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14.3. SPORT 

I  O klubie 

1.Klub 

 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.  

 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. 

 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, 

 Klub w roku akademickim 2013/2014 realizował swoje cele przez: 

 organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki, 

 uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju,  

 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 

2.Sekcje  

 

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

AZS Gdańsk. W roku akademickim 2012/2013 prowadził następujące sekcje: 

 jeździecką,  

 piłki nożnej/ futsal mężczyzn,  

 piłki siatkowej kobiet, 

 piłki siatkowej mężczyzn,  

 tańca towarzyskiego,  

 turystyczną,  

 żeglarską,   

 narciarską.  
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3.Członkowie 

 W roku akademickim 2013/2014 Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu  liczył 204 

członków. Jest to mniejsza liczba członków niż w roku akademickim 2012/2013. Tendencja  

spadkowa jest notowana w klubach akademickich całej Polski od października 2011 roku. 

Ten fakt tłumaczy się niżem demograficznym, który wpływa na mniejszy nabór kandydatów 

na studia. W naszym Klubie 90%  (184 os.) to studenci I roku, którzy w minionym roku 

stanowili liczbę 758 os., pozostałe 10% to studenci z III i IV roku (Sekcja Piłki Siatkowej) 

oraz pracownicy PWSZ – uczestniczący w zajęciach Sekcji Narciarskiej. 

 

4. Członkowie KU AZS PWSZ w innych strukturach 

 mgr Henryka Szumna jest członkiem  Elbląskiej Rady Sportu działająca przy 

prezydencie miasta Elbląg, jest również członkiem Zarządu Organizacji 

Środowiskowej AZS w Gdańsku, 

 członkiem Zespołu ds. edukacji przez sport  Urzędu Miejskiego w Elblągu, 

 mgr Katarzyna Łukaszewska jest członkiem Sądu Koleżeńskiego w strukturach 

Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku 

 

II  Akcje sprawozdawczo – wyborcze AZS  

1. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze KU AZS PWSZ w Elblągu 

 W dniu 28 listopada 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Podczas posiedzenia przedstawione 

zostało sprawozdanie z działalności Klubu za okres minionej kadencji a także 

przeprowadzono wybory władz. Prezesem KU AZS PWSZ w Elblągu na kadencję 2013 – 

2015 została ponownie mgr Henryka Szumna uzyskując jednogłośnie 61 głosów na 61 

delegatów. Na pozostałych członków  Zarządu wybrano kol. Katarzynę Łukaszewską, kol. 

Julitę Reckwald, kol. Żanetę Tworzowską, kol. Pawła Nowickiego. 

 W regulaminowym terminie, w dniu 9 grudnia 2013 roku odbyło się pierwsze zebranie 

nowo wybranego Zarządu Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu , po IX Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym, które odbyło się 28 listopada 2013 roku. Celem 

zebrania było ukonstytuowanie sie Zarządu na kadencję 2013 - 2015. W nowej kadencji 

Zarząd Klubu będzie pracował w następującym składzie: 

1. Henryka Szumna - Prezes 

2. Katarzyna Łukaszewska - Wiceprezes 
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3.Julita Reckwald - Sekretarz 

4.Żaneta Tworzowska - Członek Zarządu - odpowiedzialna za współpracę ze studentami i PR 

5.Paweł Nowicki - Członek Zarządu - odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i samorządowymi 

 Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu wybrano również 

delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Organizacji Środowiskowej                   

w Gdańsku. Delegatami zostali, kol.: Henryka Szumna Katarzyna Łukaszewska, Julita 

Reckwald, Żaneta Tworzowska, Paweł Nowicki, Oller Michał, Oller Jakub, Szymandera 

Andrzej, Czapiewska Magdalena, Gaworek Karolina, Minikiel Arkadiusz.  

