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I Informacje Ogólne
1.Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej zwany dalej „klubem”, jest terenową jednostką organizacyjną Akademickiego
Związku Sportowego, zwanym dalej AZS, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Klub ma charakter uczelniany i działa w oparciu o Statut AZS oraz Regulamin Klubu
Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu uchwalony przez Walne Zebranie Członków KU
AZS PWSZ w Elblągu w dniu 10 listopada 2011 roku, przy zachowaniu zgodności ze
Statutem AZS.
3.Celem KU AZS PWSZ jest:
• upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej
i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
• rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
4.Klub w roku akademickim 2010/2011 realizował swoje cele przez:
• organizowanie Ŝycia sportowego, rekreacji i turystyki,
• uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
• propagowanie róŜnych form sportu, rekreacji i turystyki,
• współpracę z władzami Uczelni oraz jednostkami uczelni zajmującymi się
problemami
kultury fizycznej,
• współdziałanie z samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami
społecznymi,
5.Władze Klubu
• Prezes – mgr Henryka Szumna
• Wiceprezes – mgr Janusz Światkowski
• Członek Zarządu – Anna Ŝuraw
• Członek Zarządu – Grzegorz śak
• Sekretarz – Aleksandra Jarmoła
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II Wstęp
Kadencja 2009 – 2011 dla Klubu Uczelnianego AZS PWSZ upłynęła pod znakiem
zmian organizacyjnych, merytorycznych oraz bardzo dobrych wyników

zarówno

w dziedzinie sportu jak i rekreacji.
W listopadzie 2009 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KU
AZS PWSZ w Elblągu, na którym został wybrany nowy Prezes Klubu. Została nim mgr
Henryka Szumna od 2002 roku zaangaŜowana w działalność klubu AZS; trener, instruktor,
dyplomowany menedŜer

sportu, długoletni działacz społeczny. WyróŜniona licznymi

nagrodami, w tym nagrodą Prezydenta Miasta Elbląga za zasługi dla rozwoju kultury
fizycznej w Elblągu.
Rok później, w dniu 10 listopada 2010 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zebranie, na którym został uchwalony Regulamin Klubu Uczelnianego Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej w Elblągu, którego brakowało do tej pory. Uchwalenie dokumentu
skutkowało wyborami nowego składu członków zarządu (z wyłączeniem prezesa, który został
wybrany zgodnie z procedurą w wyborach 2009 roku). Do Zarządu zostali wybrani
członkowie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie, t. j.: mgr Janusz Światkowski, Grzegorz
śak, Anna śuraw, Aleksandra Jarmoła. Na pierwszym swym zebraniu zarząd wybrał
wiceprezesa klubu – mgr Janusza Światkowskiego oraz sekretarza – Aleksandrę Jarmołę.
Anna śuraw i Grzegorz śak zostali członkami zarządu.
Klub Uczelniany AZS PWSZ od 1999 roku działa w strukturach Organizacji
Środowiskowej AZS Gdańsk. W roku akademickim 2010/2011 prowadził następujące sekcje:
1. piłki siatkowej kobiet,
2. piłki siatkowej męŜczyzn,
3. piłki noŜnej,
4. piłki ręcznej kobiet,
5. turystyczną,
6. jeździecką,
7. tańca towarzyskiego,
8. Ŝeglarską.
Liczba członków KU AZS PWSZ Elbląg ciągle wzrasta. W roku akademickim 2009/2010
wynosiła 146, t. j. o 15 członków więcej niŜ w roku akademickim 2008/2009. A juŜ w roku
akademickim 2010/2011 wyniosła 202. W zestawieniu z liczbą młodzieŜy studiującej na
poszczególnych uczelniach Organizacji Środowiskowej Gdańsk, plasujemy się na III miejscu,
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pod względem ilości członków klubu. Porównując liczebność członków pięciu klubów AZS
działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego plasujemy się na II pozycji,
za UWM w Olsztynie, który zrzesza 600 członków (w tym 100 studentów i 500 dzieci
uczestniczących w szkoleniu sportowym). Gdyby brać pod uwagę jedynie liczbę członków
AZS będących tylko studentami, zajmowalibyśmy I miejsce w klasyfikacji w naszym
województwie.

