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Z „Życia” uczelni 
 

Złożenie kwiatów na grobach prof. Andrzeja Klisieckiego i prof. Zdzis ława Zagrobelnego 

W dniu 19 października 2017 r. JM Rektor Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. wraz 
z  przedstawicielami Uczelni, Panem prof. dr 
hab. Krzysztofem Sobiechem, Panią Prorektor 
ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr 
Agnieszką Pisulą-Lewandowską, Panem Pro-
rektorem ds. Nauczania dr hab. Ryszardem 
Bartoszewiczem prof. nadzw., Panią Dziekan 
Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anną 
Skrzek, Panem Dziekanem Wydziału Nauk 
o  Sporcie dr hab. Tadeuszem Stefaniakiem, 
prof. nadzw., Panem Prodziekanem ds. Nau-
czania Wydziału Wychowania Fizycznego dr. 
Ryszardem Błachą i Panem dr. Ireneuszem Ci-

chym złożyli kwiaty na grobach założyciela na-
szej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego i Rek-
tora 4-ech kadencji Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu prof. Zdzisława Za-
grobelnego.

        Fot. M. Grochowska 

 

Podpisanie listu intencyjnego 
 
W dniu 4 października 2017 JM Rektor, dr hab. Andrzej 
Rokita, prof. nadzw. podpisał list intencyjny o współ-
pracy z Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Tech-
nicznym im. Jurija Kondratiuka. Obie uczelnie są zaan-
gażowane w proces wprowadzenia innowacyjnych roz-
wiązań w dziedzinie sportu i są gotowe wspierać się we 
wspólnych przedsięwzięciach sportowo – rekreacyjnych 
oraz doświadczeniach dydaktyczno-naukowych.  
Fot. M. Słowińska-Lisowska 
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Środowiskowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Wroc ławskim 
 
W dniu 2 października, podczas Inauguracji 
Środowiskowej, Uczelnie Wyższe Wrocławia 
i  Opola wspólnie rozpoczęły w Oratorium Ma-

rianum rok akademicki 2017/2018. W uroczy-
stości udział wziął Wicepremier, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, 
przedstawiciele wszystkich Wyższych Uczelni 
Wrocławia, władz samorządowych oraz repre-
zentanci studentów. Wydarzenie uświetniły 
przemówienia Przewodniczącego Kolegium 
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola Prof. dr. 

hab. Marka Ziętka, Rektora Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu, otwierające nowy rok akademicki i podsu-
mowujące najważniejsze osiągnięcia pracow-
ników naukowych z rejonu.  
Bardzo interesujące, dla społeczności akade-
mickie,j było wystąpienie Ministra Jarosława 
Gowina, który zaprezentował główne założe-
nia projektu nowej ustawy, reformującej 
szkolnictwo wyższe w Polsce.  

Wykład inauguracyjny – „Badania interdyscy-
plinarne oczami fizyka” – wygłosił prof. An-
drzej Pękalski z Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Ślubowanie od studentów przystępują-
cych do Immatrykulacji odebrał JM Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu, dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. 
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Naszą uczelnię podczas Immatrykulacji repre-
zentowali: Maria Piosik (studentka Kierunku 
Fizjoterapii i Paweł Dudkowski (student 
Kierunku Wychowanie Fizyczne). 

Po uroczystej Inauguracji, tradycyjnie już Rek-
torzy i zaproszeni goście przeszli w orszaku na 
wrocławski Rynek, gdzie w towarzystwie wro-
cławskich chórów akademickich odśpiewano 
„Gaudeamus Igitur

Fot. A. Nowak
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Immatrykulacje  
 

W dniach 28.09.-01.10.2017 na naszej Uczelni odby ły się uroczyste Immatrykulacje 
nowych Studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziałach Wy-
chowania Fizycznego, Fizjoterapii i Nauk o Sporcie z udziałem Władz Uczelni. 

 
Wydział Wychowania Fizycznego 
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Wydział Fizjoterapii 

 
 

 
 
 

Wydział Nauk o Sporcie 
 
 
  
 

 
Fot. A. Nowak 
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Immatrykulacja doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 
2017/2018 

 
 

 W dniu 4 października 2017 r. w Sali Ko-
minkowej odbyła się uroczysta immatryku-
lacja doktorantów rozpoczynających studia 
w roku akademickim 2017/2018. W obec-
ności JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, 
prof. nadzw., Prorektora ds Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą Prof. dr hab. Małgorzaty 
Słowińskiej - Lisowskiej, Prorektora ds. Na-
uczania dr hab. Ryszarda Bartoszewicza, 
prof. nadzw., Kierowników Studiów Dokto-
ranckich: Prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca 
i dr hab. Małgorzaty Mraz, prof. nadzw., 
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 
Prof. dr hab. Teresy Sławińskiej-Ochli, Dzie-
kana Wydziału Fizjoterapii Prof. dr hab. 

Anny Skrzek, Prodziekana ds Nauczania na 
Wydziale Fizjoterapii dr hab. Krystyny Ro-
żek-Piechura, Prof. dr hab. Andrzeja 
Pawłuckiego, Prof. dr hab. Krzysztofa So-
biecha i dr hab. Alicji Dziuby-Słoniny, prof. 
nadzw., doktoranci odebrali Decyzje o Przy-
jęciu na Studia Doktoranckie. W tym roku 
studia doktoranckie rozpoczyna 11 osób 
z  Wydziału Fizjoterapii i Wydziału Wycho-
wania Fizycznego.

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 
Życie Akademickie – Newsletter 11/2017 
Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 8 
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. 

Pokolenie W to wspólny projekt miasta Wrocławia oraz 
działających dziesięciu państwowych uczelni. Projekt 
powstał z myślą o młodych ludziach, którzy w pewnym 
momencie swojego życia stają przed trudną decyzją 
dotyczącą swojej przyszłości i miejsca dla siebie. Jego 

celem jest zachęcenie ich do podejmowania studiów, a następnie pracy we Wrocławiu. 

Pokolenie W to osoby urodzone, mieszkające, pracujące lub uczące się we Wrocławiu, które 
swoim działaniem wpływają na różne sfery życia wielu osób. 
W projekcie przedstawione zostały sylwetki czterdziestu osób realizujących swoje pasje w róż-
nych obszarach życia – od sztuki, teatru, literatury, przez sport, militaria, po naukę i technolo-
gię. Wszystkich łączy jedno – Wrocław. Bohaterowie to studenci, absolwenci, naukowcy i pa-
sjonaci, którzy swoim zaangażowaniem i niezwykłą charyzmą firmują również uczelnie, z któ-
rych się wywodzą. Udowadniają, że nawet w tak dużym ośrodku akademickim, jakim jest Wro-
cław, jest miejsce dla znakomitych indywidualności. 

Projekt promuje kampania o zasięgu ogólnopolskim, która potrwa do końca listopada 2017 
roku. Obejmuje ona Internet, media społecznościowe oraz outdoor. Za stworzenie strategii, 
ideę kreatywną, koncepcję i egzekucję działań w kanałach digital oraz social media odpowiada 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA 

 
 

Partnerzy projektu: 
- Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu 
- Akademia Sztuk Teatralnych im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we 
Wrocławiu 
- Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Ta-
deusza Kościuszki 
- Akademia Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu 
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocła-
wiu 
- Politechnika Wrocławska 
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Ślą-
skich we Wrocławiu 
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
- Uniwersytet Wrocławski. 
 
Przedstawicielami Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu są: 

Prof. dr hab. Jan Chmura  

Wacław Skarul  

Rafał Omelko  

Mariusz Tomczak 
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Relacja z Inauguracji nowego roku akademickiego 

 
Gaudeamus igitur… 
Siedemdziesiąta pierwsza inauguracja roku 
akademickiego w Akademii Wychowania Fi-
zycznego odbyła się, zgodnie z tradycją 
wrocławskich szkół wyższych, w murach 
najstarszej wrocławskiej uczelni - w Orato-
rium Marianum Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Tegoroczną inauguracją zaszczycili 
swoją obecnością liczni znakomici goście 
jak i oddani przyjaciele uczeni. 
Najważniejszym wydarzeniem było nadanie 
tytułu Doctora Hono-
ris Causa byłemu rek-
torowi Akademii Wy-
chowania Fizycznego 
w Poznaniu prof. dr 
hab. Wiesławowi 
Osińskiemu, który 
na zakończenie uro-
czystości wygłosił 
wykład inaugura-
cyjny O kulturze fi-
zycznej i idei osobi-
stej wolności. 
Podczas inauguracji JM Rektor, w związku 
z  otrzymaniem tytułu naukowego profe-
sora, mianował Panią prof. dr hab. Annę 
Skrzek, Dziekana Wydziału Fizjoterapii, na 
stanowisko profesora zwyczajnego. 

Jak co roku dokonano uroczystego aktu im-
matrykulacji przedstawicieli studentów I 
roku Wydziałów: Wychowania Fizycznego, 

Fizjoterapii i Nauk o Sporcie raz reprezen-
tantów studentów I roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
W imieniu studen-
tów głos zabrał, po 
raz ostatni w roli 
Przewodniczącego 
Uczelnianej Rady 
Samorządu Stu-
denckiego Mariusz 
Tomczak. 
W dalszej części 
uroczystości wrę-
czono dyplomy 
przedstawicielom tegorocznych absolwen-
tów. W roku akademickim 2016/2017 stu-
dia na wrocławskiej AWF ukończyło 1251 
studentów, w tym nasi czołowi reprezen-
tanci Polski w piłce ręcznej: Bartłomiej 
Jaszka, Marcin Lijewski, Krzysztof Lijewski, 
Damian Wleklak,, Sławomir Szmal, Kamil 
Syprzak oraz Tomasz Rosiński. 

