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Lublin, czerwiec 2016

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W tegorocznej edycji rozgrywek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uplasował
się podobne jak przed rokiem na IV pozycji. Na 46 punktowanych konkurencji wystartowaliśmy
w 44 (jedna jeszcze nie została rozegrana). Bezapelacyjnie najlepszą naszą drużyną był zespół
badmintona. W trzech konkurencjach zdobył on 43 punkty na możliwe 45 (I miejsca w turnieju
indywidualnym mężczyzn, drużynowym oraz II w indywidualnym kobiet). Na II miejscach podium
uplasowały się zespoły startujące w: judo kobiet, pływaniu kobiet, tenisie mężczyzn, trójboju
siłowym, streetbaskecie mężczyzn. Wyniki w startach we wszystkich dyscyplinach przedstawiają
się następująco:
- badminton
Zespół w klasyfikacji końcowej turnieju drużynowego uplasował się na I miejscu, podobnie
jak w turnieju indywidualnym mężczyzn (II miejsce zajął Daniel Gujski, zaś III – Paweł Lepianka).
Natomiast w turnieju indywidualnym kobiet drużyna KUL zajęła miejsce II (najwyższe III miejsce
zajęła Iwona Bryk).
- biegi przełajowe
Po dwóch rundach (zawody odbyły się w cyklu jesiennym oraz wiosennym) zespół zarówno
wśród kobiet jak i mężczyzn uplasował się na miejscu VI w klasyfikacji generalnej. Indywidualnie
najlepszy wyniki osiągnęła Karolina Korzeniowska – III miejsce w biegu I rundy.
- brydż sportowy
Reprezentantami KUL zarówno w I jak i II rundzie była para pracowników Uniwersytetu:
mgr Zofia Marek oraz mgr Andrzej Marek. Dzięki ich startom w końcowej klasyfikacji rozgrywek
KUL zajął miejsce III.
- ergometr wioślarski
Po rozegraniu dwóch rund zespół kobiet uplasował się na VI miejscu w klasyfikacji
generalnej, zaś zespół mężczyzn na miejscu – VII.
- futsal kobiet
Zespół kobiet po rozegraniu wszystkich meczów uplasował się na VIII miejscu.
- futsal mężczyzn
Zespół mężczyzn zakończył rozgrywki na miejscu IX.
- judo
W zmaganiach kobiet, w klasyfikacji generalnej Uczelnia zajęła miejsce II. Wśród
mężczyzn zakończyliśmy rozgrywki na miejscu V. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli:

Ewelina Bieńkowska (I miejsce w kat. 70 kg), Marzena Buniowska (III miejsce w kat. 70 kg),
Katarzyna Tereszkiewicz (II miejsce w kat. 63 kg), Izhko Serhii (III miejsce w kat. 73 kg),
Przemysław Kamiński oraz Damian Pendel (ex aequo III miejsce w kat. 90 kg), Łukasz Ceglarz (III
miejsce w kat. 90 kg).
- kolarstwo górskie
W wyścigach w kolarstwie górskim (typ XC cross country) w końcowej klasyfikacji
zarówno kobiet jak i mężczyzn zajęliśmy miejsce III. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli:
Kamil Grenda (II miejsce), Agnieszka Kęczkowska (III miejsce).
- koszykówka kobiet
Całoroczne zmagania zespołu zakończyły się zajęciem IV miejsce w końcowej klasyfikacji.
- koszykówka mężczyzn
Po zakończeniu wszystkich spotkań w klasyfikacji generalnej rozgrywek zespół KUL
uplasował się na miejscu V.
- lekkoatletka
Po dokonaniu podsumowań startów we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych, zespół
KUL uplasował się na IV miejscu w kategorii kobiet oraz na V miejscu w kategorii mężczyzn.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Agnieszka Kęczkowska (I miejsce w konkurencji rzut
oszczepem, II miejsce w pchnięciu kulą, ), Karolina Korzeniowska (III miejsce w biegu na 1500
m), Michał Kędra (III miejsce w biegu na 800 m).
- narciarstwo alpejskie
W tegorocznych zawodach w narciarstwie alpejskim w klasyfikacji drużynowej kobiet
zajęliśmy miejsce V, zaś w klasyfikacji mężczyzn miejsce IV.
- piłka nożna
W rozgrywkach piłkarskich zespół KUL po rozegraniu wszystkich spotkań uplasował się na
miejscu IV.
- piłka ręczna mężczyzn
W zmaganiach szczypiornistów zespół KUL zakończył się rozgrywki na miejscu V.
- pływanie
W tegorocznych zawodach pływackim nasze zespołu w końcowej klasyfikacji Mistrzostw
(po dwóch rundach) zajęły odpowiedni: kobiety - miejsce II , mężczyźni - miejsce V. Indywidualnie
najlepsze wyniki osiągnęli: Anna Bombolewska (III miejsce stylem klasycznym na 100m – I runda;
III miejsce stylem klasycznym na 100 m - II runda), Patrycja Mazur (III miejsce stylem
grzbietowym na 100 m – I runda; III miejsce stylem grzbietowym na 100 m – II runda), sztafeta 4 x
50 m stylem zmiennym w składzie Patrycja Mazur, Anna Bombolewska, Natalia Musiał, Justyna
Nowaczek – III miejsce (I runda), Karolina Ciepiela (III miejsce stylem motylkowym na 50 m- II

