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SukceS gonił SukceS!
Szczypiorniści dali powody  
do radości!

V MIędZYNaROdOWE MISTRZOSTWa W płUKaNIU ZłOTa  |   ZE  SpORTU aKadEMIcKIEGO

__dawid piechowiak

Jeden z najtrudniejszych, a zarazem najciekawszych se-
zonów dobiegł końca. Piłkarze ręczni KU AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odnotowali na swoim koncie bardzo uda-
ny rok rozgrywkowy…

A wszystko zaczęło się 31 lipca 2018 r. Pierwszy dzień 
obozu przygotowawczego odsłonił karty dotyczące senior-
skiej kadry szczypiornistów. Jak to bywa w klubie uczelnia-
nym, zmian było sporo. Na stanowisku pierwszego szkole-
niowca Bronisława Malego zastąpił Ireneusz Łuczak. Drugim 
trenerem został Łukasz Jacykowski. Po wielu latach współ-
pracy z funkcji kierownika zrezygnował Józef Grzegorczyn, 
a jego obowiązki przejął Dawid Piechowiak. Fizjoterapeutą 
zespołu został Maciej Pohl.

Roszady miały również miejsce wśród zawodników. Ze skła-
dem, który uzyskał awans do zaplecza Superligi pożegnali się: 
Alan Raczkowiak oraz Mariusz Rogoziński. Wspomniany duet 

rozgrywający-obrotowy zasilił MKS Real Astromal Leszno. Do 
miasta rodzinnego powrócił Michał Wysocki. Barwy MKS Tęczy 
Kościan postanowił bronić Kamil Gessner, a bramkarze Grze-
gorz Mielczarek i Adrian Skibiński zakończyli karierę.

górską Palmiarnią i wraz z przewodnikiem wybraliśmy się 
na krótki, 3-godzinny spacer po Zielonej Górze. Wiele osób 
znających nasze miasto, po raz pierwszy usłyszało o jego 
ciekawej historii, o rozwoju miasta, winnic, o rozwijającej 
się kulturze. Niektórzy dopiero w czasie tego spaceru po 
mieście usłyszeli jak wiele historii jest związanych z Zielo-
ną Górą, jak wiele mamy w mieście zabytków, które kryją 
niejedną tajemnicę. Przewodnik opowiadał tak ciekawie, 
że czas uciekł nam nie wiadomo kiedy. Po poznaniu Zielo-
nej Góry i jej zabytków, pojechaliśmy do winnicy „Canti-
na”, gdzie właściciele kontynuowali temat rozwoju winnic 
w Lubuskiem, opowiadali o tym jak od początku odradza 
się tradycja winiarstwa. Wszyscy uczestnicy mogli poznać 
smak zielonogórskiego wina i skosztować domowych regio-

nalnych produktów. Przy ognisku każdy własnoręcznie mógł 
upiec kiełbaskę i skosztować wyśmienitych sałatek z eko-
logicznych warzyw.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak zakończonych 
V Międzynarodowych Akademickich Mistrzostw w Płu-
kaniu Złota i większość żegnała się z nami z hasłem: Do 
następnego roku!!! Do zobaczenia na kolejnych mistrzo-
stwach!!!!

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, sponsorom, part-
nerom i przyjaciołom za wsparcie i pomoc w organizacji 
zawodów. Bez Was i Waszego wsparcia nie byłoby takich 
fantastycznych mistrzostw w Zielonej Górze!!!

 

Skład kU aZS UniwerSytetU  
ZielonogórSkiego na SeZon 2017/2018, 

Fot. kalina georgicZUk

Skład drużyny piłki ręcznej mężczyzn ku azS uniwersytetu 
zielonogórskiego:
24. cHałUPka tyberiusz, 7. gadaJ Piotr, 19. góral robert, 25. 
JaSiŃSki Jędrzej, 11. JaŚkowSki Marcin, 5. kociSZewSki cyprian, 
37. kUliŃSki Hubert, 22. kwiatkowSki Marek (bramkarz), 18. le-
wandowSki rafał (w listopadzie zawiesił karierę), 9. łUkacZyn 
kacper, 2. MacHalica kacper, 13. MieSZkian daniel, 15. nowicki 
Marcin, 4. orliŃSki Maciej, 20. Pawlicki Jakub, 12. PawliSZ Mi-
chał (bramkarz), 8. Polito kewin, 3. radny artur, 10. SrocZyk 
Marcel (transfer do Superligowego „Zagłębia” w połowie sezonu), 
14. SZarłowicZ adam, 1. wiecZorek Marek (bramkarz), 6. wiĘ-
dłocHa Bartosz, 17. ZieniewicZ Jędrzej
i trener - łUcZak ireneusz
ii trener - JacykowSki łukasz
kierownik – PiecHowiak dawid
Masażysta - PoHl Maciej
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demickich Mistrzostwach Polski 
w piłce ręcznej mężczyzn. Pół-
finał w Bydgoszczy, zakończony 
na drugim miejscu zapewniał 
awans do finału. Dwa tygodnie 
po zakończeniu ligi akademicy 

udali się do Opola i przywieźli na szyjach dwa medale: 
srebrny w kategorii uniwersytetów oraz brązowy w kla-
syfikacji generalnej. Takiego sukcesu w piłce ręcznej nie 
było już kilka lat.

