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Rok  akademicki  2012/2013  przyniósł  nam  kolejne  medale  zdobyte  na  imprezach

o najwyższym szczeblu, jednak nie jest to już taka liczba jak w latach ubiegłych. Wpłynęło na to

wiele czynników, a najważniejszym z nich były finanse. Z racji zmniejszonego budżetu, tylko

niektóre sekcje miały zapewniony start w Akademickich Mistrzostwach Polski. Niektóre z nich

same  finansowały  sobie  wyjazd.  Klasyfikacja  generalna  opiera  się  na  punktacji  łącznej

wszystkich dyscyplin, a z racji małej liczby startów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

II w tegorocznych rozgrywkach zajął dopiero 58 miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych

(dla porównania w roku ubiegłym było to miejsce 27). Oprócz rozgrywek ogólnopolskich, sekcje

KUL dzielnie walczyły w rozgrywkach wojewódzkich. Dodatkowo studenci KUL często brali

udział  w  zawodach,  które  nie  są  objęte  kalendarzem  Akademickich  Mistrzostw  Polski  czy

Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI

Maraton

Bardzo  dobrze  zaprezentowali  się  zawodnicy  sekcji  lekkiej  atletyki  i  biegów

przełajowych, którzy zdobyli  drużynowo złoty medal  w  Akademickich Mistrzostwach Polski

w Maratonie (Cracovia Maraton), które odbyły się 28.04.2013 r. w Krakowie. Drużynę tworzyli:

Zięba  Piotr  (V  miejsce  w  końcowej  klasyfikacji), Szabat  Paweł (8  miejsce  w  końcowej

klasyfikacji) oraz Antoń Paweł (XVIII miejsce w końcowej klasyfikacji). 

Trenerem sekcji jest mgr Elżbieta Żurawska.



Półmaraton

Zarówno  w  maratonie  jak  i  półmaratonie  zawodnicy  KUL  znajdują  się  w  czołówce

klasyfikacji.  Podczas  Akademickiego Pucharu Polski  w Półmaratonie,  jaki  odbył  się  w Pile,

w dniach  7-9.09.2013 r.  drużyna  KUL w składzie:  Antoń Paweł, Brodacki  Tomasz,  Zięba

Piotr zdobyła  brązowy medal. Opiekunem zawodników podczas zawodów był mgr Stanisław

Lis.



Lekkoatletyka

             Drużyna lekkiej atletyki uczestniczyła w dniach 6-8.06.2013 r. w Akademickich

            Mistrzostwach Polski w Łodzi. 

            Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła Danuta Urbanik, która w biegu na

           800 m zdobyła 2 złote medale, w kategorii szkół wyższych oraz uniwersytetów.

 Dobrze spisała się także Agnieszka Kęczkowska, która w konkurencji rzutu oszczepem, zajęła

V  miejsce  w  kategorii  uniwersytetów.  Na  takim  samym  miejscu  (V  wśród  uniwersytetów)

uplasował się Grzegorz Józak, w skoku wzwyż.

Trenerem sekcji lekkiej atletyki oraz biegów przełajowych jest mgr Elżbieta Żurawska.



Piłka nożna mężczyzn

 

Drużyna piłki nożnej po rozgrywkach półfinałowych uzyskała pewny awans do ścisłego

finału  Akademickich  Mistrzostw Polski  w piłce  nożnej,  które  rozegrane  zostały w Opolu  w

dniach 9-12.06.2013 r. Nasi piłkarze pierwszy raz w historii zdobyli  złoty medal w  kategorii

uniwersytetów.  W składzie drużyny znaleźli się: Szymon Prześniak, Dawid Pożak, Grzegorz

Turski,  Paweł Kilijański,  Arkadiusz Kister,  Grzegorz Wróblewski,  Damian Ścibor,  Kamil

Rutkowski,  Artur  Oszast,  Kamil  Szysiak,  Adam  Piskorz,  Mateusz  Majewski,  Mateusz

Materna,  Tomasz  Rola,  Karol  Kornet,  Kamil  Martyna,  Daniel  Chariasz,  Mariusz

Bździuch.