runda), sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym w składzie Patrycja Mazur, Anna Bombolewska,
Karolina Ciepiela, Katerina Minaieva – III miejsce (II runda), sztafeta 4 x 50 stylem dowolnym w
składzie: Ilona Borowska, Małgorzata Gomoła, Natalia Musiał, Justyna Nowaczek – III miejsce (II
runda).
- siatkówka kobiet
Zespół po zakończonych rozgrywkach zespół uplasował się na miejscu VI w końcowej
klasyfikacji.
- siatkówka mężczyzn
Drużyna KUL zakończyła tegoroczne zmagania siatkarskie na miejscu IV uzyskując tym
samym awans do półfinału Akademickich Mistrzostw Polski.
- siatkówka plażowa
W tegorocznych zmaganiach Uczelnię reprezentowało 6 par (3 męskie, 3 kobiece). W
końcowej klasyfikacji mężczyzn Uczelnia zajęła miejsce III zaś kobiety – miejsce V. Para
Bartłomiej Malec/Maciej Szymczyk zajmując indywidualnie III miejsce uzyskała awans do
półfinału Akademickich Mistrzostw Polski.
- snowboard
Drużyna KUL w końcowej klasyfikacji kobiet zajęła miejsce III zaś w klasyfikacji
mężczyzn - miejsce V. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskała Aleksandra Janicka zajmując
I miejsce w slalomie gigancie.
- streetbasket
W klasyfikacji końcowej kobiet nasze reprezentantki uplasowały się na IV miejscu, zaś w
klasyfikacji mężczyzn na miejscu II.
- strzelectwo
Po dwóch rundach KUL sklasyfikowany został na miejscu IV w rozgrywkach.
- szachy
Starty w turnieju drużynowym uplasowały zespół ostatecznie na miejscu III (w I rudzie
zespół zajął miejsce II zaś w rudzie II - miejsce III). Po dwóch rundach turnieju indywidualnego
KUL drużynowo zajął ostatecznie miejsce II (zajmując w I rundzie III miejsce, zaś w II rundzie –
miejsce I). W turnieju indywidualnym najlepsze miejsce zajęła Justyna Żebiełowicz (I miejsce
wśród kobiet-II runda; II miejsce wśród kobiet – I runda). W turnieju drużynowym bardzo dobre
wyniki osiągnął Mateusz Niedziela (najlepszy z KUL w I rundzie) a także Konrad Szczygieł i ks. dr
hab. Sławomir Pawłowski – najlepsi w II rundzie.
- tenis ziemny
Zespół mężczyzn w końcowej klasyfikacji uplasował się na II miejscu. Indywidualnie III

miejsce zajął Michał Sadowski. Zaś wśród kobiet KUL sklasyfikowany został na IV miejscu.
- tenis stołowy
W turnieju drużynowym zespół kobiet zakończył rozgrywki na miejscu IV zaś mężczyźni na
miejscu VII. W turnieju indywidualnym w końcowej klasyfikacji kobiet KUL uplasował się na
miejscu VI zaś w klasyfikacji mężczyzn na miejscu VIII.
- trójbój siłowy
W tegorocznych zmaganiach trójboistów KUL zakończył rozgrywki na miejscu II.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Maciej Myszkiewicz (III miejsce w kat.65 kg – I runda),
Damian Pendel (III miejsce w kat. 85 kg – I runda), Daniel Kaźmirski (II miejsce w kat.+95 kg – I
runda), Erwin Kochoń (III miejsce w kat. +95 kg- I runda)
- wspinaczka sportowa
Zmagania w tej dyscyplinie podzielone były na dwie konkurencje. Jedna były to zawody na
trudność, druga-na czas. Po rozegraniu dwóch rund w każdej z tych konkurencji, zespół KUL
w końcowej klasyfikacji uplasował się na miejscu IV zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.
- żeglarstwo
Zawody w tej dyscyplinie jeszcze nie zostały rozegrane.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W tegorocznych rozgrywkach o randze ogólnopolskiej uczestniczyły te zespoły, które
uzyskały bezpośredni awans (system eliminacyjny) a także te, które zajęły wysokie miejsce
we współzawodnictwie wojewódzkim. Medale udało się zdobyć w takich dyscyplinach jak:
badminton, snowboard i trójbój siłowy. Poniżej krótka charakterystyka zespołów uczestniczących
w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Szachy
Jak co roku szachiści zainaugurowali rozgrywki Akademickich Mistrzostw Polski. Zawody
odbyły się w Katowicach (15-17.01.2016 r.). W tegorocznej edycji nasz zespół uplasował się na VII
miejscu w klasyfikacji Uniwersytetów oraz XIX miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw.
W składzie drużyny znaleźli się:
- Konrad Szczygieł (Administracja, studia stacjonarne II stopnia),
- Jan Nowosad (Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia),
- Ireneusz Chabrzyk (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie),
- Mateusz Niedziela (MISHuS),
- Jolanta Bożek (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie),
- Justyna Żebiełowicz (Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia),
- dr hab. Piotr T. Nowakowski (Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
i Resocjalizacyjnej),
- ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Katedra Teologii Prawosławnej).
Najlepsza z kobiet, Justyna Żebiełowicz indywidualnie uplasowała się na 53 miejscu
w klasyfikacji generalnej kobiet na 66 startujących zawodniczek (13 miejsce w klasyfikacji typów
Uniwersytety). Natomiast najlepszy nasz zawodnik Konrad Szczygieł na 61 miejscu w klasyfikacji
generalnej zawodów na 196 startujących zawodników (22 w typach Uniwersytety).

Konrad Szczygieł (trzeci od prawej)

Mateusz Niedziela (po lewej), Ireneusz Chabrzk (po prawej)
Narciarstwo alpejskie
W zawodach rozegranych w Zakopanem (28.02-3.03.2016 r.) wystartowało dwóch naszych
reprezentantów: Emil Żak (Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia,) a także Damian Pendel
(Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia). Najlepszy z naszych zawodników Emil Żak,
w klasyfikacji generalnej slalomu gigant uplasował się na 83 miejscu na 146 zawodników
sklasyfikowanych natomiast w slalomie na miejscu 67 spośród 135 zawodników.

Snowboard
Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie odbyły się w Zakopanem, w dniach 0305.03.2016 r. Reprezentację Uczelni stanowili: Aleksandra Janicka (Prawo, studia stacjonarne
jednolite magisterski), Karolina Nowińska (Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia,), Paweł
Filipek (Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia).
Bardzo dobrze wypadła Aleksandra Janicka, triumfatorka zawodów wojewódzkich, która
indywidualnie zdobyła brązowy medal w typach Uniwersytety.
Wspinaczka Sportowa
Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej rozegrane zostały w dniach
8-10.04.2016 r. w Katowicach. KUL reprezentowały Katarzyna Tereszkiewicz (Psychologia,
studia stacjonarne jednolite magisterskie) oraz Joanna Zawilińska (Psychologia, studia
stacjonarne jednolite magisterskie). Obie nasze zawodniczki zajęły odległe miejsca w końcowej
klasyfikacji mistrzostw.
Aerobik sportowy
Akademickie Mistrzostwa Polski w aerobiku sportowym odbyły się w Poznaniu w dniach
14-17.04.2016 r. Reprezentująca Uczelnię drużyna sklasyfikowana została na odległym miejscu.
W jej składzie znalazły się: Marta Domańska (Filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia),
Karolina Bugaj (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Katarzyna Głuszek
(psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Vivsyana Khrystyna (Filologiasinologia, studia stacjonarne I stopnia), Nataliya Khrystyna (Filologia-sinologia, studia
stacjonarne I stopnia), Anhelina Reutskova (Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia).

