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Święta, Święta i po Świętach
 

Grudzień to miesiąc świąteczny, magiczny, 

wypełniony spotkaniami w gronie najbliższej ro-

dziny i najbliższych znajomych. To tradycyjnie 

czas spotkań wigilijnych. 

Zeszłoroczny już „maraton” spotkań wigilij-

nych na Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu zainicjowali studenci z Uczelnianej 

Rady Samorządu Studenckiego, którzy jako 

pierwsi 15 grudnia podjęli na uroczystym spo-

tkaniu władze oraz Senat uczelni. 

Święta Bożego Narodzenia to czas, który 
spędzamy z najważniejszymi dla nas osobami. 
Tak było również na uczelni. Najważniejsze 
osoby spośród władz, jak i spośród 
przedstawicieli studentów, z JM Rektorem 
Andrzejem Rokitą na czele, pojawili się w Sali 
Szmaragdowej na tradycyjnym, corocznym 
spotkaniu opłatkowym.  

Wszystko zaczęło się od najserdeczniejszych 
życzeń świątecznych samego rektora naszej 
Akademii. Jego wypowiedź dopełnił przewod-

niczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-
kiego Mariusz Tomczak. Następnie został 
wyświetlony krótki film, przygotowany przez 
młodych samorządowców specjalnie na tę 
okazję. Efekt, jaki wywołał na twarzach 
oglądających, przerósł oczekiwania twórców. 

Kolejnym punktem był występ jednej 
z  naszych studentek, która zaśpiewała dwie 

piękne pastorałki. Wszyscy nie mogli wyjść 
z  podziwu dla jej wspaniałego głosu. 

Przy tradycyjnych potrawach świątecznych 
czas minął w niezwykle ciepłej i miłej atmosferze 
– tak relacjonował spotkanie członek 
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 
Konrad Gawłowski. 

20 grudnia z kolei w Sali Kominkowej miało 
miejsce następne spotkanie opłatkowe – tym 
razem JM Rektor wraz z rektorami poprzednich 
kadencji oraz z urzędującymi prorektorami 
podejmował poczęstunkiem seniorów naszej 
uczelni. Spotkanie zorganizowano przy 

Fot. K. Gawłowski 

Fot. M. Lewandowski 
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współudziale Centrum Historii Uczelni. 
Zaproszonym gościom zaprezentowano film 
poświęcony obchodom 70-lecia naszej uczelni, 
JM Rektor przedstawił zmiany w strukturze 
Akademii oraz omówił plany dotyczące 
najbliższej kadencji. 

Spotkanie przebiegało w niezwykle życzliwej 
atmosferze, życzono sobie wszystkiego, co 
najlepsze z okazji zbliżającego się Bożego 
Narodzenia oraz Nowego – 2017 roku. 

No i ostatnie z oficjalnych spotkań 
wigilijnych. 22 grudnia, a więc w przededniu 
Świąt Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie 
JM Rektora ze wszystkim pracownikami uczelni. 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe poprze-
dzone zostało krótkim podsumowaniem zakoń-
czonych obchodów 70-lecia wrocławskiej Akade-
mii Wychowania Fizycznego. JM Rektor podzię-
kował wszystkim tym, którzy pracowali przez 
wiele lat na rzecz uczelni. Z tej okazji Medale 70-
lecia otrzymali pracownicy odchodzący na zasłu-
żoną emeryturę: Hanna Buck-Orlof, Henryk Kop-

czyński, Barbara Pachołek, Tadeusz Rzepa, Gra-
żyna Rzepecka, Barbara Sierżant-Fidzińska oraz 
Mirosława Sperzyńska. Medalami wyróżniono 
również osoby pracujące na AWF powyżej 40 lat: 
Felicję Fink-Lwow, Krystynę Guz, Gabriela Łasń-
skiego, Annę Olejnik, Elżbietę Radziwoń, Wojcie-
cha Wiesnera oraz Henryka Gawerę – pracują-
cego na uczelni najdłużej, bo 50 lat.  

