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Maraton Pływacki „Eikiden” – relacja Konrada 

Gawłowskiego

  

 

Ekiden w języku japońskim oznacza 

maraton. I choć w tradycyjnym rozumieniu 

tego słowa rozumiemy, że jest to dystans, 

który trzeba przebiec, to wszystkie AWF-y 

w  Polsce stwierdziły, że 42 km 195 m 

będziemy płynąć. Na szczęście nie oddzielnie, 

a wyniki wszystkich uczestników sumo-

waliśmy. Jak co roku głównie chodziło o dobrą 

zabawę, ale był też element rywalizacji. 

 Co prawda nie zajęliśmy pierwszego 

miejsca, ale dla naszych uczestników wynik 

sportowy nie był najważniejszy. Najważniejsze 

było to, żeby spędzić superczas ze znajomymi. 

W końcu trochę ludzi na pływalni było. Zapisy 

zostały zamknięte grubo przed czasem z racji 

wypełnienia wszystkich możliwych miejsc, tak 

że już kilka dni przed wydarzeniem 

wiedzieliśmy, że będzie ekstrazabawa. 

 I faktycznie była. W godzinę rozpoczęcia 

pływania ciężko było przejść przez pływalnie. 

Choć później dużo osób było w wodzie, to i tak 

tłum nie zelżał.  
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Dopiero gdy otwarto salę z poczęstunkiem 

i  część przypomniała sobie o food truckach, to 

dużo osób poszło skosztować grochówki, 

kanapek i wielu innych smakołyków, tak że 

o  energię do pływania nie trzeba było się 

martwić. 

 Atmosfera na pływalni powalała, 

począwszy od pokazu ratownictwa na 

kajakach, który wszystkich obecnych wprawił 

w osłupienie.  

Nie do przeoczenia była muzyka, która 

leciała z głośników pełną parą, i to tylko 

najlepsze kawałki. Ponadto zdecydowana 

większość osób wzięła sobie do serca 

przygotowanie strojów na maraton. Od 

piratów czy żołnierzy, po piękne panny młode 

i przyciągające wzrok nimfy wodne. 

Oczywiście nie mogliśmy nie nagrodzić 

niektórych z nich. I choć część z kostiumów 

była własnoręcznie przygotowywana, a część 

kupiona, to trzeba przyznać, że wszystkie 

prezentowały się wspaniale. 

 Warto również przypomnieć, że nie pływali 

tylko studenci, pierwsze długości należały do 

JM Rektora. Do wody wskoczył również m.in. 

dr Ireneusz Cichy. Prowadzący jednak tylko 

zaznaczyli swoją obecność w porównaniu 

z  ilością basenów przepłyniętych przez 

studentów naszej słonecznej uczelni. 

 Dlatego uważam, podsumowując, że 

tegoroczna edycja była jedną z najlepszych 

i  nic dziwnego, w końcu to jubileuszowa, 10. 

odsłona. Organizatorzy i studenci dali z siebie 

wszystko i pozostaje nam tylko wierzyć, że 

w  przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. 

 
 

    Konrad Gawłowski 
 Fot. A. Nowak, A. Cierniak
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XXIX Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza – relacja  

Patrycji Jaskuły

Nadszedł długo wyczekiwany przez stu-

dentów moment – Memoriał im. Bronisława 

Haczkiewicza. 

Uzbrojeni po uszy w dobry humor, sprzęt 

i  programy nauczania narciarstwa zjazdo-

wego przybyliśmy w piątek do Zieleńca. Ko-

niecznie należało powtórzyć śmig, naładować 

baterie zwiastującym wiosnę słoneczkiem 

i  z  lekkim sercem podejść do niedzielnego 

egzaminu i zawodów. 

Pogoda i warunki w sam „wielki dzień” nie 

rozpieszczały, ale nagromadzenie w jednym 

miejscu i czasie tylu miłośników jazdy na nar-

tach generowało dużo dobrej energii, a za-

wodnicy (zwłaszcza ci najmłodsi, których 

umiejętności zmuszały niektórych do zbiera-

nia szczęk ze śniegu:)) dostarczali mnóstwo 

emocji. Zawody odbyły się już po raz 

XXIX   formie dwuboju – jazdy technicznej 

i  sportowej, czyli slalomu giganta. 

Cała impreza odbyła się na stoku Winterpol, 

a  do rywalizacji stanęło 130 osób! Po emo-

cjonującym dniu część z nas mogła świętować 

kolejny etap w zdobywaniu uprawnień. 