JM Rektor w towarzystwie Dziekanów 
wszystkich wydziałów przyjął także ślubo-
wanie przedstawicieli 26 osób promowa-
nych na stopień doktora. Dokonano rów-
nież promocji doktorów habilitowanych: dr 
hab. Ewy Bieć, dr hab. Bogdana Pietra-
szewskiego, dr hab. Mariusza Sołtysika 
oraz dr hab. Jacka Stodółki. 
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Podczas uroczystości czterech pracowników 
naszej uczelni : 

• Pani dr hab. Anna Burdukiewicz, 
prof. AWF 

• Pani dr hab. Krystyna Rożek-Pie-
chura, prof. AWF 

• Pani dr hab. Marta Wieczorek , 
prof. AWF 

• Pani dr Ewa Bakońska-Pacoń 
zostało odznaczonych Medalami Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Medale Zasłużony dla Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu, przyznawane 
przez Senat Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu, otrzymał Pan Jerzy 
Michalak z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz Pan Mar-
cin Urban z Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć 
naszych wspaniałych sportowców. Nagrody 
wręczane przez Rektora AWF Wrocław i 
Prezesa TWG 2017 Pana Marcina Przychod-
nego trafiły do rąk: 

Rafała Omelki – złotego i srebrnego 
medalisty halowych Mistrzostw Europy oraz 

brązowego medalisty Uniwersjady w Taipei 
2017 

Joanny Linkiewicz – srebrnej meda-
listki Uniwersjady w Taipei 2017 

Filipa Broniszewskiego – brązowego 
medalisty Uniwersjady w Taipei 2017 

Michała Bąbosa – brązowego medali-
sty The World Games 2017 

Damiana Królewicza – złotego meda-
listy Mistrzostw Świata osób po transplan-
tacji Malaga 2017,  

oraz czołowych zawodników piłki ręcz-
nej, wielokrotnych reprezentantów Polski – 
olimpijczyków, medalistów Mistrzostw 
Świata: 

• Bartłomieja Jaszki 
• Marcina Lijewskiego 
• Damiana Wleklaka 

 
Uroczystość Inauguracji uświetnił występ 
przedstawicieli wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego Pani Emilii 
Razik (sopran) oraz Pani prof. Marii Cze-
chowskiej – Królickiej (fortepian). 
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Przemówienie JM Rektora wyg ło-
szone podczas Inauguracji roku aka-
demickiego 2017/2018 

 
Wysoki Senacie, 
Szanowni Goście, 
Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu! 
Po raz kolejny, już 71, spotykamy się na 
uroczystości Inauguracji Roku Akademic-
kiego 2017/2018 w Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Tradycyjnie roz-
poczynamy go w murach Uniwersytetu 
Wrocławskiego, tym razem w pięknej Auli 
Oratorium Marianum, przypominając kolej-
nym pokoleniom studentów i pracowników 
o korzeniach naszej Alma Matris. Za możli-
wość tegorocznego inaugurowania naszej 
działalności w kolebce akademickości Wro-
cławia bardzo serdecznie dziękujemy wła-
dzom Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Ubiegły rok akademicki był wyjątkowy, po-
nieważ w uroczysty sposób świętowaliśmy 
jubileusz 70-lecia naszej Akademii. Był to 

rok wielu refleksji, wydarzeń naukowych, 
edukacyjnych i towarzyskich. 
Tegoroczna Inauguracja ma dla środowiska 
naszej Akademii znaczenie niezwykłe. 
Głównym punktem programu uroczystości 
jest nadanie godności Doktora Honoris 
Causa Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, Panu prof. dr. hab. Wiesła-
wowi Osińskiemu. 
Wysoki Senat naszej Akademii, w dniu 29 
czerwca br., kierując się ogromnymi osią-
gnięciami i zasługami dla nauk o kulturze 
fizycznej, dorobkiem naukowym i dydak-
tycznym, zasługami dla rozwoju uczciwego 
współzawodnictwa w sporcie, a także 
wspaniałą osobowością Pana Profesora 
Wiesława Osińskiego, podjął uchwałę na-
dającą Mu tytuł Doktora Honoris Causa. 
Dostojny Doktorze Honorowy! 
W tym, tak uroczystym dla nas dniu, 
w  imieniu swoim i całego środowiska aka-
demickiego naszej Uczelni, witam Pana bar-
dzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie nada-
nej przez Senat najwyższej godności aka-
demickiej - Doktora Honoris Causa Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Cieszę się, że mogę przywitać najbliższe 
Panu osoby, w szczególności Pańską mał-
żonkę Ewę, syna Bartosza, a także rodzinę 
i przyjaciół. 
Witam również recenzentów – Panią Profe-
sor Teresę Sławińską-Ochlę i Pana Profe-
sora Edwarda Mleczkę oraz laudatora – 
Pana Profesora Tadeusza Koszczyca. 
Inauguracja roku akademickiego to nie 
tylko wewnętrzna sprawa naszej Uczelni. 
To również święto środowiska społecznego, 
w którym szkoła funkcjonuje. Potwierdze-
niem moich słów jest obecność dostojnych 
gości naszej Szkoły. W tym wyjątkowym 
dniu dla naszej Uczelni, witam bardzo ser-
decznie wszystkich zebranych ( … ) 
Szanowni Państwo, 
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Niestety niemal co roku zdarza się, że nie 
jest nam dane spotykać wszystkie osoby 
z naszego uczelnianego środowiska. Dziś 
nie mogę skierować słów powitania do tych, 
którzy w ostatnim roku akademickim ode-
szli od nas na zawsze. Wśród Nich znaleźli 
się wspaniali, długoletni nauczyciele akade-
miccy oraz pracownicy administracyjni: 
dr hab. Adam Seniów, 
Ryszard Hadam, 
Adam Kruszelnicki, 
Teresa Amrozińska, 
Andrzej Biegalski, 
Zbigniew Fedus, 
Irena Ławecka, 
Jadwiga Przybylska, 
Franciszek Siwy. 
Proszę Państwa o powstanie i uczczenie Ich 
pamięci chwilą ciszy. 
Drodzy Państwo, 
rozpoczynając pełnienie funkcji rektora 
w  kadencji 2016-2020 przedstawiłem naj-
ważniejsze, moim zdaniem, kierunki roz-
woju Uczelni na najbliższe lata. Podstawo-
wym założeniem było budowanie przewagi 
konkurencyjnej Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu na rynku usług 
edukacyjnych. 
Z perspektywy minionych 12 miesięcy 
można przyjąć, że realizacja tych zamierzeń 
jest możliwa i akceptowana przez zdecydo-
waną większość społeczności Akademii. 
W działalności naukowej, mimo corocznego 
pomniejszania przez Ministerstwo dotacji 
stacjonarnej, a w bieżącym roku w sposób 
drastyczny, władze uczelni i Senat podjęły 
zdecydowane działania związane z rozwo-
jem kadr naukowych. Senat Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu, dbając 
o stały rozwój naukowy uczelni i jej pracow-
ników, określił założenia polityki naukowej 
Uczelni do roku 2020. Jako nadrzędny cel 
przyjęto podniesienie pozycji naukowej 

Uczelni przez uzyskanie w procedurze ewa-
luacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego możliwie najwyższej kategorii 
naukowej przez poszczególne wydziały. Po-
nadto wprowadzone zostały zasady awan-
sów zawodowych nauczycieli akademickich 
oraz regulamin okresowej oceny nauczycieli 
akademickich. 
W minionym roku akademickim tytuł profe-
sora uzyskała Pani Anna Skrzek (serdecznie 
gratulujemy), a cztery osoby stopień dok-
tora habilitowanego. Trwa procedura jed-
nej profesury i jednej habilitacji. Stopień 
naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej 
uzyskało 26 osób. 
(Przedstawiciele doktorów habilitowanych 
i  doktorów otrzymają dyplomy doktorskie 
w czasie dzisiejszej inauguracji). 
W roku akademickim 2016/2017 nauczy-
ciele Akademii realizowali 11 projektów ba-
dawczych finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Łączna wartość realizo-
wanych aktualnie projektów naukowych 
wyniosła blisko 4 200 000 zł. W ramach 
działalności statutowej prowadzono bada-
nia w 130 tematach. Efektem wszystkich 
badań naukowych prowadzonych przez 
pracowników naszej Szkoły było opubliko-
wanie 160 prac. Opublikowano 68 artyku-
łów w czasopismach naukowych z Listy Fi-
ladelfijskiej. 
Pracownicy Uczelni zorganizowali 9 konfe-
rencji naukowych, w tym pięć konferencji 
międzynarodowych i cztery ogólnopolskie. 
Mijający rok zaowocował nawiązaniem 
współpracy z kolejnymi jednostkami nauko-
wymi z Polski i ze świata m.in. 
• Förderkreis Historisches Archiv zum 

Tourismus e.V. w Berlinie 
• Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 

i Sportu Palestra w Pradze (Czechy). 
• Harbin Sport University (Chiny). 
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• National Taiwan Sport University w Tai-
pei. 

• Akademia Marynarki Wojennej im. Bo-
haterów Westerplatte w Gdyni. 

Ponadto nastąpiło znaczne zwiększenie mo-
bilności pracowników i studentów w ra-
mach programu Erasmus plus i w ubiegłym 
roku wyjechało za granicę 47 pracowników, 
to jest blisko dwukrotnie więcej niż w latach 
poprzednich. 
Dzięki zakupowi oprogramowania typu pa-
nel redakcyjny Editorial System dla trzech 
czasopism wydawanych przez nasze Wy-
dawnictwo: Human Movment, Physiothe-
rapy Quartely, Rozprawy Naukowe uspraw-
niono ich funkcjonowanie i zwiększyło to 
szansę na ubieganie się czasopisma Human 
Movment o umieszczenie go w bazie Jour-
nal Citation Reports. 
Utworzono Centralne Laboratorium Nau-
kowo-Badawcze i Wydziałowe Pracownie 
Naukowo-Badawcze. Powołanie tych jedno-
stek miało na celu optymalizowanie wyko-
rzystania narzędzi badawczych oraz stwo-
rzenie atrakcyjnej oferty komercyjnej dla 
diagnostyki (m. in. osób uprawiających 
sport czy ludzi starszych). 
Szanowni Państwo, 
Poprzedni rok był dla Akademii pomyślny 
i  bardzo pracowity, także pod względem 
dydaktyki. 
Swoją działalność rozpoczął Instytut Edu-
kacji Szkolnej powołany we wrześniu 2016 
roku. Głównym jego zadaniem jest rozwój 
kierunku wychowanie fizyczne i utworzenie 
nowej, atrakcyjnej oraz dostosowanej do 
potrzeb rynku, oferty edukacyjnej dla kan-
dydatów na studia. 
Dokonano szczegółowego przeglądu pro-
gramów kształcenia na poszczególnych kie-
runkach studiów. Wyniki przeglądu stano-
wiły podstawę modyfikacji wytycznych Se-
natu dla poszczególnych rad wydziałów 

