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AWF oddaje krew  

Semestr letni, a to oznacza kolejną odsłonę 

akcji „AWF Oddaj Krew”, zorganizowanej 

wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa. Podczas Edycji 

Wiosennej AWF oddaje krew studenci mieli 

szanse na wpisanie się do bazy DKMS 

i  zostania potencjalnymi dawcami komórek 

macierzystych. Cel jak najbardziej szczytny, 

w  końcu chodzi tu o ludzkie życie. Studenci 

wzięli sobie to do serca i choć nie został pobity 

rekord z jesiennej edycji, to po ostatnich 

trzech dniach jak najbardziej można ogłosić 

sukces: 160 osób, co daje 72 l pełnej krwi i 61 

osób w bazie DKMS. Te liczby mówią same za 

siebie, nasi studenci pomagają i robią to 

bardzo chętnie. 

Owszem, nie było takich kolejek jak 

w  zeszłych latach, jednak jest to tylko zasługą 

RCKiK, którego wykwalifikowani pracownicy 

przeprowadzali obsługę na najwyższym 

poziomie. Tak samo zresztą jak przy punkcie 

DKMS – przeszkoleni studenci dawali sobie 

znakomicie radę i  wszystko szło sprawnie. 

 

 
Jak co akcję każdy, kto odda krew, może 

podarować otrzymane czekolady dla dzieci 

z  domów dziecka. Według dużej grupy 

studentów czekolady te mogą konkurować 

z  najlepszymi, dostępnymi w sklepach 

łakociami. W tym aspekcie studenci też się 

popisali. Do dzieci będzie mogło pójść 

naprawdę dużo czekolad. 

Może na koniec będę się powtarzał, ale to 

należy podkreślić – przy każdej edycji „AWF 

Oddaje Krew” nasi studenci są niezwykle hojni 

i wiele litrów krwi zasili szpitalne magazyny. 

 

       Konrad Gawłowski 
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Tenisistki stołowe AWF we Wrocławiu czwarte  

na Akademickich Mistrzostwach Polski 

  

  Kobieca reprezentacja Akademii Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu w  tenisie 

stołowym po wcześniejszym trzecim miejscu 

zdobytym w półfinałach Akademickich 

Mistrzostw Polski w Katowicach ostatecznie 

zakończyła swój tegoroczny start w finałach 

tych rozgrywek na 4. pozycji. Finał AMP w tej 

dyscyplinie sportu odbył się w dniach 1-2 

kwietnia w hali Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ulicy Banacha. Nasza drużyna wystąpiła 

w składzie: Sandra Wabik (II rok TiR), 

Paulina Nowacka (I rok WF II stopnia), 

Katarzyna Osińska (III rok Sport), 

Andżelika Maciąg (I rok Sport) oraz Agata 

Wołk (I rok WF). 

Reprezentantki wrocławskiej uczelni 

w  drodze do ćwierćfinału pokonały w grupie 

Politechnikę Gdańską (3:1) i Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (3:0). 

Uległy natomiast Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie (1:3), jedno-

cześnie zapewniając sobie 2. miejsce 

w  rozgrywkach grupowych oraz awans do 

najlepszej ósemki. 

W walce o półfinał odniosły zwycięstwo nad 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie 

(3:1). Na drodze do finału skutecznie stanęła 

im jednak reprezentacja Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, która pewnie 

pokonała nasze dziewczyny (3:1). 

Z kolei w walce o brąz tenisistki stołowe AWF 

Wrocław musiały ponownie uznać wyższość 
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lepiej dysponowanej tego dnia Akademii 

Leona Koźmińskiego w Warszawie, która to 

niestety kolejny raz odniosła zwycięstwo (1:3), 

oddalając AWF Wrocław od zdobycia  

brązowego krążka. Trzeba jednak wspomnieć, 

że poziom tegorocznych rozgrywek finału 

Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie 

stołowym był bardzo wysoki, o czym świadczy 

chociażby udział w zawodach srebrnej 

medalistki Mistrzostw Polski Seniorek, tj. 

Katarzyny Grzybowskiej. 