Drużyna aerobiku sportowego z trenerką
Judo
Akademickie Mistrzostwa Polski w judo odbyły się w dniach 16-17.04.2016 r.
w Białymstoku. Uczestniczyły w nich Ewelina Bieńkowska (Bezpieczeństwo narodowe, studia
stacjonarne I stopnia) oraz Katarzyna Tereszkiewicz (Psychologia, studia stacjonarne jednolite
magisterskie). Obie reprezentantki zajęły odległe miejsca.
Biegi Przełajowe
Reprezentacja KUL w składzie: Artur Strug (Historia sztuki, studia stacjonarne
doktoranckie), Michał Kędra (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Dawid
Duda (Matematyka, studia stacjonarne II stopnia), Maciej Myszkiewicz (Informatyka, studia
stacjonarne I stopnia), Damian Grzywna (Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia)
uczestniczyła w Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, które rozegrane
zostały w Łodzi w dniach 15-16.04.2016 r. Rozgrywki zdominowały uczelnie o profilu
technicznym. KUL zajął odległe miejsce w klasyfikacji końcowej. Najlepszym naszym
zawodnikiem był Michał Kędra sklasyfikowany na 62 miejscu w biegu na 9 km.

Badminton
Akademickie Mistrzostwa Polski w badmintonie rozpoczęły się dla naszej reprezentacji
turniejem półfinałowym, rozgrywanym w Katowicach w dniach 11-13.03.2016 r. Spotkało się tam
16 zespołów z południowej części Polski. W klasyfikacji końcowej KUL uplasował się na V
miejscu, dającym awans do rozgrywek finałowych.
Turniej Finałowy rozegrany został w Krakowie w dniach 22-24.04.br. Wzięło w nim udział
16 najlepszych zespołów akademickich z Polski. Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Aleksandra Janicka (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Iwona Bryk (socjologia,
studia stacjonarne I stopnia), Aleksandra Skrzyńska (Psychologia, studia stacjonarne jednolite
magisterskie), Magdalena Pawluk (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Piotr
Szałas (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Daniel Gujski (Ekonomia, studia
stacjonarne I stopnia), Paweł Lepianka (Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia),
mgr Daniel Kiper (Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych).
Drużyna KUL zdobyła srebrny medal w typach Uniwersytety oraz VII miejsce w klasyfikacji
generalnej całych rozgrywek.

Trójbój siłowy
Tegoroczne Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym rozegrane zostały
w Katowicach w dniach 13-15.05.2016 r.
KUL reprezentowali: Damian Pendel (Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia), Erwin
Kochoń (Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia), Patryk Berger (Prawo, studia
studia stacjonarne jednolite magisterskie), Łukasz Młynek (Prawo, studia stacjonarne jednolite
magisterskie), Maciej Myszkiewicz (Informatyka, studia stacjonarne I stopnia).
Start naszej reprezentacji był bardzo udany. Indywidualnie najwyższe wyniki osiągnęli:
- Damian Pendel – brązowy medal w kat. 83 kg. w typach Uniwersytety
- Patryk Berger – V miejsce w kat. 105 kg. w typach Uniwersytety
- Erwin Kochoń – VI miejsce w kat. 105 kg w typach Uniwersytety
W klasyfikacji końcowej Uczelni KUL w typach Uniwersytety zajął IV miejsce.

Od
lewej: Łukasz Młynek, Maciej Myszkiewicz, Damian Pendel, Patryk Berger, Erwin Kochoń

Damian Pendel – III miejsce w typach Uniwersytety
Kolarstwo górskie
Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim rozegrano w Jeleniej Górze
w dniach 27-29.05.2016 r. Reprezentantami KUL byli Kamil Grenda (Krajoznawstwo i turystyka
kulturowa, studia stacjonarne I stopnia) oraz Maciej Wilk (Turystyka kulturowa, studia
stacjonarne II stopnia). Obaj zawodnicy w końcowej klasyfikacji mistrzostw zajęli odległe miejsca.
Lekkoatletyka
Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbyły się w Łodzi w dniach
2-4.06.2016 r. Uczestniczyli w nich:
- Michał Kędra (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie),
- Dawid Duda ( Matematyka, studia stacjonarne II stopnia),
- Maciej Myszkiewicz (Informatyka, studia stacjonarne I stopnia),
- Agata Biała (Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia)
- Agnieszka Kęczkowska (Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia),
- Karolina Korzeniowska (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Nasza reprezentacja wystartowała w następujących dyscyplinach:
bieg na 100 m (Maciej Myszkiewicz), bieg na 200 m (Dawid Duda, Maciej Myszkiewicz), bieg na
400 m (Dawid Duda), bieg na 800 m (Karolina Korzeniowska), bieg na 1500 m (Agata Biała,
Karolina Korzeniowska,

Michał Kędra), bieg na 3000 m (Michał Kędra), rzut oszczepem

(Agnieszka Kęczkowska), pchnięcie kulą (Agnieszka Kęczkowska).
Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Kęczkowska, zajmując IV miejsce w typach
Uniwersytety w rzucie oszczepem.

Agnieszka Kęczkowska

Michał Kędra (niebieska koszulka, drugi z prawej)

Piłka siatkowa mężczyzn
W dniach 10-13.04.2016 r. w Rzeszowie rozegrany został turniej półfinałowy Akademickich
Mistrzostw Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Drużyna KUL po udanych eliminacjach
wojewódzkich uzyskała awans do tej fazy rozgrywek. Łącznie uczestniczyło tam 14 zespołów
spośród Uczelni. Awans do ścisłego finału uzyskały 4 najlepsze zespoły. Niestety nie znalazła się
wśród nich drużyna KUL.
Barwy uczelni reprezentowali:
Paweł Andrukiewicz (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia),
Kamil Bagiński (Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia), Igor Bąk (Psychologia, studia
stacjonarne I stopnia), Szymon Borzych (Psychologia, studia stacjonarne I stopnia), Bartłomiej
Kaleta (zrezygnował ze studiów), Bartłomiej Malec (Prawo, studia stacjonarne I stopnia),
Konrad Pawlik (zrezygnował ze studiów), Jakub Skóra (Bezpieczeństwo narodowe, studia
stacjonarne I stopnia), Sebastian Sołtys (Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia),
Maciej Szymczyk (Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia), Marcin Urban (Bezpieczeństwo
narodowe, studia stacjonarne I stopnia).

