STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osiągnięcia sportowe studentów KUL
w roku akademickim 2010/2011

Lublin, czerwiec 2011 r.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W roku akademickim 2010/2011 wg nieoficjalnej klasyfikacji generalnej (stan na
20.06.2011 r.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w typach Uniwersytety zajął 10
miejsce. Natomiast w punktacji generalnej 23 miejsce spośród punktujących 155 Uczelni
Wyższych. W klasyfikacji generalnej awansowaliśmy o 3 pozycje w porównaniu z rokiem
ubiegłym, w typach uczelni utrzymaliśmy taką samą pozycję.

Pływanie

Sekcja pływania kobiet i mężczyzn prowadzona w bieżącym roku akademickim przez
mgr Krzysztofa Sagana osiągnęła bardzo dobre wyniki na rozegranych w dniu 16.04.2011 r. w
Katowicach - Akademickich Mistrzostwach Polski w Pływaniu, gdzie zdobyła 2 medale
indywidualne.
Najlepsze wyniki osiągnęła Karolina Szczuka (Pedagogika, studia stacjonarne
magisterskie), zdobywając 2 medale indywidualne w następujących konkurencjach:
II miejsce i srebrny medal w typie Uniwersytety, w konkurencji 100 m stylem dowolnym,
III miejsce i brązowy medal w typie Uniwersytety, w konkurencji 50 m stylem dowolnym

2

od prawej: Karolina Szczuka, trener Krzysztof Sagan

drużyna AZS KUL
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Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Katowice 16.04.2011 r.
W dniu 14 maja 2011 r. w Poznaniu odbyły się VII Ogólnopolskie Zawody Pływackie
Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, gdzie po raz kolejny reprezentacja KUL
zdobyła wiele medali. W tym roku udało się zdobyć 21 medali, w tym 11 złotych.
Medale zdobyli:
złoto:
Weronika Chrzanowska (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia) 50 m st. dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym (kat. Gr),
Agata Janik (Historia, stacjonarne II stopnia) - 25 m st. dowolnym (kat. I),
Marzena Surowska (Ekonomia, niestacjonarne II stopnia) - 25 m st. dowolnym oraz 50 m st.
grzbietowym (kat. R),
Monika Szymanek (Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie) - 50 m st. grzbietowym (kat. L),
Agata Wysokińska (Architektura Krajobrazu, stac. I stopnia) – 25 m st. dowolnym (kat. L),
Paweł Kasprzak (Ekonomia, stacjonarne I stopnia) – 50 m st. grzbietowym (kat. L),
Michał Myśliwiecki (Teologia kurs B, stacjonarne jednolite magisterskie) - 50 m st.
grzbietowym (kat. Gr)
Eryk Walecz - Majewski (Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia) - 25 m st. dowolnym oraz
50 m st. dowolnym (kat. I).
srebro:
Monika Szymanek (Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie) – 50 m st. klasycznym (kat. L),
Agata Wysokińska (Architektura Krajobrazu, stac. I stopnia) - 50 m st. dowolnym (kat. L),
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Mariusz Bogusz (Filologia Angielska, niestacjonarne I stopnia) – 50 m st. klasycznym (kat. I),
Marcin Margol (Europeistyka, stacjonarne I stopnia) – 50 m st. klasycznym (kat. Gr),
Rafał Skorupski (Informatyka, stacjonarne II stopnia) - 50 m st. grzbietowym (kat. L).
brąz:
Agata Janik (Historia, stacjonarne II stopnia) - 50 m st. dowolnym (kat. I),
Mariusz Bogusz (Filologia Angielska, niestacjonarne I stopnia) – 25 m st. dowolnym (kat. I),
Paweł Kasprzak (Ekonomia, stacjonarne I stopnia) – 25 m st. dowolnym (kat. L)
Michał Myśliwiecki (Teologia kurs B, stacjonarne jednolite magisterskie) - 50 m st. dowolnym
(kat. Gr)
sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym
kat. R - dysfunkcja ruchu
kat. O - dysfunkcja wzroku
kat. L - dysfunkcja słuchu
kat. I - inne dysfunkcje
kat. Gr - grupa rehabilitacyjna

Trójbój siłowy

Sekcja trójboju siłowego mężczyzn na rozegranych w dniach 7-8.05.2011 r. w Łodzi
Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym zdobyła 3 medale. Trenerem sekcji jest
mgr Marcin Prusinowski.
Medale indywidualne zdobyli:
-

