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I  O klubie 

Klub 

1.Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej 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  regulamin uchwalony przez Zarząd  

   Główny AZS oraz Walne Zebranie Członków KU AZS PWSZ w Elblągu w dniu  

   10 listopada 2010 roku, przy zachowani  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 2011/2012 realizował swoje cele przez: 

 organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki, 

 uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,  

 propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, 

 współpracę z władzami Uczelni oraz jednostkami uczelni zajmującymi się 

problemami kultury fizycznej,  

 współdziałanie z jednostkami samorządowymi, związkami sportowymi oraz 

organizacjami  społecznymi 

Sekcje  

 

Klub Uczelniany AZS PWSZ od 1999 roku działa w strukturach Organizacji Środowiskowej 

AZS Gdańsk. W roku akademickim 2011/2012 prowadził następujące sekcje: 

1/jeździecką,  

2/piłki nożnej/ futsal mężczyzn i kobiet,  

3/piłki siatkowej kobiet, 

4/piłki siatkowej mężczyzn,  

5/tańca towarzyskiego,  

6/turystyczną,  

7/żeglarską.    

8/piłki ręcznej kobiet i mężczyzn – działalność społeczna, w oparciu o zaprzyjaźnione kluby   
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Członkowie 

Liczba członków KU AZS PWSZ Elbląg ciągle wzrasta. W roku akademickim 2009/2010 

wynosiła 146, t. j.  o 15 członków więcej niż w roku akademickim 2008/2009. W roku 

akademickim 2010/2011 wynosiła 202 członków a już w roku akademickim 2011/2012 

wzrosła do 354. Jest to rekordowa liczba członków od 1999 roku.  W zestawieniu z liczbą 

młodzieży studiującej na poszczególnych uczelniach , z których rekrutują się członkowie 

klubów uczelnianych zrzeszonych w Organizacji Środowiskowej Gdańsk, plasujemy się na 

III miejscu, pod względem ilości członków. 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. 
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oo  
II  Wydarzenia formalno – prawne  

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KU AZS PWSZ Elbląg 

W dniu 24 listopada 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 

Członków Klubu. Na tymże zebraniu wybrano prezesa oraz członków zarządu. Prezesem            

na kadencję 2011 – 2013 ponownie została kol. Henryka Szumna. W skład Zarządu weszli 

Katarzyna Łukaszewska, Emilia Ustjanowska, Adrian Skoczylas, Grzegorz Żak.  
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Ukonstytuowanie się nowego Zarządu KU AZS PWSZ Elbląg 

Już w dniu  5 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu KU AZS 

PWSZ Elbląg, którego jednym z punktów programu było uformowanie się Zarządu na nową 

kadencję 2011 - 2013. Na czele Zarządu ponownie stanęła kol. Henryka Szumna. W drodze 

rzeczowej dyskusji, której ideą było jak najlepsze służenie braci AZS, Zarząd ukonstytuował 

się w sposób następujący: Adrian Skoczylas – Wiceprezes, Emilia Ustjanowska – Sekretarz, 

Katarzyna Łukaszewska - Członek Zarządu, Grzegorz Żak - Członek Zarządu 

 

PWSZ Elbląg w Zarządzie Organizacji Środowiskowej Gdańsk  

W dniu 20.12.2011 odbyły się obrady Środowiskowej Konferencji Sprawozdawczo - 

Wyborczej. Głównymi punktami obrad było  sprawozdanie z kadencji za okres 2009 – 2010, 

przyjęcie uchwały o kierunkach działań AZS OŚ Gdańsk na lata 2012 – 2013 oraz wybory 

władz Organizacji Środowiskowej i delegatów na Krajowy Zjazd AZS. 

Do Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk zostali wybrani: kol. Henryka 

Szumna oraz kol. Adrian Skoczylas. Jest to niewątpliwy awans naszego Klubu AZS PWSZ. 

Jest to zaszczyt i zarazem obowiązek płynący z pełnienia funkcji społecznej na tak szerokim 

polu, co stanowi to prawdziwe wyzwanie. Nasi przedstawiciele służą pomocą i radą, jak 

również godnie reprezentują interesy naszego KU AZS PWSZ Elbląg w Środowisku 

Gdańskim. Należy również podkreślić fakt, że po raz pierwszy w historii elbląskiego Klubu 

Uczelnianego AZS nasi członkowie zasiadają w gdańskim Zarządzie Organizacji 

Środowiskowej AZS. 