Siatkówka plażowa mężczyzn
Zgodnie z Regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski, zawody wojewódzkie były
pierwszym etapem eliminacji do rozgrywek ogólnopolskich. Zajmując III miejsce w województwie,
para Bartłomiej Malec (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie) i Maciej Szymczyk
(Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia) zapewniła sobie awans do turnieju rozgrywanego
w Rzeszowie w dniach 3-5.06.2016 r. Tam, po zaciętych meczach nasi reprezentanci wywalczyli
awans do ścisłego finału Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, zajmując II
miejsce w całych rozgrywkach.
Zawody finałowe rozegrane zostaną w Gdyni w dniach 17-19.06.2016 r.

Maciej Szymczyk, Bartłomiej Malec – II miejsce

INNE ROZGRYWKI SPORTOWE O RANDZIE OGÓLNOPOLSKIEJ
VI Finał Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I
Po rozegraniu Lubelskiej Uniwersjady Studentów I roku awans do rozgrywek
ogólnopolskich uzyskała reprezentacja KUL w piłce siatkowej mężczyzn, która zajęła I miejsce
w rozgrywkach, a także zawodnicy startujący w ergometrze wioślarskim tj. Emilia Obara
(Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia) i Bartłomiej Stocki (Informatyka, studia
stacjonarne I stopnia).
W rozgrywkach finałowych, które odbyły się w Poznaniu w dniach 27-29.11.2015 r.
reprezentacja siatkarzy w składzie: Paweł Andrukiewicz (Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna), Bartosz Wasiluk (Bezpieczeństwo narodowe), Marcin Urban (Bezpieczeństwo
narodowe), Gabriel Sadurski (Psychologia), Szymon Borzych (Psychologia), Sebastian Sołtys
(Bezpieczeństwo narodowe), Mateusz Bik (Prawo), Igor Bąk (Psychologia) zajęła VIII miejsce.

Turniej o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Już raz 25 drużyny KUL wzięły udział w towarzyskim turnieju siatkarskim organizowanym
w dniach 18-20.03.2016 r. w Toruniu. W reprezentacji mężczyzn znaleźli się: Patryk Kotarski
(Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia), Szymon Borzych
(Psychologia, studia stacjonarne I stopnia), Marcin Urban (Bezpieczeństwo narodowe, studia
stacjonarne I stopnia), Paweł Andrukiewicz (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia
stacjonarne I stopnia), Kamil Bagiński (Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia), Igor Bąk
(Psychologia, studia stacjonarne I stopnia), Michał Wąsik (Biotechnologia, studia stacjonarne),
Maciej Szymczyk (Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia), Sebastian Sołtys
(Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia), Bartłomiej Malec (Prawo, studia
stacjonarne I stopnia). Zespół zajął V miejsce. Drużyna kobieca uplasowała się o jedno miejsce
niżej. VI miejsce wywalczyły: Dominika Kowalczyk (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
studia stacjonarne I stopnia), Monika Szymaniuk (Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka,
studia stacjonarne I stopnia), Agata Gorzkowska (Psychologia, studia stacjonarne jednolite
magisterskie), Karolina Kowalska (Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Diana
Bożek (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Kamila Kłeczek (Psychologia,
studia stacjonarne jednolite magisterskie), Agnieszka Kęczkowska (Biotechnologia, studia
stacjonarne II stopnia), Magdalena Borowiec (Filologia słowiańska, studia stacjonarne I stopnia).

15 PZU Cracovia Maraton
W 15 edycji jednej z większych imprez biegowych, zaliczanej do Korony Maratonów Polski
uczestniczyli studenci KUL – Artur Strug (Historia sztuki, studia stacjonarne doktoranckie),
Michał Kędra (Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie), Karolina Cisek
(Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie). Zawody odbyły się w Krakowie
15.05.2016 r. Bieg krakowski ukończyło 5570 biegaczy. Nasi studenci zajęli odległe miejsca.

One Day More 4 Volleyball
Studenci KUL włączyli się w akcję Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) - „One
Day More 4 Valleyball”, której celem było rozegranie jak największej liczby meczów w przeciągu
jednego dnia na obszarze całej Europy. Jako dzień rozgrywek wybrano 29 lutego br. Mecz miał być
rozegrany wg formuły jeden set do 29 punktów (6 vs 6 zawodników + sędziowie). Warunkiem
uczestnictwa było zgłoszenie swojego zespołu do Polskiego Związki Piłki Siatkowej. Uczestnikami

akcji

mogli być zarówno profesjonalni gracze jak i amatorzy, czy uprawiający siatkówkę

rekreacyjnie. Najważniejsze było rozegranie meczu. Ideą akcji było zwiększenie popularności piłki
siatkowej i propagowanie go w mediach. Na Hali KUL rozegrano 4 mecze.

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych
W dniach 11-12.06.2016 r. odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Szachach Błyskawicznych. Organizatorem tej imprezy na zlecenie PZSzach był Lubelski
Związek Szachowy.
W turnieju drużynowym uczestniczyło 19 drużyn z całej Polski, w tym reprezentacja KUL.
Nasi zawodnicy drużynowo zajęli 17 miejsce. Reprezentowali nas: Jan Nowosad (Ekonomia,
studia stacjonarne I stopnia), dr hab. Janusz Bień (Katedra Kultur i Literatur Romańskich),
Konrad Szczygieł (Administracja, studia stacjonarne II stopnia), ks. dr hab. Sławomir
Pawłowski (Katedra Teologii Prawosławnej), Jakub Reichert (Filologia angielska, studia
stacjonarne I stopnia). W turnieju indywidualnym (startowało 97 zawodników) najwyżej
odnotowani zostali: Konrad Szczygieł (43 miejsce) oraz dr hab. Janusz Bień (54 miejsce).

TURNIEJE OKOLICZNOŚCIOWE I INNE IMPREZY SPORTOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
Mijający rok akademicki dostarczył nam wielu sportowych emocji. Nie tylko za sprawą
oficjalnych akademickich rozgrywek ale także wewnętrznych imprez, które dzięki zaangażowaniu
pracowników jednostki, członków KU AZS KUL a także samych studentów udało się
zorganizować. Bezapelacyjnie największe emocje towarzyszyły podczas meczów MINIEURO –
KUL 2016.