Patryk Kozłowski

(WZPiNoG Stalowa Wola, IV rok,

prawo) – III miejsce

i brązowy medal w typach Uniwersytety w kat. - 105 kg,
-

Andrzej Miśkiewicz (WZPiNoG Stalowa Wola, II rok,

prawo) –III miejsce

i brązowy medal w typach Uniwersytety w kat. +120 kg,
-

Piotr Nowicki (IV rok, Prawo Kanoniczne) – III miejsce i brązowy medal
w typach Uniwersytety w kat. 66 kg
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Kolarstwo górskie

Sekcja kolarstwa górskiego kobiet i mężczyzn,
prowadzona przez Tomasza Balę, na rozegranych Akademickich Mistrzostwach Polski
w kolarstwie górskim w dniach 21-22.05.2011 r. w Poznaniu, zdobyła medal indywidualny.
II miejsce i srebrny medal w typach Uniwersytety zdobył Grzegorz Jazurek (Filozofia
teoretyczna, studia stacjonarne magisterskie) .

Piłka nożna

Drużyna piłki nożnej mężczyzn AZS KUL została
sklasyfikowana na II miejscu wśród Uniwersytetów, zdobywając tym samym srebrny medal
Akademickich Mistrzostwa Polski. Mecze półfinałowe rozegrane zostały w Krakowie w dniach
10-13.05.2011 r. zaś finał 3-5.06.2011 r. Drużyna AZS KUL wystąpiła w składzie:
Bździuch Mariusz (Informatyka, stacjonarne I stopnia), Gębacki Łukasz (Zarządzanie,
stacjonarne I stopnia), Gorczyca Przemysław (Zarządzanie, stacjonarne jednolite magisterskie),
Hofman Adrian (Socjologia, stacjonarne I stopnia), Jesionek Adam (Socjologia, stacjonarne I
stopnia), Kister Arkadiusz (Socjologia, stacjonarne I stopnia), Prześniak Szymon
(Administracja, stacjonarne I stopnia), Piskorz Adam (Zarządzanie, stacjonarne I stopnia),
Rachwał Łukasz (WZNoS w Stalowej Woli, Socjologia, studia stacjonarne II stopnia), Sawicki
Łukasz (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia), Sidor Krzysztof
(WZPiNoG w Stalowej Woli, Ekonomia, stacjonarne jednolite magisterskie), Szysiak Kamil
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(Informatyka, stacjonarne I stopnia), Tomczyk Paweł (Historia, stacjonarne I stopnia), Turski
Grzegorz

(Politologia, stacjonarne I stopnia), Witek Przemysław (Historia, stacjonarne

jednolite magisterskie), Wawrzusiszyn Łukasz (Ekonomia, stacjonarne I stopnia), Woleń
Radosław (Administracja, stacjonarne II stopnia) Wróblewski Grzegorz (Socjologia,
stacjonarne I stopnia), Zdunek Andrzej (Matematyka, stacjonarne II stopnia).

