AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W tegorocznych Akademickich Mistrzostwach Polski wzięło udział łącznie 67
studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wystartowaliśmy w 10
dyscyplinach sportowych, tych, których poziom zawodników pozwalał na rywalizację na
arenie ogólnopolskiej. Osiągnięte wyniki dały nam w klasyfikacji generalnej miejsce 55 na
156 sklasyfikowanych uczelni wyższych. Największą liczbę punktów do klasyfikacji
końcowej uzyskały zespoły aerobiku sportowego oraz drużyna szachistów. Poniżej
przedstawione zostały wyniki poszczególnych zespołów.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH
W dniach 10-12.01.2015 r. W Zabrzu zostały zorganizowane Akademickie
Mistrzostwa Polski w Szachach. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ostatecznej
klasyfikacji uplasował się na VI miejscu w typach Uniwersytety oraz na XVIII wśród
wszystkich Uczelni. Warto zaznaczyć, że udział w zawodach wzięło 31 reprezentacji (152
mężczyzn oraz 67 kobiet). Lubelszczyznę reprezentowały 3 Uczelnie, ale to KUL uzyskał
najlepszy wynik, pomimo tego, że nie dysponujemy czynnie działającą sekcją szachową.
W skład drużyny KUL weszli:
-

Konrad Szczygieł (kapitan) – administracja, studia stacjonarne II stopnia

-

dr Paweł Panas – Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną (adiunkt)

-

dr hab. Janusz Bień – Katedra Kultur i Literatur Romańskich (adiunkt)

-

dr Michał Skwarzyński – Katedra Praw Człowieka (adiunkt)

-

dr hab. Piotr T. Nowakowski – Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i
Resocjalizacyjnej (adiunkt)

-

mgr Piotr Biłgorajski – studia stacjonarne doktoranckie

-

Justyna Żebiełowicz – pedagogika, stacjonarne I stopnia

-

Małgorzata Piekarska – prawo, stacjonarne jednolite magisterskie

-

ks. dr hab. Sławomir Pawłowski – Katedra Teologii Prawosławnej (adiunkt)

Najwyżej sklasyfikowani w turnieju indywidualnym zostali:
- wśród mężczyzn: dr hab. Janusz Bień (43 w klasyfikacji ogólnej; 15 w typach
Uniwersytety); Konrad Szczygieł (56 w klasyfikacji ogólnej; 19 w typach Uniwersytety) - wśród kobiet: Justyna Żebiełowicz (51 w klasyfikacji ogólnej; 11 w typach
Uniwersytety).
Opiekunem zespołu był mgr Jarosław Dobosz.

Reprezentacja KUL
(od prawej: dr Paweł Panas, Konrad Szczygieł, dr hab. Janusz Bień, ks. dr hab. Sławomir
Pawłowski, dr hab. Piotr T. Nowakowski)
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W NARCIARSTWIE
W dniach 2-5.03.2015 r. w Zakopanem odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski
w narciarstwie alpejskim. Sklasyfikowanych zostało 43 uczelni wyższych. Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentował najlepszy nasz zawodnik Karol Rusiniak
prawo, stacjonarne jednolite magisterskie, WZPiNoS w Stalowej Woli).
Zawody zostały podzielone na 2 etapy. Po dobrym zjeździe półfinałowym (40-ty w
slalomie gigancie na 104 sklasyfikowanych w półfinale B) Karol Rusiniak awansował do
ścisłego finału, gdzie ostatecznie zajął miejsce 75 w klasyfikacji generalnej Mistrzostw.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SNOWBOARDZIE
W dniach 6-8.03.2015 r. w Szczawnicy rozegrane zostały Akademickie Mistrzostwa
Polski w Snowboardzie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali
Aleksandra Janicka (prawo, stacjonarne jednolite magisterskie), oraz Paweł Filipek
(kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia).

Rewelacyjnie spisała się Aleksandra Janicka, która pewnie zakwalifikowała się do
finału (3 miejsce w eliminacjach „Wschód”) i zajmując IV miejsce w klasyfikacji generalnej
Mistrzostw wśród wszystkich Uczelni, zdobyła srebrny medal w typach Uniwersytety.
Paweł Filipek wypadł z trasy i nie został sklasyfikowany.

