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Dolnośląska Gala Sportu Akademickiego 

 
Przełom starego i nowego roku to zazwyczaj 

czas podsumowań. 15 grudnia 2016 r. w Hotelu GEM 

odbyła się kolejna już edycja Dolnośląskiej Gali Sportu 

Akademickiego, podczas której ogłoszono wyniki XV 

konkursu na najlepszego studenta-sportowca i trenera 

akademickiego. Oficjalnego otwarcia uroczystości do-

konał prezes Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS – prof. dr hab. Romuald Gelles. 
  

Oto wyniki plebiscytu: 

W sporcie wyczynowym kwalifikowanym 

wyróżnieni zostali następujący studenci: 

I miejsce – Robert Sobera – Akademia Wy-

chowania Fizycznego / lekka atletyka 

II miejsce – Joanna Linkiewicz – Akademia 

Wychowania Fizycznego / lekka atletyka 

III miejsce – Rafał Omelko – Akademia Wy-

chowania Fizycznego / lekka atletyka 

IV miejsce – Alicja Tchórz – Uniwersytet Eko-

nomiczny / pływanie 

V miejsce – Agata Ozdoba – Uniwersytet 

Wrocławski / judo 

VI miejsce – Agata Forkasiewicz – Uniwersy-

tet Medyczny / lekka atletyka 

Najlepsi trenerzy akademiccy: 

I miejsce – Marek Rożej – Akademia Wycho-

wania Fizycznego / lekka atletyka 

 II miejsce – Dariusz Łoś – Akademia Wy-

chowania Fizycznego / lekka atletyka 

 III miejsce – Zdzisław Tolksdorf – Uni-

wersytet Ekonomiczny / tenis stołowy 
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Studenci wyróżnieni za osiągnięcia w spo-

rcie powszechnym: 

Wiktoria Gibiec – Uniwersytet Medyczny / 

narciarstwo alpejskie 

Michał Bańkosz – Uniwersytet Ekonomiczny 

/ tenis stołowy 

Arkadiusz Makarewicz – Uniwersytet Przy-

rodniczy / judo 

Dariusz Boratyński – Uniwersytet Medyczny / 

lekka atletyka 

Katarzyna Cerbińska – Uniwersytet Me-

dyczny / lekka atletyka 

Piotr Marcinowski – Politechnika Wrocławska 

/ brydż sportowy 

Adam Waszkiewicz – Politechnika Wrocław-

ska / brydż sportowy 

Odkrycie Roku 2016: 

Miłosz Sowiński – Akademia Wychowania 

Fizycznego / triathlon 

Sportowcy wyróżnieni za osiągnięcia w 

dyscyplinach z programu The World Ga-

mes 2017: 

Michał Bąbos – Akademia Wychowania Fi-

zycznego / karate 

Paulina Lewandowska – Uniwersytet Przy-

rodniczy /ultimate 

Kinga Cieślawska – Uniwersytet Wrocławski 

/ petanque 

Bartłomiej Dziedzic – Akademia Wycho-

wania Fizycznego / futbol amerykański 

Drużyna Roku 2016 

PWSZ Wałbrzych – tenis stołowy: Robert Flo-

ras, Piotr Chodorski, Bogusław Koszyk, Tomasz 

Durajczyk, Wojciech Niedźwiedzki 

Szczególnie gorąco gratulujemy studen-

tom-sportowcom i trenerom reprezentującym 

Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu. 

Fot. Tomasz Gas „Malowanie Światłem” 
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Dolnośląska Gala Sportu 
30 stycznia 2017r. w Narodowym Forum Mu-

zyki odbyła się Dolnośląska Gala Sportu, która 

była zwieńczeniem 64 Plebiscytu „Gazety Wro-

cławskiej” na Sportowca i Trenera Roku Dolnego 

Śląska.  

Wśród sportowców pierwsze miejsce za-

jęła Maja Włoszczowska wyprzedzając Pio-

tra Małachowskiego i Jakuba Tokarza. 