 

2.  Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Organizacji Środowiskowej AZS                     

w Gdańsku  

 W dniu 13 grudnia 2013 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy 

Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Po części 

sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do 

wyborów Zarządu na nową kadencję 2013 - 2015. Prezesem Organizacji Środowiskowej 

AZS w Gdańsku został Ireneusz Urbaś, a składzie Zarządu ponownie zasiadła 

przedstawicielka naszej Uczelni mgr Henryka Szumna, a nasza koleżanka Katarzyna 

Łukaszewska - Wiceprezes AZS PWSZ została członkiem Sądu Koleżeńskiego. 

W dniu 19 grudnia 2013 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego Zarządu OŚ AZS 

w Gdańsku. 

  

 

III  Sport , rekreacja, turystyka  

 
1. Sport powszechny   

 Piłka siatkowa kobiet    

 Nasz Klub, zgodnie z założeniami, w minionym roku akademickim upowszechniał 

kulturę fizyczną i turystykę wśród studentów naszej uczelni, podnosząc tym samym ich 

sprawność fizyczną i stan zdrowia. Zgodnie z założeniami uczestniczył w rywalizacji 

sportowej w ramach sportu powszechnego wg terminarza zawodów ustalonego przez Zarząd 

Główny AZS w Warszawie i Organizację Środowiskową w Gdańsku i Olsztynie. 
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W roku akademickim 

2013/2014  Klub 

Uczelniany AZS 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej 

w Elblągu przystąpił 

do Akademickich 

Mistrzostwa    Polski  

w siatkówce kobiet                    

i mężczyzn. Zespoły  

wzięły udział w 

eliminacjach środowiskowych oraz w półfinałach. Na poziomie półfinałów zagrała drużyna 

męska. Niestety nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego.  

 Do finałów AMP doszła drużyna kobieca, która zajęła XIV m-ce w Klasyfikacji 

Generalnej AMP oraz III miejsce i brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Polski      

w klasyfikacji Typy Uczelni – Wyższych Szkół Zawodowych. 

 

Więcej informacji o drodze do brązowego medalu naszych siatkarek 

 

W dniach 01-04.05.2014 r.  

w Krakowie, odbył się finał 

Akademickich Mistrzostw 

Polski w piłce siatkowej 

kobiet. Nasze siatkarki 

odbyły długą drogę, aby 

znaleźć się w śród 16 

najlepszych drużyn 

akademickich w Polsce. 

Pierwszym etapem były 

wojewódzkie eliminacje                    

w Olsztynie, w których zajęły 1 miejsce i tym samym awansowały do dalszych rozgrywek. 

Półfinały miały miejsce w Warszawie, gdzie po ciężkich zmaganiach nasza drużyna zajęła        

3 miejsce, a zarazem wywalczyła awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski. 

W Krakowie nasze siatkarki dały z siebie wszystko, ale zabrakło szczęścia w końcówkach 

setów. Kolejne mecze dały naszym siatkarkom 14 miejsce w klasyfikacji ogólnej AMP. 
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Natomiast jeśli chodzi o typy uczelni, to nasza drużyna zdobyła brązowy medal spośród 

wszystkich PWSZ w Polsce. Lepszymi okazały się być tylko PWSZ z Krosna i z Tarnowa. 

 Siatkarki PWSZ Elbląg wystąpiły w składzie: Justyna Bąk (kapitan), Izabella Wąsik, 

Joanna Cupisz, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, 

Magdalena Czapiewska, Anna Rzeszot. Trener zespołu: mgr Adam Jażdżyński 

 Piłka siatkowa męska 

 Mężczyźni mieli mniej szczęścia. W eliminacjach Akademickich Mistrzostw Polski – 

Olsztyn 2014 – męska drużyna zajęła II miejsce , awansując do Półfinałów AMP ale już w 

półfinale AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn, który odbył się w Warszawie, zespół zajął XIII 

miejsce, które nie dawało awansu do turnieju finałowego. 