III Osiągnięcia z podziałem na sekcje i dyscypliny
Nasz Klub, zgodnie z załoŜeniami, w minionej kadencji 2009 - 2011 uczestniczył
w

rywalizacji

sportowej

w

ramach

sportu

powszechnego.

Były

to

rozgrywki

międzyuczelniane organizowane przez Organizacje Środowiskowe AZS Gdańsk i Olsztyn,
eliminacje do Akademickich Mistrzostw Polski a takŜe udział w Akademickich
Mistrzostwach regionu, Polski oraz Europy. PoniŜej prezentujemy wyniki z podziałem na
sekcje i dyscypliny sportowe.

Futsal:
• 2 miejsce w Pomorskiej Akademickiej II Lidze Międzyuczelnianej,
• 6 miejsce w Pomorskiej Akademickiej I Lidze Międzyuczelnianej,
• 1 miejsce w eliminacjach środowiskowych do Ogólnopolskich Igrzysk Studentów
Pierwszego Roku,
• 4 miejsce na Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, który odbył
się w Warszawie w dniach 10 – 12.12.2010r.; Igrzyska Studentów Pierwszego Roku
to impreza sportowa organizowana dla zwycięzców eliminacji środowiskowych
(Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Lublin, Katowice), druŜyna z elbląskiej PWSZ
była najlepszą druŜyną w środowisku gdańskim.,
• 2 miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej Olsztyn do Akademickich
Mistrzostw Polski, a tym samym awans do półfinałów Mistrzostw Polski w Futsalu
w Warszawie,
• 5 miejsce w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu, które odbyły się
w Warszawie.
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miejsce (powtórzenie wyniku z 2010 roku) w eliminacjach środowiskowych do
Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku – 19.XI.2011 r.; wejście do
4

Ogólnopolskiego Finału; mecze finałowe odbędą się w dniach 26 – 27.XI.2011r.
w Gdańsku.
Piłka NoŜna:
• 2 miejsce i tytuł Wicemistrza na Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur,
• 3 miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej Olsztyn do Akademickich
Mistrzostw Polski w Piłce NoŜnej w dniach 18 – 20.04.2011r.,
Piłka Ręczna
Rewelacyjnie spisała się druŜyna nowo powstałej Sekcji Piłki Ręcznej, która zajęła IV
miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, rozegranych w maju
2010 roku w Łodzi, gdzie startowały mocne 22 zespoły. DuŜym uznaniem dla naszego klubu
jest to, Ŝe dwie z naszych reprezentantek Hanna Sądej i Marta Miecznikowska zostały
powołane do Akademickiej Kadry Polski i reprezentowały Polski Zespół AZS na
Akademickich Mistrzostwach Świata, które odbyły się w dniach 27 czerwca - 4 lipca br.
w Nyiregyhaza (Węgry). Zespół zajął V miejsce.
Zespół opiera się na studentkach naszej uczelni, które są zawodniczkami Elbląskiego Klubu
Sportowego „Start” Elbląg. Opiekunem sekcji piłki ręcznej kobiet jest mgr Remigiusz
Podhorodecki.

