wystarczył do awansu, a co za 
tym idzie – Rada postanowiła wyciągnąć 
konsekwencje wobec szkoleniowca. 

W połowie maja pojawiły się informacje, 
że trener Marek Książkiewicz zostanie od-
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Autorzy, Robert Gawkowski 
i Anna Bińkowska, obok atrak-
cyjnych zdjęć z epoki przed-
stawili akademickie dokumen-
ty sławnych sportowców, któ-

rzy studiowali na UW i uprawiali sport 
w AZS. Znajdziemy w niej informację, 
jakim studentem był Jan Gebethner (je-
den z pionierów sportu akademickiego), 
i jak długo (oj, długo – 12 lat!) studiował 
Stefan Grodzki (pierwszy prezes Cen-
trali Polskich AZS). Zauważymy, że Adam 
Wolff (olimpijczyk, żeglarz i późniejszy 
profesor paleografii) stopień magistra 
zdobył dopiero po kilkunastu latach od 
rozpoczęcia studiów, a Juliusz Sieradzki 
(żeglarz i olimpijczyk, konstruktor jachtu 
„Omega”) studiował tu krótko, by prze-
nieść się na Politechnikę.

Wystawa w Pałacu Kazimierzowskim 
czynna była ledwie dwa dni, ale później 
można było ją oglądać przez dwa tygodnie 
w uniwersyteckim Centrum Sportu i Re-
kreacji w hali przy ul. Banacha.

Podczas warszawskiej edycji Nocy Mu-
zeów 18 maja br. miała też być mocnym 

Najwcześniej – 20 kwietnia br. 
w samo południe w Parku Agry-
kola odbył się już po raz trzeci – 
warszawski Bieg w Kasku. Wy-
startowało kilkadziesiąt dziew-

cząt (a także chłopcy). Wśród nich były 
tegoroczne maturzystki oraz ich młodsze 
i starsze koleżanki. Uczest-
nicy mieli do przebiegnięcia 
około 2,5 km. Start poprzedzi-
ła rozgrzewka w oryginalnej 
formie, poprowadzona przez 
Annę Lipkę – organizatorkę 
corocznego Warszawskiego 
Maratonu Fitness oraz za-
wodników z drużyny futbolu 
amerykańskiego – Warsaw 
Eagles – Sebastiana Zająca 
i Piotra Zarembę. Swoją obec-
nością bieg uświetniła, obok 
Pani Rektor Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania – doc. dr Moni-
ki Madej – m.in. liczna reprezentacja 
młodzieży z Technikum Architektonicz-
no-Budowlanego im. S. Noakowskiego 
z Warszawy. W kategorii „tegoroczne ma-
turzystki” pierwsza na metę, oczywiście 
w kasku, przybiegła Zuzanna Duda.

Drugi tegoroczny Bieg w Kasku od-
był się w niedzielę 21 kwietnia br. na 
łódzkim Stadionie Start. W tym roku 

Tegoroczne Biegi w Kasku już 
za nami! W kwietniu w ka-

sku pobiegły dziewczyny z pię-
ciu miast – Warszawy, Opola, 

Częstochowy, Poznania i Łodzi. 
„Bieg w kasku” jest elementem 
ogólnopolskiej akcji  Dziewczy-
ny na politechniki! oraz Dziew-

czyny do ścisłych! – pro-
mującej studia inżynierskie 

i kierunki ścisłe wśród kobiet.

 Dziewczyny biegają w kaskach

 Nocny akcent

Organizatorzy rozpaczliwie ratują „fru-
wające plansze” podczas Nocy Muzeów. 
Warszawa 18 maja 2013 r. 
Foto Agata Ługowska

Bieg połączony był z obchodami 22. uro-
dzin Wydziału Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Łódzkiej. Pierwsze miej-
sce w kategorii licealistek zajęła Monika 
Stobieniecka, Nagrody zwyciężczyniom 
wręczył prof. Stanisław Bielecki, rektor 
Politechniki. 

