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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 2014/2015 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 2014/2015 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 2014/2015 Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu  liczył 162 

członków. Jest to mniejsza liczba członków niż w roku akademickim 2014/2015. 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% członków to studenci I roku, którzy w minionym roku 

akademickim stanowili liczbę 706 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, 

 

II  Zarząd KU AZS PWSZ w Elblągu 

W kadencji 2013 – 2015 Zarząd Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu pracował 

w następującym składzie, ze zmianami 2014 roku: 

1. Henryka Szumna - Prezes 

2. Katarzyna Łukaszewska – Wiceprezes – rezygnacja w 2014 roku ze względu na podjęcie 

pracy zawodowej w Warszawie 

3. Julita Reckwald – Sekretarz  

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

i PR;  we wrześniu 2014 roku objęła obowiązki Wiceprezesa Zarządu.  

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

pozarządowymi i samorządowymi; rezygnacja we wrześniu 2014 roku ze względu na 

podjęcie pracy zawodowej. Od września 2014 roku funkcję tę objął Mariusz Mazuryk.    

 

III  Sport , rekreacja, turystyka  

 
1. Sport powszechny   

 Piłka siatkowa kobiet    

 Nasz Klub, zgodnie z założeniami, w minionym roku akademickim realizował zadania 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wśród studentów naszej uczelni. 

Zgodnie z założeniami uczestniczyliśmy w rywalizacji w ramach sportu powszechnego wg 
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terminarza zawodów ustalonego przez Zarząd Główny AZS w Warszawie i Organizację 

Środowiskową w Gdańsku i Olsztynie. 

 

W roku akademickim 2014/2015  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 IX m-ce w Klasyfikacji 

Generalnej (o 5 miejsc wyżej niż w roku ubiegłym) AMP oraz II miejsce i srebrny medal w 

Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji Typy Uczelni – Wyższych Szkół 

Zawodowych. 

 

Więcej informacji o drodze do srebrnego medalu naszych siatkarek od mgr Adama 

Jażdżyńskiego 

 

Zawodniczki Klubu Uczelnianego AZS Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu zdobyły srebrny medal na Akademickich 

Mistrzostwach Polski  w typie uczelni Wyższe Szkoły Zawodowe 

oraz IX miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw 

Polski w Siatkówce Kobiet rozgrywanych we Wrocławiu w dniach 

30.04 - 03.05.2015r. Zespoły, które awansowały do AMP musiały przejść długą drogę 

eliminacji wojewódzkich i strefowych. Być wśród tej szesnastki już jest ogromnym sukcesem. – 

podkreśla mgr Adam Jażdżyński, trener sekcji piłki siatkowej kobiet KU AZS PWSZ w 

Elblągu – Należą się wielkie podziękowania dla naszych dziewczyn, gdyż walczyły bardzo 

zaciekle o każdy punkt i godnie reprezentowały naszą Uczelnię. – dodaje. 

Nasze zawodniczki: Justyna Bąk (kapitan), Katarzyna Szostak, Monika Malinowska, Beata 

Olszewska, Izabella Wąsik, Marta Waszak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, Eliza 

Białczak, Karolina Cybula. 
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Brązowy medal w turnieju „Elbląg CUP”. Po raz pierwszy w siatkówkę na siedząco, 

w zawodach tej rangi, zagrały nasze siatkarki. Zawodniczki AZS PWSZ były bardzo blisko 

sprawienia sensacji, bo przegrały w eliminacjach tylko 1:2 z późniejszym złotym medalistą 

Elbląg Cup – reprezentacją Japonii. Japonki wygrały wszystkie mecze w turnieju, w finale 

pokonując reprezentację Polski 3:1. Nasze siatkarki wywalczyły Brązowy medal  po 

zwycięstwie 3:0 nad Truso. To kolejny medal naszych siatkarek grających w barwach PWSZ 

Elbląg.  

 

Skład drużyny: Izabella Wąsik, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Ewelina Frąszczak, 

Monika Tchórzewska, Eliza Białczak, Justyna Bąk, Karolina Cybula. 

