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         Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II realizują się nie tylko na

polu naukowym ale również sportowym. Osiągnięcia ich w tej dziedzinie są znaczące, jednak

rok akademicki 2013/2014 nie był już tak spektakularny jeżeli chodzi o zdobyte medale, jak lata

poprzednie.  Nałożyło się na to wiele czynników, dlatego warto odnotować wszelkie  starania

studentów jak i ich trenerów, którzy podjęli próbę rywalizacji w akademickich rozgrywkach,

zarówno  na  szczeblu  ogólnopolskim  (Akademickie  Mistrzostwa  Polski)  jak  i  lokalnym

(Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego). 

W roku akademickim 2013/2014 z uwagi na wymogi formalne (min. 20 osób w danej

sekcji), zostało utworzonych jedynie 8 sekcji sportowych: siatkówka kobiet, koszykówka kobiet,

siatkówka mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, badminton kobiet i mężczyzn, tenis ziemny kobiet i

mężczyzn, biegi przełajowe a także gry zespołowe i lekkoatletyka. Mimo to udało się zgłosić

drużyny w wielu innych dyscyplinach, które wliczane są do punktacji generalnej zarówno AMP

jak i AMWL.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI

Szachy

Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  szachach  zainaugurowały  zmagania  w  ramach

Akademickich Mistrzostw Polski. W dniach 17-19.01.2014 r. w Katowicach, odbył się turniej

gdzie  drużynę  naszej  Uczelni  reprezentowali:  Konrad  Szczygieł (Administracja,  studia

stacjonarne  I  stopnia),  Piotr  Biłgorajski (Filozofia,  studia  doktoranckie),  Małgorzata

Piekarska (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie) oraz pracownicy Uczelni: dr Paweł

Panas (Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, WNH), dr Michał Skwarzyński (Katedra Praw

Człowieka,  WPPKiA)  i  dr Piotr  T.  Nowakowski  (Katedra  Pedagogiki  Opiekuńczo-

Wychowawczej i Resocjalizacyjnej, WZNoS Stalowa Wola). Dzięki tak silnej obsadzie Katolicki

Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II  zajął  wysokie  XVI  miejsce  w  klasyfikacji  generalnej

wszystkich uczelni, oraz  VII miejsce w typach Uniwersytety. Najwięcej punktów dla drużyny

zdobył  dr  Paweł  Panas,  który  uplasował  się  na  46  miejscu  (wśród  177  startujących

zawodników).  Dodatkowo  warto  nadmienić,  że  w  końcowej  klasyfikacji  KUL  wyprzedził

bardziej utytułowany UMCS Lublin, gdzie sekcja szachowa prężnie trenuje. 

Opiekunem drużyny był mgr Jarosław Dobosz.



Narciarstwo alpejskie

W Zakopanem w  dniach  3-7.03.2014  r.  odbyły  się  Akademickie  Mistrzostwa  Polski

w narciarstwie  alpejskim.  Drużyna  KUL wystąpiła  w składzie:  Karol  Rusiniak (Prawo, WZ

KUL  Stalowa  Wola,  studia  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Marcin  Semeniuk  (Prawo,

studia stacjonarne jednolite magisterskie) oraz Damian Pendel (Ekonomia, studia stacjonarne I

stopnia).  KUL ostatecznie  zajął  XXXIII  miejsce  w  klasyfikacji  ogólnej,  zaś  VIII  w  typach

Uniwersytety. 

Nad przygotowaniem zawodników do startu czuwał mgr Wojciech Paszek.

Snowboard

W  Akademickich  Mistrzostwach  Polski  w  snowboardzie,  które  odbyły  się  w  Białce

Tatrzańskiej  w  dniach  20-23.03.2014  r.,  KUL reprezentowała Aleksandra  Janicka  (Prawo,

studia stacjonarne jednolite magisterskie). Studentka osiągnęła całkiem dobry wynik, zajmując

indywidualnie XIV  miejsce w klasyfikacji generalnej w finałowym zjeździe, zaś VII w typach

Uniwersytety. 