Po czterech dniach wystartowały po-
zostałe biegi w Częstochowie, Poznaniu 
i Opolu. Na terenie miasteczka akade-
mickiego Politechniki Częstochowskie na 
dystansie 1,5 km podobnie jak w stolicy 
zawodniczki zaczęly bieg w samo południe. 
W kategorii maturzystek pierwsza na metę 
przybiegła Kinga Arndt. Na szczególną 
uwagę zasługuje udział w biegu przedsta-
wiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

W poprzednim numerze APS 
opisaliśmy uroczystość, któ-
ra miała miejsce na Uniwer-

sytecie Warszawskim z ra-
cji międzyresortowego po-

rozumienia na rzecz sportu 
akademickiego. Spotkaniu, 

na które przybyło wiele sza-
cownych osób, towarzyszyła 
wystawa pt. Uniwersyteccy 
pionierzy sportu akademic-
kiego. Sportowcy AZS War-
szawa z indeksem w latach 
1916–39. Jej wspólnymi or-

ganizatorami były Zarząd 
Główny AZS i Muzeum UW.

azetesowskim akcentem, ale… niestety 
wiatr pokrzyżował plany. Wystawa przy 
każdym podmuchu była zwiewana, a plan-
sze się przewracały. Żadne zabezpieczenia 
nie pomogły. Jeszcze nie zapadł zmierzch, 

Foto Kuba B. Więckowski
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Sygnał do rozpoczęcia biegu dała 
głośnym strzałem z rewolwe-
ru, punktualnie o godz. 12.00, 
uczestniczka ubiegłorocznych 
Igrzysk Olimpijskich w Londy-

nie, Patrycja Wyciszkiewicz. 
Tym razem bieg miał również rangę 

Międzynarodowych Akademickich Mi-
strzostw Wielkopolski w biegu na 5 km. 
Po raz pierwszy zatem organizatorzy za-
prosili do udziału w nim nie tylko stu-
dentów, absolwentów, VIP-ów i pracow-
ników UEP, lecz także przedstawicieli 
wszystkich uczelni z Wielkopolski i stu-
dentów z zaprzyjaźnionych uczelni zagra-
nicznych. Patronat honorowy nad biegiem 
sprawowali prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny oraz marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

Na starcie biegu zauważyliśmy nie 
tylko kilkaset studentek i studentów, pa-
sjonujących się bieganiem, ale również 
m.in. JM Rektora UEP – prof. dr. hab. 
Mariana Gorynię, prorektora UEP – Ce-
zarego Kochalskiego, zastępcę prezydenta 
m. Poznania – Mirosława Kruszyńskiego, 
senatora RP – Piotra Gruszczyńskiego 
oraz prorektora Politechniki Poznańskiej 
– prof. dr. hab. Stefana Trzcielińskiego. 
W „Ekonomicznej Piątce” wystartował też 
Tomasz Szymczak, uczestnik tegorocz-
nego Maratonu Bostońskiego, który na 
mecie w Poznaniu symbolicznie ukończył 
nagle przerwany bieg w Bostonie (w mo-
mencie tragicznego zamachu terrorystycz-
nego Polakowi brakowało zaledwie 150 
metrów do linii mety). 

Przypomnijmy, że pierwsza edycja 
„Ekonomicznej Piątki” miała miejsce je-
sienią 2011 roku i była jednym z głównych 
akcentów 85-lecia UEP, niewątpliwie naj-
bardziej rozbieganej Uczelni w Polsce. 
Tegoroczna „Piątka” po raz pierwszy ro-
zegrana została wiosną, a ukończyło ją 
aż 396 zawodniczek i zawodników – stu-
dentów, profesorów, przedstawicieli władz 
oraz VIP-ów, zaproszonych na start przez 
JM Rektora UEP (który zresztą sam za-
jął w biegu 77. miejsce). Imprezę bardzo 
sprawnie przeprowadził – przy udziale 
licznych współpracowników – Rafał Wie-
ruszewski, dwukrotny olimpijczyk (Ate-

ny, Pekin), medalista Uniwersjady i Mi-
strzostw Świata. Rafał jest absolwentem 
UEP, sportową twarzą Uczelni i przede 
wszystkim wielkim miłośnikiem biegania. 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu od wielu lat funkcjonuje Klub 
Biegacza, któremu prezesuje prof. dr hab. 
Waldemar Budner. Wielu członków Klu-
bu biegało już w maratonach w Paryżu, 
Berlinie, Rotterdamie i oczywiście w Po-
znaniu. Nic zatem dziwnego, że na mecie 
„Ekonomicznej Piątki” to UEP zdecydowa-
nie wygrał klasyfikację zespołową, rów-
nież w tym biegu potwierdzając reputację 
najbardziej rozbieganej uczelni w Polsce.

Tegoroczna „Ekonomiczna Piątka” 
stała na wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym. Zgodnie podkreślili te 
oceny na uroczystości zakończenia biegu, 
wręczając puchary i inne cenne nagrody, 
JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Go-
rynia oraz wiceprezes Zarządu Głównego 
AZS Tomasz Szponder. 