Trenerem sekcji jest mgr Jerzy Wyroślak.
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
W roku akademickim 2010/2011 studenci AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II dzielnie rywalizowali i miejsce na podium w końcowej klasyfikacji Akademickich
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. To największa impreza sportowa studentów w naszym
regionie. Tegoroczne rozgrywki nasi studenci zakończyli na II miejscu w klasyfikacji generalnej,
ustępując miejsca jedynie Uniwersytetowi Marii-Curie Skłodowskiej. W porównaniu do roku
ubiegłego poprawiliśmy swoją lokatę o jedno miejsce. Do rozgrywek zgłoszonych zostało 18
uczelni wyższych z terenu województwa lubelskiego.
W poszczególnych dyscyplinach drużyny AZS KUL uplasowały się na następujących pozycjach:
Badminton kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest Tomasz Kamiński,
w turnieju drużynowym zajęła II miejsce, zaś w turnieju indywidualnym kobiety-drużynowo
miejsce II zaś mężczyźni – miejsce IV.
Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą trenuje mgr Barbara Pudło,
zarówno w klasyfikacji drużynowej kobiet jak i mężczyzn zajęła II miejsce.
Ergometr wioślarski kobiet – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Elżbieta Żurawska,
po dwóch rozegranych rundach (jesiennej i wiosennej) została sklasyfikowana na miejscu IV.
Ergometr wioślarski mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Iwona Szyłejko,
po dwóch rozegranych rundach (jesiennej i wiosennej) została sklasyfikowana na miejscu IV,
podobnie jak drużyna kobiet.
Futsal kobiet – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Jerzy Dumbal, została
sklasyfikowana na miejscu V.
Judo kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Rafał Poniewozik,
w klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce IV, zaś wśród mężczyzn miejsce III.
Kolarstwo górskie kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, która trenowana jest przez
Tomasza Balę, zarówno w klasyfikacji drużynowej kobiet jak i mężczyzn, zajęła miejsce IV.
Koszykówka kobiet – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Arkadiusza Czarneckiego,
w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce II.
Koszykówka mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Wojciecha Paszka,
w klasyfikacji końcowej wywalczyła miejsce IV.
Lekka atletyka kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Barbara Pudło,
zarówno w klasyfikacji drużynowej kobiet jak i mężczyzn zajęła miejsce III.
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Narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Jerzy
Dumbal, w klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce IV, zaś w klasyfikacji drużynowej
mężczyzn miejsce V.
Piłka nożna mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Jerzy Wyroślak, zajęła
w końcowej klasyfikacji miejsce II, uzyskując tym samym awans do półfinałów Akademickich
Mistrzostw Polski.
Piłka ręczna kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Agnieszka SokółSiwa, zajęła w końcowej klasyfikacji zarówno kobiet jak i mężczyzn miejsce IV.
Pływanie kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Krzysztof Sagan, zajęła
IV miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Siatkówka kobiet – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Małgorzata Januszewicz,
zajęła miejsce V.
Siatkówka mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Piotr Olejarnik, zajęła
w końcowej klasyfikacji miejsce III.
Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn – drużyna kobiet AZS KUL, prowadzona przez mgr
Małgorzatę Januszewicz w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce V. Natomiast drużyna
mężczyzn, prowadzona przez mgr Piotra Olejarnia zajęła miejsce IV.
Snowboard kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL prowadzona przez mgr Jerzego Dumbala
zajęła drużynowo w końcowej klasyfikacji zarówno kobiet jak i mężczyzn miejsce IV.
Streetbasket kobiet i mężczyzn – AZS KUL, drużynowo w końcowej klasyfikacji kobiet zajął
miejsce II, zaś wśród mężczyzn miejsce I. Warto zaznaczyć, że w rozgrywkach uczestniczyli,
jako zawodnicy nasi trenerzy tj. mgr Arkadiusz Czarnecki i mgr Wojciech Paszek.
Szachy kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Zbigniewa Pydę, zajęła
w końcowej klasyfikacji drużynowo miejsce II. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek okazał się
student KUL - Jakub Reichert.
Tenis stołowy kobiet i mężczyzn

– rozgrywki tenisa stołowego były imprezą najbardziej

rozbudowaną. Rozpoczęły się turniejem indywidualnym (I runda) gdzie w klasyfikacji
drużynowej kobiet zawodniczki AZS KUL nie miały sobie równych i pewnie zwyciężyły
rozgrywki zajmując I miejsce (dwa pierwsze miejsca indywidualne dla Wiktorii Kamińskiej
i Kamili Maruszczak –studentek KUL) Mężczyźni zaś uplasowali się na miejscu III. Kolejne
zmagania tenisistów towarzyszyły turniejowi drużynowemu. W nim także, poza zasięgiem
okazały się zawodniczki AZS KUL, zajmując I miejsce. Męska reprezentacja uczelni zajęła
miejsce V. Rozgrywki zakończył turniej indywidualny (II runda), który wśród kobiet drużynowo
wygrały zawodniczki AZS KUL –zajmując I miejsce. Mężczyźni zajęli III pozycję. Ostatecznie
po dwóch rundach turnieju indywidualnego w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn zawodniczki
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AZS KUL zajęły pewne I miejsce, zaś mężczyźni miejsce III. Trenerem tenisistek i tenisistów
KUL jest mgr Wiesław Dzięcioł.
Tenis ziemny kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, trenowana przez mgr Jarosława
Dobosza, w końcowej klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce II, zaś mężczyźni miejsce
III. Warto dodać, że jako zawodnik, także i w tegorocznych rozgrywkach występował trenermgr Jarosław Dobosz.
Trójbój siłowy mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Marcina
Prusinowskiego, zajęła drużynowo w końcowej klasyfikacji miejsce II.
Wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, trenowana przez lic. Monikę
Prokopiuk w końcowej drużynowej klasyfikacji zajęła miejsce III wśród kobiet oraz miejsce V
wśród mężczyzn.
Żeglarstwo kobiet i mężczyzn –drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Krzysztofa Sagana,
została sklasyfikowana ostatecznie na miejscu IV.