Nad przygotowaniem zawodniczki do startu czuwał mgr Wojciech Paszek.

Trójbój siłowy

W dniach  11-13.04.2014  r.,  w  Łodzi  odbyły  się  Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w

trójboju  siłowym  mężczyzn.  Także  i  tym  razem,  drużyna  KUL  nie  zawiodła,  zdobywając

2 medale indywidualne. Na podium stanęli:

- Piotr Nowicki – złoty medal w klasyfikacji generalnej w kat. 59 kg.,

- Paweł Niewęgłowski – srebrny medal w typach Uniwersytety w kat. 83 kg.

Drużynowo KUL zajął XXV miejsce w klasyfikacji generalnej zaś V w typach Uniwersytety. 

Wartym  odznaczenia  jest  fakt,  że  student  KUL,  Paweł  Niewęgłowski otrzymał  od

Organizatorów Certyfikat Fair Play za wzorowe sportowe zachowanie. 

Drużyna  wystąpiła  w  składzie:  Paweł  Niewęgłowski (Filologia  angielska,  studia

stacjonarne I stopnia), Damian Pendel (Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia), Piotr Nowicki

(Bezpieczeństwo  narodowe,  studia  stacjonarne  II  stopnia),  Patryk  Berger (Prawo,  studia

stacjonarne jednolite magisterskie).



Badminton

Rozgrywki  Akademickich  Mistrzostw Polski  w badmintonie  rozgrywane  są systemem

eliminacji. Drużyna KUL startując w Półfinale Akademickich Mistrzostw Polski (Wrocław, 7-

9.03.2014 r.) uplasowała się na V miejscu w klasyfikacji  generalnej,  uzyskując tym  samym

awans do ścisłego finału, jako jedyna uczelnia z województwa lubelskiego. 

Podczas  rozgrywek  finałowych,  które  odbyły  się  w  Krakowie  w  dniach  25-27.04.2014  r.

reprezentacja  KUL zajęła  w  klasyfikacji  generalnej  IX  miejsce  zaś  w  typach  Uniwersytety,

miejsce IV. 

W skład drużyny wchodzili:  Białek Joanna  (Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia),

Bryk  Iwona (Socjologia,  studia  stacjonarne  I  stopnia),  Chromik  Katarzyna (Psychologia,

stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Gujski  Daniel  (Ekonomia,  studia  stacjonarne  I  stopnia),

Kiper  Daniel  (Ośrodek  ABMK),  Pawluk  Magdalena  (Dziennikarstwo  i  komunikacja

społeczna,  studia  stacjonarne  I  stopnia),  Skrzyńska  Aleksandra  (Psychologia,  stacjonarne

jednolite  magisterskie),  Szulowski  Łukasz  (Ekonomia,  studia  stacjonarne  I  stopnia),

Zawrotniak  Konrad (Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Zięba  Alan (Informatyka,

stacjonarne II stopnia), Moździoch Agnieszka (Pedagogika, stacjonarne I stopnia);

Trenerem drużyny jest mgr Łukasz Kamiński.

Wspinaczka sportowa

W Lublinie,  w dniach 4-6.04.2014 r.  odbyły  się  Akademickie  Mistrzostwa Polski  we

wspinaczce sportowej. Uczelnię reprezentowały:  Jachowicz Natalia (Psychologia, stacjonarne

jednolite  magisterskie),  Krzysztofiak  Agnieszka  (Psychologia,  niestacjonarne  doktoranckie),

Pabian Adrianna (Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie). W klasyfikacji generalnej kobiet

Uczelnia zajęła XIII miejsce, zaś w typach Uniwersytety miejsce VII.

Opiekunem zespołu był mgr Arkadiusz Czarnecki. 

