
Koleżanki i Koledzy!Startujemy w nowy rok akademicki, każdy z nas 

z nadziejami na spełnienie swoich planów i marzeń. 

Studentom sportowcom życzę, aby godzenie obo-

wiązków uczelnianych z tymi, jakie niesie szkolenie 

sportowe, owocowało w obu dziedzinach sukcesami. 

Najbliższy rok akademicki to nie tylko Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie w Soczi, ale także rywalizacja 

międzynarodowa i krajowa w wielu dyscyplinach 

sportu. W grudniu bieżącego roku we włoskim re-

gionie Trentino odbędzie się uniwersjada zimowa, 

a w następnym – liczne imprezy w ramach akade-

mickich mistrzostw świata i Europy. Dobry występ 

w tych imprezach to, jak uczy historia, przepustka 

do późniejszych sukcesów. Trenerom i wszystkim 

osobom, które mają wpływ na szkolenie sportowe, 

życzę wsparcia nie tylko w postaci środków finan-

sowych, ale także pomocy organizacyjnej ze strony 

uczelni i klubów. Wszystkim osobom pełniącym 

funkcje we władzach Akademickiego Związku Spor-

towego, dziękując za zaangażowanie w minionym 

okresie, życzę satysfakcji z pracy na rzecz sportu 

akademickiego. Bez Was nasz AZS nie miałby szans 

na działalność.Nadchodzący rok akademicki rozpoczynamy z na-

dziejami, że dotychczasowe wsparcie udzielane nam 

ze strony ministerstw patronujących środowisku 

akademickiemu pozwoli na utrzymanie poziomu 

szkolenia i propagowanie aktywności fizycznej wśród 

studentów. Będzie to impuls do dalszej działalno-

ści i rozwoju Akademickiego Związku Sportowego 

wśród półtoramilionowej rzeczy studentów. Będzie 

to szansa AZS-u na jeszcze większą promocję spor-

tu, a tym samym aktywności fizycznej i zdrowia. 

Marek RockiPrezes Zarządu Głównego AZS
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 Jak przystało na środowisko ze sportem zwią-

zane, powinniśmy w ten nowy rok akade-
micki dynamicznie wystartować. Zatem nie 
tylko uroczyście w gronostajach zacząć, ale 
wiedzieć dodatkowo, w jakiej konkurencji 

startujemy i jak ma wyglądać meta. Każdy z nas 
powinien określić swój indywidualny sportowy cel, 
ale także jako społeczność uczelniana powinniśmy 
nasze zamierzenia klubowe jakoś sprecyzować. 
Z tego co słychać i widać wokół, polskie szkoły 
wyższe przechodzić będą także w tym roku ko-
nieczne zmiany, próbując z jednej strony dopaso-
wać się do europejskich standardów kształcenia, 
a z drugiej do potrzeb rynku. Potrzeb na badani 
naukowe, ale też potrzeb rynku pracy. I to naj-
bardziej interesuje tych ponad półtora miliona 
studiujących w Polsce. 

Zmiany dotyczą też wychowania fizycznego 
i sportu studenckiego. Nie ma lekko. Okres ra-
dosnych 180 godzin obowiązkowego wf. dawno 
już się skończył. Dziś ministerialne minimum 
określono na 30 godzin, a i tak wiele uczelni 
robi wszystko, aby ten obowiązek przerzucić na 
samych studentów w bliżej nie zdefiniowanej for-
mule zajęć własnych. Może sobie pochodzicie na 
siłownię w mieście, a może 
napiszecie rozprawkę na te-
mat znaczenia aktywności 
fizycznej albo wystartujcie 
w jakimś biegu ulicznym. 
Coraz śmielej pojawiają się 
na uczelniach rozwiązania 
zajęć płatnych. W okresie 
boomu powstała w wielu 
szkołach wyższych całkiem 
przyzwoita infrastruktura 
sportowa: boiska, baseny, 
siłownie, salki fitness. Te-
raz władze uczelni próbują 
odpowiedzieć na pytanie: po 
co? Koszty eksploatacji ro-
sną, studenci się aż tak bar-
dzo nie garną, z racjonalnym 
zatrudnieniem specjalistów 
coraz większy kłopot finan-
sowy, a do tego: jak pogodzić 
misję uczelni ze zbieraniem 
pieniędzy za dostęp do salki 
ćwiczeń? Dlaczego za dostęp 
do laboratorium student nie 
płaci, a za uczelniany basen 
wręcz przeciwnie? 

W wielu szkołach pracow-
nicy Studiów Wychowania Fi-
zycznego i Sportu podjęli trud 
stworzenia czytelnych efek-
tów kształcenia także w za-
kresie wf. Na nowo zdefinio-
wali w postaci sylabusów, ja-
kie są założenia tych zajęć, co 
jest ich celem i jakich kompe-
tencji nabywa student w ich 
wyniku. Rozwiązań tyle, co 

uczelni. Polska podzieliła się na tych, którzy dzia-
łają, tworzą nowe rozwiązania i przekonują wszel-
kie władze uczelniane, i na tych, którzy czekają, 
okopują się, wypatrują ministerialnego dekretu. 
Gdzieś w pobliżu – AZS, chociaż organizacja stu-
dencka, ale w wielkim stopniu zależna od tego, 
jakie rozwiązania na uczelni są wdrażane. W do-
tychczasowej formule to uczelnia udostępniała 
obiekty, opłacała w większości przypadków kadrę 
trenerską, udział w rywalizacji sportowej, two-
rzyła warunki do działalności klubu. W rewanżu 
AZS mobilizował studentów, wymyślał rozgryw-
ki, organizował rywalizację na poziomie miasta, 
regionu czy całej Polski. Był wizytówką uczelni 
nie tylko w rankingowej rywalizacji, ale także tak 
na co dzień w powszechnej codziennej informa-
cji. Koszykarki „uniwerku” wygrały w lidze, nasz 
judoka wrócił z medalem z mistrzostw Europy, 
a siatkarze Politechniki urwali seta faworyzowanej 
Skrze. Budowanie pozytywnych emocji i poczucia 
więzi z uczelnianym środowiskiem jest bezcenne.

 Felieton zaczynał się od wystrzału starte-
ra, inaugurujemy nowy rok, coś chcemy wygrać. 
Myślę, że najważniejsze to wygrać bój o studen-
ta. To on jest celem edukacyjnym uczelni, ale 

także celem AZS. Im więcej 
studentów będzie na stałe 
uprawiało sport na dostęp-
nym sobie poziomie, tym le-
piej. Ale to studenci muszą 
być o tym przekonani i to oni 
muszą wywierać presję na 
władze rektorskie i dziekań-
skie w poszukiwaniu dobrych 
rozwiązań. Najlepiej gdyby 
studencki uczelniany AZS, 
kierowany przez studencki 
zarząd, zdefiniował na uczel-
ni wymiar wspierania aktyw-
ności fizycznej studentów. 
Jak to jest, że na podobnych 
uczelniach w jednym miejscu 
mamy dobre 1500 członków 
AZS, a w drugim 10 razy 
mniej. Dlaczego na Politech-
nice Opolskiej się udaje, a na 
podobnej Politechnice Świę-
tokrzyskiej wręcz przeciwnie. 
Dlaczego na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym 
aż 1700 osób widzi sens na-
leżenia do AZS, a w Białym-
stoku już tylko 300. Inni stu-
denci, antysportowi rektorzy 
i dziekani? Na pewno nie. 
Znając magnificencje z tych 
drugich uczelni myślę, że 
wręcz przeciwnie. Zastana-
wiałem się nad refleksją na 
inaugurację roku akademic-
kiego. Powiem tylko jedno 
słowo: student. 

Redaktor
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 Obowiązkowe 
 wychowanie
 fi zyczne

Już w roku 2010, podczas spotkania 
zorganizowanego przez Zarząd Główny 
AZS w Warszawie, prof. Ewa Chmielec-
ka przedstawiła założenia szykowanej 
wtedy przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego reformy wynikającej 
z przystąpienia do Europejskiego Obsza-
ru Szkolnictwa Wyższego. Frekwencja 
i zainteresowanie nie były zbyt duże, 
a w kuluarach słychać było opinię, że 
ta reforma nie dotyczy wychowania fi -
zycznego. Co wynikało z ministerialnych 
propozycji?

W znowelizowanej ustawie znalazły 
się – z tego punktu widzenia – dwie 
zasadnicze zmiany. Pierwsza, można 
powiedzieć ideowa, wprowadziła „uczel-
niane” dyplomy ukończenia studiów. 
Wcześniej uczelnie wydawały dyplo-
my państwowe. Z tej zmiany wynika 
ta druga, mająca znaczenie praktycz-
ne. Wtedy, gdy obowiązywały dyplomy 
państwowe, minister określał tak zwa-
ne standardy nauczania dla poszcze-
gólnych kierunków studiów. Kierunki 
studiów także były tworzone przez mi-
nistra. Zniesienie dyplomów państwo-
wych oznacza jednocześnie likwidację 
standardów nauczania i listy kierun-
ków studiów. W to miejsce wprowa-
dzono – śladem innych państw euro-
pejskich – tak zwane krajowe ramy 
kwalifikacji (KRK). Ramy kwalifika-
cji sformułowano dla ośmiu obszarów 
kształcenia. Przepraszam w tym miej-

scu za formalizm, ale – ponieważ przy-
puszczam, że dla wielu czytelników APS 
są to pojęcia obce – pozwolę sobie na 
podanie definicji: obszar kształcenia to 
zasób wiedzy i umiejętności z zakresu 
jednego z obszarów wiedzy. A obsza-
rami wiedzy są: nauki humanistyczne, 
nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki 
przyrodnicze, nauki techniczne, nauki 
rolnicze, leśne i weterynaryjne, łącz-
nie: nauki medyczne i nauki o zdrowiu 
oraz nauki o kulturze fizycznej, i na 
koniec listy obszarów wiedzy: sztuki. 
Ramy kwalifikacji określają wiedzę, 
umiejętności i postawy, które charak-
teryzują absolwenta kierunku studiów 
utworzonego przez uczelnie w ramach 
wybranego obszaru kształcenia. Żeby 
było bardziej skomplikowanie, dodam, 
że uczelnia może utworzyć kierunek 
„międzyobszarowy”.

Co to w praktyce oznacza? Uczelnia 
tworząc kierunek studiów musi określić 
efekty kształcenia wynikające z ram 
kwalifikacji dla tego kierunku, tak by 
mieściły się w ramach „obszarowych”. 
Warto zwrócić uwagę, że standar-
dy nauczania mówiły o liczbie godzin 
z określonych przedmiotów, natomiast 
ramy kwalifikacji mówią o efektach 
kształcenia: umiejętnościach, wiedzy 
i postawach, nie wspominając w ogóle 
o przedmiotach i godzinach. To uczelnia 
musi tak skonstruować program stu-
diów (czyli listę przedmiotów i przypo-

rządkowanych im godzin), by zapewnić 
osiągnięcie założonych efektów kształ-
cenia. Jakie to ma znaczenie wobec za-
jęć z wychowania fizycznego? Ponieważ 
zniesione zostały standardy nauczania, 
w których był wf., to zniknęły z poziomu 
ustawy obowiązkowe zajęcia z wf. Ale 
nie oznacza to, że zajęcia takie zniknęły 
w ogóle z ustawy, bo zgodnie z jednym 
z początkowych ustępów wśród podsta-
wowych zadań uczelni jest stwarzanie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej 
studentów.

Wracając do pytania. O rolę i miejsce 
wf. na uczelni należało zadbać w trakcie 
formułowania uczelnianych ram kwali-
fikacji. Trzeba było opisać efekty kształ-
cenia, jakie mają wynikać z zajęć z wf. 
i umieścić je wśród uczelnianych lub 
kierunkowych efektów kształcenia. 
O tym mówiła profesor Chmielecka.
Jak wynika z przeprowadzonych przez 
AZS analiz, na wielu uczelniach proce-
dury dotyczące zmian organizacyjnych 
i programowych związanych z wychowa-
niem fi zycznym stopniowo są wdrażane 
w życie. Czy można w jakimś uogólnieniu 
scharakteryzować te zmiany?

W większości przypadków uczelnie 
dostosowały się do wymogów sformuło-
wanych przez ministra w rozporządze-
niu o warunkach prowadzenia studiów. 
Warunki te mówią o małej, ale obowiąz-
kowej liczbie godzin zajęć wf. Czasami 
w przypadku tworzenia nowych kierun-
ków niektóre uczelnie zapominają o tym 
obowiązku. Dodatkowy obowiązek dla 
uczelni to przypisanie punktów ECTS 
do zajęć z wf. Przypomnę, że punkty 
ECTS mają odzwierciedlać nakład pra-
cy studenta konieczny do uzyskania 
oceny końcowej z danego przedmiotu. 
Bywa tak, że uczelnie przypisują wy-
chowaniu fizycznemu zero punktów. 
Kto odpowiada za stworzenie uczelnia-
nych ram kwalifi kacyjnych w zakresie 
wychowania fi zycznego?

Zgodnie z ustawą programy kształ-
cenia uchwalają rady wydziałów, a ge-
neralnie uczelniane ramy kwalifikacji 
uchwala senat dając wytyczne wydzia-
łom. A ponieważ zarówno w senacie, jak 
i w radach wydziałów są studenci, to 
na przykład poprzez AZS można mieć 
wpływ na kształtowanie ram kwalifi-
kacji. Ale bywają też dalej idące do-
bre praktyki. Jak się dowiedzieliśmy 
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W dniach 13–14 czerwca obradował w Ośrodku AZS w Wil-
kasach X Sejmik Akademickiej Kultury Fizycznej po-
święcony tym razem wychowaniu fizycznemu studentów. 
Podczas kilku sesji plenarnych dyskutowano m.in. o aktual-
nych rozwiązaniach organizacyjnych i programowych doty-
czących obowiązkowego wychowania fizycznego studentów. 
Poniżej rozmowa z Markiem Rockim, prezesem Zarządu 
Głównego AZS, prowadzącym obrady sejmikowe.
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w czasie Sejmiku, 
na Politechnice Krakowskiej w każdej 
radzie wydziału jest obecny przedsta-
wiciel studium wychowania fizycznego 
i sportu. Pozwala to na bieżący udział 
w kształtowaniu programów studiów. 
Podczas sejmikowej debaty prezento wali 
się w większości ci, którzy skutecznie 
wdrożyli nowy wymiar programowy dla 
wychowania fi zycznego na swojej uczel-
ni. Jak można ocenić te przedstawione 
przykłady?

Referaty omawiające wprowadzenie 
zajęć z wychowania fizycznego do uczel-
nianych ram kwalifikacji i wskazujące 
na to, jak zapisać efekty kształcenia wy-
nikające z wufeu, dowodzą, że możliwe 
jest perfekcyjne wykorzystanie KRK do 
umocnienia miejsca i roli studiów wy-
chowania fizycznego na uczelni. Wyma-

ga to jednak aktywności, kreatywności 
i siły przebicia. Referaty wskazały na 
to, że są uczelnie, które doskonale sobie 
z tym poradziły. Dla mnie – z perspek-
tywy prac Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej – zaskakujące było to, że przy 
narzekaniach wielu uczelni na kłopo-
ty z wdrażaniem KRK okazało się, że 
ludzie wuefu potrafili to zrobić w tak 
dobry sposób. 
Dlaczego AZS przykłada taką wagę do 
upowszechnienia w środowisku uczelnia-
nym dobrych praktyk w tym zakresie? 
Jaki jest pomysł na dalsze angażowanie 
się AZS w sprawy studenckiego wycho-
wania fi zycznego?

 AZS jest organizacją, której misją 
jest krzewienie kultury fizycznej. Chce-
my, by wf. był obecny w życiu uczelni 

w czasie Sejmiku
i w programach kształcenia. Jak się 
okazuje w praktyce, zmiany w prawie 
szkolnictwa wyższego, ale także kło-
poty finansowe wynikające ze zmian 
demograficznych stwarzają na wielu 
uczelniach problemy w funkcjonowa-
niu środowisk sportowych. Ale są takie 
uczelnie, które – jak wykazał Sejmik 
– potrafiły sobie z tym problemem po-
radzić. Trzeba więc pokazać innym, 
jak walczyć z problemami. Z tego też 
powodu chcemy przekazać te idee i in-
formacje Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich na najbliższym 
posiedzeniu plenarnym, które odbędzie 
się jesienią tego roku. 
Dziękuję za rozmowę.

BK
Foto AZS Wilkasy

Opublikowanie przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego rozporządzenia z dnia 
15.01.2010 r. stworzyło nowe 
ramy organizacyjne dla obo-

wiązkowego wychowania fizycznego, po-
cząwszy od 1 października 2012 r. W do-
kumencie ministerialnym potwierdzono 
konieczność prowadzenia takich zajęć 
w wymiarze minimalnym co najmniej 
30 godzin, ale też w oczywisty sposób 
nie sprecyzowano ich wymiaru organi-
zacyjnego i programowego. To, zgodnie 
z duchem reformy szkolnictwa wyższe-
go, oddano w gestię uczelni – w ramach 
uczelnianych ram kwalifikacyjnych. 
Jak uczelniane instytucje zajmujące 
się wychowaniem fizycznym poradziły 
sobie z tymi zmianami, pokazać mia-
ło badanie ankietowe przeprowadzone 
w pierwszym kwartale tego roku przez 
Zarząd Główny AZS. Ankieta była do-
browolna. Mimo dwukrotnej korespon-
dencji nie udało się namówić większo-
ści Studiów Wychowania Fizycznego 
i Sportu do udziału w badaniu. Z 60 
uczelni, które odpowiedziały, 48 to były 
szkoły publiczne, a 12 niepubliczne.

Podstawowym aktem formalno-
-prawnym regulującym zajęcia wy-
chowania fizycznego na uczelni była 
uchwała senatu (60% spośród wszyst-

  Wychowanie fi zyczne studentów
  w roku akademickim 2012/2013

kich odpowiedzi respondentów). Inne 
możliwe formy to zarządzenie rektora 
(15%) lub dziekana (8%), 16,6% od-
powiedzi wskazało za inne podstawy. 
W 80% jednostki te zachowały trady-
cyjną nazwę Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu.

Z kompetencji zawartych w uczel-
nianych ramach kwalifikacyjnych naj-
częściej wskazywano te, które zawarte 
są w tabeli 1.

Respondenci wymieniali dodatkowo 
takie kompetencje jak:
 przestrzega zasad „fair play” podczas 

aktywności sportowej oraz w życiu 
osobistym,

 potrafi współdziałać i pracować w ze-
spole, umie podejmować i wyznaczać 
zadania, jest asertywny,

 realizuje zadania w sposób zapew-
niający bezpieczeństwo własne i oto-
czenia, przestrzega zasad bhp,

posiada umiejętność samodzielnego 
prowadzenia zajęć.

Obowiązująca liczba godzin
Pierwsza widoczna zależność wska-

zuje na to, że realny obowiązek wy-
chowania fizycznego ma miejsce tylko 
w przypadku studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia. W większości odpo-
wiedzi (62%) wynosi 60 godzin. Uczel-
nie, w których liczba obowiązkowych 
zajęć wf. przekracza 90 godzin, to: 
Szkoła Główna Pożarnicza (więcej niż 
180 godz.), Wojskowa Akademia Tech-
niczna, Uniwersytet Warszawski oraz 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.