 

 

 Ziemowit Bańkosz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Z archiwum Z. Bańkosz, 

http://azs.wroclaw.pl/nasi-w-finalach/  

     

Klasyfikacja AMP w Tenisie Stołowym - 

kobiety: 

1. Uniwersytet Warszawski 

2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

4. Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu 

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

7. Uniwersytet Wrocławski 

8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

9. Uniwersytet Gdański 

10. Politechnika Gdańska 

11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w  Warszawie 

12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

13-16. Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu  

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

Politechnika Łódzka 
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XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy  

Nysą Kłodzką

Studenci specjalizacji kajakowej wzięli 

w  dniach 30.04-3.05 br. udział w XXV Ogól-

nopolskim Spływie Kajakowym Nysą Kłodzką. 

Naszą grupę uzupełnili absolwenci AWF i inni 

sympatycy kajakarstwa. W imprezie udział 

wzięło około 100 osób. Trasa była podzielona 

na trzy etapy: Zabłocie-Kłodzko, Kłodzko-

Bardo, Bardo-Topola. Razem przepłynęliśmy 

ok. 60 km. 

Impreza miała charakter turystyczno-spor-

towy. Podczas spływu przeprowadzono wyścig 

australijski i slalom. Drużyna AWF COFKA 

Wrocław zajęła w klasyfikacji generalnej 

spływu I miejsce. Otrzymaliśmy w nagrodę pu-

char oraz dyplom, a studenci wiele nagród in-

dywidualnych 

W kategorii jedynek żeńskich (k-1) I miejsce 

zajęła absolwentka AWF Ewelina Ciszewska 

(sama finansująca swój start w tej imprezie) 

W kategorii dwójek męskich (K-2M) II m zajęli 

Ingo Ernst i Jakub Lis 

W kategorii dwójek damskich (k-2K) II miej-

sce zajęły Sabina Rzymek i Daria Łukow-

ska 

W kategorii dwójek mieszanych (k-2Mikst) III 

miejsce zajęli Claudia Meus i Krzysztof 

Wójcik 

Klasyfikacja drużynowa została wygrana 

szczególnie dzięki zaangażowaniu na trasie 

całej szóstki naszych studentów. 

       Wojciech Bigiel 
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Świetne występy studentów AWF  

na Akademickich Mistrzostwach Polski w Pływaniu 

Pływaczki AWF Wrocław wywalczyły tytuł 

najlepszej drużyn wśród AWF-ów (724 pkt.) 

oraz II miejsce w drużynowej klasyfikacji ge-

neralnej kobiet (724 pkt.) podczas rozgrywa-

nych w dniach 21-23/04.2017 na pływalni 

Aqua Lublin Akademickich Mistrzostwach Pol-

ski w pływaniu. 

Akademickie Mistrzostwa Polski były 

największą imprezą pływacką wśród studen-

tów, która w tym roku zgromadziła imponu-

jącą frekwencję 853 uczestników. Do Lublina 

zjechała czołówka polskich pływaków. Przez 

dwa dni rywalizowali między sobą w wielu kon-

kurencjach. 

Wśród studentek AWF Wrocław z naj-

lepszej strony pokazała się medalistka mi-

strzostw Europy oraz wielokrotna mistrzyni 

i  aktualna rekordzistka Polski Dominika 

Sztandera. Już w bloku eliminacyjnym prze-

płynęła swój koronny dystans 50 m stylem kla-

sycznym w czasie 30.89 s. W finałach poko-

nała go jeszcze szybciej (30.21 s), co było jej 

czwartym wynikiem w karierze oraz najwyż-

szym punktowym wynikiem dla uczelni wśród 

kobiet podczas tych zawodów (866 pkt.). 

W jej drugim starcie w finale na 100 m stylem 

zmiennym z rezultatem 1:02.04 s. zdobyła II 

miejsce. 