Ostatni akcent ze szczypiorniakiem miał miejsce 9 
czerwca. Po raz pierwszy wystartowała Lubuska Olimpiada 
Studentów w plażowej piłce ręcznej. Biało-zieloni w for-
mie zabawy, śmiechu i rywalizacji pożegnali sezon wraz 
z AWF-em Gorzów Wielkopolski.

Jak będą wyglądały przygotowania do nowego sezonu? 
Czy dużo zmieni się w szeregach akademików? Kiedy roz-
poczną się rozgrywki? O tym dowiecie się na: www.azs.
zgora.pl

ZE  SpORTU aKadEMIcKIEGO

Do Zielonej Góry przybyli natomiast rozgrywający 
z TS Zew Świebodzin: Jędrzej Jasiński, Piotr Gadaj i Da-
niel Mieszkian. Z Chrobrego Głogów zostali wypożyczeni: 
rozgrywający Bartek Więdłocha oraz skrzydłowy Kacper 
Łukaczyn. Świadectwo czasowe otrzymali również repre-
zentanci lubińskiego Zagłębia: Rafał Lewandowski, Marcel 
Sroczyk oraz Michał Pawlisz (bramkarz). Do treningów przy 
ul. Szafrana powrócił również obrotowy Robert Góral.

Mocno odświeżony skład musiał zmierzyć się ze sporym 
wyzwaniem – utrzymaniem w rozgrywkach I ligi. Biało-zielo-
ni nie mogli więc próżnować w trakcie przygotowań do no-
wego sezonu. Przez cały sierpień treningi odbywały się dwa 
razy dziennie. Zielonogórzanie rozegrali aż dziewięć spotkań 
kontrolnych przed inauguracją rozgrywek mistrzowskich. 
Liga wystartowała 9 września ub.r., a zielonogórski AZS „wy-
strzelił” jak z procy. Już we wrześniu biało-zieloni pokonali, 
jak później się okazało mistrza I ligi MKS Nielbę Wągrowiec. 
Podczas lubuskich derbów ze Stalą Gorzów miała miejsce 
idealna reklama piłki ręcznej, zakończona remisem w pod-
stawowym czasie gry 24:24. Na inaugurację drugiej rundy, 
po wybitnym meczu w wykonaniu 
żaków Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, MKS Real Astromal Leszno 
został pokonany 23:20. 

Oczywiście wpadki i trudniejsze 
chwile też miały miejsce, jednak 
piłkarze ręczni KU AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z opresji 
zawsze wychodzili obronną ręką. 
Dobra dyspozycja beniaminka ze 
stolicy województwa lubuskiego 
sprawiła, że apetyt na wyższe 
miejsce wzrastał. Bezpieczne 
utrzymanie, stawiane jako cel 
przed inauguracją rozgrywek zo-
stało osiągnięte już po kilku kolejkach drugiej rundy. Akade-
micy mieli ochotę „wspiąć się” do pierwszej dziesiątki i tak 
też się stało. Po piekielnie długim sezonie ligowym, po 28 
kolejkach, podopieczni Ireneusza Łuczaka i Łukasza Jacy-
kowskiego zakończyli ligę na 9. miejscu w rankingu.

Jeszcze podczas rozgrywek mistrzowskich reprezentacja 
Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęła walkę w Aka-

cyPrian kociSZewSki ZdoBywa BraMkĘ PodcZaS MecZU Z aZS warSZawa 
Fot. kalina georgicZUk

rZUt Z drUgieJ linii BartoSZa wiĘdłocHy  
Fot. Joanna leMaŃSka

Szczypiorniści ku azS uz w liczbach:
10260 kilometrów na mecze wyjazdowe

748 zdobytych bramek w lidze
303 dni ciężkiej pracy

53 mecze w całym sezonie
12,5 kg zużytego kleju

 

lUBUSka oliMPiada StUdentów w 
PlażoweJ Piłce rĘcZneJ na BoiSkU Vi lo, 
Fot.  dawid PiecHowiak


