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Niech żyje bal… 
 

Tegoroczny Bal 

Sportowca, połą-

czony z ogłoszeniem 

wyników plebiscytu 

na najlepszego spor-

towca i trenera na-

szej uczelni w 2016 

roku, odbył się – po-

dobnie jak w zeszłym 

roku – w budynku P4. 

Najliczniejszą 

grupą uczestników 

imprezy byli oczywi-

ście studenci, bo to przede wszystkim dla Nich 

i z myślą o Nich zorganizowano całą imprezę.  

...bałem się, czy wypełnimy tę salę, ale Wy, 
studenci, po raz kolejny pokazaliście, że jeste-
ście wielcy, teraz dla was ogromne brawa, 
dziękuję, ze przyszliście na 19.00 – tak liczny 

udział studentów podsumował rektor AWF. 

Na sali pojawiły się także w komplecie wła-

dze uczelni z JM Rektorem Andrzejem Rokitą 

na czele, pracownicy naukowi, absolwenci, 

trenerzy, wybitni sportowcy oraz liczne grono 

sponsorów. 

W roli gospodarza wystąpiła Prorektor ds. 

Studenckich i Sportu Akademickiego 

dr  Agnieszka Pisula-Lewandowska, która po-

witała gości i poprosiła o zabranie głosu JM 

Rektora. 

Prof. Rokita w krótkich słowach podzięko-

wał wszystkim organizatorom Gali i Balu, po-

gratulował nominowanym do nagród i laurea-

tom oraz życzył wszystkim zebranym dobrej 

zabawy. 

A oto Wyniki XXIV Plebiscytu „Życia 

Akademickiego” na najlepszego spor-

towca oraz trenera AWF i AZS AWF we 

Wrocławiu w 2016 roku. 
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Najlepsi sportowcy w 2016 roku: 

Robert Sobera – olimpijczyk 2016, Mistrz Eu-

ropy 2016 w skoku o tyczce 

Joanna Linkiewicz – olimpijka 2016, 

srebrna medalistka Mistrzostw Europy 2016 

w  biegu na 400 m przez płotki 

Rafał Omelko – olimpijczyk 2016, srebrny 

medalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4 x 

400 m 

Sławomir Szmal – olimpijczyk 2016, zwy-

cięzca Ligi Mistrzów w 2016 r. 

Ewelina Ptak – olimpijka 2016, brązowa me-

dalistka Mistrzostw Europy 2016 w sztafecie 4 

x 400 m 

Najlepsi trenerzy w 2016 roku: 

Marek Rożej – trener Joanny Linkiewicz i Ra-

fała Omelki 

Dariusz Łoś – trener Roberta Sobery 

Andrzej Kijowski – trener kadry w strzelec-

twie 

Nagrody Specjalne 

Za całokształt działań na rzecz rozwoju sportu 

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF 

Wrocław – J.M. Rektor Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

Za zdobycie Korony Maratonów Ziemi 2015-

2016: Prof. dr hab. Jan Chmura 

Debiut roku: Miłosz Sowiński – triathlon 

Za osiągnięcia w dyscyplinie The World Games 

2017: Michał Bąbos – karate shotokan senio-

rów 

Za najlepszy wynik w sporcie powszechnym: 

Katarzyna Kraska – podnoszenie ciężarów 

Za najlepszy wynik w sporcie powszechnym 

dla trenera: Piotr Wysoczański – trener re-

prezentacji piłki nożnej AWF Wrocław 

Najlepsi trenerzy w sporcie paraolimpijskim: 

Wojciech Seidel – pływanie: Jerzy Mysła-

kowski – podnoszenie ciężarów 

Najlepszy zawodnik w sporcie paraolimpijskim: 