Czyżby długa droga do bycia instruktorem do-

biegła końca...? Ależ skąd. Stać nas na więcej, 

chcemy jeszcze lepiej i będziemy starać się 

zdobywać kolejne umiejętności, uprawnienia 

i  zarażać miłością do narciarstwa...  

 

        Patrycja Jaskuła 

Fot. A. Nowak
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Zbigniew Ziober: Biegi Przeszkodowe 

 

Na początku napiszę Wam, czym są w ogóle 

biegi z przeszkodami. Biegi ekstremalne 

z  przeszkodami to wymagające silnego cha-

rakteru oraz wszechstronnych umiejętności 

biegi na różnych dystansach, począwszy od 3 

km po biegi ultra- (powyżej dystansu maratoń-

skiego) z przeszkodami naturalnymi, jak rzeki, 

pustynie, góry czy kamieniołomy, oraz sztucz-

nymi – ścianki, konstrukcje, które trzeba po-

konać tylko za pomocą ramion, a nawet kon-

tenery z lodem czy czołganie się pod drutami 

kolczastymi nawet po 70 metrów pod górę. 

Oczywiście każdy organizator biegu zaskakuje 

czymś innym, prześcigają się w tworzeniu no-

wości sprawiających więcej trudności zawod-

nikom. 

Głównym elementem biegów z przeszkodami 

jest błoto, trzeba się w nim czołgać, biegać po 

nim, a nawet nurkować.  

Moja przygoda z biegami ekstremalnymi za-

częła się od miejskiego biegu Survival Race we 

Wrocławiu. Byłem wtedy drugi w swojej fali (w 

biegach z przeszkodami startuje się po 100-

150 osób co 10-15 minut w tzw. fali) a  w  koń-

cowym wyniku byłem w pierwszej 50. Po tym 

biegu stwierdziłem, że będę w nich częściej 

brał udział. Tak naprawdę w Polsce boom na 

biegi z przeszkodami był w 2016 roku, co po-

kazują statystyki frekwencji na poszczegól-

nych startach. Ja jestem w tym od 2014 roku, 

od wcześniej wspomnianego Survival Race, 

później były Runmageddony na różnych dy-

stansach. 

"Biegamy w różnych warunkach atmosferycznych, 
od temperatur minusowych po wysokie plusowe, 
wystawiamy swój charakter na próbę, liczą się 

właśnie siła i charakter."                                    
Zbigniew Ziober
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Przygotowania do biegów z przeszkodami 

nie są łatwe. Trzeba połączyć trening biegowy 

z treningiem siłowym oraz specjalnym. Wiem 

po sobie, że samo bieganie nie wystarczy, po 

wielu biegach (nie włączając treningu siło-

wego) miałem problemy w pewnych etapach 

trasy przy przeszkodach wymagających użycia 

większej siły, jak podciągnięcie się na ścianę, 

wejście po linie czy noszenie worków z pia-

chem. Na tych elementach traciłem przewagę, 

którą wypracowałem sobie podczas biegu. 

Jeśli chciałem coś znaczyć w biegach OCR 

(Obstacle Course Race z ang. biegi z przeszko-

dami), musiałem zmienić formę przygotowań. 

Efekty były widoczne: trzykrotnie podium na 

Survival Race (II i III miejsce we Wrocławiu, 

III miejsce w Poznaniu), drugie miejsce w jed-

nym z najcięższych biegów przeszkodowych 

w  kraju – Pogrom Wichra.Ten bieg charakte-

ryzował się bardzo ciężkim terenem natural-

nym, a przed wszystkim tym, że startujący 

w  nim muszą od samego początku do końca 

biec z „cukierkiem” (w 2016 roku był to sied-

miokilogramowy klocek drewniany, który po 

nasiąknięciu wodą zwiększył swoją wagę). 

Dodatkowo przed samym startem organi-

zator zaskoczył zawodników, każdemu związu-

jąc opaską zaciskową nadgarstki, znacząco 

utrudniając w ten sposób pokonanie ośmioki-

lometrowej trasy.  

Jednym z najcięższych biegów ekstremal-

nych, w jakim brałem udział, był pierwszy 

w  Europie Spartan Race Ultra Beast w Ve-

checu na Słowacji. Organizatorzy zaplanowali 

dystans 42+ (dystans nie jest podawany do-

kładny), ostatecznie skończyło się na 50 km. 