10

UDZIAŁ STUDENTÓW KUL W IMPREZACH
OGÓLNOPOLSKICH I WOJEWÓDZKICH
Taekwondo Olimpijskie
W dniach 20-21.11.2010 r. w Olsztynie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski
Akademickiego Związku Sportowego w Taekwondo Olimpijskim. Także i w tym roku
reprezentacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wywalczyła medale.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
Mariola Małyszek (Ekonomia, niestacjonarne I stopnia) – II miejsce i srebrny medal w kat.
wag. pow. 73 kg.
Przemysław Cieśla (Europeistyka, stacjonarne I stopnia) – II miejsce i srebrny medal w kat.
wag. do 74 kg
Ilona Gumińska (Nauki o Rodzinie, stacjonarne I stopnia) – III miejsce i brązowy medal
w kat. wagowej do 53 kg
Agata Gołębiowska (Filozofia Przyrody Ożywionej, stacjonarne II stopnia) – III miejsce i
brązowy medal w kat. wag. do 57 kg
Kamila Łukomska (Filozofia Teoretyczna, stacjonarne jednolite magisterskie) – III miejsce i
brązowy medal w kat. wag. do 73 kg
Trenerem zawodników jest mgr Wojciech Kowalski.

Judo
Podczas rozegranych 4.12.2010 r. w Świdniku Otwartych Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego Seniorek i Seniorów w judo, medale zdobyli studenci KUL:
Paweł Wójcik – I miejsce i złoty medal w kat. wag. 73 kg
Mateusz Lipiec – III miejsce i brązowy medal w kat. wag 90 kg

Bieg po schodach
W dniu 28.11.2010 r. w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegu Po
Schodach, niszowej konkurencji, które jednak zdobywa coraz większe grono zwolenników.
Studentka KUL Daria Gwiazdowska (Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie) zajęła
I miejsce i zdobyła złoty medal w kat. juniorek rocznik 1994-1991
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Karate
Dnia 21.05.2011 r. rozegrane zostały w Lublinie Mistrzostwa Polski Akademickiego
Związku Sportowego w karate. Zawodnicy trenowani przez mgr Marcina Frelicha zdobyli 6
medali, zajmując w klasyfikacji drużynowej zajęli II miejsce.
Medale zdobyli:
Maciej Moczydłowski (socjologia, studia stacjonarne II stopnia) :
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji Kata w kategorii seniorzy młodsi,
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji drużynowej Kata Kumiwaza w kategorii
seniorzy młodsi,
- III miejsce i brązowy medal w konkurencji Kumite Shuyo w kategorii seniorzy
młodsi,
Ewa Sikora (socjologia, studia stacjonarne doktoranckie):
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji Kata w kategorii seniorki młodsze,
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji drużynowej Kata Kumiwaza w kategorii
seniorzy młodsi,
Łukasz Matuszewski (kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia):
- I miejsce i złoty medal w konkurencji Kumite Shuyo w kategorii seniorzy młodsi,
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji drużynowej Kata Kumiwaza w kategorii
seniorzy młodsi,
Paweł Wasilewski (historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia)
- II miejsce i srebrny medal w konkurencji Kumite Shuyo w kategorii seniorzy
młodsi.
Dnia 11.11.2010 r. w Chełmie, zorganizowany został XI Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin z okazji Święta Niepodległości. Studentka KUL (filologia romańska, stacjonarne I
stopnia) Róża Orłowska zajęła tam II miejsce i zdobyła srebrny medal.
Dnia 14.05.2011 r. w Sandomierzu, zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Karate
o Puchar Ziemi Świętokrzyskiej. Róża Orłowska (filologia romańska, stacjonarne I stopnia)
zajęła w nim I miejsce i zdobyła złoty medal.

Biegi przełajowe
Zarząd AZS Województwa Lubelskiego od kilku lat kontynuował znaną nieco starszym
żakom, międzyuczelnianą rywalizację studentów I roku, która wówczas nazywana była
spartakiadą. W roku akademickim 2010/2011 Lublin został wybrany jako jedno z sześciu miast,
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gdzie rozegrane zostaną eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I roku. Najlepsze
drużyny / zawodnicy tych zawodów uzyskały awans do ogólnopolskiego finału , który odbył się
w dniach 10-12.12. 2010 r.

w Warszawie. Reprezentanci Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II zdobyli tam dwa medale startując w biegach przełajowych:
Karolina Korzeniowska (MISH, I rok) – II miejsce i srebrny medal
Paulina Klimkowska (Kulturoznawstwo, I rok) – III miejsce i brązowy medal
Trenerem sekcji biegów przełajowych AZS KUL jest mgr Barbara Pudło.