Katarzyna Sobczak – pływanie 
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Aktywny Senior 60+ Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku: Lucyna Kowalewska – karate grupa 

seniorów 

Wyróżnienie za „sportowy hart ducha”: Da-

mian Królewicz – bieg na 5 km, chód spor-

towy 

Wyróżnienie dla wolontariuszek z Igrzysk 

Olimpijskich w Rio 2016: Agata Czernik i Ka-

tarzyna Tendaj 

Głosowanie internetowe 

Najpopularniejszy sportowiec: Katarzyna 

Sobczak – pływanie 

Najpopularniejszy trener: Henryk Nawara – 

trener badmintona 

Wyróżnienia KS AZS AWF Wrocław z 

okazji 40-lecia Klubu 

Trenerzy: Bogumił Mańka, Adam Medyń-

ski, Marek Rożej, Kazimierz Witkowski 

Sportowcy: Wiesław Błach, Rafał Kubacki, 

Tomasz Motyka, Urszula Włodarczyk 

Złote i srebrne odznaki AZS-AWF Wrocław 

 

Trenerzy: Andrzej Klarowicz, Paweł Ko-

rycki, Dariusz Łoś, Marek Rożej 

Sponsorzy: Martin Kaczmarski, Jacek 

Kiszkiel, Zenon Kiszkiel, Ryszard Żmi-

jewski 

 

Na zakończenie oficjalnej części uroczysto-

ści Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akade-

mickiego podziękowała za całokształt pracy na 
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rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-

kiego przewodniczącemu URSS Mariuszowi 

Tomczakowi. 

Oprawę artystyczną imprezie zapewniły 

Cheerleaders Wrocław, które w lutym tego 

roku na zaproszenie Marcina Gortata uświet-

niły „Polską noc w NBA”. Tancerki zagrzewały 

do boju zespół Polaka – Washington Wizards, 

w meczu z New Orleans Pelicans. 

Pracownicy naszej uczelni: Jarosław Ma-

ślinski oraz Maciej Kostrzewa zaprezentowali 

natomiast gościom pokaz judo. 

Około godziny 20.30 rozpoczął się długo 

wyczekiwany Bal Sportowca. Jego uczestni-

kom, jak co roku, przygrywał zespół Wrzos 

Band. Olśniewały wszystkich wieczorowe kre-

acje studentek oraz ciemne garnitury, kra-

waty, a nawet muszki męskiej części braci stu-

denckiej. 

Ogromną popularnością cieszyła się Foto-

budka – zasponsorowana przez uczelniane 

Biuro Erasmusa. 

Zabawa trwała niemalże do białego rana.  

 Szanowni Państwo – dziękujemy 

współorganizatorom oraz wszystkim przyby-

łym gościom, widzimy się za rok na XXV Jubi-

leuszowym Plebiscycie „Życia Akademickiego” 

na najlepszego sportowca i trenera.  

         L.P.

Fot. M. Lewandowski, H. Nawara, K. Gawłowski, 

M. Ilecka- Folcik 
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Rozmowa z Markiem Rożejem 

– trenerem Rafała Omelki i Jo-

anny Linkiewicz, zwycięzcą 

XXIV Plebiscytu „Życia Akade-

mickiego” w kategorii najlep-

szy trener 2016r. 

Ligia Poniatowska: Rafał Omelko i Asia 

Linkiewicz – numery 2 i 3 w Plebiscycie 

„Życia Akademickiego”. Pan numer 1. 

Marek Rożej i Jego podopieczni zdomi-

nowali w tym roku wyniki Plebiscytu.  

Marek Rożej: Bardzo się cieszę, że zarówno 

ja jak i moi zawodnicy zajęli wysokie miejsca 

w Plebiscycie „Życia Akademickiego”. Dowo-

dzi to, że sezon był udany. 

Jest Pan jednym z trenerów kadry na-

rodowej. Na czym polega tzw. szkole-

nie centralne? 