Fot. A. Nowak  

Medale otrzymały ponadto osoby zasłużone 
dla Akademii: Agnieszka Pisula-Lewandowska, 
Jan Chmura, Kazimierz Witkowski, Marek Le-
wandowski, Urszula Bartkiewicz, Ryszard Barto-
szewicz, Eugeniusz Bolach, Grażyna Dąbrowska, 
Józef Dziąsko, Mirosław Fiłon, Marian Golema, 
Maria Grabowska, Adam Józefowicz, Anna 
Kiczko, Władysław Kopyś, Paweł Kowalski, Kazi-
mierz Kurzawski, Stanisław Maksymowicz, Jerzy 
Mysłakowski, Zbigniew Naglak, Zbigniew Racz-
kowski i Zdzisława Wrzosek. 

Fot. A. Nowak 

Fot. A. Nowak 
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Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy. 

JM Rektor prof. Andrzej Rokita zapoznał ze-
branych ze zmianami, które zaszły na uczelni od 
1 października ub. roku: m.in. omówił utworze-
nie nowych jednostek organizacyjnych na po-
szczególnych wydziałach, utworzenie Biura Pro-
mocji Uczelni, powołanie Rady Rektorów. 

Pokrótce scharakteryzował stan uczelnianej na-
uki, dydaktyki, plany inwestycyjne na przyszłość, 
m.in. modernizację campingu, rozbudowę i nad-
budowę hotelu „Olimpia”, budowę orlika lekkoa-
tletycznego przy ul. Witelona 25a. Przedstawił 
też plany dotyczące unowocześnienia organizacji 

i programu studiów oraz projekty zacieśnienia 
współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi. 

Po zakończeniu prezentacji pracownicy wraz 
z władzami uczelni udali się na spotkanie opłat-
kowe. Przy wtórze kolęd składano sobie życze-
nia, zarówno te świąteczne, jak i noworoczne. 

Fot. A. Nowak 

      
     L.P. 

                       

Fot. A. Nowak 

Fot. A. Nowak 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku – spotkanie noworoczne  
z władzami uczelni 

 
Tradycją jest, iż na początku każdego No-

wego Roku studenci seniorzy z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przygotowują spotkanie no-

woroczne dla władz uczelni, pracowników dy-

daktycznych, przedstawicieli środowisk senio-

rów oraz dla absolwentów UTW. 

Tegoroczne spotkanie miało miejsce 13 

stycznia w świątecznie przystrojonym holu Hali 

Wielofunkcyjnej. Tłumnie przybyłych gości po-

witała Lucyna Kowalewska – przewodni-

cząca Samorządu Studentów Seniorów Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, oraz dr Regina 

Kumala – kierownik UTW we Wrocławiu. Do 

zgromadzonych gości noworoczne przemówie-

nie wygłosił JM Rektor Andrzej Rokita, który 

podkreślił rolę UTW w strukturze Uczelni. 

Samorząd Studentów Seniorów zadbał rów-

nież o bogaty program artystyczny. Swoją 

obecnością zaszczycił spotkanie Zespół Pieśni 

i Tańca „Kalina”, który wraz z grupą bie-

siadną Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozśpie-

wał przybyłych gości.  

Największą niespodzianką było jednak prze-

piękne i wzruszające zaśpiewanie kolędy przez 

przewodniczącą Wrocławskiej Rady Seniorów 

dr Marię Zawartko.  

Fot. A. Nowak 

Fot. A. Nowak 

Fot. A. Nowak 
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O trwającym karnawale przypomniała 

wszystkim zebranym grupa taneczna „Gracja”.

Fot. A. Nowak 

Samorząd Studentów UTW-AWF składa 

serdeczne podziękowania: władzom uczelni, 

wykładowcom, zaproszonym gościom, pra-

cownikom administracji oraz wszystkim kole-

żankom i kolegom, którzy przyczynili się do 

przygotowania spotkania noworocznego pod 

względem artystycznym i kulinarnym, a prze-

wodniczącej Lucynie Kowalewskiej za zor-

ganizowanie pięknej części artystycznej. 