 Piłka siatkowa męska 

Mężczyźni mieli mniej szczęścia. W eliminacjach Akademickich Mistrzostw Polski – Olsztyn 

2015 – męska drużyna zajęła III miejsce  i nie awansowała do Półfinałów AMP. Może                 

w przyszłym roku, wzorem roku ubiegłego awansują do półfinału.   

 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 roku akademickim 2014/2015 Sekcja Piłki Nożnej/ Futsal nie brała udziału w żadnych  

rozgrywkach sportowych liczących się do klasyfikacji województwa czy Akademickich 

Mistrzostw Polski.  

 

2. Rekreacja  

 Sekcja Piłki Nożnej/Futsal 

   Prowadzący sekcję mgr Remigiusz Podhorodecki  

http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/7750/big_11109502_494429734041597_899255006344365078_n.jpg
http://www.pwsz.elblag.pl/assets/drgalleries/7750/big_11109502_494429734041597_899255006344365078_n.jpg
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 Organizacja i prowadzenie Mistrzostw PWSZ w Elblągu w Futsalu oraz 

Międzyinstytutowej Ligi Futsalu  

   

 

 Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet 

   Prowadzący Sekcję – mgr Adam Jażdżyński   

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

 udział w „Sportowych Turbinaliach ‘2015” - Międzyinstytutowy Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Przechodni Rektora PWSZ w Elblągu,  

 

 Sekcja Piłki Siatkowej Mężczyzn 

   Prowadzący Sekcję – mgr Adam Jażdżyński  

 

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

 udział w „Sportowych Turbinaliach ‘2015” - Międzyinstytutowy Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Przechodni Rektora PWSZ w Elblągu. 

 

 Sekcja jeździecka  

  Prowadzący sekcję –  mgr Henryka Szumna 

 

 
 

 udział w zawodach konnych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego;  

 udział w „Sportowych Turbinaliach ‘2015”  – pomoc  logistyczna i organizacyjna,  
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 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 Aleksandra Minkiewicz 

 

 

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

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

 udział w  „Sportowych Turbinaliach ‘2015” – pomoc logistyczna i organizacyjna, 

 

 Sekcja Narciarska 

 Prowadzący sekcję – mgr Tomasz Szuszkiewicz,  mgr Tomasz Bartnicki  

Sekcja Narciarska AZS PWSZ w Elblągu w sezonie 2014/2015 ponowiła akcję nauki                       

i doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie 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. 
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  Szkolenie podzielone było na dwie grupy – narciarstwa zjazdowego, którą 

prowadzili instruktorzy:  mgr Tomasz Bartnicki i mgr Tomasz Szuszkiewicz oraz 

snowboardową, którą oprowadził instruktor mgr Mariusz Przebieg. Przeprowadzono 30 

godzin zajęć w okresie od stycznia do lutego. Zajęcia odbywały się 3 do 5 razy w tygodniu 

dla każdej z grup(w zależności od warunków pogodowych). Część osób biorących udział              

w zajęciach narciarstwa i snowboardu  doskonaliło technikę jazdy, inne zaś stawiały pierwsze 

kroki.  

Zajęcia spełniły oczekiwania uczestników szkolenia. Wzorem roku ubiegłego, wypożyczenie 

sprzętu narciarskiego dla studentów było dofinansowane ze środków PWSZ w Elblągu. 

 

3. Turystyka 

 Sekcja Turystyczna 

   Prowadzący sekcję – mgr Janusz Światkowski   

 organizacja 20 imprez turystycznych w tym: 

 organizacja XVI Otwarte Mistrzostwa PWSZ w Elblągu  

w Marszach na Orientację w parach 

  

 organizacja obozu zimowego – 2015r.,  

 udział w „XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki ‘2015”, 

 organizacja corocznych Bielikowych Harców Orientacyjnych 

 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 (wspólne muzykowanie  podczas rejsów turystycznych). 