 Drużyna żeńska i męska wzięły udział w eliminacjach do AMP w piłce siatkowej 

plażowej –Stare Jabłonki 2014 – nie awansowały do dalszych rozgrywek. 

 Piłka nożna/futsal    

 W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2013 r. drużyna Futsalu AZS PWSZ Elbląg 

uczestniczyła w Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, drugiej co do 

wielkości, po Akademickich Mistrzostwach Polski, sportowej imprezie Akademickiego 

Związku Sportowego. pod okiem trenera Remigiusza Podhorodeckiego zajęła bardzo dobre  

5 miejsce. 

Więcej informacji o udziale PWSZ w Igrzyskach 

 Gospodarzem Igrzysk były Katowice, które udostępniły akademikom aż dziewięć 

katowickich obiektów sportowych. W tegorocznych Igrzyskach drużyna PWSZ Elbląg 

wystąpiła w następującym składzie: 

Michał Czulewicz, Michał Grzybek, Liszko Grzegorz, Alwaro Martinez Fernandez, Michał 

Oller, Jakub Oller, Pawłowski Michał, Zając Paweł, Zdralewicz Paweł. 

 Lekka Atletyka, Ergometr Wioślarski  

 Zawodnicy Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu zakwalifikowali się do Finału 

Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Lat Pierwszych w biegach przełajowych – 2500 m                

i w ergometrze wioślarskim, wspierając tym samym reprezentację Organizacji 

Środowiskowej AZS w Gdańsku.  

Zawody finałowe odbyły  się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2013 r. w Katowicach. Nasze 

"czarne konie" Damian Godlewski i Krzysztof Miedziński swoim występem zapunktowali 

dla zespołu i przyczynili się do zdobycia V miejsce w klasyfikacji Środowisk AZS.   
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Informacje uzupełniające 

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku, to coroczna rywalizacja przeznaczona  dla  

najmłodszych akademików. Finał poprzedzony jest eliminacjami środowiskowymi 

rozgrywanymi w 8 miastach wojewódzkich. Nasza drużyna o wejście do finału OISPR 

walczyła z zespołami województwa pomorskiego, gdyż organizatorem eliminacji był Gdańsk, 

a dokładnie Organizacja Środowiskowa AZS w Gdańsku. 

W programie zawodów znajdują się takie dyscypliny, jak koszykówka kobiet i mężczyzn, 

piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, futsal mężczyzn, pływanie kobiet i mężczyzn, biegi 

przełajowe kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn oraz ergometr wioślarski 

kobiet i mężczyzn. 

 

 Futsal, wymiar wojewódzki  

W dniu 1 grudnia 2013 roku drużyna AZS PWSZ Elbląg, w składzie: Kotowski Konrad – 

kapitan, Tymiński Mateusz, Szymanowski Kuba, Kończyński Mateusz, Bednarczyk Marcin 

Po zaciętych meczach zdobyła I miejsce i tytuł Akademickiego Mistrza Warmii i Mazur.  

  

Członkowie Sekcji Piłki Nożnej wzięli udział w eliminacjach środowiskowych do AMP                   

w Futsalu, które odbyły się w styczniu 2014 roku. Drużyna zajęła III m-ce i tym samym nie 

awansowała do półfinału AMP. 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Sport wyczynowy   

 

 Piłka ręczna kobiet 

 Na zgrupowanie Akademickiej Kadry Polski w Piłce Ręcznej Kobiet została powołana 

studentka III roku IPJ Agnieszka Białoszewska. Agnieszka weźmie udział w Akademickich 

Mistrzostwach Świata, które rozpoczną się  3 sierpnia 2014 roku, w Portugalii   

 