Minimistrzostwa Europy KUL 2016
Od 18.04 do 12.05. br. na Hali Sportowej KUL, rozgrywany był jeden z największych
turniejów piłkarskich, w którym uczestniczyli wyłącznie studenci KUL. Turniej miał
odwzorowywać zbliżające się Mistrzostwa Europy we Francji, w którym uczestniczą 24
reprezentacje. Do naszego turnieju zgłosiło się 21 zespołów. Kapitanowie drużyn podczas
wspólnego spotkania organizacyjnego dokonali losowania kraju, który ich drużyna będzie
reprezentowała. Układ w poszczególnych grupach wyglądał identycznie jak w grupach ME Francja
2016 tj.:

GRUPA A
1. ALBANIA (Wałek M, Sołtys J, Szymański P, Kwiatkowski N, Waryszak C)
2. FRANCJA (Łosiewicz K, Piwowarski Z, Ciechanek C, Drewniak M, Wegiera D, Skupiński K)
3. SZWAJCARIA (Halota K, Klanowski M, Pastuszak M, Kruczyński K, Szymański J, Ceglarz Ł).
GRUPA B
1. ANGLIA (Frańczak M, Pamuła P,Gap M, Popek S, Bednarczyk P)
2. ROSJA (Wcisej W, Winnicki G, Saran D, Januszek R, Kowalski M)
3. WALIA (Skowroński D, Rydzak Ł, Zygmunt T, Proczek D, Kawka A, Świszcz P)
GRUPA C
1. IRLANDIA PŁN. (Samek M, Mrozek B, Górnik D, Bednarski F, Kozuj P, Spaczyński B)
2. NIEMCY (Nowosad J, Tarkowski J, Skałecki P, Reichert J, Samuła K, Tatara E)
3. POLSKA (Haliniak M, Bartoszek A, Topa P, Gil P, Wolski M, Bocheńczyk K)
4. UKRAINA (Jezierski M, Bujek R, Zdybel M, Bogacz M, Góźdź R, Drozd J)
GRUPA D
1. CHORWACJA (Golec P, Bosiak K, Mitura D, Grzelak M, Potręć K, Zdolski K)
2. CZECHY (Kapica W, Lepionka T, Leśniewski M, Klusek P, Kasprzycki M, Kloczkowski S)
3. HISZPANIA (Żmijewski M, Zdunek B, Madeja M, Michta J, Cąkała W, Buczek K)
4. TURCJA (Trochimiuk T, Zińczuk K, Szpura K, Szwaczkiewicz J, Żytko A, Sereczyński P)
GRUPA E
1. BELGIA (Gałęza Ł, Dunaj M, Kierepka K, Flor P, Frąszczak K, Fyda T)
2. IRLANDIA (Węgrzyn W, Waśko K, Winter M, Szelągowski A, Wieprzycki K, Szetelnicki K)
3. SZWECJA (Janczak E, Czuryło P, Andrukiewicz P, Draus G, Morawski A, Figat J)
4. WŁOCHY (Dębowski K, Wrzyszcz M, Dziuba K, Kosmala S, Pulik R, Żołnierz K)
GRUPA F
1. AUSTRIA (Lewandowski Ł, Małecki K, Kleban G, Zdyb M, Podwysocki S)
2. ISLANDIA (Kudela Ł, Śmiech, Nowak W, Nagnajewicz M, Mitura J)
3. WĘGRY (Suszek M, Suchcicki J, Majcher J, Polkowski M, Domonik A, Świeboda B)
Mecze grupowe (27 spotkań) wyłoniły 16 najlepszych zespołów, które awansowały do
kolejnej fazy turnieju. Były to: Francja, Albania, Szwajcaria, Anglia, Walia, Niemcy, Polska,
Ukraina, Turcja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Szwecja, Irlandia, Islandia, Węgry.
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Emocji w kolejnych fazach turnieju nie brakowało, przegrany odpadał a każda
z reprezentacji miała ambicje by zdobyć tytuł najlepszej drużyny Mistrzostw. W meczach 1/8
wyniki przedstawiały się następująco: Francja – Polska 12: 11 (6:6 w regulaminowym czasie gry, o
awansie zadecydowały rzuty karne); Turcja-Szwecja 2:7; Walia-Hiszpania 3:0; Islandia – Irlandia
3:1; Niemcy-Albania 3:4; Włochy – Chorwacja 8:1; Szwajcaria-Ukraina 0:3 (vo); Anglia-Węgry
(1:8). W ćwierćfinałach spotkały się Francja – Szwecja 8:1; Walia-Islandia 5:2; Albania-Włochy
3:10; Ukraina – Węgry 2: 1.
Mecze półfinałowe rozegrane zostały 11.05 br. podczas trwających Dni Sportu na KUL.
Pierwszym finalistą została reprezentacja Walii, która pokonała Francję 9:8 (6:6 w regulaminowym
czasie gry, o awansie zadecydowała dogrywka). Drugim finalistą została reprezentacja Włoch, która
zwyciężyła drużynę Ukrainy 8:3.
12.05 br. (Dni Sportu KUL) rozegrano mecz o brązowy medal Mistrzostw a także mecz
finałowy, trwających ponad miesiąc rozgrywek. III drużyną Mistrzostw została reprezentacja
Francji, która pokonała Ukrainę 11:6. Ci ostatni musieli zadowolić się najgorszym dla sportowca,
IV miejscem. Emocji nie brakowało podczas meczu finałowego, gdzie walka toczyła się nie tylko
o tytuł najlepszej drużyny Mistrzostwa ale także o tytuł najlepszego strzelca turnieju. Dwóch
zawodników reprezentacji Włoch wyszło na boisko z różnicą jednej bramki jeśli chodzi
o klasyfikację strzelców. Ich przewaga nad pozostałymi zawodnikami była tak znaczna, że nieomal
pewne było, że tytuł zdobędzie jeden z nich. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem
reprezentacji Włoch, która pokonała Walię wynikiem 8:3. Tytuł najlepszego strzelca turnieju
przypadł niespodziewanie dwóm zawodnikom. Krzysztof Dębowski (Włochy) oraz Mateusz
Wrzyszcz (Włochy) zdobyli po 23 gole. III miejsce przypadło Mateuszowi Drewniakowi, który
strzelił 19 bramek w całym turnieju.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały medale wręczone przez Kierownika Studium WF i Sportu
KUL mgra Piotra Olejarnika. Wszystkie 4 zespoły otrzymały również nagrody rzeczowe, a najlepsi
strzelcy tematyczne albumy.
Podczas całego turnieju rozegranych zostało 42 spotkań. Wzięło w nim udział 121

studentów. Najbardziej cieszy fakt, że emocji nie brakowało i na boisku i na trybunach, bowiem za
swoimi reprezentacjami podążali kibice. Hala tętniła sportowym życiem co dla organizatorów jest
największą satysfakcją.
W przygotowanie całej imprezy zaangażowani byli pracownicy SWFiS, w szczególności:
mgr Małgorzata Januszewicz, mgr Piotr Olejarnik, mgr Adam Piwiński, mgr Wojciech Paszek, mgr
Arkadiusz Czarnecki.

