


Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej:

• Klub Uczelniany AZS jest najliczniejszą
organizacją studencką działającą na
Politechnice Poznańskiej.

• Obecnie w naszym Klubie działają 36 sekcji
sportowe w których ćwiczy ponad 1500
studentów Politechniki ( na koniec roku 2009
roku składki klubowe opłacone miało 1530
studentów i pracowników Politechniki ).





1. Aerobic  K i M 
2. Badminton K i M 
3. Biegi przełajowe K i M 
4. Bilard K i M 
5. Bowling K i M 
6. Brydż sportowy K i M 
7. Futsal M 
8. Jeździectwo K i M 

9. Judo M 
10. Karate M
11. Kolarstwo górskie K i M 
12. Koszykówka K 

13. Koszykówka M 
14. Korfbal K i M
15. Lekka atletyka K i M 
16. Narciarstwo alpejskie K i M 

17. Piłka nożna K i M
18. Piłka ręczna M 
19. Pływanie                                        K i M 

20. Pływanie dla niepełnosprawnych K i M 
21. Racetlon K i M

22. Rekreacyjna sekcja siłowa K i M 
23. Rugby M
24. Siatkówka K 
25. Siatkówka M 

26. Snowboard K i M 
27. Squash K i M

28. Szachy K i M 
29.Taekwon-do K i M
30. Tenis K i M 
31. Tenis stołowy K i M 
32. Trójbój siłowy K i M 
33. Unihokej K i M 
34. Wioślarstwo, ergometr  K i M 
35. Wspinaczka sportowa K i M 

36. Żeglarstwo M

Sekcje sportowe Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej



Badminton – Akademiccy Mistrzowie 
Wielkopolski 2009/2010



Biegacze przełajowi – Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski w sezonie 2009 / 2010        





Wielokrotni Mistrzowie Polski Politechnik 
/ nieprzerwanie od 5 lat /



Pływacy, wielokrotni medaliści 
Ogólnopolskich Zawodów 

dla 
Studentów Niepełnosprawnych 







Szachy
Akademiccy 

Mistrzowie Polski 
i Mistrzowie Polski 

Politechnik 
Drużynowi 

Akademiccy 
Mistrzowie Niemiec

edycji 2008/2009 
oraz 2009/2010

Brydż sportowy 
Akademicki Mistrz 

Wielkopolski 
2009/2010



UNIHOKEJ -Akademicki Mistrz 
Wielkopolski w sezonie 
2009/2010 
/ nieprzerwanie od 3 lat/ 



Lekkoatletyka
Akademiccy Mistrzowie 

Wielkopolski 











Akademiccy 
Mistrzowie 

Polski 
w edycji 

2005 / 2006





Squash – Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski 
w sezonie 2006/2007 i 2007/2008



Sekcja karate



Zdobywcy Akademickiego Pucharu Polski w maratonach MTB  
za rok 2007; Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski 2009/2010









Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski 
2006/2007 ( panowie )

Akademickie Mistrzynie Wielkopolski 

2009 /2010 ( panie )

Wicemistrzowie
Polski Politechnik 2009 

w
kategorii kobiet i mężczyzn





Sekcja koszykówki mężczyzn - w 2007 roku awans do II ligi państwowej, 
Mistrzowie Polski Politechnik 2010,  VII m. w Akademickich Mistrzostwach 
Europy  2010



Koszykówka kobiet



Street basket



Siatkówka - Akademickie Mistrzynie Wielkopolski w sezonie 2009 / 2010



Siatkówka - wielokrotni Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski

i brązowi medaliści Mistrzostw Polski Politechnik 2010 



Wioślarstwo –
Akademiccy 
Wicemistrzowie 
Polski 2009



Michał PŁOTKOWIAK – pierwszy Polak w zwycięskiej osadzie Oxfordu,
absolwent Politechniki Poznańskiej



Futsal 
Akademiccy Mistrzowie Wielkopolski 

w sezonie 2006 / 2007



Piłka nożna

11 – os.

Akademiccy 
Mistrzowie 

Wielkopolski 
w sezonie 

2006 / 2007



Zawodniczki i trener sekcji piłki nożnej po inauguracyjnym meczu z drużyną Uniwersytetu



Obiekty sportowe KU AZS PP

• Do dyspozycji studentów mamy m.in. 2 hale sportowe i boiska
do gier zespołowych ( w tym 2 piłkarskie ze sztuczną
nawierzchnią, siłownie dla kobiet i mężczyzn, salę do tenisa
stołowego oraz boisko do siatkówki plażowej.

• Ze względu na działalność naszego klubu AZS i oczywiście
zajęcia dydaktyczne, wykorzystanie obiektów jest 100%, więc
zdając sobie sprawę, że nasze potrzeby są znacznie większe
usilnie namawiamy władze Uczelni do dalszej rozbudowy bazy
sportowej.





Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej – c.d.