Piłka siatkowa:
• 1 miejsce w rundzie jesiennej II Ligi Międzyuczelnianej Środowiska Gdańskiego,
• 1 miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej Olsztyn w Piłce Siatkowej
Kobiet – awans do półfinałów AMP,
• 3 miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej Olsztyn w Piłce Siatkowej
MęŜczyzn,
• 7 miejsce w II Lidze Międzyuczelnianej OŚ Gdańsk.
By wzmocnić efekt promocji Uczelni poprzez sport w roku akademickim 2010/2011 do
elbląskich rozgrywek Pol – Plast Volley Liga organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu został zgłoszony zespół piłki siatkowej męskiej KU AZS PWSZ
i zespół piłki siatkowej Ŝeńskiej. Obie druŜyny znalazły się na podium:
• 1 miejsce w Elbląskiej I Lidze Piłki Siatkowej – zespół męski AZS PWSZ Elbląg,
• 3 miejsce w Elbląskiej I Lidze Piłki Siatkowej – zespół Ŝeński AZS PWSZ Elbląg.
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Siatkówka PlaŜowa:
• 1 miejsce (pary Dominika Bartkowska i Monika Jabłońska) w eliminacjach
Organizacji Środowiskowej Olsztyn do AMP w Siatkówce PlaŜowej, wejście do
półfinału AMP,
• 4 miejsce (pary Anna Tracz i Justyna Bąk) w eliminacjach Organizacji
Środowiskowej Olsztyn do AMP w Siatkówce PlaŜowej, wejście do półfinału AMP,
• 7 miejsce w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce PlaŜowej
Kobiet w Zegrzu k/Warszawy, a tym samym awans do Akademickich Mistrzostw
Polski; zespół w składzie: Dominika Bartkowska i Monika Jabłońska,
• 17 miejsce pary Dominika Bartkowska i Monika Jabłońska na 32 druŜyny
uczestniczące w finałach AMP w Siatkówce PlaŜowej, które odbyły się na
nadmorskiej plaŜy w Pogorzelicy (woj. zachodniopomorskie) w dniach 4 5.06.2011r.,
• 1 miejsce i tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji typów uczelni; w dniu 5 czerwca
2011r. zawodniczki Dominika Bartkowska, Monika Jabłońska zostały Akademickimi
Mistrzyniami Polski w Siatkówce PlaŜowej; po siedmiu latach po raz kolejny
stajemy na najwyŜszym podium w rozgrywkach druŜynowych (w 2004 roku
Akademickimi Mistrzami Polski w typie uczelni "WyŜsze Szkoły Zawodowe" była
druŜyna street basketu).
Pływanie:
• 9 miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym, na półfinałach AMP w Pływaniu ;
po raz pierwszy zawodnik KU AZS PWSZ Elbląg wystąpił w eliminacjach do
Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły się w dniu 27 marca 2011 roku
w Łodzi, na Krytej Pływalni Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu
Łódzkiego; nasze barwy reprezentował student I roku Instytutu Politechnicznego
Paweł Witkowski, który wystartował w dwóch konkurencjach: 50 m i 100 m stylem
dowolnym; na dystansie 50 m zajął 9 miejsce ( 8 miejsce dawało wejście do finału
AMP), a na dystansie 100 m uplasował się na 15 pozycji; w zawodach wystartowało
250 zawodniczek i zawodników, organizatorem imprezy był Uniwersytet Łódzki,
• 15 miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym na półfinałach AMP w Pływaniu
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Karate:
• 1 miejsce i złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF – maj
2010 r. – Tomasz Kundzicz,
• 3 miejsce i bązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF –
maj 2010 r. – Przemysław Studziński,
• 3 miejsce i brązowy medal druŜyna Polski – Tomasz Kundzicz, Przemysław
Studziński na Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan – sierpień 2010 rok.
• 3 miejsce i brązowe medale w kumite ind. + 84 kg zdobyła druŜyna PWSZ w składzie
Tomasz Kundzicz oraz Przemysław Studziński na III Akademickich Mistrzostw
Wielkopolski – udział na imienne zaproszenie,
• 3 miejsce indywidualnie Tomasza Kundzicza na Akademickich Mistrzostwach Polski
w Karate,
• 3 miejsce indywidualnie Przemysława Studzińskiego na Akademickich Mistrzostwach
Polski w Karate,
• powołanie Tomasza Kundzicza i Przemysława Studzińskiego do Akademickiej Kadry
Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy w Karate w Sarajewie.
• 12 miejsce indywidualnie na Akademickich Mistrzostwach Europy w Karate
w Sarajewie.

Systematyczność, cięŜka praca, poświęcenia, wyjazdy na zawody, trudne walki, kontuzje,
medale, tytuły wicemistrzowskie, mistrzowskie, no i wreszcie doczekaliśmy się momentu,
w którym nasi studenci Tomasz Kundzicz i Przemysław Studziński zostali powołani do
reprezentacji Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy w Karate, które odbyły się
w dniach 22 – 25.07.2011 w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). W dniu 25 maja 2011r.
Zarząd Główny AZS w Warszawie powołał 13 najlepszych w Polsce zawodników w karate.
Aby

znaleźć

się

na

tej

liście

naleŜało

spełnić

jasno

określone

kryteria.