Aleksandra Janicka

Akademickie Mistrzostwa Polski w Snowboardzie, Szczawnica 2015
(Aleksandra Janicka pierwsza od lewej)

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE
Rozgrywki badmintona podobnie jak wielu innych dyscyplin zespołowych podzielone
są na dwa etapy. Turnieje półfinałowe wyłaniają najlepsze drużyny, które w rozgrywkach
finałowych walczą o najwyższe trofea i punkty w klasyfikacji generalnej Mistrzostw.
W tegorocznej edycji Mistrzostw reprezentacji naszej Uczelni nie udało się awansować do
ścisłego finału (w ubiegłym roku IV miejsce w finałowych rozgrywkach w typie
uniwersytety). Półfinał rozegrany został w Głubczycach k. Opola w dniach 27-29.03.2015 r.
Nasza drużyna w składzie: Bryk Iwona (socjologia, stacjonarne I stopnia), Garwolińska
Katarzyna (psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), Gujski Daniel (ekonomia,
stacjonarne I stopnia), Janicka Aleksandra ( prawo, stacjonarne jednolite magisterskie), Kiper
Daniel (Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, asystent), Pawluk Magdalena
(dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia), Skrzyńska Aleksandra
(psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), Szulowski Łukasz (ekonomia, stacjonarne I
stopnia), Zięba Alan (informatyka, stacjonarne II stopnia). Trenerem sekcji jest mgr Łukasz
Kamiński.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Zawody rozegrane zostały w Łodzi w dniach 10-11.04.2015 r. Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II reprezentowali: Chruściel Agata (filozofia, stacjonarne II stopnia),
Cisek Karolina (psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), Drobek Sebastian
(MISHuS), Gruca Bartosz (prawo, stacjonarne jednolite magisterskie), Kęczkowska
Agnieszka (biotechnologia, stacjonarne II stopnia), Kędra Michał (psychologia, stacjonarne
jednolite magisterskie), Korzeniowska Karolina (psychologia, studia stacjonarne jednolite
magisterskie), Kwiatkowska Monika (pedagogika, stacjonarne II stopnia), Maziejuk Marek
(ekonomia, stacjonarne I stopnia), Płaza Natalia (filologia niderlandzka, stacjonarne
I stopnia), Rosowicz Aleksandra (niestacjonarne jednolite magisterskie), Spust Weronika
(psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), Żak Emil (zarządzanie, stacjonarne I
stopnia). W klasyfikacji generalnej kobiet zespół uplasował się na 41 miejscu, zaś
w klasyfikacji mężczyzn na miejscu 40.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET
Zawody rozgrywane systemem eliminacyjnym, dla województw objętych strefą C
(lubelskie, podkarpackie,małopolskie, świętokrzyskie) . Naszą uczelnię reprezentowały:

Banachiewicz Daria (politologia, studia stacjonarne I stopnia), Boguszewska Justyna
(filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia), Dobrzyńska Karolina (psychologia,
stacjonarne jednolite magisterskie), Drabik Aleksandra (WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim,
stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia), Gorzkowska Agata (psychologia,
stacjonarne jednolite magisterskie), Kowalczyk Aneta (psychologia, stacjonarne jednolite
magisterskie), Kłeczek Kamila (psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), Pelczarska
Wiktoria (prawo, stacjonarne jednolite magisterskie), Sarbak Joanna (psychologia,
stacjonarne jednolite magisterskie), Szymaszek Wioletta (psychologia, stacjonarne jednolite
magisterskie), Więcek Dagmara (psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie).
Turniej półfinałowy rozegrany został w Lublinie w dniach 16-19.04.2015 r. Niestety
drużyna prowadzona przez mgr Małgorzatę Januszewicz nie uzyskała awansu do ścisłego
finału rozgrywek.

Reprezentacja KUL w czarno-żółtych strojach

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W AEROBIKU SPORTOWYM
Sekcja aerobiku sportowego działająca w Studium WF i Sportu jest jedyną sekcją
prowadzoną w Lublinie. Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w aerobiku sportowym
nasza drużyna była jedynym reprezentantem Lubelszczyzny. Zawody rozegrane zostały
w Katowicach w dniach 23-26.04.2015 r. Naszą drużynę reprezentowały: Hryciuk Joanna

(architektura krajobrazu, studia stacjonarne II stopnia), Martyna Katarzyna (filologia polska,
studia stacjonarne II stopnia), Naryvashava Darya (gospodarka przestrzenna, studia
stacjonarne I stopnia), Sprawka Beata (filologia romańska, stacjonarne II stopnia). W
klasyfikacji końcowej, drużyna naszej Uczelni zajęła 17 miejsce wśród wszystkich Uczelni
(VII w typach Uniwersytety).
Trenerem sekcji jest dr Joanna Kubińska.

