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AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY PWR OBCHODZI 60. URODZINY 

 

Komitet Organizacyjny oraz KS AZS Politechnika Wrocławska* serdecznie zapraszają na 

konferencję prasową dotyczącą obchodów Jubileuszu 60-lecia AZS Politechnika 

Wrocławska, które odbędą się w dniach 15-17 listopada.  

 

Konferencję zaplanowano na środę, 14 listopada o godz. 11.30 w gmachu głównym 

PWr. (Caffeteria, przyziemie bud. A-1, wybrzeże Wyspiańskiego 27).  

 

* Sport akademicki po II wojnie światowej, w polskim Wrocławiu, tak jak w całej Polsce, 
budowano w oparciu o tradycje Akademickiego Związku Sportowego. Tuż po wyzwoleniu 
Wrocławia zostaje powołana Straż Akademicka, która podjęła ochronę oraz odbudowę 
zniszczonych budynków  szkół wyższych. Z inicjatywy członków tej straży, związanych             
z AZS przed wojną, już w sierpniu 1945 r. utworzony zostaje AZS we Wrocławiu. Trzy 
lata później, w roku akademickim 1947/48, powołano koło AZS na Politechnice 
Wrocławskiej, które w 1952 roku zostaje przekształcone w Klub Uczelniany AZS 
Politechnika Wrocławska. Po 25 latach działania, decyzją Kolegium Rektorów z dnia 
18.05.1977 r. w miejsce dotychczasowego KU AZS zostaje powołany na Politechnice  
Międzyuczelniany Klub AZS Politechnika Wrocławska (KM AZS). Klub przejmuje wtedy,               
w dużym zakresie, akademicki sport wyczynowy: sekcje  szermierki, wioślarstwa, piłki 
ręcznej, koszykówki i tenisa stołowego, a w 1978 r. powstają dodatkowo wyczynowe 
sekcje szachów i brydża sportowego. Po dekadzie funkcjonowania tej formuły 
organizacyjnej nastąpił przełom 1989 r. i czasy uformowania się dzisiejszej struktury KS 
AZS Politechnika Wrocławska, czyli kontynuacja w całości dawnej formuły sportu 
studenckiego i sport wyczynowy w trzech sekcjach: wioślarskiej, brydża sportowego                  
i tenisa stołowego. 
 
W całym dorobku 60-lecia AZS Politechnika Wrocławska nie sposób wymienić wszystkich 
osiągnięć sportowych i organizacyjnych. W gronie wybitnych sportowców Klubu znajdują 
się medaliści Olimpiad i medaliści Mistrzostw Świata i Europy oraz ponad stu medalistów 
Mistrzostw Polski. Wśród studentów są setki medalistów Akademickich Mistrzostw Świata 
i Europy, Akademickich Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Politechnik. Działacze Klubu 
byli organizatorami wielu prestiżowych imprez sportowych rangi Akademickich Mistrzostw 
Europy, Mistrzostw Europy Juniorów czy Pucharu Europy a niektóre z cyklicznych imprezy 
jak Międzynarodowy Mityng Brydżowy „Błękitna Wstęga Odry” (33 edycja), 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim „Ergowiosła” (21 edycja) 
czy studenckie obozy  Giżycko/Wilkasy (38 edycja) wpisały się na stałe w kalendarz 
imprez klubowych. Osiągnięciom sportowców, zarówno wyczynowych jak                                
i studentów zawsze towarzyszyła bogata oferta sportu masowego. Rozgrywki 
międzywydziałowe, rekreacja i turystyka rok- rocznie obejmowały i obejmują tysiące 
studentów Politechniki Wrocławskiej.  
 
W 2003 r. Klub zakupił nieruchomość przy ul. Na Grobli we Wrocławiu i obecnie trwają 
tam prace budowlane i projektowe zmierzające do realizacji projektu Akademickiego 
Centrum Sportów i Turystyki Wodnej. Partnerami Klubu w tym przedsięwzięciu jest 
Gmina Wrocław (zabytkowy budynek klubu wioślarskiego Vratislavia) i Politechnika 
Wrocławska (na zakupionej od Klubu AZS części działki pod budowę i projektu 
„wielofunkcyjnego boiska w zabudowie o lekkiej konstrukcji”).  
 
Tak bogatą działalność, obfitującą w wybitne wyniki sportowe i organizacyjne Klub AZS 
zawdzięcza opiece i ogromnemu wsparciu władz Politechniki Wrocławskiej. 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


