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PREZENTACJA KLUBU UCZELNIANEGO AZS WYŻSZEGO
SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne je s t pierw szą uczelnią
du chow ną w Polsce, przy której został powołany Klub Uczelniany A kadem ic
kiego Związku Sportowego. Zarząd Główny AZS powołał go uchw ałą z dnia
19 grudnia 1998 r. Pierwszym prezesem naszego Klubu został wybrany Ł u 
kasz Ociepa — student IV Roku. Działając w oparciu o statut AZS i regula
min Klubu w ramach Klubu Uczelnianego AZS przy Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Częstochowie, studenci filozofii i teologii, na równych prawach ze
studentami innych uczelni, m ogą brać udział w ligowych rozgrywkach, tu r
niejach sportowych oraz korzystać z funduszu AZS. Zajęcia sportowe, na po
czątku okresu działalności AZS, realizowane były w następujących dyscypli
nach: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy. W pierwszym
roku istnienia AZS W SD rywalizacja ze studentami innych uczelni z C zęsto
chow y dokonywała się w ligach międzyuczelnianych w piłce siatkowej i ko
szykowej. Ponadto braliśmy udział w cyklicznych turniejach tenisa stołowego
organizowanych przez AZS WSP Częstochowa.
Możemy być dumni z inauguracji działalności seminaryjnego Klubu AZS,
bowiem w turnieju tenisa stołowego AZS, który odbył się w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Częstochowie, nasz reprezentant Michał Wieczorek, student
II roku, zajął I miejsce. Oprócz uczestniczenia w rozmaitych rozgrywkach
nasz Klub Uczelniany zajął się również działalnością organizacyjną. Przy
współpracy z KU AZS przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie
zorganizował I Mistrzostwa Polski Wyższych Sem inariów Duchownych
w Tenisie Stołowym, które odbyły' się 19 - 20 marca 1999 r. w sali W SP
w Częstochowie. W rywalizacji tej udział wzięło 19 drużyn z całej Polski.
Uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski dokonał rektor Częstochowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Jan Wątroba. W tym historycznym
wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Ryszard Szwed — rektor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Bartłomiej Korpak — sekretarz gen e
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ralny ZG AZS z Warszawy, Ewa Kordek — dyrektor Rady Upowszechniania
Kultury Fizycznej przy ZG AZS, Wiesław Pięta — wiceprezes KU AZS WSP
w Częstochowie, Marian Dziewoński — radny miasta C zęstochowy i inni
zaproszeni goście. W pierwszym dniu mistrzostw odbył się turniej drużynowy
systemem „daviscupowym ” . Drużynowe Mistrzostwo Polski zdobyło W SD
z Poznania, Wicemistrzem Polski zostało WSD z Przemyśla, III m iejsce
— W SD z Katowic, a IV — W SD z Wrocławia. Gospodarze zajęli miejsca
5-8. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy. W drugim dniu roze
grano turniej indywidualny systemem pucharowym, w którym udział wzięło
64 zawodników. M istrzem Polski na rok 1999 został Łukasz Lewandowski
z Poznania. Tytuł Wicemistrza zdobył Dawid Ostrowski z WSD we W rocła
wiu, zaś III lokatę uzyskał Tomasz Pietrasz z Przemyśla. Reprezentant naszej
uczelni — Michał Wieczorek zajął V miejsce. Pozostali członkowie KU AZS
WSD Częstochowa: Tomasz Psota, Rafał Praski, Bogdan Skupień zajęli m iej
sca poza 30-tką. Kwalifikacją do tych zmagań były turnieje wewnątrzseniinaryjne, mające na celu wyłonienie najlepszych zawodników, którzy później
reprezentowali swoje Uczelnie.