• Zawodnicy sekcji sportowych z dużym powodzeniem
startują w Akademickich Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Politechnik oraz Akademickich
Mistrzostwach Wielkopolski. Z sukcesami startujemy
również w imprezach międzynarodowych np. siatkarze w
Akademickich Mistrzostwach Europy ( V miejsce ) i
żeglarze w Akademickich Mistrzostwach Świata ( VIII
miejsce ). W Akademickich Mistrzostwach Europy
startowali także koszykarze, zajmując w 2010 r. VII m.

• Zawodnicy sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego co roku
wracają z pucharami dla najlepszych z europejskich
zawodów akademickich w Eindhoven



Akademickie Mistrzostwa Polski – 2010
Klasyfikacja Generalna 

1. Uniwersytet Warszawski 1867.5   pkt.

2. Politechnika Warszawska 1799.0  pkt.

3. Politechnika Śląska Gliwice 1791,5   pkt.

4. UAM Poznań 1766,0   pkt.

5. Politechnika Gdańska 1733.0   pkt.

6. Politechnika Poznańska 1703,5   pkt.

7. AGH Kraków 1688.0   pkt.

8. Uniwersytet Gdański 1680,5   pkt.

9. Politechnika Łódzka 1650.5   pkt.

10. UMCS Lublin 1620.0   pkt.

sklasyfikowano 174 szkół wyższych, 
Mistrzostwa rozegrano w 40 dyscyplinach sportowych









Sekcja tenisowa



Kolarstwo górskie



Sekcja karate





 

 







…ciężko jest 
osiągnąć 
sukces… 



Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej – c.d.

• Najważniejsze osiągnięcia sportowe studentów Politechniki w ostatnich
latach to m. in. VI miejsce w klasyfikacji generalnej w Akademickich
Mistrzostwach Polski 2010 /wśród 174 szkół wyższych/ i IV w Mistrzostwach
Polski Wyższych Szkół Technicznych

• wiele medali (w tym złotych w zawodach rangi Mistrzostw Polski oraz
zwycięstwo w punktacji ogólnej Akademickich Mistrzostwach
Wielkopolski w 2004 roku.

• W sezonie 2005/2006 Klub Uczelniany AZS PP osiągnął swój
największy sukces sportowo - organizacyjny plasując się na II
miejscu w klasyfikacji na najbardziej usportowioną uczelnię w
Polsce ( na 271 sklasyfikowanych szkół wyższych )

• Sukcesy sportowe studentów Politechniki są dostrzegane przez władze
Uczelni, czego wyrazem są m. in. tradycyjne spotkania JM Rektora z
najlepszymi studentami – sportowcami i ich trenerami oraz znaczące
kwoty przeznaczane na stypendia za osiągnięcia w sporcie.



JM Rektor  PP i Robert Kubaczyk –
olimpijczyk 
z Pekinu







Działalność organizacyjna KU AZS Politechniki 
Poznańskiej

• Drugim, obok rywalizacji w sporcie akademickim, nurtem
działalności naszego Klubu jest organizowanie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla studentów i pracowników naszej Uczelni.
Międzywydziałowe Mistrzostwa Politechniki, rozgrywane pod
wspólną nazwą „ Polibuda – Cup ” rozgrywane są w piłce nożnej,
koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym i sportach siłowych.
Rozgrywki toczą się przez cały rok akademicki, a ich finały odbywają
się podczas Uczelnianego Dnia Sportu.

• W ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski roku
akademickiego 2009/2010 spośród 58 rozegranych dyscyplin, aż 41
razy organizatorem środowiskowych imprez sportowych był KU AZS
Politechniki Poznańskiej.







• Mamy również wkład w realizację imprez sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim. Organizowane przez nas Mistrzostwa Polski 
Politechnik w pływaniu, piłce nożnej czy wielu innych dyscyplinach 
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem a zaproszone zespoły 
podkreślają dbałość o szczegóły i profesjonalizm naszych działań.

• Podczas Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego 
2006/2007 we Wrocławiu i 2009/2010 w Warszawie, Klub 
Uczelniany PP został uhonorowany przez Zarząd Główny AZS 
wyróżnieniem za wzorową organizację imprez w ramach 
Akademickich Mistrzostw Polski  

Działalność organizacyjna KU AZS Politechniki 
Poznańskiej – c.d.













XX Bieg Niepodległości
Warszawa, 

11 listopada 2008 roku

http://photos64.nasza-klasa.pl/dev107/0/525/434/0525434058.jpg




Klub Seniora przy Klubie Uczelnianym AZS PP

• Przy naszym Klubie działa Klub Seniora, skupiający byłych
działaczy i zawodników. Członkowie Klubu, oczywiście w
różnym stopniu aktywności, uczestniczą w życiu codziennym
naszego AZS-u, bywając jako goście na posiedzeniach
zarządu, spotkaniach okolicznościowych oraz kibicując
studentom Politechniki w zawodach sportowych, często także
pomagając im materialnie w formie sponsoringu.