w  zakresie konstruowania programów stu-
diów. W efekcie powstały nowe programy 
studiów I i II stopnia na kierunku wychowa-
nie fizyczne oraz na jednolitych studiach 
magisterskich na kierunku fizjoterapii. 
Wprowadzono również zmiany w organiza-
cji studiów dające studentom możliwość 
decydowania o własnym, indywidualnym 
planie zajęć dydaktycznych. Ułatwiło to im 
godzenie obowiązków dydaktycznych z ka-
rierą sportową czy pracą zarobkową. 
W nadchodzącym roku, aby zwiększyć moż-
liwości łączenia przez studentów studiowa-
nia z innymi obowiązkami przez nich podej-
mowanymi planujemy szersze wykorzysta-
nie technik kształcenia na odległość. 
Efektywność działalności naukowej i dydak-
tycznej Akademii staramy się systematycz-
nie podnosić poprzez realizację różnych 
projektów doskonalących kompetencje na-
uczycieli akademickich, pracowników admi-
nistracji oraz kadry kierowniczej. W ostat-
nim roku rozpoczęliśmy pięć takich przed-
sięwzięć finansowanych ze środków ze-
wnętrznych o łącznej wartości ponad 3 300 
000 zł. 
Troska o rozszerzanie oferty edukacyjnej 
dla studentów, znakomita baza dydak-
tyczna oraz wysokokwalifikowana kadra na-
uczycieli akademickich, a także renoma wy-
nikająca ze zwycięstw w rankingach szkół 
wyższych stale przyciąga wielu kandydatów 
do naszej Uczelni. Tegoroczną rekrutację, 
w której wzięło udział 3330 Kandydatów, 
można uznać za jedną z najlepszych, 
a  liczba 12 osób na jedno miejsce, na stu-
dia pierwszego stopnia na kierunku kosme-
tologia, robi wrażenie. 
W roku akademickim 2016/2017 w naszej 
Akademii, na sześciu kierunkach, studio-
wało 3781 studentów oraz 149 doktoran-
tów. Studia ukończyło 662 licencjatów, 589 
magistrów oraz 26 doktorantów. Do grona 
studentów, którzy ukończyli naukę w naszej 
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Uczelni należą nasi wspaniali reprezentanci 
Polski w piłce ręcznej, dwukrotni medaliści 
Mistrzostw Świata i wielokrotni klubowi me-
daliści mistrzostw Polski i Europy: Sławomir 
Szmal, Krzysztof i Marcin Lijewscy, Damian 
Wleklak, Kamil Syprzak, Tomasz Rosiński 
czy Bartłomiej Jaszka. 
W studiach podyplomowych i kursach do-
skonalenia zawodowego uczestniczyło 
około 250 osób. Na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku studiowało łącznie 140 słucha-
czy. 
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że na-
leżyte wypełnianie podstawowych funkcji 
wyższej uczelni: dydaktycznej i naukowej 
nie byłoby możliwe bez udziału i zaangażo-
wania pracowników administracyjno-tech-
nicznych. Ich ciężka praca, dla osób niewta-
jemniczonych czasami jest całkowicie nie-
dostrzegalna, jak choćby w przypadku 
kompletowania dokumentacji niezbędnej 
do przygotowania oceny parametrycznej 
w  Uczelni, lub oceny okresowej nauczycieli 
akademickich, która miała miejsce w tym 
roku. Ale są i takie sytuacje, jak choćby dzi-
siejsza uroczysta inauguracja, Święto 
Uczelni czy organizacja wydarzeń studenc-
kich i sportowych, gdzie w pełni możemy 
zobaczyć ich zaangażowanie i poświęcenie. 
Za całoroczny wysiłek składam Państwu 
serdeczne podziękowania i gratulacje. 
Szanowni Państwo, 
Dla sprawniejszego funkcjonowania Akade-
mii, dokonujemy modyfikacji struktury 
Uczelni. 
Na Wydziale Wychowania Fizycznego po-
wołany zostanie Instytut Nauk o Człowieku, 
do którego wejdą Katedry Biostruktury i Fi-
zjologii oraz Zakład Biomechaniki. To połą-
czenie spowoduje, że w/w jednostki będą 
mogły lepiej służyć rozwojowi naukowo – 
dydaktycznemu pracowników. 

W pionie administracyjnym połączyliśmy 
część Działu Eksploatacji z Działem Admini-
stracyjno-Gospodarczym, a pozostałych 
pracowników przenieśliśmy do budynku P5 
z nowymi zadaniami. Dzięki temu powstał 
zespół, którego zadaniem będzie przede 
wszystkim zwiększenie wynajmu obiektów 
AWF Wrocław. 
Połączyliśmy również Przystań z Ośrodkiem 
Dydaktyczno-Sportowym w Olejnicy i po-
wierzyliśmy zarządzanie tą jednostką jednej 
osobie. Zakończyliśmy budowę kanalizacji 
wodno-sanitarnej w ośrodku w Olejnicy co 
w zdecydowany sposób obniżyło koszty 
funkcjonowania i zwiększyło komfort wypo-
czynku odwiedzających. 
Dokonaliśmy też drobnych remontów na te-
renie naszego Ośrodka, co w znaczący spo-
sób wpłynęło na efekt wizualny. 
Także na terenie kampusu AWF we Wrocła-
wiu zrealizowano szereg inwestycji. 
W lipcu została zakończona budowa zaple-
cza sanitarno-szatniowego dla kompleksu 
boisk do gier otwartych wraz z nagłośnie-
niem aren sportowych. Powstały budynek 
kontenerowy z szatniami i salą konferen-
cyjną (P6), został kompleksowo wyposa-
żony we wszystkie media, a także system 
monitoringu i alarmy. Dzięki tej inwestycji 
uwolniliśmy szatnie w budynku P 5, które 
w  optymalny sposób będą mogły służyć 
naszym studentom, realizującym w sali 
sportowej zajęcia 
Dokonano modernizacji oświetlenia i nagło-
śnienia w Hali Wielofunkcyjnej i Hali Spor-
tów Walki. W ten sposób znacznie zwięk-
szyliśmy atrakcyjność obu obiektów, 
a  także możliwości ich wynajmu. Dzięki tej 
inwestycji w Hali Wielofunkcyjnej mogą już 
być przeprowadzane transmisje telewizyjne 
wydarzeń sportowych na najwyższym po-
ziomie. Środki na te inwestycje w kwocie 
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prawie milion czterysta tysięcy złotych po-
zyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Bardzo dziękujemy. 
W mijającym roku również na terenie spor-
towo-rekreacyjnym kampingu, należącego 
do naszej Akademii, a dzierżawionemu 
przez KS AZS-AWF Wrocław, wykonano 
szereg prac związanych z przebudową in-
frastruktury. Między innymi przy dużym 
wsparciu Urzędu Miejskiego, naszej Akade-
mii i KS AZS-AWF zostały wykonane przyłą-
cza wodociągowe i kanalizacyjne do 28 sta-
nowisk dla camperów, a także wykonano 
przyłącza elektryczne do 56 stanowisk dla 
camperów. W bieżącym roku zakończona 
zostanie również budowa, długo oczekiwa-
nego, kontenerowego zaplecza sanitarnego 
na terenie kampingu. Dzięki tym inwesty-
cjom w zdecydowany sposób poprawi się 
baza naszego kampingu. 
Poczyniono starania związane z przebu-
dową stadionu lekkoatletycznego przy ulicy 
Witelona 25a. Wysoki Senat Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu wyraził 
zgodę na rozpoczęcie realizacji zadania in-
westycyjnego pn. „Przebudowa i moderni-
zacja Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. 
Witelona 25 we Wrocławiu”, co pozwoliło 
na prowadzenie dalszych działań związa-
nych z realizacją zadania. 
W mijającym roku podjęto starania w spra-
wie ew. budowy hali LA. Senat naszej Aka-
demii wyraził zgodę na rozpoczęcie realiza-
cji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
hali lekkoatletycznej”. Złożyliśmy pismo do 
Prezydenta Wrocławia o zmianę zagospo-
darowania przestrzennego terenu Stadionu 
Olimpijskiego. 
Władze Uczelni i Senat, nie chcąc narażać 
Akademii na straty, podjęły decyzję o prze-
kształceniu hotelu w Dom Studencki „Olim-
pia”. Obecnie w byłym hotelu „Olimpia”, 
mieszka 49 studentów, a powierzchnie na 

parterze przeznaczone na restaurację, zo-
stały wynajęte kontrahentowi. 
Szanowni Państwo, 
Nasi studenci mogą pochwalić się wieloma 
sukcesami sportowymi. Do najważniejszych 
w mijającym roku akademickim można za-
liczyć medale zdobyte podczas Halowych 
Mistrzostw Europy w Belgradzie (LA): - 
złoty i srebrny - Rafał Omelko, a także me-
dale zdobyte podczas XXIX Letniej Uniwer-
sjady w Taipei : - srebrny medal w LA -Jo-
anna Linkiewicz, brązowy medal – Rafał 
Omelko, brązowy medal (szpada)l – Filip 
Broniszewski. Podczas The World Games 
2017 (karate sportowe) brązowy medal – 
Michał Bąbos oraz medale zdobyte na Aka-
demickich Mistrzostwach Europy (tenis sto-
łowy) - złoty medal (gra podwójna) - Pau-
lina Nowacka, Sandra Wabik, Katarzyna 
Osińska, Mistrzostwa Świata w chodzie na 
5 km osób po transplantacji - złoty medal - 
Damian Królewicz 
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulu-
jemy ! 
Dumni jesteśmy również ze zdobycia kilku-
nastu medali w Mistrzostwach Polski Senio-
rów, młodzieżowców i w Akademickich Mi-
strzostwach Polski. 
Prężnie działa Studenckie Towarzystwo Na-
ukowe skupiające studentów w 37 kołach 
naukowych. Jak co roku zorganizowano 
konferencję, na którą przyjechali studenci 
z  całej Polski i zaprezentowali łącznie 52 
prace naukowe. 
Po raz dziesiąty odbyły się „Onkoigrzyska”, 
organizowane przez pracowników naszej 
Uczelni wspólnie z Uniwersytetem Medycz-
nym we Wrocławiu. Po raz pierwszy nato-
miast odbył się Festyn sportowo-rekrea-
cyjny „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF 
Wrocław”, który jest nawiązaniem do Dol-
nośląskiego Święta Sportu i długoletniej im-
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prezy biegowej „Przewietrz się na Olimpij-
skim”. Udział w nim wzięło blisko 2000 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Dumą napawa nas aktywność studentów 
i pracowników w Zespole Pieśni i Tańca 
AWF „Kalina”, który w bieżącym roku aka-
demickim obchodzić będzie 35-lecie swojej 
działalności artystycznej. W tym czasie Ze-
spół zdobył liczne nagrody i wyróżnienia 
w krajowych i zagranicznych festiwalach. 
W ostatnim czasie „Kalina” reprezentowała 
kulturę naszego Kraju na festiwalu Balkan 
Folk Fest w Bułgarii. 
Miniony rok, jak wiele poprzednich, upłynął 
pod znakiem znakomitej współpracy naszej 
Akademii ze środowiskiem zewnętrznym. 
Z  władzami Wrocławia, Dolnego Śląska 
i  Urzędu Wojewódzkiego oraz wieloma róż-
nymi instytucjami naszego Regionu. Z tego 
miejsca jeszcze raz dziękuję i deklaruję 
wolę stałej współpracy dla dobra nas 
wszystkich. 
Jednym z przykładów owocnej współpracy 
były organizowane we Wrocławiu, najwięk-
sze w historii naszego kraju zawody spor-
towe The World Games 2017. Dla naszej 
Uczelni była to ogromna promocja i bez-
cenne doświadczenie, które z pewnością 
w  przyszłości zostanie wykorzystane pod-
czas organizacji kolejnych imprez sporto-
wych. Dla naszych wspaniałych Studentów, 
zaangażowanych przede wszystkim w wo-
lontariat podczas The World Games 2017, 
była to kolejna możliwość zdobywania do-
świadczenia przy organizacji tak dużego 
wydarzenia sportowego. Bardzo serdecznie 
gratulujemy organizacji The World Games 
2017, obecnym w dniu dzisiejszym przed-
stawicielom Urzędu Miasta i Komitetu Orga-
nizacyjnego, na czele z Jego Prezesem Pa-
nem Marcinem Przychodnym oraz dzięku-
jemy za bardzo dobrą współpracę. 
Drodzy Państwo, 