Władze Klubu na kadencję 2011 – 2013  

 Prezes – mgr Henryka Szumna 

 Wiceprezes – Adrian Skoczylas – student  

 Członek Zarządu – Katarzyna Łukaszewska – studentka  

 Członek Zarządu – Grzegorz Żak – student   

 Sekretarz – Emilia Ustjanowska – studentka  

 

Odznaczenia 

W dniu 20 grudnia 2011 roku, podczas Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Organizacji 

Środowiskowej w Gdańsku, zostały wręczone  zasłużonym członkom KU AZS PWSZ                  

w Elblągu odznaczenia nadane przez Zarząd Główny AZS w Warszawie. Srebrne Odznaki 
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AZS otrzymali: kol. Henryka Szumna Prezes KU AZS PWSZ -  jeździectwo, kol. 

Remigiusz Podhorodecki - trener piłki nożnej i ręcznej oraz kol. Adam Jażdżyński - trener 

siatkówki. Odznaczenia wręczali: dotychczasowy Prezes Organizacji Środowiskowej                  

w Gdańsku - Janusz Rybicki oraz nowowybrany Prezes na kadencję 2011 - 2013 - Ireneusz 

Urbaś. 

 Odznaka AZS  nadawana jest osobom, które są członkami AZS i wyróżniły się osiągnięciami 

na rzecz Związku przede wszystkim w zakresie: popularyzacji i upowszechniania kultury 

fizycznej, osiągnięć sportowych, działalności trenerskiej i dydaktyczno –wychowawczej, 

działalności organizacyjnej. 

 

III  Osiągnięcia z podziałem na sekcje i dyscypliny  sportowe  w połączeniu  

       wykazem działań na rzecz środowiska akademickiego  

      

Nasz Klub, zgodnie z założeniami, w minionym roku akademickim 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, akademickie mistrzostwa regionu. 

Członkowie naszego klubu startowali również w Pucharach Europy i Świata. Poniżej 

prezentujemy wyniki z podziałem na sekcje i dyscypliny sportowe. 

 

Sekcja Piłki Nożnej i Futsalu 

Futsal  Mężczyzn:  

 I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego w Futsalu Lat Pierwszych 

 II miejsce i tytuł V-ce Mistrza Polski w Futsalu na Ogólnopolskich Igrzyskach 

Studentów Lat Pierwszych; Igrzyska Studentów Pierwszego Roku to impreza 

sportowa organizowana dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Kraków, 

Poznań, Gdańsk, Warszawa, Lublin, Katowice), drużyna z elbląskiej PWSZ   była po 

raz kolejny najlepszą drużyną w środowisku gdańskim, a finałowy wynik został 

poprawiony, gdyż w ubiegłym roku akademickim zespół reprezentujący naszą 

uczelnię zajął 4 miejsce w finale, a tym razem futsalowa drużyna trenera  Remigiusza 

Podhorodeckiego zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych i w niedzielę 27 

listopada 2011 roku została Wicemistrzami Polski. Jest to kolejny sukces trenera              

i zespołu. 

 III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur   
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 Organizacja Mistrzostw PWSZ w Elblągu, w Futsalu 

 udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich’2012” 

 współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych  

Futsal kobiet  

 14 miejsce w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski rozgrywanych                     

w Szczecinie w dniach 22 – 25 stycznia 2012r.  

 

Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet 

 I miejsce w eliminacjach środowiskowych rozgrywanych w Olsztynie rozegranych           

w dniach 29.03 - 01.04.2012 rok., będących eliminacjami do Akademickich 

Mistrzostw Polski – awans do półfinału, 

 VII miejsce w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet 

rozgrywanych w Warszawie  

 II miejsce w eliminacjach środowiskowych Organizacji Środowiskowej w Olsztynie 

w Siatkówce Plażowej Kobiet rozgrywanych w Olsztynie – awans do półfinałów 

AMP - Eliza Białczak i Monika Jabłońska; bardzo poważna kontuzja Elizy Białczak 

wyeliminowała tę parę z dalszych rozgrywek. 

