
Sylwetki instruktorów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

Kraków Wschód prowadzących zajęcia  

w ramach Akademii Juniora w Małej Hali TAURON Areny 

Kraków 

 

 
Katarzyna Smoter – elementy gimnastyki sportowej 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie, instruktorka 

gimnastyki sportowej oraz piłki ręcznej. Specjalizacja 

z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz 

z dziennikarstwa sportowego. W swojej pracy dba 

o wszechstronny rozwój ciała oraz kształtowanie 

prawidłowej zgrabnej sylwetki. Największa satysfakcja z pracy to dobry humor 

i uśmiech na twarzy dzieci. Priorytetem jest to, żeby każdy kto przyjdzie na 

zajęcia czerpał z radość i zadowolenie z uczestnictwa. 

 

 

Filip Muszyński – piłka siatkowa 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie, instruktor piłki siatkowej, 

lekkiej atletyki, piłki nożnej oraz  gimnastyki korekcyjnej. 

Od dziecka związany z lekkoatletyką, uczestnik 

Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw  Europy, wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski w różnych kategoriach 

wiekowych, uczestnik wielu imprez biegowych w Polsce 

i za granicą. Obecnie nauczyciel w Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”, trener młodych 

adeptów lekkiej atletyki na „Młodzieżowych Spotkaniach z Lekką Atletyką”. 

 

 

 



 

Jerzy Lipczyński – piłka nożna 

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie ze specjalizacją piłka 

nożna. Trener II klasy z wieloletnim doświadczeniem 

w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik staży 

trenerskich między innymi w takich klubach jak Eintracht 

Braunschweig czy VfL Wolfsburg. Z zamiłowania 

Triathlonista, uczestnik zawodów serii Ironman. 

Uczestnik wielu kursów i szkoleń. W pracy dąży do budowania u dzieci 

pewności siebie, mocnych cech wolicjonalnych i harmonijnego rozwoju całego 

ciała. Wymagający, pełen energii i zaangażowania. 

 

 

 

Dariusz Sobczyk – piłka ręczna 

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie. Trener II klasy piłki 

ręcznej, instruktor pływania i narciarstwa. Od 25 lat 

prowadzi zajęcia z młodzieżą. Podopieczni rozgrywają 

regularnie mecze w młodzieżowej reprezentacji Polski. 

Wychowankowie wielokrotnie wygrywali turnieje 

międzynarodowe we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji 

oraz kilkakrotnie zdobywali srebrne i brązowe medale Pucharu Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagomar Sokołowski - jujutsu 

 

Czynny zawodnik uprawiający sporty walki od 2002 roku. 

Uczestnik wielu zawodów i turniejów sportowych w kraju 

i zagranicą. Największym osiągnięciem jest zdobycie 

Mistrzostwa Europy w 2010 roku. Zajęcia z dziećmi 

i młodzieżą prowadzi od 2012 jako asystent instruktora, 

a od roku 2014 jako samodzielny instruktor sportu. Oprócz 

sztuk walki interesuje się kulturystyką i sportami zimowymi. Obecnie student 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 

 

 

Agnieszka Stachura – taniec nowoczesny 

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im, 

Bronisława Czecha oraz studiów choreograficznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 7 lat trenuje taniec 

nowoczesny w krakowskiej formacji Szkoły Tańca  WENA, 

z którą ma na koncie liczne sukcesy m.in. reprezentowanie 

Polski na Mistrzostwach Europy i Świata. Cały czas 

zyskuje nowe doświadczenie poprzez udział w szkoleniach 

i warsztatach. Poprzez swoje zaangażowanie stara się zarazić dzieci swoją 

miłością i pasją do tańca.  

 

 