W pozostałych konkurencjach indywi-

dualnych wyróżniającymi się zawodniczkami 

były: Zuzanna Kit, która w generalnej klasy-

fikacji zajęła III miejsce na dystansie 100 m 

stylem klasycznym (1:10.28 s), oraz Nikola 

Petryka, przepływając dystans 50 metrów 

stylem dowolnym w 26.24 s., która również dla 

uczelni wywalczyła brąz w kategorii open. 
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Dodatkowo w finałach na korzyść 

uczelni mocno punktowały: na 100 m stylem 

dowolnym Agnieszka Gajdowska (59.60 s), 

na 50 m stylem motylkowym (29.67s) oraz na 

100 m zmiennym (1:10.95 s) Dominika Sa-

sin i na 50 m klasycznym Zuzanna Kit (32.51 

s.). 

Fantastyczny występ pokazały kobiece 

sztafety. W tym roku trener studenckiej sekcji 

pływackiej dr Stefan Szczepan wystawił 

dwie bardzo silne drużyny. 

Sztafeta kraulowa w konkurencji 4x50 metrów 

stylem dowolnym kobiet w składzie: Zuzanna 

Kit, Beata Misztal, Nikola Petryka, 

Agnieszka Gajdowska we wspaniałym stylu 

wywalczyła I miejsce w klasyfikacji generalnej 

i tym samym wśród AWF-ów (01:48.19 s). 

Druga z kobiecych sztafet w konkuren-

cji 4x50 metrów stylem zmiennym, płynąca 

w  składzie: Paulina Woźniczak, Dominika 

Sztandera, Dominka Sasin, Paulina Za-

tka, zajęła znakomite II miejsce wśród uczelni 

wychowania fizycznego (02:01.42 s). 

W klasyfikacji drużynowej mężczyzn 

wśród uczelni wychowania fizycznego nasi pły-

wacy zajęli III miejsce (373,5 pkt.), a w kon-

kurencji 4x50 m stylem dowolnym płynący 

w  składzie Jacek Sokulski, Mateusz Faj-

fer, Przemysław Wilk, Mieszko Palmi-Ku-

kiełko zdobyli srebrny medal wśród uczelni 

wychowania fizycznego (1:36.00 s.). 

Dodatkowo na korzyść uczelni w swo-

ich indywidualnych konkurencjach punktowali: 

Irina Sorokina (100 m klasyczny, 50 m kla-

syczny), Alexandre Redon (50 m motyl-

kowy, 100 m zmienny), Bartosz Sadowy 

(100 m klasyczny, 50 m klasyczny), Jacek 

Szymański (10 0m dowolny, 50 m dowolny), 

Jakub Teper (100 m dowolny, 50 m do-

wolny), Łukasz Tyc (50 m dowolny, 50 m 

grzbietowy), Maciej Żukowski (100 m do-

wolny, 100 m zmienny). 

 

 

      Stefan Szczepan 

Fot. Z archiwum S. Szczepan 
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Akademickie Mistrzostwa Polski  

we Wspinaczce Sportowej 2017r 

 

W dniach 6-9 kwietnia 2017 roku w Kato-

wicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa 

Polski we Wspinaczce Sportowej. Są to naj-

większe zawody wspinaczkowe w Polsce, gdzie 

nasi studenci rywalizowali wśród blisko 400 

studentów z innych uczelni. Pierwszy dzień Mi-

strzostw to odprawa techniczna i losowanie 

kolejności startów w trzech konkurencjach: 

buldering, prowadzenie oraz wspinaczka na 

czas. Bouldering w tym roku po raz pierwszy 

pojawił się na AMP i ta konkurencja rozgry-

wana była w piątek. W czasie 1,5 godziny za-

wodnicy mieli do pokonania 12 problemów 

bardzo technicznych i siłowych. Najlepsi kwa-

lifikowali się do finału. Kolejne dni to konku-

rencje: prowadzenie w sobotę i wspinaczka na 

czas w niedzielę. W konkurencji prowadzenie 

zawodnicy pokonują 2 drogi wspinaczkowe, 

osobno przygotowane dla kobiet i osobno dla 

mężczyzn. 