Wśród trenerów statuetkę zwycięzcy odebrał 

Dariusz Łoś – szkoleniowiec naszego studenta, 

mistrza Europy w skoku o tyczce Roberta So-

bery. Drugie miejsce w kategorii Trener Roku za-

jął Marek Rożej – trener Joanny Linkiewicz 

i  Rafała Omelko. Natomiast w kategorii Sporto-

wiec The World Games 2017 zwyciężyła Mag-

dalena Nowakowska (karate). 

    

 
 

 
 

Fot. Unknown           L.P.

Nowy Prezes Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS 

 

Miło nam poinformować czytelników „Życia Akademickiego”, iż nowym prezesem Dolnoślą-
skiej Organizacji Środowiskowej AZS został prof. Juliusz Migasiewicz. Zastąpił on ustępującego 
prezesa, prof. Romualda Gellesa. GRATULUJEMY !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       L.P.
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Nowy Profesor Nauk o Kulturze Fizycznej 
 
11 stycznia b.r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 

nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.  Tytuł profesora nauk o kulturze fizycz-

nej otrzymała Pani Anna Skrzek  –  Dziekan  Wydziału  Fizjoterapii. 

Prezydent, dziękując nowym profesorom, powiedział: Chciałbym móc gościć tu, na Sali Kolum-

nowej, polskich naukowców, którzy za swoją pracę naukową, za swoje odkrycia dokonane tutaj  –  

w naszym kraju,  w  naszych  laboratoriach,  w  naszych  ośrodkach  badawczych,  na  naszych  

uczelniach –  otrzymali  Nagrodę  Nobla.  

 
Pani prof. Annie Skrzek serdecznie gratulujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. K. Sitkowski 
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Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
Miło nam poinformować, iż minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przy-

znaniu stypendiów za wybitne osiągnięcia na 

rok akademicki 2016/2017 następującym stu-

dentom: 

- Pani Kamila Teresa Grzesik 

- Pani Katarzyna Sobczak 

- Pan Robert Sobera 

- Pan Mateusz Stawarz 

 

 

 

 

Powyższe osoby wybrane zostały spośród 

10 wnioskowanych przez uczelnię. 

     Gratulujemy! 

 

 
 
 
 
 

  Fot. H. Nawara 
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Brawo Rafał Omelko !!! 
 

 Nasz student, a zarazem reprezentant 

Klubu Sportowego AZS AWF Wrocław, Rafał 

Omelko zdobył dwa złote medale na Halowych 

Mistrzostwach Polski w Toruniu. Rafał wygrał 

rywalizacje na 400 i 200 m. Tym samym 

zakwalifikował się do na Halowe Mistrzostwa 

Europy, które odbywać się będą w  marcu we 

Frankfurcie nad Menem. Parę dni później 

zawodnik KS AZS AWF Wrocław na mityngu 

w  Ostrawie poprawił nieoficjalny rekord Polski 

na 300 m (32,73s).  

 

Myślę teraz o medalu Halowych Mistrzostw Europy, a nawet o dwóch krążkach. Przecież w 2015 

roku w Pradze stanąłem na podium zarówno indywidualnie jak i w sztafecie – powiedział po biegu 

Omelko. 

 

Fot. Z archiwum R. Omelko  

Źródło tekstu: http://www.pzla.pl                     L.P. 
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Koncert noworoczny "Debiuty i talenty" 
 
Tradycją stały się już organizowane przez Ze-

spół Pieśni i Tańca AWF „Kalina” koncerty z cy-

klu „Debiuty i Talenty”. Tym razem koncert 

zorganizowano tuż po Nowym Roku, stąd na 

plakatach i zaproszeniach pojawiła się ofi-

cjalna nazwa – Koncert Noworoczny „Debiuty 

i Talenty”.  