Pod uwagę brane były poprzednie Akademickie Mistrzostwa Polski - Tomek zdobył tam
złoto, a Przemek brąz, Mistrzostwa Polski (obydwaj brąz), aktualne Akademickie
Mistrzostwa Polski - Tomek brąz indywidualnie i razem z Przemkiem w druŜynie - brąz oraz
międzynarodowe turnieje Harasuto Cup - Tomka srebro, jeden z nielicznych medali Polaków
oraz Funakoshi Cup - Tomek złoto, a Przemek brąz. Jak juŜ wcześniej wspomnieliśmy
powołanie otrzymało 13 osób - 6 kobiet oraz 7 męŜczyzn. Wśród męŜczyzn w kumite , czyli
w walce, Polskę będą reprezentować tylko 3 osoby. Są to Tomasz Kundzicz i Przemysław
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Studziński - obaj w kategorii +84 kg oraz kolega z Łodzi w kategorii - 60 kg . Pozostali
zawodnicy startują w kata, czyli układzie ruchów, które moŜna porównać do tańca
połączonego z technikami karate. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe nasza PWSZ w Elblągu została
wyróŜniona w sposób szczególny. Mianowicie jako jedyna uczelnia w Polsce otrzymała
2 powołania. Pozostałe uczelnie otrzymały tylko po jednym.
Przemysław Studziński zajął bardzo dobre 12 miejsce w kategorii Kumite +84 kg. Zarówno
dla Przemka jak i naszej Uczelni wynik ten jest ogromnym sukcesem. W zawodach
w czterech kategoriach (kata i kumie – męŜczyzn i kobiet) udział wzięło 78 zespołów
uniwersyteckich z 23 krajów Europy: Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja,
Francja, Gruzja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Macedonia, Czarnogóra, Polska,
Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Szachy:
Akademickie Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Szachach, które
rozegrane były w Olsztynie w dniu 30.11.2010r. i zaowocowały:
• 1 miejscem, złotym medalem i tytułem mistrzowskim w klasie „amator” – Kamila
Witkowska,
• 3 miejscem, brązowym medalem w klasie „profi” i tytułem drugiego wicemistrza –
Jakub Hiszczyński.

Tenis stołowy:
• 3 miejsce – Michał Link zdobył brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
śeglarstwo:
•

17 miejsce na regatach w klasie Laser Bahia w ramach "AZS Sailing Cup 2011",
rozegranych w dniach 21 i 22 maja 2011 r. na Zatoce Gdańskiej, bazą był Ośrodek
AZS Górki Zachodnie; "AZS Sailing Cup 2011" to Akademicki Puchar Polski
składający się z cyklu regat Ŝeglarskich; organizatorem jest Akademicki Związek
Sportowy Środowisko Warszawa; w regatach wystąpiła załoga w składzie: Adam
Opczyński – sternik, Grzegorz Olszewski, Piotr Piechowski.
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Lekka Atletyka:
• 51 miejsce druŜynowo na AMP w Lekkiej Atletyce;
W dniach 28 - 29 maja 2011r. w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce. Naszą Uczelnię reprezentowali studenci pierwszego roku Instytutu
Pedagogiczno - Językowego. Byli to: Aleksandra Biskup, Katarzyna Buczek, Katarzyna
Niewińska, Jacek Brodowski. Niestety Jacek Brodowski doznał bardzo powaŜnej kontuzji,
która uniemoŜliwiła mu starty w mistrzostwach. Dziewczęta dzielnie walczyły z metrami,
centymetrami, kilogramami i sekundami. Był to ich pierwszy start na zawodach tej rangi.
Nasz zespół został sklasyfikowany na 51 pozycji, zdobywając 49,5 pkt w ogólnej klasyfikacji.

