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Dariusz Nawarecki (ur. 1967 r.) 

absolwent wrocławskiej 

Akademii Wychowania Fi-

zycznego. Po ukończeniu 

studiów w 1991 r. podjął pra-

cę nauczyciela w opolskim II 

Liceum Ogólnokształcącym, 

a w 1995 roku rozpoczął pra-

cę na Politechnice Opolskiej, 

na Wydziale Wychowania Fi-

zycznego i Fizjoterapii, z którym związany jest od powołania 

jednostki. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Wychowania Fizycznego i Sportu. W bieżącej 

kadencji sprawuje funkcję prodziekana ds. organizacyjnych. 

Jest także trenerem drużyny koszykarzy. Od 2007 roku prezes 

Klubu Uczelnianego AZS PO.

W  2002 roku D. Nawarecki uzyskał doktorat na Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Lesgafta w Sankt Petersburgu. 

Zainteresowania naukowe koncentruje na obszarze teo-

rii zespołowych gier sportowych i antropomotoryce. Jest 

autorem i współautorem czterech monografii i ponad 50 

artykułów naukowych, aktualnie przygotowuje do publi-

kacji podręczniki dydaktyczne o narciarstwie i koszykówce. 

Jako trener doprowadził drużynę do wielu spektakularnych 

sukcesów, m.in. dojście do półfinału w Mistrzostwach Pol-

ski Juniorów, awansu koszykarzy do II ligi czy osiągnięcie 

Mistrzostwa Polski.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjotera-
pii ma więcej ról do spełnienia bo prowadzi 
tzw. sportowe kierunki studiów, ale i obsługuje 
przedmiot — wychowanie fizyczne prowadzo-
ny na pozostałych kierunkach kształcenia. Jak 
przygotowany jest do ich pełnienia? 

 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjote-
rapii kształci przede wszystkim nauczycieli 
wychowania fizycznego, trenerów i specjali-
stów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjo-
terapii, natomiast studentom uzdolnionym 
sportowo stwarzamy warunki do dalszego 
rozwoju. Prowadzimy programowe zajęcia 
z przedmiotu wychowanie fizyczne dla stu-
dentów z innych wydziałów naszej uczelni. 
W zajęciach tych uczestniczy każdego roku 
ponad dwa tysiące studentów. W roku aka-
demickim 2007/2008 wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży wprowadziliśmy 
nową formę realizacji zajęć z wf, która polega 
na umożliwieniu studentom wyboru dyscy-
pliny sportu, która ich najbardziej interesuje. 
W efekcie zajęcia te spełniają oczekiwania 
studentów, podnosząc ich umiejętności 
i sprawność motoryczną jak również do-
starczają satysfakcji i zadowolenia. W naszej 
ofercie znalazły się następujące rodzaje zajęć: 

WYDZIAŁ NA MEDAL!

piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, 
pływanie, aerobik, badminton, ćwiczenia 
siłowe, samoobrona, łyżwiarstwo. Uważam, 
że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycz-
nego, posiadamy wykwalifikowaną kadrę 
dydaktyczną oraz dysponujemy odpowied-
nią bazą materialną do prowadzenia zajęć 
sportowych i rekreacyjnych. 

Jak zatem przedstawia się baza materialna, 
w oparciu o którą studenci mogą uprawiać sport 
i rozwijać swoje możliwości w tym zakresie?

 Oddanie do użytkowania kompleksu spor-
towo–dydaktycznego mieszczącego się 
w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy 
ul. Prószkowskiej diametralnie zmieniło 
warunki do prowadzenia zajęć rekreacyj-
no-sportowych i dydaktycznych. W skład 
kompleksu wchodzą: sala do gier zespoło-
wych o wymiarach 45x24 m, z możliwo-
ścią podziału na trzy oddzielne moduły, 
bieżnia tartanowa o długości 80 m, spe-
cjalistyczna sala do gimnastyki, ćwiczeń 
muzyczno–ruchowych, siłownia, oraz no-
woczesne zaplecze sanitarne. W budynku 
znajduję się również sala audytoryjna na 
200 miejsc, mała sala dydaktyczna oraz 
czytelnia. Wydział dysponuje również salą 
przy ul. Luboszyckiej 26x14m oraz nową 
salą sportową o wymiarach 25x18 m znaj-
dującą się przy Domu Studenta Sokrates 
przy ul. Małopolskiej. Zajęcia z pływania 
odbywają się w miejskiej pływalni Akwa-
rium, a łyżwiarstwo na lodowisku Toropol. 
Korzystamy również z wyremontowanego 
w ostatnim czasie stadionu lekkoatletyczne-
go Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Posiadamy również profesjonalny sprzęt 
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i treningowych.