Idealnym miejscem do organizowania tego 

typu koncertów jest Sala Teatralna wrocław-

skiej filii PWST. Przyjazne podejście władz filii 

do naszej uczelni i inicjatyw zespołu, przede 

wszystkim Prorektor d.s. Filii, prof. PWST dr 

hab. Elżbiety Czaplińskiej - Mrozek, pra-

cowników technicznych i realizatorów, powo-

duje, że cała Kalina czuje się tam jak w u sie-

bie. Po niedawnej przebudowie teatru ma on 

teraz nowoczesną scenę, oświetlenie i tech-

nikę sceniczną, a także komfortowe garde-

roby, pozwalające wykonawcom poczuć się tu 

jak prawdziwe gwiazdy. 

W zimny, sobotni wieczór 7 stycznia na wi-

downi zjawił się komplet – prawie 250 widzów 
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– głównie rodzin, przyjaciół i sympatyków ze-

społu Kalina.  

Koncert pod hasłem „Debiuty i Talenty” ma 

już kilkuletnią tradycję, a pomysł jego organi-

zacji zrodził się z faktu, iż rodzinom, przyjacio-

łom i sympatykom członków zespołu trudno 

jest na co dzień zobaczyć i usłyszeć zespół Ka-

lina, gdyż koncertuje on głównie na imprezach 

zamkniętych lub festiwalach zagranicznych. 

Nazwa nawiązuje zaś do faktu, iż koncerty 

z  tego cyklu są doskonałą okazją do debiutu 

scenicznego najmłodszych tancerzy, którzy 

dołączyli do zespołu zaledwie przed 3 miesią-

cami, a już teraz mogli się pochwalić pierw-

szym scenicznym występem. 

Przy tej okazji zespół realizuje też zazwy-

czaj cel charytatywny, wspierając fundację Na 

Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. 

Fundacja ta od 26 lat ratuje dzieci z chorobami 

nowotworowymi, które przyjeżdżają na lecze-

nie do Wrocławia z całego kraju.  

W programie koncertu znalazły się m.in. naj-

piękniejsze polskie kolędy, tańce regionalne, 

ukraiński, żywiołowy taniec hopak oraz piękne 

pokazy akrobatyki artystycznej w wykonaniu 

związanych z zespołem Anny Sobery i Ja-

kuba Wójcika, którzy niedawno powrócili 

z  międzynarodowych tournee w USA i Francji. 

Na zakończenie koncertu wyróżniono 2 przed-

stawicielki Rady Zespołu poprzedniej kadencji 

za duży wkład pracy w działalność zespołu. 

Wyróżnienia wręczył dr Ireneusz Cichy – 

szef Biura Promocji Uczelni, w ramach którego 

działa obecnie zespół. 

 

Fot. i tekst: Aleksander Sobera 
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Wieczór poświęcony pamięci doc. dr Adama Haleczki

7 lutego b.r. w Dworze Polskim członko-

wie Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wro-

cław wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, 

aby uczcić pamięć zmarłego w zeszłym roku 

doc. dr Adama Haleczki. 

Wśród zaproszonych mile widzianych gości, 

jak podkreśliła Pani Halina Jezierska – pre-

zes Stowarzyszenia Absolwentów, znaleźli się 

m.in JM Rektor Andrzej Rokita, byli rektorzy 

prof. Juliusz Migasiewicz oraz prof. Tade-

usz Bober, prodziekan dr Jacek Stodółka 

oraz pracownicy katedry LA, z której wywodził 

się wspominany doc. Haleczko. 

Spotkanie otworzył JM Rektor, który po-

dziękował Stowarzyszeniu Absolwentów za 

kultywowanie tradycji wspominania osób zna-

czących i zasłużonych dla uczelni. To Państwo 

pamiętacie zawsze o tych, którzy odeszli i za 

to Wam serdecznie dziękuję. W sposób ciepły 

i niezwykle humorystyczny przedstawił też po-

stać „bohatera” wieczoru. 

