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Z „Życia” uczelni 
 

Zakończenie roku akademickiego - Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyło się zakoń-

czenie roku akademickiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku działającego w naszej Uczelni.  

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 

przedstawiciele władz Uczelni w osobie prorek-

tora ds Nauczania dr hab. Ryszarda Bartosze-

wicza, prof. AWF, przedstawiciele Rady Pro-

gramowo-Naukowej UTW AWF we Wrocławiu 

i środowiska wrocławskich seniorów - dr Wa-

lentyna Wnuk oraz przedstawiciele kadry dy-

daktycznej. Słoneczny dzień przyniósł refleksje 

związane z podsumowaniem kolejnego roku 

działalności oraz z pożegnaniem kolejnej 

grupy absolwentów, którzy z rąk dr hab. Ry-

szarda Bartoszewicza otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i skromne podarunki. 

W trakcie uroczystości prowadzonej przez kie-

rownika UTW AWF we Wrocławiu, dr Reginę 

Kumalę, wystąpiła grupa studentów seniorów 
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przygotowanych przez dr Annę Malską Śmia-

łowską, którzy zaprezentowali krótki układ 

choreograficzny związany z obchodzoną rocz-

nicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. 

 

Na zakończenie uroczystości w nastrój waka-

cyjny wprowadził nas mini recital Laureatki 

Konkursu Piosenki Esperanckiej - Elżbiety 

Anny Kołodziejczyk. 
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II Akademicki Tygiel Artystyczny 
 

W dniu 07.06.2018 r odbyło się spotkanie 

uzdolnionych artystycznie studentów, pracow-

ników i absolwentów naszej Uczelni, zrealizo-

wane pod hasłem: Akademicki Tygiel Arty-

styczny. Wydarzenie kulturalne noszące nazwę 

Wiosno ptak mi Ciebie wyśpiewał zaszczycili 

obecnością przedstawiciele władz Uczelni 

w  osobach: prorektor ds. studenckich i sportu 

akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewan-

dowska, dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. 

Anna Skrzek, dziekan Wydziału Wychowania 

Fizycznego prof. Teresa Sławińska-Ochla, 

a  także prodziekani: dr hab. Jadwiga Pietra-

szewska, dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, dr 

Dorota Wójtowicz, dr Ryszard Błacha, dr hab. 

Jacek Stodółka i kanclerz AWF we Wrocławiu 

dr Zdzisław Paliga.  

 

Gościem honorowym wieczoru był prof. dr 

hab. Tadeusz Koszczyc. Wśród publiczności 

dostrzegliśmy także: dr hab. Kazimierza Wit-

kowskiego, dr. hab. Marka Rejmana, dr. hab. 

Grzegorza Żurka, dr. Rafała Piechurę, dr. Ry-

szarda Jasińskiego i dr Magdalenę Chrobot, 

a  także zawsze pomocne w naszych wszelkich 

działaniach kulturalnych Izabelę Pawelczyk, 

Barbarę Jabłonkowską i Hannę Naleśniak. 

Liczna reprezentacja studentów przybyła na 

wydarzenie wraz z przewodniczącym samo-

rządu studenckiego Szymonem Morgą. 

Podczas wernisażu mieliśmy okazję zapoznać 

się z twórczością blisko 40 młodych duchem 

artystów, uprawiających m.in. następujące 

dziedziny: malarstwo, rysunek, grafika, poe-

zja, fotografia, muzyka, taniec, recytacja, 

śpiew.  
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Byli to m.in.: Liana Anioł, Martyna Basara, Ewa 

Czernek, Ryszard Błacha, Bartłomiej Bernat, 

Karol Czopek, Wojciech Chyra, Małgorzata 

Dembna, Aurelia Drozdek, Beata Gawron, Da-

ria Gorszanów z zespołem Inna Show, Karolina 

Drapiewska, Karolina Gała, Roksana Goraj, Sa-

bina Iskra, Jarosław Krukowski, Katarzyna Ko-

enig, Mariusz Kram, Grażyna Kołodziej, Maria 

Kupijaj, Joanna Mąsior, Małgorzata Mazur-

Brzyska, Angelika Mieszała, Andrzej Nowak, 

Bartłomiej Nowak, Magdalena Ojak, Aleksan-

dra Puch, Kamil Staszór, Ewa Tchorowska, 

Mona Wiatr, Sara Woźniak, Emilia Wysoczań-

ska, Maria Zołoteńka i Julia Żurek.  