 I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej rozgrywanym podczas Sportowych Juwenaliów 

Elbląskich ’2012, 

 udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich’2012” 

 

Sekcja Piłki Siatkowej Mężczyzn 

 III miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej w Olsztynie w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn, 

 II miejsce w III Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn – Elbląg ‘2012. 

 I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn rozgrywanym w ramach Sportowych 

Elbląskich Juwenaliów”2012. 

 udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich’2012” 

 współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych 

Sekcja jeździecka  

 

 V miejsce na Halowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Skokach przez 

Przeszkody rozgrywanych w marcu 2012 roku w Lesznie  –  student I roku IP – 

Witold Burzyński na koniu Cheops, 

http://www.pwsz.elblag.pl/4671.html
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 XV miejsce na Otwartych Akademickich Mistrzostwach Polski w Jeździectwie                 

w dyscyplinie skoki przez przeszkody rozgrywanych we Wrocławiu – para j.w.   

 udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki  

 współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych  

 udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich ‘2012” – pomoc w organizacji  

Sekcja Tańca Towarzyskiego 

 srebrny medal i tytuł Wicemistrza Świata – Mateusz Papużyński - zdobył wraz z 

Formacją Standardową LOTOS- Jantar  

 udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki 

 organizacja spotkań pod nazwą  „Taneczne wariacje” adresowane do uczniów szkół 

średnich w ramach współpracy z PWSZ w Elblągu, 

 udział w „Juwenaliach Elbląskich ‘2012” – wybory Miss i Mistera AZS  

Sekcja Turystyczna  

 XXIV Bielikowe Harce Orientacyjne – listopad 2011  

 XIII Otwartych Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w marszach na orientację w parach 

 udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki  

Sekcja Żeglarska 

Sekcja Piłki Ręcznej Mężczyzn (sekcja działa w oparciu o działalność społeczną) 

 I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Warmińsko – Mazurskiego; 

  Mistrzowski zespół zagrał w składzie: Szczepański Grzegorz, Dawidowski Maciej, 

 Subocz Maciej, Wądołowski Karol, Wojtyński Mateusz, Zieliński Michał, Stoff 

 Michał, Gajewski Kamil. Bramkarze:  Ryharski Henryk, Adamiak Lubomir.  

 X miejsce w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski rozgrywanych                          

w Warszawie 

Piłka Koszykowa   

W roku akademickim 2011/2012 do członków KU AZS PWSZ dołączyła grupa studentów 

trenujących koszykówkę. Studenci byli  tak zdeterminowani udziałem w rozgrywkach 

międzyuczelnianych, że trudno było odmówić im pomocy w dążeniu do osiągnięcia celu. 

Determinacja młodych ludzi zaowocowała bardzo dobrymi wynikami. 

 II miejsce i tytuł V-ce Mistrza Warmii i Mazur w Piłce Koszykowej Mężczyzn 

podczas Akademickich Mistrzostw Warmii i Mazur w Piłce Koszykowej Mężczyzn, 

rozegranych w dniu 10 grudnia 2011r., w Olsztynie. Podczas zawodów zespół                   

w składzie :Jan Bunda, Rafał Brzozowski, Karol Wądołowski, Szymon Czurakowski, 

http://www.pwsz.elblag.pl/4745.html
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Paweł Kruk, Marcin Samsonowicz, Piotr Tkaczyk, zaprezentował bardzo dobrą grę 

ustępując jedynie UWM Olsztyn. 

 I miejsce w Eliminacjach Środowiskowych do Akademickich Mistrzostw Polski                

w Piłce Koszykowej Mężczyzn, rozgrywanych w marcu 2012r.  Olsztynie – awans do 

półfinału AMP w Warszawie; z powodu wyłączenia się z wyjazdu wskazanego 

trenera/opiekuna grupy zespół nie wystartował w  półfinałach 

Kick Boxing  

 Brązowy medal na Pucharze Świata w Rimini Włochy – członek KU AZS PWSZ 

Adrian Durma 

IV  Akademickie Mistrzostwa Polski – zestawienia  
 

Klasyfikacja Generalna i w Typach Uczelni Akademickich Mistrzostw Polski 2011/2012 

 14 miejsce; W klasyfikacji Typów Uczelni „Wyższe Szkoły Zawodowe”  Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 14 miejsce w Polsce. W roku 

akademickim 2011/2012 w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie „Wyższe 

Szkoły Zawodowe” wzięło udział 37 uczelni. 