          Do zobaczenia za rok. 

 
 

 
 

Nadejście Nowego Roku 
Taką mą refleksję budzi, 
Że o rok jesteśmy starsi 

(dotyczy to wszystkich ludzi) 
Tych natomiast, których PESEL 

Plus 60 pokazuje, 
     Taki szybki upływ czasu 
     Bardzo mocno denerwuje. 
Lecz nie wszyscy się przejmują 
Tym, że starość już nadchodzi 
I że człowiek coraz słabszy, 
Że pamięć go już zawodzi. 
Kiedy patrzę na Seniorów 

Z UTW - powiem Wam szczerze, 
(Zwłaszcza na tych z AWF-u), 
W żadną starość nie uwierzę. 
No bo spójrzcie tylko na nich: 

Co tu mówić o starości 
Skoro w każdym z nich jest tyle 

Werwy i życia radości. 
            Pilnie uczą się języków, 

       Stale się gimnastykują, 
  Tańczą, także grają w brydża, 
  Przy kompie się dobrze czują, 

Na siłowni rzeźbią ciało, 
Oraz całkiem sporą zgrają 
Bez względu na porę roku 

Z kijkami chadzają. 
  Niech więc swoją aktywnością 
  Młodym dobry przykład dają 
  I jeszcze przez długie lata 
  Z uciech życia korzystają.                 

 

Elżbieta Karbowska, studentka UTW 

 

 

      

 Joanna Kwiatkowska, studentka UTW 

 

 Fot. A. Nowak 
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Otwarcie Centrum Kultury Akademickiej

 
JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita prof. 

AWF, Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akade-
mickiego dr Agnieszka Pisula - Lewandow-
ska, Dziekan Wydziału Fizjoterapii dr hab. 
Anna Skrzek prof. AWF, Dziekan Wydziału 
Nauk o Sporcie dr hab. Tadeusz Stefaniak 
prof. AWF, dr Jacek Stodółka, kanclerz dr 
Zdzisław Paliga, kierownik Działu Administra-

cyjno - Gospodarczego inż. Andrzej Raszow-
ski, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego 
do spraw przygotowania uroczystości z okazji 
70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, opiekun mgr Gabriel Pawlak, kie-
rownik DS Spartakus mgr Dorota Dankie-
wicz-Pęzioł i studenci tworzący Uczelnianą 
Radę Samorządu Studenckiego. Tak znamieni-
tych gości mogło zebrać w jednym miejscu nie-
wiele wydarzeń na naszej uczelni. Tym razem 
było to długo już wyczekiwane otwarcie klubu 
studenckiego „Centrum Kultury Akademic-
kiej”. Całość została zorganizowana z wielką 
pompą przez kierowniczkę Biura Karier i Przed-
siębiorczości dr Teresę Skrzypczyk i specjali-
stę ds. administracyjno-technicznych Bartło-
mieja Raszowskiego. 

Wszyscy byli podekscytowani i uradowani, 
studenci znowu będą mogli spędzać wolny czas 
w specjalnie stworzonym dla nich miejscu. Nie 
obyło się bez uroczystego przecięcia wstęgi 

Fot. A. Nowak 

Fot. A. Nowak 
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przez JM Rektora i przewodniczącego URSS Ma-
riusza Tomczaka. Moment ten został powitany 
dużym aplauzem. 

Kolejnym punktem programu było rozdanie 
certyfikatów dla wolontariuszy pomagających 
przy obchodach 70-lecia AWF we Wrocławiu. 
Dla wielu był to pierwszy moment, kiedy mogli 
uścisnąć dłoń JM Rektorowi. U boku JM podzię-

kowania składali również obecni przedstawiciele 
grona dziekańskiego. Było dużo uśmiechów 
i  zapewnień do gotowości przy kolejnych tak 
dużych projektach. 