Piłka nożna halowa
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zajęło I miejsce
i zdobyło złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski podczas rozegranych 5.03.2011 r. III
Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Halowej Piłce Nożnej w Radomiu.
W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: Marcin Szumski (I rok), Marcin Piecyk
(III rok), Artur Młodziński (III rok), Krzysztof Sosnowski (IV rok), Maciej Banach (IV rok),
Łukasz Malec (IV rok), Andrzej Wąsek (VI rok). Jest to pierwszy taki sukces w historii
istnienia tego seminarium.
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Piłka nożna
Studenci Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zajęli
III miejsce i zdobyli brązowy medal na Finałach XI Edycji Mistrzostw Polski Seminariów
Duchownych i Zakonnych w piłce nożnej „Lublin 2011”, jakie odbyły się w dniach 2628.04.2011 r. na boiskach w Lublinie i Łęcznej.

Koszykówka
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

zajęło III

miejsce i zdobyło

brązowy medal w rozegranych 21.05.2011 r. w Białymstoku II Mistrzostwach Polski Wyższych
Seminariów Duchownych w Koszykówce. Drużyna lubelskiego seminarium wystąpiła
w składzie: diakon Łukasz Stasiewicz, diakon Paweł Zdybel, diakon Paweł Szczygliński,
Paweł Berezka, Mateusz Dubaj, Daniel Złotnicki, Paweł Gołofit, Franciszek Wróbel.

Taniec
25.09.2010 r. w Opolu Lubelskim zorganizowany został turniej tańca towarzyskiego pod
nazwą Opolska Gala Tańca, w którym to wzięła udział studentka KUL Agnieszka Baran
(Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia). Wywalczyła tam 2 medale:
I miejsce i złoty medal w standardzie oraz III miejsce i brązowy medal w łacinie.

9.10.2010 r. w Międzyrzecu Podlaskim odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego ISKRA. Biorąca w nim udział studentka KUL

Agnieszka Baran

(Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia) wywalczyła 2 medale:
I miejsce i złoty medal w łacinie oraz II miejsce i srebrny medal w standardzie

Na zorganizowanym 10.10.2010 r. w Łańcucie I Ogólnopolskim Turnieju Towarzyskiego
GAMA, studentka KUL Agnieszka Baran – (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
stacjonarne I stopnia) zajęła II miejsce i zdobyła srebrny medal w łacinie.

Podczas zorganizowanych 20.11.2010 r. w Lublinie Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego,
studentki KUL wywalczyły 2 medale:
Agnieszka Baran (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia) –
I miejsce i złoty medal w łacinie
Katarzyna Piekarska (Zarządzanie, stacjonarne jednolite magisterskie) – I miejsce
i złoty medal w standardzie
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W dniach 20-21.11.2010 r. w Lublinie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego LIDER 2010. Startująca w nim studentka KUL, Aneta Zdybel (Ekonomia,
stacjonarne I stopnia) zajęła II miejsce i zdobyła srebrny medal
Na zorganizowanym w dniach 27-28.11.2010 r. w Lublinie XI Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego „MAGIC DANCE 2010”, startujące tam studentki KUL zdobyły
2 medale:
Aneta Zdybel (Ekonomia, stacjonarne I stopnia) – III miejsce i brązowy medal
Katarzyna Piekarska (Zarządzanie, stacjonarne jednolite magisterskie) – I miejsce
i złoty medal w standardzie.
Podczas zorganizowanego 12.12.2010 r. w Siennicy Różanej I Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana –RYTM 2010, studentka KUL
Aneta Zdybel (Ekonomia, stacjonarne I stopnia) zajęła I miejsce i zdobyła złoty medal w stylu
kombinacja.
W dniach 7-8.05.2011 r. w Opolu Lubelskim odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego pod patronatem Burmistrza Opola Lubelskiego „Opolska Gala Tańca”.
Biorąca w nim udział studentka KUL Aneta Zdybel (I rok, ekonomia) zajęła I miejsce i zdobyła
złoty medal .

Tenis stołowy
W roku akademickim 2010/2011 został powołany klub pod nazwą AZS KUL PGKiM
Arka Ryki, który walczył w rozgrywkach II Ligi państwowej w tenisie stołowym kobiet. Po
długich zmaganiach zawodniczkom udało się zwyciężyć w rozgrywkach II ligi obejmującej
województwa: lubelskie i podlaskie. W skład drużyny wchodziły studentki KUL: Wiktoria
Kamińska (Ekonomia, stacjonarne I stopnia), Pasieczna Monika (Pedagogika, stacjonarne I
stopnia), Magdalena Bakanacz-Niedźwiadek (E-pedagogika, niestacjonarne II stopnia),
Kamila Maruszczak (Filozofia Przyrody Nieożywionej, stacjonarne II stopnia).
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