3. Sport extremalny 

 Uczelnia umożliwia studentom udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

sportowych , o których można dowiedzieć się ze strony KU AZS PWSZ Elbląg. Jedną                  

z takich imprez był bieg z przeszkodami, w którym wzięła udział 

Marta Ciosińska, studentka III roku IP . Były to Mistrzostwa Polski 

Studentów rozgrywanych podczas I edycji RUNmageddonu. Są to 

zawody na 10-kilometrowym torze przeszkód, stworzonym, aby 

sprawdzić sprawność fizyczną, siłę charakteru oraz umiejętność 

współpracy uczestników. Jest to największa impreza przeszkodowa 

rozgrywana w Polsce. Zawody odbyły się 13 kwietnia 2014 roku w 

Warszawie na torze wyścigów konnych na Służewcu. W ramach Mistrzostw Polski 

Studentów została przeprowadzona klasyfikacja Kobiet, Mężczyzn oraz z podziałem na 

reprezentowaną uczelnię. Marta Ciosińska zajęła V miejsce. 

 

4. Rekreacja  

 Sekcja Piłki Nożnej/Futsal 

   Prowadzący sekcją mgr Remigiusz Podhorodecki  

 Udział wybranych członków w „Turbinaliach”, 

 Organizacja i prowadzenie Mistrzostw PWSZ w Elblągu, w Futsalu,   
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 Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet 

   Prowadzący Sekcję – mgr Adam Jażdżyński   

 udział wybranych członków w „Turbinaliach” – pomoc  logistyczna i organizacyjna, 

 udział w „Sportowych Turbinaliach ‘2014” - Międzyinstytutowy Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Przechodni Rektora PWSZ w Elblągu,  

 W dniu 19 maja 2014 roku KU AZS PWSZ w Elblągu razem z IKS „ATAK” 

przeprowadził Turniej Piłki Siatkowej na siedząco  o Puchar Rektora PWSZ w 

Elblągu. Turniej odbył się w ramach akcji promującej Mistrzostwa Świata w Piłce 

Siatkowej na Siedząco osób niepełnosprawnych 15-21.06.2014r. Turniej rozegrany 

został na 27 dni przed Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco i był 

ostatnim z cyklu Promocji MŚ. 

 

 Sekcja Piłki Siatkowej Mężczyzn 

   Prowadzący Sekcję – mgr Adam Jażdżyński  

 udział wybranych członków w „Turbinaliach” – pomoc  logistyczna i organizacyjna, 

 udział w „Sportowych Turbinaliach ‘2014” - Międzyinstytutowy Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Przechodni Rektora PWSZ w Elblągu. 
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 Sekcja jeździecka  

  Prowadzący sekcję –  mgr Henryka Szumna 

 

 
 udział w zawodach konnych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego; udział                

w X Akademickich Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody rozgrywanych 

w Lesznie – para Witold Burzyński/ koń Heops.   

 udział w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki – pomoc organizacyjna  

 udział w „Turbinaliach” oraz w „Sportowych Turbinaliach ‘2014”  – pomoc        

logistyczna i organizacyjna,  

 w ramach dodatkowych zajęć Sekcji prowadzenie  hipoterapii  (zajęcia rehabilitacyjne 

na koniu) w ośrodku konnym w Zastawnie (od 2011 roku, wcześniej w Kadynach) dla 

studentów z dysfunkcją narządów ruchu oraz schorzeniami o różnej etiologii. 

 

 Sekcja Tańca Towarzyskiego 

  Prowadzący sekcję –  mgr Katarzyna Łukaszewska 
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 organizacja spotkań pod nazwą  „Taneczne wariacje” adresowane do uczniów szkół 

średnich w ramach współpracy z PWSZ w Elblągu – cały rok, 

 udział w „Turbinaliach” oraz  „Sportowych Turbinaliach ‘2014” – pomoc logistyczna 

i organizacyjna, 

 

 Sekcja Narciarska 

 Prowadzący sekcję – mgr Tomasz Szuszkiewicz,  mgr Tomasz Bartnicki  

Sekcja Narciarska AZS PWSZ w Elblągu działała w sezonie 2013/2014 pod 

hasłem:„Narciarstwo - moda na zdrowy styl życia i aktywność fizyczną w każdym wieku.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 W akcji zimowej wzięło udział  20 osób z legitymacjami AZS.  W zajęciach 

uczestniczyło 11 pracowników  i 9 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                 

w Elblągu. 