Akademickie Mistrzostwa Polski, Katowice 2015 r.
(reprezentacja KUL)
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W KOSZYKÓWCE KOBIET
Systemem eliminacji rozgrywane były też Akademickie Mistrzostwa Polski
w koszykówce kobiet. Turniej półfinałowy strefy C odbył się w Lublinie w dniach 2326.04.2015 r. W skład drużyny reprezentującej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
weszły: Al Azab Aya (prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Białecka Magdalena

(prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Dąbek Julia (prawo, studia stacjonarne
jednolite magisterskie), Foryś Weronika (administracja, studia stacjonarne I stopnia), Gołda
Emilia (kognitywistyka, studia stacjonarne I stopnia), Kowalczyk Ewelina (administracja,
studia stacjonarne I stopnia), Minorowska Olga ( prawo, stacjonarne II stopnia), Pieńkosz
Izabela (biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia), Płonkowska Maria (kulturoznawstwo,
studia stacjonarne II stopnia), Urban Iwona (zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia).
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TRÓJBOJU SIŁOWYM
Zawody odbyły się w Katowicach w dniach 8-10.05.2015 r. Naszą uczelnię
reprezentowali: Bartosz Gruca (prawo, studia jednolite magisterskie), Kaźmirski Daniel
(ekonomia, studia stacjonarne I stopnia), Kochoń Erwin (bezpieczeństwo narodowe, studia
stacjonarne I stopnia), Niewęgłowski Paweł (filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia)
oraz Pendel Damian (ekonomia, studia stacjonarne II stopnia).
W tym roku żadnemu z naszych zawodników nie udało się zdobyć indywidualnie
żadnego medalu, mimo to w klasyfikacji drużynowej w typach Uniwersytety Uczelnia
uplasowała się na miejscu VI.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE
Zawody odbyły się w dniach 21-23.05.2015 r. w Łodzi. Drużyna KUL trenowana
przez mgr Stanisława Lisa wystąpiła w składzie: Drobek Sebastian (MISHuS), Jankowska
Aneta (psychologia, studia jednolite magisterskie), Kęczkowska Agnieszka (biotechnologia,
studia stacjonarne II stopnia), Kędra Michał (psychologia, studia jednolite magisterskie),
Klimek Damian (prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Korzeniowska Karolina
(psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Płaza Natalia (filologia niderlandzka,
studia stacjonarne I stopnia), Rosowicz Aleksandra (psychologia, studia niestacjonarne
jednolite magisterskie), Sikora Jakub (prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie),
Zaręba Radosław (informatyka, studia stacjonarne I stopnia). Najlepszy wyniki z całej
drużyny osiągnęła Agnieszka Kęczkowska, która w rzucie oszczepem ostatecznie
uplasowała się na V miejscu w klasyfikacji Uniwersytetów.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Tegoroczne zmagania sportowe w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego zakończyły się pomyślnie dla naszej Uczelni (IV miejsce w klasyfikacji
końcowej). Zanotowaliśmy awans o jedną pozycję w porównaniu do roku ubiegłego.
W rozgrywkach sklasyfikowanych zostało 13 Uczelni z województwa lubelskiego.
Mimo iż w tym roku akademickich uruchomionych zostało 13 sekcji, to jednak dzięki
ogromnemu zaangażowaniu studentów i nauczycieli udało nam się wystartować w 42
konkurencjach (na możliwych 46). Opierając się tylko na czynnie działających sekcjach
moglibyśmy zdobyć punkty jedynie w 29 konkurencjach.
Wyniki poszczególnych drużyn wyglądały następująco:
Badminton - trenerem sekcji był mgr Łukasz Kamiński. Prowadzony przez niego zespół w
turnieju drużynowym zakończył zmagania na II miejscu. To samo miejsce wywalczyły
kobietu w turnieju indywidualnym, trochę gorzej poszło mężczyznom, którzy zakończyli
rozgrywki indywidualne na IV miejscu w punktacji drużynowej. Indywidualnie najlepszy
wynik uzyskała Dorota Bryk, zajmując III miejsce wśród kobiet oraz Daniel Gujski, który
także znalazł się na III stopniu podium turnieju indywidualnego.
Biegi przełajowe – treningi sekcji, prowadzonej przez mgra Stanisława Lisa pozwoliły na
skompletowanie drużyny zarówno kobiecej jak i męskiej i wzięcie udziału w corocznej
rywalizacji akademickiej. Po dwóch rundach, kobiety uplasowały się na miejscu IV zaś
mężczyźni na miejscu V.
Brydż sportowy – drużyna, której opiekunem był mgr Jarosław Dobosz uplasowała się na III
miejscu w końcowej klasyfikacji rozgrywek. Para Zofia Marek i Andrzej Marek (pracownicy
KUL) w I rundzie rozgrywek zajęli indywidualnie II pozycję, zaś w rudzie drugiej zajęli
miejsce III. Warto zaznaczyć, że nie ma prowadzonych regularnych treningów sekcji z tej
dyscypliny.
Ergometr wioślarski – drużyna startująca w ergometrze wioślarskim, przygotowywana była
przez mgr Elżbietę Żurawską. Kobiety uplasowały się na VI miejscu po dwóch rundach
zmagań sportowych, zaś mężczyźni zakończyli swoje zmagania na miejscu VII.
Futsal kobiet – mimo iż nie istnieje czynnie działająca sekcja futsalu kobiet, to jednak mgr.
Adamowi Piwińskiemu udało się skompletować drużynę, która w końcowej klasyfikacji
rozgrywek uplasowała się na miejscu VI.