 

Oprawę muzyczną przygotowali Robert Janusz 

i Bartek Szymański. Nieocenioną pomoc orga-

nizacyjną uzyskaliśmy ze strony Andrzeja Ra-

szowskiego. Gościem specjalnym wydarzenia 

był poeta i piosenkarz Tomasz Wachnowski. 
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Wydarzenie zostało zrealizowane przez stu-

dentów i pracowników sekcji artystycznej Aka-

demii Wychowania Fizycznego. Wszystkim 

uczestnikom wydarzenia składam serdeczne 

podziękowania. 

Pełnomocnik Rektora ds. studentów 

uzdolnionych artystycznie 

Henryk Nawara

 

 

 

Fot H. Nawara, E. Tchorowska 
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XI Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży już za nami 
 

W sobotę, 9 czerwca 2018 odbyła się kolejna 

edycja Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Mło-

dzieży. Jak co roku na Stadionie Lekkoatletycz-

nym Stadionu Olimpijskiego spotkali się młodzi 

amatorzy sportu, by podjąć sportową rywali-

zację. Imprezę poprowadził Janusz Cedro. 

Ceremonia otwarcia przebiegła zgodnie z rytu-

ałem olimpijskim zainaugurowanym przemar-

szem młodych sportowców w takt muzyki Or-

kiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódz-

kiej Policji we Wrocławiu.  

Przy asyście reprezentacji Klubu Panthers 

Wrocław dzieci wciągnęły flagę olimpijską, od-

było się uroczyste ślubowanie i zapalenie olim-

pijskiego znicza. Znicz przy asyście Piotra Ce-

lebana reprezentującym Wrocławski Klub 

Sportowy Śląsk Wrocław zapaliła młoda za-

wodniczka Onkoigrzysk. Uroczystość inaugu-

racyjną uświetnił także pokaz gimnastyki akro-

batycznej w wykonaniu koni Referatu Patroli 

Konnych Straży Miejskiej Wrocławia. 

Po uroczystym otwarciu przeprowadzono kon-

kurencje lekkoatletyczne: bieg sprinterski, 

skok w dal i rzut piłeczką palantową oraz roz-

grywki w tenisie stołowym i badmintonie.  
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Nowością był bieg rodzinny: całe rodziny 

wspólnymi siłami pokonały dystans 400m. Bo 

chcieć to móc J Lada dzień zaczyna się także 

mundial, nie mogło więc zabraknąć rozgrywek 

piłkarskich. W finale rozegrano mecz: Polska – 

Czechy, zwyciężyli goście. 

W ramach XI Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci 

i Młodzieży odbył się również „Bieg po zdro-

wie” - wydarzenie zamykające Onkologikę - 

kampanię informacyjno-edukacyjną Dolnoślą-

skiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

Ponadto w ciągu całego dnia dzieci mogły ba-

wić się w ogródku rekreacyjnym, a dorośli ko-

rzystać z bezpłatnych badań i porad lekarzy 

i  psychologów Dolnośląskiego Centrum Onko-

logii. To był również dzień dawcy szpiku – ak-

cję zorganizowano specjalnie dla 7-letniego 

Sebastiana. 