  Szkolenie podzielone było na dwie grupy- narciarską, którą opiekował się 

instruktor  mgr Tomasz Bartnicki i snowboardową, której opiekunem był instruktor mgr 

Mariusz Przebieg. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Część osób 

biorących udział w zajęciach narciarstwa i snowboardu  doskonaliło technikę jazdy, inne zaś 

stawiały pierwsze kroki.  

 Problemem, który nie pozwolił nam na ukończenie zaplanowanych zajęć był brak 

śniegu i krótki sezon narciarski w naszym mieście. Instruktorzy mają nadzieję, że zajęcia 

spełniły oczekiwania uczestników szkolenia i w następnym sezonie zimowym będą 

kontynuować szkolenia narciarskie. 
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5. Turystyka 

 Sekcja Turystyczna 

   Prowadzący sekcję – mgr Janusz Światkowski   

 organizacja 20 imprez turystycznych w tym: 

  XV Otwarte Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w marszach na orientację w parach, 

  organizacja obozu zimowego – 2014r.,  

 udział w „XII Bałtyckim Festiwalu Nauki ‘2014”, 

 

 sekcja posiada stronę internetową - ww.turystyka.pwsz.elblag.pl 

 

 Sekcja Żeglarska  

 Prowadzący sekcję – mgr Tomasz Szuszkiewicz, mgr Tomasz Bartnicki  

 Sekcja realizowała swoje zadania zarówno poprzez szkolenie swoich członków  

z zakresu żeglarstwa jak i udział w rejsach turystyczno – krajoznawczych po wodach 

Pojezierza Iławskiego, Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz Zalewie Wiślanym. 

 promowanie kultury morza i etykiety żeglarskiej poprzez spotkania, koncerty 

 szantowe (koncert szantowy 18.04.2014 w pubie „Sąsiedzi”, wspólne muzykowanie 

 podczas rejsów turystycznych) 

http://www.pwsz.elblag.pl/4745.html
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 Organizacja rejsu pod nazwą „ Nauka żeglarstwa w weekend” – 07.06.2014 rok 

     

IV Promocja kultury fizycznej w środowisku akademickim 

 

W minionym roku akademickim obok zajęć sportowo – rekreacyjno – 

turystycznych przygotowano kilka ofert sportowo - rekreacyjnych, w tym oferty we 

współpracy z pomorskim środowiskiem akademickim. Oferty miały na celu zachęcenie 

naszego środowiska akademickiego do podnoszenia sprawności fizycznej w sposób mniej 

konwencjonalny, bardziej atrakcyjny. Były to: 

 

   rajd rowerowy w Szwecji pod nazwą „Rowerowy Potop AZS” 

    październik 2013 rok, 

  „Hiper Otrzęsin na morzu" – listopad 2013 rok  

  „Zimową giełdę sprzętu sportowego – z drugiej reki” – giełdę  

http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/130/big_20131209-sekcja-narciarska.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/130/big_20131209-sekcja-narciarska.jpg
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zorganizowano dla tych, którzy chcieli wymienić stare narty na nowe, pozbyć się 

niepotrzebnych sanek, łyżew, odzieży zimowej, akcesoriów narciarskich, sprzętu 

turystycznego....... i dla tych, którzy chcieli kupić tanio sprawny sprzęt sportowy z  

drugiej ręki, kombinezon narciarski, naryt, deski snowboardowe, gogle, kaski, łyżewy, 

itp. – styczeń 2014 r. 