 

„Docent Haleczko zawsze przychodził 
z  krótką sprawą, ale długo siedział. Zaw-
sze musiałem mieć zarezerwowaną dla 
Niego godzinę.” 

Doc. Adama Haleczkę wspominał także 

prof. Juliusz Migasiewicz, który zwrócił się do 

zebranych, aby kontynuować dzieło Jego ba-

dań naukowych. 

Wspomniał o hobby doc. Haleczki – tenisie 

ziemnym, ale zażartował, iż więcej czasu zaj-

mowało mu wybieranie rakiety i piłek niż sama 

gra. 

Podkreślił, iż mimo okoliczności jest to spotka-

nie radosne, bo odbywające się w gronie Jego 

przyjaciół. 
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Prof. Migasiewicz podkreślił szczególnie żywot-

ność i witalność Pana Adama, który w sumie 

nigdy nie przewidywał możliwości końca swo-

jego życia. 

Wspominał Go jako osobę ciepłą i życzliwą, ale 

też jako szefa surowego, wymagającego, kry-

tycznego i niezwykle skrupulatnego, który usil-

nie i bez ustanku pracował do końca życia. 

Kolejną osobą wspominającą doc. Ha-

leczkę była Pani Izabella Degen – była stu-

dentka Pana Adama, która znajomość z doc. 

Haleczką podzieliła na dwa etapy. Pierwszy to 

znajomość na płaszczyźnie nauczyciel – stu-

dent, i kolejny, po blisko 40 latach – to etap 

przyjaźni. Pani Izabella jest autorką wiersza 

poświęconego pamięci doc. Haleczki: 

 

 

 

 

    *** 

 

    Pro memoria - Adamowi Haleczce 

 

Każdy ma swój czas 

swoją scenę życia  

scenariusze główne  

i inne role 

nawet te wstydliwe 

z marzeniami o sławie 

 

kiedy lata szybko przeminą 

czas zaczyna uciekać 

włosy srebrem się przyprószą 

doświadczenie zmarszczki zdradzą 

a łokcie już nie takie mocne 

aby wciąż do przodu się pchać 

podsumujesz wtedy życie 

w równaniach matematycznie 

dzisiaj to nic nie znaczy 

że x nie równa się y 

że służyłeś wielu sprawom 

i nikt tego nie cenił... 

 

chciałeś na pożegnanie 

Ciszę na trąbce usłyszeć 

lecz tego nikomu nie powiesz 

twój telefon nie odpowiada 

nie ma cię na przystanku za rogiem 

taka jest kolej życia 

nadchodzi czas i trzeba odejść 

kiedyś i tak się spotkamy 

... 

gdzieś tam w boskim w kosmosie 

 

    

     *** 
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Kolejnym punktem wieczoru była prezen-

tacja przygotowana przez Pana Adama Stoc-

kiego, a poświęcona życiu Pana Adama Ha-

leczki i Jego drodze zawodowej.  

Docent Haleczko w zasadzie całe życie zwią-

zany był z Katedrą LA. Inspiracją naukową 

były dla Niego prace badawcze m.in. prof. 

Jana Mydlarskiego. 

Był jednym z trzech założycieli Stowarzyszenia 

Absolwentów Akademii Wychowania Fizycz-

nego we Wrocławiu. W Jego dorobku nau-

kowo-dydaktycznym znajdują się dwie roz-

prawy doktorskie i ponad 400 prac magister-

skich. Był autorem i współautorem kilkudzie-

sięciu publikacji. Jego zainteresowaniem poza-

zawodowym cieszyła się medycyna naturalna. 

Kierował osobiście budową uczelnianych 

obiektów lekkoatletycznych 

Od 1984 r. pozostawał na emeryturze. Mimo 

to dalej był niezwykle aktywny, angażował się 

w życie sportowe, kontynuował swoją działal-

ność naukową i dydaktyczną. 

Na zakończenie swoimi wspomnieniami po-

dzielili się także prof. Paweł Kowalski, Pan Je-

rzy Kosa – magistrant doc. Haleczki, oraz Pani 

Maria Zubrzycka – była sekretarka Pana Ad-

ama z Katedry LA. 