IV Zestawienie osiągnięć

1.Zajęte miejsca
• 11 miejsce; W klasyfikacji Typów Uczelni „WyŜsze Szkoły Zawodowe” Państwowa
WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 11 miejsce w Polsce, co jest równieŜ
najlepszą lokatą na liście rankingowej od 1999 roku. W roku akademickim
2010/2011 w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie „WyŜsze Szkoły
Zawodowe” wzięło udział 36 uczelni.
• 88 miejsce; w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski Państwowa
WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 88 miejsce w Polsce na 201 klubów
uczelnianych biorących udział w AMP. Jest to najlepsze miejsce w klasyfikacji od
1999 roku.
• 11 miejsce; w klasyfikacji łącznej uczelni wyŜszych województwa pomorskiego
w roku akademickim 2010/2011 nasza uczelnia zajęła 11 miejsce.
• 6 miejsce; w Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk jest zrzeszonych 17 klubów
uczelnianych, w tym nasz klub. W Akademickich Mistrzostwach Polski z tejŜe
Organizacji startowało 14 uczelni; wśród nich jesteśmy 6 uczelnią pod względem
zdobytych punktów na AMP. Jest to bardzo dobry wynik.
2. Zdobyte medale

Akademickie Mistrzostwa Polski
•

złoty medal i tytuł mistrza Polski na Akademickich Mistrzostwach Polski w Siatkówce
PlaŜowej w klasyfikacji typów uczelni
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•

złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski Karate WKF we Wrocławiu

•

3 brązowe medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate

Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego
•

złoty medal w szachach

•

brązowy medal w szachach

•

brązowy medal w tenisie stołowym

•

brązowy medal w piłce noŜnej

Sporty indywidualne
•

złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Karate WKF – T.Kundzicz – 2010

•

brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF – P.Studziński

•

brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Karate – 2011

•

12 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w Karate

W kadencji 2009 – 2011 członkowie KU AZS PWSZ zdobyli 17 medali, w tym 4 złote, 3
srebrne i 10 brązowych. Jest to jeden z najlepszych rezultatów medalowych w przeciągu 12
lat istnienia KU AZS PWSZ Elbląg. Łącznie w ciągu dwunastu lat starów w zawodach rangi
mistrzowskiej, członkowie Klubu wywalczyli 41 medali, 8 tytułów Mistrza Polski. NaleŜy
podkreślić równieŜ fakt, Ŝe oprócz udziału w Akademickich Mistrzostwach i Pucharach
Polski wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata.

V Klasyfikacja – porównanie
Wszystko zmierza ku dobremu, ciągle pniemy się w górę i zajmujemy co raz lepsze
miejsca w klasyfikacjach generalnych jak i typach uczelni. Miejsca zajmowane przez uczelnię
w poszczególnych latach:
•

2008/2009

klasyfikacja generalna – 125 m-ce
klasyfikacja w typach uczelni (WyŜsze Szkoły Zawodowe) – 22 m-ce

•

2009/2010

generalna – 105 m-ce
w typach – 15 m-ce

•

2010/2011

klasyfikacja generalna – 88 m-ce
klasyfikacja w typach uczelni – 11 m-ce
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VI Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
Piłka siatkowa:
• od stycznia 2010 roku, co roku w hali widowiskowo sportowej CSE „Światowid”
odbywa się Noworoczny Turniej o Puchar AZS PWSZ Nauka Jazdy ADAM Elbląg
w piłkę siatkową,
• Liga Międzyinstytutowa,
• Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym –
wybrane wspólne zajęcia oraz turnieje.
Piłka noŜna:
• Liga Międzyinstytutowa,
• Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym –
wybrane wspólne zajęcia oraz turnieje.
Juwenalia
W roku akademickim 2010/2011 KU AZS PWSZ przygotował imprezy sportowo –
rekreacyjne pod nazwą „Sportowe Elbląskie Juwenalia 2011”. Imprezy zostały przygotowane
z myślą o trenujących daną dyscyplinę sportu, jak równieŜ i dla amatorów. Nie zabrakło teŜ
konkurencji z przymruŜeniem oka. Jak co roku, swoją formę zaprezentowali piłkarze noŜni,
siatkarze oraz "orientujący się w marszu" pod dowództwem Druha Bielika. Do wspólnej
zabawy, zaprosiliśmy reprezentacje elbląskich uczelni. Do wspólnej zabawy przystąpiła
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna oraz WyŜsze Seminarium Duchowne
w

Elblągu.

Szkoła

WyŜsza

im.