Futsal mężczyzn - drużyna mężczyzn, prowadzona przez mgra Łukasza Harbuza bardzo
dobrze rozpoczęła rozgrywki. Przegrany ostatni mecz pozbawił ich awansu do półfinału
Akademickich Mistrzostw Polski. Ostatecznie futsaliści zakończyli rozgrywki na VII miejscu.
Judo – pomimo braku czynnie działającej sekcji, znalazła się grupa osób trenujących
indywidualnie, która wzięła udział w rozgrywkach. Ewelina Bieńkowska zajęła indywidualnie
I miejsce w kat. 70 kg, zaś Jagoda Mazurek – II miejsce w kat. + 78 kg. Pozwoliło to na
zajęcie III miejsca w drużynowej klasyfikacji kobiet. Mężczyźni zakończyli rozgrywki na
miejscu VI. Opiekunem drużyny był mgr Piotr Olejarnik.
Kolarstwo górskie – w dyscyplinie, która także nie ma regularnych treningów w ramach
sekcji wzięli udział sami mężczyźni. Trudna trasa (cross-country) nie pozwoliła ukończyć
wyścigu wielu zawodnikom. Nasi studenci bezpiecznie dotarli do mety i ostatecznie zajęli
w końcowej klasyfikacji miejsce V. Opiekunem drużyny był mgr Piotr Olejarnik.
Koszykówka kobiet – trenerem sekcji kobiecej koszykówki był mgr Arkadiusz Czarnecki.
W końcowej klasyfikacji rozgrywek, zespół uplasował się na miejscu IV.
Koszykówka mężczyzn – trenerem sekcji koszykówki mężczyzn, był mgr Wojciech Paszek.
Po całorocznych zmaganiach, zespół zakończył rozgrywki na miejscu V.
Lekkoatletyka – treningi sekcji prowadzone były przez mgra Stanisława Lisa. W klasyfikacji
drużynowej kobiet zespół zajął IV miejsce zaś w klasyfikacji mężczyzn – miejsce VI.
Indywidualnie najlepszą naszą zawodniczką była Agnieszka Kęczkowska, która zajęła
I miejsce w rzucie oszczepem.
Narciarstwo mężczyzn– pomimo braku sekcji udało nam się zaistnieć na stoku narciarskim
Stacja Kazimierz. Karol Rusiniak okazał się najszybszy w slalomie gigancie i zajął I miejsce.
W klasyfikacji drużynowej Uczelnia zajęła ostatecznie miejsce VI.
Piłka nożna – nasza drużyna przygotowywana systematycznie pod trenerskim okiem mgra
Łukasza Harbuza zakończyła rozgrywki na miejscu IV. Awans do półfinałów Akademickich
Mistrzostw Polski był blisko (uzyskały go pierwsze 3 drużyny z tabeli)
Piłka ręczna kobiet – drużyna zakończyła tegoroczne zmagania na miejscu III. Trenerem był
dr Krzysztof Krawczyk.
Piłka ręczna mężczyzn – męska drużyna szczypiornistów zajęła w końcowym
podsumowaniu miejsce VI. Trenerem drużyny był dr Krzysztof Krawczyk.
Piłka siatkowa kobiet – drużyna prowadzona przez mgr Małgorzatę Januszewicz uplasowała
się w tegorocznych rozgrywkach na miejscu IV, uzyskując tym samym awans do półfinałów
Akademickich Mistrzostw Polski.
Piłka siatkowa mężczyzn – drużyna trenowana przez mgr Piotra Olejarnika zakończyła
tegoroczne zmagania na miejscu VI. Niewiele brakowało by zajęła miejsce V, premiujące
awansem do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski.