Poza kształceniem i zajęciami z wychowania 
fizycznego w jednostce funkcjonuje wiele sekcji 
sportowych zaspokajających potrzeby młodych 
ludzi, jak duża jest to oferta?

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego prowadzi sekcje wyczynowe 
i  rekreacyjne. Bardzo bogata oferta zajęć 
przyczynia się do ciągłego zwiększania liczby 
członków AZS, których obecnie jest już po-
nad 800, a od października 2007 co tydzień 
przybywa około 20 członków.
Zajęcia prowadzone w sekcjach finansowane 
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są w znacznym stopniu z budżetu Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz 
ze środków przeznaczonych na promocję 
uczelni. To nas jednak nie zadawala i ma-
jąc na celu jeszcze dynamiczniejszy rozwój 
tej organizacji studenckiej rozpoczęliśmy 
starania o uzyskanie osobowości prawnej. 
Biuro KU AZS znajduje się w sali sportowej 
w II kampusie. Przy okazji gorąco zachęcam 
wszystkich studentów politechniki do korzy-
stania z bogatej oferty klubu uczelnianego.
Działalność KU AZS nie ogranicza się tyl-
ko do prowadzenia systematycznych zajęć 
sportowych. Organizujemy również zawody 
sportowe, które cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem społeczności akademic-
kiej. Do ważniejszych imprez należą zawody 
prowadzone w formie ligi piłki siatkowej 
mężczyzn których organizatorem jest pani 
mgr Bożena Baniak (liga trwa od listopada 
do maja), halowa liga piłki nożnej, którą or-
ganizuje wiceprezes KU AZS Tomasz Wró-
bel, liga koszykówki, mistrzostwa uczelni 
w lekkiej atletyce i akademickie mistrzostwa 
Opolszczyzny, czy odbywające się na pływal-
ni w szkole podstawowej nr 5 akademickie 
mistrzostwa o Puchar JM Rektora w pły-
waniu. Na otwarcie sezonu organizowany 
jest turniej koszykówki mężczyzn o Puchar 
JM Rektora, zawody w trójboju siłowym 
i wyciskaniu sztangi leżąc, zawody w siat-
kówce plażowej, zawody w windsurfingu, 
oraz wspinaczce skałkowej.
Ogromnym powodzeniem w środowisku 
cieszą się mistrzostwa uczelni i wojewódz-
twa w narciarstwie zjazdowym odbywają-
ce się od kilku lat w Zieleńcu. Planujemy 
w bieżącym roku zorganizowanie zawodów 
w badmintonie, tenisie ziemnym i stołowym. 
Nie zapominamy również o pracownikach 
Politechniki Opolskiej i absolwentach. Dla 
pracowników organizujemy cyklicznie mi-
strzostwa w narciarstwie zjazdowym, turniej 
rekreacyjno–sportowy towarzyszący obcho-

dom święta politechniki oraz udostępniamy 
obiekty na zajęcia rekreacyjne. 
Polem działalności członków KU AZS stał 
się również udział w programie Studencka 
Strefa Aktywności, dzięki któremu otrzy-
maliśmy dofinansowanie do działalności 
sekcji wspinaczki skałkowej. Współpracu-
jemy również ze środowiskiem sportowym 
naszego miasta, m.in. z Wydziałem Kultury 
i Sportu UM, MOS, Wydziałem Oświaty, 
pomagając w przygotowaniu wielu imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży. 
Naszą ambicja stało się uruchomienie w każ-
dym roku działalności nowych sekcji spor-
towo–rekreacyjnych oraz rozszerzanie oferty 
zawodów sportowych dla studentów PO. 
Każdego roku przygotowujemy i przeprowa-
dzamy plebiscyt na najlepszego sportowca 
Politechniki Opolskiej, a jego wyniki ogła-
szamy podczas cieszącego się ogromnym 
powodzeniem balu sportowca.

Studenci politechniki mają na swoim koncie sze-
reg sukcesów, które cieszą Pana najbardziej?

