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 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu najlep-

szą sportową uczelnią w Polsce wg rankingu  

Perspektyw 2017 
Kolejny raz z rzędu wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego w Rankingu Szkół Wyższych 
Perspektyw 2017 zajęła pierwsze miejsce w kategorii „najlepsza uczelnia sportowa”. Dodatkowo 
zajęliśmy pierwsze miejsca w rankingu kierunków: Wychowania Fizycznego i Turystyki i Rekreacji. 

Gratulujemy całej społeczności akademickiej… 
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Z „Życia” uczelni 
 

Gala I konkursu Młodych Talentów 

Dolnośląski Klub Kapitału zainicjował promo-

wanie i nagradzanie studentów oraz dokto-

rantów odnoszących znaczące sukcesy w róż-

nych sferach życia. Na uroczystej Gali w Ope-

rze Wrocławskiej poznaliśmy zwycięzców kon-

kursu „Młode Talenty”. Konkurs zorganizo-

wany został pod patronatem Marszałka Woje-

wództwa Dolnośląskiego. W skład Kapituły 

konkursu weszli rektorzy uczelni reprezen-

tanci władz regionu oraz przedsiębiorcy. 

Zwycięzcą w kate-

gorii „sukces spor-

towy” został dokto-

rant naszej uczelni 

– Rafał Omelko. 

Gratulujemy. 

  

 

Dzień rektorski dla dzieci we Wrocławiu 

 

 

20 maja we Wrocławiu odbył się kolejny już 

Dzień Rektorski dla dzieci – wydarzenie, pod-

czas którego zwiedzały one gabinety rektorów 

wrocławskich uczelni. Tego dnia również rek-

tor naszej uczelni – dr hab. Andrzej Rokita, 

prof. AWF spotkał się z maluchami w Sali Ko-

minkowej. Dzieci z radością zaznajamiały się z 

insygniami władzy rektorskiej: berłem i łańcu-

chem oraz przymierzały togę, pelerynę oraz bi-

ret. 
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Dolnośląski Festiwal Rowerowy

W dniach 20-21 maja 2017 roku we wro-

cławskiej Hali Stulecia odbyła się pierwsza edy-

cja Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego, pod 

honorowym patronatem rektora Akademii Wy-

chowania Fizycznego dr hab. Andrzeja Rokity, 

prof. AWF. Do współpracy przy organizacji tego 

przedsięwzięcia zostali włączeni studenci II roku 

studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Tu-

rystyka i Rekreacja. Powierzone zadania realizo-

wali pod opieką dr Tomasza Smolarskiego z Ka-

tedry Turystyki w ramach realizowanego przed-

miotu "Organizacja eventów (wydarzeń) tury-

stycznych" na specjalności "Organizator Przed-

sięwzięć Turystycznych". 

Podczas otwarcia Festiwalu przemawiali or-

ganizatorzy imprezy, autorytety ze świata kolar-

stwa, a także przedstawiciele samorządu i władz 

miasta. Studenci, jako wolontariusze, czuwali 

nad poprawnym przebiegiem imprezy i służyli 

wszystkim zainteresowanym fachową pomocą.  
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„Przewietrz się na olimpijskim z AWF 

Wrocław” 

27 maja na obiektach Akademii Wychowania Fi-

zycznego odbył się Festyn Rekreacyjno-Spor-

towy pn. „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF 

Wrocław”. Organizatorami wydarzenia była 

uczelnia oraz Klub Sportowy AZS AWF Wrocław. 

JM Rektor Andrzej Rokita dokonał uroczystego 

otwarcia Festynu. Dopisała pogoda – tak więc 

zabawa, w której uczestniczyły całe rodziny, 

trwała od rana do godzin popołudniowych. 
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Podsumowanie Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2016/2017 

31 maja podsumowano rywaliza-

cję prowadzoną w ramach corocz-

nych rozgrywek Dolnośląskiej Ligi 

Międzyuczelnianej. W klasyfikacji 

końcowej studenci naszej uczelni za-

jęli drugie miejsce. W tym roku aka-

demickim w rywalizacji udział wzięły 

22 uczelnie z Wrocławia i Dolnego 

Śląska. 

Spotkanie rektora z przedstawicielami regionalnej dyrekcji lasów państwowych 

W maju w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w 

Olejnicy przedstawiciele naszej uczelni z JM 

Rektorem na czele spotkali się z byłymi i obec-

nymi władzami Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Poznaniu. Podsumowano dotych-

czasową współpracę i omówiono plany na przy-

szłość. 

Nowy Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 

6 czerwca Kolegium Elektorów Wydziału Wy-

chowania Fizycznego wybrało w wyborach 

uzupełniających Dziekana na kadencję 2016-

2020 – Panią prof. dr hab. Teresę Sławińska 

Ochlę

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna

 

Studenci kierunku Terapia Zajęciowa naszej Aka-

demii przy współudziale studentów Wydziału Architek-

tury Politechniki Wrocławskiej opracowali projekty i 

kosztorysy adaptacji mieszkań dla pięciu osób z nie-

pełnosprawnością.  Dzięki ich pracy i zaangażowaniu 

możliwe będą starania się o dofinansowanie wspo-

mnianych remontów z PFRON. 
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IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

„Jakość w Sporcie”.... 

W dniach 20-21.04.2017 r. w obiektach na-

szej uczelni odbyła się czwarta edycja konfe-

rencji naukowej pt. „Jakość w Sporcie”, orga-

nizowanej przez Katedrę Komunikacji i Zarzą-

dzania w Sporcie oraz Katedrę Doskonałości 

Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Honorowy patronat objął JM Rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu dr hab. Andrzeja Rokita, prof. AWF. 

Organizatorzy postawili sobie jasny cel aby te-

goroczna edycja była próbą połączenia prak-

tyki z teorią. 