 

  obóz narciarski w Szczawnicy; organizator Sekcja Narciarska 

AZS; termin  25.01 – 02.02.2014rok 

 

  obóz narciarski w Białce Tatrzańskiej; organizator: AZS Gdańsk; 

termin  08 – 15.02.2014 rok 

 

 

  zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie;  

termin: styczeń – marzec 2014 rok, 

 

   – śródziemnomorski rejs żaglowcem "Pogoria"po egzotycznych 

wodach Morza Liguryjskiego w terminie – marzec 2014 r. 

 

  Wakacje to czas lenistwa... ale nie z AZSem!  Bogata oferta 

wakacyjna, sportowo – rekreacyjna dla studentów – członków klubów zrzeszonych w 

Organizacji Środowiskowej w Gdańsku. 

 

http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6326/big_20131112-narty.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6326/big_20131112-narty.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6201/big_20131002-plakat-pogoria.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6201/big_20131002-plakat-pogoria.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6954/big_20140704-festiwal-gdynia.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6954/big_20140704-festiwal-gdynia.jpg
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  Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w sportach barowych – dart, kręgle, 

bilard – maj ‘2014 

  

   Taneczne szaleństwo z nagrodami oraz MARATON TAŃCA                 

w parach lub solo – maj ‘2014. 
 

 
 

V   Ważne wydarzenia roku minionego  

 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KU AZS PWSZ w Elblągu, wybór 

nowego Zarządu – listopad 2013 rok, 

 Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Organizacji Środowiskowej w Gdańsku – 

grudzień 2013 rok, 

 przygotowania do obchodów 15 Lecia KU AZS PWSZ w Elblągu – początek  

–  styczeń 2014 rok    

 zbiórka krwi pod hasłem „Wampiriada – Studencka krew ratuje życie” przy udziale 

Koła Naukowego „Seneka” – luty 2014 rok, I edycja – zebrano 15 litrów krwi  

 Jubileuszowa wystawa z okazji 15 Lecia KU AZS PWSZ w Elblągu – początek 

wystawy – kwiecień – 2014 rok 

 włączenie się Klubu do działań na rzecz realizacji umowy partnerskiej  zawartej                     

w dniu 9 kwietnia 2014 roku pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 

Elblągu a Integracyjnym Klubem Sportowym „Atak” w Elblągu, zawartej na 

okoliczność organizacji Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco Kobiet                         

i Mężczyzn (osoby niepełnosprawne) – kwiecień - czerwiec 2014 rok, 

 Turniej Piłki Siatkowej na siedząco  o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu w ramach 

akcji promującej Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco osób 

niepełnosprawnych, na 27 dni przed rozpoczęciem imprezy i był ostatnim z cyklu 

Promocji MŚ – maj 2014 roku.  

 XII Bałtycki Festiwal Nauki – przygotowano dwie oferty :  I Ty możesz pomóc 

uratować komuś życie... - pomoc przedmedyczna, „Orienteering” – maj 2014 rok. 

 „Sportowe Turbinalia ‘2014” 

http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6828/big_20140513-sporty-barowe.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/6828/big_20140513-sporty-barowe.jpg
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 Mistrzostwa PWSZ Elbląg w Sportach Barowych 

 Taneczne szaleństwo  

 II Międzyinstytutowy Turniej Piłki Siatkowej 

 XV Mistrzostwa PWSZ w Marszach na Orientację w Parach 

 Finał Mistrzostw PWSZ w Elblągu w Futsalu 

 zbiórka krwi pod hasłem „Wampiriada – Studencka krew ratuje życie” – maj 2014 

rok, II edycja – zebrano 18 litrów krwi,  

 bezpośredni udział/pomoc  w organizacji i przeprowadzeniu Mistrzostw Świata                   

w Siatkówce na Siedząco K i M – wolontariat – 10 – 21.06.2014 rok,  

 organizacja stoisk promocyjnych PWSZ w Elblągu  we współpracy z Biurem 

Promocji i Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Elblągu, Departamentem Kultury 

i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Instytutami: Ekonomicznym, 

Politechnicznym i Pedagogiczno Językowym w dniach czerwca 2014 roku – od 16 do 

18 czerwiec 2014 roku.  

