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7 kwietnia 2021 r. gościem Uniwersytetu Rzeszowskiego był Pan Tomasz Majewski. Jego wizyta była okazją
do szerszej prezentacji Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego UR
W konferencji prasowej, która odbyła się w nowej hali przy ul. Cichej uczestniczyli: JM prof. dr hab. Sylwester
Czopek, Rektor UR, prof. dr hab. Wojciech Czarny - Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, dr hab.
Paweł Król, prof. UR, dr Wojciech Bajorek, prof. dr hab. Stanisław Zaborniak - pomysłodawca UCL oraz Pan
Michał Tittinger - Wiceprezes Podkarpackiego Związku Lekkiej Atletyki, trener kadry narodowej skoczków
wzwyż.
Poza planami rozwojowymi dotyczącymi nie tylko Centrum oraz informacjami dotyczącymi samego obiektu
i jego przyszłości z ust multimedalisty, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, a obecnie - Wiceprezesa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki padły znamienne słowa - „Jestem przekonany, że już niebawem Centrum
Lekkoatletyczne UR stanie się ważnym punktem na sportowej mapie Polski i Europy.”
Jesteśmy przekonani, że tak się stanie. Oﬁcjalne otwarcie obiektu planowane jest w połowie czerwca 2021
roku.
Więcej informacji w materiale video poniżej.
Tomasz Majewski (ur. 30 sierpnia 1981 w Nasielsku) - polski lekkoatleta, specjalizujący się w pchnięciu kulą.
Czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich - w 2004 odpadł w eliminacjach, a w 2008 i 2012 zdobył złoty
medal. Stawał na podium mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz halowych mistrzostw świata i halowych
mistrzostw Europy. W 2005 został mistrzem uniwersjady. Dziewięciokrotny (na stadionie i w hali) rekordzista
Polski i wielokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów. Reprezentant kraju w pucharze Europy, halowym
pucharze Europy drużynowych mistrzostwach Europy, zimowym pucharze w rzutach lekkoatletycznych oraz
meczach międzypaństwowych.

W 2008 i 2012 wygrywał plebiscyt Złote Kolce organizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i
magazyn Sport. W plebiscycie European Athletics na najlepszego lekkoatletę Europy zajął siódme miejsce
w roku 2008. Wybrany lekkoatletą lipca 2009 w Europie. Dwukrotnie wybierany do dziesiątki najlepszych
polskich sportowców w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Na koniec roku 2012 zajął szóste miejsce
w plebiscycie na europejskiego lekkoatletę roku organizowanym przez European Athletics.
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