Tabela 1Tabela 1
Odpowiedź % Liczba odp.
Student posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej 68,3% 41

Student posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny 
styl życia z wyborem aktywności na całe życie

73,3% 44

Student posiada umiejętność kształtowania postaw sprzy-
jających aktywności fizycznej na całe życie

66,6% 40

Promocja społecznego i kulturowego znaczenia sportu i ak-
tywności fizycznej

45% 27

Pielęgnowanie własnych upodobań z zakresu kultury fizycznej 55% 33

Nie przypisano żadnych kompetencji 11,6% 7



www.azs.pl 5

Obowiązkowe zajęcia z wychowa-
nia fizycznego całkowicie nie dotyczą 
studiów doktoranckich, natomiast jeśli 
występują w innym rodzaju studiów niż 
stacjonarne pierwszego stopnia i jedno-
lite magisterskie, stanowią minimalną 
liczbę godzin. Pełne dane, liczby godzin 
obowiązkowego wychowania fizycznego 
w odniesieniu do rodzaju studiów – 
patrz tabela 2.

Co zaś się tyczy punktów ECTS przy-
dzielanych za przedmiot wychowanie 
fizyczne, to w zależności od rodzaju 
studiów jest to częściej 1 niż 2 punk-
ty. Jedynie Politechnika Łódzka przy-
znaje swoim studentom więcej niż 2 
punkty ECTS.

Charakterystyka podmiotu 
organizującego zajęcia 
 wychowania fizycznego

Jednostki prowadzące zajęcia wy-
chowania fizycznego najczęściej pod-
legają rektorowi lub prorektorowi (44 
uczelnie). 7 uczelni (z czego 5 to szkoły 
niepubliczne) określiło swój status jako 
wydzieloną jednostkę w pionie admini-
stracyjnym uczelni. Żadna jednostka 
nie posiada odrębnej rejestracji.

Wśród kompetencji, jakie przypisano 
tym jednostkom, znalazły się między 
innymi takie jak w tabeli 3. Wśród 
innych znalazły się także tak opisane:
 organizacja i prowadzenie zajęć 

dydaktycznych dla studentów za-
granicznych (np. w programie Era-
smus),

organizacja współzawodnictwa mię-
dzywydziałowego i międzyuczelnia-
nego,

 obozownictwo – letnie i zimowe,
 organizacja zajęć dla uniwersytetu 

III wieku.
Na pytania dotyczące sposobu or-

ganizacji zajęć uzyskano odpowiedzi 
dotyczące sposobów rejestracji uczest-
ników – zawarte w tabeli 4.

do
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Odpowiedź 0 > 30 30 45 60 90 120 150 180 > 180

Stacjonarne 
I stopnia

0% 8,6% 18,9% 0% 62% 3,4% 5,1% 0% 0% 1,7%

Stacjonarne 
II stopnia

70,9% 9,6% 19,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jednolite 
magisterskie

36,6% 3,3% 16,6% 0% 36,6% 3,3% 3,3% 0% 0% 0%

Niestacjonarne 
I stopnia

61,1% 25% 8,3% 0% 5,5% 0% 0% 0% 0% 0%

Niestacjonarne 
II stopnia

78,5% 17,8% 3,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jednolite mag. Jednolite mag. 
niestacjonarneniestacjonarne

88%88% 8%8% 0%0% 0%0% 4%4% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0%

Studia 
doktoranckie

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabela 2

Odpowiedź % Liczba odp.
Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego 96,6% 58

Organizacja i prowadzenie zajęć fakultatywnych 75% 45

Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach uczelnianej oferty sportu i wychowania fizycznego 76,6% 46

Organizowanie zajęć dla niepełnosprawnych studentów 45% 27

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej 16,6% 10

Administracja obiektami i infrastrukturą sportową 56,6% 34

Samodzielne organizowanie i prowadzenie szkolenie w sporcie wyczynowym 11,6% 7

Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sporcie wyczynowym na rzecz klubu uczelnianego AZS 40% 24

Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej 6,6% 4

Tabela 3

Odpowiedź 0 1 2 3 4 5 więcej
Stadion LA 74,2% 25,7% 0% 0% 0% 0% 0%

Pływalnia 56,7% 43,2% 0% 0% 0% 0% 0%

Hala sportowa 34% 48,9% 14,8% 2,1% 0% 0% 0%

Sala gimnastyczna 19,1% 44,6% 12,7% 17% 2,1% 0% 4,2%

Siłownia 14,2% 50% 23,2% 8,9% 1,7% 1,7% 0%

Ścianka wspin. 75,7% 24,2% 0% 0% 0% 0% 0%

Salka do aerobiku 22,9% 56,2% 18,7% 0% 0% 0% 0%

Lodowisko 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Korty tenisowe 53,8% 20,5% 2,5% 5,1% 10,2% 2,5% 5,1%

Tabela 6

Odpowiedź % Liczba odp.

W drodze internetowych zapisów w systemie wydziałowym 3,3% 2

W drodze internetowych zapisów w systemie ogólnouczlenianym 33,3% 20

W drodze przydziału do grupy zajęciowej w systemie wydziałowym 48,3% 29

Inne 15% 9

Tabela 4
Odpowiedź % Licz. odp.

Obecność na zajęciach 91,6% 55

Sprawdzian umiejęt-
ności i postępów

63,3% 38

Inne kryteria 18,33% 11

Tabela 5

Informacja o sposobie zaliczenia 
zajęć obowiązkowych potwierdziła, że 
w zdecydowanej większości (39) uczel-
ni wystawiana jest ocena, na 17 uczel-
niach jest to zaliczenie, a w pozostałych 
(4) stosowana jest zasada na zalicze-
nie i na ocenę. Sposób zaliczenia zajęć 
w 65% odpowiedzi wskazany został jako 
na ocenę, a w 28% na zaliczenie.

Kryteria zaliczenia zajęć wymienio-
ne zostały w tabeli 5.

Do najbardziej popularnych form za-
liczenia zajęć wf. przez osoby posiada-
jące zwolnienie lekarskie należą:
 wybór innej formy zajęć odpowied-

nich dla stanu fizycznego studenta 
(szachy, brydż, gimnastyka korek-
cyjna, bilard, gry planszowe),

 zajęcia teoretyczne (wykłady, praca 
pisemna związana z kulturą fizyczną 
i sportem),

 udział w zajęciach rehabilitacyjnych,
 praca poglądowa (bierny udział w za-

jęciach),
 zaliczenie na podstawie zwolnienia 

lekarskiego.
47 uczelni potwierdziło organizo-

wanie specjalnych zajęć dla młodzieży 
z orzeczeniami lekarskimi o niepełno-
sprawności.

Istotnym elementem służącym od-
powiedzi na pytanie o organizację za-
jęć była informacja na temat własnych 
i wynajmowanych obiektów sportowych. 
W pierwszej grupie znalazły się odpo-
wiedzi zgromadzone w tabeli 6.



aps nr 07 2013 (314)6

 

W zakresie własnej infrastruktury 
sportowej widać znaczący postęp w sto-
sunku do badania prowadzonego przez 
AZS w 2004 r. To efekt podjętych przez 
wiele szkół wyższych działań inwesty-
cyjnych. 25 szkół wykazało posiadanie 
własnego basenu. Cieszy fakt iż w wie-
lu szkołach wykazywane jest po kilka 
prostych obiektów typu siłownia, salka 
do aerobiku itd.

To, czego brakuje dla realizacji pod-
stawowego programu zajęć, wynajmo-
wane jest od zewnętrznych instytucji. 
Z zestawienia widać, że najbardziej po-

trzebne są pływalnie, lodowiska i korty 
tenisowe, co przedstawiają dane zawar-
te w tabeli 7.

Organizacja zajęć to także pracow-
nicy zatrudnieni w Studiach Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu. Średnia licz-
ba zatrudnionych wyniosła 25, z czego 
średnio 8 to pracownicy naukowo-dy-
daktyczni, 10 – starsi wykładowcy, 5 – 
wykładowcy, 4 – instruktorzy, 6 – pra-
cownicy administracyjni, 3 – pracow-
nicy techniczni. Wykres 1 przedstawia 
średnioroczne pensum godzin, a wykres 
2 – tygodniowe pensum.

Odpowiedź 0 1 2 3 4 5 więcej
Stadion LA 70,8% 29,1% 0% 0% 0% 0% 0%

Pływalnia 16,2% 69,7% 13,9% 0% 0% 0% 0%

Hala sportowa 28,5% 42,8% 20% 5,7% 2,8% 0% 0%

Sala gimnastyczna 69,2% 23% 3,8% 0% 3,8% 0% 0%

Siłownia 72% 24% 4% 0% 0% 0% 0%

Ścianka wspin. 60% 28% 12% 0% 0% 0% 0%

Salka do aerobiku 75% 16,6% 8,3% 0% 0% 0% 0%

Lodowisko 65,2% 34,7% 0% 0% 0% 0% 0%

Korty tenisowe 37,9% 37,9% 6,9% 17,2% 0% 0% 0%

Wyliczona na podstawie uzyskanej 
odpowiedzi średnia stawka godzino-
wa wynagrodzenia uzależniona była 
od charakteru zatrudnienia (wykres 3).

Ostatnim elementem składającym 
się na charakterystykę zajęć obowiązko-
wych była informacja o ofercie dotyczą-
cej dyscyplin sportu. Najpopularniejsza 
okazała się piłka siatkowa (w zesta-
wieniu – jako piłka), patrz wykres 4.

To tylko podstawowe informacje ze-
brane przez tę ankietę. Nie przedsta-
wiamy w niniejszym materiale danych 
dotyczących liczby studentów objętych 
obowiązkowym wychowaniem fizycz-
nym w podziale na typy szkół wyższych. 
Pominęliśmy również opisy dotyczące 
organizowania zajęć nieobowiązkowych 
i całego obszaru współpracy z uczelnia-
nym klubem AZS. 

Jak podsumować stan studenckiego 
wychowania fizycznego po roku aka-
demickim 2012/2013? Wydaje się, że 
etap zmian się nie zakończył. Na wie-
lu uczelniach nowa organizacja zajęć 
jest jeszcze w trakcie tworzenia. Jed-
na tendencja jest dosyć widoczna: to 
zawężenie liczby obowiązkowych go-
dzin do 30 (do minimum określonego 
w rozporządzeniu). Na wielu uczelniach 
rysuje się widoczny paradoks: powsta-
jące nowe obiekty sportowe i zmniej-
szająca się oferta zajęć obowiązkowych 
dla studentów. Wydaje się, że jest to 
przesłanka, aby w najbliższym czasie 
zwiększyć znacznie proponowaną ofer-
tę zajęć nieobowiązkowych, być może 
częściowo odpłatnych.

Opracowanie Bartłomiej Korpak

Wykres 2

Tabela 7

50 z 53 z

38 z 36 z 40 z

17 z 15 z

Pracownik
naukowo

dydaktyczny

Starszy
wyk adowca

Wyk adowca Instruktor Trener KU AZS Pracownik
administracyjny

Pracownik
techniczny

Wykres 3

1,67%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%

5,00%
5,00%
5,00%

6,67%
6,67%

8,33%
8,33%
8,33%

10,00%
10,00%

13,33%
13,33%
13,33%

15,00%
15,00%

16,67%
20,00%
20,00%

21,67%
21,67%

23,33%
23,33%

26,67%
26,67%

30,00%
30,00%

33,33%
33,33%

35,00%
40,00%
40,00%
40,00%

41,67%
46,67%

50,00%
58,33%

73,33%
75,00%

76,67%
76,67%

88,33%
88,33%

91,67

Łucznictwo
Funky

Strzelectwo
Tai Chi

Windsurfing
Rugby

Stretch-one
Taekwon-do

Brydż
Turystyka

Aikido
Body ball

Squash
Szachy

Wioś larstwo
Callanetics

Shape
Step Reebok

Jogging
Żeglarstwo

Aqua aerobic
Biegi

Jeździectwo
Rowery

Snowboard
Karate

Wspinaczka
Pilates

Samoobrona
Taniec

Trójbój si łowy
Judo

Narciarstwo
Ergometr

Lekkoatletyka
Nordic

Unihokey
Pi łka ręczna

Tenis ziemny
Badminton

Kulturystyka
Tenis stołowy

Pi łka nożna
Futsal

Pływanie
Aerobik

Koszykówka
Pi łka

Wykres 4

Wykres 1
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Nowe doświadczenia i wyzwania
Rozmowa z Krzysztofem 
Krawczykiem, dyrekto-
rem Centrum Kultury Fi-
zycznej UMCS w Lublinie
APS. Pierwszy rok w zmienionej formule 
obowiązkowego wychowania fi zycznego 
już za nami. Jak udało się zorganizować 
zajęcia i czy zakładane cele organizacyj-
ne i programowe zostały zrealizowane? 
Ilu ostatecznie studentów objętych zo-
stało tymi zajęciami?

Zajęcia zorganizowaliśmy bez pro-
blemów, wystąpiło kilka niedogodności, 
które zawsze pojawiają się w nowych 
sytuacjach organizacyjnych. Mianowi-
cie wymiar 30 godzin wychowania fi-
zycznego w programie studiów spowo-
dował, że wydziały planowały je nie 
zawsze proporcjonalnie w I i II seme-
strze, co rzutowało bezpośrednio na 
nierównomierne obciążenie (obiekty, 
obsługa zajęć), np. w minionym roku 
akademickim 70% obciążenia przyjęli-
śmy w semestrze I (zimowym).

W oparciu o analizy opinii studentów 
zawartych w sondażach ankietowych 
oraz sprawozdaniach nauczycieli moż-
na stwierdzić, że założone cele organi-
zacyjne i programowe zostały w pełni 
zrealizowane. Wymagało to dużo wy-
siłku ze strony pracowników Centrum 
Kultury Fizycznej, biorąc pod uwagę, że 
zajęciami wychowania fizycznego obję-
tych było około 7000 studentów studiów 
I i II stopnia. 
Z naszych informacji wynika, że studenci 
mieli zarówno prawo wyboru zajęć, jak 
i terminów ich odbywania. Co cieszy-
ło się największym zainteresowaniem?

Od kilku lat oferta programowa 
zajęć wychowania fizycznego w CKF 
UMCS zakłada dowolność wyboru pro-
filu zajęć oraz terminu ich odbywania 
Ta forma organizacyjna cieszy się dużą 
popularnością i aprobatą studentów. 
Najczęściej wybierają oni różne formy 
fitness (spinning, aerobic, body-shape), 
kształtowanie siły mięśniowej, pływa-
nie, badminton, tenis stołowy. 
Patrząc na uwarunkowania programowe, 
gdzieś w tle każdych zajęć pojawia się 
sprawa punktów ETCS. Czy w przypad-
ku wychowania fi zycznego to jest też 
jakiś argument dla studentów? Mówiąc 
wprost: gdyby tego 1 punktu nie było, 
to czy byliby chętni na takie zajęcia?

Trudno prowadzić tego typu dywa-
gacje, ale mam wrażenie, że w ostat-
nich latach można zauważyć pozytywne 
zmiany w świadomości młodych ludzi 
związane ze stylem życia, którego skła-
dową jest kultura fizyczna. Zmniejsza-

jąca się liczba zwolnień z zajęć wycho-
wania fizycznego na przestrzeni dekady 
(z około 1200 do około 50–70 osób w ska-
li roku), aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach oraz duża popularność zajęć fakul-
tatywnych i dodatkowych przemawiają 
za stwierdzeniem, że punkty ECTS nie 
są jedynym motywem uczestniczenia 
w zajęciach wychowania fizycznego. 
Chwalicie się na swoich stronach, że 
Centrum Kultury Fizycznej UMCS działa 
od 1951 roku. Jak pamiętam, przez co 
najmniej 60 pierwszych lat nazywała 
się ta jednostka Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. Na czym polegał 
pomysł ze zmianą nazwy?

U podstaw tej zmiany leży kilka 
przyczyn. Zmiany organizacyjne struk-
tury uczelni spowodowały, że Studium 
Wojskowe zostało zlikwidowane, Stu-
dium Języków Obcych zamienione 
w Centrum Nauczania Języków Ob-
cych i Certyfikatów, a kiedy przyszła 
kolej na Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu, jego nazwę zmieniono na 
Centrum Kultury Fizycznej. 

Aktualnie na UMCS obok wydziałów 
funkcjonują jednostki zwane centrami. 
Poza tym ewaluacja naszej działalności 
spowodowała, że obecna nazwa precy-
zyjniej opisuje działalność jednostki, 
ponieważ zajmujemy się wszystkimi 
składowymi stanowiącymi kulturę 
fizyczną, a dodatkowo działalnością 
marketingowo-komercyjną w celu 
pozyskiwania środków. Nadmienię 
jeszcze, że nazwa Studium wpro-
wadzała w błąd kandydatów na 
studia, którzy chcieli się kształ-
cić na nauczycieli wychowania fi-
zycznego, ponieważ utożsamiali je 
z jednostką edukacyjną.
UMCS był jedną z pierwszych uczel-
ni, która wybudowała własną bazę 
sportową. Wszyscy wam wtedy za-
zdrościli – pod jednym dachem 
dwie hale, pływalnia i całe zaple-
cze. Korzystali z tego studenci na swoich 
obowiązkowych i nadobowiązkowych za-
jęciach wychowania fi zycznego, a popo-
łudniami i wieczorami sekcje AZS, w tym 
podziwiana koszykówka. Jak wygląda to 
w 2013 roku?

Pozwolę sobie poprawić powyż-
sze stwierdzenie na „trzy hale i pły-
walnię”. Mamy jeszcze dwie siłow-
nie, małą salę wielofunkcyjną, salę 
do spinningu, sportów walki i wspi-
naczki sportowej. Obiekt powstał 
w 1968 roku i obecnie jest gruntownie 
modernizowany. Obecny zakres wyko-
nywanych remontów zakłada termo-
modernizację. Przy skutecznych stara-
niach władz rektorskich nasza uczelnia 
pozyskała w tym roku wsparcie finan-

sowe z Mini-
sterstwa Spor-
tu i Turystyki. 
Wynikiem tych 
działań będzie 
kompleksowy 
remont wnętrza 

obiektu. Co do wykorzystania 
placówki – nic się nie zmieniło, od rana 
do późnego wieczora sale i pływalnia 
CKF tętnią życiem. 
Czy po doświadczeniach z roku akade-
mickiego 2012/2013 planujecie jakieś 
zmiany na rozpoczynający się rok?

Każdy miniony rok akademicki 
to nowe doświadczenia i wyzwania. 
W roku 2013/2014 planujemy wpro-
wadzić do oferty nowe zajęcia: zum-
ba, boccia oraz trening zdrowotny 
z elementami monitoringu wskaźników 
fizjologicznych. 
Dziękuję za rozmowę.