Jestem trenerem Kadry Narodowej PZLA od 

2008 roku. Każdego roku PZLA przed sezo-

nem przygotowawczym do kolejnego roku 

powołuje do kadry narodowej najlepszych 

zawodników w każdej konkurencji. Zawodni-

ków, którzy mają szanse w kolejnym sezonie 

zakwalifikować się na najważniejsze zawody 

w danym sezonie (igrzyska olimpijskie, mi-

strzostwa świata, mistrzostwa europy, uni-

wersjada itp.). Zadaniem trenera kadry jest 

zaplanować całoroczny proces treningowy 

(terminy i miejsca zgrupowań, konsultacji, 

plan treningowy), żeby zawodnicy zakwalifi-

kowali się na zaplanowaną imprezę sportową 

i tam walczyli o jak najlepsze miejsca i wy-

niki.  

Jest to już Pańskie kolejne zwycięstwo 

w Plebiscycie. Które ceni Pan najbar-

dziej? 

Wszystkie są równie ważne. Jeśli ja jestem 

laureatem Plebiscytu, znaczy, że zawodnicy 

w danym roku osiągnęli duże sukcesy. A to 

cieszy najbardziej. Mam ogromną satysfakcję 

i radość, jeśli zawodnik staje na podium naj-

ważniejszych zawodów międzynarodowych. 
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Jak się Panu współpracuje z Rafałem 

i  Asią? 

Jeśli chodzi o Rafała, to moja współpraca 

z  nim zakończyła się po igrzyskach olimpij-

skich. I mogę ją ocenić jako bardzo dobrą. 

Sezon 2016 przyniósł mu zdecydowane po-

prawienie rekordu życiowego (45,13 s) oraz 

ustabilizowanie się na poziomie czołówki 

światowej. Po igrzyskach doszliśmy do wnio-

sku, że potrzebne są zmiany i Rafał przeniósł 

się do innego trenera. Asia dalej trenuje ze 

mną i mogę powiedzieć, że współpraca 

układa się bardzo dobrze. Od kilku sezonów 

systematycznie poprawia rekord życiowy 

w  biegu na 400 m ppł. W sezonie 2016 do-

prowadziła go do poziomu 55,25, co dało jej 

srebrny medal mistrzostw Europy oraz ścisłą 

czołówkę światową. Jest w pełni profesjona-

listką i życzyłbym każdemu tak poukłada-

nego zawodnika. 

Jakie macie Państwo plany na najbliż-

sze miesiące? 

Obecnie przebywam na zgrupowaniu w RPA. 

Kwiecień i maj to kolejne zgrupowania, Hisz-

pania i Spała, służące jak najlepszemu przy-

gotowaniu do startów w sezonie letnim. 

A  najważniejsze starty są w sierpniu: naj-

pierw mistrzostwa świata w Londynie, a na-

stępnie uniwersjada w Taipei. 

Igrzyska olimpijskie w Rio były Pana 

pierwszymi. Jakie emocje Panu towa-

rzyszyły? 

Igrzyska olimpijskie są najważniejszą im-

prezą sportową na świecie, więc i emocje 

związane z udziałem są ogromne. Wszyscy 

sportowcy, trenerzy, fizjoterapeuci, działacze 

każdej z dyscyplin zamieszkują w wiosce 

olimpijskiej, do której nikt, kto nie jest 

uczestnikiem igrzysk, nie ma prawa wstępu. 

Wszystkie największe gwiazdy sportowe 

świata w jednym miejscu. To musi robić wra-

żenie. Jeśli chodzi o starty moich zawodni-

ków na igrzyskach, to jestem zadowolony. 

Mimo tego, że był to debiut, zarówno Asia 

Linkiewicz, jak i Rafał Omelko wystartowali 

na swoim życiowym poziomie. Rafał w szta-

fecie 4 x 400m zajął 7. miejsce, a Asia 

w  biegu na 400m ppł. 10. miejsce. 

Jak Pan ocenia stan polskiej LA? 

Po  HME w Belgradzie wydaje się być 

rewelacyjny. Polska wygrała klasyfika-

cję medalową, Rafał zdobył dwa me-

dale. 