Podziel się kilometrem – Bieg po Równy Start
W dniach 26-27.11.2016 r. w Atrium Collegium Norvidianum KUL pojawiła się Mobilna
Strefa Zdrowia PZU, wyposażona w 2 bieżnie, 1 orbitrek, 1 rower, 1 ergometr. Za każdy pokonany
w strefie km PZU wypłacało 10,00 zł. Im więcej pokonanych kilometrów tym większa kwota za
jaką zostanie sfinansowany zakup sprzętu sportowego dla studentów niepełnosprawnych KUL.
W ciągu tych dwóch dni SWFiS aktywnie włączyło się w akcję, organizując zajęcia wychowania
fizycznego właśnie tam. W dużej mierze dzięki mobilizacji studentów I roku a także nauczycieli
wychowania fizycznego udało się pokonać 1033 km i tym samym zdobyć 10 330,00 zł na zakup
sprzętu.

Otwarte Mistrzostwa KUL w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn
Korzystając z okazji, że jednostka w ostatnim czasie wzbogaciła się w nowy sprzęt,
10.03.2016 r. zorganizowany został profesjonalny wyścig wioślarski. Zawodnicy mogli
rywalizować ze sobą trójkami, płynąc jednocześnie na trzech ergometrach. Wyniki pokazujące
dystans i czas w jakim był pokonywany wyświetlane były na ścianie, tak aby nie tylko sami
zawodnicy ale również zgromadzona publiczność mogła obserwować rywalizację. Najlepsze czasy
osiągnęli: wśród kobiet – Alicja Trzpil; wśród mężczyzn – Bartłomiej Stocki.

Turniej im. prof. Czesława Martyniaka o Puchar JM Rektora KUL
w piłce siatkowej mężczyzn
5 kwietnia 2016 r. rozegrany został Turniej im. prof. Czesława Martyniaka o Puchar JM
Rektora KUL w piłce siatkowej mężczyzn. W tegorocznej edycji turnieju powrócono do właściwej
formuły turnieju tj. udziału w nim zespołów akademickich. Rozgrywany przed laty był ważnym
wydarzeniem jeżeli chodzi o turnieje towarzyskie, a uczestniczyły w nim reprezentacje Uczelni
z całej Polski. W tegorocznej edycji rywalizowały ze sobą najlepsze drużyny siatkarskie
Lubelszczyzny:
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
- Uniwersytet Medyczny
- Politechnika Lubelska
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Na uroczystym rozpoczęciu Turnieju zjawili się goście specjalni:
- członkowie rodziny śp. prof. Czesława Martyniaka tj.: dr hab. Magdalena Charzyńska - Wójcik

(wnuczka), ks. dr Rafał Charzyński (wnuk), Wojciech Charzyński (zięć);
- prof. dr hab. Urszula Paprocka – Piotrowska, Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z
Zagranicą;
- mgr Stanisław Dobosz, kierownik SWFiS w latach 1976-2005, uczestnik i organizator Turnieju
im. prof. Czesława Martyniaka
Jako pierwszy głos zabrał, gospodarz imprezy, kierownik Studium WF i Sportu mgr Piotr
Olejarnik. Serdecznie przywitał zarówno przybyłych gości specjalnych jak również samych
zawodników. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Urszula Paprocka – Piotrowska, Prorektor KUL,
która jako przedstawiciel najwyższych Władz Uczelni dokonała uroczystego otwarcia turnieju.
Zanim jednak doszło do rozgrywek, krótki rys biograficzny na temat osoby śp. Czesława
Martyniaka

przytoczył mgr Stanisław Dobosz. Dla osób spoza Uczelni była to okazja do

zapoznania się z działalnością sportową i dydaktyczną, zmarłego tragicznie profesora naszej Alma
Mater.
Sama rywalizacja pomiędzy zespołami była bardzo zacięta. Głównym sędzią turnieju była
mgr Małgorzata Januszewicz. Zwycięzcą całych rozgrywek został zespół UMCS, który przegrał
jedynie z KUL (1:2); wygrywając z Politechniką Lubelską 2:0 oraz Uniwersytetem Medycznym
2:0. Miejsce drugie na podium przypadło zespołowi Uniwersytetu Medycznego, który wygrał dwa
spotkania: z KUL 2:0, z Politechniką Lubelską 2:0 a następnie przegrał 0:2 z UMCS. III miejsce
przypadło zespołowi Gospodarzy. KUL wygrał z Politechniką Lubelską 2:1, z UMCS 2:1 ale
przegrał 0:2 z Uniwersytetem Medycznym. Na ostatnim IV miejscu uplasowała się reprezentacja
Politechniki Lubelskiej, która przegrała wszystkie spotkania, z KUL 1:2, z UMCS 0:2, z
Uniwersytetem

Medycznym

0:2.
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choreograficznym zaprezentowała się drużyna aerobiku sportowego. Zespół przygotowała
dr Joanna Kubińska, trener sekcji.
Uroczystego zakończenia turnieju, połączonego z wręczeniem zwycięskim zespołom
pucharów i nagród dokonał Prorektor ds. studenckich – dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL,
który ufundował wszystkie nagrody.