I tak w ten zimny lutowy wieczór niezwykle 

ciepło wspominano zmarłego doc. dr. Adama 

Haleczkę. 

 

Fot. H. Nawara, H. Sienkiewicz     L.P. 
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Cel uświęca środki – relacja studenta Grzegorza Kmiecika 
z  biegu Ateny-Maraton 

 
Nie lubiłem nigdy biegać! Biegałem jak 

musiałem, ale zawsze z grymasem na twarzy.  

 Bieg był często elementem treningu (trenuję 

amatorsko boks). Gdy zaczęły się studia, 

musiałem zwiększyć częstotliwość biegów ze 

względu na zaliczenia lekkoatletyki. Aby to 

zrobić, startowałem w mniejszych i większych 

biegach. Zwiększałem sobie ciągle poprzeczkę, 

choć dalej samo bieganie nie sprawiało mi 

przyjemności. Chyba chodzi tu o rywalizację 

i  sprawdza się powiedzenie, że apetyt rośnie 

w miarę jedzenia, Sama myśl na temat 

maratonu przyprawiała mnie o dreszcze 

i  traktowałem to jako misję nie do wykonania. 

Jednak z biegiem lat i doświadczeń do 

uwieńczenia moich biegowych startów 

brakowało mi właśnie startu w maratonie. 

Z  wiedzy, którą poznałem na studiach, wiem, 

że bieganie długich dystansów nie jest zbyt 

zdrowe dla naszych stawów i organizmu, 

ponieważ w grę wchodzą duże obciążenia. 

Szczególnie że też do lekkich nie należę (moja 

waga to 91 kg), to obciążenie jest większe niż 

u przeciętnego maratończyka. 

Ale mimo to założyłem sobie, że przynajmniej 

raz w życiu mogę tego dokonać. Wiedziałem, 

co robię, dlatego też dodatkowym 

motywatorem był fakt, że na swój pierwszy 

maraton wybrałem Ateny.  

Z Grecji wywodzi się wiele sportów, a przede 

wszystkim miał tu miejsce legendarny maraton 

Filipidesa, który to, jak głosi mit, po 
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przebiegnięciu odcinka, który później stał się 

długością maratonu, ogłosił zwycięstwo 

Greków na Persami w bitwie pod Maratonem. 

Od podjęcia decyzji do startu miałem około 

3  miesięcy. Nie próżnowałem i brałem udział 

w kilku półmaratonach oraz starałem się 

biegać około 3 razy w tygodniu, lecz nie 

forsowałem się zbyt niepotrzebnie.  

Zmotywowany i pozytywnie nastawiony 

wyleciałem do Aten po swoje marzenia! 

Po przylocie zameldowałem się w tanim 

hostelu, w którym było także wielu 

zawodników, którzy przybyli 

tu biegać. Kuchnia była tu 

wspólna, więc codziennie 

spotykaliśmy się na 

posiłkach. Spotkałem ludzi 

m.in. z Chin, Włoch, Rosji, 

Słowacji. Było ciekawie, 

można było podciągnąć 

język i  wzbogacić się 

kulturowo. Ale przejdźmy 

do konkretów. Przyleciałem 

2 dni przed biegiem. Po 

aklimatyzacji odpoczywa-

łem i jadłem więcej niż 

przeciętnie aby mieć ener-

gię, by zaliczyć królewski 

dystans.  