Polscy lekkoatleci już od kilku lat w Europie 

należą do jednych z najsilniejszych ekip. 

W  HME w Belgradzie oraz w ME w Amster-

damie 2016 r. zwyciężamy w klasyfikacji me-

dalowej. Ogromne sukcesy. Mamy bardzo 
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liczną i bardzo mocną kadrę. A co najważ-

niejsze – co roku dochodzą nowi zawodnicy, 

którzy walczą o medale.  

A jak na tym tle wypada dolnośląska 

LA? 

Na Dolnym Śląsku również jest bardzo dużo 

zawodników na najwyższym światowym po-

ziomie. Praktycznie z każdej najważniejszej 

imprezy lekkoatletycznej reprezentanci wro-

cławskich klubów wracają z medalami. Sys-

tem szkolenia jest zorganizowany prawi-

dłowo. Mogę powiedzieć w imieniu całej sek-

cji LA AZS-AWF Wrocław, iż dostajemy bar-

dzo dużą pomoc ze strony władz AWF Wro-

cław oraz Klubu AZS-AWF Wrocław. Na Dol-

nym Śląsku brakuje nam hali lekkoatletycz-

nej, dlatego praktycznie przez całą zimę 

zmuszeni jesteśmy trenować na zgrupowa-

niach. Słyszałem, że jest szansa na wybudo-

wanie takiej hali we Wrocławiu. 

Jeszcze raz gratuluję medali w Belgra-

dzie i życzę, aby dalsza część sezonu 

była równie owocna. 

Dziękuję bardzo. 

Fot. Z archiwum Joanny Linkiewicz 

Fot. M. Lewandowski
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Rozmowa z Katarzyną Sobczak – jedną z laureatek XXIV 
Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego spor-

towca i trenera 2016 roku. 
 

Gratuluję zwycięstwa w kategoriach 

„najlepszy zawodnik w sporcie parao-

limpijskim” oraz „najpopularniejszy 

sportowiec”. Jak się Pani podobała Gala 

i Bal? Czy brała Pani już kiedyś udział w 

tym wydarzeniu? 

Bardzo dziękuję za gratulacje. Pierwszy raz 

brałam udział w takiej Gali oraz Balu na na-

szym AWF-ie, dlatego też nie wiedziałam, 

czego się spodziewać. Całość bardzo mi się 

podobała, już wiem, że za rok znowu będę 

chciała przyjść, a przy okazji namówię więcej 

osób z fizjoterapii, żeby przyszły razem ze 

mną. 

Kiedy zaczęła Pani wyczynowo upra-

wiać sport? 

Pływaniem zajęłam się w wieku 14 lat. Nie-

którzy by teraz powiedzieli, że bardzo późno. 

Związane było to z tym, że w wieku 12 lat za-

chorowałam na nowotwór złośliwy kości udo-

wej, co zakończyło się amputacją nogi. Dla-

tego dopiero po leczeniu mogłam zająć się ja-

kąś dyscypliną. Przed samą chorobą nie tre-

nowałam wyczynowo żadnego sportu, bardzo 

lubiłam biegać przełaje, grać w siatkówkę 

i  jeździć na rowerze. 

Dlaczego akurat pływanie? Czy wybór 

dyscypliny był związany z Pani niepeł-

nosprawnością? 

Po części był związany z moją niepełnospraw-

nością, ale zacznijmy od początku. Moja 

mama usłyszała od znajomych, że jest we 

Wrocławiu klub "START", który zajmuje się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez 

pływanie. Z taką właśnie myślą przyszłam na 

pierwsze zajęcia do START-u. Po paru spo-

tkaniach mój trener Wojciech Seidel zapytał, 

czy bym nie chciała spróbować trenować 

z  grupą zawodników. Wtedy nie do końca 

wiedziałam, na co się piszę, ale oczywiście 

zgodziłam się. Tak to się zaczęło, potem były 

pierwsze zawody, pierwsze medale i nikt już 

nie myślał o pływaniu jako formie rehabilitacji 

:) 

Czy Pani treningi różnią się w jakiś za-

sadniczy sposób od treningów pływa-

ków pełnosprawnych? 

