Dr hab. Mariusz Ozimek
Dr hab. Mariusz Ozimek urodził się 4 czerwca 1964 r. w Przemyślu. Karierę sportową rozpoczął jako
zawodnik Klubu Sportowego „Iskra” w Białogardzie, a później „Czuwaj” w Przemyślu. Studiował na Wydziale
Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Od 1983 r. reprezentant Klubu Sportowego AZS AWF Kraków,
specjalizujący się w biegach krótkich na dystansie 100 oraz 200 m. W latach 1981–1992 lekkoatleta, jeden z
czołowych polskich sprinterów. Reprezentował Polskę m.in. na Uniwersjadzie w Zagrzebiu w 1987 r. Mistrz
Polski seniorów w biegach sprinterskich z 1990 r., wicemistrz z 1992 r. oraz dwukrotny brązowy medalista
(1988, 1991).
W latach 1984–1991 był jedenastokrotnie akademickim mistrzem Polski w biegach krótkich, pięciokrotnie
zostawał wicemistrzem i trzykrotnie zdobywcą brązowego medalu.
Od 1988 r. pracuje w Katedrze Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki (dawniej: Zakład Lekkiej Atletyki), gdzie
jest od 1997 r. diunktem. W 1994 r. uzyskał stopień trenera klasy I w lekkiej atletyce, a w 2001 r. ukończył
studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania sportem.
Jest autorem lub współautorem około dziewięćdziesięciu prac naukowych. Wypromował dwudziestu dwu
magistrów wychowania fizycznego. W 2008 r. został doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej w
AWF w Krakowie. Był członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie (2002–2005),
Uczelnianej Komisji Wyborczej (2005–2007) oraz Komisji ds. Nostryfikacji (od 2006 r.). Obecnie jest
członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Senatu AWF w Krakowie. Od 1 września 2008 r. pełni
funkcję prodziekana ds. Sportu i Studiów Niestacjonarnych na Wydziale Wychowania FizycznegoAWF naszej
Uczelni.
Współpracuje naukowo z prof. Edwardem Mleczko, kierownikiem Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki,
a także z Katedrą Antropomotoryki (Zakładem Biomechaniki) AWF w Krakowie oraz Katedrą Teorii Sportu i
Sportów Indywidualnych AWF w Krakowie. Współpracował także z Zakładem Lekkiej Atletyki w AWF w
Warszawie i Katowicach, Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy oraz Narodowym Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie. W 1993 roku na
łamach miesięcznika PZLA „Lekkoatleta” publikował materiały o tematyce szkoleniowo- metodycznej. W 1992
r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, a od 1999 roku jest członkiem
Zarządu Klubu AZS AWF Kraków, aktualnie piastując stanowisko prezesa zarządu Klubu Sportowego AZS
AWF Kraków na kadencję 2007–2011. Za jego kadencji na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 r.
nominację uzyskało dziesięciu zawodników klubu, a największym sukcesem AZS AWF było zdobycie
srebrnego medalu olimpijskiego przez Radosława Zawrotniaka w szermierce, w turnieju drużynowym w
szpadzie.
Dr hab. Mariusz Ozimek posiada także liczne uprawnienia związane ze sportem: jest instruktorem rekreacji
ruchowej narciarstwa, trenerem klasy I w lekkiej atletyce, menedżerem organizacji imprez sportowych,
menedżerem sportu, żeglarzem jachtowym, instruktorem piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania, sternikiem
motorowodnym, młodszym ratownikiem WOPR. Należy do Polskiego Związku Łowieckiego. Kilkakrotnie był
laureatem nagrody indywidualnej JM Rektora AWF w Krakowie za działalność naukową i dydaktyczną, w tym
nagrody indywidualnej III stopnia dla nauczycieli akademickich. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
(2005), Srebrną Odznaką AZS (1991), Złotą Plakietką Znicza Olimpijskiego za szczególne zasługi dla
rozwoju kultury fizycznej na ziemi krakowskiej (1992).
Od 1990 roku żonaty, jest ojcem jednego dziecka.
W wolnych chwilach najchętniej biega, pływa, jeździ na rowerze i nartach, poświęca wolny czas rodzinie i
lekturze książek.