W dzień biegu 13.11.2016 pobudka nastą-

piła o 5.30 i  wsiedliśmy do zamówionego 

autokaru z Aten do miasta Maraton. Później 

trzeba było wrócić do Aten, ale już na 

własnych nogach ;). Sam czas podróży 

autokarem trwał godzinę. W Maratonie 

depozyt, sprawy organizacyjne i  można było 

przejść do rozgrzewki. Trzeba było to wszystko 

dobrze wykalkulować, tj. posiłek, rozgrzewkę, 

toaletę. Ponieważ starty były w 11 blokach, 

a  każdy blok rozpoczynał się o innej godzinie, 

biorąc pod uwagę liczbę uczestników (ponad 

18 000 tys.), ciężko było się tam poruszać. Po 

uroczystym zaprzysiężeniu każdy poszedł do 

swego bloku. Ludzie z mojego startowali 

o  9.35. Na starcie panowała świetna 

atmosfera, a z głośników płynęła muzyka 

z  filmu Rocky, która mnie zawsze 

motywowała nie tylko podczas treningów 

biegowych. Było bardzo ciepło jak w Polsce np. 

w czerwcu. Pierwsze 20 km biegłem dobrym 

tempem, aż się sam dziwiłem, że mam taką 

moc. Pierwszy kryzys dopadł mnie niestety 

koło 25 km. Nie chodzi mi jednak o kryzys 

psychiczny ani energetyczny, bo te 2 kwestie 

były ciągle na wysokim poziomie, ale zaczęły 

łapać mnie skurcze. 

Najbardziej mięsień 

dwugłowy uda dawał 

o  sobie znać.  

Co 500 m stała jednak 

pomoc medyczna i udzielała 

masaży oraz oferowała 

maści rozkurczowe. Na 

początku nie korzystałem 

z  ich pomocy, tylko rozcią-

gałem na poboczu bolący 

mięsień z dobrym skutkiem. 

Jednak po 30 km już nic to 

nie dawało. Zmuszony 

byłem korzystać z maści i to 

już przy każdej stacji służby 

medycznej. Zaciskałem 

jednak zęby i biegłem dalej. Motywowali mnie 

ludzie, którzy stali na strasie i podawali 

biegaczom gałązki oliwne. Można było poczuć 

trochę antyczny klimat. Tym bardziej, że biegła 

jakiś czas koło mnie grupa biegaczy w strojach 

Spartan. Jak się okazało później, to byli Polacy 

z fundacji „Spartanie Dzieciom” .  

Biegaczy z Polski było bardzo dużo 

i  wszyscy starali się siebie wzajemnie 

wspierać w ciężkich chwilach. Naprawdę to 

fajne uczucie, jeśli jesteś tyle km od domu, 

w  obcym kraju i słyszysz np.: Dawaj, Dawaj, 

już blisko. To naprawdę dodaje skrzydeł i budzi 

poczucie jedności, ale także takiej narodowej 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 

Życie Akademickie – Newsletter 2/2017 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 16 
Redakcja Życia Akademickiego: 
Redaktor naczelna - Ligia Poniatowska, Redaktor techniczny – Anna Cierniak, Fot. Henryk Nawara, Andrzej Nowak 

Adres redakcji: Wrocław, ul. Banacha 11, e-mail: zycie@awf.wroc.pl, tel. 602695221, 609109764. 

troski o swojego rodaka. Oczywiście inni 

biegacze też potrafią wspierać, ja na ten 

przykład na zmianę motywowałem dziewczynę 

z Włoch – co jakiś czas ona mnie wyprzedzała, 

później osłabła, ja ją prześcigałem i wspólnie 

jakoś ciągnęliśmy do przodu. Podczas biegu 

człowiek rozmawia sam ze sobą, jest czas na 

przemyślenie różnych spraw, które w dniu 

codziennym są zagłuszane lub spychane przez 

inne obowiązki. Biegnąc, coraz bardziej 

odczuwałem ból już nie tylko mięśnia 

dwugłowego uda, ale także czworobocznego 

uda i trójgłowego łydki. Ale było coraz bliżej... 