Biegi przełajowe

W Akademickich  Mistrzostwach  Polski  w  biegach  przełajowych,  które  odbyły  się  w

Łodzi w dniach 4-5.04.2014 r., KUL reprezentowały: Biała Agata (Biotechnologia, stacjonarne I

stopnia), Galant  Monika  (Ochrona  środowiska,  stacjonarne  I  stopnia),  Koczara  Monika



(Gospodarka  przestrzenna,  stacjonarne  I  stopnia),  Korzeniowska  Karolina (Psychologia,

stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Kowalczyk Agnieszka (Filozofia,  stacjonarne  I  stopnia),

Spust  Weronika (Psychologia,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Wac  Katarzyna

(Psychologia,  stacjonarne  doktoranckie),  Wodzisz  Edyta (Prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie)

Najwyższe miejsce XXII w klasyfikacji  generalnej kobiet  (VI w typach Uniwersytety)  zajęła

Karolina Korzeniowska. Pozostałe zawodniczki zajęły dalsze lokaty. W klasyfikacji generalnej

kobiet Uczelnia drużynowo zajęła XXVII zaś w typach Uniwersytety miejsce  X.

Trenerem drużyny jest mgr Stanisław Lis.

Tenis stołowy

Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  tenisie  stołowym  rozgrywane  są  systemem

eliminacyjnym. Podczas rozgrywek półfinałowych, które odbyły się w Lublinie, w dniach 28-

30.03.2014 r. drużynę naszej Uczelni reprezentowały: Biała Agata (Biotechnologia, stacjonarne

I stopnia), Hodór Aneta (Muzykologia, stacjonarne I stopnia), Kamińska Wiktoria (Ekonomia,

stacjonarne II stopnia), Kiełbasa Agata (Ekonomia, stacjonarne I stopnia)

W klasyfikacji  generalnej  tych  eliminacji  zawodniczki  zajęły  miejsce  VII,  które  jednak  nie

dawało awansu do ścisłego finału. 

Opiekunem zawodniczek był mgr Adam Piwiński. 

Piłka siatkowa 

Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  piłce  siatkowej  także  rozgrywane  są  systemem

eliminacyjnym.  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II  brał  udział  w  rozgrywkach

półfinałowych, które rozegrane zostały w Rzeszowie w dniach 13-16.04.2014 r. Nasza Uczelni

zajęła  ostatecznie  XI miejsce  i  nie  uzyskała  awansu do ścisłego finału.  W składzie  drużyny

znalazły się:  Banachiewicz Daria (Politologia,  stacjonarne I stopnia), Boguszewska Justyna

(Filologia  angielska,  stacjonarne  I  stopnia),  Dobrzyńska Karolina  (Psychologia,  stacjonarne

jednolite  magisterskie),  Drabik  Aleksandra (WZ  Tomaszów  Lubelski,  stosunki

międzynarodowe,  stacjonarne  I  stopnia),  Kęczkowska  Agnieszka  (Psychologia,  stacjonarne

jednolite  magisterskie),  Kowalczyk  Aneta (Psychologia,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),

Kołodyńska  Klaudia  (WZ  Tomaszów  Lubelski,  stosunki  międzynarodowe,  stacjonarne  I

stopnia),  Król  Anna (Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Sprawka Beata  (Filologia

romańska,  stacjonarne  I  stopnia),  Szkutnik  Monika (Zarządzanie,  stacjonarne  I  stopnia),

Wiącek  Katarzyna (Psychologia,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Więcek  Dagmara

(Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie ).



Trenerem zawodniczek jest mgr Małgorzata Januszewicz.

Piłka ręczna kobiet

Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  piłce  ręcznej  także  rozgrywane  są  systemem

eliminacyjnym.  W półfinale,  rozgrywanym  w Warszawie  w  dniach  30.04-3.05.2014 r.  KUL

uplasował się na X miejscu w klasyfikacji generalnej, nie uzyskując awansu do ścisłego finału.