wchodzimy w 71 rok funkcjonowania naszej 
Akademii. Nadchodzący rok będzie kolej-
nym trudnym okresem funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego oraz nauki polskiej. 
Trwający wciąż proces reformy szkolnictwa 
wyższego z pewnością przyniesie istotne 
zmiany w działalności Uczelni. Doświadcze-
nia ostatnich lat bardzo dobrze nauczyły 
nas funkcjonować w takich warunkach. 
Pragnę jednak poinformować społeczność 
akademicką, że dzięki dużym staraniom 
władz Uczelni oraz Senatu i podjętym 
w  porę zabiegom pozyskania dodatkowych 
środków oraz działaniom restrukturyza-
cyjno-oszczędnościowym sytuacja ekono-
miczna Szkoły jest zadowalająca i stabilna. 
Jednakże wymogiem chwili jest wspólna 
troska o rozsądne wydawanie pieniędzy, 
gospodarskie decyzje na każdym stanowi-
sku pracy oraz zaangażowanie i w pełni 
profesjonalny wysiłek w wykonywaniu swo-
ich obowiązków. 
W tym miejscu chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom, dzięki 
którym został wdrożony plan działań, 
przedstawiony na posiedzeniu Senatu oraz 
spotkaniu z całą społecznością akademicką 
dotyczący funkcjonowania Uczelni w sytua-
cji obniżonej dotacji. Bardzo serdecznie 
dziękuję również wszystkim pracownikom 
za wyrozumiałość, zrozumienie sytuacji 
i  właściwe podejście do często trudnych, 
ale niezbędnych zmian. Zmian, które po-
mogą nam stabilnie przetrwać ten trudny 
okres przemian systemowych. 
Aktywna postawa oraz optymizm, o który 
apeluję, pozwolą nam wspólnie na realiza-
cję kolejnych kroków, zmierzających do dal-
szego rozwoju naszej Akademii. 
Do optymistycznych przemyśleń skłaniać 
mogą dodatkowo wyniki tegorocznych ran-
kingów szkół wyższych, w których Akade-
mia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
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oraz Wydział Wychowania Fizycznego zaj-
mują po raz kolejny pierwsze miejsca. To 
już 6 raz w ostatnich ośmiu latach. 
Szanowni Państwo, 
19 września 2017r w Krakowie, Wicepre-
mier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Pan Jarosław Gowin przedstawił pro-
jekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie 
wyższym. Proponowane zmiany dotyczą 
wielu obszarów. Między innymi: zwiększe-
nie roli Senatu i statutu Uczelni, powołanie 
Rad Uczelni, ustalenie kryteriów doskonało-
ści badawczej, integracja strumieni finanso-
wania, zwiększenia roli Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, wprowadzenie nowego 
modelu kształcenia doktorantów i ścieżek 
rozwoju naukowego oraz dydaktycznego. 
Projekt ustawy trafi do konsultacji społecz-
nych, następnie do Sejmu i Senatu. Ustawa 
ma obowiązywać od 1 października 2018r. 
Poszczególne zapisy ustawy będą sukce-
sywnie wprowadzane, a ostateczny termin 
na wejście w życie pełnej wersji ustawy to 
2026r. Uczelnie będą miały jeden rok na 
przygotowanie Statutu (tzn. do 1 września 
2019r). Przed nami ciężka, systematyczna 
praca, z którą (jestem przekonany) pora-
dzimy sobie. 
Szanowni Państwo, 
Bardzo serdecznie dziękuję moim Prorekto-
rom, Dziekanom poszczególnych wydzia-
łów, wysokiemu Senatowi, Radom Wydzia-
łów, Radzie Rektorów, Administracji i Stu-
dentom oraz Stowarzyszeniu Absolwentów 
za ciężką pracę w poprzednim Roku Akade-
mickim. Dziękuję za konstruktywne dysku-
sje i proszę o ich kontynuację dla dobra na-
szej Kochanej Alma Matris. 
Dziękuję również Konwentowi naszej Aka-
demii za działalność na rzecz rozwoju na-
szej Szkoły. 
Wysoki Senacie, 
Drodzy Studenci i Pracownicy, 
Szanowni Państwo, 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 UWA ŻAM ZA 
OTWARTY! 
QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNA-
TUMQU. 
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Rozmowa z Mariuszem Tomczakiem – byłym przewodniczącym 
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

 

 
Panie Mariuszu, zakończył Pan swoją 
kadencję jako przewodniczący Uczel-
nianej Rady Samorządu Studenckiego. 
Jak Pan ocenia minione trzy lata? 
Ostatnie trzy lata oceniam jako okres wy-
jątkowo pracowity, już od pierwszego dnia 
swojej kadencji postawiłem na - moim zda-
niem - bardzo twarde i konkretne zmiany, 
zgodnie z moją wizją samorządu. Nie było 
to wcale takie łatwe, najpierw musiałem do 
swoich planów oraz propozycji przekonać 
Radę Samorządu, jako młody, wtedy jesz-
cze raczkujący samorządowiec, musiałem 
udowodnić, często o 3-4 lata starszym ko-
leżankom i kolegom, którzy mieli już 
ogromne doświadczenie na wielu płaszczy-
znach, że zmiany, które proponuję są sen-
sowne i niezbędne ku temu żeby podnieść 
rangę nie tylko naszych wydarzeń, ale 
i  wszelkich działań URSS. Teraz z perspek-
tywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że 

osiągnęliśmy więcej niż planowałem. 
Co Panu sprawiało największą trud-
ność na początku, a co na końcu ka-
dencji? 
Poznanie struktury uczelni - na samym po-
czątku ciężko było zapamiętać, do których 
drzwi zapukać, z którą osobą porozmawiać, 
żeby udało się cokolwiek posunąć do 
przodu. Początki były bardzo trudne, kiedy 
udało nam się zrobić jeden krok do przodu, 
nagle cofaliśmy się o dwa. Takie były po-
czątki, wszystko zmieniało się z każdym 
dniem, ciężko jest stwierdzić, co było naj-
trudniejsze na końcu kadencji. Mogę jedy-
nie stwierdzić, że przez całe trzy lata ciężko 
było pogodzić wiele obowiązków - funkcja 
przewodniczącego, obowiązki w uczelnia-
nych komisjach, funkcje w organizacjach 
w  Polsce, studia, życie prywatne, ale nagle 
okazuje się, że wszystko da się pogodzić 
choć z pozoru wydawało się to kompletnie 
niemożliwe. 
Jakie wydarzenie organizowane przez 
URSS zapadło Panu najbardziej w pa-
mięci (zarówno w sensie pozytywnym 
jak i negatywnym)? 
Każde z naszych wydarzeń pamiętam bar-
dzo dobrze, myślę, że to przez to, iż wszyst-
kie wydarzenie wiązały się dla mnie 
z  ogromnymi emocjami, zawsze podcho-
dziłem do wszystkiego bardzo personalnie 
i  uważałem, że wszystko musi być idealne. 
Niewątpliwie jednak najtrudniejsze zawsze 
były dla mnie AWFalia. Śmiało mogę powie-
dzieć, że zapadały mi w pamięci wszystkie 
edycje, zarówno pod względem pozytyw-
nym, jak i negatywnym. AWFalia to najbar-
dziej wymagające i stresujące z wydarzeń, 
ale sprawiające bardzo dużo przyjemności 
i  radości.  

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 
Życie Akademickie – Newsletter 11/2017 
Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 19 
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. 

Co Pan uważa za swój największy 
sukces? 
Niewątpliwie za największy sukces uważam 
przejęcie przez URSS dawnego klubu stu-
denckiego „DISCUS”, a następnie prze-
kształcenie go w Centrum Kultury Akade-
mickiej. W trakcie trzech lat udało nam się 
pozyskać środki na aż trzy z czterech prze-
widzianych etapów remontu klubu, bardzo 
żałuję, że nie zdążyliśmy zamknąć całości 
przewidzianej przez specjalistów, ale uwa-
żam obecny stan oraz formę funkcjonowa-
nia CKA za bardzo zadowalający. Głęboko 
liczę na to, że przyszłe władze samorządu 
doprowadzą do zamknięcia projektu re-
montów tak, aby nasze koleżanki i nasi ko-
ledzy studenci mogli cieszyć się wyjątko-
wym, nowoczesnym miejscem dedykowa-
nym specjalnie dla nas - studentów, a znaj-
dującym się bezpośrednio na mapie naszej 
uczelni. Jeżeli udałoby się im doprowadzić 
założenia naszego planu do końca Samo-
rząd Studencki naszej AWF wzorem innych 
uczelni, opiekowałby się nie tylko klubem, 
ale i pomieszczeniami znajdującymi się nad 
nim, adaptując prawie cały budynek na cele 
studenckie blisko stołówki, funkcjonującej 
na wysokim poziomie. Niestety na te 
zmiany potrzeba jeszcze czasu. Bardzo cie-
szę się, że udało mi się znaczą część z nich 
już zapoczątkować, jak m.in. zmiana dzier-
żawcy lokalu przeznaczonego na stołówkę 
studencką. Mam ogromną nadzieję, iż nad-
chodzący przetarg wyłoni nowego kontra-
henta, który sprosta potrzebom zarówno 
studentów jak i pracowników naszej akade-
mii. 
Jak się Panu współpracowało z wła-
dzami Uczelni? 
Miałem niewątpliwą przyjemność współpra-
cować z władzami Uczelni, aż dwóch kaden-
cji. Bardzo miło wspominam współpracę 
z  Rektorem Juliuszem Migasiewiczem 
i  Jego zespołem. To właśnie wtedy miałem 