Rok 2007 był bardzo udany dla naszych 
zawodników a niektóre sukcesy chciałbym 
szczególnie podkreślić. 
Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Politechnik 
we wszystkich grach zespołowych, czyli ko-
szykówce, piłce nożnej, piłce siatkowej i piłce 
ręcznej mężczyzn. 
Drużyna Koszykówki zajęła 4 miejsce w II 
lidze państwowej, a należy dodać, że wystę-
powaliśmy w tej lidze w roli beniaminka. 
W trwającym obecnie sezonie nasza dru-
żyna przewodniczy stawce II ligi.
Sukcesy odnosili również przedstawiciele 
dyscyplin indywidualnych:
W lekkiej atletyce w  Akademickich Mi-
strzostwach Polski Krzysztof Owczarek w  
skoku wzwyż zdobył srebrny medal, Danuta 
Plewnia — w rzucie oszczepem — zdo-
była brązowy medal. Krzysztof Plaskota 

Wywiad z…
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w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w  
dziesięcioboju wywalczył srebro. Do kadry 
narodowej w LA powołani zostali 
Krzysztof Plaskota — dziesięciobój, Michał 
Pietraszko — rzut dyskiem, Cyprian Jasiń-
ski — 400 m płotki.
W Short tracku — Aida Popiołek,  Zbi-
gniew  Bródka i Jakub Jaworski — zdobyli 
złote medale na Mistrzostwach Polski zali-
czyli także występy w Pucharze Świata.
Do tradycji akademickiej wpisały się już 
imprezy sportowo–rekreacyjne organizo-
wane podczas dorocznych Piastonaliów, 
a cieszące się dużym powodzeniem wśród 
młodzieży studiującej. 
Po więcej szczegółów na ten temat oraz ak-
tualne informacje o organizowanych zawo-
dach i działalności sekcji odsyłam na stronę  
www.azs.po.opole.pl, www.basket.po.opole.pl, 
www.volleyballteam.po.opole.pl.

◀ Rozmawiała Krystyna Duda



Politechnika Opolska jedyna w regionie uczelnia techniczna w swojej ofercie dy-
daktycznej obok kierunków technicznych ma także kierunki studiów z zakresu 
kultury fizycznej. Odpowiednia baza lokalowa na którą składają się obiekty 

sportowe i dydaktyczne pozwala nie tylko na właściwą realizację kształcenia na trzech 
kierunkach „sportowych”: wychowanie fizycznej, fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja, 
ale z powodzeniem służy także studentom pozostałych kilkunastu kierunków, którzy 
mogą dbać o swoją kondycję fizyczną i zainteresowania. 

Oddana do użytku w październiku 2006 
r. wybudowana ze środków UE w ramach 
ZPORR. Działanie 1.3.3 — Regionalna 
Struktura Edukacyjna — pn. „Budowa II 
kampusu Politechniki Opolskiej. Budowa 
hali sportowej i zaplecza dydaktycznego 
dla potrzeb WWFiF”.

Hala sportowa w II kampusie 
przy ul. Prószkowskiej 76

Obiekty  spOrtOwe

Nowoczesny obiekt sportowy o łącznej po-
wierzchni 4686,64 m2 posiada:
 80 metrową, 5- startową bieżnię lekko-

atletyczną wyłożoną tartanem, 
 salę gier zespołowych o wymiarach 45 x 

24,5 m gdzie odbywają się treningi i me-
cze piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 
i piłki ręcznej

 salę gimnastyczną o wymiarach 24,5 x 
17,5 m przystosowaną do zajęć i  zawo-
dów w lekkiej atletyce,

 salę zajęciową pokrytą wykładziną dywa-
nową o powierzchni 60 m2 na 40 miejsc

 siłownię o wymiarach 16 x 12,5 m2. Jest 

to największa w regionie siłownia wypo-
sażona w najnowocześniejsze urządzenia, 
na której ćwiczyć może równocześnie 30 
osób.

 salę do ćwiczeń ruchowych, zwaną także 
salą lustrzaną lub baletową. W sali o wy-
miarach 18 x 12 m odbywają się zajęcia 
z tańców, aerobiku, karate i szermierki 