Po rozegraniu drugiego półfinału, okazało się, że ostatecznie AZS KUL Lublin w Akademickich

Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej kobiet  zajął V miejsce w typach Uniwersytety. Drużynę

KUL reprezentowały:

Le Dominika (Pedagogika,  stacjonarne  I  stopnia),  Makaroyj  Paulina (Historia,  stacjonarne

doktoranckie),  Marcinkowska Martyna (Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Marek

Sylwia (Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Małota  Katarzyna  (WZ Stalowa  Wola,

prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Nowaczek  Justyna (Prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie),  Pieńkosz  Izabela  (Biotechnologia,  stacjonarne  II  stopnia),  Rząd  Magdalena

(Dziennikarstwo  i  komunikacja  społeczna,  stacjonarne  I  stopnia),  Snoch  Agnieszka

(Biotechnologia, stacjonarne I stopnia),  Wrzesień Karolina (Psychologia, stacjonarne jednolite

magisterskie).

Trenerem drużyny jest mgr Piotr Pietroń. 

Lekkoatletyka kobiet i mężczyzn

W  dniach  30.05-1.06.2014  r.  odbyły  się  Akademickie  Mistrzostwa  Polski  w  lekkiej

Atletyce. Reprezentacja naszej Uczelni prowadzona przez mgr Stanisława Lisa, zajęła zarówno

w klasyfikacji kobiet jak i mężczyzn odległe miejsca. 

W składzie  drużyny znaleźli  się:  Biała Agata (Biotechnologia,  stacjonarne I  stopnia),

Gruca  Bartosz  (WZPiNoG  Stalowa  Wola,  Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),

Jankowska  Aneta  (Psychologia,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Karwiński  Ryszard

(Filologia  angielska,  stacjonarne  II  stopnia),  Kęczkowska  Agnieszka (Biotechnologia,

stacjonarne  I  stopnia),  Koczara  Monika (Gospodarka  przestrzenna,  stacjonarne  I  stopnia),

Korzeniowska  Karolina  (Filologia  romańska,  stacjonarne  II  stopnia),  Nawrocka  Monika

(Ekonomia, stacjonarne II stopnia), Rosowicz Aleksandra (Psychologia, niestacjonarne jednolite

magisterskie),  Rusiniak  Karol (WZPiNoG  Stalowa  Wola,  Prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie), Sikora  Jakub (Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie),  Wac  Katarzyna

(Psychologia,  studia stacjonarne doktoranckie),  Wodzisz Edyta (Prawo, stacjonarne jednolite



magisterskie), Żak  Emil  (Zarządzanie,  stacjonarne  I  stopnia),  Zięba  Piotr (Politologia,

stacjonarne II stopnia)

Dnia 30.03.2014 r. w Warszawie, odbyły się 9 Półmaraton Warszawski.  Naszą Uczelnię

reprezentowali: Michał Dworski oraz Marek Maziejuk (Ekonomia, stacjonarne I stopnia). Obaj

zawodnicy zajęli odległe miejsca.

Studenci  KUL brali  również  udział  w Mistrzostwach  Polski  AZS w maratonie,  które

rozegrane zostały w ramach XIII Cracovia Maraton (18.05.2014 r.). W klasyfikacji drużynowej

Uczelnia zdobyła brązowy medal. Z naszej reprezentacji najlepszy wynik osiągnął Zięba Piotr

(Politologia,  stacjonarne  II  stopnia),  który  z  czasem 02:51:36  uplasował  się  na  VI  miejscu.

Pozostali  nasi reprezentanci:  Kowalczyk Agnieszka  (Filozofia,  stacjonarne I stopnia),  Gruca

Bartosz  (WZPiNoG  Stalowa  Wola,  Prawo,  stacjonarne  jednolite  magisterskie), Maziejuk

Marek (Ekonomia, stacjonarne I stopnia).