W roku akademickim 1999/2000 reprezentacja Seminarium brała udział
w akademickiej lidze piłki siatkowej. Ponadto na forum międzyuczelnianym
nasi przedstawiciele uczestniczyli w turniejach tenisa stołowego. Kilkunastu
zawodników zgłosiło się do seminaryjnego turnieju szachowego pod patrona
tem księdza rektora dra Jana Wątroby. Podobnie jak w roku ubiegłym podjęli
śmy się zorganizowania II Mistrzostw Polski WSD w Tenisie Stołowym.
Wielką pomoc przy organizacji tychże zawodów okazał nam Klub Uczelniany
AZS WSP w Częstochowie poprzez udostępnienie sali do gry oraz obsługi
sędziowskiej i technicznej. Po raz drugi zwyciężyła reprezentacja kleryków
z Poznania, II miejsce zajęli alumni z Przemyśla, a III lokata przypadła W SD
Wrocław. W turnieju indywidualnym supremację potwierdził Łukasz L ew an 
dowski z Seminarium w Poznaniu, II miejsce zajął Dawid Ostrowski (W SD
Wrocław), a trzeci był Marek Ogrodniczek z Katowic. Reprezentacja C zęsto
chowskiego Seminarium zajęła miejsca 5 -8 , a w turnieju indywidualnym
V miejsce zajął Michał Wieczorek. Ponadto naszą Uczelnię reprezentowali:
Tom asz Psota, Rafał Praski, Norbert Tomczyk.
Trzeci rok działalności Klubu Uczelnianego AZS W SD przyniósł nam
największe, jak do tej pory, sukcesy sportowe i organizacyjne. Przystąpiliśmy
do rywalizacji z innymi Uczelniami naszego miasta, uczestnicząc w ligach
międzyuczelnianych w piłce siatkowej oraz piłce nożnej halowej, a także
w turniejach tenisa stołowego. Przedstawiciele sekcji tenisa stołowego brali
udział w turnieju organizowanym przez KU AZS Wyższej Szkoły Zarządza
nia, zajmując czołowe miejsca. Michał Wieczorek został zw ycięzcą tegoż
turnieju, a Norbert Tofnczyk uzyskał III lokatę. Jednak bez wątpienia najw ięk
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szym osiągnięciem sportowym i organizacyjnym okazały się III M istrzostwa
Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, które odbyły
się w dniach 1 6 - 1 8 lutego 2001 r. W otwarciu M istrzostw uczestniczyli:
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław Nowak, Rektor
Wyższej Szkoły Pedagogicznej Prof. dr hab. Ryszard Szwed, Prefekt Wyższe
go Seminarium Duchownego w Częstochowie Ks. Grzegorz Zabłocki, który
jest opiekunem naszego Klubu Uczelnianego i inni zaproszeni Goście. W ielką
pomoc w organizacji i poprowadzeniu zawodów okazał nam Prezes Organiza
cji Środowiskowej AZS w Częstochowie mgr Wiesław Pięta, który tow arzy
szy Seminarium od początku jeg o działalności sportowej, będąc jednocześnie
Wielkim Przyjacielem kleryków. Turniej zgromadził 64 uczestników z 16
Seminariów z całej Polski. W turnieju drużynowym, co było dla nas pewnym
zaskoczeniem, zdobyliśmy złoty medal, wygrywając tę klasyfikację. N aszą
drużynę reprezentowali: Rafał Praski, Michał Wieczorek, Norbert Tomczyk,
Łukasz Dybowski. Turniej indywidualny po raz kolejny wygrał Łukasz L e
wandowski z Poznania, II miejsce przypadło Dawidowi Ostrowskiemu z Wro
cławia, a na III pozycji uplasował się nasz reprezentant — M ichał Wieczorek.
