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Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS 
w podnoszeniu ciężarów

W dniach 26-28 października 2021r w Łodzi odbyły 
się pierwsze w historii Integracyjne Mistrzostwa Polski 
Akademickiego Związku Sportowego w podnoszeniu 
ciężarów (wyciskanie sztangi leżąc). Gospodarzem 
i organizatorem tej imprezy było Centrum Sportu 
Politechniki Łódzkiej przy znaczącym wsparciu Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ oraz Zarządu Głównego 
AZS. IMP AZS należą do cyklu imprez sportowych dla 
osób z niepełnosprawnościami, których celem jest 
upowszechnianie sportu w środowisku akademickim.

Zawody zostały rozegrane w politechnicznej Zatoce 
Sportu. Obiekt bardzo się podobał przybyłym do 
Łodzi zawodnikom, sędziom i trenerom. W imprezie 
wzięło udział 37 zawodników z całego kraju, którzy 
wystartowali w 10 kategoriach wagowych ( 6 męskich 
i 4 damskich). KU AZS PŁ i sekcję sportową dla osób 
z niepełnosprawnościami reprezentowali Szymon 
Górka, Hubert Krokowicz, Adrian Peliszko, Daniel 
Utratny, Piotr Zając, Anna Litawska , Agata Mochola 
i Agata Skalska.

Naszych reprezentantów wspierali:
• Prorektor ds. studenckich dr hab. inż Witold 

Pawłowski, prof. PŁ 
• Członek Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. 

Aleksander Welfe   
• Prezes KU AZS dr inż. profesor uczelni Stanisław 

Brzeziński   

• Pełnomocnik Rektora ds. studentów 
z niepełnosprawnościami dr Joanna Sztobryn 
Giercuszkiewicz

• Dyrektor Centrum Sportu dr Ewa Brochocka  
• Zastępca dyrektora ds. sportu CS PŁ mgr Tomasz 

Piasecki  
Goście byli zaskoczeni wielkim zaangażowaniem, 

z którym zawodnicy z niepełnosprawnościami podeszli 
do rywalizacji. Wśród zawodników byli tacy, którzy po 
raz pierwszy spotkali się z tą dyscypliną sportu, ale spora 
grupa uczestników przygotowywała się do wydarzenia 
przez wiele tygodni. Padały rekordy życiowe. Zawody 
były pełne pasji, emocji i zasad fair play.

Zawodnicy z naszej uczelni świetnie zaprezentowali 
się na IMP AZS w podnoszeniu ciężarów zdobywając aż 
6 medali.

Złote medale zdobyli:
• Anna Litawska (kat. 70 kg), 
• Hubert Krokowicz (kat. 55kg),
• Piotr Zając (kat. +95 kg).

Srebrny medal trafił do Agaty Skalskiej (kat. 50 kg).

Brązowy medal wywalczyli: 
• Agata Mochola (kat. 60 kg) i 
• Adrian Peliszko (kat. +95 kg).

Świetne piąte miejsca zajęli Piotr Stanisławek (kat. 
75 kg) i Szymon Górka (kat. 85kg).

Sukcesy studentów 
z sekcji dla osób 
z niepełnosprawnościami 
KU AZS PŁ

3Teresa Biela-Jesionowska, Marcin Laśkiewicz 
Trenerzy w Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
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Podczas rywalizacji

Medaliści z zaproszonymi gośćmi i trenerami – autorami relacjiPuchary BON

Podnoszenie ciężarów to jedna 
z najważniejszych dyscyplin polskiego 
sportu osób z niepełnosprawnościami. 
Różni się od klasycznego podnoszenia 
ciężarów przede wszystkim tym, 
iż zawodnicy nie rywalizują w pozycji 
stojącej. Osoby ze schorzeniami 
narządu ruchu wyciskają sztangę leżąc 
plecami na ławeczce. Jest to dyscyplina 
paraolimpijska, a pierwszy raz pojawiła 
się na Igrzyskach w Tokio w 1964 roku. 
Była to wtedy dyscyplina typowo męska. 
Kobiety zadebiutowały na paraolimpiadzie 
w Sydney w 2000 roku. Zawodnicy 
występują w 20 kategoriach wagowych – 
dziesięciu dla mężczyzn i dziesięciu dla 
kobiet. 
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Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w tenisie 
stołowym 

W dniach 26 – 28 listopada 2021r odbyły się w Gdańsku 
Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w tenisie stołowym. 
Zadebiutowali podczas nich z fantastycznym wynikiem 
studenci Politechniki Łódzkiej. W rywalizacji udział wzięło 
niemal 80 zawodników z 26 jednostek Akademickiego 
Związku Sportowego. 

Politechnikę Łódzką reprezentowali: Anna 
Banachowicz, Agata Mochola, Agata Skalska i Hubert 
Krokowicz, którym towarzyszyła trener z Centrum 

Sportu PŁ – mgr Teresa Biela-Jesionowska. IMP AZS 
należą do cyklu imprez sportowych, których celem jest 
upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, 
ale służą też integracji. Gdańsk świetnie się wpisał 
w ten klimat. Po wielu godzinach spędzonych na hali 
sportowej przy stołach tenisowych przyszedł też czas 
na wspólny spacer po starym mieście. Rywalizacja 
sportowa trwała przez cały weekend i przyniosła nam 
wiele radości i powodów do dumy. 

Zawodnicy z Politechniki Łódzkiej rozegrali wiele 
emocjonujących pojedynków, uzyskując bardzo 
dobre wyniki. W kategorii indywidualnej złoty medal 
zdobyła Agata Mochola, a medale brązowe wywalczyły 
Anna Banachowicz oraz Agata Skalska. Największym 
zaskoczeniem i ogromnym sukcesem było to, że KU AZS 
PŁ zajął III miejsce w klasyfikacji drużynowej. 🏆 

Zawodnikom gratulujemy wspaniałego występu na 
Mistrzostwach! 

Na Politechnice Łódzkiej od kilku lat działa sekcja 
sportowa dla osób z niepełnosprawnościami, do 
której serdecznie zapraszamy wszystkich studentów 
odwiedzających BON PŁ!

Ze sportowym pozdrowieniem
Trenerzy z Centrum Sportu PŁ  

T. Biela-Jesionowska i M. Laśkiewicz

Anna Banachowicz Hubert Krokowicz Agata Skalska Agata Mochola

Drużyna PŁ z trenerką – mgr Teresą Bielą-Jesionowską
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Wieczorem nad Motławą