10 

 

   

 

     

IV Promocja kultury fizycznej w środowisku akademickim 

 

W minionym roku akademickim obok zajęć programowych sekcji 

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: 

  

Współpraca z „Wspinalnia Elbląg” w ramach, których członkowie AZS mogą brać 

udział w zajęciach wspinaczkowych na sztucznej ścianie. Zajęcia cały rok. 

 IV Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn – 

styczeń‘2015  
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  zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie;  

termin: styczeń – luty 2015 rok, 

 

   przystąpiliśmy do „24 h sztafety pływackiej”, która została 

przeprowadzona w dniach 11 – 12 kwietnia 2015 roku.  

 

 

    
 „Piknik Żeglarski – Nadbrzeże’2015” – 9 maj 2015r. 

 

  

 
 

Międzyinstytutowe Sztafetowe Wyścigi Kajakowe K2 „2 mostów” o Wiosło Rektora PWSZ 

w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Zawody poprzedzone były treningami w 

elbląskim Harcerskim Ośrodku Wodnym „Bryza”. Wyścigi wygrał Instytut Informatyki 

Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego (maj ‘2015). 

 

 

1.   Rajd rowerowy w Szwecji pod nazwą ”Turbinalia Tur’2015” 

        - maj 2015 rok, 
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  Rajdy rowerowe szlakami Wysoczyzny Elbląskiej 

zorganizowane w  maju i czerwcu 2015 roku. 

 

 

  Studenci wraz z wykładowcami w dniach 2-6 sierpnia 

przepłynęli żaglowcem STS Kapitan Borchardt trasę Kołobrzeg - Rostock. Podczas 

rejsu obok wypoczynku była też ciężka aczkolwiek przyjemna praca (wciąganie żagli, 

prace na bukszprycie, wchodzenie na wanty, czy też wachta w kambuzie). 

 

2. Wakacje to czas lenistwa... ale nie z AZSem!  Bogata oferta wakacyjna, sportowo – 

rekreacyjna dla studentów – członków klubów zrzeszonych w Organizacji 

Środowiskowej w Gdańsku. 

3. Zajęcia na siłowni dla AZSiaków cały rok akademicki. 

V  Udział w szkoleniach:  

 

1. Szkolenie nt. szeroko rozumianej skutecznej informacji w założeniach i w praktyce w 

Akademickim Związku Sportowym. Szkolenie odbyło się w Tatrzańskiej Łomnicy,            

w terminie 25 stycznia – 2 lutego 2015 r. Spotkanie szkoleniowe zostało zaplanowane 

w tym samym czasie, w którym na Słowacji – Strbske Pleso/Osrbili – prowadzone 

były zawody programowe XXVI Zimowej Uniwersjady 2015 w takich dyscyplinach 

sportu, jak: narciarstwo biegowe, kombinacja norweska, skoki narciarskie i biathlon. 

Uniwersjada była równocześnie platformą do prowadzenia szkolenia w formie 

warsztatowej.  

2. Szkolenie na kierowników i wolontariuszy ekip na imprezach międzynarodowych. 

Szkolenie odbyło się w dniach 25.01-02.02.2015 

 

VI   Ważne wydarzenia roku minionego  

 15 Lecie KU AZS PWSZ w Elblągu  

 

http://www.pwsz.elblag.pl/7149.html
http://www.pwsz.elblag.pl/7149.html
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Z okazji Jubileuszu 15-lecia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 

Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 27 listopada 2014 r. 

odbyła się uroczysta konferencja. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Warmińsko-

Mazurski Marian Podziewski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Witold Wróblewski, Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego Bartłomiej 

Korpak, a także przedstawiciele środowisk AZS-u z woj. Warmińsko-Mazurskiego                       

i Województwa Pomorskiego, przedstawiciele elbląskich klubów sportowych, władze 

Uczelni, trenerzy, sportowcy oraz ogromna liczba młodzieży studenckiej. Gościem 

honorowym spotkania była medalistka olimpijska – Helena Pilejczyk.  Pierwszą część 

konferencji poprowadził Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, który 

w swym przemówieniu podkreślił jak ważne jest, aby poprzez sport stworzyć młodzieży 

możliwość realizacji swoich pasji oraz poszerzenia kompetencji.  Podczas gali przyznano 

wiele wyróżnień tym, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu Uczelnianego Akademickiego 