Szczególe ważnym wydarzeniem w ramach 

Konferencji było zorganizowanie dyskusji pa-

nelowych. Taka formuła konferencji nauko-

wych jest działaniem nowym, toteż stanowiło 

to nie lada wyzwanie dla organizatorów. Jak 

wskazała frekwencja i liczne zapytania od pu-

bliczności, zaproponowana tematyka dyskusji 

panelowych była dobrze dobrana. 

Pozytywnych emocji dostarczył prowadzony 

przez Kierownika Katedry Komunikacji i Zarzą-

dzania w Sporcie prof. Gabriela Łasińskiego in-

auguracyjny panel, dotyczący próby dookre-

ślenia istoty, obszarów, aspektów i sposobów 

oceny jakości w szeroko rozumianym sporcie, 

w szczególności próby znalezienia odpowiedzi 

na pytanie „Czym jest jakość w Sporcie?”. 

Panel dotyczący „jakości kształcenia kadr in-

struktorskich i menedżerskich” w odniesieniu 

do sektorowych ram kwalifikacji w sporcie, 

moderowany przez Prodziekan ds. nauczania 

Wydziału Nauk o Sporcie dr Anetę Stosik, po-

ruszył aktualną problematykę w odniesieniu do 

deregulacji zawodów trenera oraz instruktora i 
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stanowił próbę odpowiedzi o kompetencje 

kadr instruktorskich w obszarze dobrowolności 

organizowania kursów i szkoleń. To także 

ważny głos w dyskusji o skutki takiej ustawy. 

Do piątkowego panelu dyskusyjnego zapro-

szeni zostali przedstawiciele środowiska bizne-

sowego oraz samorządowcy. Dyskusję mode-

rował Krzysztof Domaradzki z magazynu „For-

bes”, który podjął się w swoich próby pyta-

niach znalezienia odpowiedzi o bariery i pro-

blemy w budowaniu partnerstw pomiędzy biz-

nesem a sportem. 

Referaty zgłoszone i zaprezentowane przez 

naukowców z różnych ośrodków akademickich 

stanowiły o poziomie naukowym tejże Konfe-

rencji oraz prowokowały do pogłębionej reflek-

sji na temat badań podstawowych, stosowa-

nych oraz ich aplikacyjnych potencjałach. Bu-

dowanie i tworzenie interdyscyplinarnych ze-

społów z różnych dziedzin nauki jest faktem, 

ale też przepustką do ubiegania się o między-

narodowe granty i projekty badawcze. 

 

 

       Gabriel Pawlak 
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II Ogólnopolska Konferencja naukowa  

„OUTDOOR – FITNESS – WELLNESS” 
17 maja odbyła się II Ogólnopolska Konfe-

rencja Naukowa „OUTDOOR – FITNESS – 

WELLNESS” USŁUGI REKREACYJNE – IDENTY-

FIKOWANIE I KREOWANIE, organizowana 

przez Katedrę Rekreacji i Zakład Zarządzania 

w Socjomotoryce. Celem konferencji była wy-

miana poglądów, wyników badań i doświad-

czeń praktycznych na temat identyfikowania i 

kreowania usług rekreacyjnych, oferowanych 

na polskim rynku, w szczególności usług out-

door, fitness i relaksacyjnych.  

Wydarzenie rozpoczęli przewodniczący Ko-

mitetu Naukowego prof. dr hab. Ryszard Panfil 

(Zakład Zarządzania w Socjomotoryce) i wice-

przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. 

Wojciech Wiesner prof. AWF (Katedra Rekrea-

cji). 

Konferencję otworzył JM Rektor AWF we 

Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, 

podkreślając m.in. konieczność organizacji 

tego typu przedsięwzięć. Zaakcentować na-

leży, iż konferencję odwiedziło liczne grono 

pracowników i studentów naszej Uczelni.  

Referat wprowadzający Wartości „miękkie” 

w kreowaniu usług rekreacyjnych wygłosił 

prof. dr hab. Ryszard Panfil. Organizatorzy 

stworzyli program oparty na trzech sesjach na-

ukowych i jednej praktycznej. Swoje referaty 

naukowe wygłosili m.in. prof. dr hab. Barbara 

Iwankiewicz-Rak (Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu), prof. dr hab. Janusz Olearnik 

(AWF we Wrocławiu), dr hab. Jolanta Mogiła-

Lisowska, prof. AWF (AWF Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie), dr hab. Lesław Kulmatycki, 

prof. AWF (AWF we Wrocławiu), dr hab. Woj-

ciech Wiesner, prof. AWF (AWF we Wrocła-

wiu), dr Anna Leś (AWF Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie), dr Aleksandra Karpińska (AWF w 

Poznaniu), dr Joanna Kantyka (AWF im. Je-

rzego Kukuczki w Katowicach). 
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Właśnie dr J. Kantyka została wyróżniona 

za najlepsze wystąpienie podczas konferencji. 

Wyróżnienie to wiąże się z nagrodą ufundo-

waną przez partnera konferencji – właścicieli 

Agroturystyki „Karkonoskie Siodło” w Ko-

strzycy k. Karpacza, którą jest weekendowy 

pobyt dla dwóch osób w tym gospodarstwie 

agroturystycznym. 

W sesji The Best Practices prezentowali się: 

Małgorzata Burdziełowska (FIT Manage-

ment&Business),Małgorzata Janiaczyk (Cen-

trum Sportowe Hasta la Vista), Edyta Musioł 

(Wrocławski Komitet Organizacyjny The World 

Games 2017), Jerzy Sawka (Wrocławski Tor 

Wyścigów Konnych Partynice), Dr Piotr Kunysz 

(GojumpPark Trampolin). 