W hali sportowej znajduje się także sala 
audytoryjna na 200 miejsc wraz z foyer, które 
świetnie sprawdza się różnych funkcjach., np. 
jako miejsce ekspozycji wystaw, czy brifingu 
jaki miał miejsce podczas wizyty na poli-
technice prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W przestronnych wnętrzach hali sportowej 
umiejscowiono również czytelnię i wypo-
życzalnię biblioteki wydziałowej oraz ca-
feterię.
Do sal sportowych przylegają pokoje dla 
trenerów, instruktorów, magazyny sprzę-
tu, wygodne zaplecze sanitarne i socjalne 
przystosowane także dla osób niepełno-
sprawnych.
Na terenie II kampusu znajduje się również 
kompleks asfaltowych boisk otwartych: do 
piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej 
i dwa boiska do piłki siatkowej.
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Najnowszy obiekt sportowy Politechniki Opolskiej oddany 
do użytku w czerwcu 2007 r. znajduje się przy ul. Małopol-
skiej w sąsiedztwie domu studenta i hotelu Sokrates. Na 
kompleks składa się sala sportowa do gier zespołowych 
o wymiarach 26,5 x 18,19 m gdzie odbywają się treningi 
i zajęcia z piłki siatkowej, koszykowej i nożnej oraz zaplecze 
socjalne.

Nowoczesne obiekty sportowe służą także jako miejsce 
ważnych wydarzeń akademickich. W hali sportowej w II 
kampusie odbyła się uroczysta, jubileuszowa inauguracja 
roku akademickiego 2006/2007, która zgromadziła blisko 
1000 uczestników, zaś w hali przy ul. Małopolskiej zain-
augurowany został rok akademicki 2007/2008. Obiekty 
sportowe chętnie odwiedzane są przez gości.

 pOlitechniki  OpOlskiej

Hala sportowa przy ul. Luboszyckiej 7 

Powstała w latach 30 XX wieku jako integralna część 
przedwojennej szkoły żeńskiej, wielokrotnie moderni-
zowana.
Obiekt stał się pierwszą siedzibą powołanej w roku 1966  
uczelni technicznej (obecnie zajmowanych przez Instytut   
Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysło-
wej oraz Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej. 
Obiekt sportowy przy ul. Luboszyckiej to hala sportowa do  
gier zespołowych o wymiarach 24,5 x 14 m przeznaczona 
do rozgrywek w piłce siatkowej i koszykowej oraz siłownia. 
W bezpośrednim sąsiedztwie hali usytuowany jest kort 
tenisowy do tenisa ziemnego ceglasty. Całość uzupełnia 
zaplecze sanitarne dla studentów i pracowników. 

Hala sportowa 
przy ul. Małopolskiej 22
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Najważniejsze osiągnięcia AZS 
Opole w roku 2007 

w grach zespołowych:

Mistrzostwo Polski Politechnik w 
koszykówce, 
Mistrzostwo Polski Politechnik w 
piłce nożnej, 
Mistrzostwo Polski Politechnik w 
piłce siatkowej, 
Mistrzostwo Polski Politechnik w 
piłce ręcznej mężczyzn, 
4 miejsce w II lidze państwowej – 
drużyna  koszykówki 

w sportach indywidualnych:

Lekka Atletyka  Akademickie 
Mistrzostwa  Polski 
Krzysztof Owczarek -   skok 
wzwyż – srebrny medal
Danuta Plewnia – rzut oszczepem 
– brązowy medal
Krzysztof Plaskota –Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski – dziesięciobój 
– srebrny medal

Powołanie do kadry narodowej w 
LA
Krzysztof Plaskota -  
dziesięciobój, 
Michał Pietraszko - rzut dyskiem, 
Cyprian Jasiński – 400 m płotki

Short track 
Aida Popiołek – Mistrzostwa 
Polski – złoty medal 
Jakób Bródka – Mistrzostwa 
Polski - złoty medal 
występy w pucharze Świata.
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W GRACH ZESPOŁOWYCH
	Mistrzostwo Polski Politechnik w koszy-

kówce, 
	Mistrzostwo Polski Politechnik w piłce 

nożnej, 
	Mistrzostwo Polski Politechnik w piłce 

siatkowej, 
	Mistrzostwo Polski Politechnik w piłce 

ręcznej mężczyzn, 
	4 miejsce w II lidze państwowej – drużyna 

koszykówki 

W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
	Lekka Atletyka Akademickie Mistrzostwa 

Polski 
	Krzysztof Owczarek — skok wzwyż – 

srebrny medal
	Danuta Plewnia — rzut oszczepem – 

brązowy medal
	Krzysztof Plaskota — Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski — dziesięciobój – srebr-
ny medal