Raczej nie. Jedyne, w czym mogą się różnić, 

to w ilości przepłyniętych kilometrów, jednak 
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czasem i tutaj dorównujemy osobom pełno-

sprawnym. Poza treningami w wodzie mamy 

również treningi na lądzie, siłownie, różne do-

datkowe aktywności. Odbywają się również 

2-tygodniowe zgrupowania, gdzie mamy dwa 

treningi dziennie plus siłownia – identycznie 

jak u pełnosprawnych. 

Czy wkłada Pani więcej wysiłku w tre-

nowanie? 

Wkładam bardzo dużo wysiłku w trenowanie, 

ale jest on taki sam, jaki wykonują osoby peł-

nosprawne. Nie lubię porównywania osób 

pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, ponie-

waż wszyscy dajemy z siebie, ile tylko można. 

Każdy jednak ma jakiś problem, z którym 

musi sobie poradzić w wodzie. U mnie brak 

kończyny wcale nie wymaga jakiejś specjalnej 

techniki pływackiej. Przyznaję, gdy płynę 

żabką, czasem mnie znosi na jedną stronę, 

ale to są właśnie wyzwania, jakie daje nam 

sport.  

Jakie jest Pani największe osiągniecie 
sportowe? Jak wysoko pani mierzy? 

Moim marzeniem, zresztą jak każdego spor-

towca, jest wyjazd na igrzyska paraolimpij-

skie i powrót z medalem. Przez 9 lat trenowa-

nia wielokrotnie zdobyłam mistrzostwo Polski, 

liczne nagrody na cyklach Grand Prix oraz 

wygrane na zawodach integracyjnych. Do 

moich największych osiągnięć należą: 5 me-

dali z Mistrzostw Świata Juniorów (4 złota 

i  srebro) z 2010 roku brązowy medal na Mi-

strzostwach Świata z 2015 roku w Soczi 

4  medale z Mistrzostwa Świata Juniorów 

(2  złota, srebro i brąz) z 2016 roku. 

Czy wygrywając i stając na podium, ma 
pani poczucie, że udowadnia innym nie-
pełnosprawnym osobom, ze jednak 
można, że się da… 

Bardzo często mam w głowie właśnie taką 

myśl. Za każdym razem, kiedy wchodzę na 

podium, reprezentuję Polskę, jestem w fina-

łach, pokazuję nie tylko niepełnosprawnym, 

ale również wszystkim innym ludziom, że ktoś 

bez nogi może pływać i normalnie funkcjono-

wać, a nie jest zamkniętą w sobie osobą, 

która tylko narzeka, gdy jej źle. 

Gdyby złapała Pani złotą rybkę, o co by 
ją Pani poprosiła? 

Wiadomo, że jak złota rybka, to o złoty medal 

z igrzysk !  

Dziękuję za rozmowę. 

Bardzo dziękuję :) 

    Rozmawiała Ligia Poniatowska 

Fot. M. Lewandowski, K. Sobczak 
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Damian Królewicz – wyróżnienie w ka-
tegorii „hart ducha” w XXIV Plebiscycie 
„Życia Akademickiego” na najlepszego 

sportowca i trenera 2016 roku. 

 

 

 
 

Dlaczego nagroda za „hart ducha”? Proszę przybli-

żyć czytelnikom „Życia Akademickiego” Pana sylwetkę 

i  osiągnięcia sportowe. 