Gdy zobaczyłem tabliczkę 40 km, 

wiedziałem, że to już blisko i nic nie jest 

w  stanie mnie powstrzymać. Dostałem 

skrzydeł i nawet ten ból zbytnio mi nie 

przeszkadzał. Ostatnie metry to wbiegnięcie 

na starożytny stadion, na którym m.in. 

odbywały się pierwsze Igrzyska Olimpijskie 

w  1896. Wbiegając na niego miałem 

niesamowitą energię i poczucie, ze zrobiłem 

coś dużego. Ludzie zasiadający na trybunach 

witają wbiegających owacją na stojąco.  

Po przybiegnięciu jeszcze pamiątkowe 

zdjęcia, oczywiście z naszą biało-czerwoną 

flagą, odebranie medalu i wielka radość. Czas, 

który uzyskałem nie był rekordem świata, bo 

to ponad 5 godzin, ale dla mnie to było moje 

osobiste mistrzostwo świata.  

Takie doświadczenia dają duży zastrzyk 

energii i pewności siebie. Bo skoro jesteś 

w  stanie przygotować się do trudnego biegu, 

którego pewnie znaczna część ludzi na świecie 

nie jest w stanie przebiec, to możesz zrobić, co 

tylko chcesz. Wystarczą chęci i determinacja. 

Bardzo cieszę się, że tego dokonałem, teraz 

już wiem, że pójście na studia do Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to był 

bardzo dobry wybór.  

Otwarcie umysłu, a także otwarcie siebie na 

nowe wyzwania, przeżycia, to coś, czego się tu 

nauczyłem. Namawiam wszystkich do 

realizacji swoich marzeń. Teraz już wiem 

i  podpisuję się pod słowami naszego rodaka 

Jana Pawła II, że Sport to najlepsza droga do 

pokonywania granic. Zarówno tych własnych 

w głowie, ale też w relacjach między ludźmi. 

Dziękuję z tego miejsca wszystkim pomocnym 

ludziom, którzy mnie wspierali i motywowali, 

a  także tym, którzy ukształtowali mnie przez 

swoją postawę i naukę.  

  A do moich koleżanek i kolegów studentów 

przesyłam myśl: Pamiętajcie: cel uświęca 

środki. Trzymam za Was kciuki. 

 

            

Tekst i foto: Grzegorz Kmiecik
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Relacje studentek Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu z wyjazdu specjalizacji instruktorskiej 

narciarstwa i snowboardu na austriacki lodowiec Kaunertal 
 

Dzień.pierwszy 

 Po 12 godzinach jazdy autobusem, kiedy 

mieszanka ekscytacji, zmęczenia i kabanosów 

osiągnęła poziom krytyczny, dojeżdżamy do 

małej dolinki, położonej chyba na końcu 

świata, bo dalej jest tylko lodowiec. 

Jeszcze tyko trzeba rozładować wszystkie 

bagaże, a nie jest to takie łatwe, bo torby ze 

słoikami aż przepuszczają dołem leczo czy 

potrawkę z kurczaka. Oczywiście trzeba zająć 

najlepszy apartament, ale nie z narciarzami. 

Teraz tylko szybki prysznic i idziemy zwiedzać 

wioskę: tam jest sklep, otwarty 8-12 i 16-18; 

tutaj bank, przy którym będzie poranna 

zbiórka; obok (darmowy!) basen i dwa bary, 

gdzie w jednym główną atrakcją jest przybicie 

gwoździa, tylko że ostrą końcówką młotka 

(wprawiona Austriaczka robi to na dwa 

uderzenia). Ogólnie wiele atrakcji nie ma, ale 

zapewniam, że nikt nie będzie się nudził. 

 

Dzień.drugi-szósty  

 Pobudka jeszcze przed świtem. Szybkie 

tosty albo jajecznica i trzeba się ubrać na stok: 

rajtuzy, legginsy, kalesonki, skarpety, pulowery 

(oczywiście wszystko termiczne), jeszcze tylko 

kask, gogle, rękawiczki, deska, na pewno 

czegoś zapomniałam ale już pora wychodzić, 

o  8.24 odjeżdża ski-bus i czekać nie będzie. 