Związku Sportowego PWSZ w Elblągu. Najwyższe odznaczenie przyznawane przez AZS 

Plakietkę „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego”, z rąk Sekretarza Generalnego 

Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie Bartłomieja Korpaka otrzymał Rektor 

PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, inicjator powstania KU AZS                     

w Elblągu. Nagroda została przyznana przez Zarząd Główny AZS w Polsce, którego 

prezesem jest prof. Marek Rocki. 

Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został uhonorowany również Medalem "Za 

zasługi w rozwoju sportu akademickiego" przyznaną przez Organizację Środowiskową AZS 

w Gdańsku. Wyróżnienie to zostało przyznane Profesorowi za duże zaangażowanie oraz 

wkład na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej w środowisku akademickimi                 

w latach 1999-2014.  

  Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu otrzymał Honorowy medal za zasługi                 

w rozwoju sportu akademickiego nadany przez Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS             

w Gdańsku najlepszym zawodnikom, w tym medalistom olimpijskim mistrzostw Świata          

i Europy oraz zasłużonym działaczom sportowym. Odznaczenie to jest nadawane od 1971 r.  

  W czasie uroczystości Wiceprezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku Piotr 

Walczak odznaczył złotą odznaką AZS Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu mgr Henrykę 

Szumną oraz kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu mgr Janusza 

Światkowskiego.  
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Z okazji jubileuszu przygotowana została wystawa fotograficzna obrazująca historię              

i osiągnięcia Klubu na przestrzeni 15 lat. 

 

VII Sprawy organizacyjne  

1. Zaplecze techniczne 

Cieszy nas 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. 
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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. 

 Został zrealizowany wniosek studentów/członków Klubu z Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego, dotyczący przeanalizowania przelicznika punktowego za 

osiągnięcia sportowe. Zarząd Klubu przygotował propozycję zmian w Regulaminie, który 

został zaakceptowany przez Zarząd Uczelni. Już w tym roku akademickim nasi sportowcy 

korzystali z nowych przeliczników. Wpisane zadanie na rok akademicki 2014/2015 został 

zrealizowany.   

KU AZS PWSZ w Elblągu współpracuje z Zakładem Wychowania Fizycznego PWSZ 

w Elblągu, w zakresie realizacji programu wychowania fizycznego.  

 

VIII  Osiągnięcia Klubu, klasyfikacja 

1. Najważniejsze osiągnięcia sportowe Klubu w roku akademickim 2014/2015 

 II miejsce i srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej 

Kobiet w Typach Uczelni – Wyższe Szkoły Zawodowe – Kraków, maj 2015 rok; IX 

miejsce w klasyfikacji generalnej.   

2.  Klasyfikacja w latach 2008 – 2015 

 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  
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  klasyfikacja w typach uczelni – nie  została sporządzona   

 2014/2015 klasyfikacja generalna – 94 m-ce  

  klasyfikacja w typach uczelni – 15 m-ce  

IX  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 

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. Szczególne podziękowania dla kol. Adam Jażdżyńskiego za 

jego zaangażowanie w pracę z młodzieżą, skutkującą bardzo dobrymi wynikami sportowymi. 

Już czwarty rok z rzędu wywalczył wraz ze swoimi zawodniczkami medal na AMP                      

w siatkówce. Podziękowania dla kol. Henryki Szumnej za pomysły, zaangażowanie w pracy 

na rzecz naszego Klubu.  

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. 
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 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. Należy popracować 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. 

 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. 30 września 2015 rok        

       

Opracowanie:   

Zarząd Klubu Uczelnianego  

AZS PWSZ w Elblągu 

 