Podsumowując, należy zaakcentować duże 

zainteresowanie autorów naszą konferencją, 

mimo iż patrzenie na rekreację od strony 

oferty usługowej nie jest jeszcze w Polsce 

ugruntowaną tematyką konferencyjną. 

Uczestnicy podkreślali także udany mariaż wy-

stąpień o charakterze naukowym i praktycz-

nym, co utwierdziło organizatorów w tym, że 

była to słuszna (chociaż rzadko spotykana w 

tradycji konferencyjnej) decyzja. Warto rów-

nież zwrócić uwagę na wysoki poziom wystą-

pień i aktywność dyskutantów. Następna kon-

ferencja – za dwa lata. 

      Jacek Grobelny 
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Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców

Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Na-

ukowców „Wieczór Naukowca 2017: wokół 

człowieka” była podsumowaniem rocznej dzia-

łalności Studenckich Kół Naukowych na naszej 

uczelni. Dla wszystkich młodych naukowców 

był to szczególny czas dzielenia się swoimi ba-

daniami oraz nabierania doświadczenia w 

zwięzłym prezentowaniu swojego dorobku.  

W Konferencji czynny udział wzięło 81 mło-

dych naukowców z AWF Wrocław (61), Poli-

techniki Śląskiej (5), Politechniki Wrocławskiej 

(5), AWF Katowice (3), AWF Poznań (1), Uni-

wersytetu Medycznego we Wrocławiu (1), 

UKW Bydgoszcz (1) prezentując łącznie 52 

prace: 20 w formie ustnej i 32 w formie plaka-

towej, w pięciu sesjach: sesji nauk o sporcie 

(5), nauk o zdrowiu (5), nauk humanistycz-

nych (5), prac z zakresu biomechaniki i bioin-

żynierii (5) oraz w interdyscyplinarnej sesji po-

sterowej (32).  

Konferencja rozpoczęła się w środę, 10 

maja, o godz. 14.30. Zgromadzonych gości po-

witali: przewodniczący Komitetu Organizacyj-

nego dr inż. Sławomir Winiarski oraz Rektor dr 

hab. Andrzej Rokita, prof. AWF we Wrocławiu, 

który objął patronat honorowy nad Konferen-

cją. Po oficjalnym przywitaniu gości, a także 

po życzeniach udanej naukowej zabawy, nad-

szedł czas na wykład inauguracyjny. Przedsta-

wiony on został przez prof. dr hab. Grzegorza 

Jurasa z AWF Katowice, a tytuł brzmiał: „Jak 

obiektywny pomiar może dać subiektywne re-

zultaty?”. Jak argumentował prof. Juras, za 

subiektywne i nieadekwatne rezultaty ekspe-

rymentu może odpowiadać zarówno badacz 

(np. niedokładnie wytłumaczy badanemu in-

strukcję pomiaru), jak i sam badany, ponieważ 

nie zawsze wykonuje on zadanie jak należy. 

Najczęściej dochodzi jednak do błędnej inter-

pretacji wyników. Dobry badacz powinien cha-

rakteryzować się przede wszystkim pokorą 

oraz krytycznym podejściem do wyników, 

które otrzymał. 
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Innymi zaproszonymi wykładowcami byli: 

dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha z re-

feratem pt. „Rola wirtualnej rzeczywistości w 

procesie rehabilitacji”, oraz dr hab. Adam Sie-

mieński, który mówił „O stabilności w ruchu 

obrotowym”. Pani prof. Szczepańska – Giera-

cha przedstawiła projekt poświęcony stworze-

niu gry komputerowej dla osób po udarze na-

tomiast prof. Siemieński na przykładzie obro-

towych bączków oraz tancerzy hip-hopowych 

wykazywał podobieństwa pomiędzy klasyczną 

mechaniką ruchu obrotowego a biomechaniką. 

Po zakończeniu obrad wieczorową porą, 

uczestnicy udali się w okolice Pól Marsowych 

by wspólnie roz-

począć biesiadę 

przy grillu. Pod-

czas tego ban-

kietu jury Komi-

tetu Naukowego, 

pod przewodnic-

twem prof. dr 

hab. Małgorzaty 

Słowińskiej-Li-

sowskiej postanowiło wyróżnić po jednej pracy 

z każdej z sesji ustnych oraz kilka posterów. 

W sesji nauk o sporcie wyróżnienie otrzy-

mała Daria Rudnik (AWF Wrocław) za pracę 

pt.: „Porównanie 

wybranych para-

metrów biome-

chanicznych 

skoku startowego 

u osób prezentu-

jących zróżnico-

wany poziom 

sportowy”. 

W sesji nauk o 

zdrowiu wyróżnie-

nie otrzymali Ed-

mund Glibowski i Tomasz Sipko  

( AWF Wrocław) za prace pt. „Powtarzalność 

pomiarów sił reakcji podłoża w teście „SIT-TO-

STAND” w czynnościach dnia codziennego”. 

W sesji nauk humanistycznych wyróżnienie 

otrzymała Aleksandra Sadziak (AWF Wro-

cław) za pracę pt. „Sprężystość psychiczna 

nauczycieli szkół specjalnych i szkół maso-

wych”. 

W sesji prac z zakresu biomechaniki wyróż-

nienie otrzymali Andrzej Bieniek Katarzyna 

Jochymczyk-Woźniak, Kamil Joszko, Marek 

Gzik, Aleksandra Panuś (Politechnika Śląska) 

za pracę pt.: „Opracowanie metodyki inży-

nierskiego wspomagania projektowania zin-

dywidualizowanych ortez stawu skokowego, 

analiza zmęczeniowa”. 

W sesji plakatowej wyróżnienia otrzymali: 

Natalia Danek oraz Kamil Michalik (AWF Wro-

cław) za pracę pt.: „Wpływ autorskiego pro-

gramu treningu motorycznego na zmiany 

cech motorycznych u zawodników trenują-

cych piłkę nożną”. 