DZIEŃ OTWARTY KUL
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Otwartego KUL Studium WF i Sportu
zorganizowało 27.04.2016 r. dwa turnieje sportowe, w których wzięła udział młodzież lubelskich
szkół ponadgimnazjalnych.
W turnieju piłki siatkowej uczestniczyły reprezentacje następujących szkół:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

- V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie
- XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki
- Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
W turnieju koszykówki brały udział:
- II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
- V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie
- XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
- Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego

Oba turnieje toczyły się na równoległych boiskach Hali Sportowej KUL. W zmaganiach
siatkarskich najlepsza okazała się reprezentacja I LO, która w meczu finałowym pokonała drużynę
V LO wynikiem 2:0 (25:15; 25:16). Trenerem zwycięskiego zespołu jest mgr Mira Wiśniewska.
W meczu o III miejsce drużyna ZSS Lublin pokonała reprezentację XXI LO wygrywając mecz 2:1
(16:25; 25:21; 15:11). Obsadę sędziowską stanowili: mgr Małgorzata Januszewicz, mgr Piotr
Olejarnik, organizatorzy turnieju siatkarskiego. W turnieju koszykówki zwyciężyła drużyna V LO,
która w finale pokonała XXIII LO wynikiem 60:53. Trenerem zwycięskiego zespołu jest mgr
Robert Rydz. W meczu o III miejsce drużyna ALMS pokonała zespół II LO 94:30. Sędzią
z ramienia SWFiS był mgr Adam Piwiński. Organizatorem turnieju był mgr Wojciech Paszek.
Podczas turnieju wystąpiła reprezentacja KUL w aerobiku sportowym. Pokaz przygotowała
dr Joanna Kubińska, trener sekcji.
W przerwach między meczami uczniowie mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną Uczelni,
w szczególności Wydziału Biotechnologii oraz Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu,
które przygotowały swoje stoiska informacyjne. Pracownicy i studenci obu wydziałów udzielali
zainteresowanym wszelkich informacji dot. wybranego kierunku studiów. Cały turniej rozgrywany
był w duchu fair play, przy licznie zgromadzonej publiczności. Łącznie w obu turniejach
uczestniczyło 86 uczniów.

SESJA NA SPORTOWO
W okresie przerwy międzysemestralnej tj. 28 stycznia do 10 lutego br. (dni robocze) Hala
Sportowa KUL w godz. 10.00-11.30 była dostępna bezpłatnie studentom KUL. Wszyscy sympatycy
sportu, pod opieką instruktora, mogli zagrać w piłkę nożną, koszykową, siatkową czy też w tenisa,
po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Inicjatywa ta pokazała, że sport na KUL-u ma się całkiem
dobrze. Każdego bowiem dnia, sektory w tych godzinach były pełne studentów.

KULTURALIA 2016
Dni Kultury Studenckiej to jeden z przyjemniejszych okresów studiów, dlatego też SWFiS
we współpracy z KU AZS KUL jak co roku włączyły się w program obchodów - Kulturalia 2016.
Dni Sportu (11-12.05.2016) na naszej Uczelni obfitowały w turnieje sportowe. Pierwszego dnia
rozegrany został konkurs Wyciskanie Sztangi Leżąc, zorganizowany przez Prezesa KU AZS KUL
Damiana Pendela. Uczestnicy mieli do dyspozycji trzy podejścia do dowolnego ciężaru sztangi,
który sami zgłosili przed podejściem. Zawodnik miał do wykonania jedno powtórzenie zgodnie z
komendami sędziego głównego. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali asekuranci znajdujący
się po obu stronach ławeczki, na której rywalizowali młodzi sportowcy. Uczestnicy zostali
podzieleni na pięć kategorii tj. do 74 kg masy ciała, do 93 kg masy ciała, powyżej 93 kg masy ciała,
kategoria OPEN oraz kategoria WOMEN. W najlżejszej kategorii zwyciężył Sebastian Zmysłowski
wyciskając 105 kg. W kategorii do 93 kg masy ciała najlepszym zawodnikiem okazał się Łukasz
Kojder, który zaliczył 170 kg, natomiast zwycięzcą kategorii plus 93 kg okazał się Daniel
Sierociuk, który zdołał wycisnąć 110 kg. W kategorii OPEN zwyciężył Łukasz Kuzioła, który
wycisnął 215 kg. Wielkie brawa należą się także kobietom, które dzielnie walczyły ze sztangą.
Najsilniejszą kobietą turnieju okazała się Ewelina Hereć, która zaliczyła 65 kg. Wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepsi trzej uczestnicy z każdej kategorii
otrzymali medale, suplementy diety oraz vouchery na darmowy masaż.
W tym samym czasie na równoległym sektorze zaplanowany był pokaz Zumby. Najwięcej
emocji towarzyszyło meczom futsalu mężczyzn. Trwający od przeszło miesiąca turniej
MiniMistrzostwa Europy KUL 2016 wkroczył w strefę medalową. Tego dnia rozgrywane były
półfinały pomiędzy reprezentacjami Wali i Francji oraz Włoch i Ukrainy. Do finału awansowały
zespoły Walii, która pokonała Francję 9:8 (6:6 w regulaminowym czasie gry, o awansie
zadecydowała dogrywka) oraz Włoch, którzy pokonali Ukrainę 8:3. Słoneczna aura pozwoliła na
rozegranie turnieju piłki siatkowej. W kilkugodzinnych zmaganiach na pięknych boiskach
plażowych KUL uczestniczyło 7 par, które walczyły między sobą wg systemu brazylijskiego.

