Studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu
ze srebrnym medalem Akademickich Mistrzostw Polski w pi łce nożnej!
W dniach 2-6 czerwca 2019 roku w Lesznie odby ły się Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce
nożnej, na których wystąpiła reprezentacja AWF Wrocław. Droga na mistrzostwa była długa,
rozpoczęła się już w marcu rozgrywkami Dolnośląskiej Ligii Międzyuczelnianej, przez Opole, gdzie
w maju, odbył się turniej półfinałowy. Studenci Słonecznej Uczelni, rozlosowani z pierwszego
koszyka, trafili w grupie na zespoły UKW Bydgoszcz, AWF Kraków oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Pierwsze dwa mecze to pewne 6 punktów i zapewniony awans do dalszej fazy. Znając trudy
turnieju, liczbę oraz intensywność meczów przy 30 stopniowej temperaturze, w ostatnim meczu
grupowym Uniwersytet Rzeszowski okazał się nieznacznie lepszy. Wyjście z 2 miejsca w grupie
oznaczało, że w ¼ finału rywalem był zespół UMCS Lublin. Był to mecz z ogromną dawką emocji.
Lublin dość szybko wyszedł na prowadzenie. Mateusz Roczek wyrównał w ostatnich sekundach
meczu, a o awansie zadecydowały rzuty karne, które AWFiacy wykonywali perfekcyjnie.
W półfinale czekał zespół z Częstochowy – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Warto tutaj
odnotować fenomenalne, uderzenie piłki Aleksandra Muzyki - kiedy to z 30 metrów skierował piłkę
do bramki, lewą nogą przy samym spojeniu słupka z poprzeczką, co dało prowadzenie 1:0. Kolejne
dwie bramki dołożyli Drożyński oraz Stempin i po pewnej wygranej przyszedł czas na finał. Tutaj
czekał już stary znajomy AWF Wrocław, naszpikowany piłkarzami z występami w 1 i 2 lidze, zespó ł
Politechniki Opolskiej. Mecz na wysokim sportowym poziomie rozpoczął się bardzo dobrze dla
wrocławian – pełna kontrola wydarzeń na boisku oraz rzut karny w 12 minucie. Niestety zawodnik
AWF-u, nieznacznie się pomylił uderzając obok bramki. Znając jednak stawkę oraz presję brawa dla
Maćka Rakoczego za odwagę. Pod koniec pierwszej połowy po jednym z kontrataków Politechnika
otrzymała rzut karny, który pewnie wykonał Marcin Niemczyk – były zawodnik takich klubów jak
Odra Opole czy MKS Kluczbork. Druga połowa to dążenie do wyrównania jednak Politechnika
Opolska pewnie kontrolowała wydarzenia na boisku, podwyższając prowadzenie na 3 : 0. Takim
też wynikiem zakończyły się zmagania w finale.
Ogromne gratulacje dla zespołu i sztabu trenerskiego, za okazane wiele radości i trud włożony
w wyczerpujący turniej – rozegranych 360 minut w 3 dni. Po br ązowym medalu zdobytym w 2015
roku oraz srebrnym w 2017 AWF osiąga kolejny raz sukces przywożąc z Leszna srebrny medal oraz
złoto w typach uczelni Wychowania fizycznego.
Warto również odnotować, że najlepszym bramkarzem turnieju został Karol Frątczak – AWF
Wrocław.
Oto wyniki poszczególnych spotkań piłkarskich:
• AWF Wrocław 2-0 UKW Bydgoszcz
bramki: Bońkowski, Muszyński
AWF Wrocław 2-0 AWF Kraków
bramki: Drożyński, Muszyński
• AWF Wrocław 0–1 Uniwersytet Rzeszowski
• AWF Wrocław 1-1 (k. 4-3) UMCS Lublin
bramka: Roczek
• AWF Wrocław 3–1 UHP Częstochowa
bramki: Muzyka, Drożyński, Stempin
• AWF Wrocław 0-3 Politechnika Opolska

Reprezentacja AWF Wrocław (zawodnicy):
Aleksander Muzyka, Grzegorz Gryl (GKS Rychtal), Adam Bońkowski (Nysa Kłodzko), Maciek
Pisula (Polonia Nysa), Mateusz Roczek (Omega Kleszczów), Maciej Rakoczy (Bielawianka Bielawa),
Karol Frątczak (Sokół Wielka Lipa), Piotr Gorczyca, B łażej Bania (Skalnik Gracze), Volodymyr
Leshchuk (Sokół Wielka Lipa), Bartosz Stępień, Hubert Muszyński, Marcin Wdowiak, Mateusz
Stempin (Ślęza Wrocław), Bartłomiej Błaszczyk (Victoria Tuszyn), Szymon Pacholski (CKS Zbiersk),
Michał Guźniczak (Mechanik Brzezina), Kacper Rybka (KS Opatówek), Patryk Drożyński (Zachód
Sobótka), Jakub Banasik (KS Zórawina).

Kadra trenerska
•

Trener: mgr Piotr Wysoczański

Koordynator Ligi Międzyuczelnianej:
•

dr Jarosław Nosal

Specjalista odnowy biologicznej:
•

Ariel Miklas

Składamy serdeczne podziękowanie dla Pani Prorektor ds. Studenckich i Sportu
Akademickiego, dr Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej, za wsparcie i możliwość udziału
w tegorocznych rozgrywkach, które zakończyliśmy z tak dużym sukcesem.
Opracowanie
dr Jarosław Nosal
mgr Piotr Wysoczański

