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studenci uek zdobywają medale
14 maja 2011  r. w  Poznaniu, 
na  pływalni uniwersytetu im. 
adama mickiewicza odbyły się Vii 
ogólnopolskie zawody Pływackie 
studentów niepełnosprawnych 
szkół wyższych. w  zmaganiach 
bardzo dobrze wypadli studenci 
uniwersytetu ekonomicznego 
w krakowie.

Na starcie zmagań pływackich sta-
nęło 108 zawodników z 14 uczelni 
wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie reprezentował Przemysław 
Bugla (z zamiłowania sportowego pły-
wak) oraz Paweł Kwapień (z zamiło-
wania sportowego żeglarz). W biegu 
pracowników wystartowała także 
Katarzyna Rogowiec – wielokrotna 
mistrzyni paraolimpijska i jednocze-
śnie pracownik BON UEK.

Walka podjęta na 25 metrowym 
basenie, w wodzie o temp 26°C, była 
niezmiernie zacięta, doping bardzo 
żywiołowy i głośny, a do tego doszła 
jeszcze niepowtarzalna atmosfera, 
jaka towarzyszyła całej imprezie.

Zdobyte medale są zarówno chlubą 
indywidualną samych zawodników, 
jak i reprezentowanych przez nich 
uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny 
nie ma się czego wstydzić; łącznie 
3 złote i 2 brązowe medale zdobyte 
w 6 możliwych biegach przy 3 startu-
jących reprezentantach dały w rezul-
tacie naszej Uczelni siódme miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Najwyżej 

na podium uplasował się gospodarz 
imprezy – Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Drugi był 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, trze-
cie zaś miejsce zajęła Politechnika 
Poznańska.

nie tylko medale

Zacięta, sportowa rywalizacja zakoń-
czyła się na basenie, ale to nie był 
koniec całej imprezy. Wieczorem 
bowiem nastąpiła integracja stu-
dencka w  Ośrodku Szkoleniowo 
– Wypoczynkowym „Exploris” nad 
Jeziorem Kierskim w Poznaniu.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż 
impreza o takim charakterze ma wiele 
płaszczyzn. Jest tu miejsce na eduka-
cję, integrację, rehabilitację, wyczyn 
sportowy, rekreację, a  także relaks 
i odpoczynek.

Współzawodnictwo w  ramach 
zawodów pływackich daje możliwość 
wszechstronnego rozwoju; nie 
tylko stanowi szansę samorealizacji 
poprzez dyscyplinę sportową, ale 
również pomaga przełamać strach 
(adrenalina mobilizuje), zawiązać 
nowe znajomości i  otworzyć się 
na innych ludzi, ale przede wszystkim 
stwarza możliwość zdobycia nowych 
doświadczeń.

Gratulujemy wyników i życzymy 
dalszych sukcesów!

katarzyna Rogowiec (bon uek)

wRażenia studentów uek

Moje wrażenie po zawodach są 
jak najbardziej pozytywne. Pływam 
już kilka lat, startowałem niejedno-
krotnie na Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych. Każde zawody 
pływackie są dla mnie wielkim prze-
życiem, jak również dostarczają mi 
wiele radości i satysfakcji. Czuje się 
dobry w tym co robię, a to jeszcze 
bardziej mnie mobilizuje. Zmagania 
studentów niepełnosprawnych 
w pływaniu pozwalają nam oso-
bom z różnorakimi schorzeniami 
na oderwanie się od trudnej dla nas 
często rzeczywistości i pozwalają się 
nam w pełni samorealizować. Tego 
typu zmagania sportowe są rów-
nież dobrym sposobem na  inte-
grację, która na tych zawodach jest 
najważniejsza. Dlatego uważam, że 
nie warto nic w nich zmieniać i robić 
ich bardziej profesjonalnymi, to jest 
zabawa, ale poprzez taką rywaliza-
cję można odkryć talent, który w nas 
drzemie. Dlatego zachęcam wszyst-
kich studentów niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie do tego, aby próbowali 
swoich sił nie tylko w olimpiadach 
naukowych czy konkursach, ale 
także w sporcie. Ja spróbowałem 
w gimnazjum i jak widać do dnia 
dzisiejszego mi to nie przeszło.

Przemek bugla 

Jestem bardzo zadowolony 
z pobytu i osiągniętego celu, teraz 
przynajmniej dwa razy w tygodniu 
będę chodził na mój lokalny basen, 
a w weekendy, gdy wcześniej będę 
kończył zajęcia chciałbym korzystać 
z pływalni UEK. Każda dyscyplina 
sportowa jest bardzo wciągająca 
i uważam, że powinniśmy pływa-
niem zainteresować jak największą 
ilość studentów. To przyjemne prze-
życie zostać wyróżnionym do repre-
zentowania uczelni. Jak ja odbieram 
pływanie? Jako  dobre samopoczu-
cie oraz dowartościowanie przede 
wszystkim siebie, rozładowanie 
stresu w kontakcie z wodą (szcze-
gólnie przed egzaminami). Udział 
w zawodach sportowych to atrak-
cja, przyjemnością jest integracja 
z innymi uczelniami.

Paweł kwapień

fo
t. 

D
an

ut
a 

Pa
lic

a

Wspólne zdjęcie przed pływalnią uniwersytecką