Liczy się osiągniecie jak najwyższego 

punku drogi i czas przejścia. Konkurencja na 

czas jest najbardziej widowiskowa. W niej za-

wodnicy ścigają się na bardzo łatwych dro-

gach, ułożonych równolegle. Najszybsi poko-

nują 15-metrową ścianę w blisko 5 sekund. 

Niewątpliwym sukcesem naszej reprezentacji 

było zakwalifikowanie się Artura Kwieciń-

skiego na 12. miejscu do finału. Artur osta-

tecznie ukończył zawody na 6. miejscu w kon-

kurencji prowadzenie. Nasza reprezentacja za-

równo w klasyfikacji kobiet, jak i mężczyzn za-

jęła 2. miejsce wśród AWF-ów (wyprzedził nas 

tylko AWF Kraków).  
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Wspinaczka jako dyscyplina na AMP roz-

grywana jest w formie trójboju. To formuła 

przyjęta na Igrzyskach Olimpijskich, które od-

będą się w 2020 roku w Tokio. Jako że wspi-

naczka staje się dyscypliną olimpijską, po raz 

ostatni będzie można ją obserwować na The 

World Games 2017 we Wrocławiu. Cała im-

preza odbędzie się w lipcu na placu Nowy 

Targ, czyli w samym centrum Wrocławia, gdzie 

zostaną zbudowane specjalnie na to wydarze-

nie sztuczne ściany wspinaczkowe. Reprezen-

tanci Polski mają duże szanse w zdobyciu 

miejsc medalowych zwłaszcza w konkurencji 

na czas.  

Sekcja Wspinaczkowa AWF Wrocław ma 

już 12 lat. Przez ten czas trenowało w niej bli-

sko 200 studentów. Wielu z nich po zakończe-

niu studiów związało swoje życie ze wspi-

naczką. Obecnie w sekcji trenuje 14 osób. Tre-

ningi odbywają się 2 razy w tygodniu w Cen-

trum Wspinaczkowym Eiger we Wrocławiu. 

Tegoroczny okres startów w Dolnośląskiej Li-

dze Międzyuczelnianej i na Akademickich Mi-

strzostwach Polski dobiegł końca, a sekcja 

przygotowuje się do startów w przyszłorocz-

nych zawodach.  

Patryk Czermak 

 

Fot. Z archiwum P. Czermak
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„SzkOLIMPolenie” 

     Gdzie jak gdzie, ale na AWF-ie wiemy, jak 

ważny jest proces kształcenia. Zwłaszcza ten 

robiony z głową. A jeśli za takim procesem 

idzie pasja oraz odpowiednie doświadczenie, 

potrafią wyjść z tego bardzo ciekawe 

projekty …. 

Podczas jednego z moich pierwszych 

wyjazdów w Alpy (jeszcze nie z K.G. Olimp – 

to były wczesne lata liceum), korzystając 

praktycznie w całości z pożyczonego sprzętu, 

postanowiłem rozpocząć swoją przygodę 

z  górami „wyższymi”. Bez doświadczenia, 

specjalistycznej wiedzy, w krępujących ruchy 

jeansach wyjechałem spróbować swoich sił na 

alpejskich ścianach. Do dziś pamiętam, jak 

jeden z moich równie „doświadczonych” 

towarzyszy zaczął niebezpiecznie zsuwać się 

na jednym ze śnieżnych poletek na sporej 

półce skalnej. Niespodziewany zjazd mógł się 

skończyć tragicznie. Półka była zawieszona 

300 m nad ziemią. Kolega niezwiązany liną, 

bez raków i bez odpowiedniej wiedzy, jak 

zatrzymać się przy pomocy czekana, mknął ku 

nieuniknionemu. My nie byliśmy w stanie 

zareagować i zrobić czegokolwiek, aby mu 

pomóc. Mogliśmy tylko patrzeć, jak 

nieszczęśnik zsuwa się w dół, nabierając 

prędkości. Chyba tylko jakaś wyższa siła 

sprawiła, że zatrzymał się tuż nad urwiskiem. 