BK
Foto CKF UMCS w Lubline
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Czy w tej sportowej przygodzie towarzy-
szą rektorowi jacyś studenci i pracow-
nicy Uniwersytetu Ekonomicznego? Na 
wielu zdjęciach rozpoznajemy Janusza 
Grzeszczuka, osobę wyjątkowo zaanga-
żowaną w sport studencki, ale inni też 
nie wyglądają na nowicjuszy. 

Janusz Grzeszczuk był moim na-
uczycielem wf. na studiach, teraz jest 
moim przyjacielem i dobrym duchem. 
Dla wielu pokoleń jego wychowanków 
jest po prostu Mistrzem. Razem z wy-
myśliliśmy Ekonomiczną Piątkę, Bieg 
o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, którego czwarta 
edycja odbędzie się w kwietniu 2014 
roku. Najpierw był to bieg uczelniany, 
potem stał się jednocześnie Akademic-
kimi Mistrzostwami Wielkopolski, a od 
kolejnej edycji nadajemy mu formu-
łę międzynarodową. Ten bieg to jedna 

z wielu zachęt dla studentów i pra-
cowników, by dbać o tężyznę i formę. 
Mamy Klub Biegacza UEP, który ofe-
ruje treningi pod okiem olimpijczyka 
Rafała Wieruszewskiego. Klub Biegacza 
wystawił dwie sztafety w zawodach Eki-
den w czerwcu bieżącego roku, a tak-
że cztery sztafety w Poznań Business 
Run. W tym ostatnim biegu nasza naj-
lepsza sztafeta (studenci i pracownicy) 
zwyciężyła, a zespół złożony wyłącznie 
z profesorów z moim udziałem zajął 9 
miejsce na ponad 250 drużyn.
Jako Akademicki Związek Sportowy też 
zaczynamy kolejny nowy rok akademic-
ki. Zawsze z nadziejami, że mamy coś 
do zaoferowania studentom, że pomy-
sły na aktywność fi zyczną dobrze służą 
środowisku. Czym sport był dla Pana 
Profesora w czasach studenckich i czy 
coś się zmieniło w tym zakresie wśród 
współcześnie studiującej młodzieży?

Moja odpowiedź na to pytanie nie bę-
dzie chyba całkiem zgodna z Pańskimi 
oczekiwaniami. Dla mnie sport w cza-
sie studiów ograniczał się de facto do 
zajęć wychowania fizycznego, których 
wymiar był jednak większy niż obec-
nie. Nie trenowałem w żadnej sekcji, 
ale na przykład na zajęciach z pływa-
nia zdobyłem tzw. żółty czepek. Poza 
tym udzielałem się w sporcie wyłącz-
nie rekreacyjnie. Robiłem to świadomie 
i dla przyjemności. Dzisiejsi studen-
ci mają mniejszy wymiar godzin obo-
wiązkowych, ale przecież studia trwają 
tylko pięć lat. O wiele ważniejsze jest 
więc wyrobienie u nich nawyków na 
długie lata, by sport stał się częścią 
ich dorosłego już życia. Jak to zawsze 
bywa, część to rozumie, część jednak 
jest mało podatna na taką perswazję. 
Ale ogólnie z moich obserwacji wyni-

ka, że świadomość potrze-
by uprawiania sportu wśród 
studentów wzrasta i coraz 
więcej młodych ludzi ćwi-
czy dla przyjemności, a nie 
z przymusu.
Co Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu oferuje w zakre-
sie sportu, turystyki, rekreacji 
swoim studentom? W jakiej 
formule są organizowane ta-
kie zajęcia i czy łatwo jest 
namówić młodych ludzi do 
aktywności fi zycznej?

Stawiamy przede wszyst-
kim na masowość i różno-
rodność, mniej na wyczyn. 
Mamy kilkanaście sekcji 

w klasycznych dyscyplinach, w Aka-
demickich Mistrzostwach Wielkopol-
ski wystawiamy reprezentantów w po-
nad 50 dyscyplinach, w ponad połowie 
z nich uzyskujemy pozycje medalowe. 
Nowością od tego roku akademickiego 
jest pozyskanie do pracy trenerskiej 
Eugeniusza Kijewskiego, legendy pol-
skiej koszykówki. Z biegaczami trenuje 
olimpijczyk Rafał Wieruszewski. Mamy 
też wśród naszych studentów złotą me-
dalistkę w pchnięciu kulą w Halowych 
Mistrzostwach Polski Agnieszkę Ma-
luśkiewicz. Wśród przyjętych na studia 
w tym roku znajdują się tak obiecujący 
sportowcy-lekkoatleci, jak Patrycja Wy-
ciszkiewicz (400 m) i Marcin Ciecha-
nowicz (200 m). 

Jako uczelnia dużą wagę przywiązu-
jemy do działalności edukacyjnej i wy-
chowawczej w zakresie sportu. Jest to 
jeden z motywów moich startów w Eko-

APS. W 2013 roku wystartował Pan 
Profesor w Półmaratornie w Poznaniu, 
w Ekonomicznej Piątce, na 10 km w Swa-
rzędzu, w półmaratonach w Tarnowie 
Podgórnym i Murowanej Goślinie, przed 
wakacjami w czerwcu w Sucholeskiej 
Dziesiątce Fightera, a na inauguracje 
nowego roku akademickiego 8 wrze-
śnia w półmaratonie w Pile. Czy wynik 
1:44.28 z tego ostatniego startu jest 
satysfakcjonujący? Sądząc po komuni-
kacie końcowym, na mecie było bardzo 
ciasno: w kilku sekundach koło setki 
zawodników. Ostatecznie 897 miejsce. 
To dobry wynik?

Bardzo dobry! Cieszę się, 
że ukończyłem bieg w dobrej 
formie i miałem dużo rado-
ści z tych zawodów. To jest 
najważniejsze. Gdyby jednak 
trzymać się kategorii czysto 
sportowych, to trzeba pod-
kreślić, że to był mój trze-
ci półmaraton w Pile i za 
każdym razem poprawia-
łem wynik. Mój pierwszy 
w życiu półmaraton biegłem 
właśnie tam dwa lata temu 
i nie zmieściłem się w 2 go-
dzinach. Ponadto trudno też 
mierzyć się prawie sześćdzie-
sięciolatkowi (urodziłem się 
w 1956 roku) z zawodnikami o wiele 
młodszymi. W kategorii M50 zająłem 
61 miejsce na 210 sklasyfikowanych 
zawodników. Czyli znakomita pozycja.
Kto i kiedy zaraził Pana Profesora bie-
ganiem?

Nawet nie potrafię tego odtworzyć. 
Gdy miałem kilkanaście lat, nie było In-
ternetu, raczkowała telewizja. Sponta-
niczna rywalizacja sportowa była formą 
spędzania czasu wolnego. Razem z ko-
legami graliśmy w piłkę, jeździliśmy 
na rowerze, ścigaliśmy się na średnich 
dystansach. To się stało spontanicznie. 
Nigdy regularnie nie trenowałem bie-
gów pod okiem trenera, ale nie unika-
łem lekcji wychowania fizycznego i po 
prostu lubiłem sport. Jedyny mój kon-
takt z treningiem sportowym to sekcja 
siatkówki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Gostyniu (południe Wielkopolski), 
skąd pochodzę.

Rozmowa z prof. dr hab. Ma-
rianem Gorynią – rektorem 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu

   To się stało
   spontanicznie
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nomicznej Piątce – możliwość ścigania 
się z rektorem skłania niejednego stu-
denta i pracownika do udziału w biegu. 
W ten sposób można „zarażać” innych 
pasją do biegania.
Reforma szkolnictwa wyższego przeka-
zała większość spraw programowych 
w kompetencje uczelni. Dotknęło to 
także wychowania fi zycznego studen-
tów. Ministerialne rozporządzenie mówi 
o minimum 30 godzinach, a uczelniane 
ramy kwalifi kacyjne mają określić efekt 
tych zajęć dla edukacji studenta. Jakie 
rozwiązania proponuje w tym zakresie 
Uniwersytet Ekonomiczny?

Ograniczenia finanso-
we, w ramach których 
działamy, są tak istotne, 
że jako uczelnia postawi-
liśmy wymogi na minimal-
nym formalnie określonym 
poziomie. Obowiązki stu-
denta w tym zakresie nie 
są więc wygórowane. Ale 
my stawiamy bardziej na 
stwarzanie możliwości ani-
żeli na przymus programowy. 
Student to wszak dorosły człowiek 
i nie powinno go się do czegokolwiek 
przymuszać. Staramy się budować 
świadomość, że kultura fizyczna 
jest niezbędnym wymiarem ak-
tywności studenta i absolwenta, 
zachęcamy do uprawiania spor-
tu, a nade wszystko stwarzamy 
warunki. Wspomniane już sek-
cje AZS, otwarte treningi dla 
biegaczy, zawody 
biegowe, nocne 
turnieje w grach 
zespołowych itp. 
łącznie stanowią 
poważną ofertę 
i każdy student 
znajdzie w niej 
miejsce dla sie-
bie.
Dla środowiska 
AZS to dosyć kło-
potliwa sytuacja. 
W naszej ideolo-
gii aktywność fi -
zyczna powin-
na towarzyszyć 
młodym ludziom 

co najmniej kilka godzin w tygodniu. 
Z drugiej strony sytuacja materialna 
uczelni, dostępność obiektów sporto-
wych, zainteresowania samych studen-
tów nie pozwalają na jakiś wielki postęp 
w tym zakresie. Jakimi argumentami 
studenci z AZS powinni przekonywać 
swoich rektorów do dobrych rozwiązań?

Minimalnym wymogiem jest tutaj 
duże zaangażowanie samych studen-
tów działających w AZS-ie. Po pięciu 
latach na stanowisku rektora mogę 
stwierdzić, że młodzież u nas studiu-
jąca bardzo mocno angażuje się w pracę 
społeczną i współdziałanie z nią jest 
dużą przyjemnością. Władzom o wiele 
łatwiej jest się do czegoś dołożyć, ani-
żeli sfinansować to w całości. Studenci 

są bardzo aktywni i mobilni, 
jeśli chodzi o pozyskiwanie 
sponsorów. Mamy świetną 
współpracę z firmami zrze-
szonymi w Klubie Partne-

ra Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, 
nierzadko decydują 

się one na wsparcie 
studenckich imprez 

sportowych. Poza 
tym studenci kie-
runków ekono-

micznych lepiej 
niż inni rozumieją, że 
dostęp do aktywności fi-
zycznej kosztuje i ktoś 
musi za to zapłacić. Cho-
dzi więc nam także o bu-

ozporządzenie mówi 
zinach, a uczelniane 
e mają określić efekt 
kacji studenta. Jakie 

uje w tym zakresie 
miczny?
nanso-
órych 
totne,
ostawi-

minimal-
ślonym 
ki stu-

esie nie 
ne. Ale 
dziej na
wości ani-

programowy.
dorosły człowiek 
do czegokolwiek 
my się budować 
ultura fizyczna
wymiarem ak-

i absolwenta,
awiania spor-
ko stwarzamy

niane już sek-
treningi dla

duże zaangażowanie samych s
tów działających w AZS-ie. Po
latach na stanowisku rektora
stwierdzić, że młodzież u nas 
jąca bardzo mocno angażuje się w
społeczną i współdziałanie z n
dużą przyjemnością. Władzom 
łatwiej jest się do czegoś dołoży
żeli sfinansować to w całości. St

są bardzo aktywni i m
jeśli chodzi o pozysk
sponsorów. Mamy ś
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szonymi w Klubie P

ra Uniwersytetu 
micznego w Poz
nierzadko dec

się one na ws
studenckich 

sportowych
tym stude
runków 

micznych
niż inni rozumi
dostęp do aktywn
zycznej kosztuje
musi za to zapłaci
dzi więc nam takż

dowanie przekonania, że finansowa-
nie aktywności fizycznej z pieniędzy 
prywatnych jest dobrym nawykiem na 
całe życie.
Ostatnie zdjęcie w galerii Pana Profeso-
ra z wyjazdu na narty pochodzi z 2010 
roku. Czy w planach na ten sezon zimo-
wy jest jakaś propozycja?

Galeria nie nadąża niestety na ży-
ciem. Ten wywiad zmobilizował mnie do 
uzupełnienia galerii o zdjęcia z sezonu 
narciarskiego 2013. Miałem przyjem-
ność szusować na stokach w okolicach 
Livigno we włoskiej Lombardii. Nie-
zwykle szerokie i bardzo panoramicz-
ne trasy. Na Sylwestra i Nowy Rok 
wybieram się do Szpindlerowego Mły-
na w Czechach, a w przerwie między-
semestralnej doVal di Sole w Dolomi-
tach. Na pewno będzie świetnie.
Dziękuję za rozmowę.

BK
Foto archiwum M. Goryni
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W dniach 23–30 czerwca szczypior-
niści z Europy rywalizowali podczas 
7 AME w piłce ręcznej K i M. Or-
ganizatorem imprezy była Organi-
zacja Środowiskowa AZS Katowi-
ce, dla której był to debiut w roli 
gospodarza imprezy o charakterze 
międzynarodowym. 

Dla sympatyków sportu emo-
cje związane z mistrzostwa-
mi rozpoczęły się w weekend 
poprzedzający zawody. Kibi-
ce mieli możliwość wzięcia 

udziału w „Artur Siódmiak Camp”. Były 
reprezentant Polski przeprowadził tre-
ning piłki ręcznej, podzielił się wiedzą 
na temat zdrowego stylu życia oraz za-
grożeń, jakie niosą za sobą używki. Dla 
najmłodszych przygotowano turnieje 
z nagrodami. Nie zapomniano również 
o nauczycielach wychowania fizycznego, 
którzy mieli możliwość uczestniczenia 
w kursokonferencji na temat nauczania 
piłki ręcznej w szkołach.

W mistrzostwach wzięło udział 
12 zespołów żeńskich oraz 8 zespo-
łów męskich. Polska reprezentowana 
była przez szczypiornistów Politech-
niki Opolskiej, AWF Katowice i AWF 
Wrocław. Reprezentację żeńską stano-
wiły zawodniczki WSSP Lublin, AWF 
Kraków oraz AWF Warszawa.

Pięć dni rozgrywek wyłoniło fina-
listów AME. Wśród mężczyzn w fina-
le zmierzyły się zespoły University of 
Minho z University J.J. Strossmaye-
ra Osijek. Drużyny spotkały się już 
w fazie grupowej mistrzostw, w której 
lepsi okazali się zawodnicy z Minho. 

W pojedynku półfinałowym fawo-
ryci z Portugalii gładko pokonali Po-
litechnikę Opolską (43:29). Chorwaci 
po zwycięskim spotkaniu ćwierćfinało-
wym nad Radboud University Nijme-
gen (31:23) skojarzeni zostali z zespo-
łem AWF Wrocław. W meczu decydu-
jącym o miejscu w finale szczypiorniści 
University J.J. Strossmayera Osijek 
wygrali 27:20. O brązowy medal zmie-
rzyli się studenci Politechniki Opolskiej 
z AWF Wrocław. 

W kobiecym finale spotkały się za-
wodniczki Lviv State University of Phy-
sical Culture z WSSP Lublin. Ukrainki 
zdominowały swoją grupę, wygrywając 
wszystkie pięć spotkań w efektownym 
stylu. Zawodniczki z Lublina w decy-
dującym spotkaniu o pierwsze miejsce 
w grupie pokonały przeciwniczki z Ber-
lina (30:28). O najniższe miejsce podium 
zagrał francuski Universite Sud Toulon 
Var z Uniwersytetem Berlińskim.

Wieczorem w hotelu Park Diament 
na szczypiornistów czekała impreza za-
kończeniowa, której głównym punktem 
był występ iluzjonisty Tomasza Kabisa. 
Zawodnicy bawili się do samego rana, 
tworząc niesamowitą atmosferę.

Finałowa niedziela rozpoczęła się 
od spotkań o najniższe miejsca w tur-
nieju. Zawodniczki AWF Kraków poko-
nały przeciwniczki z Norwegii (30:29), 
zajmując jedenaste miejsce. W meczu 
o dziewiątą lokatę szczypiornistki AWF 
Warszawa rozgromiły Akdeniz Univer-
sity (32:19).

Finałowe spotkanie kobiet zaliczyć 
można do najlepszych spotkań turnieju. 
Początek rywalizacji zdominowały za-
wodniczki z Ukrainy, które perfekcyjną 
grą obronną wyłączyły z ataku kołową 
lublinianek. Szczypiornistki WSSP Lu-
blin w swoich szeregach posiadało dużo 
więcej utytułowanych zawodniczek, jed-
nak to studentki z Lwowa grały efek-
towniej i efektywniej. Niesamowitą dys-
pozycję prezentowała bramkarka lwo-
wianek – Yelyzaveta Hilyazetdinova. 
Po sześćdziesięciu minutach gry lepsze 
okazały się zawodniczki zza wschodniej 
granicy, wygrywając niespodziewanie 
wysoko 43:26. 

Na hali w Katowicach-Szopienicach, 
gdzie rozgrywane były męskie spotka-
nia, w boju o brązowy medal stanęły 
zespoły AWF Wrocław i Politechniki 
Opolskiej. Tegoroczni akademiccy mi-
strzowie Polski przy wsparciu kibiców 
(Politechnika zapewniła specjalny 
transport dla fanów swojego zespołu) 
pokonali szczypiornistów z Wrocławia 
41:32. 

Finałowa rozgrywka była nie lada 
widowiskiem. Faworyci z Minho nie 
zawiedli, kontrolując przebieg spotka-
nia od pierwszej do ostatniej minuty. 
Szczypiorniści University J.J. Stross-
mayera próbowali wszystkich możli-
wych wariantów gry, jednak perfekcyj-
nie grający Portugalczycy byli poza ich 
zasięgiem. University of Minho, strzela-
jąc 32 bramki i tracąc tylko 21, zdołał 
obronić tytuł akademickich mistrzów 
Europy w piłce ręcznej.

Podczas oficjalnej ceremonii zakoń-
czenia mistrzostw rozdane zostały na-

grody dla najlepszych zespołów i zawod-
ników, odegrane hymny narodowe zwy-
cięskich ekip. Można też było zobaczyć 
taniec radości studentów z University 
of Minho. To był tydzień pełen emocji, 
niesamowitych wrażeń oraz nowych 
znajomości, które nawiązywane były 
pomimo różnic językowych czy kultu-
rowych. Tego typu turnieje pozostają 
w pamięci zawodników dłużej niż sie-
dem dni rozgrywanych zawodów. 