Pływanie – z uwagi na brak systematycznych treningów na basenie, a jedynie okazjonalne
wejścia wynik osiągnięty przez zawodniczki jest zadowalający. Kobiety w końcowej
klasyfikacji drużynowej zajęły miejsce III, zaś mężczyźni -VII. Trenerem sekcji była mgr
Iwona Szyłejko.
Siatkówka plażowa – w klasyfikacji drużynowej kobiet Uczelnia uplasowała się na miejscu
VI (trenerem była mgr Małgorzata Januszewicz), zaś w klasyfikacji mężczyzn na miejscu V
(trenerem był mgr Piotr Olejarnik).
Snowboard –w klasyfikacji drużynowej kobiet Uczelnia zajęła miejsce II, natomiast
w klasyfikacji mężczyzn - V lokatę. Bezapelacyjnie najlepszą zawodniczką była nasza
studentka-Aleksandra Janicka, która w slalomie gigancie pewnie pokonała pozostałe rywalki,
zajmując I miejsce. Opiekunem zawodników był mgr Adam Piwiński oraz mgr Wojciech
Paszek.
Streetbasket – drużyna kobiet zajęła w ostatecznej klasyfikacji miejsce III (trenerem był mgr
Arkadiusz Czarnecki), zaś drużyna męska miejsce IV (do zawodów przygotował zespół mgr
Wojciech Paszek).
Strzelectwo – mimo braku sekcji strzelectwa udało się skompletować drużynę, która bardzo
dobrze zaprezentowała się w zawodach. W końcowej klasyfikacji Uczelnia zajęła miejsce II
ex aequo

z dwoma innymi uczelniami. Najlepsze wyniki indywidualne w II rundzie

osiągnęli: Emil Żak – III miejsce strzelając karabinem; Kamila Fłakowska – III miejsce
strzelając pistoletem.
Szachy – w turnieju drużynowym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po dwóch
rundach rozgrywek zakończył zmagania na miejscu III. W turnieju indywidualnym również
na miejscu III, po dwóch rundach. Najlepszy wyniki indywidualne osiągnęli: Konrad
Szczygieł (I miejsce w I rundzie turnieju ind.), Justyna Żebiełowicz (I miejsce wśród kobiet w
II rundzie turnieju ind.). Dużym wsparciem dla drużyny był udział Mateusza Niedzieli, który
dzięki wsparci rodziców (problemy z poruszaniem się)

mógł wzmocnić reprezentację

Uczelni. Opiekunem zespołu był mgr Jarosław Dobosz.
Tenis – w klasyfikacji drużynowej kobiet zespół uplasował się na III miejscu, zaś mężczyźni
na miejscu II. Najlepszy wyniki indywidualnie osiągnął trener mgr Jarosław Dobosz (II
miejsce w turnieju indywidualnym, podobnie jak przed rokiem). Warto nadmienić, że
w ćwierćfinałach męskich znalazło się oprócz trenera jeszcze 2 zawodników KUL. Łączna
suma zdobytych punktów zaowocowała miejscem II.
Tenis stołowy – trenerem sekcji była mgr Iwona Szyłejko. W turnieju drużynowym zespół
kobiecy uplasował się na miejscu VIII zaś mężczyźni na miejscu IX. W turnieju
indywidualnym, w końcowej klasyfikacji drużynowej kobiety zajęły miejsce VI zaś
mężczyźni miejsce X.

Trójbój siłowy – drużyna uczelniana w końcowej klasyfikacji zawodów zajęła miejsce V,
przy braku regularnie trenującej sekcji. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Paweł
Niewęgłowski – III miejsce w I i w II rundzie (kat. 85 kg), Patryk Berger-III miejsce w I
rundzie (kat. 95 kg).
Żeglarstwo – opiekunem załogi, która wystartowała w regatach (pomimo braku sekcji
sportowej) była dr Joanna Kubińska. Nasi studenci zajęli miejsce IV w końcowej klasyfikacji.

POZOSTAŁE TURNIEJE O RANDZIE
OGÓLNOPOLSKIEJ
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych
Czołowi szachiści KUL, pierwszy raz w historii KUL brali udział w oficjalnych
Drużynowych

Mistrzostwach

Polski

w

Szachach

Błyskawicznych.

