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Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Klubu Uczelnianego AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
za rok akademicki 2009/2010
Rok akademicki 2009/2010 dla Klubu Uczelnianego AZS PWSZ przyniósł zmiany
organizacyjne. W listopadzie 2009 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze,
na którym został wybrany nowy skład Zarządu. Na funkcję Prezesa Klubu wybrano mgr Henrykę
Szumną, trenera, instruktora, długoletniego działacza społecznego, od 2002 roku zaangażowaną w
działalność klubu AZS. I tak jedenasty akademicki sezon sportowy został poprowadzony przez
nowy Zarząd.
Od 1999 roku Klub działa w strukturach Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk.
W roku sportowym 2009/2010 prowadził następujące sekcje: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
piłka nożna, sekcja turystyczna, jeździecka, muzyczno-ruchowa, tańca towarzyskiego, żeglarska
a w grudniu 2009 roku została powołana Sekcja Piłki Ręcznej Kobiet. W lutym 2010 roku, ze
względu na błędy merytoryczne sekcji tańca towarzyskiego oraz brak prowadzącego
z odpowiednimi kwalifikacjami zawieszono na jeden semestr jej działalność. Wznowienie
działania tej sekcji zaplanowano na rok akademicki 2010/2011.
Liczba członków KU AZS PWSZ Elbląg w roku akademickim 2009/2010 wyniosła 146,t.j. o 15
członków więcej niż w roku ubiegłym. W zestawieniu z liczbą młodzieży studiującej na
poszczególnych uczelniach gdańskiego środowiska AZS, jesteśmy w czołówce..
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 a także udział w Akademickich Mistrzostwach regionu oraz
Polski. I tak drużyna KU AZS PWSZ na Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur w Piłce
Nożnej zajęła II miejsce, zdobywając tym samym tytuł Wicemistrza Warmii i Mazur.
Zawodniczki drużyny piłki siatkowej zajęły wysokie III miejsce na Eliminacjach do
Akademickich Mistrzostw Polski rozgrywanych w Olsztynie. Taki sam sukces odnotowała
drużyna piłki siatkowej męskiej.
Rewelacyjnie spisała się drużyna 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. Dużym uznaniem dla naszego klubu jest to, że
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.
Karatecy – członkowie KU AZS PWSZ również dali nam powód do dumy.
W majowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF rozegranych we Wrocławiu,
Tomasz Kundzicz zdobył złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski a jego młodszy kolega
klubowy - Przemysław Studziński – brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski. Obaj
zawodnicy, w sierpniu 2010r. wzięli udział w Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan, na
których zdobyli w walce drużynowej, jako drużyna Polski brązowy medal.

W roku akademickim 2009/2010 studenci PWSZ Elbląg wywalczyli dziewięć medali,
w tym: dwa złote, trzy srebrne i cztery brązowe. Jest to jeden z najlepszych rezultatów
medalowych w przeciągu 11 lat istnienia KU AZS PWSZ. Łącznie, w ciągu jedenastu lat startów
w zawodach rangi mistrzowskiej, studenci PWSZ Elbląg, wywalczyli trzydzieści trzy medale,
w tym siedem tytułów Mistrza Polski. Zaznaczyli swoje miejsce na Akademickich Mistrzostwach
i Pucharach Polski, Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata.
W ramach działań promujących PWSZ w Elblągu poprzez sport, KU AZS współpracował
z klasami akademickimi I Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznym. Była to bardzo
udana współpraca. 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 oraz imprezy sportowo – rekreacyjno – turystyczne przygotowane przez
sekcje: jeździecką, muzyczno – ruchową, turystyczną i żeglarską. Klub włączył się również do
współorganizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Zorganizowana podczas BFN „Strefa Sportu
i Rekreacji” z udziałem m.in. zwierząt i kowala cieszyła się bardzo dużym powodzeniem.
By wzmocnić efekt promocji Uczelni poprzez sport, w
roku akademickim 2009/2010 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, który zajął
I miejsce w II lidze. We wrześniu 2010 roku zostały już zgłoszone dwa zespoły, które będą grały
na poziomie I i II Ligi.
Nasze działania to także wspieranie naszych członków Klubu w potrzebie. W ubiegłym
roku akademickim dwóch członków AZS PWSZ, dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi
instytucjami, otrzymało niezbędną pomoc rzeczową.
Kolejny rok akademicki niesie ze sobą nowe wyzwania dla Klubu. To m.in. reorganizacja
struktur KU AZS PWSZ, udział w programach krajowych i międzynarodowych, wyłonienie
wolontariuszy współpracujących przy tworzeniu projektów dofinansowywanych ze środków
zarówno krajowych jak i unijnych wspierających działalność sekcji. 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.
Podsumowując działalność KU AZS PWSZ, trudno nie wspomnieć o trenerach
prowadzących sekcje, bez których wiedzy, wyczucia, umiejętności i zaangażowania nie byłoby
sukcesów oraz przyjaznej atmosfery, która przyciąga młodzież do sekcji.
Henryka Szumna