Anna Kamieniarz Damian Kania, Wioletta Kur-

pas, Kajetan J. Słomka, Grzegorz Juras (AWF 

Katowice) za pracę pt.: „Charakterystyka 
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zmian wybranych parametrów posturogra-

ficznych podczas inicjacji chodu w różnych 

warunkach u osób z chorobą Parkinsona”. 

Krystian Rubajczyk oraz Kamil Świerzko 

(AWF Wrocław) za pracę pt. „Podwójnie po-

krzywdzeni? Efekt Daty Urodzenia w polskiej 

koszykówce”. 

W sesji plakatowej przyznano również wy-

różnienie zbiorowe 7 posterom, których współ-

autorem byli dr Miłosz Kuśnierz i dr Rafał Bu-

gaj. Były to propozycje przewodników klinicz-

nych w Terapii Zajęciowej w zakresie geriatrii, 

pediatrii, psychiatrii, reumatologii, neurologii, 

ortopedii i traumatologii oraz niepełnospraw-

ności uczenia się (LD). 

Konferencja zakończyła się w czwartek 

11.05.2017r. wspólnym Śniadaniem z Rekto-

rem. 

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom 

serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu 

naukowego przedstawionych prac i dzięku-

jemy za Wasz wkład w przygotowanie konfe-

rencji Wieczoru Naukowca 2017! 

 

Do zobaczenia w przyszłym roku ! 

 

Sławomir Winiarski  
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II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna 15 lat z edubal-

lami – zakładane a rzeczywiste efekty wykorzystania piłek 

edukacyjnych eduball 

23 maja w obiektach wrocławskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się 

II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna 15 lat 

z eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty 

wykorzystania piłek edukacyjnych eduball, 

organizowana przez Katedrę Zespołowych Gier 

Sportowych. 

Celem konferencji było podniesienie 

kwalifikacji zawodowych uczestników w pracy 

z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej w zakresie wykorzystania 

piłek edukacyjnych EDUball. 

Podczas otwarcia konferencji, które miało 

miejsce w Budynku P4, głos zabrali min. Jerzy 

Michalak – wicemarszałek Dolnego Śląska, 

Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, Janusz 

Wrzal – dolnośląski wicekurator oświaty. 

Konferencję otworzył JM Rektor AWF we 

Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, 

jeden z pomysłodawców wykorzystania piłek 

edukacyjnych „EDUball”. Rektor, widząc 

frekwencję i zainteresowanie konferencją, 

zwrócił uwagę na konieczność organizacji tego 

typu przedsięwzięć dla środowiska związanego 

z edukacją dziecka w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. 

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele 

naszej uczelni a wśród nich wszyscy 

prorektorzy, dziekani i prodziekani, co w 

znaczący sposób podniosło rangę wydarzenia, 

a za co serdecznie dziękujemy w imieniu 

organizatorów. 

Wśród gości, którzy przyjechali na 

konferencję, byli również dr hab. Michał 

Bronikowski, prof. nadzw. (AWF Poznań), prof. 

dr hab. Wiesław Osiński (AWF Poznań), dr 

hab. Danuta Umiastowska, prof. nadzw. 

(Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Grażyna 

Kosiba prof. nadzw. (AWF Kraków), dr hab. 

Eligiusz Madejski (AWF Kraków), dr hab. 

Dorota Groffik (AWF Katowice).  

Nie brakowało również pracowników naszej 

akademii, którzy aktywnie uczestniczyli 

w konferencji: prof. dr. hab. Tadeusza 

Koszczyca i prof. dr. hab. Ryszarda Panfila. 
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Konferencja składała się z trzech części. W 

pierwszej – wykładowej, ze swoimi referatami 

wystąpili: 

- prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc – AWF 

Wrocław – Wychowanie fizyczne w edukacji 

wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane) - 

kompetencje i umiejętności ogólne ucznia 

(nowa Podstawa Programowa 2017),  

 – dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF 

Poznań – Aktywność fizyczna dziecka jako 

sposób na lepszą przyszłość,  

 – dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław 

- Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie 

piłek edukacyjnych EDUball w edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Drugą część stanowiła dyskusja panelowa, 

będąca nowatorskim rozwiązaniem, które 

zostało bardzo dobrze odebrane przez 

uczestników. Udział w niej wzięli dr hab. Marta 

Wieczorek, prof. AWF Wrocław, dr hab. 

Danuta Umiastowska, prof. Uniwersytetu 

Szczecińskiego, dr hab. Michał Broniowski, 

prof. AWF Poznań, dr Elżbieta Szala (terapeuta 

– Wrocław), dr Małgorzata Naskręt (terapeuta 

– Poznań), Małgorzata Pyra (wicedyrektor ZS 

nr 11 Wrocław) oraz dr Tadeusz Rzepa. 

Moderatorami dyskusji byli dr hab. Andrzej 

Rokita, prof. AWF Wrocław, oraz dr Ireneusz 

Cichy. 

Dyskusja, która dotyczyła wykorzystania piłek 

edukacyjnych na przestrzeni piętnastu lat, 

była bardzo interesująca, o czym świadczą 

osobiste, emocjonalne wypowiedzi. Ponadto 

pytania, które zostały zadane przez 
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uczestników, dotyczące praktycznych 

rozwiązań związanych z wykorzystaniem piłek 

edukacyjnych, pokazują, że istniała duża 

potrzeba zorganizowania takiego spotkania w 

naszej akademii. 

Ostatnią częścią konferencji stanowiły 

warsztaty praktyczne, które odbyły się w Hali 

Wielofunkcyjnej i cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, ponieważ dla uczestników 

konferencji stanowiły propozycję wykorzysta-

nia piłek EDUball w swojej pracy.  