Trenerem drużyny jest mgr Jerzy Dumbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ponadto  w Akademickich  Mistrzostw Polski  (bez   pozycji  medalowej)  wzięły  udział

następujące sekcje sportowe KUL: piłka ręczna kobiet (IV miejsce w typach Uniwersytety), tenis

stołowy kobiet (V miejsce w typach  Uniwersytety), aerobik sportowy (VIII miejsce w typach

Uniwersytety), trójbój siłowy mężczyzn (VI miejsce w typach Uniwersytety), ergometr wioślarski

k i m , badminton k i m, koszykówka kobiet, tenis ziemny mężczyzn.



AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

W roku akademickim 2012/2013 studenci AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana  Pawła  II  rywalizowali  o  miejsce  na  podium  w  końcowej  klasyfikacji  Akademickich

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. To największa impreza sportowa studentów w naszym

regionie.  Tegoroczne  rozgrywki  nasi  studenci  zakończyli  na  IV  miejscu  w  klasyfikacji

generalnej.  Do  rozgrywek  zgłoszonych  zostało  18  uczelni  wyższych  z  terenu  województwa

lubelskiego.

W poszczególnych dyscyplinach drużyny AZS KUL uplasowały się na następujących pozycjach:

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

w turnieju indywidualnym kobiet zajęła II miejsce (II miejsce indywidualnie zajęła Iwona Bryk)

zaś drużyna mężczyzn miejsce IV. W turnieju drużynowym k i m – AZS KUL uplasował się na

IV miejscu.  

Biegi  przełajowe  kobiet  i  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,   którą  trenuje  mgr  Elżbieta

Żurawska,  po  dwóch  rundach  w  klasyfikacji  drużynowej  kobiet  zajęła  II  miejsce  zaś  w

klasyfikacji mężczyzn zajęła IV miejsce. Warto zaznaczyć, że Danuta Urbanik, reprezentująca

KUL zajęła I miejsce w I rundzie rozgrywek.

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

klasyfikacji  drużynowej  k i  m po 2 rundach zajęła  II  miejsce,  przy czym w II  rundzie para

reprezentująca KUL – Andrzej Marek oraz Łukasz Nikel zwyciężyła w rozgrywkach. 

Ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której opiekunem jest mgr Iwona

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

kobiet zajęła miejsce IV zaś mężczyzn miejsce VI. Studenci sekcji ergometru brali też udział

w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Futsal  kobiet –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr  Jerzy  Dumbal,  została

sklasyfikowana na miejscu V.

Futsal  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr  Jerzy  Dumbal  zajęła  w

końcowej klasyfikacji miejsce VII. 

Kolarstwo górskie –  drużyna trenowana przez Tomasza Balę, zajęła w końcowej klasyfikacji

drużynowej rozgrywek miejsce III wśród kobiet oraz miejsce IV wśród mężczyzn. Warto jednak

zaznaczyć,  że  studentka  KUL Daria  Gwiazdowska  nie  miała  sobie  równych  wśród  kobiet  i

pewnie wygrała tegoroczne zawody. 



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

w klasyfikacji  końcowej  zajęła  miejsce  III.  Ponadto  drużyna  brała  udział  w  półfinałach

Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet, które odbyły się w Lublinie w dniach 9-

12.05.2013 r. , nie uzyskując jednak awansu do ścisłego finału.

Koszykówka  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  trenowana  przez  mgr  Wojciecha  Paszka,

w klasyfikacji końcowej wywalczyła miejsce III.

Lekkoatletyka kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Elżbieta Żurawska,

w klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce V (II miejsce indywidualnie zajęła Agnieszka

Kęczkowska w rzucie  oszczepem),  zaś  wśród mężczyzn  miejsce  IV (indywidualnie  najlepiej

wypadł Grzegorz Józak, zajmując III miejsce w skoku wzwyż oraz biegu na 200 m). II miejsce

zajęła także sztafeta mężczyzn 4 x. 400 m.

Narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Wojciech

Paszek, w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zajęła miejsce III.

Piłka  nożna  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  którą  trenuje  mgr  Jerzy  Dumbal,  zajęła

w końcowej  klasyfikacji  miejsce  IV.  Zajęte  miejsce  nie  miało  przełożenia  na  rozgrywki

ogólnopolskie gdzie drużyna zdobyła złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w typach

uniwersytetów.