Tekst Szymon Śleziona
Foto AZS Katowice

Tabela końcowa kobiet
1. Lviv State University of Physical 
Culture, 2. WSSP Lublin, 3. University 
of Berlin, 4. Universite Sud Toulon Var, 
5. North Caucasus Federal University, 
6. Polytechnic Institute of Leiria, 7.Uni-
versity of Hamburg, 8. Kastamonu Uni-
versity, 9. AWF Warszawa, 10. Akdeniz 
University, 11. AWF Kraków, 12. Nor-
wegian School of Sport Science

Nagroda fair play wśród kobiet
WSSP Lublin

Najlepszy strzelec wśród kobiet
Hatice Yildiz – Kastamonu University

Najlepsza bramkarka
Weronika Gawlik – WSSP Lublin

MVP turnieju kobiet
Tamara Smbatian – Lviv State Uni-

versity of physical culture

Klasyfikacja końcowa mężczyzn
1. University of Minho, 2. University 
J.J. Strossmayera Osijek, 3. Politechni-
ka Opolska, 4. AWF Wrocław, 5. Kuban 
University of Physical Education, Sport 
and Tourism, 6. AWF Katowice, 7. Uni-
versite de Franche-Comte, 8. Radboud 
University Nijmegen

Nagroda fair play wśród mężczyzn
AWF Wrocław

Najlepszy strzelec wśród mężczyzn
Paweł Swat – Politechnika Opolska

Najlepszy bramkarz 
Dino Zubac – University J.J. Stross-

mayera Osijek
MVP turnieju mężczyzn

Tiago Pereira – University of Minho

7 Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 
i Mężczyzn, Katowice, 23–30.06.2013 r. 

  Tydzień emocji
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Rozmowa z Jakubem Lubasem,
sekretarzem Komitetu Organi-
zacyjnego AME

Po trudnych dniach i godzinach wresz-
cie można odpocząć i stwierdzić: – Zro-
biliśmy!

Tak udało nam się i sądzę, że zro-
biliśmy świetne mistrzostwa. Dopły-
wają do nas tylko i wyłącznie dobre 
bądź bardzo dobre oceny, począwszy od 
delegata technicznego, który już pod-
czas inspekcji chwalił przygotowanie 
hal sportowych, luksusowe hotele oraz 
to, że jesteśmy bardzo dobrze przygoto-
wani. A teraz podczas mistrzostw tylko 
to potwierdziliśmy.
Czy będziecie występować o organizację 
kolejnych mistrzostw Europy?

Przyznam się, że rozmawiałem na 
ten temat z Franciszkiem Taborskim 
(delegatem technicznym). Stwierdził, 
że nie widzi przeciwwskazań, żebyśmy 
występowali o AMŚ w piłce ręcznej. Po 
takim oświadczeniu warto spróbować. 
Jako sekretarz Komitetu Organizacyj-
nego jesteś z czegoś niezadowolony?

Myślę, że problemy na tego typu 
imprezach zawsze się pojawiają, nato-
miast nie chciałbym o nich rozmawiać. 
Ja jestem zadowolony ze zorganizowa-
nych Akademickich Mistrzostw Europy, 
wszelakie nieporozumienia, jeżeli wy-
stąpiły, to tylko i wyłącznie wewnątrz 
komitetu organizacyjnego, ale jesteśmy 
drużyną, dlatego wszystkie niejasności 
pozostawiamy w szatni.
Podczas mistrzostw nie dopisali kibice...

Rzeczywiście, staraliśmy się przy-
ciągnąć kibiców na trybuny. Jednak 
jest to impreza akademicka, która na 
razie nie cieszy się tak dużą popular-
nością wśród fanów sportu jak choćby 
ME w piłce ręcznej. 

Przygotowaliśmy projekt kurso-
konferencji dla nauczycieli, której za-
daniem było upowszechnianie piłki 
ręcznej, dodatkowo zaprosiliśmy byłe-
go reprezentanta Polski Artura Siód-
miaka, który poprowadził Siodmiak 
CAMP. Bardzo żałujemy, że nie udało 
nam się przyciągnąć większej liczby ki-
biców, jednak uważam że ponad setka 
fanów na trybunach to niezły wynik. 
Widać, że standard akademickich im-
prez co roku rośnie i na pewno napawa 
to optymizmem.

Rozmawiał Tomasz Wróbel

Rozmowa z Marią Bilą, kapita-
nem Lviv State University of Phy-
sical Culture

Twoje pierwsze wrażenia z mistrzostw?
Spodobało mi się, że turniej prowa-

dzony był zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn. Atmosfera podczas imprezy 
była niesamowita. Ludzie są przyjaź-
nie nastawieni, a rywalizacja pomiędzy 
zawodnikami odbywała się tylko i wy-
łącznie na hali sportowej.
Jak oceniasz miasto organizacji mi-
strzostw – Katowice?

Wywarło na mnie duże wrażenie. 
Jest bardzo czyste, ciche i czarujące. 
Zaintrygowała mnie architektura bu-
dynków, ponieważ jest bardzo podobna 
do tej w ukraińskich miastach.
Co sądzisz na temat tygodniowego pla-
nu przygotowanego przez komitet or-
ganizacyjny?

Moim zdaniem był bardzo intere-
sujący i dobrze pomyślany, dał nam 
możliwość odpoczynku przed decydują-
cą fazą turnieju, a z drugiej strony nie 
zapomniano o atrakcjach, np. imprezie 
zapoznawczej w klubie „Oko Miasta”.
Twoja drużyna zdominowała rozgrywki 
kobiece, zdobywając akademickie mi-
strzostwo Europy. Jaki jest sekret wa-
szego zwycięstwa? 

Cieszę się z osiągniętego sukcesu, 
jednak każde spotkanie było dla nas 
ciężkie. Wszystkie zespoły zaprezen-
towały wysoki poziom, dlatego mu-
siałyśmy grać na maksimum swoich 
umiejętności, by osiągnąć ten rezultat. 
Naszym największym atutem była gra 
zespołowa. 

Rozmawiał Szymon Śleziona

Rozmowa z Patrikiem Perosą, 
przedstawicielem EUSA

Co Pan sądzi o mistrzostwach, które od-
były się w Katowicach?

To były naprawdę świetne mistrzo-
stwa. Szczególnie to widać po zacho-
waniu sportowców, którzy są bardzo 
zadowoleni. Komitet organizacyjny na-
prawdę dobrze się spisał.
Czy był Pan zaskoczony wynikami mi-
strzostw?

Dla mnie wyniki nie są zbyt ważne. 
Zawsze skupiam uwagę na tym, czy 
pod koniec takich wydarzeń sportowcy, 
komitet organizacyjny i inni uczestnicy 
są zadowoleni. Jeżeli tak, to i ja jestem 
zadowolony z osiągniętych wyników.
Czy OŚ AZS Katowice była dobrym or-
ganizatorem?

Tak, myślę, że w przyszłości Kato-
wice będą mogły zorganizować jeszcze 
więcej takich wydarzeń. Każdy czuje 
się tutaj bardzo dobrze. Wszystko było 
przygotowane na najwyższym poziomie. 
I mogę tylko pogratulować komitetowi 
organizacyjnemu i miastu za tę imprezę.

Rozmawiał Tomasz Wróbel
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  Piękne zawody na Malcie

  Znakomici Polacy!
Piękne słońce, letnie temperatu-
ry i emocjonujące zawody.  Czego 
chcieć więcej? Tak właśnie było 
w Poznaniu podczas AME. Polacy 
spisali się znakomicie! Zdobyli 12 
medali, w tym sześć złotych. Kla-
syfikację uczelnianą wygrała WSG 
z Bydgoszczy. W klasyfikacji krajo-
wej ustąpiliśmy jedynie  Niemcom.

Organizatorem ósmych AME 
w Wioślarstwie była Orga-
nizacja Środowiskowa AZS 
w Poznaniu. Była to już ko-
lejna międzynarodowa po-

znańska impreza studencka. Wcześniej 
odbyły się tu AME w Tenisie, Koszy-
kówce oraz Akademickie Mistrzostwa 
Świata w Kajakarstwie, Futsalu, Bie-
gach Przełajowych i dwukrotnie w wio-
ślarstwie (1992 i 2000). Stolica Wielko-
polski ubiega się o prawa organizacji 
kolejnych AMŚ w Wioślarstwie i ma 
duże szanse uzyskać je na rok 2016.

No to zaczynamy!
Uroczyste otwarcie 8 AME w Wio-

ślarstwie odbyło się w czwartek w Cen-
trum Kultury Zamek. W zawodach wzię-
ło udział 414 uczestników z 64 uczelni. 
Najliczniejszą ekipę wystawiła repre-
zentacja Niemiec – 86 zawodników z 15 
uniwersytetów. Uroczystość rozpoczął 
barwny korowód przedstawicieli krajów 
biorących udział w zawodach. Następnie 
głos podczas otwarcia zabrali oficjele: 
Ryszard Grobelny – prezydent Pozna-
nia, Adam Roczek – prezydent EUSA, 
Marek Rocki – prezes Zarządu Głów-
nego AZS i Tomasz Szponder – prezes 
AZS Poznań. Zwieńczeniem części ofi-
cjalnej ceremonii było wykonanie przez 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego 
hymnu Polski, a potem akademic-
kiego Gaudeamus igitur, hymnu 
FISU i EUSA. Flagę Polski na 
maszt wciągnął złoty medalista 

z IO w Pekinie Michał Jeliński. Przy-
sięgę w imieniu zawodników złożył re-
prezentant Polski Adam Marzec, a sę-
dziów – Anna Widun. Wieczór zakończył 
występ Agnieszki Kalickiej przy akom-
paniamencie Jacka Winkiela.

Po otwarciu przyszedł czas na za-
wody. Piątek i sobota był to czas wal-
ki o miejsce w niedzielnych finałach. 
Walki nie brakowało, jednak wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że największe 
emocje czekać nas będą w niedzielę. 
I nie zawiedli się…

Co za dzień! Co za emocje!
Ostatniego dnia emocje udzieliły się 

niemal wszystkim zgromadzonym na 
torze Malta, począwszy od zawodników, 
kibiców, spikera zawodów po organiza-
torów, którzy żywiołowo reagowali na 
wydarzenia na torze. 

Pierwszym niedzielnym finałem była 
rywalizacja kobiet w jedynkach wagi 
lekkiej. Wygrała Stefanie Borzacchini 
z Uniwersytetu Wiedeńskiego przed 
Heleną Pavkovic z Uniwersytetu w Za-
grzebiu i Elisabeth Ursprung ze Stutt-
gartu. I to właśnie one jako pierwsze 
założyły na szyję medale poznańskiej 
imprezy. Potem napięcie tylko rosło. 
Wyścig gonił wyścig, a osada kolejną 
osadę. Trudno był nadążyć, a napięcie 
udzieliło się nawet spikerowi…

Duże powody do zadowolenia  mieli 
też gospodarze. Polacy nie zawiedli 
i regularnie zdobywali kolejne medale. 
Zaczęli Adam Wincenciak z Dawidem 
Grabowskim z Uniwersytetu Przyrod-

niczego Poznań. 
W tym samym 
biegu srebro 
zdobyli ich klu-

bowi koledzy 
Adam Ma-
rzec i Wik-
tor Chabel, 
czyli meda-
lowy dublet 

dla Poznania. Do złota w dwójce Win-
cenciak dołożył też najcenniejszy krą-
żek w jedynce. – Dla mnie to bardzo 
udane zawody, zresztą lubię startować 
na torze w Poznaniu. Teraz pora na 
odpoczynek, a potem dalsza praca, bo 
trzeba się przygotowywać do igrzysk 
w Rio, żeby tam za trzy lata powalczyć 
o medale – powiedział uśmiechnięty 
Wincenciak.

Nie zawiodła nasza brązowa meda-
listka olimpijska Magdalena Fularczyk-
-Kozłowska, która w parze z Weroniką 
Deresz pewnie wygrała w dwójce po-
dwójnej. Tu również mieliśmy dublet, 
tym razem bydgoski. Jako drugie fi-
niszowały reprezentantki drugiej byd-
goskiej uczelni Monika Ciaciuch i Jo-
anna Dittmann. Fularczyk-Kozłowska, 
podobnie jak Wincenciak, także może 
pochwalić się dwoma złotymi medalami. 
Razem ze swoimi koleżankami – Mar-
tyną Mikołajczak, Eweliną Sławińską 
i ponownie Weroniką Deresz – wygra-
ła rywalizację w czwórce podwójnej. – 
Jestem bardzo zadowolona ze swojego 
występu. Jest to mój debiut w AME. 
Tym bardziej się cieszę, że mogłam re-
prezentować barwy WSG w Bydgoszczy 
i podarować dwa złote medale mojej 
uczelni. Imprezy akademickie charakte-
ryzuje specyficzny, niepowtarzalny kli-
mat. Ludzie bawią się tutaj sportem 
i to widać… Bardzo lubię wracać do 
Poznania, mam w tym mieście sporo 
przyjaciół, a dawno już mnie tutaj nie 
było… Życzę wszystkim oraz sobie tak 
udanych startów, jakie miałam w tym 
roku. To był dla mnie bardzo udany 
sezon – powiedziała Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska.

Zadowolony był też Jerzy Kowalski 
(WSG Bydgoszcz), który do ostatnich 
metrów walczył o złoto w jedynkach 
wagi lekkiej z Paulem Sieberem (Uni-
wersytet w Wiedniu).

Niesamowite emocje przyniósł nam 
wyścig męskich czwórek bez sternika. 
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Wygrali Austriacy z Wiednia przed Uni-
wersytetem z Newcastle i Politechni-
ką z Drezna. Jednak walka trwała do 
samego końca. Swoje chwile szczęścia 
miała też kończąca akademicką karie-
rę Magdalena Kemnitz, która razem 
z koleżankami z UAM Poznań zdobyła 
brązowy medal w wyścigu czwórek bez 
sternika wagi lekkiej. Zwyciężyły za-
wodniczki Uniwersytetu z Exeter przed 
akademiczkami z Wiednia.

I to nie był jeszcze koniec polskich 
medali – złoto w czwórkach bez sternika 

zdobyli reprezentanci WSG Bydgoszcz 
(Łukasz Siemion, Dariusz Radosz, Ka-
mil Zajkowski i Dariusz Ziętarski) przed 
bremeńczykami i reprezentantami Po-
znania z UP. Tu także walka toczyła 
się do samego końca, a o zwycięstwie 
decydowały dosłownie centymetry.

Największe zainteresowanie towarzy-
szyło wyścigom ósemek. Ta prestiżowa 
konkurencja zawsze wyzwala szczególne 
emocje i tak też było tym razem. Od sa-
mego startu przewagę uzyskały Brytyj-
ki z Newcastle, które zgodnym ruchem 

wioseł płynęły po złoto. Ich zwycięstwo 
nie było zagrożone ani przez chwilę. 
Rywalizacja mężczyzn miała niecodzien-
ny przebieg. Rozpoczęła się ze sporym 
opóźnieniem. A wszystko przez problem 
techniczny osady francuskiej. Sędziowie 
i rywale byli wyrozumiali i po kilku mi-
nutach oczekiwania finaliści w komple-
cie ruszyli w stronę mety. Od początku 
zarysowała się przewaga osady Uni-
wersytetu z Zagrzebia. I ostatecznie to 
Chorwaci cieszyli się ze złotego medalu. 
O pozostałe dwa medale toczyła się za-

wałyśmy. Ciężko mi na to pytanie od-
powiedzieć. Nie chcę, żeby zabrzmiało 
to źle, ale ja już nie żyję przeszłością. 
Mam nowe wyzwania. Julia zdecydowa-
ła się zrobić przerwę. Nie siądę z tego 
powodu i nie zacznę płakać. Trzeba da-
lej trenować. Robię przede wszystkim 
swoje i sprawia mi to radochę.
Jesteś jeszcze studentką. Łatwo jest 
pogodzić starty i treningi z nauką?

W moim przypadku na pewno nie. 
Szczerze mówiąc, ja się cały czas śmieję, 
że powinnam mieć już doktorat, a w tym 
roku robię dopiero licencjat. Nie umiem 
pogodzić studiów ze sportem. Gdzieś te 

300 dni jestem poza domem i to mi 
przeszkadza. Na pewno też moje 
lenistwo (śmiech). Ja się tego nie 
wstydzę. Bo jak skupiam się na wio-
ślarstwie, to tylko na nim. Chociaż 
na mojej uczelni bardzo mi pomaga-
ją w pogodzeniu startów z nauką, 
więc mam nadzieję, że w tym roku 
się obronię.
A jak brzmi temat twojej pracy licen-
cjackiej?

Obciążenia w rocznym cyklu 
przygotowań dwójki podwójnej ko-
biet. Szczerze mówiąc, piszę o so-

bie i Julii. O tym, na czym znam się 
najlepiej.
Jak ocenisz ten sezon w swoim wyko-
naniu?

Dla mnie był bardzo udany. Życzy-
łabym sobie zawsze takich sezonów. Ze 
wszystkich zawodów wróciłam z meda-
lem: mistrzostw świata, mistrzostw Eu-
ropy, pucharów świata, akademickich 
mistrzostw Europy.
Masz jakieś plany na wakacje po sezonie?

Oczywiście, że tak. Tylko muszę jesz-
cze poczekać, żeby zakończyć sprawy 
związane ze szkołą. I muszę zobaczyć 
jeszcze, jakie będą plany zawodowe mo-
jego męża i czy znajdzie czas na wspólne 
wakacje. Jest akurat trenerem wioślar-
stwa. Dla mnie sezon się kończy, a dla 
niego się rozpoczyna. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Maciej Wadowski

Jest brązową medalist-
ką IO w Londynie, ale do-
piero w Poznaniu zade-
biutowała na AME. Roz-
mawiamy z Magdaleną 
Fularczyk-Kozłowską, zdo-
bywczynią podczas rywaliza-
cji na Malcie dwóch złotych 
medali: w dwójce i czwórce 
podwójnej kobiet. 
Debiutujesz w Poznaniu na AME w wio-
ślarstwie. Jak traktujesz te zawody?

Rzeczywiście jest to mój debiut 
na zawodach takiej rangi. Traktuję 
je jako roztrenowanie po sezonie. 
Przede wszystkim radość sprawia 
mi to, że jestem w Poznaniu. Dawno 
mnie tutaj nie było. Lubię wracać 
do tego miasta. Także bardzo się 
cieszę z faktu, że mogę reprezento-
wać tutaj swoją uczelnię – Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy 
i oddać jej coś od siebie.
Jesteś medalistką Igrzysk z Londy-
nu, nie czujesz się tu gwiazdą?

Nic z tych rzeczy. Jestem nadal nor-
malną osobą. Myślę, że koleżanki się 
mnie nie boją. Normalnie chodzimy, 
dyskutujemy. Tak że nie jestem żad-
ną gwiazdą.
Jak ocenisz klimat zawodów tutaj w Po-
znaniu. Różni się chyba od tych podczas 
innych startów?

Tak, na pewno jest inny, bar-
dziej przyjazny. Ludzie chodzą tutaj 
uśmiechnięci i przede wszystkim bawią 
się sportem przy pięknej pogodzie. Tu-
taj szczerze mówiąc wynik chyba nie 
jest najważniejszy. Wiadomo, każdy się 
ściga. To jest sport, wszystko może się 
zdarzyć, ale jest to takie przyjemne, 
niezobowiązujące wioślarstwo.
Rywalizujecie na jednym z najpiękniej-
szych torów na świecie. Lubisz starto-
wać na Malcie?