Pierwsze z zajęć pt. Koszykarskie abecadło, 

prowadzone przez dr. Ireneusza Cichego 

dotyczyło wykorzystania piłek edukacyjnych 

wśród dzieci, które rozpoczynają swoją 

przygodę z koszykówką i trenują w 1. Klubie 

Sportowym Ślęza Wrocław. 

Drugi z warsztatów pt. Interdyscyplinarne 

wykorzystanie piłek EDUball w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, prowadzony 

przez dr Sarę Wawrzyniak, dotyczył łączenia 

treści międzyprzedmiotowych wśród uczniów 

trzeciej klasy Zespołu Szkół nr 9 we 

Wrocławiu. 

Zorganizowana przez pracowników, 

doktorantów i studentów związanych z 

Katedrą Zespołowych Gier Sportowych 

konferencja utwierdziła organizatorów w 

przekonaniu, jak istotne są spotkania wielu 

środowisk, którym przyświeca jeden cel: 

wszechstronne przygotowanie dziecka do 

aktywnego funkcjonowania w otaczającym go 

świecie. 

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują 

wszystkim partnerom konferencji, których 

zaangażowanie wpłynęło na pozytywny odbiór 

i dobrą jakość konferencji (Dolnośląski Urząd 

Marszałkowski, Smart – Karolina Kaleta, SZS 

Dolny Śląsk, WCDN, 1 KS Ślęza Wrocław). 

Dziękujemy również patronom medialnym 

(Sports Channel SPORTGAME, TV ECHO24, 

Sportowy Wrocław). 

Do zobaczenie podczas kolejnej konferencji 

„EDUballowej”. 

       

       Ireneusz Cichy 
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Rozmowa z prof. Piotrem Ponikowskim, wybitnym pol-

skim kardiologiem, kierownikiem Kliniki Kardiologii przy 

Ośrodku Chorób Serca w 4 Wojskowym Szpitalu we 

Wrocławiu, Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Me-

dycznego we Wrocławiu, uczestnikiem maratonów. 
 

Panie Profesorze, dlaczego medy-

cyna? 

Moja decyzja odnośnie medycyny była zu-

pełnie przypadkowa. Skończyłem wrocław-

skie XIV LO, w którym wiodącymi przed-

miotami były matematyka, fizyka i chemia. 

Bardzo chciałem iść na matematykę, byłem 

laureatem olimpiad, ale ówczesny dyrektor 

szkoły, profesor Aleksander Dobrzycki, któ-

rego zawsze bardzo  ceniłem, poradził mi, 

abym poszedł na medycynę. Pragmatyzm 

zatem zwyciężył.  

 

A dlaczego akurat kardiologia? 

W ówczesnych czasach kardiologia polska 

była słabo rozwinięta. Wtedy w Polsce były 

dwa, trzy ośrodki. Skończyłem medycynę 

31 lat temu, w 1986 roku. Dominował ośro-

dek kardiologii w Warszawie. Z namiastką 

kardiologii można się było tylko spotkać na 

jakimś kongresie. W trakcie studiów mia-

łem bardzo dobrych nauczycieli kardiologii, 

Którzy wytworzyli w nas takie zaintereso-

wanie kardiologią. Trafiłem pod opiekę 

prof. Haliny Hańczyc, gastrologa, napisa-

łem doktorat z gastrologii, ale zawsze inte-

resowała mnie kardiologia, zwłaszcza z 

punktu widzenia spektakularnej skuteczno-

ści, możliwości pomocy. Tak się szczęśliwie 

złożyło, że mogłem pojechać do dwóch naj-

lepszych ośrodków w Europie rok po roku. 

Najpierw do Karolinska University w Szwe-

cji. Wtedy właśnie zobaczyłem przepaść po-

między jednym z najlepszych ośrodków eu-

ropejskim a Wrocławiem. Potem pojecha-

łem do chyba jeszcze lepszego ośrodka, do 

Royal Brompton Hospital w Londynie. Tam 

zatrzymałem się dłużej, bo dwa i pół roku. 

Tam właśnie zacząłem uczyć się kardiologii 

i tam zdecydowałem, że będę kardiologiem. 

To był 1991-92 rok.  

 

Jaki jest stan polskiej kardiologii? Czy 

daleko nam do czołówki światowej? 

Jako prezes elekt Polskiego Towarzystwa 

kardiologicznego mogę śmiało powiedzieć, 

że możemy być dumni z tego, co się wyda-
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rzyło na przestrzeni ostatnich 25-30 lat. Pa-

miętam, co się działo 20-25 lat temu, a jak 

to wygląda dzisiaj. Mogę w zasadzie powie-

dzieć, ze kilka wiodących ośrodków w kraju 

wykonuje praktycznie takie same zabiegi 

jak w najlepszych klinikach w Niemczech 

czy Anglii. Ilość wykonywanych zabiegów 

jest oczywiście nieporównywalna. Bardzo 

poprawiła się też opieka nad chorymi z za-

wałem serca. Leczymy interwencyjnie prak-

tycznie większość przypadków ostrego za-

wału serca. Chory z bólem w klatce piersio-

wej, z zawałem serca nie czeka, trafia od 

razu na stół, gdzie otwieramy tętnicę wień-

cową, leczymy zawał. Jesteśmy w czołówce 

europejskiej. Kłopotem jest leczenie cho-

rych z niewydolnością serca. Nie ma na to 

dostatecznych środków. Kłopotem jest sze-

roki dostęp do tych najnowocześniejszych 

technologii, są to drogie zabiegi. Budżet 

ośrodka, którym kieruję, to jest pięćdziesiąt 

parę milionów złotych, a my mamy 100 łó-

żek i 8 tysięcy chorych. Mój kolega, który 

kieruje podobnym ośrodkiem w Zurichu, 

dysponuje 180 milionami franków szwajcar-

skich. Znaczy to, że jego budżet jest 15 razy 

większy.  

