
 
 

Student Sportowiec 
 

Rafał Omelko  
 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Rafał Omelko specjalizuje się w biegu na 400 metrów oraz biegu na 400 metrów przez                

płotki. Członek sztafety 4x400 metrów, reprezentant Polski na mistrzostwach m.in w           

Belgardzie, Amsterdamie, Birmingham.  

Od 11 lat związany ze środowiskiem AWF Wrocław. Obecnie student szkoły doktorskiej.            

Spośród jego licznych osiągnięć, wyróżniamy najświeższe z nich:  

2015 - halowe mistrzostwa Europy w Pradze - 4x400 m - SREBRO  

2016 - mistrzostwa Europy w Amsterdamie - 4x400 m - SREBRO  

2017 - halowe mistrzostwa Europy w Belgardzie - 400 m - SREBRO  

2017 - halowe mistrzostwa Europy w Belgardzie - 4x400 m - ZŁOTO  

2017 - superliga drużynowych mistrzostw Europy w Lille - 400 m -  SREBRO  

2017 - uniwersjada w Tajpej - 400 m - BRĄZ  

2018 - halowe mistrzostwa świata w Birmingham - 4x400 m - ZŁOTO  

Za dumne reprezentowanie kraju został doceniony przez środowisko Akademii         

Wychowania  

Fizycznego we Wrocławiu i podczas XXVI Plebiscytu Życia Akademickiego na Najlepszego           

Sportowca i Trenera AWF Wrocław i KS AZS-AWF Wrocław zajął I miejsce w kategorii              

Najlepszy Sportowiec Roku 2018. 

 

  

1 



 
 

Oliwia Jabłońska  
 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Oliwia Jabłońska jest studentką II roku wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego          

wydziału Nauk o Sporcie. Swoją sportową pasję łączy z nauką, co dla wielu sportowców              

byłoby nieosiągalne. Specjalizuje się w pływaniu w wielu stylach. Jest pierwszą w historii             

zawodniczką ze Starego Kontynentu, która złamała barierę 1:08 w klasie          

niepełnosprawności S10 na 100 m stylem motylkowym, poprawiając jednocześnie swój          

dotychczasowy rekord Europy. Poniżej przedstawiamy wybitne osiągnięcia zdobyte przez         

Oliwię:  

Igrzyska Paraolimpijskie: 

Srebrna medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, Londyn 2012 

Brązowa medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, Rio de Janeiro 2016 

Mistrzostwa Świata: 

Złota medalistka na 400 metrów stylem dowolnym, Londyn 2019  

Złota medalistka na 400 metrów stylem dowolnym, Meksyk 2017 

Srebrna medalistka na100 metrów stylem motylkowym, Glasgow 2015 

Srebrna medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, Montreal 2013 

Brązowa medalistka na 400 metrów stylem dowolnym, Glasgow 2015 

Rekordzistka Świata na 800 metrów stylem dowolnym, Berlin 2017  

Mistrzostwa Europy: 

Złota medalistka na 400 metrów stylem dowolnym, Dublin 2018 

Złota medalistka 100 metrów stylem motylkowym, Eindhoven 2014 

Srebrna medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, Dublin 2018 

Srebrna medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, Funchal 2016 

Srebrna medalistka na 400 metrów stylem dowolnym, Funchal 2016 

Brązowa medalistka na 100 metrów stylem dowolnym, Eindhoven 2014 

Brązowa medalikta na 400 metrów stylem dowolnym, Berlin 2011 

Rekordzistka Europy na 200 metrów stylem motylkowym, Berlin 2018 
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Rekordzistka Europy na 100 metrów stylem motylkowym, Eindhoven 2014 

 

Mistrzostwa Polski: 

Wielokrotna Medalistka Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych i Rekordzistka Polski w          

pływaniu 

Brązowa Medalistka Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców na 800 metrów stylem           

dowolnym, Lublin 2018 
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Agnieszka Skrzypulec  

 
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie 

 

Agnieszka Skrzypulec, studentka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. W           

okresie ostatnich dwóch miesięcy po raz kolejny sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski             

w klasie olimpijskiej 470 ale to nie wszystko. Pływając w olimpijskiej klasie 470 w duecie z                

Jolantą Ogar-Hill wywalczyły kwalifikację i będą reprezentowały Polskę na olimpiadzie w           

Tokio. Mistrzyni świata oraz mistrzyni Europy. Klasa 470 to załoga 2-osobowa, jednakże            

śmiało można stwierdzić że wszystkie te osiągniecia można traktować indywidulanie.          

Partnerzy się zmieniają, a Agnieszka jest zawsze w czołowej puli zawodników świata.            

Agnieszka Skrzypulec to nie tylko żeglarka, ale i ambasadorka żeglarstwa polskiego na            

całym świecie. My, jako studencie ZUT w Szczecinie jesteśmy bardzo dumni z jej osiągnieć.              

Nie jest to odkrycie roku, nie jest to zawodniczka jednego wyścigu, to osoba która              

niejednokrotnie pokazała nam co to charakter i udowodniła co można osiągnąć dzięki            

ciężkiej i systematycznej pracy. Zasługuje na przedstawienie większej społeczności nie          

tylko świata żeglarskiego. Żadne słowa nie są w stanie opisać jej zawziętości, oddania             

celowi, ciężkiej pracy, tytułów oraz naszego podziwu.  

Osoba godna podziwu i naśladowania. 

W ramach wątpliwości proszę o zapoznanie się z poniższymi linkami: 

https://www.skrzypulec.pl/index.htm 

https://www.facebook.com/teamPOL11/ 
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