Zostały

one

zorganizowane w Lublinie w 20.06.2015 r. Indywidualnie najlepszym z naszej drużyny był
tego dnia ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Katedra Teologii Prawosławnej). Ostatecznie
drużyna zajęła miejsce 12, co jest całkiem niezłym wynikiem przy tak mocnej, profesjonalnej
obsadzie Wzięły w nim udział zespoły tj. ŻTMS BASZTA i ŻNIN (zwycięzcy), UKS
Rotmistrz Grudziądz, GOSTOMAT Gostynin, LKS Wrzos Międzyborów i in. liczące się
w kraju zespoły. W naszej drużynie znaleźli się: dr hab. Janusz Bień (Katedra Kultur
i Literatur Romańskich), mgr Piotr Biłgorajski (studia stacjonarne doktoranckie), Konrad
Szczygieł (administracja, studia stacjonarne II stopnia) oraz ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
(Katedra Teologii Prawosławnej).

Od lewej:
mgr Piotr Biłgorajski,
dr hab. Janusz Bień,
Konrad Szczygieł,
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski

XLV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar JM Rektora UMK
W dniach 6-8.03.2015 r. odbył się w Toruniu coroczny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar JM Rektora UMK. Także w tym roku, na zaproszenie organizatorów, udział wzięły
obie reprezentacje KUL. W końcowej klasyfikacji, po rozegraniu wszystkich meczów,
drużyna kobiet zajęła miejsce VI zaś mężczyźni miejsce III. Podczas Turnieju wręczono także
indywidualne wyróżnienia dla najbardziej wartościowego zawodnika z każdej drużyny.
Spośród naszych siatkarek doceniono Anetę Kowalczyk, zaś wśród siatkarzy – Bartłomieja
Sochana.

XXIII Międzynarodowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”
6 czerwca 2015 r. studenci KUL uczestniczyli w corocznym Biegu ulicami Lublina.
W kategorii „Bieg Studentów” naszą Uczelnię reprezentowało 6 mężczyzn oraz 13 kobiet.
Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze studentki: I miejsce zajęła Karolina Korzeniowska
(psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie) zaś III Patrycja Maśloch
(administracja, studia niestacjonarne II stopnia).

25 Międzynarodowy Półmaraton Philips
6 września 2015 r. odbyła się kolejny już raz Międzynarodowy Półmaraton Philips.
Uczestniczyli w nim także studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
startujący w Otwartych Mistrzostwach Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni,
rozgrywanych w ramach tej imprezy. W klasyfikacji drużynowej uplasowaliśmy się na III
miejscu podium. W składzie drużyny znaleźli się: Michał Kędra (psychologia, stacjonarne
jednolite magisterskie), Karolina Korzeniowska (psychologia, studia stacjonarne jednolite
magisterskie), Marek Maziejuk (ekonomia, stacjonarne I stopnia), Bartosz Gruca (prawo,
stacjonarne jednolite magisterskie), Emil Żak (zarządzanie, stacjonarne I stopnia), Cisek
Karolina (psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie).

TURNIEJE OKOLICZNOŚCIOWE I INNE IMPREZY
SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
LIGA MIĘDZYWYDZIAŁOWA o Puchar JM Rektora KUL
Z inicjatywy Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego oraz Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu po raz pierwszy rozegrana została Liga Międzywydziałowa
o Puchar JM Rektora KUL. Obejmuje ona pięć konkurencji: piłka siatkowa, badminton, tenis
stołowy i szachy. Każda z tych dyscyplin rozgrywana jest zgodnie z regulaminem

technicznym, a zasady i organizację całych rozgrywek obejmuje regulamin ogólny. Każdy z
wydziałów KUL może zgłosić swoją reprezentację w poszczególnych dyscyplinach, dla
których prowadzone są odrębne klasyfikacje. Wydział, który zdobywa największą liczbę
punktów (łącznie z wszystkich dyscyplin) wygrywa całą edycje i puchar, który trafia do rąk
dziekana. Jest to tzw. puchar przechodni, w przyszłym roku znajdzie się w rękach zwycięzcy
II edycji rozgrywek. Wydział, który wygra kolejno trzy edycje, otrzyma puchar na własność.
Tegoroczne zmagania bezapelacyjnie wygrał Wydział Nauk Społecznych.

