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2011

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło zdobywają złoty
medal Mistrzostw Świata w Rock and Rollu akrobatycznym w Monachium

2012

Sylwia Bogacka zdobyła srebrny medal w strzelaniu
z karabinu pneumatycznego podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie

2012

Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki złotymi
medalistami turnieju drużynowego tenisistów stołowych podczas Paraolimpiady w Londynie

2012

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło zdobywają złoty
medal Mistrzostw Świata w Rock and Rollu akrobatycznym w Moskwie

piłkarze ręczni Stelmet AZS UZ zdobywają złoty medal
w AMP w Kaliszu; trenerzy Marek Książkiewicz, Wojciech Skołozdrzy

2012

Renata Schodnik i Marek Szulgo zdobywają srebrny
medal w tańcu towarzyskim w Akademickich Mistrzostwach Europy w Bratysławie

2011

Adam Jeske zostaje prezesem Lubuskiej Organizacji
Środowiskowej AZS

2013

mecz piłkarzy ręcznych KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego z „Vive Targi” Kielce w Pucharze Polski;
trener Mariusz Kwiatkowski

2011

3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal studentów Adama
Pluteckiego, Jakuba Jasińskiego, Tomasza Rumianowskiego, Krzysztofa Gawłowicza i Przemysława
Mielniczuka w AMP w pływaniu w Katowicach; trener
Tomasz Grzybowski

2014

piłkarze ręczni KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz trzeci awansują do I ligi; trenerzy Mariusz
Kwiatkowski, Robert Urbański

2016

sekcja futsalu KU AZS UZ zdobyła złoty medal w AMP
w Poznaniu; trener Maciej Górecki

2016

sekcja futsalu KU AZS UZ awansuje do I ligi; trener
Maciej Górecki

2016

Piotr Kaliszuk i Dominika Kiszkurno uczestnikami
Akademickich Mistrzostwa Świata w jeździectwie
w Flyinge (Szwecja). Reprezentacja Polski zajęła
V miejsce; trener Olaf Maron, kierownik ekipy Marek
Lemański

2008

mgr Tomasz Grzybowski zostaje kierownikiem SWFiS UZ

2009

piłkarki nożne KŚ AZS UZ zajmują 1. miejsce w II lidze;
trener Marek Lemański

2009

zespół Stelmet AZS UZ Zielona Góra w piłce ręcznej
mężczyzn ponownie w I lidze; trenerzy Marek Książkiewicz, Paweł Kupiński

2009

złoty medal zespołu KŚ AZS UZ Zielona Góra w XIV Mistrzostwach Polski AZS w grach zespołowych w Krakowie; trener Tomasz Paluch

2009

prof. dr hab. Zdzisław Wołk zostaje prezesem KŚ AZS
w Zielonej Górze

2010

2011

2011

2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale studentów UZ
Mateusza Furmańskiego, Michaliny Kwaśniewskiej,
Artura Olejarza, Kingi Sadłowskiej i Piotra Frąckiewicza w AMP w lekkiej atletyce w Poznaniu
brązowy medal studentów Konrada i Wojciecha Kozików w siatkówce plażowej w AMP i srebrny medal
w klasyfikacji Uniwersytetów w Pogorzelicy

Wspomnienie
Piotr galant
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Fot. T. Gawałkiewicz

Piotr Galant urodził się 31 marca 1955 r. Ukończył Technikum Elektryczne
w Zielonej Górze, a następnie studia na AWF we Wrocławiu. Karierę koszykarską
rozpoczął w zielonogórskim „Zrywie”, a od 1976 r. kontynuował ją w „Zastalu”.
W 1984 r. jako rozgrywający wprowadził drużynę „Zastalu” – po raz pierwszy w historii zielonogórskiego klubu – do koszykarskiej ekstraklasy.
W koszykarskiej ekstraklasie grał do 1988 r., kiedy to czynne uprawianie sportu
musiał zawiesić ze względu na problemy zdrowotne. Po zakończeniu kariery został nauczycielem w VII Liceum Ogólnokształcącym i trenerem grup młodzieżowych
drużyny Zastalu. 1 lutego 1988 r. rozpoczął pracę w SWFiS WSI i już w 1989 r.
prowadzeni przez niego koszykarze okazali się najlepsi w Mistrzostwach Polski WSI,
WSM i FP.
Prowadzona przez Piotra Galanta reprezentacja WSI w koszykówce mężczyzn
przez cztery kolejne edycje mistrzostw (1989-1995) była najlepsza w swoim typie
kwiecień-maj 2017
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uczelni. Ponadto w 1992 r. studenci WSI zdobyli złoty medal na Mi- zielonogórzan. Jego wychowankowie z sekcji KU AZS, teraz jako orstrzostwach Mistrzów Lig Międzyuczelnianych rozegranych w Zielo- ganizatorzy, sędziowie, czy zawodnicy decydują o obliczu i kształcie
tej jednej z największych lig amatorskich w Polsce.
nej Górze.

