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ul. Profesora Szafrana 6. W trakcie całego spotkania żadna 
z ekip nie wyszła na prowadzenie większe niż jedna bram-
ka. Po sześćdziesięciu minutach gry, to ekipa grodkowian 
cieszyła się ze zwycięstwa 20:19. Czwarta porażka akade-
mików nie napawała optymizmem, stąd sztab szkoleniowy 
zdecydował się na twardą rozmowę.

Dialog z zawodnikami poskutkował. Po tygodniu przerwy 
reprezentacja AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego udała się 
do Łodzi, skąd przywiozła komplet punktów. Co ciekawe, 

prym w spotkaniu wiedli gospodarze. Przez niemal całe 
spotkanie zespół z Grodu Bachusa występował w roli „go-
niącego”. Na trzy sekundy przed końcem sędziowie podyk-
towali rzut wolny na korzyść zielonogórzan, co skrzętnie 
postanowił wykorzystać Jędrzej Jasiński. Po stronie gości 
zapanowała niesamowita euforia, po drugiej stronie nie-
dowierzanie.

Dawid Piechowiak 

W Chorzowie odbyła się już trzecia edycja Integracyj-
nych Mistrzostw Polski AZS w szachach. W turnieju wystar-
towało 10 uczelni wyższych i 36 zawodników z całej Polski. 
Sześcioosobowa reprezentacja AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego po trzech dniach intensywnych gier ostatecznie 
uplanowała się na miejscach:4. Adam Piasecki, 13. Magda-
lena Ratajczak, 15. Robert Zielonka, 22. Paula Irska, 28. 
Sebastian Jagodziński, 33. Marlena Pogorzelczyk

W rozgrywkach drużynowych zielonogórzanie zajęli  
III miejsce, zdobywając brąz Integracyjnych Mistrzostw 
Polski AZS w szachach. Jak do tej pory jest to najlepszy wy-
nik studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W najbliż-
szych tygodniach zawodnicy sekcji osób z niepełnospraw-
nościami będą przygotowywać się do IMP AZS w goalball 
oraz w tenisie stołowym.

Marta Dalecka
Dawid Piechowiak

Niebywałą cierpliwością musieli wykazać się kibice piłki 
siatkowej. Młody zespół prowadzony przez nowego szko-
leniowca w piątej kolejce zainkasował pierwszy komplet 
punktów. Wcześniejsze spotkania nie szły po myśli ekipy 
biało-zielonych. „Urwany” set ze Stoczniowcem Gdańsk, 
przegrana na własne życzenie z Powiatem Kołobrzeskim 
i wyraźna przewaga międzyrzeczan w derbowym pojedyn-

Integracja poprzez sport  
za namI III Imp azs w szachach
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ku. Na szczęście doczekaliśmy się przełamania. W stolicy 
województwa pomorskiego, zielonogórscy siatkarze poko-
nali Trefl Lębork 3:0. Solidna gra od początku do końca 
poskutkowała powrotem do Zielonej Góry „z tarczą” i wy-
raźnie lepszymi nastrojami.

Dawid Piechowiak