 94 miejsce ; w Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 94 miejsce w Polsce na 189 klubów 

uczelnianych biorących udział w AMP. PWSZ zdobyła 131,5 pkt. 

Lp. Dyscyplina Punkty Uwagi 

1. Futsal Kobiet 34,5 udział w półfinałach AMP; po raz pierwszy PWSZ 

Elbląg wystawiła zespół kobiet 

2. Futsal Mężczyzn  5,0 eliminacje środowiskowe; brak środków na wyjazd 

na półfinały 

 

3. Koszykówka M 5,0 mogło być + 34,5; rezygnacja opiekuna z udziału w 

półfinałach AMP 

4. Piłka nożna M 5,0 eliminacje środowiskowe 

 

5. Piłka ręczna K 0,0 mogło być minimum + 31,5; zespół nękany 

kontuzjami; brak środków na wyjazd na półfinały 

5. Piłka ręczna M 31,5 Udział w półfinałach  

 

6. Piłka siatkowa K  35,5 udział w półfinałach 

 

7. Piłka siatkowa M  5,0 eliminacje środowiskowe 

 

8. Siatkówka plażowa K 5,0 mogło być minimum + 35,5; kontuzja zawodniczki 

nie pozwoliła zespołowi wystartować w półfinałach 

AMP 

 RAZEM 131,5 mogło być minimum 233 pkt. 

 

Tab.  1 Punkty za udział w Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyte przez Państwową Wyższą Szkołę 

             Zawodową w Elblągu, z podziałem na dyscypliny sportu 
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Wnioski: 

Mogliśmy zająć minimum 77 miejsce w Klasyfikacji Generalnej i 8 miejsce w klasyfikacji 

Typów Uczelni.Do sukcesu zabrakło szczęścia (kontuzje kolan siatkarek i piłkarek ręcznych), 

determinacji i środków finansowych ( nieprzewidziany wzrost kosztów udziału w AMP –               

o 1/3 w porównaniu z rokiem ubiegłym). „Trzeba mierzyć siły na zamiary” – to motto 

nadchodzącego nowego sportowego roku akademickiego.  

 

V   Zajęcia uzupełniające dla członków AZS 

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. Również na preferencyjnych warunkach członkowie AZS mogli korzystać             

z nauki i doskonalenia jazdy konnej w ośrodku konnym w Zastawnie k/Elbląga. 

VI  Współpraca z instytucjami  samorządu terytorialnego 

 
„Sportowe Juwenalia Elbląskie ‘2012” to impreza akademicka, która na stałe wpisała się             

w harmonogram elbląskich imprez sportowych. Jest realizowana pod patronatem Prezydenta 

Miasta Elbląga – Grzegorza Nowaczyka. Przy organizacji tego przedsięwzięcia, jak co roku 

współpracujemy z Departamentem Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu i jak co roku 

zbieramy pochwały i pozytywne opinie.  

Elbląska Rada Sportu – Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka 

Szumna aktywnie i konstruktywnie uczestniczy w posiedzeniach Elbląskiej Rady Sportu, 

którego jest członkiem od 2011 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera rozwój 

elbląskiego wychowania fizycznego i sportu, inicjuje projekty mające na celu poprawę 

działania sportu pod względem proceduralnym i formalnym.  