 

Od małego dziecka interesowałem się 

sportem. Gdy miałem 10 lat, zaczęły się moje 

problemy ze zdrowiem i początkowo nie prze-

szkadzało mi to w trenowaniu i uprawianiu 

sportu, ale z każdym rokiem kosztowało mnie 

coraz więcej. Z powodu choroby często 

opuszczałem zajęcia w szkole i treningi, ale 

mimo tego nie poddawałem się i cały czas 

trenowałem. Od samego początku moim ce-

lem były studia na Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu i bałem się, że zdro-

wie pokrzyżuje moje plany i będę musiał za-

pomnieć o naszej słonecznej uczelni. Po prze-

prowadzeniu wielu badań okazało się, że 

mam marskość wątroby i konieczny będzie 

przeszczep. Lekarze zabraniali mi wtedy grać 

w piłkę nożną i trudno było mi się pogodzić 

z  ich decyzją, spotykałem się tylko wtedy na 

boisku z kolegami i nie brałem już udziału 

w  meczach ligowych, ale nie zrezygnowałem 

z aktywności fizycznej. 

Jeszcze przed operacją dowiedziałem 

się o istnieniu Polskiego Stowarzyszenia 

Sportu po Transplantacji i możliwości upra-

wiania sportu po zabiegu. Dało mi to bardzo 

dużo, wiedziałem, że nie będę musiał całko-

wicie zrezygnować z czegoś, co kocham. 

Przez 11 miesięcy, które czekałem na telefon, 

że znalazła się dla mnie nowa wątroba, przy-

gotowywałem się mentalnie na ten dzień.  

Traktowałem chorobę jak kolejnego 

przeciwnika, z którym muszę wygrać mecz, 

i  nie poddawałem się do samego końca. 

Przez ten czas dowiedziałem się wielu rzeczy 

na temat samej operacji, okresu rehabilitacji 

i  osiągnięciach zawodników w sporcie po 

transplantacji. Szukałem informacji, po jakim 

czasie od przeszczepu ludzie zostają wypisani 

ze szpitala, i dowiedziałem się, że jest to 

możliwe już po 2 tygodniach. Powiedziałem 

sobie i wierzyłem w to, że wszystko się uda 

i  wyjdę do domu szybciej niż po 14 dniach. 

Gdy obudziłem się na intensywnej te-

rapii, pierwsze dni były dla mnie bardzo 

trudne, ponieważ jeszcze dzień przed opera-

cją mój stan był w miarę dobry i byłem 

w  stanie spędzić aktywnie czas na świeżym 

powietrzu, a tu nagle leżałem przykuty do 

łóżka, byłem zaintubowany i oddychała za 

mnie maszyna. Z rozmów lekarzy i pielęgnia-

rek słyszałem, że wszystko się udało, i wie-

działem, że jest to tylko okres przejściowy 

i  z  każdym dniem będzie coraz lepiej. 

Po 3 dniach zostałem przeniesiony na 

oddział chirurgii i już 6. dnia przy pomocy 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 

Życie Akademickie – Newsletter 3/2017 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 13 
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. 

pielęgniarki wstałem na nogi a kolejnego sa-

modzielnie pokonywałem pierwsze kroki szpi-

talnym korytarzem. 

Operację przeszedłem 18 sierpnia 2010 

roku, a 12 dni później, 30 sierpnia zostałem 

wypisany do domu. Pierwszy mój cel został 

osiągnięty i byłem w domu przed upływem 

2  tygodni. 

Kolejnym celem było zgłoszenie się do Pol-

skiego Stowarzyszenia Sportu po Transplan-

tacji. Udało mi się spotkać jego przedstawi-

cieli podczas badań kontrolnych w Warszawie 

w Centrum Zdrowia Dziecka 26 października 

2010 roku, jest to światowy dzień transplan-

tacji i tego dnia oficjalnie zostałem członkiem 

Stowarzyszenia. 

Nie mogłem jeszcze startować w zawo-

dach i innych imprezach, ponieważ był to 

zbyt krótki okres od przeszczepu, ale cierpli-

wie czekałem i w miarę możliwości starałem 

się trenować tyle, na ile to było wtedy moż-

liwe.  