Na Malcie czuję się bardzo dobrze. 
Jest to bardzo malowniczo położony 
tor regatowy. Spędziłam tutaj, trenu-

 Robię swoje i sprawia mi to radochę…

jąc, prawie dziesięć lat. Mam tu wie-
lu przyjaciół i lubię wracać na Maltę. 
I w ogóle – tak jak już wcześniej wspo-
minałam – do Poznania.
Zdobyłaś medale na wielu zawodach, 
ale i także ten najważniejszy na Igrzy-
skach Olimpijskich. Da się je w ogóle 
porównać?

Medal olimpijski jest zawsze meda-
lem olimpijskim. Szczerze mówiąc, może 
zabrzmi to nieskromnie, ale mając me-
dal mistrzostw świata czy z innych za-
wodów, nie jest się nikim szczególnym. 
Jednak ten medal olimpijski stawia się 
zawsze gdzieś wyżej w hierarchii. Cho-
ciaż dla mnie każdy medal to coś inne-
go: inna historia, inne przygotowania. 
Każdy jest szczególny, ale olimpijski 
będzie zawsze najważniejszy.
Nie brakuje Ci wspólnych startów z Ju-
lią Michalską?

Na pewno, gdzieś Julii brakuje w gru-
pie. Dużo ze sobą pływałyśmy i starto-
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żarta walka. Ostatecznie srebro przypa-
dło osadzie WSG Bydgoszcz, natomiast 
brąz padł łupem Francuzów. Potwierdza 
to jeszcze raz, że zawsze warto walczyć 
do samego końca…

Ciekawostką był wyścig ósemek 
mężczyzn w wadze lekkiej. W tej rzad-
ko rozgrywanej konkurencji startowała 
tylko jedna osada. I dosłownie była… 
bezkonkurencyjna. Ósemka i sternik 
z Hamburga na podium cieszyli się 
jednak najbardziej ze wszystkich me-
dalistów.

W punktacji generalnej krajów 
wygrali Niemcy (88 pkt) – 16 me-
dali (w tym 3 złote) przed Polską 
(76 pkt) – 12 medali (6 złotych) 
i Wielką Brytanią (76 pkt) – 12 me-
dali (4 złote). Ogółem na podium 
stawali reprezentanci 11 krajów.

Hanower czeka…
Mistrzostwa zakończył efek-

towny pokaz flyboardingu i krót-
ka ceremonia zamknięcia. – Im-
preza wypadła pod każdym 
względem bardzo dobrze. Nie mie-
liśmy głosów zastrzeżeń, a wręcz 
przeciwnie. Przedstawiciele Euro-
pejskiej Federacji Sportu Studenc-
kiego chwalili nas za mistrzostwa 
i ich przygotowanie. Na pewno 
musimy też cieszyć się z dobrego 
poziomu sportowego, bo zdobyli-
śmy sporo medali – podsumował 
przewodniczący komitetu organi-
zacyjnego Tomasz Szponder z AZS 
Poznań. Uroczystość zamknął koro-
wód przedstawicieli krajów biorących 
udział w zawodach. Miła niespo-
dzianka czekała dwójkę kończących 
kariery akademickie wioślarzy. Orga-
nizatorzy wręczyli drobne upominki 
Magdalenie Kemnitz i Alexandrowi 
Kratzerowi. 

Kolejne AME w wioślarstwie 
w 2015 roku. Do zobaczenia w Ha-
nowerze!

Michał Filarski
Foto Damian Ciepłowski, Marce-

lina Skubis, Maciej Wadowski

w 

Złoci medaliści AME 2013
M4 – 1. University of Vienna, Au-

stria, LW4x – 1. University of Exe-
ter, Wielka Brytania, M2 – 1. TU 
Darmstadt, Niemcy, LM4 – 1. Impe-
rial College London, Wielka Brytania, 
LM2x – 1. University of Zurich, Szwaj-
caria, LW1x – 1. Stefanie Borzacchini, 
University of Vienna, Austria, W4 – 
1. Durham University, Wielka Bryta-
nia, LW2x – 1. University of Vienna, 
Austria, W2 – 1. University of Bremen, 
Niemcy, W1x – 1. Alexandra Smirno-
va, Kuban University, Rosja, LM4x 
– 1. University of Hamburg, Niemcy, 
W8+ – 1. University of Newcastle, 
Wielka Brytania, M8+ – 1. Univer-
sity of Zagreb, Chorwacja

Polscy medaliści AME 2013
M2x – 1. Dawid Grabowski, Adam Win-
cenciak – UP Poznań, 2. Adam Marzec, 
Wiktor Chabel – UP Poznań, W2x – 
1. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, 
Weronika Deresz – WSG Bydgoszcz, 
2. Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann 
– UKW Bydgoszcz, M4x – 1. Miro-
sław Ziętarski, Kamil Zajkowski, Da-
riusz Radosz, Łukasz Siemion – WSG 
Bydgoszcz, 3. Wiktor Chabel, Dawid 
Grabowski, Adam Marzec, Tomasz Ra-
chwał – UP Poznań, W4x – 1. Wero-
nika Deresz, Magdalena Fularczyk-Ko-
złowska, Ewelina Sławińska, Martyna 
Mikołajczak – WSG Bydgoszcz, M1x 
– 1. Adam Wincenciak – UP Poznań, 
LM1x – 1. Jerzy Kowalski – WSG Byd-
goszcz, M8+ – 2. Dariusz Juręczyk, Mi-
rosław Ziętarski, Mateusz Wilangowski, 
Ryszard Ablewski, Kamil Zajkowski, 
Dariusz Radosz, Łukasz Siemion, Jerzy 
Kowalski, Cezary Gościński (sternik) – 
WSG Bydgoszcz, LW4x – 3. Paulina Bi-
szof, Magdalena Kemnitz, Małgorzata 
Król, Ewelina Matuła – UAM Poznań, 
LW2x – 3. Katarzyna Trzeciak, Monika 
Kowalska – UKW Bydgoszcz
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Konsultacje terminowe na po-
czątku roku sprawiły, że na 
turnieju zjawiło się sześć 
ekip kobiecych i pięć męskich 
(w tym trzy krakowskie). Szko-

da, że nie zawitał do nas przedstawiciel 
ekstraklasy koszykówki mężczyzn, ale 
i tak emocji na parkietach nie zabrakło.

Dzień pierwszy
Oficjalnym otwarciem w Klubie Stu-
denckim „Kwadrat” rozpoczęły się Mi-
strzostwa Polski AZS w Koszykówce 
Kobiet i Mężczyzn. Otwarcie zaszczy-
cili goście w osobach: JM Rektora Po-
litechniki prof. Kazimierza Furtaka, 
prezesa KS AZS AWF Kraków Michała 
Spiesznego, prezesa AZS Kraków Le-
cha Pankiewicza. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: prezydent Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski, marsza-
łek Województwa Małopolskiego Marek 
Sowa i prezes Polskiego Związku Ko-
szykówki Grzegorz Bachański

W krótkich wystąpieniach przywita-
no wszystkich gości w Krakowie i na 
obiektach AWF i PK, po czym mistrzo-
stwa zostały uznane za otwarte. Po 
oficjalnym otwarciu zawodnicy przy-
stąpili do zabawy na parkiecie, a tre-
nerzy do ustalania taktyki na pierwszy 
dzień turnieju… Finansowo imprezę 
wspierali Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz Województwo Małopolskie. 
Patronat medialny sprawowały: portal 
dlaStudenta.pl, „Akademicki Przegląd 
Sportowy”, portal Magiczny Kraków 
oraz portal koszykowkakobiet.pl.

Partnerami naszego turnieju byli: 
Kryniczanka, Klub Kwadrat, Klub pod 
Jaszczurami, Delta Travel, Grall Ca-
tering. 

Dzień drugi
Pierwsze mecze: AZS Uniwersytet War-
szawski kontra AZS Uniwersytet Śląski 
w Katowicach oraz AZS AGH Alstom 

 Kraków gościnny dla koszykarzy…

Mistrzostwa Polski AZS w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn, 
Kraków, 5–8.09.2013 r.

Kraków po raz trzeci w ostatnich 
pięciu latach gościł koszykarzy na 
Mistrzostwach Polski AZS. Po tur-
nieju w 2012, w którym wystąpiły 
tylko cztery zespoły kobiece, po-
został lekki niedosyt, i dlatego 
poczyniliśmy starania, by w Kra-
kowie wystąpiło jak najwięcej ze-
społów. 

Kraków kontra AZS Politechnika Kra-
kowska. Walka na parkietach, ale bez 
niespodzianek. Cztery spotkania i po 
pierwszym dniu turnieju kobiet w Mi-
strzostwach Polski AZS w Koszykówce 
mieliśmy już pierwsze rozstrzygnięcia. 
Z awansu do półfinału cieszyć mogły się 
drużyny AZS Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz INEA AZS Poznań. W tur-

nieju męskim po jednym zwycięstwie po 
pierwszym dniu mieli: AZS Politechniki 
Poznańskiej oraz AZS AWF ggmedia.
pl Kraków, po zwycięstwie i porażce 
AZS AGH Alstom Kraków oraz AZS 
Politechnika Częstochowska, a dwie 
porażki miała na koncie AZS Politech-
nika Krakowska.

Dzień trzeci
Półfinałowych rywali AZS UW i INEI 
wyłoniły mecze pomiędzy AZS Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach – KSS-
SE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 
oraz AZS Uniwersytetu Gdańskiego – 
AZS OPTeam Rzeszów. Górą w pierw-
szym spotkaniu okazały się faworytki 
z Gorzowa wygrywając 72:53. W ostat-
nim meczu grupowym turnieju kobie-
cego AZS OPTeam Rzeszów pokonał 
67:49 AZS UG Gdańsk, zapewniając 
sobie tym samym miejsce w półfinale. 
W popołudniowych meczach półfina-
łowych zagrały pary AZS UW z AZS 
OPTeam Rzeszów oraz INEA AZS Po-
znań z KSSSE AZS Gorzów Wielko-
polski. W pierwszym starciu półfina-
łowym AZS UW pokonał 58:47 AZS 
OPTeam Rzeszów i został pierwszym 
finalistą rozgrywek. W drugim meczu 
półfinałowym zespół INEA AZS Poznań 
pokonał 64:35 KSSSE AZS PWSZ Go-
rzów Wielkopolski, zapewniając sobie 
tym samym miejsce w wielkim finale.

W turnieju męskim odbyły się cztery 
kolejne mecze. W meczu nr 5 AZS Po-

litechniki Poznańskiej pewnie pokonał 
zespół AZS Politechniki Częstochow-
skiej 89:41. W meczu nr 6 mężczyzn 
w derbach akademickiego Krakowa 
AZS AWF pokonał AZS PK – 75:45. 
W siódmym meczu turnieju męskiego 
AZS Politechnika Poznańska górą. Jak 
donosił nasz korespondent Jacek Pęka-
la: To był zdecydowanie najlepszy mecz 

spośród wszystkich dotychczasowych 
w turnieju. Dużo walki bez pardonu, 
parę znamienitych zagrań, a nawet 
wsadów zwiastujących zbliżający się 
sezon ligowy. Ostatni mecz trzeciego 
dnia to według wszelkich znaków na 
niebie i ziemi – potyczka o 3 miejsce 
w turnieju. Można było zatem spodzie-
wać się dużych emocji. I rzeczywiście 
tak było… ale tylko przez pierwszych 
kilka minut. Już na początku meczu ze-
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System rozgrywek o mistrzo-
stwo Polski 2013 w piłce 
ręcznej plażowej opierał się 
na czterech turniejach, z któ-
rych suma zdobytych punktów 

miała wyłonić medalistów. Zawodnicz-
ki z Wielkopolski, które broniły tytułu 
zdobytego przed rokiem, dosyć nieuda-
nie rozpoczęły sezon na piasku i na 
pół metku rozgrywek wydawało się, że 
niemal na pewno straciły szansę na 
powrót do gry o najwyższe lokaty. 

Przełomowy okazał się być dla nas 
trzeci turniej mistrzowski rozgrywa-
ny pod koniec czerwca w Radomiu. 
Nie dość, że w końcu nasza gra była 
skuteczna i zawody zakończyłyśmy na 
pierwszym miejscu, to jeszcze punkty 
straciły zespoły, które po pierwszych 
dwóch turniejach liderowały w ran-
kingu. To sprawiło, że przed kończą-
cym cykl turniejem w Warszawie ciągle 
miałyśmy szansę na obronę tytułu – 
powiedziała Sylwia Bartkowiak, naj-
lepsza zawodniczka ostatniego turnieju 
w Białobrzegach.

Poznańskie Pyrki w decydu-
jący turniej znowu nie weszły 
niestety najlepiej, ulegając nie-
znacznie rywalowi zza miedzy – 
drużynie z Buku, wicemistrzowi 
Polski z 2012 roku. Teraz, aby 
wciąż liczyć się w walce o złoto, 
poznanianki nie mogły już w ten 
weekend przegrać. W sobotę upo-
rały się więc z drużynami z Kowalewa 
Pomorskiego i Warszawy, natomiast 
w niedzielę rano udowodniły swoją do-
minację nad ekipami z Radomia i Cho-
rzowa. Największe emocje miały jed-
nak dopiero nadejść. W decydującym 
o złocie meczu AZS AWF miał podjąć 
dotychczasowego lidera – Relax War-
szawa. I tu emocji nie brakowało, a po 
rozegraniu dwóch setów konieczna była 
seria shoot-outów (rzutów sam na sam 
z bramkarzem), która rozstrzygnięta zo-
stała dopiero po dziesiątej kolejce rzu-
tów! Ostatecznie ręce w geście triumfu 
wzniosły poznańskie Pyrki!

– Mecz z Relax Warszawa był ist-
nym horrorem! Grałyśmy osłabione, 
ponieważ Roksana Szymańska musiała 
wcześniej wrócić do Poznania, a do tego 
w meczu z Ruchem Chorzów kontuzji 
doznała Karolina Peda. Wiedziałyśmy 
jednak, jak ważny jest dla nas ten 
mecz i że złoto mamy na wyciągnięcie 
ręki. Dałyśmy z siebie wszystko i udało 
się! Radość z tego medalu jest ogrom-

 Poznań mistrzem Polski!
Drużyna Reflex Pyrki AZS AWF Po-
znań wywalczyła tegoroczne mi-
strzostwo Polski w piłce ręcznej pla-
żowej i tym samym obroniła tytuł 
zdobyty przed rokiem. Jest to już 
siódmy medal w historii zespołu!

na! – komentowała obrotowa Pyrek, 
Weronika Łakomy. – Po pierwszych 
dwóch turniejach mało kto liczył na 
to, że jeszcze zdobędziemy złoty medal. 
My jednak się nie poddałyśmy i wbrew 
wszystkiemu i wszystkim walczyłyśmy 
do ostatniego gwizdka. Każda z nas 
zostawiła na piasku kawałek serca, 
każda dołożyła swoją cegiełkę do tego 
zwycięstwa – dodała zawodniczka. 

– To złoto to siódmy krążek w historii 
zespołu, ale wywalczony w tak drama-
tycznych okolicznościach smakuje chyba 
najlepiej z wszystkich dotychczasowych. 
Wyszłyśmy z dołka i drużyna potwier-
dziła, że stać ją na wiele! – dodała 
Karolina Peda, kapitan Pyrek.

 pyrki.pl/azsawfpoznan.pl
Foto Grzegorz Trzpil

Medaliści MP 2013
1. Reflex Pyrki AZS AWF Poznań
2. Relax Warszawa
3. Red Hot Czili Buk

spół AGH po kilku sprawnych atakach 
odskoczył rywalom na 11:5 i wtedy nie 
pomógł już nawet czas wzięty przez tre-
nera „Inżynierów” ze Śląska Dariusza 
Szynkiela. Obraz gry nie uległ zmianie 
do końca pierwszej połowy, po której 
krakowska drużyna schodziła z boiska 
z dwukrotnie większą zaliczką (42:21). 
W trzeciej było podobnie. I w czwartej 
też. Wynik końcowy sam mówi za siebie: 
78:46 dla pełniącej funkcję gospodarza 
i mało gościnnej zarazem drużyny AZS 

AGH. Ponieważ turniej był prowadzony 
systemem każdy z każdym, to kluczo-
wym spotkaniem dla układu całej tabeli 
miało być spotkanie dwóch krakowskich 
drużyn AZS AWF oraz AZS AGH.

Dzień czwarty
Jako pierwszy zakończył się turniej 
mężczyzn. W pierwszym meczu dnia 
spotkały się krakowskie zespoły AZS 
AWF ggmedia.pl Kraków z AZS AGH 
Alstom Kraków. Stawką meczu było 
drugie miejsce w turnieju. Lepiej w me-
czu wyglądał zespół AWF, który prowa-
dził momentami nawet 20 punktami. 
Pogoń AGH rozpoczęła się w trzeciej 
kwarcie i dystans zmalał do 6 punktów, 
jednakże końcówka meczu należała do 
AWF-u. Zwycięstwo w meczu oznaczało 
dla zespołu 2 miejsce w całym turnieju, 
a AGH musiało się zadowolić miejscem 
nr 3. W ostatnim meczu turnieju męż-
czyzn spotkały się Politechniki z Po-
znania i Krakowa. Choć losy turnieju 
były rozstrzygnięte, to obydwa zespoły 
nie odpuszczały żadnej akcji. Walka 
trwała o miano najlepiej punktującego 
i MVP turnieju. Pierwsza nagroda po 
meczu trafiła do zawodnika 5 drużyny 
turnieju Jana Uchty. MVP turnieju tre-
nerzy, sędziowie i organizatorzy wybrali 
Pawła Stankiewicza z AZS Politechniki 

Poznańskiej. Po zakończeniu meczu dru-
żyna z Poznania mogła świętować zdo-
bycie tytułu mistrza Polski AZS 2013.

Turniej kobiecy rozpoczęło poranne 
spotkanie AZS Uniwersytetu Śląskiego 
z AZS Uniwersytetu Gdańskiego o miej-
sce piąte. Dwaj drugoligowcy stworzyli 
niezłe widowisko. Lepszy okazał się 
zespół z Katowic, który wygrał 54:30. 
Punktualnie w południe rozpoczął się 
mecz o trzecie miejsce, w którym eks-
traklasowy KSSSE AZS PWSZ Gorzów 
Wielkopolski pokonał nieznacznie AZS 
OPTeam Rzeszów 62:53. Zeszłorocz-
ny triumfator po wycofaniu się z Ford 
Germaz Ekstraklasy buduje od nowa 
drużynę i na razie jest to drużyna na 
I ligę. Trener zapowiedział, że w przy-
szłym roku będzie lepiej…

W finale spotkały się INEA i AZS 
UW. Długo w meczu utrzymywał się 
remis. Dopiero w końcówce zespół AZS 
UW wykonał parę nieskutecznych akcji 
i wtedy poznanianki uzyskały 5-punkto-
wą różnicę, która pozwoliła na wygranie 
meczu, a tym samym uzyskanie tytułu 
Mistrza Polski AZS 2013. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć na profilu AZS Kraków na face-
booku.