DZIEŃ OTWARTY KUL: Turniej im. prof. Czesława Martyniaka o Puchar JM
Rektora KUL w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców
Dnia 20 III 2015 r. w ramach Dnia Otwartego KUL zorganizowany został Turniej im.
prof. Czesława Martyniaka o Puchar JM Rektora KUL w Piłce Siatkowej dziewcząt
i chłopców. Nawiązano w ten sposób do wieloletniej tradycji organizacji turnieju
upamiętniającego wybitnego profesora i sportowca KUL. Zmieniono jednak formułę imprezy,
bo jej uczestnikami może być młodzież szkół średnich Lubelszczyzny. W tegorocznej edycji
turnieju reprezentacje szkół wraz z nauczycielami stworzyły atmosferę imprezy sportowej o
najwyższej randze. O zwycięstwo w kategorii dziewcząt walczyły drużyny: I LO im.
Stanisława Staszica, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie,
a wśród chłopców: I LO im. Stanisława Staszica, II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, V
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, IX LO im. Mikołaja Kopernika, LO im. gen. Władysława
Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława
Syroczyńskiego. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Rektor KUL ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński a wśród zaproszonych gości znalazły się wnuczki śp. Czesława Martyniaka –
Bożena Charzyńska z mężem Wojciechem oraz Biruta Skrętowicz. Nad przebiegiem imprezy
czuwali organizatorzy – Piotr Olejarnik, kierownik SWFiS, oraz ks. dr Tomasz Adamczyk,
prezes Klubu Uczelnianego AZS KUL Lublin. Rywalizacja między zespołami była zacięta,
ale toczyła się w duchu idei fair play. W przerwie między meczami dla zawodników oraz
kibiców przewidziane były pokazy: aerobiku sportowego, cheerleaderek, kulturystyki, a także
mecz bubble football oraz pokaz zumby (obydwa z udziałem zespołów i publiczności). Po
wielogodzinnych zmaganiach klasyfikacja medalowa wyglądała następująco – w kategorii
dziewcząt: I miejsce – V LO, II miejsce – I LO i III miejsce – IV LO; w kategorii chłopców: I
miejsce – LO w Międzyrzecu Podlaskim, II miejsce – IX LO i III miejsce – V LO. Nagrody w
postaci pucharów, dyplomów i gadżetów klubowych AZS KUL wręczyła Prorektor ds.
Promocji i Współpracy z Zagranicą dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL.
Indywidualne nagrody otrzymali też najlepsi zawodnicy ze zwycięskich drużyn.

Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą dr hab. Urszula PaprockaPiotrowska wręcza puchar zwycięskiej drużynie (LO Międzyrzec Podlaski)

DZIEŃ OTWARTY KUL: Prezentacja sportowa w Gmachu Głównym KUL
W tym samym czasie, kiedy na Hali Sportowej rozgrywany był turniej siatkarski, mgr
Jarosław Dobosz we współpracy z KU AZS KUL prezentował ofertę dydaktyczną SWFiS na
parterze Gmachu Głównego KUL. Wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się o sekcjach
jakie realizowane są w ramach zajęć dydaktycznych, o sukcesach jakie osiągają,
o obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego jakimi objęci są studenci I roku. Chętni
mogli wziąć udział w konkursach zręcznościowych oraz co cieszyło się największym
zainteresowanie, wyścigach na ergometrach wioślarskich.

KULTURALIA – DZIEŃ SPORTU
22.05.2015 r. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu we współpracy z Klubem
Uczelnianym AZS KUL zorganizowało DZIEŃ SPORTU, coroczną imprezę, która
obchodzona jest w ramach KULTURALIÓW.