 

VII  Promocja poprzez sport  
 

AZS PWSZ Elbląg gospodarzem I Rundy Eliminacji do AMP w Futsalu  

Klub Uczelniany AZS PWSZ Elbląg w roku akademickim 2011/2012 był organizatorem             

i gospodarzem I Rundy Eliminacji Środowiskowych do Akademickich Mistrzostw Polski               

w Futsalu. I runda odbyła się w dniu  4 stycznia 2012 o godz. na sali sportowej IV LO, przy 

ul. Sienkiewicza w Elblągu. Mecz zagrały drużyny PWSZ Elbląg i WSD Elbląg. Zwycięzcą 

został nasz zespół, który awansował do II rundy Eliminacji Środowiskowych, które odbyły się 

w Olsztynie, w niedzielę 08.01.2012r. na Hali Widowiskowo - Sportowej "Urania" .  
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Współpraca ze szkołami 

W ramach działań promujących elbląską Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową                    

w środowisku lokalnym, KU AZS PWSZ realizował przedsięwzięcia o charakterze 

sportowym. W ramach tych przedsięwzięć był organizatorem turniejów, zawodów, projektów 

sportowych do udziału, których zaprosił elbląskie szkoły ponadgimnazjalne. Od szeregu lat     

w realizacji tego typu przedsięwzięć współpracował z I liceum Ogólnokształcącym                        

i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu. W tym roku zaprosił do współpracy szkołę z 

Pasłęka. Młodzież wzięła udział w licznych, bardzo ciekawych i udanych imprezach. Były to 

akademickie turnieje w piłkę nożną i siatkową – przeprowadzone przez sekcje piłki nożnej              

i siatkowej, piłkę koszykową oraz  imprezy sportowo – rekreacyjno – turystyczne 

przygotowane przez   sekcje: jeździecką, turystyczną i tańca towarzyskiego. 

Bałtycki Festiwal Nauki to coroczna impreza, w której z powodzeniem brał udział Klub 

Uczelniany. W roku akademickim 2011/2012 przygotował kompleksowe stoiska z zakresu 

nauk kultury fizycznej i turystyki pod nazwami „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Euro 2012 

w Polsce”, „Warsztaty turystyczne”. Stoiska były prowadzone w formie warsztatów 

prowokujących do aktywności fizycznej dzieci i młodzież. Przemyślany dobór form ruchu, 

przyrządów i przyborów do jego realizacji zapewnił szeroką bazę kompetencji fizycznych              

a także wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej, zdrowia i sprawność fizycznej. Jak co roku 

przygotowane przez nas stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.  

XI Sportowe Juwenalia Elbląskie trwały cztery dni, t.j. od 14 do 17 maja 2012 roku. W b.r. 

odbyły się pod znakiem turniejów i przeszły do historii jako bardzo udane. Udział w nich 

wzięły zespoły z Olsztyna, Pasłęka, elbląskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli 

Urzędu Miejskiego w Elblągu, elbląskich uczelni, mediów i menadżerów. Gościem 

specjalnym był hiszpański uczestnik uczelnianego programu Erasmus - Mario Tornero 

Ibanez - koszykarz. 

W dniu 14.05.2012r. inaugurację sportowej części Elbląskich Juwenaliów, rozpoczął Turniej 

Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu, w którym zmierzyły się zespoły 

E. Leclerc Orzeł Elbląg , MKS „Truso” oraz AZS PWSZ.  Zawodniczki PWSZ Elbląg 

pokonały swoje rywalki w każdym meczu do zera, zdobywając tym samym pierwsze miejsce 

w Turnieju. 

We wtorek 15.05.2012 roku w Sali Sportowej Centrum Spotkań Europejskich  „Światowid” 

odbył się pasjonujący Turniej Piłki Koszykowej Mężczyzn. Do boju o Puchar Rektora PWSZ 

Elbląg stanęły zespoły PWSZ  Elbląg,  Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych Elbląg 

czyli Przyjaciele PWSZ-tu oraz Zespół Szkół z  Pasłęka i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. 
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Józefa Rusieckiego. W finale pomiędzy PWSZ Elbląg a OSW Olsztyn nasza reprezentacja 

okazała się bardzo gościnna i uznała zwycięstwo zespołu z Olsztyna. W turnieju wziął udział 

Mario Tornero Ibanez, który  studiuje na naszej uczelni w ramach programu Erasmus. 

Zaprezentował bardzo dobrą koszykówkę  a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole. 

Gra z nim to była prawdziwa przyjemność. Organizatorem turnieju była Prezes Klubu            

mgr Henryka Szumna oraz Karolina Amenda – członek Klubu. 