Gdy wszystkie oficjalne punkty zostały 
skończone, przyszła kolej na akcent arty-
styczny. Studentka I roku fizjoterapii Sabina 
Iskra pochwaliła się swoimi umiejętnościami 

wokalnymi. Choć przed występem widać było 
tremę na jej twarzy, to występ zachwycił 
wszystkich obecnych. 

Po zamknięciu scenariusza i zrobieniu zdjęć 
grupowych wszystkim gościom przyszedł czas 
na drobny poczęstunek, prywatne rozmowy 

i  upragnioną zabawę w ponownie otwartym 
klubie. 

Już wiadomo, że za rok szykuje się kolejne 
uroczyste otwarcie z racji następnego etapu re-
montu klubu, zaplanowanego oczywiście na 
wakacje, by nie zabierać studentom miejsca do 
spędzania wolnego czasu.  

          Konrad Gawłowski

Fot. A. Nowak 
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Przez Drzwi Otwarte prosto do przygody z Erasmusem
 

W czwartek 8 grudnia 2016 r. od godziny 
10:00 do 13:00 w budynku P4 wrocławskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego było 
tłoczno, gwarno i bardzo międzynarodowo. 
Organizatorzy są pewni – Drzwi Otwarte Pro-
gramu Erasmus+ zainicjują przygodę niejed-
nego studenta. Uczelnie partnerskie, kraje do-
celowe, Erasmusi Weterani, partnerzy wyda-
rzenia, wszyscy dosłownie „wychodzili ze 
skóry”, aby potrzebną dawką informacji zaspo-
koić rosnący z każdą godziną tłum studentów 
przybywających na wydarzenie. 
Władza otwiera drzwi Erasmusa szeroko 
Jego Magnificencja Rektor dr. hab. Andrzej 
Rokita, prof. AWF, witając studentów, zapew-
nił, że program wymiany studenckiej jako 
część międzynarodowej strategii wrocławskiej 
AWF powinien się dynamicznie rozwijać, stwa-
rzając studentom okazję do poznawania 
świata, ale też ucząc. W zgodzie z tym zapew-
nieniem Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-

granicą prof. dr hab. Małgorzata Słowiń-
ska-Lisowska jako uczelniany koordynator 
programu Erasmus+ zapewniła przybyłych, iż 
potrzebna wiedza na temat programu jest do-
stępna dzisiaj na Pierwszych Drzwiach Otwar-
tych, ale też i każdego kolejnego dnia, w co-
dziennie działającym Biurze Programu. Na po-
twierdzenie słów władzy uczelnianej, dotyczą-

cych dynamiki i aktywności, wydarzenie zain-
augurowało ogniste Flamenco w wykonaniu 
studentki AWF. 
Wiedza z pierwszej ręki 
W Biurze Programu Erasmus panuje przekona-
nie, że warto wyjeżdżać na wymianę stu-
dencką. Nikt jednak nie będzie bardziej wiary-
godny w pokazaniu, jakie to jest fajne i warto-
ściowe, jak Ci, którzy już z tego skorzystali – 
powiedziała Monika Ilecka-Folcik, koordy-
nator administracyjny programu Erasmus, 

podsumowując formułę wydarzenia. Tak więc 
na pierwszej linii frontu dzielnie pracowali Era-
smusi Weterani. Przez kilka godzin na specjal-
nie przygotowanych stoiskach z międzynaro-
dową oprawą udzielali rzetelnych i pełnych in-
formacji o wymianie studenckiej. Szczególnym 
powodzeniem cieszyła się Erasmusowa Wete-
ranka, która swoją przygodę miała w Finlandii. 