Górski teren oraz przeszkody przygotowane 

przez organizację sprawiły, że spędziłem na 

trasie prawie osiem godzin, plasując się osta-

tecznie na 36 miejscu w fali Elite (seria Elite 

jest dla najlepszych zawodników, którzy wal-

czą o główną nagrodę), a drużynowo zajęliśmy 

drugie miejsce. Żar z nieba, prawie pionowe 

podbiegi (bardziej podejścia), bieg po rzece 

pełnej różnorodnych kamieni wystawiły na 

próbę mój charakter oraz sprawdziły przygo-

towanie do biegu. Dałem z siebie wszystko, 

aczkolwiek kontuzja, która mi się przytrafiła na 

trasie, oraz dwukrotne zgubienie trasy pozo-

stawiły niesmak, bo wiem, że mogłem być wy-

żej w klasyfikacji końcowej. 
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W Polsce biegi ekstremalne przeżywają 

swój najlepszy okres, organizuje się coraz wię-

cej nowych, czasami w jednym terminie są 

dwie lub trzy imprezy i wybór naprawdę jest 

ciężki. Uczestników w każdym biegu jest mnó-

stwo, wszyscy wystawiają siebie na próbę. Po-

wstają nowe drużyny, które rywalizują o miano 

najszybszej, ale również najliczniejszej. Ist-

nieje również społeczność, która pomimo 

tego, że każdy rywalizuje ze każdym, potrafi 

nawzajem sobie pomagać w ciężkich momen-

tach. Ja osobiście jestem zawodnikiem xRun-

ners, aktualnie jednej z najlepszych drużyn 

w  kraju, i rywalizujemy z inną silną drużyną, 

jaką jest Husaria Race Team, ale na trasie 

wiele razy pomagałem rywalowi i vice versa. 

Tym właśnie charakteryzują się głównie biegi 

przeszkodowe: nikt nie pozostanie bez po-

mocy, zawsze znajdzie się na trasie ktoś, kto 

pomoże w pokonaniu trzymetrowej ściany, 

przejściu po równoważni czy dobrym słowem, 

zachęcającym do dalszej walki i niemyśleniu 

o  rezygnacji. 

Poziom biegów z przeszkodami w Polsce nie 

jest jeszcze na takim poziomie jak w innych 

krajach europejskich, aby podnieść standardy 

rywalizacji powstało stowarzyszenie OCR Pol-

ska, które pilnuje, żeby na biegach były prze-

strzegane zasady i normy światowe. Ale to od 

nas – zawodników – zależy poziom, który z 

biegu na bieg jest podnoszony.  

Głównymi biegami z przeszkodami jest cykl 

imprez Runmageddon w różnych formułach – 

Intro 3 km, Rekrut 6 km+, Classic 12 km+, 

Hardcore 21 km+, Ultra 44 km (tutaj mogę 

śmiało powiedzieć, że jestem czołowym za-

wodnikiem Elite). Od lipca 2016 roku byłem za 

każdym razem w pierwszej dziesiątce, zwień-

czeniem doskonałej formy było 5. Miejsce 

w  (nieoficjalnych) Mistrzostwach Polski Bie-

gów Przeszkodowych (Finał Ligi Runmaged-

don), gdzie do samego końca walczyłem o po-

dium. 

Celem na 2017 rok było uzyskanie kwalifi-

kacji na Mistrzostwa Europy w Holandii. Pierw-

szy start w obecnym roku ukończyłem na 

7  miejscu, dzięki temu mogę i wystąpię na 2. 

Mistrzostwach Europy OCR w kategorii Elite 

(kwalifikuje się 10 pierwszych osób w serii 

Elite). Mamy kwiecień i od trzech miesięcy bar-

dzo mocno przygotowuję się do reprezentowa-

nia Polski, będę startował na trzech dystan-

sach (3 km, 15 km bieg główny oraz druży-

nowa sztafeta). Jestem dumny z tego, że po-

biegnę w barwach reprezentacji Polski, chcę 
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się przyczynić do jeszcze większego rozpo-

wszechnienia tej dyscypliny, pomaganiu 

w  osiąganiu niemożliwego oraz pokonywaniu 

słabości. Biegi z przeszkodami są jak życie, to 

od ciebie zależy, czy trudność, na jaką trafisz, 

pokonasz, czy się poddasz, nauczysz się po-

magać, ale również prosić o pomoc. Nigdy nie 

wiesz, co cię spotka na drodze., Tak samo 

w  życiu – nigdy nie wiesz, co się zdarzy.  