Bogdana

Jańskiego

Wydział

Zamiejscowy

w Elblągu ze względu na przenoszenie swojej siedziby, w minionym roku akademickim nie
brał udziału w imprezach. Sportowe Juwenalia zostały zaplanowane na 5 dni. Wśród nich
znalazły się następujące imprezy:
•

14.05.2011 (BaŜantarnia) - XII Mistrzostwa PWSZ w Marszach na orientację
- mgr Janusz Światkowski,

•

16.05.2011 (CSB) - Turniej piłki noŜnej o "Puchar Kanclerza PWSZ w Elblągu"
– mgr Remigiusz Podhorodecki,

•

16.06.2011 (basen miejski) - I Akademickie Otwarte Zawody w Pływaniu
– mgr Henryka Szumna,
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•

16.05.2011 (boisko "Orlik") - "Piłkarski hit" z udziałem pracowników UM i elbląskich
uczelni - mgr Remigiusz Podhorodecki,

•

17.05.2011 (CSE "Światowid") - Turniej piłki siatkowej o "Puchar J.M. rektor PWSZ
w Elblągu - mgr Adam JaŜdŜyński.

"Piłkarski hit" z udziałem pracowników UM i elbląskich uczelni okazał się wielkim
sukcesem. Na sztucznym boisku „Orlik” naprzeciw siebie stanęły reprezentacje pracowników
uczelni wyŜszych oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Spotkanie zakończyło się remisem,
ale na boisko emocji nie brakowało. Celem, który udało się osiągnąć było: upowszechnienie
sportu akademickiego w społeczności lokalnej oraz integracja środowisk elbląskiej
administracji samorządowej i elbląskich uczelni wyŜszych.

VII Dodatkowe zajęcia uzupełniające
Od listopada 2010 roku. do czerwca 2011 roku członkowie KU AZS PWSZ na
preferencyjnych warunkach mogli korzystać z siłowni w Fitness Klub "Na Wspólnej", która
mieści się w Domu Studenckim Nr 2 w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13 oraz nieodpłatnie,
dwa dni w tygodniu z Krytej Pływalni MOSiR w Elblągu, przy ul. Robotniczej 68.

VIII Szkolenia, seminaria, gale
• Łeba – Szkolenie Akademickich Organizatorów Sportu
• Warszawa – Gala Sportu Akademickiego
W dniach 28-29 października 2010 w Warszawie odbyła się Gala Sportu Akademickiego,
w której wzięła udział Prezes KU AZS PWSZ Elbląg. Jednym z głównych punktów Gali
było podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski 2009/2010. Integralną częścią gali
był VIII Sejmik Akademickiej Kultury Fizycznej, którego głównym tematem był
wolontariat w sporcie.
• Zieleniec – Szkolenie Liderów AZS
W dniach 17 – 20 marca w ośrodku „Straszny Dwór” w Zieleńcu odbyło się seminarium
szkoleniowe dla działaczy Klubów Uczelnianych AZS. W Zieleńcu spotkali się studenci
związani z AZS z całej Polski. Byli przedstawiciele m.in. Poznania, Warszawy, Opola,
Łodzi, Szczecina, Gdańska i oczywiście z Elbląga. Nasz Klub reprezentowany był przez
naszych członków – Adriana Skoczylasa, studenta III roku Instytutu Ekonomicznego
i Grzegorza śaka, studenta I roku, Instytutu Politechnicznego, członek Zarządu Klubu
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Uczelnianego AZS PWSZ. Szkolenie miało na celu przybliŜenie uczestnikom moŜliwości
działalności oraz historii Akademickiego Związku Sportowego w Polsce.
•

Elbląg – Konferencja Środowiskowa Klubów AZS

KU AZS PWSZ zorganizował i przeprowadził I Konferencję Środowiskową Klubów
AZS pod nazwą „I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu". Konferencja odbyła
się w dniu 14 stycznia 2011 roku w Centrum Cateringowo-Bankietowym przy ul.
Akacjowej

28

w

Elblągu.