Gdy pojechałem na swój pierwszy obóz, 

próbowałem sił w różnych dyscyplinach, po-

nieważ na zawodach osób po transplantacji 

nie ma piłki nożnej. Bardzo szybko załapałem 

technikę chodu sportowego, wytrzymałość 

była zawsze moją mocną stroną, dlatego 

spróbowałem swoich sił w tej dyscyplinie. 

Trenowałem i przygotowywałem się z na-

dzieją, że kiedyś będę miał możliwość repre-

zentować nasz kraj na mistrzostwach świata 

i  Europy. 

Udało mi się to w 2013 roku, poleciałem 

na Mistrzostwa Świata Osób po Transplantacji 

i Dializowanych, które odbywały się w Durba-

nie w południowej Afryce. Było to dla mnie 

ogromne przeżycie, ponieważ pierwszy raz 

miałem okazję być na innym kontynencie. 

Moja praca nie poszła na marne i w swoim 

debiucie zdobyłem złoto w chodzie sporto-

wym na 5 km w kategorii wiekowej od 18 do 

29 lat. Był to bardzo zacięty pojedynek z ko-

legą z Grecji, do którego rozstrzygnięcia była 

potrzebna fotokomórka. Wygrałem o trzy 

setne sekundy i byłem wtedy bardzo szczę-

śliwy, stojąc na pierwszym miejscu z orzeł-

kiem na piersi. 
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Zdobyłem wiele medali na mistrzo-

stwach Polski w biegu i w chodzie sportowym 

na 5 km. 

W 2014 roku organizowaliśmy w Pol-

sce mistrzostwa Europy w Krakowie, na któ-

rych zdobyłem dwa złote medale w biathlonie 

letnim i w sztafecie pływackiej 4 x 50 metrów 

oraz srebrny medal w chodzie sportowym. 

W 2016 roku startowałem w mistrzo-

stwach Europy w Finlandii. Zgłosiłem się do 

biegu na 5 km i chodu sportowego na 5 km. 

W biegu udało mi się wywalczyć dwa brą-

zowe medale: indywidualny i drużynowy, 

a  w  chodzie sportowym zdobyłem złoto. 

W tym roku wybieram się na mistrzo-

stwa świata do Malagi w Hiszpanii, które od-

bywają się na przełomie czerwca i lipca 

i  mam nadzieję że również uda się przywieźć 

medal i stanąć na podium w biało-czerwo-

nych barwach. 

  Rozmawiała Ligia Poniatowska

Fot. D Królewicz 
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Z archiwum „Życia Akademickiego” – Bal Sportowca 
20  lat wcześniej 
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Bal Sportowca okiem studenta. 
 

Zacznę od kolejnych gratulacji dla laurea-
tów XXIV Plebiscytu. W zeszłym sezonie fak-
tycznie daliście z siebie wszystko i mam na-
dzieję, że w niedawno rozpoczętym 2017 
roku będzie podobnie. I choć Gala dla niektó-
rych była pięknym zwieńczeniem niedawnych 
starań, tak dla innych była początkiem nieza-
pomnianego wieczoru. 
 Bal Sportowca, bo o to się tutaj rozchodzi, 
wzbudza ogromne zainteresowanie już od 
wielu lat, tak wśród samych studentów, jak 
i  pośród prowadzących i pracowników. Nasz 
Samorząd od wczesnych godzin porannych 
dokładał wielu starań, by zabawa była jak 
najlepsza, i moim skromnym zdaniem wyszło 
znakomicie. Piękne dekoracje, elegancko za-
stawione stoły i idealnie pasująca do tego gra 
świateł tworzyły klimat jedynego w swoim ro-
dzaju wieczoru na AWF-ie. 