Biegamy w różnych warunkach atmosfe-

rycznych, od temperatur minusowych po wy-

sokie plusowe, wystawiamy swój charakter na 

próbę, liczą się właśnie siła i charakter. 

Moje ponad trzyletnie doświadczenie 

w  biegach z przeszkodami przekazuję na tre-

ningach, które organizujemy wraz z xRunners 

na terenie całego kraju. Jestem certyfikowa-

nym trenerem biegów ekstremalnych, również 

trenerem personalnym, jak i trenerem biega-

nia. Prowadzę drużynę biegową Fitness Aca-

demy, gdzie uczę poprawnej techniki biegu, 

pomagam kształtować cechy motoryczne, ale 

to jest też forma spotkań znajomych, kiedy 

poza całą rutyną pracy i szkoły możemy się 

spotkać i wspólnie pobiegać. 

Mam nadzieję, że tym artykułem przybliży-

łem Wam, czym są biegi ekstremalne. Jeżeli 

macie jakieś pytania, jak zacząć swoją przy-

godę z OCR, zapraszam do polubienia mojej 

strony na Facebook Zibo OCR Coach i piszcie 

do mnie, ale przede wszystkim zapraszam na 

treningi na terenie całego miasta. 

 

 

Zbigniew Ziober 
III rok WF ZAO. 

Fot. Z archiwum Zbigniew Ziober 
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Henryk Nawara: Zabawy studentskie nie-
rozsądne 

 

„Tego dnia miałem dyżur, wszedłem przed porannym apelem do sza-

łasu męskiego i zobaczyłem w  jednym z łóżek rozespaną, przeciąga-

jącą się rozkosznie „nienachalną z urody” – jak mawiała Maria Czuba-

szek – studentkę.” 

 

 

Zabawy studentskie nierozsądne  

(Tytuł zaczerpnięty z książki Łukasza Gołę-

biowskiego z 1831 r. pt. Gry i zabawy różnych 

stanów w kraju całym lub niektórych tylko pro-

wincyjach). 

Wiosna to dla nas czas radości, uśmiechu 

i  dobrej energii. Umęczeni długą zimą przytu-

lamy blade twarze do każdego słonecznego 

promyka, z utęsknieniem wypatrując lata. Od 

40 lat rokrocznie latem wyjeżdżam do Olej-

nicy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami 

podczas programowych obozów. Miejsce to 

ma jakąś szczególną, metafizyczną wartość, 

coś nieuchwytnego, trudnego do zdefiniowa-

nia i opisania. Ten niewielki skrawek ziemi 

leszczyńskiej od wielu lat rzuca czar na kolejne 

wuefiackie pokolenia. Przyjeżdżamy tu po czy-

stą wodę, haust chłodnego porannego powie-

trza, po jesienny ciepły, kojący promień 

słońca. Zawsze opuszczamy to miejsce z ża-

lem, zdrowsi i pogodniejsi, z duszą wypełnioną 

dobrymi wspomnieniami. 

Mam w Olejnicy kontakt z młodzieżą nie 

tylko podczas zajęć programowych i realizacji 

obozowych imprez kulturalnych, ale także 

w  czasie licznych nieformalnych rozmów, dys-

kusji, wymiany poglądów. Z tych relacji sam 

wynoszę wiele, nauczyłem się bowiem wsłu-

chiwać w potrzeby młodych ludzi, rozumieć je 

i akceptować. Nie zawsze jest to łatwe. 

 

 

Wśród ważnych zadań wychowawczych, 

jakie spoczywają na barkach osób zatrudnio-

nych z młodzieżą na obozach, jest troska o jej 

bezpieczeństwo. Pomysłowość i inwencja stu-

dentów w omijaniu ustalonych przez kadrę dy-

daktyczną reguł przekracza niekiedy Tobie 

kwestii wszyscy jesteśmy nieugięci i działamy 

jednomyślnie. Starając się przeciwdziałać 

zgubnym skutkom bezmyślności i braku 

umiaru w tej materii, przekonałem się, że cza-

sem skuteczniejsze okazują się metody nie-

konwencjonalne – nie groźba i straszenie kon-

sekwencjami dyscyplinarnymi, ale pokazanie 

przewinienia w  krzywym zwierciadle ironii, 

żartu, uśmiechu. 