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 V. Dodatkowo

drużyna  kobiet  brała  udział  w  półfinałach  Akademickich  Mistrzostw  Polski  w  piłce  ręcznej

kobiet, jakie odbyły się w Lublinie w dniach16-19.05.2013 r. Po ostatecznych finałach drużyna

kobieca KUL uplasowała się na IV miejscu w typach uniwersytetów. 

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

zajęła VI miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

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

zajęła miejsce III w końcowej klasyfikacji rozgrywek.

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

w końcowej klasyfikacji rozgrywek miejsce VII.

Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn – drużyna kobiet AZS KUL, prowadzona przez mgr

Małgorzatę  Januszewicz  w  klasyfikacji  końcowej  zajęła  miejsce  VII,  podobnie  jak  drużyna

mężczyzn,  prowadzona  przez  mgr  Piotra  Olejarnika,  która  także  w  końcowej  klasyfikacji

rozgrywek zajęła VII miejsce. 

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

zajęła drużynowo w końcowej klasyfikacji mężczyzn miejsce IV (II miejsce indywidualnie zajął

Bartłomiej Maroń z KUL) zaś w klasyfikacji kobiet miejsce V. 



Streetbasket kobiet i mężczyzn  – AZS KUL, drużynowo w końcowej klasyfikacji kobiet zajął

miejsce II, zaś wśród mężczyzn miejsce III.  Sekcję kobiecą prowadzi mgr Arkadiusz Czarnecki,

zaś męską – mgr Wojciech Paszek.

Strzelectwo -  sekcja  prowadzona  przez  mgr  Damiana  Dudę  zajęła  w końcowej  klasyfikacji

rozgrywek miejsce II

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

zajęła w końcowej klasyfikacji turnieju indywidualnego (po 2 rundach) miejsce II. W obu rudach

indywidualnie  zwyciężył  student  KUL  –  Konrad  Szczygieł.  Wśród  kobiet  w  I  rundzie

triumfowała zawodniczka KUL-Katarzyna Gondko.

W turnieju drużynowym (po 2 rundach) drużyna KUL zajęła II miejsce w końcowej klasyfikacji.

Tenis stołowy kobiet i mężczyzn  - rozgrywki tenisa stołowego są  najbardziej rozbudowane

spośród  wszystkich  dyscyplin.  Uczelnie  startują  w  dwóch  turniejach:  indywidualnym  oraz

drużynowym.  Po  turnieju  indywidualnym  sporządzana  jest  klasyfikacja  drużynowa  uczelni,

podobnie jak w przypadku turnieju drużynowego.

W  turnieju  drużynowym  pod  dwóch  rundach,  drużyna  kobieca  KUL  uplasowała  się  na  III

miejscu, zaś męska na miejscu VII. 

W turnieju indywidualnym, po dwóch rundach, drużyna kobiet zajęła miejsce II, zaś drużyna

męska miejsce IX. Wśród kobiet I rundę jesienną wygrała Renata Gumula, studentka naszego

Uniwersytetu.  II  runda  (wiosenna)  także  należała  do  studentki  KUL.  Wygrała  ją  Wiktoria

Kamińska.  Oprócz  ligi  międzyuczelnianej  drużyna  KUL  startowała  w  Akademickich

Mistrzostwach Polski.  Zawodników do startu w zawodach przygotował Bartosz Kiciak.

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

Dobosza,  w  końcowej  klasyfikacji  drużynowej  mężczyzn  zajęła  miejsce  II  (II  miejsce

indywidualnie  wywalczył  Jarosław  Dobosz,  zaś  III  –  Adrian  Goruń),  zaś  w  klasyfikacji

drużynowej  kobiet  drużyna  KUL  zajęła  miejsce  III.  Drużyna  męska  brała  też  udział

w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski (Kraków, 17-19.05.2013 r.) nie uzyskując jednak

awansu do ścisłego finału.

Trójbój siłowy mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Piotra Olejarnika, zajęła

drużynowo w końcowej klasyfikacji (po II rundach) miejsce III. Dodatkowo drużyna trójboistów

brała udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju (Łódź, 10-12.05.2013 r.), gdzie

KUL zajął VI miejsce w typach uniwersytetów.

Żeglarstwo kobiet i mężczyzn –  drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Iwonę Szyłejko

w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce V.