Marek Szlachta
Foto AZS Kraków
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Akademicy wrócili 
do hal

Wrzesień to okres, kiedy rozpoczynają się gry zespołowe, 

przede wszystkim te halowe. Swoje pierwsze spotkania 

mają za sobą już m.in. koszykarki KSSSE AZS PWSZ Gorzów, 

siatkarze, szczypiorniści i rugbiści AZS UZ Zielona Góra.

lubuski

Wrzesień to 
miesiąc ciekawy, 
wtedy lato prze-
chodzi w jesień – 
złotą, polską je-
sień. Ten miesiąc 
dla jednych stu-
dentów kojarzy 
się z wakacjami, 

a dla innych z batalią o przetrwanie 
na studiach. Ostatni weekend wrze-
śnia to dla większości studentów rów-
nież ostatni weekend wakacji, a więc 
okazja do świętowania, przygotowa-
nia do przeprowadzki do akademików. 
Jednak nie wszyscy studenci mają 
w tym terminie wolne. Dla naszych 
studentów-sportowców jest to czas 
zmagań ligowych, często spotkania in-
auguracyjne. Oznacza to, że ponownie 
będziemy mogli śledzić zmagania aka-
demików w polskich halach. Cieszą 
mnie zapowiedzi trenerów lubuskich 
zespołów, którzy chcą walczyć o naj-
wyższe cele na poszczególnych szcze-
blach. Oby wszystko przebiegało po 
myśli naszych akademików. W Gorzo-
wie AZS PWSZ to przede wszystkim 
ekstraklasowe koszykarki, natomiast 
AZS UZ to wiele sekcji, a więc tych 
emocji w trakcie jesiennych i zimo-
wych wieczorów nie zabraknie. Życzę 
wszystkim naszym studentom-spor-
towcom jak najlepszych wyników za-
równo sportowych, jak i tych uzyski-
wanych na uczelniach! Powodzenia 
w nowym roku akademickim!

Dawid Lis

lubuskie

Wydanie Lubuskie
Redakcja: Dawid Lis
e-mail: dawid-lis6@wp.pl

Nowy rok,
nowy sezon

W połowie września do gry o ligowe 
punkty wrócili szczypiorniści II ligi. 
W poprzednim sezonie zajęli trzecie 

miejsce, co nie usatysfakcjonowało Rady Sek-
cji, więc trenera Marka Książkiewicza zastąpił 
duet Mariusz Kwiatkowski i Robert Urbański. 
W tym sezonie cel się nie zmienia – awans! – 
Założeniem na ten sezon jest awans do I ligi, 
a planem minimum jest zajęcie drugiego miej-
sca – zapowiedział Kwiatkowski. Tegoroczny 
sezon piłkarze ręczni rozpoczęli bardzo dobrze, 
po trzech kolejkach mają komplet punktów. 
Oby tak do końca!

Również swój inauguracyjny pojedynek 
rozegrali rugbyści. Zawodnicy AZS UZ RC 
W pierwszym spotkaniu pewnie pokonali 
rywali z Nowego Sącza 71:24. W drugiej se-
rii spotkań ulegli jednak BBRC Łódź 12:28. 
Podopieczni Pawła Prokopowicza grają w III 
klasie rozgrywkowej. W tym roku jednak 
chcą powalczyć o możliwość gry o wyższą 
ligę. – Celem jest pierwsze miejsce w lidze, 
które umożliwia rozegranie meczu o awans. 
W tym roku powinno być dość ciekawie. Opie-
ramy się przede wszystkim o studentów naszej 
uczelni – przyznał szkoleniowiec rugbystów.

Gorzowskie koszykarki rozpoczęły kolejne 
zmagania w Basket Lidze Kobiet, w której 
gra 10 zespołów, a zmianie uległ system roz-

grywek. Po rundzie zasadniczej w kolej-
nej fazie powalczy sześć ekip, a na koniec 
pozostaną tylko cztery. – Od początku jest 
motywacja, żeby być w szóstce, później 
w czwórce, bo tylko czwórka będzie grała 
o medale. Koncentracja musi być przez 
cały sezon – przyznał Dariusz Macie-
jewski, trener AZS PWSZ. Start nie był 
najlepszy. Na inaugurację ekstraklasy 
gorzowianki uległy King Wilkom Mor-
skim Szczecin 63:69. Przy takim systemie 
liczyć się będzie każdy punkt, a celem 
koszykarek z Gorzowa jest awans do 
czwórki i walka o medal.

W ostatni weekend września do spo-
tkań ligowych powrócili II-ligowi siat-
karze AZS UZ. Zaczęli od zwycięstwa 
3:2 z Astrą Nowa Sól, z którą w przed-
sezonowych sparingach przegrywali. 
Ważne są jednak mecze ligowe, bo to 
w nich zdobywa się punkty. – Zapowia-
da się ciekawa liga. Jeśli chodzi o nasz 
zespół, to doszło do kilku zmian. Chcemy 
budować skład na młodzieży. Kadra liczy 
13 zawodników. My z tym składem chce-
my zająć miejsce w pierwszej czwórce – 
powiedział trener Tomasz Paluch. Mamy 
nadzieję, że wszystkie założenia, które po-
stawiły sobie kluby, uda się zrealizować!

Dawid Lis

Kajakarka AZS AWF rywalizowała 
w Duis burgu, z którego wróciła z trze-
ma medalami. Była blisko czterech 

krążków, jednak w finale K-4 500 m zajęła 
wraz z koleżankami czwarte miejsce. – Jak 
najbardziej pozytywne wrażenia po tych MŚ. 

Wydaje mi się, że były to moje 
najcięższe zawody w całej ka-

rierze, ponieważ startowałam 
w 4 konkurencjach – stwier-
dziła Karolina. O swoich 
sukcesach mówi nadzwy-
czaj skromnie: – Robię to, 
co lubię. Nie zdobywam 
tych medali sama, więc 

nie uważam siebie 
za gwiazdę, któ-

ra wpisuje się 
w karty historii 
– przyznała.

K. Naja wraz 
z koleżanka-
mi wywalczyła 

trzy krążki. Srebro na K-2 200 m, sre-
bro w sztafecie K-1 4x200 m oraz brąz 
w K-2 500 m. W tej ostatniej konkurencji 
Polki miały szansę na osiągnięcie lepsze-
go rezultatu. – Zabrakło trochę sił. Może 
środek dystansu był za ostry. Meta nie-
stety nie jest po 250 metrach, tylko po 
500. Przyjechałyśmy trzecie. Cieszę się, 
że skład podium jest cały czas ten sam, 
jaki był na IO – oceniła Naja.

Bez medalu do Gorzowa wrócił nato-
miast wioślarz AZS AWF Zbigniew Scho-
dowski. Polak startował w MŚ w Chun-
gju, co było pewnego rodzaju przeżyciem. 
– Pojechaliśmy 2 tygodnie wcześniej, żeby 
się zaaklimatyzować. To był mój pierwszy 
wyjazd tak daleko i teraz już rozumiem, 
po co była ta aklimatyzacja. Przesunięcie 
zegarka o siedem stref czasowych, inna 
wilgotność powietrza. Myślę, że na sa-
mym początku MŚ nie byliśmy w pełni 
zaaklimatyzowani, ale na finałach już 
było wszystko w porządku – wspominał 
zawodnik.

Naja z medalami,

Schodowski tuż za 
podium

W końcu sierpnia odbywały się MŚ w kajakarstwie i wioślar-

stwie. Karolina Naja pojechała do Niemiec, Zbigniew Scho-

dowski odbył podróż do Korei Południowej.

Miejsce rozgrywania zawodów także 
było niecodzienne. Podczas treningów 
można było zaobserwować w wodzie róż-
nego rodzaju przedmioty. – Gdy były tre-
ningi, to woda była żółta, jednak na trzy 
godziny przed startem zamykano tamę. 
Nie był to tor płynący – komentował 
Schodowski. Medalu biało-czerwonym 
w biegu ósemek nie udało się jednak 
wywalczyć. – Na pewno pozostał wiel-
ki niedosyt. Liczyliśmy, że zakończymy 
Mistrzostwa Świata z medalem w garści 
– przyznał wioślarz AZS AWF Gorzów. 
Polacy ostatecznie zajęli czwarte miejsce, 
przegrywając walkę o medal o niecałe 
2 sekundy. Wygrali Brytyjczycy przed 
Niemcami i Amerykanami.

Dawid Lis
Foto Radosław Siuba
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Na początku nowe-
go roku akademickie-
go postanowiłem zro-
bić przegląd drużyn 
wyczynowych prowa-
dzonych przez Klu-
by AZS w wojewódz-
twie małopolskim. Co 
do liczby zespołów to 
prym wiedzie akade-
micki mistrz Polski, 

czyli AZS AGH. Cztery drużyny w roz-
grywkach ligowych to dużo.

Badmintoniści AZS AGH to jedna 
z niewielu drużyn Akademickiego Związ-
ku Sportowego, która zdobyła medal 
Drużynowych Mistrzostw Polski. Brą-
zowy medal przed sezonem wydawał się 
niemożliwy do zdobycia, ale się udało. 
Czas w tym sezonie powalczyć o utrzy-
manie miejsca na podium. Drugą sekcją 
na poziomie państwowym jest sekcja 
pływacka. Na Głównych Mistrzostwach 
Polski w Olsztynie zawodnicy zdobyli 
5 medali w kategorii seniorów oraz 10 
medali w kategorii młodzieżowców. To 
bardzo dobry wynik. 

Od tego sezonu oglądać będziemy rów-
nież siatkarzy w I lidze (przeczytaj obok). 
Koszykarze po występie w MP AZS (III 
miejsce) będą grać na poziomie II ligi. 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim królu-
je piłka nożna. Drużyny kobiece wystę-
pujące w I i II lidze walczą już o cenne 
punkty. Od sezonu zimowego AZS UJ 
będzie występował w ekstraklasie fut-
salu kobiet… 

Uniwersytet Ekonomiczny od kilku 
lat jest kojarzony z siatkówką kobiet. 
Po dwóch sezonach na poziomie zaplecza 
ORLEN Ligi drużyna boryka się pro-
blemami finansowymi i w tym sezonie 
została zgłoszona do II ligi. 

Politechnika Krakowska w tym sezo-
nie będzie miała drużynę siatkarzy w III 
lidze, a „wieść gminna niesie”, że także 
drużyny koszykówki kobiet i mężczyzn 
(V miejsce w MP AZS). 

Nie można nie wspomnieć o sekcjach 
wyczynowych KS AZS AWF Kraków. 
Wymienię tu II-ligową sekcję koszykówki 
mężczyzn AZS AWF ggmedia.pl Kraków 
(II miejsce w MP AZS), o której jeszcze 
nie raz usłyszymy w tym sezonie, ale 
również o innych sekcjach, które zdoby-
wają medale: lekkoatleci, wioślarze, szer-
mierze, gimnastycy i kajakarze górscy…

Marek Szlachta

Ciąg na wyczyn…

ma³opolskie
ma³opolskie

Wydanie Małopolskie
Redakcja: Marek Szlachta
e-mail: krakow@azs.pl

AZS Politechnika Kr
akowska

w nowym sezonie…
W składzie zespołu na nowy sezon zaszły niewielkie zmiany 

i powinna się ona włączyć do walki o awans do II ligi.

Niestety te rozgrywki zostały ostat-
nio poważnie zdeprecjonowane, 
wszak ostatecznie promocję do 

wyższej klasy uzyskali wszyscy, którzy 
się do niej zgłosili. – Gdybyśmy mieli 
pieniądze, też pewnie właśnie przygoto-
wywalibyśmy się do II ligi – kiwa głową 
trener „inżynierów” Mateusz Śrutowski. 
Nie ukrywa, że w nadchodzącym sezonie 
sportowo zasłużą na awans. – Chciałbym 
w województwie zająć jedno z dwóch czo-
łowych miejsc i wejść do baraży. Kolega, 
który mi pomaga, obiecał, że wtedy pomoże 
sfinansować start w tej fazie – opowiada 
szkoleniowiec. – Na razie jednak zagrajmy 
i postarajmy się coś wygrać. Kolega ma 
firmę „Artro-Med”, wypożyczalnię sprzętu 
ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Kupił 
dresy, koszulki meczowe i rozgrzewkowe, 
służy wsparciem medycznym w razie ja-
kichś urazów. Do tego dwóch młodych 
studentów z KU AZS zaangażowało się 
w szukanie sponsorów. Liczę, że dzięki 
sukcesowi coś by drgnęło w kwestii fi-
nansowej – mówi Śrutowski. 

Charakter wynagrodzeń w drużynie 
określa prosto i brutalnie: – Nikt nic nie 
ma. Dużo lepiej jest z poziomem sporto-
wym, skład jest zgrany, zaszły w nim 
nieduże, ekwiwalentne zmiany. Z trzo-
nu zespołu ubyli: Tomasz Kubica – do 
II-ligowego Hutnika Dobry Wynik Kra-
ków i Gniewomir Krupczak, który znalazł 
się w kadrze AGH 100RK AZS Kraków, 
występującego na zapleczu ekstraklasy. 
Dołączyli natomiast przyjmujący z junio-
rów i rezerw Stali Nysa, Marcin Kurzawa 
oraz rozgrywający Mateusz Paluch, któ-
ry kilka lat temu zakładał już koszulkę 
AZS PK. – Od dawna namawiałem go co 
roku do powrotu. Cieszę się, że wreszcie 
się zgodził; pomoże chłopakom swoim 
doświadczeniem, do tego chce mu się tre-
nować, fajnie uzupełnia się z Marcinem 
Doreckim i jest dobrym duchem drużyny 
– komentuje Śrutowski. Dodaje, że trwa 
załatwianie transferu Bartosza Szpyrki 
z GKPS Gorlice, a w kręgu zainteresowań 
jest pewien skoczny atakujący. Z drugiej 
strony nie wiadomo, czy ze względu na 
sprawy zawodowe w Krakowie pozostanie 
Kamil Dygoń. Większość podanego pod 
tekstem składu to studenci Politechniki, 
a rozgrywki akademickie jak co roku będą 
istotnym celem.

Wracając do III ligi, układ sił nie jest 
jeszcze rozpoznany. Wprawdzie wyżej 
zakwalifikowały się dwie z trzech ekip, 
które w minionym sezonie wyprzedzi-
ły „polibudę”, MKS Andrychów i Hutnik 
Dobry Wynik, pozostały jednak rezerwy 
Kęczanina, które faktycznie wywalczyły 

awans, a potem zrezygnowały, do III ligi 
włączono też rezerwy „Hutników”. Z nimi 
akurat PK wygrała sparing 4:0. – To jesz-
cze o niczym nie przesądza, zobaczymy, 
kto wystąpi u nich w lidze – zastrzega tre-
ner, przypominając, że Kęczanin i Hutnik 
Dobry Wynik mogą być wzmacniane za-
wodnikami z pierwszego zespołu. W spa-
ringach drużyna nie straciła nawet seta, 
gdyż na turnieju w Tarnowie pokonała 
po 3:0 dwie drużyny wystawione przez 
Iskierkę oraz Wawel Kraków.

Wśród kandydatów do czołówki trener 
Śrutowski wymienia Grunwald Chełmek 
i Kłos Olkusz. W tym drugim znalazł się 
znowu tercet krakowskich rutyniarzy: 
Marcin Laskowski, Rafał Poprawa i Mar-
cin Typel. Akademicy zaczną III ligę 12 
października spotkaniem z Janiną Libiąż, 
która ciągle jeszcze leży na sercu trene-
rowi: – Głupia porażka z nimi odbijała 
się nam długo czkawką, bo tych punktów 
brakowało w finałowej rundzie – wspomi-
na. W czterech kolejkach następujących 
po inauguracji jego podopieczni zmierzą 
się z wszystkimi czterema klubami.

Marek Szlachta
Foto AZS Kraków

Skład AZS Politechniki Krakowskiej:
Rozgrywający: Marcin Dorecki, Mate-
usz Paluch, Libero: Bartłomiej Matłosz
Przyjmujący: Marcin Baran, Paweł Cul, 
Kamil Dygoń, Marcin Kurzawa, Paweł 
Pajączkowski, Atakujący: Karol Jaro-
siński, Bartosz Szpyrka, Środkowi: To-
masz Lohrengel, Mateusz Nowak, Rafał 
Słuszniak, Trener: Mateusz Śrutowski

W opracowaniu przedstawiono fragmen-
ty artykułu Pawła Fleszara Jak zrobić coś 
z niczego – sportkrakowski.pl
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AZS AGH w I lidze
…

Po latach przerwy do Krakowa wraca siatkówka męska.

Ryzykowna zagrywka duetu Jacek 
Litwin – Adam Matyszczak zgło-
szenia się do I ligi bez pewnego bu-

dżetu spowodowała spore zamieszanie 
na AGH, ale wygląda, że wszystko udało 
się dograć i drużyna rozegra wszystkie 
mecze. Na marginesie: z końcem wrze-
śnia z drużyną rozstał się jej twórca 
Jacek Litwin, ale to wewnętrzna spra-
wa AGH i sekcji… Drużyna w okresie 
letnim przeszła dużą przemianę, skład 
został przebudowany, a zawodnicy wy-
lewają ostatnie poty na treningach, aby 
jak najlepiej przygotować się do zbliża-
jącego sezonu siatkarskiego pod okiem 
nowego trenera Wojciecha Kaszy.

AGH 100RK AZS Kraków w okresie 
przygotowawczym trenowała pięć lub 
sześć dni w tygodniu po kilka godzin. 
Zawodnicy nie narzekali na poważne 
urazy, a treningi, choć ciężkie, powinny 
przynieść efekty w trakcie meczów na 
parkietach I ligi mężczyzn. 

Drużyna rozegrała kilkanaście spa-
ringów. Trener dał pograć wszystkim 
zawodnikom, sprawdzając formę każde-

Zarząd klubu postanowił zmienić 
trenera Tomasza Kaletę, którego 
zastąpił Bartłomiej Łukacz. Pod-

stawową zmianą w kadrze było pozy-
skanie królowej strzelców poprzedniego 
sezonu w I lidze – Justyny Maziarz. 
Transfer spowodował, że w ataku miał 
występować duet marzeń Giza – Ma-
ziarz. Miał, bo po trzeciej kolejce Oli 
odnowiła się kontuzja pleców i nie wia-
domo, kiedy wróci do gry…

Sezon zaczął się od meczu w Sosnow-
cu z Czarnymi. Od pierwszego gwizdka 
sędziny piłkarki AZS zaatakowały ry-
walki. Sosnowiczanki nie mogły sobie 
poradzić z pressingiem i w pierwszym 
kwadransie spotkania tylko kilkukrot-
nie wyszły z piłką ze swojej połowy 
boiska. Po jednym z takich wypadów 
i dośrodkowaniu z prawej strony boiska 
Renata Warunek wyskoczyła najwyżej 
spośród 4 dziewczyn znajdujących się 
w polu karnym akademiczek (3 obroń-
czynie vs. 1 napastniczka) i głową skie-
rowała piłkę do bramki. I to był po-
czątek nieszczęścia AZS UJ. Doskona-
le dysponowana w tym dniu Renata 
Warunek jeszcze dwa razy „użądliła” 
bramkę UJ i tak w pierwszym spotka-
niu krakowianki poniosły porażkę 0:3. 