Z zagrożeniem, jakie wiąże się ze spożywa-

niem „wody ognistej”, spotkałem się, jadąc już 

po raz pierwszy do Olejnicy. Wiedziałem, że 

nie zdążę punktualnie stawić się przed obli-

czem kierownika obozu Krystyny Świer-

czyńskiej, ponieważ pociąg miał półgodzinne 

opóźnienie. Wyskoczyłem w pośpiechu z wa-

gonu na stacji Błotnica, wierząc, że uda mi się 

złapać autostop. Niestety, samochodów było 

wtedy jak na lekarstwo. Pusta szosa, a przede 

mną sześciokilometrowa trasa, na pokonanie 

której miałem 20 min. Rozpocząłem bieg, 

a  nadzieja, że zdążę na czas, malała z każdą 

chwilą. Jakaż była moja radość, gdy usłysza-

łem za sobą warkot motoru. Odwróciłem się 
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i  zacząłem rozpaczliwie machać ręką. Zza za-

krętu z dużą szybkością wyjechał motocykl. 

Zrezygnowany opuściłem dłoń, ale o dziwo 

motocyklista z fasonem zatrzymał przede mną 

pojazd i zapytał: 

- Dokąd? 

- Do Olejnicy... Podrzuci mnie pan? 

- Siadaj, tylko trzymaj mnie prosto, bo jestem 

trochę nawalony…  

Co to była za koszmarna jazda. Niezapięte skó-

rzane paski kasku mojego niedoszłego kami-

kadze boleśnie uderzały mnie po twarzy. 

Każdy kolejny zakręt mógł być ostatnim 

w  moim życiu. Na obóz zdążyłem „na styk”, 

ale takiego autostopu nie życzę najgorszemu 

wrogowi. 

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe w pierwszych 

latach obozów w Olejnicy – z powodu braku 

stosownego pomieszczenia – realizowane były 

w plenerze lub w namiotach. Pod koniec lat 60. 

studenci wprowadzili się do pomieszczenia 

zbudowanego z lekkich materiałów, noszącego 

dumną nazwę świetlica. Byłem początkują-

cym, mało doświadczonym nauczycielem aka-

demickim. Do ciemnego, wilgotnego, chłod-

nego pomieszczenia weszli na zajęcia studenci 

studiów zaocznych. Wszyscy bez wyjątku 

starsi ode mnie, niektórzy w wieku moich ro-

dziców. Bez entuzjazmu zajęli miejsca, siada-

jąc na krzesłach ustawionych za podłużnymi 

stolikami. Nie wyglądali na zadowolonych. 

Wczesna pora zajęć (zaczynały się o 7.30!) 

i  wrześniowy chłód powodowały, że studenci 

byli mało aktywni i nieskorzy do rozmowy. 

Podjąłem trud rozruszania ich, zaczynając od 

opowiedzenia kilku anegdot. Wynik był mi-

zerny, wszyscy wyglądali na zmęczonych i sen-

nych, najchętniej wróciliby do namiotów. Po 

kilkunastu minutach zaobserwowałem intere-

sujące zjawisko. Grupa zaczęła gwałtownie 

budzić się z letargu, działo się to jednak w la-

winowy, nienaturalny, niekontrolowany przeze 

mnie sposób. Nagle zrobiło się nadmiernie we-

soło, uaktywnili się nawet ci najmniej dotych-

czas czynni. Zdwoiłem czujność, spojrzałem 

uważniej dookoła i po chwili zdumiony do-

strzegłem, że pod stolikami krążą we wszyst-

kich kierunkach podawane z rąk do rąk dwie 

półlitrowe butelki. Zamiast oryginalnych ety-

kiet widniał na nich napis „herbata”. 

Początek lat 80. późny, ciepły, lipcowy wie-

czór. Przed domkiem siedzieli trzej moi kole-

dzy, absolwenci naszej Uczelni: Zbigniew F., 

Wojciech Z. i Edward C. Następnego dnia 

miał rozpocząć się obóz. Młodzież zjeżdżająca 

się do Olejnicy nie poznała jeszcze kadry dy-

daktycznej. Nagle zza krzaków wynurzył się 

student. Już na pierwszy rzut oka widać było, 

że jest nieco niewyraźny. Konspiracyjnym 

szeptem zapytał siedzących przed domkiem 

magistrów: 

- Panowie nie wiecie, gdzie tu można kupić 

flaszkę? 

Asystenci popatrzyli po sobie ze zdumieniem. 

Zbyszek F. z kamienną twarzą odpowiedział: 

- Jedyne miejsce, gdzie o tej porze może pan 

kupić alkohol, jest tam…  

I wskazał ręką na odległy o kilkanaście metrów 

domek kierowniczki obozu Zofii Dowgird.  