Tekst i foto Piotr Kuś 

Triumfatorzy biegu w kategorii Open
Kobiety
1. Małgorzata Kołacka (studentka UEP, 
klub Olimpia Poznań) 19:18 min, 2. Mag-
dalena Frąckowiak (studentka UAM Po-
znań, klub Osowa Sień) 20:10, 3. Karolina 
Chabros (studentka UP w Poznaniu, klub 
Drużyna Szpiku) 20:21 
Mężczyźni
1. Rafał Rajczak (student AWF Poznań, 
klub OŚ AZS Poznań) 15:57 min, 2. Szy-
mon Bytniewski (student UEP, klub Olim-
pia Poznań) 16:06, 3. Mateusz Garczarek 
(student UEP, klub AZS UEP) 16:31

Ekonomiczna piątka: start
w maratonie bostońskim,
meta w Poznaniu nad Maltą

Kolejna, trzecia już edycja „Ekonomicznej Piątki” – 
czyli biegu na dystansie 5 kilometrów wokół Jezio-
ra Maltańskiego o Puchar JM Rektora Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), prof. Mariana 
Goryni, odbyła się w niedzielę 21 kwietnia.

a trzeba było wystawę złożyć. I tak oto 
wystawa AZS czynna była w Noc Muzeów 
tylko przez niecałą godzinę. Szkoda, ale 
z kaprysem pogody wygrać nie umieliśmy.

Janusz Rudziński

Wyższego Elżbiety Tokarskiej, która zosta-
ła nagrodzona pucharem w kategorii VIP. 
Również o 12:00 pobiegły reprezentant-
ki Poznania. Na terenie wokół Centrum 
Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki 
Poznańskiej wystartowało kilkadziesiąt 
dziewcząt. Najlepsza okazała się Monika 
Łuczka z VI Liceum Ogólnokształcącego. 
W ostatnim biegu wystartowały dziewczę-
ta i chłopcy w Opolu na błoniach Politech-
niki przy pierwszym kampusie. Właśnie 
tam organizatorom biegu udało się namó-
wić do startu samych oficjeli Uczelni. Panie 
zostały podzielone na dwie grupy. W ka-
tegorii maturzystek zwyciężyła Paulina 
Ligarska z VI Liceum Ogólnokształcącego 
w Opolu, natomiast w biegu VIP pierwsze 
miejsce zajęła dr inż. Regina Mazurek. 

Gratulujemy świetnych wyników 
wszystkim uczestniczkom i uczestnikom 
Biegu w Kasku 2013! Zapraszamy na 
kolejny za rok!

Beata Derbich

Foto AZS Łódź



Słowami Aleksa Gilady’ego, izraelskiego członka MKOl, tłu-
maczy: „jest 130 innych [krajów], które czekają z niecierpliwo-
ścią na ceremonię otwarcia po to tylko, by pokazać światu, że 
istnieją, by móc powiedzieć: «Właśnie tacy jesteśmy»” (s. 14). 
Brak takich zawodników nie obniżyłby sportowego poziomu 
igrzysk, wręcz by go podniósł, ale bez nich ruch olimpijski 
straciłby rację bytu.

Po takim słodko-gorzkim wstępie, niepomijającym również 
afer dopingowych i szemranych związków z wielką polityką, 
obawy o neutralność Millera mogą się rozwiać. Całe szczęście, 
bo byłaby to niezwykle przykra sytuacja, gdyby miało się oka-
zać, że tak imponującą książkę autor sam miałby zniszczyć 
własnym brakiem obiektywizmu. Jest to wszakże ponad sie-

demset stron sporego formatu. 
I dodajmy, że mamy tu do czy-
nienia z drugim wydaniem pozy-
cji, która poprzednio ukazała się 
na polskim rynku w 2008 roku.

Książka dzieli się na rozdziały 
poświęcone zasadniczo poszcze-
gólnym letnim i zimowym igrzy-
skom olimpijskim, jednak mamy 
też rozdziały o przewodniczą-
cych Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego (tytuł brzmi 
wszakże „… igrzysk olimpijskich 
i MKOl)” oraz rozdziały-interlu-
dia, wojenne na przykład. Każ-
dy rozpoczyna się obszernym 
cytatem z wypowiedzi sportow-
ca lub działacza, z publicznych 
wystąpień lub wywiadów nie-
jednokrotnie przeprowadzonych 
przez samego Millera, który ma 
za sobą ponad pół wieku pracy 
jako dziennikarz sportowy. I już 
same te fragmenty, z reguły 2–3 
akapity, czynią książkę wartą 
lektury. Należy się również cie-
szyć, że autor nie buduje mitu od-
wiecznej nieskazitelności igrzysk 
olimpijskich. Wręcz przeciwnie, 
daje jasno do zrozumienia, że 
pierwsze wpadki z komercjali-

zacją i jej negatywnymi skutkami pojawiły się już w 1900 
i 1904 roku.