 

VI  Sprawy organizacyjne  

1. Zaplecze techniczne 

Za sukces ostatniego okresu trzeba uznać na pewno stworzenie odpowiedniego zaplecza 

technicznego w postaci banerów, roll-up-ów, ulotek, wystaw, wspierających działalnośc 

klubu. Również działania informacyjne są dobrze opracowywane poprzez:  

 przygotowanie informacji oraz opracowanie graficzne wydruków wielkoformatowych 

w celu zamieszczenia na tablicach  informacyjnych – historia elbląskiego AZS w 

latach 1999 – 2014,  

 przygotowanie graficzne rollup-ów KU AZS PWSZ w Elblągu w języku polskim                 

i angielskim, 

 prowadzenie strony internetowej KU AZS PWSZ, w tym opracowanie w języku 

angielskim strony informacyjnej KU AZS PWSZ dla studentów ERASMUSA – Sport 

Program for Erasmus Students, dzięki czemu nasi zagraniczni studenci uczestniczyli 

w zajęciach sekcji jeździeckiej, tańca towarzyskiego, futsalu, 

 wykonanie projektu ulotek promujących sport akademicki,  rozpowszechnianych 

przede wszystkim w środowisku studentów pierwszego roku. 

 Od Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu 

otrzymaliśmy drukarkę, która ułatwia nam wykonywanie codziennych  zadań. 
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 Zadawalający jest fakt, że Zarząd PWSZ w Elblągu planuje budowę hali sportowej           

z zapleczem. Jest to fantastyczna wiadomość zarówno dla studentów jak i trenerów. 

Posiadanie własnej bazy umożliwi poszerzenie oferty sportowo rekreacyjnej dla 

środowiska akademickiego. 

 

2. Współpraca  

 W minionym roku akademickim bardzo dobrze układała nam się współpraca                        

z Zarządem Uczelni, Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą a także Kwesturą. 

Do udanej współpracy należy zaliczyć również współdziałanie z Centrum Spotkań 

Europejskich „Światowid”, Centrum Sportowo – Biznesowym oraz Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w zakresie m.in.: nieodpłatnego wynajmu obiektów sportowych na 

imprezy sportowe, zabezpieczenia technicznego, pomocy osobowej i sprzętowej na tych 

obiektach podczas imprez. 

Dobrze układała nam się współpraca z Departamentem Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Elblągu. 

 Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wpłyną wniosek od studentów – 

sportowców o przeanalizowanie przelicznika punktowego za osiągnięcia sportowe. W ocenie 

studentów  i trenerów jest zbyt niski., w stosunku do wkładu pracy i wyrzeczeń na rzecz 

osiągania wysokich wyników sportowych.  

 W/w zobowiązali Zarząd do poruszenia tej kwestii. Zadanie to zostanie wpisane do 

Kalendarza działań Zarządu na rok akademicki 2014/2015.  

 

VII  Osiągnięcia Klubu, klasyfikacja 

 
1. Najważniejsze osiągnięcia sportowe Klubu w roku akademickim 2013/2014 

 I miejsce, złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Warmii i Mazur w Futsalu – 

Olsztyn, grudzień 2014 rok, 

 V miejsce na Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych w Futsalu – Katowice, grudzień 

2014 rok, 

 V miejsce na Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych w biegach długodystansowych – 

Katowice, grudzień 2014 rok, 

 III miejsce i brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce 

Siatkowej Kobiet w Typach Uczelni – Wyższe Szkoły Zawodowe – Kraków, maj 

2014 rok – bardzo dobry wynik,  
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 XIV miejsce na tych samych Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej 

Kobiet w klasyfikacji generalnej – Kraków, maj 2014 rok – bardzo dobry wynik, 

 Powołanie Agnieszki Białoszewskiej na Akademickie Mistrzostwa Świata w Piłce 

Ręcznej  

 W minionym roku akademickim do kolekcji przybyły dwa medale – 1 złoty                        

z Akademickich Mistrzostw Warmii i Mazur oraz 1 brązowy z Akademickich Mistrzostw 

Polski. 