Student podziękował za informację i po chwili 

zapukał do drzwi. Na próg wyszła pani docent.  

- Słucham pana.  

W głosie kierowniczki słychać było niepokój, 

gdyż wizyta studenta o tej porze mogła zwia-

stować tylko problemy wychowawcze.  

- Chciałbym kupić pół litra wódki… 

- Słucham?!  

- No, chcę kupić butelkę gorzałki….  

- Niestety nie mam… – zaskoczenie na twarzy 

Zofii Dowgird mieszało się ze zdumieniem. 

- Jak to nie ma pani? – zaczął awanturować się 

student. 

- No po prostu skończyła się… Nie mam i już! 

– Cierpliwość pani docent wystawiona była na 

 najcięższą próbę.  
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Student zawiedziony, złorzecząc pod 

nosem, wrócił do namiotu, mijając po drodze 

tarzających się ze śmiechu asystentów. Na 

drugi dzień rano Zofia Dowgird oficjalnie przy-

witała uczestników zgrupowania. Wyraźnie wi-

dać było, jak jeden ze stojących w szeregu stu-

dentów blednie. Po słowach przywitania kie-

rowniczka obozu skomentowała dowcipnie 

nocne zdarzenie: 

- A temu panu, który odwiedził mnie wczoraj 

w nocy w wiadomej sprawie, chcę powiedzieć, 

że jak przyjdzie mu do głowy ponowna wizyta, 

to tym razem będę lepiej przygotowana. 

I jeszcze jedna historyjka. Tego dnia 

miałem dyżur, wszedłem przed porannym 

apelem do szałasu męskiego i zobaczyłem w 

jednym z łóżek rozespaną, przeciągającą się 

rozkosznie „nienachalną z urody” – jak ma-

wiała Maria Czubaszek – studentkę.  

- Co pani tu robi? – zapytałem zdumiony – 

przecież to jest męski szałas. 

- Śpię, a co, nie widać? - odpowiedziała aro-

gancko. 

- A gdzie jest prawowity właściciel tego łoża? 

– zapytałem studenta siedzącego na sąsied-

nim  

 łóżku. 

- Uciekł w szoku nad ranem, jak zobaczył, co 

mu wlazło pod kołdrę – odpowiedział ze śmie-

chem. 

Dwie godziny później spotkałem zgubionego 

studenta i zagadnąłem go: 

- Panie Marku, gratuluję dobrego gustu… bę-

dzie pan miał ładnego syna... 

- Panie doktorze, litości… przysięgam, do 

końca obozu ani kropli alkoholu – jęknął obo-

lałym głosem. Dotrzymał słowa. 

 

        Henryk Nawara 

Źródło: httpbi.gazeta.plimd02edcz14429904V,Studenci-na-obozie-adaptacyjnym.jpg 
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Bal Doktoranta – relacja Weroniki Stodółki  
 

W sobotę 11.02.2017 w restauracji Zaklęte Rewiry odbył się VI Wrocławski 

Bal Doktoranta, zorganizowany przez Porozumienie Doktorantów Uczelni 

Wrocławskich. 

 Na balu bawili się doktoranci uczelni Wrocławia. Zabawa rozpoczęła się 

o godzinie 20:00. Na parkiecie znalazło się 261 osób, które oprócz wspólnej 

zabawy miały okazję do międzyuczelnianej integracji i nawiązania nowych znajomości zarówno to-

warzyskich, jak i naukowych. Doktoranci bawili się do białego rana. 

 Organizatorzy (PDUW) bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy udzielili wsparcia finanso-

wego VI Wrocławskiemu Balowi Doktoranta: 

o Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 

o Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

o Politechnika Wrocławska, 

o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

o Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,  

o Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

o Uniwersytet Wrocławski. 

Do zobaczenia w przyszłym roku na VII Wrocławskim Balu Doktoranta! 

 

Weronika Stodółka 
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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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Sprostowanie: 
 

W marcowe wydanie newslettera „Życia Akademickiego” wkradł się błąd. Pan Mariusz Tomczak 

podczas Gali XXIV Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera otrzymał 

nagrodę za całokształt działań studenckich i organizacyjnych w popularyzowaniu sportu AWF Wro-

cław i KS AZS-Wrocław , a nie jak podaliśmy za całokształt pracy na rzecz Uczelnianej Rady Samo-

rządu Studenckiego. 

 
Serdecznie przepraszamy. 
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