Około półgodzinna, kręta droga na lodowiec 

jest pokonywana przez kierowcę tak pewnie, 

jakby urodził się na tyłach własnego pojazdu. 

Mijamy ogromny zalew i jesteśmy na miejscu. 

Warunki przerosły nasze oczekiwania, prawie 

nikogo nie ma na świetnie przygotowanych 

stokach, za to jest słońce i niesamowite 

widoki. ,,Ochotnicy" prowadzą rozgrzewkę 

i  zaczynamy zajęcia. Każdego dnia ćwiczymy 

inną technikę jazdy, żeby na koniec, w piątek, 
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dać wielki popis na egzaminie. Około 13.00 

przerwa na zupę i nałożenie kolejnej warstwy 

kremu na twarz, a potem JAZDA DOWOLNA. 

Na samej jeździe się nie kończy, po południu 

wszystkich czekają wykłady, organizowane 

raczej w narciarni niż w sali typu 103, jednak 

obecność obowiązkowa. Następnie integracja, 

czyli wyjście na disco w austriackim stylu albo 

sanki. Po całym dniu na nogach sił brak, ale 

trzeba.się.bawić! 

Powrót 

 Niestety, powroty są ciężkie, na horyzoncie 

zamiast gór wita nas Sky Tower, zamiast ski-

busa łapiemy tramwaj, jeszcze sesja. No nic, 

zawsze można nie zdać i pojechać za rok. 

            Patrycja Jaskuła 

Z punktu widzenia studenta narciarza.  

 

 Każdy z nas ma za sobą obóz w Zieleńcu. 

Po tygodniu spędzonym w tym miejscu, potra-

fimy odtworzyć w pamięci każdą trasę, poko-

nywaną dziesiątki, a nawet setki razy. Nie 

straszne nam były mgła, wiatr i kolejki do wy-

ciągów. Tylko te trasy, mogłyby być ciut dłuż-

sze, ludzi trochę mniej i odrobinę więcej … 

przestrzeni.  

My – przyszli instruktorzy narciarstwa, 

przybywamy do Austrii. Alpejski klimat, 

malownicze Feichten, wspaniały lodowiec 

Kaunertal z kilometrami tras, zapierającymi 

dech widokami i … PUSTYMI (tak, pustymi) 

stokami. Dodając pogodę, która rozpieszczała 

nas przez cały tydzień pięknym bezchmurnym, 

słonecznym niebem i niewiarygodnie wysokimi 

temperaturami, znaleźliśmy się w raju, 

o  którym marzy każdy miłośnik sportów 

zimowych. Wyobrażacie sobie zjeżdżać 

o  godzinie 13 po wyratrakowanym, 

nietkniętym śniegu?  

Wspaniałe uczucie. Wiatr we włosach (no 

dobra, trudno o to w kasku, ale pozwólmy 

sobie na trochę fantazji), zjawiskowe Alpy 

dookoła, słońce grzejące w  plecy i zjazd po 

idealnym sztruksie. Warunki do nauki – 
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perfekcyjne. Progres gwarantowany. 

Nietrudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę 

ilość wykonywanych ćwiczeń i dziesiątki 

pokonywanych dziennie kilometrów. My - 

jeżdżący coraz lepiej, śmielej i pewniej, jeszcze 

bardziej zakochani w  narciarstwie. 

  Jak wiadomo – wszystko, co dobre szybko 

się kończy, a powroty bywają trudne, 

zwłaszcza do studenckiej rzeczywistości. 

Naładowani dobrą energią, stawiamy jej czoła 

i z łezką w oku oglądamy zdjęcia z wyjazdu. 

   Iga Drop

 

Fot. Patrycja Jaskuła, Iga Drop, Piotr Kunysz 
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Tłusty czwartek w Biurze Spraw Studenckich 
 

Tradycyjnie tłusty czwartek to…pączki.  

W tym roku studentom naszej uczelni zasponsorowała je Gazeta Wrocławska.  
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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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