Mimo niesprzyjającej aury, udało się rozegrać wszystkie zaplanowane turnieje.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, bowiem bogata oferta przyciągnęła wielu
studentów i to nie tylko z macierzystej Uczelni ale też z UMCS i Politechniki Lubelskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz boksu, zorganizowany przez mgr Iwonę
Szyłejko oraz mgr E. Żurawską. Studenci mieli okazję poznać elementy techniki poruszania
się i unikania ciosów, a także ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, szybkość i inne
cechy motoryczne. Można było także sprawdzić swoje umiejętności w improwizowanej
walce. Wielu studentów wzięło udział w konkurencji Wyciskanie sztangi w pozycji leżącej,
zorganizowanej przez Damiana Pendela – wiceprezesa KU AZS KUL oraz pozostałych
członków Zarządu Klubu. Do uczestnictwa w zawodach zgłosiło się 30 studentów z różnych
uczelni. Podczas zawodów odbyła się degustacja produktów firmy E-Protein. Zawodnicy
startowali w kategorii OPEN, wyciskając połowę masy własnego ciało. Dr Joanna Kubińska
zorganizowała zajęcia fitness - „Body & Shape”. Łączyły one proste kombinacje kroków
aerobikowych oraz ćwiczeń wzmacniających i modelujących sylwetkę. Wykorzystanie
muzyki dance i krótkich układów choreograficznych wprowadziło taneczną atmosferę wśród
wszystkich uczestników i rozluźnienie mięśni między ćwiczeniami kształtującymi sylwetkę.
Nowością był zorganizowany przez mgra Jarosława Dobosza turniej „Mini
Racketlona”, w ramach którego studenci rywalizowali ze sobą w 3 dyscyplinach
rakietowych: badminton, tenis stołowy, tenis ziemny. Kilkugodzinne zmagania wyłoniły
najlepszych studentów, którzy otrzymali pamiątkowe nagrody oraz gadżety KU AZS KUL.
Mimo ogromnego zmęczenia, wszystkim uczestnikom dopisywały humory a atrakcyjne
upominki, wynagrodziły trudy długiej rywalizacji.
Sympatycy siatkówki plażowej mogli sprawdzić się w Turnieju zorganizowanym
przez mgra Piotra Olejarnika oraz mgr Małgorzatę Januszewicz. Pomimo mało słonecznej
pogody, uczestnicy bawili się znakomicie i dzielnie stawiali czoła zarówno rywalom jak
i aurze.
Najwięksi
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zorganizowanym przez mgra A. Czarneckiego.
Na tegorocznym Dniu Sportu nie mogło zabraknąć, cieszącej się coraz większą
popularnością rywalizacji Bumper Ball. Efektowne rozgrywki były doskonałą okazją do
aktywnego
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organizmu

pozytywną

energią,
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w perspektywie zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Bieg po Schodach Akademika KUL był
świetną okazją do sprawdzenia swojej kondycji. Tegoroczny Dzień Sportu był także okazją
do rozegrania meczów finałowych w futsalu oraz w piłce siatkowej, rozgrywanych w ramach
Ligi Międzywydziałowej o Puchar Rektora KUL. W futsalu najlepszym okazał Wydział Nauk

Społecznych, który tym samym zwyciężył w całych rozgrywkach. W siatkówce zaś
triumfował Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Podsumowując, DZIEŃ SPORTU na KUL odbył się w prawdziwej, sportowej
atmosferze, a sama rywalizacja w duchu fair play. Ciekawa, urozmaicona oferta zaowocowała
zainteresowaniem studentów, których łącznie uczestniczyło ok. 170 zawodników.

GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – I TURNIEJ
O PUCHAR JM REKTORA KUL
13.06.2015 r. na nowo powstałych boiskach plażowych KUL odbył się pierwszy z
czterech turniejów, rozgrywanych w ramach Grand Prix Lubelszczyzny w siatkówce plażowej. Zorganizowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL we współpracy z
Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Lublinie,
został objęty honorowym patronatem przez JM Rektora KUL, który dokonał otwarcia nowego
kompleksu. Była to doskonała okazja do wypromowania obiektu w szerokim sportowym środowisku, bo wzięły w nim udział drużyny z całego województwa lubelskiego oraz województw ościennych, łącznie 13 zespołów. Każda z drużyn miała do rozegrania min. dwa me-

cze. Po przegraniu obu odpadała z turnieju, pozostali natomiast rywalizowali na wyższych
szczeblach drabinki turniejowej. Do rozgrywek półfinałowych awansowali najmocniejsi zawodnicy:
Furtak/Kaniewski - Majewski/Masiak 2:0
Toborek/Guz - Turbiasz/Kozak 2:1
W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła para Majewski/Masiak pokonując 2:0 parę Turbiasz/Kozak. W finale, po emocjonującej walce pełnej efektownych wymian z obu stron,
zwyciężyła para Furtak/Kaniewski pokonując 2:0 Toborek/Guz.
Wspaniała pogoda, piękne otoczenie, sympatyczna sportowa atmosfera, a także bardzo
pozytywne opinie zarówno o obiekcie, jak i o samej organizacji imprezy wyrażane przez
zawodników i kibiców potwierdzają celowość inwestowania w rozbudowę infrastruktury
sportowej na Poczekajce.

Święto Patronalne KUL
Oprócz Turnieju Siatkarskiego organizowanego w ramach obchodów Święta
Patronalnego KUL, pracownicy Studium WF i Sportu aktywnie włączyli się w organizację
Pikniku dla pracowników KUL i ich rodzin, organizując dla najmłodszych szereg zabaw
rozwijających zdolności ruchowe.