Resztę wspinaczki spędziliśmy, dumając nad 

ludzkim losem … 

Od tamtego momentu przeszedłem cały cykl 

szkoleń – wspinaczki skałkowej, turystyki 

zimowej, szkolenia lawinowego. Każdy 

z  wyjazdów był odrębną przygodą, która 

przyniosła za sobą wspaniałe wspomnienia, 

ale i masę dobrego doświadczenia.  

Kilka lat później, kiedy miałem zaszczyt pełnić 

funkcję prezesa klubu górskiego Olimp, wraz 

z  przyjaciółmi postanowiliśmy wprowadzić 

cykl szkoleń dla naszych nowych członków. 

Wiedząc, że czasami największą przeszkodą 

w  pójściu na kurs jest brak finansów, 

stwierdziliśmy, że możemy spróbować sami 

przekazywać wiedzę pozyskaną na kursach 

oraz wielu wyjazdach. Także razem 

z  doświadczonymi kolegami stworzyliśmy cykl 

szkoleń, tzw. szkOLIMPoleń, gdzie 

przekazywana jest wiedza z podstaw 

bezpieczeństwa w górach. Poświęcając swój 

prywatny czas i wykorzystując wiedzę 
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pozyskaną na zajęciach, stworzyliśmy program 

nauczania młodych adeptów sztuki 

bezpiecznego chodzenia po górach. Wszystko 

zaczyna się już w pierwszych miesiącach roku 

akademickiego od serii wykładów 

przygotowujących do wyjazdów. Poruszane są 

tematy takie, jak: 

- pakowanie 

- ciuchy 

- biwaki letnie/zimowe 

- sprzęt górski 

- żywienie 

- nawigacja 

Później odbywa się kilka wyjazdów, gdzie 

uczestnicy pod okiem bardziej doświadczonych 

kolegów zapoznają się z podstawowymi 

technikami poruszania się w ciężkim terenie: 

- szkolenie raki/czekan 

- poruszanie się po lodowcu 

- wiązanie się liną 

- wyciąganie ze szczelin 

Podczas takich szkoleń wielu uczestników 

pierwszy raz ma styczność z Alpami. Studenci 

zapoznają się ze sprzętem, który jest na stanie 

klubowym, i uczą się z niego korzystać. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szkolenia 

przeprowadzane przez nas to tylko wstęp do 

rozległego tematu szkoleń, ale dają nam dużą 

frajdę i stanowią lepszą opcję niż wychodzenie 

w góry bez odpowiedniego przygotowania.  

Aczkolwiek ciągle dążymy do tego, aby prócz 

Szkolimpolenia pójść i spróbować swoich sił na 

prawdziwym kursie, prowadzonym przez 

profesjonalistów.  

Tutaj relacja naszej studentki z ostatniego 

Szkolimpolenia, które dzięki dofinansowaniu 

ze strony uczelni mogło się odbyć (D-Z-I-Ę-K-

U-J-E-M-Y!) 

„Wiecie, że jeśli zejdzie na Was lawina śnieżna, 

to na zrobienie sobie miejsca na oddech macie 

30 sekund? Później śnieg zastyga jak beton. 
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A  jedyną szansą na ratunek jest to, żeby ktoś 

Was odkopał. Dlatego tak ważne, aby 

wychodząc w góry, mieć teorię i praktyczne 

umiejętności, dotyczące zagrożenia lawino-

wego. Ekipa z OLIMPU to wie, dlatego od 3. 

do 5. lutego braliśmy udział w Kursie 

Lawinowym I stopnia, zorganizowanym przez 

„Szkołę Górską Morskie Oko” oraz Fundację 

im. Anny Pasek właśnie w rejonie Morskiego 

Oka. 

Mijał niespełna miesiąc od mojej ostatniej 

sylwestrowej wyprawy w góry, więc chyba 

każdy Olimpowicz zrozumie, że zaczęło mnie 

nosić. Krótka rozmowa z panią Prezes i już 

miałam wybór inny niż spacery po wrocław-

skich ulicach. 

– Kama, jest szkolenie lawinowe w Tatrach, 

jedziesz? – zapytała Aga 

– Jasne! To coś, na co czekałam – długo się 

nie zastanawiałam! Tatry, a do tego olbrzymia 

dawka potrzebnej wiedzy i inspirujące spotka-

nia z ludźmi, dla których góry to wszystko. 