UDZIAŁ STUDENTÓW KUL W IMPREZACH
OGÓLNOPOLSKICH I WOJEWÓDZKICH

 

Piłka nożna halowa

Wyższe  Seminarium  Duchowne  Diecezji  Zamojsko-Lubaczowskiej  zajęło  II  miejsce

i zdobyło  srebrny medal podczas  rozegranych  2 marca  2013 r.  w Radomiu  -  V Mistrzostw

Polski Wyższych Seminariów Duchownych w piłce nożnej halowej.

Drużyna WSD –ZAMOŚĆ LUBACZÓW wystąpiła w składzie: 

dk Maciej Banach (rok VI), dk Łukasz Malec (rok VI), al. Adam Malinowski (rok V),

al. Krzysztof Sosnowski (rok V),  al. Kamil Boć (rok III),  al. Łukasz Krzemiendak (rok III),

al. Daniel Litwin (rok III) i al. Paweł Krzaczek (rok I)

Trenerem i opiekunem sekcji gier zespołowych dla Wyższych Seminariów Duchownych

jest mgr Stanisław Lis.

Maraton MTB

                         

11.05.2013  r.  odbyły  się  Akademickie  Mistrzostwa  Województwa  Lubelskiego

w maratonie  MTB.  Zawodnicy  sekcji  KUL  wygrali  zarówno  kategorię  kobiecą  (Daria

Gwiazdowska-I miejsce) a także męską (Maciej Wilk-I miejsce).

 26.05.2013 r. w Kluszkowcach odbył się pierwszy etap cyklu wyścigów AZS MTB CUP.

Bardzo dobrze zaprezentowała się Daria Gwiazdowska, studentka KUL, która zajęła I miejsce.



Impreza  ta  ma dodatkową rangę Akademickiego Pucharu Polski  w XCO. W II etapie,  który

odbył  się w Zieleńcu 20.07.2013 r. studentka zajęła  II miejsce,  które utrzymała w III etapie

rozgrywanym w Lublinie, 25.08.2013 r. W klasyfikacji generalnej AZS oraz U-23 po wszystkich

etapach uplasowała się na III miejscu.

Bieg po schodach

Studentka  KUL  Daria  Gwiazdowska zajęła  I  miejsce i  zdobyła  złoty medal na

Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegu po Schodach „Tower runnig vol. 3” jakie odbyły się

26.04.2013  r.  w  Opolu.   Do  pokonania  były  schody  mieszczące  się  w  jedenastopiętrowym

budynku. Trasę tą nasza zawodniczka pokonała w niespełna minutę.

Badminton



Studenci KUL należący do sekcji badmintona, prowadzonej przez Tomasza Kamińskiego,

uczestniczyli nie tylko w akademickich rozgrywkach jakimi są Akademickie Mistrzostwa Polski

czy Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Wielu z nich stanowi trzon klubów

walczących w II lidze badmintona w sezonie 2012/2013. W grupie lubelsko-podkarpackiej na II

miejscu ukończył rozgrywki klub UKS Ostrówek – KUL Lublin, zaś na IV miejscu druga nasza

drużyna - AZS KUL Lublin. 

Strzelectwo

Żołnierze Legii Akademickiej KUL i jednocześnie członkowie sekcji strzeleckiej  KUL

zdobyli trofea w trzech konkurencjach w IX Międzynarodowym wieloboju strzeleckim o Puchar

Ministra Obrony Narodowej rozgrywanym w dniach16-18.11.2012 r. w Świętoszowie na terenie

poligonu 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Broni Stanisława Maczka.

Na zawodach rywalizowały w 5 kategoriach  zespoły z różnych krajów (m. in. Szwajcarii,

Niemiec, Austrii, Czech, Łotwy). Trenerem drużyny był sierż. mgr Damian Duda.

Z naszej uczelni startowały dwie drużyny w składzie: 

- 1 drużyna: Czopek Paweł, Dziekanowski Konrad, Kaufman Emilian, Ołownia Tomasz;

- 2 drużyna: Bielecki Adam, Kołodziej Jakub, Plichta Sebastian, Sarota Andrzej. 

 W zawodach zajęli tytułowane miejsca w kategoriach:

I  miejsce drużynowo- Karabin szturmowy „Beryl” (drużyna 1)

III miejsce indywidualnie – Karabin maszynowy PK (Czopek Paweł)

III miejsce – Karabin szturmowy „Beryl”- strzelanie serią (Kołodziej Jakub)


	Bieg po schodach