• Najbardziej spektakularną imprezą organizowaną przez Klub
Seniora są spotkania koleżeńskie, które odbywają w cyklu
olimpijskim tzn. co 4 lata, zawsze w roku olimpijskim. Na
ostatnim takim spotkaniu ( w Wałczu w 2008 roku ) stawiło
się ponad 100 osób, a zjechali się nie tylko z całej Polski, ale
również mieliśmy gości z USA i wielu krajów europejskich.

• Aby dowiedzieć się więcej o seniorach AZS PP wystarczy w
wyszukiwarce Google wpisać hasło : strona klubu seniora







Więcej informacji o nas

• Na klubowej stronie internetowej www.azs.put.poznan.pl
zamieszczane są bieżące informacje o działalności naszego Klubu,
wyniki, zdjęcia z imprez sportowych, terminy zawodów, meczy i
treningów wszystkich sekcji, a także wiele innych ciekawostek
dotyczących akademickiego sportu na Politechnice.

• Na klubowym forum internetowym ( www.azspp.fora.pl ) można
podzielić się swoimi uwagami o działalności Klubu, ocenić trenerów,
zgłosić swoje sugestie pod adresem Zarządu Klubu, wymienić się
doświadczeniami treningowymi czy po prostu poplotkować o sporcie
studenckim i na wiele innych interesujących tematów.

http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/
http://www.azspp.fora.pl/




Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu 

Politechniki Poznańskiej

Poznańska



Kierownictwo Studium

mgr Agata Ostrowska

mgr Wojciech Weiss



Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w SWFiS PP

imię i nazwisko dodatkowe uprawnienia zawodowe 

• 1. mgr Anna Baranowska trenerka II klasy tenisa stołowego

• 2. mgr Katarzyna Wasielewska trenerka II klasy lekkoatletyki

• 3. mgr Bartosz Gogolewski instruktor narciarstwa

• 4. mgr Marek Jankowiak trener I klasy siatkówki

• 5. mgr Edmund Kamiński trener II klasy judo

• 6. mgr Waldemar Mendel trener II klasy koszykówki

• 7. mgr Artur Niedziółka trenerka II klasy lekkoatletyki

• 8. mgr Waldemar Olejniczak trener II klasy pływania

• 9. mgr Agata Ostrowska trenerka II klasy lekkoatletyki

• 10. mgr Weronika Ratkowska instruktorka aerobicu

• 11. mgr Maria Rozpiątkowska trenerka II klasy lekkoatletyki

• 12. mgr Krzysztof Rembicki trener I klasy piłki nożnej

• 13. mgr Robert Rejewski trener II klasy lekkoatletyki

• 14. mgr Paulina Sus trenerka II klasy siatkówki

• 15. mgr Agnieszka Świtalska instruktorka tenisa i pływania

• 16. mgr Wojciech Weiss trener I klasy lekkoatletyki

• 17. mgr Robert Witkowski trener II klasy koszykówki

• 18. mgr Arkadiusz Jarentowski specjalista rehabilitacji, trener II klasy piłki nożnej



* oto właśnie nasza ekipa *



Do głównych zadań Studium należy :

• Realizacja programu wychowania fizycznego, sportu, turystyki i

rekreacji w zakresie wyznaczonym przez ministerialne standardy

programowe, zlecenia dziekanów wydziałów, a także własne

inicjatywy na rzecz społeczności akademickiej Uczelni.

• Dążenie do rozwoju bazy ćwiczebnej i materialnej niezbędnej do

realizacji programu uczelnianego z zakresu wf, sportu i turystyki.

• Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zwłaszcza związanych z

programem dydaktycznym.

• Monitorowanie kondycji fizycznej studentów poprzez organizowanie

prób i testów sprawnościowo – wydolnościowych.

• Zapewnienie bazy treningowej oraz kadry trenersko-instruktorskiej dla

sekcji sportowych i rekreacyjnych Klubu Uczelnianego AZS



W  roku akademickim  2010 / 2011  w  ramach  obowiązkowych  zajęć 

wychowania  fizycznego  studentkom  i  studentom  naszej  Uczelni 

proponujemy niżej  wymienione  dyscypliny  sportowe :

 Zespołowe gry sportowe / koszykówka – siatkówka – piłka nożna - unihokej /

 Ćwiczenia siłowe

 Tenis stołowy

 Aerobic

 Tenis

 Pływanie

 Jogging

 Narciarstwo

 Kolarstwo górskie

 Łyżwy / łyżworolki

 Nordic walking

 Ergometr wioślarski / wioślarstwo

 Squash

 Zajęcia rehabilitacyjne

 W semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 tygodniowo w zajęciach uczestniczyło ponad
3200 studentek i studentów.

 W trakcie zajęć pływackich studenci mają możliwość uzyskania żółtego czepka i uprawnień młodszego
ratownika.



















Odszukaj nas w 

internecie





Dziękuję za 
uwagę