Kilka niezręczności w przekładzie praktycznie nie umniej-
sza wartości tej pozycji, podobnie jak kilka wpadek meryto-
rycznych na niwie pozasportowej (Napoleon sprzedał Stanom 
Zjednoczonym dwa miliony kilometrów kwadratowych ziemi, 
a nie dwa miliardy). Zwiększa ją zaś dodatkowy rozdział au-
torstwa Kajetana Hądzelka omawiający historię polskiego 
ruchu olimpijskiego. Obecności zamykającego książkę zesta-
wienia wszystkich medalistów nawet nie trzeba podkreślać, 
bo to akurat oczywista oczywistość.

Łukasz Golowanow

David Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten 
do Londynu 1896–2012. Przekład zbiorowy. Rebis, 2012. 

Stron: 720. ISBN: 9788375109047.

Historia igrzysk olimpijskich i MKOl
Sto szesnaście lat. Od pierwszych do ostatnich igrzysk 

olimpijskich minęło sto szesnaście lat. Wiele państw może się 
poszczycić o wiele krótszą historią. Jamajka uzyskała niepod-
ległość w 1962 roku, a niespełna pół wieku później to właśnie 
Jamajczyk Usain Bolt zrobił furorę w Pekinie, zdobywając 
trzy złote medale. Niepodległa Ukraina pojawiła się na mapie 
świata w 1991 roku, a już pięć lat później jej reprezentanci – 
wśród nich Wołodymyr Kłyczko – przywieźli z Atlanty aż dzie-
więć złotych krążków, podczas gdy Polacy zdobyli ich siedem.

Już na tym tle doskonale widać, jak kolosalną ilość infor-
macji należy analizować i przetworzyć, aby napisać książkę, 
którą z czystym sumieniem można nazwać „Historią igrzysk 
olimpijskich”. Historią, dodajmy, oficjalną, napisaną z inspira-
cji samego MKOl, co budzi uza-
sadnione obawy o neutralność 
autora. Mimo pięknych idei na 
historii ruchu olimpijskiego da 
się znaleźć niejedną ciemną pla-
mę, a książka taka jak ta byłaby 
doskonałą okazją, aby zamoczyć 
je w wybielaczu.

Budujący jest – paradok-
salnie – fakt, że wprowadzenie 
w książce będącej oficjalną hi-
storią Igrzysk Olimpijskich nosi 
podtytuł „Zagrożenia natury 
etycznej”. Jeśli pominiemy wstę-
py autorstwa księżniczki Anny 
i samego autora, właściwa część 
książki zaczyna się wypowiedzią 
słynnego Michaela Johnsona do-
tyczącą w głównej mierze dopin-
gu. Ledwie stronę dalej David 
Miller ostrzega przed nadmier-
ną komercjalizacją igrzysk oraz 
perspektywą zawodów tylko dla 
bogaczy, w których reprezentanci 
biedniejszych państw stanowili-
by tylko mało wyraziste – jeszcze 
mniej niż obecnie – tło. Krytycz-
nie odnosi się do bezpardonowej 
pogoni za medalami, w którą ru-
sza od wielu lat każdy kolejny 
gospodarz igrzysk. Dla kontrastu 
wspomina na przykład Asenate Manoę, „drobniutką, 16-letnią 
sprinterkę, która trenowała na pasie startowym swojego ma-
leńkiego Tuvalu. W zawodach eliminacyjnych dobiegła jako 
ostatnia, z czasem 14,05 sekundy – rekordem SWOJEGO 
kraju! Biegła na oczach publiczności dziesięciokrotnie więk-
szej niż populacja jej ojczyzny, najmłodszego członka olim-
pijskiej rodziny” (s. 14). A Judda Bankert? To o nim autor 
pisze: „pierwszy uczestnik igrzysk z Guamu, który zakończył 
dziesięciokilometrowy biatlon Calgary z wielką stratą do pozo-
stałych uczestników zawodów, po tym jak zastawił swój dom, 
żeby tylko tam być” (s. 16).

Ko
nk

ur
s!

Kto z azetesiaków zdobył dwa złote medale olimpijskie?

Nagrody Domu Wydawniczego REBIS Poznań: 
1. David Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl, 2–3. G. Walter, Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen 

Odpowiedzi prosimy przesyłać do redakcji „APS” na adres e-mail: aps@azs.pl
Rozstrzygnięcie konkursu 28 czerwca br.