przyjemność pracować bezpośrednio z ów-
czesnym Prorektorem ds. Studenckich 
i  Sportu Akademickiego, a obecnym Rekto-
rem AWF Wrocław Profesorem Andrzejem 
Rokitą. Okres ten wspominam jako złoty 
okres rozwoju oraz zmian w działaniu Sa-
morządu na naszej Uczelni. Niemniej jed-
nak cenię sobie współpracę z obecnym 
składem zarówno władz rektorskich, jak 
i  władz dziekańskich wszystkich wydzia-
łów. Jestem przekonany, że współpraca na 
linii władze akademii - samorząd studencki, 
będzie układała się pomyślnie za każdym 
razem, do momentu, gdy obie strony, będą 
potrafiły znaleźć nić porozumienia, a może 
i nawet poszedłbym o krok dalej, myślę, że 
będzie się ona układała do momentu, aż we 
władzach każdej uczelni nie tylko naszej, 
będzie świadomość, że studenci są nie tylko 
fundamentem, ale i każdym z filarów 
uczelni, bez nich nie ma budynków, boisk, 
nie ma akademii. 
A jak układała się współpraca ze stu-
dentami? 
Skłamałbym mówiąc, że zawsze było ideal-
nie. Niestety to już chyba pewna norma 
wśród ludzi pracujących społecznie, że nie 
zawsze da się dogodzić każdemu. Zawsze 
bardzo ceniłem sobie opinię studentów, bo 
to przecież oni byli moimi bezpośrednimi 
zwierzchnikami i tak naprawdę to bezpo-
średnio dla nich pracowałem ja, ale i każda 
osoba w Samorządzie. Niemniej jednak nie 
każdy wśród tak dużej społeczności cieszył 
się z naszych decyzji i działań. Uważam, że 
warto o tym wspomnieć, pomimo nieza-
przeczalnego faktu, że znacząca większość 
studentów pozytywnie i przychylnie oce-
niała pracę Samorządu. Jednak zawsze 
wśród całości znajdzie się mały procent, 
który oczekuje czegoś zupełnie innego. 
Warto o tym pamiętać, przy każdej pracy 
z  ludźmi, bo dylemat podejmowanych de-
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cyzji jest chyba zmorą każdej osoby pełnią-
cej jakąkolwiek funkcję w naszym społe-
czeństwie.  
Czy zdobyte doświadczenie wynika-
jące z pełnienia funkcji przewodniczą-
cego URSS wykorzysta Pan w swojej 
późniejszej karierze zawodowej? 
Jestem przekonany, że zdecydowanie tak. 
Może wiele osób zaskoczę, ale praca, a tak 
niewątpliwie należy traktować funkcję, 
którą pełniłem, była pracą wolontariacką. 
Ktoś kiedyś powiedział mi, że trzeba być 
mocno szalonym, żeby podjąć się takiego 
obowiązku zupełnie za darmo. Teraz z bie-
giem czasu śmiało mogę stwierdzić, że nie 
miał do końca racji. Ogromną nagrodą zaw-
sze są zadowoleni studenci, a niepoliczal-
nymi profitami są wiedza, praktyka i do-
świadczenie, które moim zdaniem można 
zdobyć na ogromną skalę. Dlatego też je-
stem przekonany, że to, czego nauczyłem 
się przez ostatnie lata zaowocuje w przy-
szłości, a ja sam zapewne jeszcze nawet nie 
do końca zdaję sprawę z tego jak bardzo.  
Jakie ma Pan plany na przysz łość? 
Rodzina, dzieci, dom, drzewo…  :) A tak cał-
kiem na poważnie chciałbym skończyć oba 
kierunku studiów magisterskich, które 
obecnie realizuję. Gdzieś z tyłu głowy myślę 
również o doktoracie. Nie mam w zwyczaju 
snuć planów bardzo długoterminowych, 
dlatego też nie chcę mówić, co będzie za 5-
10-15 lat, ale mogę obiecać, że nie mam 
zamiaru się nudzić i zapewne znając siebie, 
po jakimś krótkim urlopie od obowiązków 
niewynikających z realizacji planu studiów, 
zajmę się czymś nowym, jeszcze bardziej 
wymagającym.  
Czego życzy Pan swojemu następcy? 
Dużego dystansu do samego siebie i do 
swojej misji, jaką niewątpliwie jest jego 
funkcja. Na tyle, na ile znam Szymona, wie-
rzę, że podoła wszelkim obowiązkom. Praca 

Przewodniczącego, uczy ogromnej ela-
styczności i wytrwałości na wielu płaszczy-
znach dlatego, życzę żeby umiał z tego do-
brze korzystać. Przed nim ciężkie trzy lata, 
nowelizacja ustawy, zmiany strukturalne 
w  samorządzie - nie zazdroszczę mu nad-
chodzącego okresu, ale z pełną odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, że pozosta-
wiam bardzo dobrze rozwinięty samorząd, 
mający silny głos w sprawach uczelnianych, 
jak i gremiach ogólnopolskich i zostawiam 
go w dobrych rękach.  
Na sam koniec, chciałbym serdecznie po-
dziękować mojemu prezydium za wspaniałe 
trzy lata, wszystkim członkom samorządu 
za wyjątkowo owocną współpracę, wła-
dzom Akademii, ale i wszystkim pracowni-
kom, z którymi przyszło mi współpracować, 
za zawsze otwarte drzwi oraz nieustające 
wsparcie dla studentów.  
 
Dziękuję za rozmowę. 

 
 
 
Rozmawiała Ligia Poniatowska 
 

 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 
Życie Akademickie – Newsletter 11/2017 
Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 21 
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. 

Rozmowa z Filipem Broniszewskim – brązowym medalistą  
Uniwersjady w Taipei 

 
Od którego roku życia trenuje Pan 
szpadę? 
Od 10 roku życia. 

Co spowodowało, że akurat ta dyscy-
plina sportu Pana zainteresowa ła? 
Szczerze mówiąc, przypadek. Chciałem 
wyjść na podwórko pograć z kolegami 
w  piłkę, ale większość z nich była na tre-
ningu szermierczym w działającym przy 
szkole klubie UKS Kosynier. Stwierdziłem, 
że pójdę na salę poczekać aż skończą tre-
ning, trener zobaczył, że jestem wysoki i za-
proponował, abym sam przyszedł spróbo-
wać. Przyszedłem i zostałem, do dziś (je-
dyny z całej niemal 50 osobowej grupy). 
 

Jak przebiegała Pana kariera spor-
towa do Uniwersjady w Taipei? 
Do najważniejszych sukcesów zaliczam brą-
zowy medal Mistrzostw Europy Juniorów 
z  2008r. oraz również brązowy medal Mi-
strzostw Europu U23 z 2013r. Zdobyłem 
także 28 medali Mistrzostw Polski różnych 
kategorii wiekowych, ale moim głównym 
celem zawsze były wyniki na arenie między-
narodowej. 
 
Jak się Pan do niej przygotowywał? 
Jak długo? 
Szczerze mówiąc to specjalnych przygoto-
wań nie musiałem robić, ponieważ Uniwer-
sjada odbyła się 2 tygodnie po Mistrzo-
stwach Świata, które były głównym startem 
tego sezonu i to pod nie były przygotowane 
wszystkie treningi. Mistrzostwa Świata mi 
nie wyszły, potrzebowałem chwili odpo-
czynku – zwłaszcza psychicznego. Jak wi-
dać krótka przerwa spowodowała, że forma 
przyszła właśnie na turniej uniwersjadowy. 
Jak wyglądała organizacja Uniwer-
sjady?  
Organizatorzy mieli nie lada wyzwanie, ale 
moim zdaniem bardzo dobrze sobie z nim 
poradzili. Wioska była przygotowana rewe-
lacyjnie, dojazd na areny zawodów bez 
opóźnień i kłopotów, a same zawody prze-
biegały sprawnie i w wyznaczonych ramach 
czasowych, co nie zawsze jest oczywiste. 
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Czy trudno było wywalczyć brązowy 
medal? 
Zawsze jest trudno wywalczyć medal na ta-
kiej imprezie. Grupa zawodników była na-
prawdę mocna a kandydatów do miejsca na 
podium około 50. Mamy bardzo wyrównany 
poziom w szpadzie i dyspozycja dnia jest 
bardzo istotna. Ja miałem swój dzień wtedy 
i walczyło mi się bardzo dobrze, ale musia-
łem przebrnąć przez dwie bardzo trudne 
walki. Pierwszą z wysoko notowanym Cze-
chem w 1/16 turnieju, z którym już dwa 
razy w tym sezonie przegrywałem, na-
stępną w 1/8 ze Szwajcarem, podczas któ-
rej sędziowie nie stanęli na wysokości zada-
nia i kilka trafień mi zabrali dodając 2 prze-
ciwnikowi. Oba pojedynki wygrałem jednak 
15-13.  

 

Czy podobało się Panu samo Taipei?  
Miasto jest ładne, ciekawe, duże, ale bar-
dzo przeludnione. Klimat jest ciężki do znie-
sienia – bardzo wysokie temperatury połą-
czone z dużą wilgotnością powietrza. Ja źle 
znoszę takie warunki, dlatego zwiedzanie 
w  dzień było niemożliwe więc mocno ogra-

niczyłem sobie te możliwości.  Ludzie za to 
są bardzo gościnni, przyjacielscy i uprzejmi. 
 
Jakie ma Pan plany na przysz łość? 
Moim celem od dawna jest zakwalifikowa-
nie się na Igrzyska Olimpijskie i wywalcze-
nie na nich medalu .Tak więc Tokio 2020 to 
główny cel, plan na przyszłość. Na pewno 
chciałbym też promować szermierkę we 
Wrocławiu i w przyszłym roku podejmę 
kroki, aby to realizować. Jednak sukcesy 
w  sferze zawodowej nie byłyby możliwe 
bez wsparcia bliskich mi osób – rodziny, tre-
nera i dziewczyny, która jest dla mnie 
szczególną motywacją. 
Dziękuje za rozmowę. 
 
   Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Dolnośląski Festiwal Nauki 

W dniach 21-27 września br. odbył się XX 
Jubileuszowy Dolnośląski Festiwal Nauki, 
ale już 16-17 września mogliśmy wziąć 
udział w imprezie zorganizowanej na Pro-
menadzie Staromiejskiej i odwiedzić Park 
Wiedzy. Hasłem przewodnim XX Festiwalu 
Nauki była „Nauka bez granic”. 
Wśród licznych spotkań o charakterze nau-
kowo-dydaktycznym w obrębie całego Wro-
cławia nasza Uczelnia również wykazała się 
ogromnym zaangażowaniem w promocję 
sportu, zdrowia i nauki. Wzięło w niej udział 
65 naszych Pracowników z 13 Katedr (7 z 
Wydziału Wychowania Fizycznego, 5 z Wy-
działu Fizjoterapii i 1 z Wydziału Sportu). 
Poniżej prezentujemy relacje opiekunów 
poszczególnych zajęć prowadzonych w ra-
mach festiwalu. 
 
Katedra Rehabilitacji w Chorobach 
Wewnętrznych  
Zakład Fizjoterapii w Chorobach We-
wnętrznych dr Katarzyna Bulińska 
Dnia 25 września o godzinie 17.00-18.30 
odbyły się warsztaty „Joga terapeutyczna 
w  dolegliwościach kręgosłupa” w ramach 
XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017 
pod hasłem „Nauka bez granic”. Warsztaty 
zostały przeprowadzone przez dr Katarzynę 
Bulińską. 
W spotkaniu wzięło udział 14 osób w prze-
dziale wiekowym 30-70 lat. Uczestnicy po-
znali kilka pozycji (asan) stosowanych 
w  dolegliwościach kręgosłupa lędźwiowo-
krzyżowego i piersiowego z użyciem po-
mocy do jogi (koców, pasków, kostek do 
jogi). Na zakończenie zajęć zastosowano 
wizualizację ułatwiającą rozluźnianie całego 
ciała i możliwość wglądu w wewnętrzne 
procesy. Całość spotkania podsumowano 
wspólną dyskusją na temat odczuć, które 
pojawiły się w trakcie i po praktyce jogi. 

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach 
Narządu Ruchu  
Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pe-
diatrii 
dr Dagmara Chamela-Bilińska 
 W dniu 25.09.2017 r. na Wydziale Fizjote-
rapii AWF Wrocław, odbyły się zajęcia pt.: 
„Możesz sobie pomóc! Ćwiczenia dla osób 
z  chorobą Parkinsona”. Zajęcia te prowa-
dzone były przez dr Dagmarę Chamela-Bi-
lińską z współprowadzącymi dr hab. Małgo-
rzatą Mraz, prof. AWF oraz dr Agnieszką 
Dębiec-Bąk. Zajęcia skierowane były do 
osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona oraz 
ich opiekunów. Ze względu na specyfikę za-
jęć odbyły się one w małej grupie. Celem 
zajęć było praktyczne zapoznanie się z ćwi-
czeniami ukierunkowanymi na zaburzenia 
występujące w chorobie Parkinsona. Bar-
dzo ważnym elementem była również edu-
kacja chorych na temat roli aktywności fi-
zycznej w przeciwdziałaniu pogarszającej 
się w trakcie trwania choroby sprawności 
ruchowej. 
 
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej  
Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycz-
nego 
dr Tadeusz Niebudek 
Dr Tadeusz Niebudek z Zakładu Dydaktyki 
Wychowania Fizycznego po raz kolejny w 
ramach DFN prowadził wykład poświęcony 
fenomenowi motorycznemu XXI wieku, 
czyli Nordic Walkig. Tym razem wykład pt. 
"Nordic Walking - w zdrowym ciele zdrowy 
duch" stawiał sobie za cel wskazanie 
wszechstronności oddziaływania na orga-
nizm człowieka tak w kategoriach moto-
ryczny, jak i zdrowotnych i psychicznych. 
W  wykładzie wzięło udział ok. 50 osób, 
w  tym 38 słuchaczy Europejskich Szkół 
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Średnich z klas o specjalności TRENER PER-
SONALNY i FITNESS. Uczestnicy wykładu 
otrzymali przewodnik z zakresu prawidło-
wej techniki Nordic Walking. 
 
Katedra Kosmetologii 
Zakład Biologii Człowieka 
dr Małgorzata Socha 
Spotkanie odbyło się 27 września 2017 r. 
w  siedzibie Wydziału Fizjoterapii AWF we 
Wrocławiu. Pod hasłem Szlachetne Zdro-
wie, zorganizowaliśmy imprezę pod tytułem 
„Czynniki różnicujące skład ciała człowieka. 
Jak rozpoznać zdrową żywność”. Spotkanie 
składało się z 3 części – wykładu, pokazu 
metod oceny składu ciała oraz pokazu z de-
gustacją zdrowej żywności. Uczestnikami 
festiwalu była młodzież w wieku gimnazjal-
nym oraz zainteresowane tematyką spotka-
nia osoby dorosłe. Gościliśmy łącznie 72 
osoby. 
Zaangażowani w przygotowanie i prowa-
dzący spotkanie pracownicy Zakładu Biolo-
gii Człowieka: prof. K. A. Sobiech, dr Mał-
gorzata Socha, dr Dorota Jakubiec, dr Lu-
cyna Górska-Kłęk, dr Zdzisław Lewandow-
ski, mgr Wiesława Jonak, dr Katarzyna 
Gruszka. 
 
Katedra Fizjologii i Biochemii 
dr Ewa Bakońska-Pacoń 
Zajęcia pn. "Czy warto się ruszać- jak wysi-
łek wpływa na organizm" realizowane w Ka-
tedrze Fizjologii i Biochemii w ramach Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki w dn. 
22.09.2017. podzielone były na dwie czę-
ści: 

1. Teoretyczna - wykład wprowadzający (dr 
Ewa Bakońska-Pacoń) - omawiane były 
aspekty pozytywnego wpływu różnych ty-
pów wysiłku fizycznego na zmiany na po-
ziomie komórkowym - metaboliczne, wpływ 
wysiłku na ekspresję wybranych genów, 

zwłaszcza w odniesieniu do tkanki mięśnio-
wej (konwersja włókien różnego typu).  

2. Praktyczna - realizowana w Pracowni Ba-
dań Wysiłkowych wykonano test wysiłkowy 
progresywny na cykloergometrze Monark 
do oceny wydolności fizycznej, mierzono 
parametry oddechowe, skład powietrza wy-
dychanego analizatorem gazów oddecho-
wych, badania hematologiczne, dokonano 
pomiaru składu ciała oraz ocenę równowagi 
i koordynacji. Zajęcia odbyły się o godzinie 
9.00 - uczestniczyli uczniowie klasy 7 SP nr 
85 z Wrocławia oraz druga grupa o godz. 
11.00 - uczniowie 2 i 3 klasy LO z Ząbkowic 
Śląskich. Zajęcia cieszyły się zainteresowa-
niem, zwłaszcza w części praktycznej. 
Osoby biorące udział w organizacji i prze-
prowadzeniu zajęć: dr Ewa Bakońska-Pa-
coń, dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, dr 
Agnieszka Jastrzębska, Anna Janicka, mgr 
inż. Maciej Rymarczuk oraz osoby wykonu-
jące test wysiłkowy: mgr Artur Gałęzowski 
oraz Kacper Marzecki. 
 
Katedra Biologicznych i Motorycznych 
Podstaw Sportu 
Zakład Antropologii Fizycznej 
dr Justyna Andrzejewska 
W jubileuszowym, XX Dolnośląskim Festi-
walu Nauki pracownicy Zakładu Antropolo-
gii Fizycznej AWF we Wrocławiu: dr Justyna 
Andrzejewska i dr Krystyna Chromik miały 
przyjemność gościć uczestników warszta-
tów: „Jaką masz sylwetkę? Zbadaj kręgo-
słup metodą elektroniczną”. Jak co roku za-
jęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
stąd rozszerzono termin odbywania się 
warsztatów. Dzięki temu w prelekcjach oraz 
badaniach postawy ciała uczestniczyły trzy 
klasy czwarte z wrocławskich szkół podsta-
wowych. 
 
 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 
Życie Akademickie – Newsletter 11/2017 
Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 25 
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. 

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach 
Narządu Ruchu 
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej 
Dr hab. Alicja Dziuba-Słonina 
Dnia 22.09.2017 w budynku P4 o godzinie 
10.00 odbyło się spotkanie z uczniami 4. 
klasy, pod opieką nauczyciela i ro-
dzica/opiekuna grupy, SP nr 45 we Wrocła-
wiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki. Tematem spotkania była „Diagnostyka 
wad postawy ciała a sport i moda”. Do rea-
lizacji tego zadania przygotowaliśmy 
sprzęt:  PodoBaby - podoskop do badania 
niemowląt, podoskop , posturograf, aparat 
termowizyjny oraz siodło Babs. Autorzy 
spotkania: dr hab. Alicja Dziuba, dr 
Agnieszka Dębiec-Bąk, dr Agnieszka Ptak 
i  dr Dorota Wójtowicz, poprowadziły zaję-
cia warsztatowe na 3 stanowiskach dzieląc 
grupę 24 osób na 3 podgrupy 8-oso-
bowe.  Dzieci skorzystały ze wszystkich za-
oferowanych możliwości i w większości były 
zadowolone z wydarzenia, w którym brały 
udział. Zadawały wiele ciekawych pytań do-
tyczących wykorzystania zaprezentowa-
nych technik dla potrzeb mody i uprawiania 
sportu. 
 
Katedra Kosmetologii 
Zakład Biologii Człowieka 
Dr Agnieszka Chwałczyńska 
Dnia 26 września 2017  roku o godzinie 
10:00, 11:30 oraz 13:00 odby ły się, w ra-
mach w XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, 
pokazy pt. Geocaching, pokemony czy pod-
chody ? - biomonitoring aktywności fizycz-
nej”. Czynny udział w imprezie wzięli pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi 
Katedry Kosmetologii: dr Agnieszka Chwał-
czyńska – prelegent  (3 pokazy), dr Kata-
rzyna Gruszka  oraz mgr Tomasz Rutkowski 
w przygotowaniach wzięli także udział: mgr 
Anna Jackowiak, mgr Grzegorz Jędrzejew-

ski, mgr Anita Olszewska – doktoranci  z ra-
mienia SKN oraz prof. dr hab. Krzysztof A. 
Sobiech 
Prezentacja XX Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki 2017 odbyły się w Szkole Podstawo-
wej nr 76 z oddziałami sportowymi przy ul. 
Wandy 13 we Wrocławiu. W ramach im-
prezy odbyły się trzy prezentacje z udzia-
łem dzieci i młodzieży w wieku 7-13lat. 
W  pokazach wzięło udział łącznie około 
180 osób ze Szkoły Podstawowej nr 76. 
O  godzinie 10.00 w pokazie uczestniczyli 
uczniowie klas najmłodszych (3 klasy po 
około 25 osób) ze szkoły nr 76 z oddziałami 
sportowymi. Pokaz o godzinie 11:30 skiero-
wany był do uczniów klas 4-5, w których 
uczestniczyły dwie klasy czwarte. Pokaz 
o  godzinie 13:00 poświęcony klasom naj-
starszym i zgromadził 2 klasy siódme oraz 
jedną 6. 
Pokazy odbyły się na sali gimnastycznej 
z  czynnym udziałem dzieci. Każdy z poka-
zów składał się z dwóch części 

• Wykład na temat różnych form ak-
tywności fizycznej oraz metod bio-
monitoringu 

• Gry terenowej  - podchodów 
Wykłady dostosowane były do wieku od-
biorców i uwzględniały pojęcie aktywności 
fizycznej, monitorowania aktywności fizycz-
nej, przedstawiały sprzęt badawczy – ana-
lizator składu ciała Tanita, kamera termo-
wizyjna, dobowe monitory aktywności fi-
zycznej. Przedstawiono także osobiste mo-
nitory aktywności fizycznej – aplikacje na 
smartfony. 
Podczas wykładów wybrana grupa przed-
stawicieli klasy 7c przygotowywała trasę 
podchodów z wykorzystaniem mapy sytua-
cyjnej terenu szkoły. 
Po zakończeniu wykładu uczestniczące 
w  nim dzieci zostały podzielone na 4 grupy. 
Każda z grup otrzymywała swoją mapę 
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z  zaznaczonymi punktami, w których 
ukryte zostały zadania tematyczne. 
 