 Oczywiście nic by z tego nie było, gdyby 
nie wspaniali studenci naszej Alma Mater, 
którzy nieprzerwanie przez całą noc zapełniali 
taneczny parkiet w budynku P-4. I nie można 
zapomnieć o tym, że nie tylko młodzież się 

bawiła, ale niejednokrotnie patrzyliśmy na 
popisy taneczne naszych prowadzących czy 
nawet JM Rektora. 
 Niestety, nie wszystko było tak kolorowe. 
Punkt medyczny miał ręce pełne roboty, by 
jak najszybciej wyleczyć kontuzje spowodo-
wane zabawą. Na szczęście lekarskie popisy 
były całkowicie skuteczne i wszyscy po krót-
kiej przerwie wracali na parkiet. 
 Kolejną rzeczą na plus było świetne jedze-
nie. I nie dość, że dobre, to było go na-
prawdę dużo. Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie i dla każdego starczyło. 
 Mam oczywiście nadzieję, ze tak jak ja, to 
i Wy się dobrze bawiliście i pozytywnie bę-
dziecie wspominać tę noc. Bo ja bawiłem się 
wyśmienicie i lepiej niż rok temu, ale po cichu 
liczę, że jubileuszowy XXV Bal Sportowca bę-
dzie jeszcze lepszy. Będziecie? Ba ja na 
pewno! 

Konrad Gawłowski 
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Zapowiedzi wydawnicze 
 
 

Agnieszka Chwałczyńska 
Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie 
oceny masy ciała 

Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 124, 2017, ISBN 978-83-64354-22-9 

 
 
 

 

 

 

Jednym z najpoważniejszych problemów 

XXI wieku jest nieprawidłowa masa ciała 

człowieka. Według niektórych autorów pro-

blem ten może dotyczyć nawet 90% ludności. 

Dotychczas stosowane metody oceny masy 

ciała są niesatysfakcjonujące, gdyż opierają 

się przede wszystkim na wartościach wysoko-

ści i masy ciała.  

Celem przeprowadzonych badań było 

opracowanie wskaźnika pozwalającego na 

ocenę masy ciała kobiet w zależności od 

wieku badanej, występowania nieprawidłowo-

ści masy ciała i możliwości określenia sku-

teczności zajęć z zakresu aktywności fizycznej 

w procesie terapeutycznym lub profilaktycz-

nym, zmierzającym do poprawy komponen-

tów składu ciała.  

Do opracowania wskaźnika uwzględniają-

cego zawartość masy tkanki tłuszczowej i 

masy tkanki beztłuszczowej niezbędna była 

ocena segmentowego składu ciała kobiet w 

zależności od wieku oraz wskaźnika BMI. 
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Bartosz Bolach 
Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na 
przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Cze-
chach 

Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 123, 2017, ISBN 978-83-64354-18-2 

 
 
 

 

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej 

jest bardzo szerokie, ponieważ to nie cho-

roba, tylko stan, który trwa przez całe życie. 

Niepełnosprawność intelektualna oprócz sfery 

umysłowej obejmuje również sfery rozwoju 

emocji, uspołecznienia i sprawności fizycznej. 

Jest to stan, który dzięki różnym zabiegom 

można poprawiać, ale którego nie da się wye-

liminować. Jego poprawę można uzyskać 

przez stosowanie różnych bodźców.  

Jednym z nich jest systematyczna aktyw-

ność ruchowa, która pozwala podnieść po-

ziom sprawności zarówno fizycznej, jak i psy-

chicznej oraz skorygować postawę ciała. 

Przekłada się to na funkcjonowanie społeczne 

i wpływa korzystnie na adaptację w środowi-

sku. 

Celem podjętych badań było, po pierwsze, 

określenie poziomu sprawności fizycznej oraz 

rodzaju postawy ciała dzieci i młodzieży z nie-

pełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim (9-15 lat), po drugie, ocena progra-

mów wychowania fizycznego w wybranych 

szkołach specjalnych dolnośląskich i szkołach 

specjalnych w kraju południowoczeskim (Ji-

hočeský kraj) z uwzględnieniem aspektów so-

cjodemograficznych uczących się w tych 

szkołach dzieci. 
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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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