Na porażkę w pierwszym spotkaniu 
zawodniczki zareagowały pozytywnie. 
Jagiellonki po raz pierwszy w tym sezo-
nie zagrały jako gospodynie na obiekcie 
Hutnika Kraków. Suche Stawy okazały 
się niegościnne dla derbowych rywalek 
z Wandy. Już od pierwszego gwizdka 
dało się zauważyć, że większa część 
spotkania będzie przebiegać na połowie 
Wandy. Końcowy wynik 13:0 dla AZS 
UJ mówi sam za siebie. 

Kolejne spotkanie z zespołem z Ka-
towic. Niestety zakończone porażką 0:2. 
Zawodniczki nie ustrzegły się błędów. 
Po trzech kolejkach na koncie AZS UJ 
były tylko 3 punkty.

W czwartej kolejce zespół podejmo-
wał u siebie beniaminka I Ligi Połu-
dniowej – ULKS Bogdańczowice. Mecz 
rozpoczął się od mocnego uderzenia – 
już w 2. minucie z rzutu rożnego do-
środkowała Małgorzata Bartosiewicz, 
a piłkę do siatki głową skierowała 
Magdalena Knysak. Minęły kolejne 2 
minuty i Anna Zapała otrzymała ład-
ne prostopadłe podanie od strzelczyni 
pierwszej bramki, wyszła sam na sam 
z bramkarką i nie dała jej szans na 
obronę, lokując piłkę niedaleko długiego 
słupka bramki przyjezdnych. Taki po-
czątek spotkania wyraźnie sparaliżował 

zawodniczki z Bogdańczowic, które nie 
były w stanie zagrozić bramce strze-
żonej przez Andżelikę Dąbek. Starały 
się zagęszczać środkową strefę boiska, 
dobrze przesuwały się w obronie, ale 
nie nadążały za szybko wyprowadzaną 
przez gospodynie piłką. Grając wysoko 
w obronie, narażały się na prostopa-
dłe piłki, które były wodą na młyn dla 
krakowianek. W 17. minucie do jednej 
z takich piłek doszła Justyna Maziarz 
i dograła piłkę Aleksandrze Gizie, która 
trafiając do bramki dopełniła formalno-
ści. Niespełna 5 minut później Barto-
siewicz, wykorzystując swoją szybkość, 
popędziła prawym skrzydłem, zagrała 
płaską piłkę w pole karne, gdzie Giza 
przytomnie przepuściła ją pod nogami, 
a zamykająca akcję Maziarz nie mia-
ła problemu z pokonaniem bramkarki 
z Bogdańczowic. Na kwadrans przed 
końcem pierwszej połowy znów dał o so-
bie znać duet napastniczek: podawała 
Giza, strzelała Maziarz. Po przerwie za-
wodniczki dołożyły jeszcze cztery gole. 

Cztery rundy za nami i 6 punktów 
na koncie. Kompletu punktów nie udało 
się zdobyć w trzecim meczu wyjazdo-
wym – w Głogówku z Rolnikiem (2:2).

Inaczej się wiedzie w Pucharze Pol-
ski. Tu same zwycięstwa. W finale PP 

KKS Czarni Sosnowiec – AZS UJ Kraków 3:0 (2:0)
AZS UJ Kraków – Wanda Kraków 13:0 (4:0)
FC AZS AWF Katowice – AZS UJ Kraków 2:0 (2:0)
AZS UJ Kraków – ULKS Bogdańczowice 9:0 (5:0)
Rolnik B. Głogówek – AZS UJ Kraków            2:2

Zielonka Wrząsowice – AZS UJ Kraków 0:7 (0:3)
AZS UJ Kraków – Wanda Kraków 2:0 (1:0)
Naprzód Sobolów – AZS UJ Kraków 0:10 (0:2)

AZS UJ II Kraków – Bronowianka Kraków 4:0
Wisła Nowy Korczyn – AZS UJ II Kraków 0:7
AZS UJ II Kraków – Moravia Morawica 6:0 (2:0)
Zielonka Wrząsowice – AZS UJ II Kraków 1:7 (0:3)

go z nich. Na inaugurację hali w Nowej 
Hucie AZS AGH wygrał z tamtejszym 
Hutnikiem 3:2, później w sparingu po-
konał kęckiego Kęczanina, a także roze-
grał kilka turniejów kontrolnych, m.in. 
w Tychach i Świdniku. W kalendarzu 
był również sparing z BATE Borysów. 
Na co stać nową drużynę, pokaże sezon.

Skład na sezon 2013/2014
Rozegranie: Jakub Kosiek, Adam Sza-
łański (poprzednio Contimax MOSiR 
Bochnia), Przyjęcie: Mateusz Kowalski, 
Patryk Łaba, Karol Galiński (poprzed-
nio Contimax MOSiR Bochnia), Adam 
Smolarczyk (poprzednio Delic-Pol Czę-
stochowa / SMS PZPS Spała), Grzegorz 
Szumielewicz (poprzednio STS Skarży-
sko-Kamienna), Atak: Michał Dzierwa, 
Krzysztof Ferek (poprzednio Czarni Ra-
dom), Środek: Konrad Mucha, Patryk 
Akala (poprzednio Morze Bałtyk Szcze-
cin), Gniewomir Krupczak (poprzednio 
AZS Politechnika Krakowska), Tomasz 
Obuchowicz (poprzednio KPS Siedlce), 
Libero: Bartosz Luks, Kamil Dembiec 
(poprzednio Ślepsk Suwałki), I trener: 
Wojciech Kasza, II trener: Krystian Bła-
wat, Statystyk: Przemysław Płaczek

Marek Szlachta

UJ mocny piłką nożn
ą…kobiet

Po zeszłorocznej przygodzie w ekstralidze pierwszy 

zespół AZS UJ ten sezon spędzi na zapleczu, w I lidze. 

Początek sezonu jest huśtawką emocji… 

Trudne wyjazdy kończą się porażką. Jako gospodarz 

i w Pucharze Polski AZS UJ jest niepokonany…

na szczeblu Małopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej (24.09) drużyna UJ pojechała 
do Sobolowa. Całe spotkanie przebiegło 
bez niespodzianek i większego zagroże-
nia ze strony drugoligowca. Nieustan-
ne ataki Jagiellonek kończyły się raz 
po raz strzałem na bramkę przeciwni-
czek. Do przerwy wynik brzmiał 0:2, 
choć sytuacji do podwyższenia wyniku 
było wiele. Po zmianie stron Jagiellon-
ki wykazały się większa skutecznością 
i zdobyły 8 bramek.

Bardzo dobrze wiedzie się też drugiej 
drużynie. Cztery mecze i cztery zwycię-
stwa, a co za tym idzie – prowadzenie 
w tabeli. Jak tak dalej pójdzie, to pro-
blemem może być awans.Na pewno nie 
raz jeszcze w tym sezonie usłyszymy 
i przeczytamy o dziewczynach z UJ. 

Marek Szlachta
Foto AZS UJ Kraków
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I choć skoki to dyscyplina zimowa, to 
jej letnia odmiana zyskała już swoją 
renomę i jest nieodłącznym elemen-

tem przygotowań do sezonu zimowego. 
W tym roku wyjątkowego – Uniwersja-
da we Włoszech i Zimowe IO w Soczi. 
Do Wisły zjechało wielu kibiców z całej 
Polski stęsknionych za zimowymi bo-
haterami. Postanowiliśmy przyjrzeć się 
temu „egzotycznemu” wydarzeniu z nieco 
innej strony…

Wspomnienia z dzieciństwa…
Dla nas był to debiut na skokach i nie 
ma co ukrywać – obaj mieliśmy przed 
wyjazdem lekki dreszczyk emocji. Kiedy 
wybuchła „małyszomania”, obaj mieliśmy 
po 12 lat. Fascynacja skokami była spo-
ra i… tak pozostało do dziś. Choć to już 
chyba nie to samo… W każdym razie, 
dzięki powrotowi Janne Ahonena i wciąż 
niedającemu się młodym Noriaki Kasai, 
była okazja spotkać gwiazdy, które po-
dziwialiśmy od dziecka… Zelektryzowała 
nas też informacja o obecności na skoczni 
swojego imienia samego Adama Małysza. 

Do Wisły dotarliśmy tuż przed samymi 
zawodami drużynowymi. Czasu nie było 
jednak dużo, zaledwie kilka minut dzie-
liło nas od pierwszego skoku zawodnika 

z Kazachstanu. Po krótkich poszuki-
waniach w tłumie kibiców odnaleź-
liśmy wejście na miejsca dla dzien-
nikarzy i… zgłupieliśmy. Tuż obok 
nas stała osoba, którą każdy z oglą-
dających skoki pewnie kojarzy. Twarz 
Pucharu Świata, człowiek pociągający 
za wszystkie sznurki – Walter Hofer. 
A gdzie się nie obejrzeć, tam inne „sta-
re” gwiazdy skoków, w tym i Adam 
Małysz szybkim krokiem idący na górę 
skoczni. Udało się go chwilę zatrzy-
mać. Wróciliśmy do wspomnień z dzie-
ciństwa, kiedy to on skakał.

Charakterystyczny świst
Po chwilowym zachłyśnięciu się atmo-
sferą wróciliśmy do rzeczywistości. 
Sama skocznia zrobiła na nas duże 
wrażenie, choć wydaje się przytulniej-
sza i bardziej kameralna od Wielkiej 
Krokwi. A same skoki, choć trwają 
dosłownie kilka sekund, robią kolo-
salne wrażenie. Wystarczy stanąć 
tuż przy zeskoku. W telewizji wyda-
je się, że zawodnicy lądują na pła-
skim, a w rzeczywistości stromizna 
jest ogromna. Z jednej strony zeskoku 
stoją sędziowie, a druga strona oble-
gana jest przez fotoreporterów. My też 
tam byliśmy. Widok lecącego tuż obok 

człowieka – bezcenny. Przelotowi 
skoczka towarzyszy charaktery-
styczny świst. Tego w telewizji 
nie usłyszymy! 

Ciekawym i w takim upale nie-
zbędnym przerywnikiem były mo-
menty przeznaczone na zraszanie 
igielitu. Może jedynie aparaty fo-
tograficznie miałyby na ten temat 
nieco inne zdanie. A same zawody? 
Od początku do końca dominowa-
li Polacy – Kamil Stoch, Maciej 
Kot, Dawid Kubacki i debiutujący 
w tym zestawieniu Krzysztof Bie-
gun, który jak na razie jest praw-
dziwym odkryciem letniego sezo-

nu. Stoch pobił też igielitowy rekord 
skoczni, lądując na 136 m. Wygrana 
zapowiadała wielkie emocje w konkur-
sie indywidualnym… 

Oczekiwanie na…
W sobotę upał wydawał się jeszcze 
większy, a grupki ludzi pluskających 
się w Wiśle tylko zachęcały do naśla-
dowania… Chwilę chłodu dała nam wi-
zyta w Galerii Adama Małysza. Ogrom 
wszystkich trofeów, pamiątek i sprzę-
tu robi wrażenie i przywołuje emocje, 
których dostarczał nam Adam przez 
całą swoją karierę. A potem przyszedł 

czas na zawody. Na skocznię dostali-
śmy się specjalną ciuchcią kursującą 
z centrum miasta. W Malince byli-
śmy przed 16 i już wtedy, na kilka go-
dzin przed rozpoczęciem zawodów, na 
wejście czekała spora grupa kibiców. 
W większości były to młode kibicki, 
które niczym na koncertach chciały 
zająć miejsca przy samej barierce. Ich 
inwencja twórcza na transparentach 
nie zna granic. Odnieśliśmy wrażenie, 
że dla większości z nich zawody są tyl-
ko przerywnikiem w oczekiwaniu na 
autograf, zdjęcie czy nawet dotknięcie 
swojego idola. Lato jest doskonałą do 
tego okazją, co skrzętnie wykorzystują 
też (ciekawe czy celowo, czy nie) skocz-
kowie, paradując wśród pisków fanek 
z nagimi torsami. A my tylko żałowa-
liśmy, że w Wiśle nie rozgrywano też 
konkursu skoków kobiet. 

Zwinny jak… Kot
Po świetnej drużynówce Polacy poka-
zali się też indywidualnie. Konkurs 
miał dużą dramaturgię. Prym wiódł 
przede wszystkim reprezentant AZS 
Zakopane Maciej Kot, który zajął osta-
tecznie drugie miejsce, przegrywając 
tylko z rewelacyjnym nastolatkiem 
z Niemiec – Aleksandrem Wellinge-
rem. Trzecie miejsce zajął czeski sko-
czek Roman Koudelka. Piąty był Kamil 
Stoch, a siódmy Krzysztof Biegun. Do 
dobrych skoków wrócił też ulubieniec 
publiczności i… dziennikarzy Piotr 
Żyła. Po zawodach to przy nim usta-
wiała się największa kolejka żurnali-
stów (my także). A Piotrek nie zawodził 
i jak zawsze tryskał humorem. Uda-
ło nam się wymienić kilka myśli nie 
tylko o skokach z naszym aktualnym 
mistrzem świata Kamilem Stochem, 
byłym zawodnikiem AZS Zakopane.

Szacunek!
Po dwudniowej przygodzie ze skoka-
mi możemy z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, że organizatorzy spisali 
się na medal. Świetnie działało biuro 
prasowe, które przesyłało informacje 
i zdjęcia z zawodów już kilka chwil 
po ich zakończeniu. Ciuchcia to super-
pomysł, jednak brakowało rozkładu 
jazdy. Kto nie widział skoków na żywo, 
nigdy nie zrozumie, jak wielką odwa-
gę trzeba mieć, by skoczyć. Stojąc na 
górze skoczni, przychodzi na myśl, że 
ci ludzi mają „nie po kolei w głowie”. 
Szacunek!

Tekst i foto 
Michał Filarski i Maciej Wadowski

Trochę zimy… w środk
u lata

Na termometrach grubo ponad 30°, wszystkie zacienio-

ne miejsca zajęte... A gdzieś pomiędzy tym kilkudziesięciu 

śmiałków… w kaskach, goglach i kombinezonach, z założo-

nymi nartami, gotowych do skoków. Tak było na tegorocz-

nych zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle
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Festiwal Sportowy w Wil-
kasach od lat impreza znana 
i lubiana. Jeszcze do niedawna 
mówiło się, nie byłeś na Festi-
walu nie jesteś prawdziwym 
 AZSiakiem. Rywalizacja spor-
towa, integracja, ale przede 
wszystkim dobra zabawa to 
coś, czego nigdy nie zabrakło 

na festiwalu. Narodziło się tam wiele zna-
jomości i przyjaźni, które trwają do dziś. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy nie 
było festiwalu w Wilkasach. W zamian 
również na Mazurach, ale w niedalekim 
Ramsowie odbyła się impreza pod nazwą 
„AZS Sport Games”. Zawody udane, ale 
jednak czegoś brakowało – magii miej-
sca z nad jeziora Niegocin. Organizatorom 
czerwcowych zmagań w należy się szacunek 
za przedłużenie tradycji zmagań festiwalo-
wych. Miejsce festiwalu jest jednak moim 
zdaniem w ośrodku AZS w Wilkasach. Prze-
noszenie tej imprezy może na wyrost, ale 
przyrównałbym do przeniesienia Rajdu Pa-
ryż Dakar do Ameryki Południowej. Niby 
wszystko dalej trwa – udanie organizacyj-
ne, ale jednak czegoś brakuje!

W tym roku wniosek AZS Gdańsk o or-
ganizacji Festiwalu w Wilkasach został 
poparty przez Zarząd Główny AZS. Zatem 
zgodnie z hasłem ze strony – AZS Sport 
Games – „W tym roku na wyjeździe za 
rok wracamy do Wilkas” festiwal wraca 
nad jezioro Niegocin. Już wkrótce pojawi 
się komunikat organizacyjny. Wracamy 
do tradycji. Stali bywalcy z przyjemnością 
zapewne wrócą do ośrodka AZS, a młodzi 
będą mogli zweryfikować opowieści i mity 
starszych koleżanek i kolegów. 

Tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy 
albowiem wśród zaproszonych będą również 
studentki i studenci szkół artystycznych. 
Jak wiadomo mieli oni wcześniej swój wła-
sny festiwal w tym roku zaproszeni zostaną 
do wspólnej integracji. Jedno jest pewne 
w dniach 23–28 czerwca 2013 roku – na 
ten termin ustalono tegoroczny festiwal – 
w Wilkasach artystów nie zabraknie! 

Piotr Walczak

APS – Wydanie Regionalne
Redaktor: Piotr Walczak

Idą czasy 
na Wilkasy!

Skupiony na każdym s
tarcie

Rozmowa z Kamilem Stochem, absolwentem AWF Kraków
œwiêtokrz

Nieuchronnie zbliża się 
kolejny rok akademicki, 
a zarazem kolejny sezon 
startów sportowców pod 
biało-zieloną flagą AZS. 
Inauguracja nastąpi w Lu-
blinie, a potem zacznie się 
to, na co wszyscy czekają – 
Akademickie Mistrzostwa 
Polski.

Popularne „AMPy” z każdym rokiem wy-
glądają coraz lepiej zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i sportowym. Wprowa-
dzane są nowe pomysły – często kontrowersyj-
ne. Ciągle w pamięci mam dyskusję podczas 
ubiegłorocznej inauguracji w Poznaniu na 
temat obligatoryjnego wpisowego za każdego 
uczestnika. I co? Przyjęło się… 

Ciągle za to niepokoi mnie inny problem 
– regulaminowy. Chodzi konkretnie o przypa-
dek, gdy drużyna mająca prawo awansu, np. 
z ligi środowiskowej (bo np. jest jej zwycięzcą) 
do półfinału AMP, rezygnuje. Według regula-
minu wtedy nie zastępuje jej druga drużyna 
w środowisku – miejsce zostaje nieobsadzone. 
Podobnie było w tym roku w finale AMP w pił-
ce ręcznej, gdzie jedna z drużyn zrezygnowała 
i w jej miejsce nie zaproszono kolejnej. Miejsce 
zostało puste. Z jednej strony racja, regulamin 
sprawę stawia jasno, ale z drugiej trzeba też 
pamiętać, że AMP to także, a może przede 
wszystkim zabawa i szansa na integrację lu-
dzi z różnych środowisk. Dlaczego więc nie 
dajemy szansy tym drugim? Start w takich 
zawodach to dla wielu sportowców-studentów 
nagroda za lata treningu. I owszem, okazali 
się od kogoś słabsi, ale jeśli ten ktoś nie chce 
jechać… Teraz niejako to oni muszą pokuto-
wać za decyzje innych. A czy nie lepiej byłoby 
dać im szansę zagrać… Ile emocji i uśmiechów 
tracimy? Ile niezapomnianych przeżyć?

Ktoś może powiedzieć: równamy do wielkie-
go sportu i imprez międzynarodowych. OK, ale 
właśnie stamtąd płynie przykład, żeby dawać 
szanse innym. Choćby ostatnio w Lidze Eu-
ropy. Tureckie zespoły wycofano i w ich miej-
sce awansowały inne, a w jednym przypadku 
przeprowadzono losowanie. I to jest podejście 
godne uwagi – więcej spotkań i więcej emocji. 