 

W ubiegłym roku dokonał Pan rewolu-

cyjnej operacji – przecięcia nerwu 

trzewnego u pacjentki z niewydolno-

ścią serca w celu poprawy komfortu 

życia chorej. Czy może Pan wytłuma-

czyć studentom Akademii Wychowa-

nia Fizycznego we Wrocławiu, na 

czym ten zabieg polegał? 

Nerw trzewny odpowiada za funkcjonowa-

nie wielu narządów, leżących w obrębie 

jamy brzusznej. W niewydolności serca do-

chodzi do nagłego przewodnienia, czyli gro-

madzenia wody w organizmie. Może to wy-

nikać z faktu większego gromadzenia wody 

przez kolejnych kilka dni lub z tego, ze zgro-

madzony płyn przesuwa się nagle z jednego 

obszaru do drugiego. Nerw trzewny bar-

dziej odpowiada za to, ze płyny z jamy 

brzusznej, głównie krew, gwałtownie prze-

suwają się z jednego obszaru do drugiego. 

Serce nie jest w stanie temu nagłemu ob-

ciążeniu podołać i dochodzi do jego ostrej 

niewydolności.  

 

Czy zabieg ten jest już powszechnie 

dostępny dla wszystkich chorych z 

niewydolnością serca? 

Zabieg był eksperymentem medycznym. 

Robimy to w kilku ośrodkach na świecie. 

 

Pytanie laika: jeżeli operacja ta po-

prawia jakość życia chorego, zwięk-

sza wydolność serca, czy zatem w nie-

dalekiej przyszłości nie stanie się ona 

formą nielegalnego dopingu w spo-

rcie? 

Chcielibyśmy znaleźć metodę dopingu w 

kardiologii. Doping,tylko wtedy jest niele-

galny, gdy nie jest formą leczenia chorób 

serca. Jeśli ktoś udowodni, że forma lecze-

nia, którą stosuje, leczy jakąś chorobę, to 

już nie jest doping. Stosowaliśmy kiedyś 

hormon wzrostu i testosteron u chorych z 

niewydolnością serca, to się niestety nie 

udało. Sama rehabilitacja jest też pewną 

formą dopingu, działanie leków poprawia-

jących kurczliwość mięśnia sercowego też 

tak można nazwać. Oczywiście chcieliby-

śmy znaleźć bezpieczny doping, ale tako-

wego nie ma w kardiologii, może oprócz re-
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habilitacji To, co stosujemy, nie jest po-

wszechnie używane ze względu na skutki 

uboczne. Stosowaliśmy np. erytropoetynę 

w kardiologii, czyli to, co jest zabronione w 

sporcie. Używamy żelaza dożylnie. Niektó-

rzy chorzy dalej wymagają takiego leczenia. 

Generalnie ta koncepcja się jednak nie po-

twierdziła, ponieważ w zdecydowanej więk-

szości przypadków szkodziliśmy. Poprawia-

liśmy wydolność serca tylko na krótką 

metę. 

 

W wolnym czasie bierze Pan także 

udział w biegach maratońskich. Czy 

zdobył Pan już „Koronę maratonów 

Ziemi”? 

Przebiegłem 12 maratonów, Korony Ziemi 

nie zdobyłem, ale planuję. Największym 

wyzwaniem będzie dla mnie niewątpliwie 

Antarktyda. Jednak nie wiem, czy to zrobię, 

bo tam można się zatrzymać na zawsze. 

Gdybym był młodszy, chętnie bym się tego 

podjął. Bardzo dużo trzeba trenować, aby 

tego dokonać. 

 

Jak reaguje mięsień sercowy na wysi-

łek związany z bieganiem? 

Bardzo ważny problem. 3-4 lata temu z 

prof. Janem Chmurą przebadaliśmy 40 

osób powyżej 50 roku życia, by odpowie-

dzieć na pytanie, jak maraton wpływa na 

życie zwykłych ludzi, nie maratończyków. 

Kilkunastu ze zgłoszonych zostało od razu 

zdyskwalifikowanych, nie było takiej możli-

wości, aby przebiegli maraton. Cierpieli na 

choroby układu krążenia, mieli medyczne 

przeciwskazania. Wada serca, ciężka cho-

roba wieńcowa – to są medyczne przeciw-

wskazania. Maraton nie jest fizjologicznym 

wysiłkiem. Przebadaliśmy ostatecznie 35 

osób: przed, w trakcie i po biegu. Niestety, 

wciąż nie mamy czasu tego opublikować. 

Podsumowując, mogę stwierdzić, iż mara-

ton jest takim obciążeniem dla organizmu, 

iż powoduje jego uogólnioną reakcję , do-

chodzi do gwałtownego pobudzenia układu 

immunologicznego. Zawarte we krwi czyn-

niki są tak wysokie jak w sepsie. Dochodzi 

do przejściowego pogorszenia funkcji ne-

rek. To potwierdza konieczność rozsądnego 

spojrzenia na ten rodzaj wysiłku. Jako le-

karz nie doradzam chyba biegania marato-

nów, chociaż sam biegam. Na pewno wska-

zany jest regularny wysiłek fizyczny, 3-4 

razy w tygodniu, co najmniej 60 minut  

 

Jak optymalnie przygotować się do 

maratonu, by nie zaszkodzić swojemu 

sercu? 

Dla osób po 50 roku życia wskazana jest 

konsultacja medyczna. Wielu ludzi cierpi na 

nadciśnienie, cukrzycę, pali papierosy. Do 

wszystkiego trzeba podejść rozsądnie.  