W 1994 r. Piotr Galant został trenerem koszykarek AZS, które
pod nazwą „Bouquet WSP TK” Zielona Góra przystąpiły do rywalizacji pierwszoligowej. Jest to do tej pory jedyna drużyna zielonogórskiego AZS, która wystąpiła w najwyższej klasie rozgrywek.
Piotr równocześnie prowadził sekcję koszykówki mężczyzn w KU
AZS WSI. W 1997 r. koszykarze „młodej” Politechniki Zielonogórskiej, w swoim debiucie w XIX MP Politechnik w znakomitym stylu
zdobyli złoty medal. Było to prestiżowe osiągnięcie, gdyż rywalizacja
w gronie politechnik stała na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Piotr Galant wspomagał też szkoleniowo i organizacyjnie zielonogórski „Zastal”. Przez klika lat współpracował jako drugi trener
z Grzegorzem Chodkiewiczem, a w sezonie 2000/2001 był trenerem
I ligowej drużyny „Zastalu”. W „starszym” wieku zawodniczym przeżywał swoją drugą młodość sportową, grając w reprezentacji Polski
w Mistrzostwach świata i Europy oldboyów.
Największe sukcesy podopieczni Piotra Galanta odnosili w sporcie
akademickim. W latach 2001-2003 studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego występowali w I LAK. W 2003 r. uzyskali brązowy medal
w MP Uniwersytetów w Lublinie. Kolejny medalowy występ, tym razem srebrny, zanotowali w 2005 r. w Rzeszowie. W 2008 r. w AMP
w Katowicach nasza męska reprezentacja w koszykówkę ponownie
była druga w klasyfikacji Uniwersytetów.
Przez wiele lat Piotr Galant sprawował opiekę nad rozgrywkami grup
dziekańskich w koszykówce, największej imprezie masowej w zielonogórskich uczelniach. Był współorganizatorem Międzywydziałowego Turnieju Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego w koszykówce, który
w tym roku będzie miał swoją 27. edycję - i pierwszą bez Piotra.
Międzywydziałowe Turnieje Pracowników WSI/PZ/WSP/Uniwersytetu Zielonogórskiego w koszykówce (1990-2016)
Ponadto prowadzona przez niego drużyna KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego występowała w zielonogórskiej amatorskiej lidze koszykówki i ta liga jest największym świadectwem działalności
Piotra. Z kolegami ze „starego” Zastalu jako „Cicha Kobieta” przez
wiele lat udzielał bezpłatnych lekcji koszykówki kolejnym rocznikom

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |243-244|

kwiecień-maj 2017

Dr Ewa Skorupka: …Piotr w mojej pamięci zostanie jako wchodzący w pierwszym składzie przystojny koszykarz, który gdzieś tam na
początku lat 80. z sympatią i humorem zauważał małą dziewczynkę, która wraz z ojcem trenerem spędzała na sali sportowej przy ul.
Wyspiańskiego oraz obozach sportowych niezliczone godziny. Potem
jako uczennica 7 LO zapamiętałam Go jako pogodnego i otwartego,
pełnego zaangażowania nauczyciela wychowania fizycznego i trenera.
Po kilku latach jako młody pracownik uczelni, był dla mnie przykładem wykładowcy mającego wspaniały kontakt ze studentami i wysoko
przez nich ocenianego. Z podziwem obserwowałam trudne zmagania
z chorobą, która dotknęła rodzinę Piotra, dawał wtedy przykład pozytywnego podejścia do życia, walki za wszelką cenę o zdrowie swoich
bliskich i wielki optymizm pomimo szeregu trudności.
Co mógłby mi powiedzieć w chwili słabości? Pasuje mi przeczytanie gdzieś zdanie: „Padłaś, powstań, popraw koronę i zasuwaj!”
Grzegorz Chodkiewicz: … Piotr był powszechnie znany w Zielonej Górze. Będąc z nim nigdzie nie można było być anonimowym,
ale nie spotkałem nigdy nikogo z jego wychowanków, który by nie
cenił tego wszystkiego co on im przekazał. To był człowiek, który nie
miał wrogów.”
Dr Paweł Urbański: … spędziliśmy wspólnie kilka chwil, żadnej z nich nie sposób zapomnieć - od lekcji wychowania fizycznego
poprzez spływ kajakowy, mecze koszykówki, skończywszy na spotkaniach towarzyskich, a Piotr zawsze miły, pogodny, służący radą i pomocą, dusza towarzystwa - takiego go zapamiętam
Dr Tomasz Grzybowski: … Piotr to człowiek znacznie wykraczający poza ramy „koszykarz, trener, czy nauczyciel”. Zawsze dowcipny, szarmancki, na spotkaniach towarzyskich usiąść koło niego to
była recepta na dobrą zabawę. Jednocześnie profesjonalista w każdym calu, który jak się w coś angażował to na całego.
Problemy zdrowotne ciągnęły się za nim od dawna, ale jak sam
mówił: … to koszykówka i ludzie trzymają mnie przy życiu, jakby
nie oni to zgasłbym w domu już dawno.