Jej spodnie z naszywkami fińskich uczelni za-
chwycały i wzbudzały zazdrość, ale przede 
wszystkim rozpalały wyobraźnie przyszłych 
Erasmusów.  
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Międzynarodowe wsparcie 
Pierwsze Drzwi Otwarte odbyły się pod hasłem 
Dzisiaj zaczyna się Twoja przygoda. Takie ha-
sło zobowiązuje organizatora do pokazania 
wszystkiego, co najciekawsze, warte zobacze-
nia i poznania w krajach docelowych wymiany. 
Mogliśmy tak uczynić dzięki uprzejmości 
uczelni partnerskich oraz ambasad: Węgier, 

Czech, Finlandii, Królestwa Norwegii oraz Kon-
sulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. 
Atrakcją specjalną była prezentacja degusta-
cyjna, przygotowana przez Portugalczyka 
mieszkającego we Wrocławiu, Paolo Pinto wła-
ściciela Pinto Peri-Peri & Grill. Paolo przygoto-
wał z okazji Drzwi Otwartych Programu Era-
smus+ oryginalne arroz doce i pastel de nata. 
Smakowite desery znikały w oka mgnieniu, da-

jąc naszym studentom przedsmak portugal-
skiego słodkiego życia. Powodzeniem cieszył 
się również węgierski kurtoskalacs. Studenci 
zgodnie dzielili się słodkim wypiekiem podczas 
gorących dyskusji na temat wymiany. Czeski 
Mikuláš dzielnie krążył w tłumie studentów, 
obdzielając każdego gościa prezentem specjal-
nym. Pełne mocy popularne lentilki, czekola-
dowe czeskie korony i cukiereczki Bon Pari tra-
fiały w ręce przybyłych gości wraz z dedyka-
cją: Mikuláša prezent niesie moc/Byś przygodę 

wziął w swe ręce/Nie kryj lęków swych pod 
koc/Erasmusi pragną więcej!. 
 
Aktywnie, bo to przecież AWF! 
Partnerem Drzwi Otwartych była również 
Szkoła Językowa Profi-Lingua. Powszechnie 
bowiem wiadomo, iż znajomość języków ob-
cych w przygodzie z Erasmusem niezbędna 
jest i basta! Takim smacznym przykładem na 
potwierdzenie tej tezy były informacje doty-
czące języka angielskiego, używanego w Nor-
wegii, przekazane nam przez Cultural Officer 
Royal Norwegian Embassy in Warsaw. Warto 
wystrzegać się nadużywania go w miejscu 
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pracy i znajdować norweskie odpowiedniki 
słów, których chcemy użyć.  

W innym wypadku może się zdarzyć, że 
zupełnie nieświadomie nazwiemy szefa śmie-
ciem. Bo boss wcale nie będzie oznaczał na-
szego przełożonego, tylko śmieci, odpady. 
Znacznie bezpieczniejszą opcją jest po prostu 
sjef… bo podobno Norwegom brakuje poczu-
cia humoru. Aby więc zachęcić przyszłych Era-
smusów do nauki języka, Profi Lingua ogłosiła 
aktywny konkurs, w którym nagrodą był se-
mestr nauki wybranego języka! I tak Drzwi 
Otwarte zamieniły się na dłuższą chwilkę w 
Drzwi… Skakane! Nie trzeba też było specjal-
nie zachęcać gości do udziału w konkursie 
głównym, w którym nagrodami były dwie ka-
mery sportowe Yi- biała i czarna. Jeden ze 
zwycięzców napisał w  uzasadnieniu: sfilmuję 

swoje przygody jako Erasmusa i założę profil 
na YouToube z moimi filmami. Będzie miał 1 
milion wyświetleń. Trzymamy za słowo, bo my 
wiemy, że podróże kształcą. A nasza Alma Ma-
ter pragnie zachęcać swoich studentów do po-
dróżowania. Na koniec okazało się, że mamy 
wypełnionych 77 ankiet, z których dowiemy 
się, co zrobić lepiej albo więcej, aby nasi stu-
denci wyjeżdżali chętniej.  