Idea, którą przed ponad 100 laty krzewił 
baron Pierre de Coubertin, mówi o uczest-
nictwie jako o czymś najważniejszym. Jeżeli 
szukamy wzorów, to szukajmy ich u źródeł 
światowego sportu, a nie podpierajmy się 
kolejnymi zakazami. Będzie to z pożytkiem 
dla studenckiej braci, sportowej rywalizacji, 
ale też i samej imprezy, która zyska na wize-
runku. Może warto się nad tym zastanowić?

Michał Filarski 

œwiêtokrzyskie

Równajmy do 
najlepszych…

Wydanie Świętokrzyskie
Redakcja: Michał Filarski,

Maciej Wadowski
e-mail: mt.fi larski@gmail.com

Tour de Pologne Amatorów jest im-
prezą towarzyszącą Tour de Po-
logne UCI World Tour. Uczestni-

czący w niej zawodnicy mogli się poczuć 
jak kolarze zawodowi, gdyż tę samą 
rundę kilka godzin później pokonali 
zawodowcy ścigający się w Wyścigu 
Dookoła Polski. Rywalizacja sportowa 
toczyła się na trudnej trasie w okoli-
cach Bukowiny Tatrzańskiej, Poronina 
i Gliczarowa. – Nasi zawodnicy w czasie 
wyścigu mogli rywalizować z najlep-
szymi byłymi polskimi zawodnikami, 
takimi jak Ryszard Szurkowski czy 
Czesław Lang – mówi Marek Kalwat, 
trener sekcji kolarstwa górskiego KU 
AZS, który też wziął udział w zawodach. 
Jak podkreślali po wyścigu uczestnicy, 
możliwość zmagania się z podobnymi 
trudnościami jak zawodowcy to wiel-
kie przeżycie. A i emocje pewnie nie 
mniejsze niż te u zawodników z pro-
fesjonalnego peletonu.

Drużyna wystartowała w składzie: 
Łukasz Banasik, Karol Skrzyniarz, Ar-
kadiusz Sobczyk, Bartłomiej Godzisz, 
Damian Sobota oraz trener Marek Kal-
wat. Kielczanie spisali się znakomicie, 
zajmując piąte miejsce w rywalizacji 
drużynowej na 46 sklasyfikowanych 
teamów sportowych wśród ponad 1300 
uczestników! Indywidualnie najlepsze 
30. miejsce zajął Karol Skrzyniarz. 

Jak ocenisz rywalizację w Wiśle?
Oceniam ją bardzo wysoko. Rywa-

lizacja była bardzo wyrównana, mini-
malne błędy kosztowały bardzo wiele. 
W konkursie indywidualnym oddałem 
dobre skoki, aczkolwiek nie najlepsze, 
i pozwoliło mi to zdobyć dopiero piąte 
miejsce. Natomiast bardzo się cieszę 
z naszego zwycięstwa w rywalizacji 
drużynowej.
Wolisz rywalizować zimą czy latem?

Zdecydowanie zimą. Skoki narciar-
skie to jest sport zimowy i tutaj nie da 
się porównać atmosfery zimy do lata. 
Aczkolwiek tutaj w Wiśle jest zawsze 
wspaniała atmosfera.
Skończyłeś studia. Trudno było połączyć 
studiowanie z zawodowym sportem?

Nie było łatwo, ale miałem to szczę-
ście, że byłem w grupie sportowej. Zo-
stała ona utworzona z myślą o sportow-

cach. Zajęcia były skondensowane, więc 
miałem okazję i trenować i uczyć się.
Jaki był temat twojej pacy magisterskiej?

Obciążenia treningowe w treningu 
skoczka narciarskiego na przykładzie 
Kamila Stocha.
Jesteś kibicem Liverpoolu. Miałeś okazję 
być już na Anfi eld Road?

Oczywiście. Byłem tam raz, ale mam 
nadzieję wrócić.
Wiemy, że twoją pasją jest szybownic-
two. Masz już licencję pilota?

Jeszcze nie. Chcę i mam marzenie, 
by zrobić ją w najbliższej przyszłości.
W sezonie zimowym będziesz się skupiał 
tylko na IO czy na PŚ też?

Zamierzam się skupiać na wszyst-
kim, w czym będę startował.

Rozmawiali
Michał Filarski i Maciej Wadowski

Studenci Politechnik
i

Świętokrzyskiej na„p
iątkę”

Studenci Politechniki Świętokrzyskiej z sekcji kolarstwa 

górskiego KU AZS startowali w wyścigu kolarskim Tour 

de Pologne Amatorów 2013. Mimo piekielnie trudnej 

 trasy drużyna spisała się znakomicie – była piąta! 

Pierwszy na mecie był Andrzej Kaiser, 
który pokonał 38 km trudnej górskiej 
trasy w niespełna 57 minut.

Całemu wyścigowi towarzyszyła 
ważna kampania społeczna. – Udział 
naszej drużyny i innych startujących 
w tym wyścigu to nie tylko rywalizacja 
sportowa, ale ważna i potrzebna akcja 
społeczna wspierająca Fundację Ewy 
Błaszczyk „AKogo”, pomagającą dzie-
ciom w śpiączce wraz z głównym orga-
nizatorem wyścigu Lang Team i Ban-
kiem BGŻ. Ponadto na zakończenie tej 
wspaniałej akcji charytatywnej oraz 
rywalizacji sportowej amatorów i za-
wodowców sympatycy jazdy na rowerze 
utworzyli żywy napis „Kocham rower”, 
co można było zobaczyć w transmisji 
telewizyjnej – mówi M. Kalwat.

Michał Filarski
Foto Marek Kalwat
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Zmieniając krzywą postrze-
gania kibiców przez media, 
Fundacja zabiega o właściwe 
postawy wśród fanów sportu, 
jednocześnie dbając o ich port-

fele. Kiedy po raz pierwszy usiedliśmy 
przed pustą kartką papieru w celu spi-
sania naszych pomysłów, nie spodzie-

waliśmy się, że nieco ponad 2 lata póź-
niej, będziemy zajmować kilka pomiesz-
czeń biurowych – mówią założyciele 
Fundacji Kibica, Bartosz Kwiatkowski 
i Tomasz Zboina. 

Taki właśnie 
był początek 
Fundacji Kibica, 
która już w tej 
chwili – przy-
najmniej programowo – jest jednym 
z największych katalizatorów wsparcia 
finansowego dla sportu powszechnego, 
a w tym wszystkich osób żywo zainte-
resowanych aktywnością fizyczną. 

Idee Fundacji Kibica są proste. Spro-
wadzają się do wpadającego w ucho 
hasła KIBICUJESZ – ZYSKUJESZ. 
Znaczy to tyle, że każda osoba kibicu-
jąca danej dyscyplinie lub uprawiająca 
sport czynnie zostaje za to nagrodzona. 
Po prostu. Za to, że chce doskonalić 
swoją formę i kibicuje w tym innym. 

Jeśli osoba ta przystąpi do Klubu Ki-
bica, np. Klubu Kibica AZS, Fundacja 
zaproponuje jej szereg korzyści, któ-

  Sportowo najlepsza 
  – Fundacja Kibica

W czasie kiedy dobra forma 
jest trendy, a kibice szturmu-
ją Rzym, zaczyna działać Fun-
dacja Kibica. Dbających o for-
mę nagradza za niespożyty 
zapał, a grupy niebezpiecznie 
roz entuzjazmowane osadza 
w bezpiecznych sektorach. 

re można uzyskać wyłącznie poprzez 
członkowstwo w Klubie.

Kibicujesz – zyskujesz. Ale co? 

Co może zmobilizować zwykłego kibica, 
by stał się kibicem niezwykłym, tzn. ta-
kim, który kibicując sam wspiera daną 
dyscyplinę, emitując konkretne środki 
finansowe do związków sportowych? 
Przede wszystkim samo zamiłowanie 
do sportu i chęć rozwoju dyscypliny, 
z którą sympatyzuje – to w wymiarze 
ideologicznym. Z praktycznego punktu 
widzenia Fundacja będzie motywować 
kibica poprzez SuperBonusy, tj. dostęp 
do unikalnych korzyści przypisanych do 
danego Klubu Kibica (np. Klubu Kibica 
AZS) oraz poprzez PREMIĘ SPORTO-
WĄ. Jednak najważniejsze jest to, że 
sam kibic nie odczuje ubytku w port-

felu. Posiadając Kartę Kibica, 
może korzystać z szerokiego 
wachlarza zniżek u Partnerów 
systemu rabatowego lub punk-

tów oferujących usługę CASHBACK. 
W ten sposób, robiąc codzienne zaku-
py – których dokonuje de facto taniej 
– przekazuje procent od wydanej kwo-

ty dyscyplinie, którą wspiera. Kwota 
uzyskana z procenta od zakupów jest 
regulowana przez punkt, w którym do-
konało się zapłaty. Budżety uzyskane 
w ten sposób będą następnie przekazy-

wane do związków sportowych 
i przeznaczane na cele szkole-
niowe lub akcje prokibicowskie. 
To piękna wizja dla każdego 
fana. Program CASHBACK zin-

tegrowany z systemem rabatowym ma 
ruszyć już w maju 2014 roku. 

Jest to pierwszy taki pomysł w na-
szym kraju, a my jesteśmy na tyle sza-
leni, by zmierzyć się z nim organizacyj-
nie. Dokonaliśmy niemożliwych rzeczy 
w przeciągu zaledwie dwóch lat. Pozo-
stając absolutnie no-name’owi, zrzeszy-

liśmy pod jednym logotypem 32 
instytucje sportowe. Uzyskali-
śmy oficjalne poparcie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Pozy-

skaliśmy partnera finansowego w po-
staci Raiffeisen Polbank. Finalizujemy 
m.in. projekty we współpracy z jednym 

z największych obecnie wydawnictw 
w Polsce oraz międzynarodową siecią 
siłowni i klubów fitness. Dla człon-
ków naszego Klubu uzyskujemy staw-
ki, których nie spotyka się na rynku. 
Czujemy i widzimy, że cały ten zapał 
nie idzie w gwizdek, dlatego z pełnym 
przekonaniem stwierdzam – uda nam 
się! – mówi Bartosz Kwiatkowski, pre-
zes Fundacji Kibica.

Skoro CASHBACK jest przyszłością, 
co w takim razie Fundacja oferuje już 
dziś?

SuperBonusy 
i PREMIA SPORTOWA

Każdy kibic posiadający kartę Fundacji 
może korzystać z unikalnych propozycji 
wyjazdów na imprezy sportowe, które 
są zwykle realizowane w przedsprze-
daży, korzystać ze zniżek u Partne-
rów w programie rabatowym, zawierać 
ubezpieczenia, wysyłając zaledwie je-
den SMS, korzystać z systemu bileto-
wego, uczestniczyć w turniejach i ligach 
organizowanych przez Fundację Kibica 
i jej partnerów, a nawet założyć całkowi-
cie bezpłatne Konto Kibica w Raif feisen 

Polbank. To oczy-
wiście nie koniec. 
Zakładając kon-
to, kibic zysku-
je przypisany do 
danego Związku 

SuperBonus. Jeśli założone konto bę-
dzie aktywne, to w kolejnym miesiącu 
może wybrać z długiej listy dodatko-
wych korzyści oferowanych przez pozo-
stałych partnerów Fundacji, otrzymując 
Premię Sportową, m.in.: prenumeraty 
czasopism sportowych, seanse sportowe 
w kinach, pakiety telewizyjne, karnety 
do siłowni, basenów i innych obiektów 
sportowych. 

Fundacja Kibica spotkała się z du-
żym poparciem na rynku sportowym. 
Krajowa Izba Sportu i Polski Komitet 
Olimpijski to organizacje, które oficjal-
nie wyraziły uznanie dla tej inicjaty-
wy oraz jej założeń programowych. Na 
dzień dzisiejszy Fundacja współpracuje 
aktywnie z 32 związkami sportowymi, 
a na liście jej ambasadorów znajdują 
się zarówno olimpijczycy, politycy, jak 
i przedstawiciele świata mediów.
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 II Akademickie Polsko-Ukraińskie
 Mistrzostwa w Szachach

Pięć najlepszych ekip ostat-
nich AMP wzięło udział w II 
Ukraińsko-Polskich Aka-
demickich Mistrzostwach 
w Szachach. AZS znów po-
kazał się we Lwowie.

W dniach od 25 do 29 wrze-
śnia br. we Lwowie od-
były się II Akademickie 
Polsko-Ukraińskie Mi-
strzostwa w Szachach. 

Ukraiński Związek Szachowy we współ-
pracy z Polskim Związkiem Szachowym 
oraz Akademickim Związkiem Sporto-
wym zaprosił pięć najlepszych polskich 
drużyn ostatnich AMP do udziału w tym 
niezwykłym studenckim meczu.

Pierwsza edycja miała miejsce w Lu-
blinie w ubiegłym roku, gdzie zdecydo-
wanie wygrała drużyna Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pozostałe polskie dru-
żyny zajęły dalsze 
miejsca, stąd wy-
prawa na Ukra-
inę była dla nich 
szansą na rewanż.

Formuła tur-
nieju przewidywa-
ła, że każda dru-
żyna rozegra pięć 
partii przeciw-
ko zagranicznym 
drużynom (polskie 
i ukraińskie ekipy 
nie walczyły między sobą). Polskę re-
prezentowały: akademicki mistrz Pol-
ski 2013 – Akademia Leona Koźmiń-
skiego, Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Politechnika Poznańska oraz Uniwer-
sytet Śląski Katowice.

Zdecydowanym faworytem był ze-
szłoroczny zwycięzca polsko-ukraiń-
skich zmagań, czyli Uniwersytet War-
szawski, w którego składzie znaleźli się 
sami utytułowani zawodnicy, w tym 
troje arcymistrzów i dwoje mistrzów 
międzynarodowych. Ukraińskie druży-
ny rankingowo prezentowały się słabiej, 
jednak jak wiadomo ściany pomagają 
gospodarzom i zawsze mogą być groźni, 
zwłaszcza że Ukraina jest jednym z naj-
silniejszych szachowo krajów świata. 

26 września w sali Pałacu Uczo-
nych odbyło się oficjalne otwarcie 
Mistrzostw, w którym wzięło udział 
wielu oficjalnych przedstawicieli stro-
ny ukraińskiej, m.in. wiceprezydent 
Lwowa, przedstawiciele ukraińskiego 

 Ministerstwa Oświaty i Nauki, członek 
zarządu Ukraińskiej Federacji Szacho-
wej. Stronę polską reprezentowali wice-
konsul z Konsulatu Generalnego we 
Lwowie Dominik Wowniuk, wiceprezes 
Polskiego Związku Szachowego Andrzej 
Matusiak oraz Łukasz Turlej, członek 
Zarządu Głównego AZS.

Uroczystość rozpoczęcia zawodów po-
prowadził główny organizator meczu, 
który od lat działa na rzecz współpracy 
polsko-ukraińskiej, Bogdan Juchnicki. 
I zaczęliśmy rozgrywki! Pierwsze dwie 
partie rozegrano w sali, w której odbyło 
się otwarcie zawodów. Spotkania odby-
wały się jeszcze w dwóch innych salach. 

Po rundzie trzeciej była wycieczka 
po najpiękniejszych miejscach Lwowa. 
Zawodnicy mieli okazję zwiedzić Lwow-
ską Galerię Sztuki, Arsenał Miejski, 
a także fabrykę kawy i czekolady. Ofi-
cjele zostali też zaproszeni do lwowskiej 
opery na spektakl baletowy.

Finałowe rundy meczu miały miej-
sce w Bibliotece Politechniki Lwow-

skiej. Zgod-
nie z prze-
widywaniami 
Uniwersytet 
W a r s z a w -
ski wygrał 
w s z y s t k i e 
swoje mecze, 
zdobywając 
28,5 punktów 

na 30 możliwych! Najlepszą ekipą ukra-
ińską okazał się Uniwersytet Ekono-
miczny z Tarnopola. Polskie uczelnie 
w tym roku wypadły znacznie lepiej 
niż w poprzednim i zdominowały całe 
zawody. Na podium stanęły także Aka-
demia Leona Koźmińskiego i Politech-
nika Poznańska.

Ostatniego dnia odbył się turniej sza-
chów błyskawicznych. Najlepszy okazał 
się student Politechniki Poznańskiej 
Maciej Klekowski, który wyprzedził 
Tomasza Warakomskiego (UW) oraz 
Antona Volovikova z Uniwersytetu 
Donieckiego. Najlepszą zawodniczką 
została Nataliya Buksa. W turnieju 
wzięło udział 50 osób.

Mecz we Lwowie został zorganizowa-
ny na bardzo dobrym poziomie, podob-
nie zresztą jak Polsko-Ukraiński Festi-
wal Siatkówki Studenckiej, który odbył 
się w tym mieście trzy lata temu. To 
była dla nas przyjemność wziąć udział 
w całym przedsięwzięciu. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku ukraińskie 
drużyny znowu będą gościć w Polsce na 
trzecim już akademickim meczu Pol-
ska – Ukraina. Wierzymy, że dobre 
stosunki między naszymi krajami będą 
kontynuowane. 

Klasyfikacja końcowa
1. Uniwersytet Warszawski 28,5, 
2. ALK Warszawa 19,0, 3. Politech-
nika Poznańska 18,0, 4. Tarnopol Na-

tional Economic University 17,0, 
5. UE Katowice 16,5, 6. Lviv Po-
litechnic National University 11,0, 
7. Taras Shevchenko National Uni-
versity 11,0, 8. Uniwersytet Śląski 
Katowice 12,5, 9. Donetsk National 
University 8,5, 10. Odessa State 
Academy of Engineering 8,0

Anna Gasik 
Foto Łukasz Turlej
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AKADEMICKIE
MISTRZOSTWA
EUROPY 2013

Politechnika Opolska zdobyła pierwszy w historii startów 
 medal (brązowy) AME piłkarzy ręcznych.

Roman Kowalewski i Łukasz Nierzwicki zdobyli pierwszy w historii 
medal AME dla Politechniki Gdańskiej (i to od razu złoto – w tur-
nieju par brydżowych).

Tomasz Lewandowski poprowadził Politechnikę Rzeszowską 
do obrony tytułu w drużynowym turnieju pingpongistów. 
Na dodatek został pierwszym Polakiem, który wygrał turniej 
singlowy AME.

Po dwa złote medale zdobyli w wioślarskich AME Magdale-
na Fularczyk-Kozłowska, Weronika Deresz (WSG Bydgoszcz) 
i Adam Wincenciak (UP Poznań).

Siatkarze plażowi Uniwersytetu Łódzkiego po roku przerwy odzy-
skali tytuł mistrzowski i to w jakim stylu! W finale wygrali z klubo-
wymi kolegami.

Szczypiornistki WSSP Lublin w ostatnich latach wygry-
wały czterokrotnie, ale tym razem zdobyły srebro.

WSG Bydgoszcz wygrała klasyfikację uczelnianą wioślar-
skich AME po raz piąty z rzędu!

Brydżyści Politechniki Wrocławskiej po czterech latach odzy-
skali tytuł akademickich mistrzów Europy.

DS
Foto AZS