W środę 16.05.2012 r. na obiekcie piłkarskim przy ul. Skrzydlatej, odbył się Piłkarski 

Hit’2012 – Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Juwenaliów Elbląskich '2012” z udziałem  

elbląskich uczelni, elbląskich mediów, menadżerów elbląskich firm. 

W czwartek 17.05.2012r. na Sali Sportowej Centrum Spotkań Europejskich odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn z udziałem MKS „Truso” Elbląg, Nauka Jazdy „Adam”, 

AZS PWSZ. Zwycięzcą turnieju został AZS PWSZ Elbląg.  

Relacje i fotorelacje na stronie PWSZ Elbląg 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy brali udział w elbląskich turniejach, zarówno 

zawodnikom, jak i trenerom. Dziękujemy organizatorom, sędziom, ratownikom medycznym 

za sprawny przebieg sportowych zmagań. 

Ankieta AZS  

Zarząd Klubu opracował ankietę skierowaną do studentów pierwszego roku PWSZ                         

w Elblągu.  Ankieta ma dać odpowiedzi na kilka pytań, które wpłyną na podjęcie decyzji               

o wdrożeniu do realizacji nowych zadań. Wśród zagadnień jest zapytanie: Czy studenci są 

zainteresowani  tematyką lotnictwa i udziałem w szkoleniach lotniczych? Jeżeli ankieta 

wykaże duże zainteresowanie tym tematem, Zarząd KU zainicjuje programy dofinansowujące 

szkolenia studentów w zakresie lotnictwa. Partnerem w przedsięwzięciu będzie Elbląski 

Aeroklub.  

VII  Klasyfikacja w latach 2008 – 2012    

 2008/2009   klasyfikacja generalna – 125 m-ce  

        klasyfikacja w typach uczelni (Wyższe 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  

 2011/2012 klasyfikacja generalna – 94 m-ce 

   Klasyfikacja w typach uczelni – 14 m-ce  
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Wykres 2 

 

VIII  Podsumowanie 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w  Elblągu jest bardzo dobrze postrzegany przez Władze Miasta Elbląga, 

elbląskie instytucje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe. Mamy bardzo dobrą opinię 

zarówno w Organizacji Środowiskowej Gdańsk jak i Zarządzie Głównym AZS. Na dobrą 

opinię pracujemy wytrwale i systematycznie. Pomagają nam w tym Władze Naszej Uczelni. 

Przez czternaście lat istnienia Klubu w strukturach PWSZ w Elblągu, Władze potwierdzały 

tezę, że sport jest domeną uczelni. To dzięki wieloletniemu wsparciu merytorycznemu                    

i finansowemu udzielanemu Klubowi przez Władze Uczelni możemy promować i rozwijać 

sport akademicki. Dużym wsparciem, doświadczeniem i wiedzą służy  Rektor PWSZ                      

w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – inicjator powstania Klubu Uczelnianego 

AZS, propagator sportu akademickiego.  

Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie działaczy i sympatyków klubu, prezesa, 

zarządu, członków, sportowców oraz trenerów a zarazem opiekunów sekcji,  którym dobro 

sportu akademickiego oraz kreowanie jak najlepszego wizerunku naszej uczelni poprzez sport 

nie jest obojętne. Podziękowania dla kol. Katarzyny Łukaszewskiej, kol. Adam 

Jażdżyńskiego, kol. Remigiusza Podhorodeckiego, kol. Janusza Światkowskiego a także kol. 

Henryki Szumnej. Ich wiedza, zaangażowanie,  wyczucie, umiejętność tworzenia przyjaznej 
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atmosfery przyciągają nowych, wartościowych członków do sekcji, które aktywnie działają 

na rzecz środowiska akademickiego i elbląskiej społeczności.  

Za nami kolejny rok upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, podnoszenia sprawności 

fizycznej i polepszania stanu zdrowia społeczności akademickiej. Następny rok akademicki 

niesie ze sobą nowe wyzwania dla Klubu. 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, dla której 

sport jest ważną rolą w procesie wychowania zdrowego młodego pokolenia. 

                                                                                              

 

Elbląg, dn. 9 lipca 2012 rok         

      

Opracowanie:   

Zarząd Klubu Uczelnianego  

AZS PWSZ w Elblągu 

 

 

 

 

   

 