Znacznie lepiej wypadli nasi maratończycy podczas rozegranego w Pile, 24 Półmaratonu

Philips  (7.09.2014  r.)  Nasza  drużyna  zdobyła  tam  złoty  medal w  klasyfikacji  drużynowej

Uczelni. W jej skład weszli:  Żak Emil (Zarządzanie, stacjonarne I stopnia),  Maziejuk Marek

(Ekonomia,  stacjonarne  I  stopnia),  Zięba  Piotr (Politologia,  stacjonarne  II  stopnia), Gruca

Bartosz (WZPiNoG Stalowa Wola, Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie).

Trenerem sekcji lekkiej atletyki jest mgr Stanisław Lis.

Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn

Do półfinału  Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn,

który rozegrany został w Lublinie 30-31.05.2014 r. awans uzyskały dwie pary AZS KUL Lublin.

Niestety  nie  udało  się  żadnej  awansować  do  ścisłego  finału.  Zarówno  para  Kowalczyk

Agnieszka/Dobrzyńska  Karolina  jak  i  Sienkiewicz  Michał/Karwiński  Ryszard  zajęły  odległe

miejsca. 



AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

Badminton kobiet i  mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest  Łukasz Kamiński,

w turnieju  indywidualnym  zarówno  kobiet  jak  i  mężczyzn  zajęła  II  miejsce.  W  turnieju

drużynowym k i m – AZS KUL nie miał sobie równych, zajmując I miejsce.  Indywidualnie

wśród mężczyzn najlepszy był student KUL – Daniel Gujski.

Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL,  którą w II semestrze trenuje mgr

Stanisław Lis,  po dwóch rundach w klasyfikacji  drużynowej  zarówno kobiet  jak i  mężczyzn

zajęła VI miejsce.

Brydż  sportowy  –  drużyna  AZS  KUL,  której  opiekunem  jest  mgr  Jarosław  Dobosz  w

klasyfikacji  drużynowej,  wygrywając  II  rundę  zapewniła  sobie  III  miejsce w  klasyfikacji

końcowej. Jedyną parę z KUL tworzyli Zofia Marek i Andrzej Marek-pracownicy Uczelni.

Ergometr  wioślarski  kobiet –  drużyna  AZS  KUL,  której  opiekunem  jest  mgr  Arkadiusz

Czarnecki,  po dwóch rozegranych rundach (jesiennej  i  wiosennej)  w klasyfikacji  drużynowej

kobiet zajęła miejsce VI.

 

Futsal  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr  Piotr  Olejarnik  zajęła  w

końcowej klasyfikacji miejsce VII. 

Koszykówka kobiet – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Arkadiusza Czarneckiego,

w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce IV. 

Lekkoatletyka kobiet i mężczyzn   – drużyna kobiet w końcowej klasyfikacji Uczelni zajęła  II

miejsce zaś  drużyna  mężczyzn  –  IV.   W  poszczególnych  konkurencjach  najlepsze  wyniki

indywidualne osiągnęli:  Wac Katarzyna (III miejsce w biegu na 400m),  Wodzisz Edyta (II

miejsce w biegu na 800m), Korzeniowska Karolina (I miejsce w biegu na 1500m), Nawrocka

Monika (II  miejsce  w  biegu  na  1500m),  Kęczkowska  Agnieszka  (I  miejsce  w  rzucie

oszczepem), Karwiński Ryszard (III miejsce w skoku wzwyż). 



Narciarstwo alpejskie mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Wojciech Paszek, w

klasyfikacji drużynowej zajęła miejsce III. Warto zaznaczyć, że zwyciężył student KUL – Karol

Rusiniak. 

Piłka ręczna kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Piotr Pietroń, zajęła

w końcowej klasyfikacji kobiet miejsce III  zaś w klasyfikacji mężczyzn miejsce VI.

Pływanie kobiet i mężczyzn  – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Arkadiusz Czarnecki,

zajęła w końcowej klasyfikacji drużynowej kobiet miejsce VII zaś mężczyzn miejsce VI.