Katedra Zespołowych Gier Sporto-
wych 
Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką 
Dr Sara Wawrzyniak 
"Bawiąc - uczę się" - gry i zabawy z piłkami 
EDUball" . W dniu 27.09.2017r. w godz. 
10.00-11.30 odby ł się warsztat praktyczny 
"Bawiąc - uczę się" - gry i zabawy z piłkami 
EDUball" zorganizowany przez SKN 
"EDUball" oraz Zespół Gier Edukacyjnych 
z  Piłką Katedry Zespołowych Gier Sporto-
wych. W zajęciach wzięło udział 30 dzieci 
w  wieku 4-9 lat ze szkoły "Horyzonty Wy-
obraźni" we Wrocławiu. 
 
Zakład Biomechaniki 
Dr hab. Bogdan Pietraszewski 
W dniu 27.09.2017r. w godz. 11.00-13.00 
odbyły się dwa warsztaty praktyczne „Nie-
samowity Spiderman i niesamowita nauka, 
Labirynty techniki”. Autorzy spotkania: dr 
hab. Bogdan Pietraszewski, dr inż. Sławo-
mir Winiarski, dr Artur Struzik, mgr Seba-
stian Jaroszczuk. 
Na zdjęciu klasa ze szkoły na Pawłowicach. 
 
Katedra Zespołowych Gier Sporto-
wych 
Zespół Gier Edukacyjnych z Piłką 
dr Krzysztof Kałużny 
W dniu  26.09.2017, w godz. 10.00-10.45 
oraz 11.00-12.00 odbyły się w Hali ZGS 
przy ul. Witelona 25a, warsztaty „UNIHO-
KEJ – SPORT OLIMPIJSKI DLA WSZYST-
KICH” dla uczniów szkoły podstawowej (19 
uczniów kl. Ia ze Szkoły Podstawowej nr 66 
we Wrocławiu oraz 18 uczniów kl. I i III ze 
Szkoły Podstawowej w Masłowie). Ucznio-
wie biorący udział w warsztatach mieli, po 
raz pierwszy, styczność z grą  w unihokeja. 

Zajęcia były oparte o zagadnienia zawią-
zane z: zabawami oswajającymi ze sprzę-
tem, nauką prawidłowego trzymania kija, 
nauką przyjęcia i podania piłki, zapozna-
niem z podstawowymi przepisami gry 
w  unihokeja, uproszczoną grą w unihokeja. 
 
Katedra Pływania 
Zespół Sportów Wodnych 
mgr Wojciech Bigiel 
W dniu 27.09.2017 odby ła się kolejna edy-
cja imprezy „Wrocław z pokładu kajaka” 
w  ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki we Wrocławiu. Wzięło w niej udział ra-
zem 38 osób. Byli to uczniowie szkół: 

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1w Środzie Śląskiej 

• Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 
• oraz kilkoro uczestników indywidu-

alnych. 
Tym razem zbyt wysoki stan wody w Odrze, 
spowodował zmianę trasy. Wiodła ona frag-
mentem rzeki Oławy – z Parku Wschod-
niego do ujścia do rzeki Odry i z powrotem. 
Grupę zabezpieczała motorówka wraz ra-
townikami Ratownictwa Wodnego Rzeczpo-
spolitej. Pomocnikiem na wodzie (w kajaku) 
były student ze specjalizacji kajakowej na-
szej uczelni. Podczas spływu prowadzący 
opowiadał o budowlach, leżących nad rze-
kami na jego  trasie. Pod koniec odbyły się 
krótkie regaty kajakowe pomiędzy uczest-
nikami. 
 
Katedra Pływania 
We wtorek 26 września 2017r. na Krytej 
Pływalni AWF Wrocław realizowane były 
prezentacje w ramach XX-ej edycji Dolno-
śląskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczny fe-
stiwal odbywał się pod hasłem „Nauka bez 
granic”. Pracownicy Katedry Pływania za-
proponowali różnorodne wykłady i warsz-
taty, mieszczące się w panelach tematycz-
nych „Ruch i zdrowie” . W ramach festiwalu 
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przybyli goście mogli wziąć udział w licz-
nych prezentacjach: 
• Aktywność ruchowa w wodzie a świat 

wartości - Prof. dr hab. Krystyna Zatoń 

• Pływanie niemowląt i małych dzieci - Dr 
Krystyna Antoniak-Lewandowska 

• Obiektywna ocena techniki pływania 
przy pomocy metod video - Dr hab. Ma-

rek Rejman 
• Różnicowanie siły w środowisku wod-

nym - dr Andrzej Klarowicz 
• ABC ratownictwa wodnego. Wiem, 

umiem, stosuję w praktyce - Dr Magda-
lena Chrobot 

• Woda – środowisko 3D - Dr Anna Kwa-
śna, Dr Marcin Jaszczak 

Jak co roku zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. 

 
Katedra Zespołowych Gier Sporto-
wych 
Zespół Piłki Siatkowej i Koszykówki 
Dr Marek Popowczak 
W dniu 25 września 2017 r. w obiektach 
AWF we Wrocławiu przeprowadzono warsz-
tat praktyczny pt.  „Funkcje wizualne 
i  orientacja czasowo-przestrzenna mło-
dych sportowców”  w ramach DFN 2017. 
Podczas warsztatu zaprezentowano nowo-
czesne narzędzia badawcze  tj.: Fusion 
Smart Speed System (służący m.in. do 
oceny orientacji czasowo- przestrzennej) 
oraz Visual Search (określające wyszukiwa-
nie wzrokowe). W warsztacie uczestniczyła 
młodzież LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej 
we Wrocławiu. W trakcie trwania warsztatu 
uczniowie dokonywali oceny wybranych 
zdolności motorycznych oraz poziomu per-
cepcji wzrokowej. Warsztaty poprowadzili 
dr Marek Popowczak, dr Ireneusz Cichy 

(pracownicy Katedry Zespołowych Gier 
Sportowych) oraz  Martyna Pęcak (stu-
dentka 2 roku studiów II stopnia Wydziału 
Nauk o Sporcie). 
 
Katedra Dydaktyki Sportu 
Zakład Teorii Treningu Sportowego 
dr Małgorzata Kałwa 
W dniach 21-25 września 2017 r. w obiek-
tach AWF we Wrocławiu przeprowadzono 
warsztaty pt. „Ćwiczenia siłowe w częścio-
wym zawieszeniu ciała z wykorzystaniem 
taśmy TRX”. Zajęcia, jak zawsze, cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, na które 
nauczyciele z różnych szkół zapisywali 
swoje klasy drogą elektroniczną poprzez e-
mail.  W ramach festiwalu odbyło się  7 
spotkań z młodzieżą wszystkich poziomów 
nauczania i osobami dorosłymi. 
Na zajęciach pojawiły się podstawowe in-
formacje na temat treningu siłowego 
w  kontekście praw fizyki. Uczniowie mieli 
okazję przeprowadzania bezpiecznych do-
świadczeń związanych II i III prawem dy-
namiki Newtona oraz doświadczania dźwi-
gni jednostronnej z na własnym ciele. 
Dzięki temu mogli zrozumieć dlaczego tre-
ning siłowy zależy od masy ich ciała i/lub 
przyspieszania ruchów. Wszystkie klasy 
otrzymały dyplomy za udział w zajęciach. 
W przeprowadzeniu zajęć bardzo pomogli 
studenci  II roku z Wydziału  Nauk o Spo-
rcie: Kamil Bednarkiewicz, Oskar Skupień, 
Cyrwus Piotr, Matczak Damian, Sebastian 
Skoczeń oraz studenci III roku Wychowania 
Fizycznego: Patrycja Falborska i  Michał 
Gorniok, którym serdecznie dziękuję za za-
angażowanie. 
 
Katedra Fizjoterapii 
Zakład Metod Kinezyterapii 
Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec 
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W dniu 26 września 2017 r. w obiektach 
AWF we Wrocławiu (Budynek Wydziału fi-
zjoterapii, pawilon P4, sala 1/21) przepro-
wadzono warsztat praktyczny pt.  „Zdrowy 
kręgosłup - podstawą zdrowego życia. 
Oceń swoją postawę ciała metodą fotogra-
metryczną” Podczas warsztatu przedsta-
wiono i wykonano badanie postawy ciała 
w  wykorzystaniem metody fotograme-
trycznej. W warsztacie uczestniczyły osoby 
dorosłe, po wcześniejszym zgłoszeniu 
(osoby zapisywały się drogą mailową). 
Każdy z uczestników warsztatu otrzymał 
wydruk analizy postawy ciała w wraz z opi-
sem i zaleceniami i wskazówkami (wysłane 
drogą mailową do każdego z uczestników 
warsztatu). Warsztaty poprowadziły dr Ka-
tarzyna Barczyk-Pawelec i dr Arletta Haw-
rylak. 
 