Program

składał

się

z

4

głównych

punktów:

1. Konferencja - część sprawozdawcza za sportowy rok akademicki 2009/10:
- prezentacja osiągnięć sportowych na Akademickich Mistrzostwach Województwa,
Polski oraz Pucharach Zarządu Głównego AZS,
- udział studentów PWSZ w Elblągu oraz członków AZS w Mistrzostwach Europy
i Świata,
- część plenarna pt.: „Wolontariat w sporcie” Wręczenie podziękowań i wyróŜnień.
2. Pokaz tańców standardowych w wykonaniu Mistrzów Świata Formacji Tanecznych
studentów PWSZ w Elblągu – Katarzyny CzyŜyk i Mateusza PapuŜyńskiego.
3. Pokaz tańca hip – hop w wykonaniu studentki PWSZ w Elblągu – Edyty Kowalczyk.
4. Bankiet okolicznościowy.
•

KU AZS PWSZ ELBLĄG został zauwaŜony w Polsce; jesteśmy zapraszani na co raz
waŜniejsze imprezy, co trzeba traktować jako wyróŜnienie. W Górkach Zachodnich
k. Gdańska dnia 21.05.2011r. odbyła się waŜna impreza w której uczestniczyliśmy –
90 rocznica powstania AZS Gdańsk. Impreza miała charakter prestiŜowy, odbiła się
echem w polskim środowisku AZS-tesiaków.

IX Współpraca z Prezydentem Miasta Elbląg
1. W dniu 16 maja 2011 roku z okazji tygodnia „Juwenaliów Elbląskich ‘2011”, przy
współpracy Urzędu Miejskiego w Elblągu zorganizowaliśmy bardzo atrakcyjny mecz piłki
noŜnej – pracownicy Urzędu Miejskiego – pracownicy elbląskich uczelni, o którym
wspomnieliśmy wcześniej.
2. W dniu 9 czerwca br. prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka
Szumna została członkiem powołanej przez Prezydenta Miasta Elbląg Rady Sportu. W skład
Rady wchodzą przedstawiciele elbląskiego środowiska sportowego, a takŜe pracownik
Departamentu Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu. Celem Rady jest inicjowanie
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i wspieranie rozwoju wychowania fizycznego, sportu, a takŜe kreowanie i promowanie
sportu. Stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury fizycznej pod względem
proceduralnym,

formalnym

i

infrastrukturalnym.

Do

zadań

Rady

Sportu

naleŜy

w szczególności opiniowanie:
•

Strategii rozwoju Miasta Elbląg w zakresie kultury fizycznej.

•

Projektu budŜetu w części dotyczącej kultury fizycznej.

•

Projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej.

•

Programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta.

•

Planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Elblągu przez róŜne
organizacje, dofinansowywane przez samorząd miasta.

IX Działania inne
Promocja
W ramach działań promujących PWSZ w na terenie naszego miasta poprzez sport, KU AZS
współpracował z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym Była to
bardzo owocna współpraca. MłodzieŜ wzięła udział w licznych, bardzo ciekawych
i udanych imprezach. Były to akademickie turnieje w piłkę noŜną i siatkową –
przeprowadzone przez sekcje piłki noŜnej i siatkowej oraz imprezy sportowo – rekreacyjno
– turystyczne przygotowane przez sekcje: jeździecką i turystyczną.
Klub włączył się równieŜ do współorganizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Zorganizowana podczas BFN „Strefa Sportu i Rekreacji”

z udziałem m.in. gokardów,

zwierząt i kowala cieszyła się bardzo duŜym powodzeniem. Maluchy bardzo ciekawiła
ekspozycja Sekcji śeglarskiej.

Działania wspierające członków klubu

Nasze

działania

to

takŜe

wspieranie

naszych

członków

Klubu

w

potrzebie.

W ubiegłym roku akademickim dwóch członków AZS PWSZ, dzięki współpracy
z zaprzyjaźnionymi instytucjami, otrzymało niezbędną pomoc rzeczową.
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Zakup sprzęt dla sekcji sportowych
Rok 2010 i 2011 to był dobry czas na uzupełnienie braków w sekcjach sportowych.
Z poczynionych oszczędności w budŜecie na 2010 i 2011 rok zakupiono m.in. komplety
piłkarskie oraz piłki i drobny sprzęt uzupełniający dla Sekcji Piłki NoŜnej, Piłki Siatkowej
Męskiej i Kobiet. Wykonano znaczki KU AZS PWSZ w Elblągu. Zakupiono gadŜety
reklamowe w tym flagi AZS.. Wykonano banery promujące sport akademicki. Do końca
grudnia zostaną zakupione bluzy dresowe – reprezentacyjne dla w/w sekcji jak równieŜ i dla
Sekcji Piłki Ręcznej Kobiet. Sekcja Turystyczna zostanie zaopatrzona w busole.