 

A kiedy Pan Profesor znajduje czas, 

aby biegać i przygotowywać się do 

maratonów? 

Mam swojego trenera. Biegamy w nocy, z 

latarkami lub wcześnie rano. Jak wyjeż-

dżam, biegam na bieżni. Ostatnio w Dubaju 

próbowałem biec przy 35 stopniach. Nie-

stety, przebiegłem tylko 300 metrów. Wró-

ciłem na bieżnię. Z biegania na bieżni nie 

ma przyjemności, ale jak trzeba, to trzeba. 

 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

   Rozmawiała Ligia Poniatowska 

 
Fot. Joanna Stog, Anna Cierniak
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AWF-alia 2017 

Juwe- juwe- nalia!! Choć na naszej uczelni 

nazywają się – co jest całkowicie normalne 

– AW-Falia, to doskonale wiadomo, o co 

chodzi. Najwspanialsze dni w życiu każdego 

studenta. Okres, kiedy spokojnie można od-

łożyć książki na bok, a w grafiku pojawia się 

zabawa. Czas, gdy głównym zajęciem jest 

grillowanie pod Spartakusem, a w przerwie 

idzie się do sklepu po zapasy na dalszą za-

bawę. Oczywiście nie były to jedyne punkty 

programu, ale po kolei. 

Wielki Finał Futsalu – coś, co rozgrzewa 

studentów na Juwenaliach od kilku sezo-

nów. Jak powiedziała sama pani prorektor, 

to wydarzenie, które jest nieoficjalnym roz-

poczęciem AWF-aliów. I nie można się z 

tym nie zgodzić, a dziesiątki studentów na 

trybunach zdają się to potwierdzać. W 

końcu nie ma wielu rzeczy lepszych od do-

brego piłkarskiego widowiska. 

I w końcu wtorek – oficjalne otwarcie AWF-

aliów 2017. Wszyscy organizatorzy mieli od 

rana pełne ręce roboty, ale czego się nie 

robi dla dobrej zabawy studentów. A za-

bawa była przednia. I zadbał o to nie byle 

kto. Krzysztof JANKES Jankowski, jeden z 

najbardziej rozpoznawalnych redaktorów 

radiowych, oraz Cezary Pazura... tego pana 

nie trzeba nikomu przedstawiać. 

Poza tym rozdanie „Pereł roku” (coś czuję, 

że będą kolejną AWF-aliową tradycją).  

I nie da się ukryć, że wzbudziło ono duże 

emocje, nie tylko pośród studentów, ale i 
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wśród prowadzących, którzy otwarcie już 

mówią o rozpoczętym wyścigu po przy-

szłoroczne “Perły”.  

Tegorocznymi zwycięzcami zostali: 

● Kategoria Żyleta Roku – dr 

Tadeusz Niebudek 

● Kategoria Ciocia Roku – dr 

Anna Sebastian 

● Kategoria Wujek Roku – dr 

Henryk Nawara 

● Kategoria Śmieszek Roku – 

dr Wojciech Idzikowski 

● Kategoria Primus Inter Pares 

– Wyjątkowy Dziekanat – Dzieka-

nat Wydziału WF 

● Kategoria Perła Roku – dr 

Dorota Wójtowicz 
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Poza tym widownia mogła podziwiać po-

kazy cheerleaderek, występ zespołu Me My-

self & I oraz dwójkowy układ gimnastyczny 

naszych studentów, przy którym widownia 

nie wiedziała, czy kiwać głową z uznaniem, 

czy kręcić z niedowierzaniem.  

Po oficjalnych występach na hali przyszedł 

czas na zabawę na trochę większym luzie. 

Wielkie Grillowanie i Silent Party. Tego wie-

czoru pod Domem Studenckim „Sparta-

kus  ֲ” było wyjątkowo cicho. Wszystko za 

sprawą setek słuchawek na głowach stu-

dentów. To w nich rozbrzmiewała impre-

zowa muzyka, a kto chciał, mógł w spokoju 

rozmawiać ze znajomymi przy karkówce z 

grilla. 

 Kolejny dzień był poświęcony wszel-

kiego rodzaju dyscyplinom sportowym, tym 

drużynowym, jak i tym indywidualnym. 

Skimboard, siatkówka plażowa, piłka nożna 

i kwadrant –  tutaj głos mieli tylko studenci, 

ale o prowadzących też pamiętano, Turniej 

Tenisa o Puchar Dziekana Wydziału Fizjote-

rapii oraz mecz koszykówki studenci vs. 

prowadzący. Przy tym pierwszym były od-

dzielne konkurencje, jednak w koszykówce 
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obie grupy stanęły naprzeciw sobie. Więk-

szą zdobyczą punktową popisali się stu-

denci, ale przeciwnikom trzeba oddać, że 

walczyli do ostatnich sekund. 

 Po zakończeniu wszystkich finałów 

wszyscy przenieśli się na tereny pod akade-

mikiem, gdzie zostały rozegrane jeszcze 

jedne zawody, choć tutaj konkurencje zde-

cydowanie odbiegały od tych olimpijskich. 

Zawody Spartańskie – wydarzenie czysto 

studenckie, bo i zmagania rodem z domu 

studenckiego. I jak to między studentami, 

chodzi o dobrą zabawę, ale nagroda rów-

nież była niczego sobie. 

 Jak robi się ciemno, część myśli o spa-

niu, a część o zabawie. A czemu tego nie 

połączyć? Pidżama Party. Myszki Miki, ty-

grysice, kangury i wiele innych niezwykłych 

pidżam można było zobaczyć tego wieczora 

w namiocie. Choć byli również ci, którzy 

przyszli posiedzieć ze znajomymi na ła-

weczkach. 