Siatkówka kobiet –  drużyna  AZS KUL,  której  trenerem jest  mgr  Małgorzata  Januszewicz,

zajęła miejsce IV w końcowej klasyfikacji rozgrywek.

Siatkówka mężczyzn –  drużyna  AZS KUL, której  trenerem jest  mgr Piotr  Olejarnik,  zajęła

w końcowej klasyfikacji rozgrywek miejsce VIII.

Siatkówka  plażowa  kobiet  i  mężczyzn  -   w  klasyfikacji  drużynowej  kobiet  AZS  KUL

uplasował się na V miejscu (para: Dobrzyńska Karolina/Kowalczyk Aneta uzyskała awans do

Półfinału Akademickich  Mistrzostw Polski);  w klasyfikacji  drużynowej  mężczyzn  AZS KUL

Lublin  zajął  miejsce  IV  (para  Karwiński  Ryszard/Sienkiewicz  Michał  uzyskała  awans  do

Półfinału Akademickich Mistrzostw Polski). Trenerem kobiet jest mgr Małgorzata Januszewicz

zaś mężczyzn-mgr Piotr Olejarnik. 

Snowboard kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL prowadzona przez mgr Wojciech Paszka

zajęła  drużynowo  w  końcowej  klasyfikacji  mężczyzn miejsce  IV  zaś  w  klasyfikacji  kobiet

miejsce III (I miejsce indywidualnie zajęła Aleksandra Janicka z KUL).

Szachy kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Jarosława Dobosza

zajęła w końcowej klasyfikacji turnieju indywidualnego (po 2 rundach) miejsce III. 

W  turnieju  drużynowym  (po  2  rundach)  drużyna  KUL  zajęła  IV miejsce  w  końcowej

klasyfikacji.

Tenis stołowy kobiet i mężczyzn  - drużyna AZS KUL w turnieju drużynowym w kategorii

kobiet uplasowała się na miejscu IV, zaś w kategorii mężczyzn-na miejscu VII.

Opiekunem zawodników był mgr Adam Piwiński. 



Tenis  ziemny  kobiet  i  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  trenowana  przez  mgr  Jarosława

Dobosza,  w  końcowej  klasyfikacji  drużynowej  mężczyzn  zajęła  ostatecznie  miejsce  I (po

dyskwalifikacji nieuprawnionego do gry zawodnika UMCS, bilans zdobytych przez zawodników

KUL punktów  przesunął naszą drużynę z II miejsca na I).  II miejsce wywalczył indywidualnie

trener - mgr Jarosław Dobosz. W klasyfikacji drużynowej kobiet  KUL zajął miejsce III.

Trójbój siłowy mężczyzn – drużyna AZS KUL,  zajęła drużynowo w końcowej klasyfikacji (po

II rundach)  miejsce V. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli:  Piotr Nowicki  (I miejsce  w

kat. 65 kg), Paweł Niewęgłowski (II miejsce oraz III miejsce w w kat 85 kg).

Żeglarstwo kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której opiekunem była dr Joanna Kubińska

w ostatecznej klasyfikacji zajęła miejsce VI.



INNE ROZGRYWKI 

 Karate Shinkyokushinkai

Michał Ciechanowski (Teologia kurs B, studia stacjonarne jednolite magisterskie) zajął

II  miejsce w  Turnieju  Kwalifikacyjnym  do  Mistrzostw  Europy  Seniorów  Karate

Shinkyokushinkai, który odbył się w Łańcucie 1.03.2014 r. i tym samym uzyskał powołanie do

kadry narodowej na zbliżające się Mistrzostwa Europy Karate Shinkyokushinkai, które odbędą

się w Baku (Azerbejdżan) w dniach 30-31.05.2014 r.