XI Promocja uczelni poprzez sport
Od grudnia 2009 roku dynamicznie ruszyła strona internetowa KU AZS PWSZ dzięki, której
osoba zainteresowana moŜe zapoznać się m.in. z aktami prawnymi dotyczącymi naszego
klubu, dowiedzieć się jaki jest skład Zarządu, co robią i lubią jego członkowie, wyrobić
legitymację AZS a takŜe przeczytać informacje dotyczące zawodów sportowych, waŜnych
wydarzeń i obejrzeć zdjęcia z imprez sportowo – rekreacyjnych.
W minionej kadencji KU AZS efektywnie współpracował z elbląskimi mediami. Na
bieŜąco wprowadzane były waŜne informacje o wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych
i innych działaniach podejmowanych przez klub. Dzięki dobrej współpracy z mediami nasza
elbląska społeczność miała moŜliwość poznać PWSZ w Elblągu jako mecenasa sportu.
Zarówno nasza strona internetowa jak i dobra współpraca z mediami przyczyniają się do
promocji uczelni poprzez sport.

XII Podsumowanie
KU AZS Elbląg przez ostatni rok zbierał bardzo pozytywne opinie na konferencjach,
seminariach oraz forach internetowych jako rozwijający się Klub Uczelniany, promujący
sport i aktywny styl Ŝycia. Przez dwanaście lat istnienia Klubu w strukturach PWSZ
w Elblągu, Władze potwierdzały tezę, Ŝe sport jest domeną uczelni. Pozycja Klubu na
Uczelni, w Elblągu, a takŜe na sportowej arenie AZS nie byłaby moŜliwa, gdyby nie
wieloletnie wsparcie merytoryczne i finansowe Władz Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej w osobach

Rektora

prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka – inicjatora

powstania klubu i propagatora sportu akademickiego oraz ś.p. Rektor prof. dr hab. Haliny
Piekarek – Jankowskiej, która równieŜ zabiegała o rozwój sportu akademickiego i dbała
o jego stronę finansową.

Nie bez znaczenia jest równieŜ zaangaŜowanie działaczy
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i sympatyków klubu, Prezesa, Zarządu, członków, sportowców oraz trenerów a zarazem
opiekunów sekcji w osobach – Henryka Szumna, Daria Rybarczyk, Katarzyna Łukaszewska,
Adam

JaŜdŜyński,

Remigiusz

Podhorodecki,

Janusz

Światkowski.

Ich

wiedza,

zaangaŜowanie, wyczucie, umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery przyciągają do sekcji.
Za nami dwa lata wytęŜonej pracy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej
i turystyki, podnoszenia sprawności fizycznej i polepszania stanu zdrowia społeczności
akademickiej. Dwa lata udziału z sukcesami w Akademickich Mistrzostwach Województwa,
Polski, Pucharach Polski. Zaznaczyliśmy takŜe swoją obecność na

Akademickich

Mistrzostwach Europy i Świata.
Następny rok akademicki niesie ze sobą nowe wyzwania sportowe – starty w większej
liczbie dyscyplin sportowych na AMP, które pozwoliłyby na przesunięcie się w górę w
klasyfikacji generalnej i w „typach uczelni”, zainicjowanie organizacji imprez (w tym
masowych) o duŜym zasięgu, które promowałyby PWSZ w Elblągu. To m.in. udział w
programach krajowych i międzynarodowych, wyłonienie wolontariuszy współpracujących
przy tworzeniu projektów dofinansowywanych ze środków zarówno krajowych jak i unijnych
wspierających działalność sportową klubu. Wszystko to, po to by wzbogacić ofertę sportowo
– rekreacyjną

dla studentów PWSZ w Elblągu oraz współtworzyć wizerunek nowoczesnej

uczelni. Uczelni dla której sport jest waŜną rolą w procesie wychowania zdrowego młodego
pokolenia.

Zarząd KU AZS PWSZ w Elblągu
Elbląg, dn.24 listopada 2011 rok
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