 Ostatni dzień AWF-aliów, także nie 

może zabraknąć śniadania z JM Rektorem. 

Prof. Andrzej Rokita nie tylko delektował się 

smakołykami, ale również rozdawał je zza 

lady głodnym studentom wraz z prorektor 

dr. Agnieszką Pisulą-Lewandowską i stu-

dentami z URSS. A trzeba przyznać, że 

można było się najeść i każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Od żurku, przez bułki z se-

rem, aż po naleśniki i ciastka na słodko. 

Gdy wszyscy się już nasycili, cała brać stu-

dencka ruszyła wspólnie na juwenaliowy 

pochód ulicami Wrocławia. 

Reasumując – wszyscy bawili się grzecznie 

oraz bezpiecznie i jedyne co, to pozostaje 

odliczać dni do przyszłorocznego święta 

studentów. A tych niestety jeszcze prawie 

365. Dlatego jeszcze raz, wszyscy razem: 

Juwe- juwe- nalia!!       

       Konrad Gawłowski 
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Akademicki Tygiel Artystyczny 
 

Radosny, lekki i pogodny przebieg miało 

studenckie kulturalne wydarzenie pt. Wio-

sno ptak mi Ciebie wyśpiewał, zrealizowane 

25.05.2017 r w ramach działalności po-

wstałego Akademickiego Tygla Artystycz-

nego. W uroczystość wzięli udział przedsta-

wiciele władz uczelni w osobach: prorektor 

ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr 

Agnieszka Pisula-Lewandowska, która przy-

witała uczestników wydarzenia, a także: 

dziekan Wydziału Fizjoterapii dr hab. Anna 

Skrzek, prodziekan ds. Nauki Wydziału Wy-

chowania Fizycznego dr. hab. Teresa Sła-

wińska-Ochla i prodziekan ds. Studenckich 

Wydziału Fizjoterapii dr Dorota Wójtowicz. 

W tym dniu mieliśmy okazję zapoznać się z 

twórczością związanych z naszą uczelnią 

(studentów, pracowników i absolwentów) 

32 artystów, uprawiających następujące 

dziedziny: malarstwo, rysunek, grafika, po-

ezja, fotografia, muzyka, taniec, śpiew i… 

kowalstwo. 

Podczas wernisażu mieliśmy okazję po-

dziwiać umiejętności i talent następują-

cych: Liana Anioł, Ryszard Błacha, Ewa 
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Czernek, Karolina Gała, Roksana Goraj, Be-

ata Gawron, Wiktor Gogolewski, Karolina 

Huber, Sabina Iskra, Agata Jankowska, 

Władysław Kolbusz, Damian Korzewa, Ma-

riusz Kram, Jarek Krukowski, Stanisław Na-

wara, Henryk Nawara, Andrzej Nowak, Ka-

rolina Pater, Adrian Piotrowski, Ramona 

Ptok, Magdalena Ojak, Leszek Ojak, Alek-

sandra Puch, Kamil Staszór, Paweł 

Konieczny, Marzena Stachowiak, Olga Szy-

mańska, Jakub Stefaniak, Mona Wiatr, Emi-

lia Wysoczańska i Maria Zołoteńka. Wiersze 

recytował Jakub Stefaniak, oprawę 

muzyczną przygotował Bartek Szymański. 

Wydarzenie zrealizowane zostało we 

współpracy z funkcjonującym w naszej 

uczelni kołem artystów malarzy, nad któ-

rym opiekę sprawuje absolwent ASP we 

Wrocławiu Jarek Krukowski. Organizatorzy 

deklarują cykliczność wydarzeń i już teraz 

zapraszają wszystkich na edycję jesienną. 

 

pełnomocnik rektora ds. studentów uzdol-

nionych artystycznie 

Henryk Nawara 
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Piknik „Pod Kasztanami” 
 

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Ab-

solwentów AWF we Wrocławiu było organi-

zatorem plenerowego spotkania pn. Piknik 

pod kasztanami. Spotkanie odbyło się w 

miejscu szczególnie nam bliskim, w pobliżu 

najstarszych budynków dydaktycznych 

Akademii, usytuowanych przy ul. Witelona 

25. 

Tam przed laty odbyło się pierwsze po-

siedzenie Rady Wydziału. Prezes Stowarzy-

szenia dr Władysław Kopyś po przywitaniu 

zgromadzonych osób oddał głos JM Rekto-

rowi AWF we Wrocławiu prof. Andrzejowi 

Rokicie, który w serdecznych słowach, do-

konując uroczystego otwarcia wydarzenia, 

zapewnił na zakończenie swojego wystą-

pienia, że współpraca pomiędzy Stowarzy-

szeniem i władzami uczelni nadal będzie 

miała owocny charakter. 

W uroczystości uczestniczyli także rekto-

rzy poprzednich kadencji: prof. Tadeusz 

Bober, prof. Tadeusz Koszczyc, Prorektor 

ds. Nauczania prof. Ryszard Bartoszewicz i 

kanclerz uczelni dr Zdzisław Paliga. 

Miłym akcentem pierwszej części spotkania 

było wręczenie bukietu kwiatów i podzięko-

wanie za przybycie i uczestnictwo w wyda-

rzeniu absolwentowi naszej uczelni Julia-

nowi Gozdowskiemu. 

Po pamiątkowej wspólnej fotografii odbyła 

się degustacja smakowitego poczęstunku, 

ufundowanego przez niezastąpionych dar-

czyńców dr. Władysława Kopysia i dr. Ad-

ama Dziąski. Czas uczestnikom spotkania 

szybko mijał na sentymentalnych wspo-

mnieniach i wzajemnych serdecznościach.  

Do zobaczenia pod kasztanami za rok. 

  

Henryk Nawara 

Centrum Historii Uczelni 
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