Lawina to największe górskie zagrożenie. 

Każdy, kto wyrusza zimą na szlak, powinien 

zdawać sobie sprawę, że może go spotkać 

lawina. Dotyczy to zarówno „niedzielnych” 

turystów, wytrawnych wędrowców, jak 

i  doświadczonych taterników czy narciarzy. 

Jedynym sposobem na ochronę przed nią jest 

poznanie mechanizmów i zasad rządzących 

tym żywiołem. 

Idealnym rozwiązaniem jest udział w kursie 

lawinowym. 

Ekipa z Olimpu – przeszkolona. 

W kursie lawinowym I stopnia wzięła 19-

osobowa grupa, składająca się z członków 

naszego klubu oraz bliskich przyjaciół. 

Spędziliśmy w Tatrach niemal trzy dni, ucząc 

się teorii oraz zdobywania praktycznych 

umiejętności i posługiwania się sprzętem 

lawinowym 

Morskie Oko stało przed nami otworem. 

Naszą lawinową przygodę zaczęliśmy już 

w  piątek popołudniu. Z większymi bądź 

mniejszymi poślizgami wszyscy dotarliśmy do 

Palenicy, gdzie zostawiliśmy nasze samochody 

i udaliśmy się do schroniska nad Morskim 

Okiem. Czas nas naglił, więc biegiem 

przebyliśmy drogę do Moka, gdzie czekali na 

nas już instruktorzy. 

Garść teorii o śniegu. 

Szkolenie zaczęliśmy od wprowadzającego 

wykładu, na którym mieliśmy okazję poznać 

podstawowe informacje teoretyczne o: 

–rodzajach śniegu i jego przeobrażeniach 

–rodzajach lawin i czynnikach lawinotwórczych 

–metodach prognozowania zagrożenia lawino-

wego 
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–metodach pomiaru stromości stoku 

Sobotni poranek rozpoczęliśmy krótkim 

wykładem teoretycznym o pierwszej pomocy, 

który przeprowadził dla nas Maciej 

Stańczak, po czym wszyscy wybraliśmy się 

na zewnątrz, gdzie podzieleni na grupy 

mogliśmy spróbować używać sprzętu 

lawinowego. Całodniowe zajęcia dotyczyły: 

– Reguł postępowania po zejściu lawiny, 

– Detektorów lawinowych: ich rozdziałów, 

budowy i obsługi 

– Treningu w wykorzystaniu detektorów 

lawinowych do poszukiwania zasypanego 

w  lawinie. 

– Sondowania pokrywy śnieżnej, odkopywania 

zasypanych przez lawinę 

– Zasad i metod udzielenia kwalifikowanej 

pomocy przedmedycznej. 

Detektory w akcji – praktyka czyni mistrza 

Szkolenie organizowane przez „Szkołę 

Górską Morskie Oko” to nie tylko wykłady, 

to także możliwość sprawdzenia w praktyce 

tego, czy dobrze zrozumieliśmy, o czym mówili 

nam doświadczeni koledzy. W sobotę na 

własnej skórze niektórzy z nas mogli poczuć 

się niczym zasypani w lawinie, pokłóci 

sondami. 

Mogliśmy również przetestować kilka modeli 

detektorów. 
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W niedzielę w okolicach Czarnego Stawu 

Gąsienicowego, gdzie przyswajaliśmy wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczną, mogliśmy 

wykonać samodzielnie testy stabilności 

pokrywy śnieżnej – test twardości, test 

norweski, test KO/kompresyjny, test 

obciążeniowy. Brzmi poważnie, ale bawiliśmy 

się przy tym świetnie. 

To był intensywny, dobry, choć chwilami ciężki 

czas w doskonałym towarzystwie ludzi, 

których łączy wspólna pasja.” 

 

 

 

 

 

 

Jakub Pawłowski 
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Kamila Piotrowicz 
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Klub Górski 18 lat temu 
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