Uczestniczyli w nim studenci KUL, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz
UMCS. Ostatecznie turniej wygrała para reprezentantów KUL (Szymczyk Maciej, Malec
Bartłomiej). II miejsce przypadło reprezentantom UMCS (Wróbel Łukasz, Bieńko Andrzej). Na III
stopniu podium uplasował się drugi zespół KUL (Kaleta Bartłomiej, Urban Marcin). IV miejsce
przypadło studentom Uniwersytetu Medycznego (Kusy Paweł, Machowicz Konrad).
12 maja br. odbył się Maraton Fitnessu. Podzielony był on na 2 części. Pierwszą prowadziła
mgr Małgorzata Krawczyk, trener gimnastyki sportowej, V-ce Mistrzyni Polski z 2015 r. w Fitness
sylwetkowym kobiet. Ćwiczenia fitness a także trening Body Fit tak wszechobecne w wielu
klubach mają na celu wzmocnić układ sercowo-naczyniowy, tonus naczyniowy a także wzmocnić
całe ciało na poziomie mięśni lokalnych. Drugą część poprowadziła trener sekcji aerobiku
sportowego dr Joanna Kubińska. Jej układ choreograficzny prowadzony był w klimacie funky czyli
połączenia fitnessu i tańca. Styl ten charakteryzuje się miękkością i izolacją ruchu. Jest wesołą
i luźną formą tańca. W obu pokazach uczestniczyło ok. 70 osób. Na równoległym sektorze odbył
się Turniej Streetbasketu organizowany przez mgra Wojciecha Paszka i Adama Piwińskiego. Wzięło
w nim udział 5 drużyn: 4 męskie (Sportowe Świry, Prawo I, Stal Ostrów, Kasztany) oraz jedna
kobieca - Lejdis. W turnieju zwyciężyła drużyna Kasztanów, która wygrała wszystkie mecze. Na II
miejscu uplasowała się ekipa Stali Ostrów, która uległa jedynie drużynie Kasztanów. Na trzecim
miejscu podium znalazła się kobieca drużyna Lejdis z dorobkiem dwóch zwycięstw i dwóch
porażek. Tego samego dnia odbyły się ostatnie, ale najważniejsze mecze MiniMistrzostw Europy
KUL 2016. III drużyną Mistrzostw została reprezentacja Francji, która pokonała Ukrainę 11:6. Ci
ostatni musieli zadowolić się najgorszym dla sportowca, IV miejscem. Emocji nie brakowało
podczas meczu finałowego, gdzie walka toczyła się nie tylko o tytuł najlepszej drużyny
Mistrzostwa ale także o tytuł najlepszego strzelca turnieju. Dwóch zawodników reprezentacji
Włoch wyszło na boisko z różnicą jednej bramki jeśli chodzi o klasyfikację strzelców. Ich przewaga
nad pozostałymi zawodnikami była tak znaczna, że nieomal pewne było, że tytuł zdobędzie jeden z
nich. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem reprezentacji Włoch, która pokonała Walię
wynikiem 8:3.Tytuł najlepszego strzelca turnieju przypadł niespodziewanie dwóm zawodnikom.
Dębowski Krzysztof (Włochy) oraz Wrzyszcz Mateusz (Włochy) zdobyli po 23 gole. III miejsce
przypadło Mateuszowi Drewniakowi, który strzelił 19 bramek w całym turnieju. Trzy najlepsze
drużyny otrzymały medale wręczone przez Kierownika Studium WF i Sportu KUL mgra Piotra
Olejarnika. Wszystkie 4 zespoły otrzymały również nagrody rzeczowe, a najlepsi strzelcy
tematyczne albumy. Ostateczna klasyfikacja
I - WŁOCHY (Dębowski K., Wrzyszcz M., Dziuba K., Kosmala S., Pulik R., Żołnierz K.)
II - WALIA (Skowroński D., Rydzak Ł., Zygmunt T., Proczek D., Kawka A., Świszcz P.)
III - FRANCJA (Łosiewicz K., Piwowarski Z., Ciechanek C., Drewniak M., Wegiera D.,

Skupiński K.)
IV – UKRAINA (Jezierski M., Bujek R., Zdybel M., Bogacz M., Góźdź R., Drozd J.)

Jubileuszowy Mecz Wspomnień w Piłce Koszykowej
13.05.2016 r. o godz. 20.00 w Hali Sportowej KUL rozegrany został mecz towarzyski
w piłce koszykowej pomiędzy drużynami AZS KUL, które uzyskały najwyższe wyniki w historii
istnienia sekcji koszykówki na KUL. Były to:
- drużyna brązowych medalistów Mistrzostw Polski Uniwersytetów z 1991 r. W jej składzie
znaleźli się: Marcin Zaborski, Witold Zelazowski, Jacek Jachim, Grzegorz Nieznaj, Grzegórz Piróg,
Bogumił Szady, Tomasz Rogowski, Robert Paluch, Jacek Bednarz, Andrzej Mierzwa, Waldemar
Kowalczuk, Robert Rak (trener: mgr Janusz Herbin).
- drużyna srebrnych medalistów Mistrzostw Polski Uniwersytetów z 2003 r.
Medal wywalczyli: Marcin Rzegocki, Grzegorz Ożóg, Bogumił Szady, Piotr Saniawa, Remigiusz
Gruba, Paweł Mazurek, Łukasz Baran, Sebastian Stępniak, Aleksander Langer, Karol Sputowski,
Robert Kulik, Bartosz Kuna (trenerzy: mgr Wojciech Paszek, mgr Janusz Herbin).
Udział wzięło wielu naszych absolwentów. Dla niektórych z nich będzie to pierwszy powrót
do Lublina od czasów zakończenia studiów. Obecni byli także trenerzy obu drużyn – mgr Janusz
Herbin, mgr Wojciech Paszek, obecny kierownik SWFiS – gr Piotr Olejarnik, kierownik SWFiS
w latach 1976-2005 – mgr Stanisław Dobosz.

Piknik Rodzinny w ramach Święta Patronalnego KUL
4 czerwca br. na terenach zielonych Kampusu - Poczekajka zorganizowany został Piknik
Rodzinny dla dzieci pracowników naszej Uczelni. Także i w tym roku w organizację spotkania
włączeni zostali pracownicy Studium WF i Sportu (dr J. Kubińska, mgr I. Szyłejko, mgr
A. Czarnecki, mgr W. Paszek, mgr A. Piwiński), którzy przygotowali szereg ciekawych zabaw dla
najmłodszych uczestników.
Studium Wychowania

Fizycznego

KUL w

mijającym

roku akademickim

było

współgospodarzem wielu imprez sportowych organizowanych przez m. in. Akademicki Związek
Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. Były to Akademickie Mistrzostwa
Polski w koszykówce kobiet (finał) czy Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w siatkówce plażowej.

Grand Prix Lubelszczyzny w siatkówce plażowej – Turniej o Puchar JM Rektora
KUL
2.07.2016 r. na terenie boisk do sportów plażowych odbył się Turniej o Puchar JM Rektora
KUL – Grand Prix Lubelszczyzny w siatkówce plażowej. Do turnieju zgłosiło się aż 28 drużyn. Po
przeprowadzeniu systemu podwójnych eliminacji, w samym turnieju uczestniczyło 26 zespołów.
Wśród nich znalazło się pięć par, które zdobyły punkty w rankingu Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Poza zawodnikami z województwa lubelskiego, w zawodach uczestniczyły pary z
innych województw oraz jedna para z Ukrainy. Po ośmiu godzinach zmagań w

wyłoniono

zwycięzców turnieju, którymi okazali się Maciej Kołodziejczyk i Krzysztof Pigłowski (tegoroczni
finaliści Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej). W finale po bardzo
emocjonującym, stojącym na wysokim poziomie meczu pokonali parę Daniel Szaniawski i Dorian
Poinc 2:1 w setach. W meczu o Trzecie miejsce para Jakub Guz i Marcin Kurek pokonała parę z
Radomia – Krzysztof Michalski i Dominik Wanat.