Katedra Terapii Zajęciowej 
Zakład Humanistyczno-Społecznych 
Podstaw Rehabilitacji 
Dr Rafał Bugaj 
W dniach 16-25 września 2017 r. w obiek-
tach AWF we Wrocławiu przeprowadzono 
warsztaty i wykłady: 
 
1. „Tai chi jako gimnastyka zdrowotna” - 16 
– 17.09.2017. Park wiedzy, Promenada Sta-
romiejska, pl. Teatralny, wpółprowadzący: 
dr Katarzyna Bulińska. W trakcie warsztatu 
uczestnicy poznawali podstawowe założe-
nia, zasady oraz sposób prowadzenia ru-
chów w tai chi jako gimnastyce zdrowotnej, 
liczba uczestników: ok. 15 

2. „Etyka w rehabilitacji”, AWF Wrocław, 
al. Paderewskiego 35, sala 2/12, budynek 
P4, współprowadzący: dr Krzysztof Pezdek. 

W trakcie wykładu uczestnicy poznali pod-
stawowe dylematy i zasady dotyczące miej-
sca etyki w zawodach związanych z rehabi-
litacją. W dyskusji skupiono się na zawo-
dach fizjoterapeuty oraz terapeuty zajęcio-
wego. 

3. Wykład, warsztat i dyskusja „Terapia za-
jęciowa w rehabilitacji – perspektywa i na-
rzędzia”, miejsce: AWF Wrocław, al. Pade-
rewskiego 35, sala 2/12, budynek P4, 
współprowadzący: dr Miłosz Kuśnierz. Wy-
kład oraz dotyczyły nowoczesnej terapii za-
jęciowej jako formy rehabilitacji. W części 
warsztatowej skupiono się na jednym z na-
rzędzi wykorzystywanym w terapii zajęcio-
wej –COPM. 

4. Wykład i warsztat „Tai chi jako gimna-
styka zdrowotna”, miejsce: AWF Wrocław, 
al. Paderewskiego 35, sala 1/42, budynek 
P4, współprowadzący: dr Katarzyna Buliń-
ska. Wykład przedstawiał podstawowe za-
łożenia ruchowej tai chi. W części warszta-
towej wykorzystano elementy 24 pekiń-
skich – najbardziej popularnej formy tai chi 
na świecie. 
 
Zakład Gimnastyki 
Dr hab. Małgorzata Sobera 
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
pracownicy Zakładu Gimnastyki przeprowa-
dzili warsztaty (22.09.2017), dla dzieci 
klasy szóstej szkoły podstawowej (30 
osób), o tematyce „Jak ćwiczenia gimna-
styczne wpływają na kontrolę równowagi 
ciała”. Współprowadzący: dr P. Piestrak, dr 
R. Serafin, dr H. Sienkiewicz, dr A. Sikora, 
dr A. Tomaszewska. 
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Relacja z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Najnow-
sza historia kultury fizycznej Polski i Polonii 

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu wspólnie z Wydziałem Kultury Fi-
zycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Centrum Historii AWF Wro-
cław oraz Sekcją Historii Polskiego Towa-
rzystwa Naukowego Kultury Fizycznej zor-
ganizowali XVI Ogólnopolską Konferencję 
Naukową pn. „Najnowsza historia kultury fi-
zycznej Polski i Polonii”. Konferencja odbyła 
się w dniach 28-29 września 2017 r. 
w Ośrodku Sportowo-Dydaktycznym AWF 
Wrocław w Olejnicy pod patronatem JM 
Rektora AWF Wrocław dra hab. Andrzeja 
Rokity, prof. AWF. W konferencji udział 
wzięło 27 naukowców zajmujących się sze-
roko rozumianą historią kultury fizycznej 
z  13 ośrodków akademickich z całej Polski, 
w tym Uniwersytetów w: Białymstoku, Po-
znaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, 
Akademii Wychowania Fizycznego w: 
Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu 
oraz zamiejscowego wydziału w Gorzowie 
Wielkopolskim, a także Akademii Jana Dłu-
gosza w Częstochowie oraz Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych w Koninie 
i Koszalinie. Konferencja była okazją do 
określenia stanu badań w zakresie historii 
kultury fizycznej w różnych jej dziedzinach, 
a także do wymiany doświadczeń, wiedzy 
jak i poglądów prezentowanych przez 
przedstawicieli nauki.  

W obradach konferencyjnych czynny 
udział wzięli m.in. prof. dr hab. Tomasz Ju-
rek (Zamiejscowy Wydział KF poznańskiej 
AWF w Gorzowie Wlkp.), dr hab. Renata 
Urban, profesor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, dr hab. Eligiusz Małolepszy, profe-
sor AJD w Częstochowie, dr hab. Piotr Go-
dlewski, profesor AWFiS w Gdańsku, dr 
hab. Maciej Łuczak, profesor AWF w Pozna-
niu. Gościem Konferencji był dr hab. Maciej 
Bugajewski, profesor Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, który wygłosił wykład odpo-
wiadający na pytanie czy historia kultury fi-
zycznej jest subdyscypliną historii? Prele-
genci, specjalizujący się w szeroko rozu-
mianej historii kultury fizycznej, przedsta-
wili interesujące referaty dotyczące różnych 
zagadnień z zakresu najnowszej historii kul-
tury fizycznej.  

Przeważały opracowania podejmujące 
zagadnienia rozwoju kultury fizycznej 
w  Polsce po II wojnie światowej, ale nie-
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zwykle ciekawy materiał przedstawili repre-
zentanci ośrodka częstochowskiego, zajmu-
jący się obecnie dziejami wychowania fi-
zycznego i sportu na tzw. Kresach Wschod-
nich. Poruszano również kwestie związane 
z walką z dopingiem w sporcie, ruchem 
olimpijskim, czy sportem w środowisku 
wiejskim.  

Dwa dni obrad urozmaicone zostały spo-
tkaniami towarzyskimi integrującymi środo-
wisko historyków kultury fizycznej. Ostat-
nim punktem w programie konferencji było 
zebranie członków Sekcji Historii Polskiego 
Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. 
Podczas obrad podjęto między innymi de-
cyzję o kontynuowaniu konferencji w ra-
mach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fi-
zycznej co 2 lata w ośrodku w Olejnicy. 

 
 
 
 

 

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kon-
ferencji 

dr hab. Renata Urban, prof. USz 
dr Rafał Szubert 
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Relacja z wakacyjnych wypraw Klubu Górskiego Olimp 
 

 
 

„Wakacje nie muszą być nudne... mogą być pełne przeżyć!” 
 
Jak na Klub Olimp przystało nawet w waka-
cje nie tracimy czasu, tylko poszukujemy 
nowych doświadczeń i przygód. Te dla nie-
których osób były naprawdę wyjątkowe… 
wejście na 3510 m n.p.m. czy przejście 
Tatr, Orlej Perci to nie lada wyczyn. Jako 
Prezes Klubu Górskiego Olimp miałam nie-
zmierną przyjemność poprowadzić każdą 
z  tych wypraw. Każdy wyjazd uczy mnie 
czegoś nowego, a najbardziej odpowie-
dzialności i rozsądku. Biorąc ze sobą nowi-
cjuszy czuję podwójną odpowiedzialność. 
Dlaczego? Otóż nowicjusze nie wiedzą co 
ich czeka, zaufali mi, a ja jako osoba z tro-
chę większym doświadczeniem od nich mu-
szę poprowadzić wyprawę tak, by była jak 
najbardziej bezpieczna, a zarazem pełna 
wrażeń.  

Rozpoczęło się od wyjazdu na Orlą Perć, 
warunki zapowiadały się dobre. Noc pod 
gołym niebem z poczuciem mroziku na twa-
rzy daje naprawdę wiele emocji. Przejście 
w jeden dzień całej Orlej Perci daje 
w  kość… ale po to żyje człowiek! Wschód 
słońca, wspinaczka po skałach, skoki nad 
przepaściami, niezwykłe widoki zapierające 
dech w piersiach, rozpalające słońce i ludzie 
z tą samą pasją – miłością do gór. Wyprawa 
ta pokazała również jak ważne jest dobre 
przygotowanie nawet latem. Na terenach, 
w których występuje zagrożenie spadają-
cych kamieni zawsze trzeba pamiętać o ka-
sku wspinaczkowym i gdyby nie on, nie 
wiem jak dalej potoczyłyby się nasze dalsze 
losy. Wyjazd ten pokazał jak ważne jest do-
bre przygotowanie pod względem sprzętu 
jak i odpowiedniej kondycji.  
Wyjazd w Alpy na Hochfeiler (3510 m 
n.p.m.) okazał się niezwykle szokujący pod 
względem warunków pogodowych. Mieli-
śmy środek lata, a my poczuliśmy w pełni 
zimę! W nocy przed naszym wyjściem na 
szczyt spadł świeży śnieg. Jako, że byliśmy 
dobrze przygotowani, mieliśmy ze sobą 
sprzęt wysokogórski: raki i kaski, które oka-
zały się niezbędne. Warunki były idealne: 
śnieg, słońce, lekki wiaterek i chmury, które 
tworzyły przepiękny krajobraz. Mieliśmy 
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okazję wytyczyć własny szlak na podstawie 
obserwacji. Wysokość co poniektórym rów-
nież dała się we znaki, jednak motto Ogra-
niczenia są tylko w naszych głowach szybko 
przekonało do stawiania kolejnych kroków. 
Po tej wyprawie czułam ogromną satysfak-
cję nie ze zdobycia kolejnego szczytu lecz 
wytworzonej relacji między nami oraz wza-
jemnej pomocy, szacunku i współpracy. 
Ostatnie wolne dni postanowiliśmy jeszcze 
raz spędzić w naszych Tatrach. Z racji pa-
nujących trudnych warunków: wiatru hal-
nego i ciężkich opadów deszczu, wybrali-
śmy Tatry Zachodnie. Za cel obraliśmy zdo-
bycie prawie całej grani Tatr Zachodnich. 
Początek wyprawy przebiegał w promie-
niach słońca rzutujących na otaczający nas 
krajobraz gór. Jednak po paru godzinach 
doświadczyliśmy załamania pogody. Wiatr 

powyżej 70km/h potrafił zwalić z nóg, a wi-
dok zbliżającej się burzy zaliczając już 
ostatni szczyt graniowy ,potrafił wzbudzić 
napięcie.   Wyprawa ta pokazała nam walkę 
z własnymi słabościami, walkę o każdy na-
stępny krok naprzód.  
Wyprawy górskie dostarczają niezapomnia-
nych wrażeń. Najważniejszy jednak jest 
rozsądek, odpowiednie przygotowanie i po-
dejmowanie odpowiedzialnych decyzji, do-
stosowanych do umiejętności grupy i panu-
jących warunków. W górach uczymy się 
wzajemnych relacji między sobą, zaufania, 
wzajemnej pomocy. To, co się dzieje na gó-
rze nigdy nie zostaje zapomniane.  
Prezes Klubu Górskiego Olimp 
 
Agnieszka Wojtysiak
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