 

2.  Klasyfikacja w latach 2008 – 2014 

 

 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  

 2012/2013 klasyfikacja generalna – 100 m-ce  

klasyfikacja w typach uczelni – 14 m-ce  

 2013/2014 klasyfikacja generalna – 99 m-ce  

  Klasyfikacja w typach uczelni, na dzień składania sprawozdania nie 

  została podana do publicznej wiadomości.   

 

VII  Zakończenie 

 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, Organizacji Środowiskowej AZS woj. 

Warmińsko – Mazurskiego jak  i w Zarządzie Głównym AZS w Warszawie. Na dobrą opinię 

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

piętnaście  lat istnienia Klubu w strukturach PWSZ w Elblągu, Władze potwierdzały tezę, że 

sport jest domeną uczelni. To dzięki wieloletniemu wsparciu merytorycznemu i finansowemu 
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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 

atmosfery przyciągają nowych, wartościowych członków do sekcji, którzy aktywnie działają 

na rzecz środowiska akademickiego i elbląskiej społeczności.  

Chcielibyśmy aby pasja działania nie wygasała wśród trenerów, aby przybywało nam 

działaczy – wolontariuszy, po to by wspólnie tworzyć nowe perspektywy rozwoju kultury 

fizycznej w środowisku akademickim. 

 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.  

Promocja AZS i powszechny sport akademicki pozostanie w najbliższych latach jednym                                   

z najważniejszych zadań Klubu, szczególnie w sytuacji gwałtownego zmniejszania się liczby 

osób studiujących w Polsce. 

 Należy pomyśleć o organizacji rozgrywek międzyuczelnianych obejmujących                    

w większym wymiarze te dyscypliny, którymi zainteresowani są studenci. Należy opracować 

strategię pozyskiwania członków, najlepiej poprzez budowanie sportowej oferty.  

 Dotychczas organizujemy się tylko wokół tych sekcji, które startują w AMP, działamy 

tylko w tych sekcjach w których trenerami są zatrudnieni w PWSZ specjaliści. Powinniśmy 

zacząć realizować pomysł ogólnopolskich Igrzysk Studentów Lat Pierwszego Roku                     

w powszechnym systemie uczelnianym. Można też pomyśleć nad formułą Festiwali 

Sportowych pod hasłem „Sami dla siebie”. W ramach promocji uczelni poprzez sport 

organizować duże imprezy miejskie, takie jak: „Z UKS do AZS”, „AZS młodzieży” itp. 

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. 
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 W tym miejscu warto przypomnieć, że na lata 2014 – 2020 Unia Europejska przyjęła 

nowy program Erasmus +, którego ramy programowe umożliwiają aplikowanie o środki 

finansowe także w sfery związane ze sportem, młodzieżą, aktywnością obywatelską. 

Zaplanowano możliwość corocznego składania projektów w kilku priorytetowych obszarach. 

AZS (ZG) jako stowarzyszenie może być dobrym partnerem dla władz samorządowych, dla 

uczelni i innych podmiotów w tych procedurach. 

 W najbliższym czasie wdrożony zostanie podobny polski duży projekt wspierany 

finansowo przez administrację rządową dedykowany wprost młodzieży (źródło: ZG AZS).  

Wydaje się, że warto z tych możliwości skorzystać. 

 

 

                                                                                              

 

Elbląg, dn. 31 lipca 2014 rok         

      

Opracowanie:   

Zarząd Klubu Uczelnianego  

AZS PWSZ w Elblągu 

 

 

 

 

   