Pierwsze Drzwi Otwarte zamknęliśmy 
z  przekonaniem, iż współpraca wrocławskiej 
AWF z 47 uczelniami partnerskimi w 18 kra-
jach rozwijać się będzie aktywnie i dynamicz-
nie, tak jak na naszą uczelnię przystało. 

 
Monika Ilecka-Folcik 
Fot. A. Kubiak 
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XXXVII Mistrzostwa AWF we Wrocławiu w badmintonie 
 

Barwny i radosny przebieg miały zorgani-
zowane w dn. 10 grudnia 2016 roku XXXVII 
Otwarte Akademickie Mistrzostwa AWF we 
Wrocławiu w badmintonie. Ta mająca już dłu-
goletnią tradycję impreza sportowa została 
zorganizowana w ramach obchodów 70-lecia 
naszej Uczelni. Organizatorem zawodów byli: 

Katedra Dydaktyki Sportu 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu i 
Dolnośląska Organizacja 
Środowiskowa AZS. Uro-
czystego otwarcia zawo-
dów dokonała Prorektor 
ds. Studenckich i Sportu 
Akademickiego AWF dr 
Agnieszka Pisula-Le-
wandowska. 

W turnieju finałowym, 
który odbył się w hali 
sportowej UWr przy ul. 
Przesmyckiego, wzięło 
udział 90 studentów z naj-

większych wrocławskich uczelni. Turnieje eli-
minacyjne gier podwójnych kobiet i mężczyzn 
oraz gier mieszanych rozgrywane w hali AWF 
przy ul. Witelona25 zgromadziły 120 osób. W 
mistrzostwach najliczniej reprezentowane 
były: Akademia Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski i Politech-
nika Wrocławska. 

 
 

Tytuły mistrzowskie zdobyli: 

Gra pojedyncza kobiet – Małgorzata Janiaczyk, 

Gra pojedyncza mężczyzn – Michał Szymczak, 

Gra podwójna kobiet – Kinga Barna/Agata Iskra, 

Gra podwójna mężczyzn – Michał Szymczak/Michał 

Kaźmierczak, 

 
 

 

Punktacja drużynowa mężczyzn: 

1. Akademia Wychowania Fizycznego 

2. Politechnika Wrocławska 

3. Uniwersytet Wrocławski 

4. Uniwersytet Ekonomiczny 

5. Wyższa Szkoła Prawa 

6. Wyższa Szkoła Rzemiosła Artystycznego 

Punktacja drużynowa kobiet: 

1. Akademia Wychowania Fizycznego 

2. Uniwersytet Wrocławski 

3. Uniwersytet Medyczny 

4. Uniwersytet Przyrodniczy 

 

 
           Henryk Nawara 
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Fotoreportaż 

Fot. H. Nawara 
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Sukces Piłkarzy Nożnych 
Reprezentacja piłki nożnej halowej naszej uczelni zajęła II miejsce podczas VII Ogólnopolskiego 
Finału Igrzysk Studentów I roku, który miał miejsce w Katowicach w dniach 2-4 grudnia 2016 r. 
GRATULUJEMY !!! 
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Zapowiedź Konferencji Naukowej 
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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„OUTDOOR – FITNESS – WELLNESS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólnopolska Konferencja 
dla Młodych Naukowców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo!

•W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam przyjemność 
zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „OUTDOOR –
FITNESS – WELLNESS” organizowaną przez Katedrę Rekreacji, Zakład 
Zarządzania w Socjomotoryce i Klub Sportowy AZS AWF Wrocław. Celem 
konferencji będzie kontynuacja wymiany poglądów, wyników badań i 
doświadczeń praktycznych na temat identyfikowania i kreowania usług 
rekreacyjnych oferowanych na polskim rynku, w szczególności usług 
outdoor, fitness i relaksacyjnych.

•Zapraszamy 17 maja 2017 roku. Więcej informacji na stronie AWF w 
zakładce Nauka/Konferencje Naukowe lub na facebooku.

•Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

•Prof. dr hab. Ryszard Panfil
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