Lekka atletyka

Danuta  Urbanik  (Administracja,  niestacjonarne  II  stopnia)  zdobyła  srebrny  medal

podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce na dystansie 1500 m, które

odbyły  się w Sopocie w dniach 22-23.02.2014 r.  oraz zajęła  XII  miejsce  podczas  Halowych

Mistrzostw Świata Seniorów w Lekkiej Atletyce na dystansie 1500 m, które rozegrane zostały

w Sopocie w dniach 7-9.03.2014 r.

Koszykówka

Podczas V Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w koszykówce, które

odbyły  się w Olsztynie  w dniach 9-10.05.2014 r.,  III  miejsce i  brązowy medal wywalczyli

klerycy  Wyższego  Seminarium  Duchownego  Zakonu  Braci  Mniejszych  w  Lublinie.  Skład

drużyny:  brat  Mianowski  Adam  (diakon,  VI  rok  studiów  teologicznych),  brat  Karczmarzyk

Borys  (alumn,  II  rok  studiów  teologicznych),  br.  Galanty  Marcin  (alumn,  I  rok  studiów

teologicznych), br. Pikuła Paweł (ponowicjusz II roku), br. Michalak Krzysztof (ponowicjusz II

roku), br. Fabich Krzysztof (ponowicjusz I roku), br. Baczkura Michał (ponowicjusz I roku).

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski w formule MMA

13.04.2014  r.  w  Żyrardowie  odbyły  się  Międzynarodowe  Akademickie  Mistrzostwa

Polski w formule MMA, gdzie w kategorii do 67 kg w Turnieju Ograniczonej Formuły Seniorów

srebrny medal  zdobył  Wojciech Surowaniec  (WZNoS Stalowa Wola,  Inżynieria środowiska,

stacjonarne I stopnia).



Taekwondo Olimpijskie

Podczas rozegranych w Łodzi 14.12.2013 r. Mistrzostwach Polski AZS w Taekwondo

Olimpijskim,  Karolina  Roszkiewicz (Filologia  polska,  stacjonarne  I  stopnia)  wywalczyła

srebrny medal w kat. 67 kg.

Cztery Dychy do Maratonu Lubelskiego

Podczas Pierwszej  Dychy do Maratonu,  rozegranej  22.09.2013 r.  na dystansie  10 km

KUL reprezentował  Zięba  Piotr (Politologia,  stacjonarne II  stopnia,  który  ukończył  bieg na

miejscu XI. Poprawił on swoją lokatę w kolejnym biegu, awansując na miejsce IX (Druga Dycha

do  Maratonu,  24.11.2013  r.).  Podczas  Trzeciej  Dychy  do  Maratonu,  rozegranej  2.01.2014

Uczelnię  reprezentowali:  Zięba  Piotr  (XII  miejsce)  oraz  Biała  Agata (Biotechnologia,

stacjonarne  I  stopnia),  która  zajęła  odległe  miejsce.  Czwarta  Dycha  do  Maratonu,  którą

rozegrano  13.04.2014  r.  skupiła  największą  liczbę  reprezentantów  KUL.  Najlepszy  wynik

osiągnął  stały  bywalec  biegów,  Zięba  Piotr,  który  uplasował  się  na  wysokim  IV miejscu.

Pozostali  uczestnicy:  Maziejuk  Marek  (Ekonomia,  stacjonarne  I  stopnia), Kowalczyk

Agnieszka (Filozofia, stacjonarne I stopnia), Biała Agata (Biotechnologia, stacjonarne I stopnia).


	Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II realizują się nie tylko na polu naukowym ale również sportowym. Osiągnięcia ich w tej dziedzinie są znaczące, jednak rok akademicki 2013/2014 nie był już tak spektakularny jeżeli chodzi o zdobyte medale, jak lata poprzednie. Nałożyło się na to wiele czynników, dlatego warto odnotować wszelkie starania studentów jak i ich trenerów, którzy podjęli próbę rywalizacji w akademickich rozgrywkach, zarówno na szczeblu ogólnopolskim (Akademickie Mistrzostwa Polski) jak i lokalnym (Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego).