Uroczyste zakończenie Mistrzostw rozpoczęło się M szą Świętą koncelebro
w aną pod przewodnictwem Księdza Biskupa dra Jana Wątroby — poprzed
niego Rektora naszego Seminarium, który wygłosił do nas Słowo Boże. Eu
charystię sprawował również Ksiądz Rektor dr W łodzimierz Kowalik, który
jako Gospodarz był głównym organizatorem tychże Mistrzostw, powitał do
stojnego Gościa. Następnie w Auli Częstochowskiego Seminarium podczas
uroczystej akademii, którą poprowadził Ksiądz Rektor, zostały wręczone zw y
cięzcom puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
W kwietniu 2001 r. została oddana do użytku sala sportowa przy Wyż
szym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Uroczystego poświęcenia
nowej sali dokonał Ksiądz Arcybiskup M etropolita Częstochowski dr Stani
sław Nowak podczas corocznej pielgrzymki Kapłanów na Jasną Górę. Do tego
czasu korzystaliśmy z sali gimnastycznej przy PSP nr 18 dzięki przychylności
Dyrektora tej placówki mgra Leszka Cendala. Teraz jed nak posiadając własny
obiekt sportowy możemy codziennie podnosić swoje umiejętności i sprawność
fizyczną. Stąd też zauważyć można większe zainteresowanie sportem wśród
alumnów. Plan zajęć ustalony przez KU AZS W SD C zęstochow a umożliwia
każdemu uprawianie swoich ulubionych dyscyplin sportowych. M asowość
zajęć i ogromne zainteresowanie ze strony kleryków, nie przeszkadza jednak,
aby odbywały się treningi w poszczególnych grach zespołowych i indywidu
alnych mające na celu odpowiednie przygotowanie do godnego reprezentow a
nia barw W SD w rozgrywkach akademickich.
Podczas Akademickich Dni Sportu Środowiska Częstochowskiego przed
stawiciele naszej uczelni podjęli rywalizację w licznych dyscyplinach. Warto
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zaznaczyć, iż w konkurencjach, w których braliśmy udział, nasi reprezentanci
odgrywali znaczące role, zajmując czołowe lokaty. I tak w Indywidualnym
Turnieju Tenisa Stołowego Michał Wieczorek zajął I miejsce, a Norbert Tom 
czyk uplasował się na III pozycji. W biegu ulicznym Rafał Gniła był drugi.
W Turnieju Unihoca drużyna w składzie: Michał Wieczorek, Tomasz Karauda, Łukasz Dybowski zajęła I miejsce. Mieliśmy także przedstawicieli
w sportach siłowych, mianowicie Grzegorz Patek okazał się zwycięzcą, a Ł u 
kasz Kozłowski zajął II miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc. W tej konkuren
cji M ariusz Jędrzejczyk był czwarty. W strzelectwie IV miejsce zajął Robert
Grohs. Pod koniec maja nasza drużyna koszykarska w składzie: Daniel Kusa,
Michał Wieczorek, Tomasz Karauda, Łukasz Dybowski brała udział w O gól
nopolskim Turnieju Koszykówki Ulicznej „K oszaleństwo 2001” .
W bieżącym roku akademickim przystąpiliśmy do rozgrywek lig uczel
nianych w piłce siatkowej i w piłce nożnej halowej. Warto wspomnieć, iż liga
piłki siatkowej rozgrywana je st na naszym obiekcie sportowym. Ponadto od
tego roku zostały wprowadzone obowiązkowe zajęcia sportowe, w których
uczestniczą dwa pierwsze roczniki studiów oraz zajęcia fakultatywne dla po
zostałych kleryków. Zajęcia te prowadzone są przez Pana mgra Janusza Haszcza. Postanowiliśmy także zorganizować rozgrywki lig m iędzyrocznikowych
w piłce nożnej halowej, piłce siatkowej, koszykowej i unihocu, a także um oż
liwić wszystkim zainteresowanym rywalizację w indywidualnych turniejach:
szachowym i tenisa stołowego. Mamy nadzieję, że zarówno korzystanie z sali
sportowej, ja k i możliwość podjęcia rywalizacji w licznych dyscyplinach
przyczyni się do własnego rozwoju fizycznego, a także osobow ościow ego
w myśl hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch” .