	Powołanie do kadry narodowej w LA 
Krzysztof Plaskota — dziesięciobój, 
Michał Pietraszko — rzut dyskiem, 
Cyprian Jasiński  – 400 m płotki

SHORT TRACK 
	Aida Popiołek — Mistrzostwa Polski – 

złoty medal 
	Zbigniew Bródka — Mistrzostwa Polski 

– złoty medal
	Jakub Jaworski — Mistrzostwa Europy – 

uczestnik
	występy w pucharze Świata.

najważniejsze 
Osiągnięcia kU azs 
w rOkU 2007



Ważniejsze imprezy sportowe:

Ligi piłki siatkowej mężczyzn 
(od listopada do maja) 

Halowa liga piłki nożnej

Liga koszykówki  

Mistrzostwa Uczelni w LA  

Akademickie Mistrzostwa 
Opolszczyzny, 

Akademickie Mistrzostwa o 
Puchar JM Rektora w pływaniu,

Turniej koszykówki mężczyzn 
o Puchar JM Rektora - 
organizowany na otwarcie 
sezonu, 

Zawody w trójboju siłowym i 
wyciskaniu sztangi leżąc 

Zawody w siatkówce plażowej 

Zawody w windsurfingu 

Zawody we  wspinaczce 
skałkowej

Mistrzostwa Uczelni  w 
narciarstwie zjazdowym

Mistrzostwa Województwa w 
narciarstwie zjazdowym 

Mistrzostwa w narciarstwie 
zjazdowym dla pracowników
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	Ligi piłki siatkowej mężczyzn 
(od listopada do maja) 

	Halowa liga piłki nożnej
	Liga koszykówki 
	Mistrzostwa Uczelni w LA 
	Akademickie Mistrzostwa Opolszczyzny, 
	Akademickie Mistrzostwa Opola o Pu-

char JM Rektora w pływaniu,
	Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar 

JM Rektora — organizowany na otwarcie 
sezonu 

	Zawody w trójboju siłowym i wyciskaniu 
sztangi leżąc 

	Zawody w siatkówce plażowej 
	Zawody w windsurfingu 
	Zawody we wspinaczce skałkowej
	Mistrzostwa Uczelni w narciarstwie zjaz-

dowym
	Mistrzostwa Województwa w narciar-

stwie zjazdowym 
	Mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym 

dla pracowników
	Mistrzostwa Opola w narciarstwie zjaz-

dowym 

	Świąteczny turniej rekreacyjno-sportowy 
dla pracowników podczas święta Poli-
techniki Opolskiej 

	Imprezy sportowo-rekreacyjne podczas 
Piastonaliów 

	Imprezy sportowo rekreacyjne dla dzie-
ci i młodzieży Opola we współpracy 
z Wydziałem KiS UM, MOS, Wydziałem 
Oświaty (np. na lodowisku Toropol)

	Imprezy sportowo-rekreacyjne podczas 
Opolskiego Festiwalu Nauki 

ważniejsze imprezy 
spOrtOwe



Klub uczelniany AZS Politechniki Opolskiej 
na dzień 30 listopada 2007 liczył ponad 800 
członków. 
Klub prowadzi następujące sekcje wyczy-
nowe i rekreacyjne: 

SEKCJE WYCZYNOWE
	Koszykówka mężczyzn II liga i III liga
	Piłka siatkowa mężczyzn III liga
	Lekko Atletyka II Liga
	Short track

SEKCJE REKREACYJNE
	Piłka siatkowa kobiet
	Piłka ręczna kobiet
	Koszykówka kobiet
	Piłka nożna
	Badminton
	Pływanie 
	Karate
	Unihokej
	Ćwiczenia siłowe
	Aerobik
	Szermierka
	Cheerleaders
	Narciarstwo zjazdowe
	Żeglarstwo 
	Windsurfing
	Łyżwiarstwo
	Wspinaczka skałkowa
	Szachy
	Samoobrona
	Kolarstwo
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Zarząd KU AZS 
dr Dariusz Nawarecki - prezes
Tomasz Wróbel - wiceprezes ds. organizacyjnych
Tomasz Zajączkowski - wiceprezes ds. sekcji
Michał Piech - skarbnik
Aneta Banik - sekretarz
dr Rafał Tataruch - członek zarządu
mgr Roman Firlus - członek zarządu
Katarzyna Lipska - członek zarządu
Bartosz Kasperski - członek zarządu