 

Po zakończeniu rywalizacji i zjedzeniu pysz-

nego obiadu przygotowanego przez żołnierzy 

odbyła się ceremonia dekoracji najlepszych za-

wodników, a wszyscy uczestnicy otrzymali dy-

plomy i nagrody. Triumfowali wszyscy J bo 

najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich 

jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, po-

dobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, 

ale zmagać się z organizmem. 

 

 

Fot. E. Tchorowska, A. Nowak, H. Nawara
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Podsumowanie Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2017/2018 
 

13 czerwca br. miało miejsce podsumowanie 

rywalizacji prowadzonej w ramach rozgrywek 

DLM 2017/2018.  

W uroczystości przygotowanej przez organiza-

tora przedsięwzięcia – Dolnośląską Organiza-

cję Środowiskową AZS, naszą Uczelnię repre-

zentowali: Prezes DOŚ AZS prof. Juliusz Miga-

siewicz, prorektor ds. studenckich i sportu aka-

demickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandow-

ska, dyrektor AZS AWF dr hab. Kazimierz Wit-

kowski,dr Kazimierz Kurzawski oraz trenerzy: 

dr Ziemowit Bańkosz, dr Mieczysłw Lewan-

dowski i dr Rafał Wołk. 

Specjalne wyróżnienia (także za medale zdo-

byte podczas Akademickich Mistrzostw Polski) 

otrzymali: Michał Szymczak (badminton), 

Iwona Kohut (narciarstwo alpejskie), Domi-

nika Sasin, Agnieszka Gajdowska, Beata Misz-

tal, Mieszko Palimi-Kukiełko, Aleksander Re-

don (pływanie), Jakub Krygier (tenis), Sandra 

Wabik (tenis stołowy), Nikoletta Dzióba, Kac-

per Romaniuk, Michał Bąbos (karate), Tomasz 

Józefiak i Mikołaj Michalak (koszykówka). 
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Studenci Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu zaję l i II miejsce w klasyfikacji 

generalnej Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnia-

nej 2017/2018.Wysoką lokatę końcową zdoby-

liśmy dzięki bardzo dobrym rezultatom na-

szych studentów, którzy wygrali rywalizację 

w  następujących dyscyplinach (w nawiasie 

nazwiska trenerów i opiekunów drużyn): 

• badminton (dr Henryk Nawara), 

• piłka siatkowa (dr Marcin Ściślak), 

• piłka ręczna (dr Andrzej Dutkowski) 

• pływanie (dr Stefan Szczepan), 

• tenis (dr Mieczysław Lewandowski), 

• tenis stołowy (dr Ziemowit Bańkosz) 

• piłka nożna, futsal (dr Jarosław Nosal) 

 

Dziękując sportowcom i trenerom za cało-

roczny trud życzymy im dalszych sukcesów 

i  udanych wakacji. 

Koordynator ds. sportu powszechnego 

Henryk Nawara 

 

 

Dr Piotr Kunysz powołany na członka Rady ds. Kształcenia i Dosko-

nalenia Kadr Kultury Fizycznej 
 

Pan dr Piotr Kunysz został powołany na 

członka Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia 

Kadr Kultury Fizycznej Zarządzeniem nr 13 Mi-

nistra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 

r. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy 

Ministra Sportu i Turystyki, o charakterze opi-

niodawczo-doradczym w obszarze kształcenia 

i doskonalenia kadr kultury 

fizycznej. 

W ramach zadań Rada ds. 

Kształcenia i Doskonalenia 

Kadr Kultury Fizycznej ma 

zajmować się: 

1. opiniowaniem wnio-

sków o ustanowienie kwali-

fikacji z obszaru sportu 

w  ramach Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym w szczegól-

ności: 

- proponowaniem kandydatów na specjalistów 

do oceny społeczno-gospodarczych skutków 

wdrożenia danej kwalifikacji, 

- merytoryczną oceną danego wniosku w za-

kresie proponowanych dla danej kwalifikacji 

zestawów uczenia się, wraz z przedstawieniem 

rekomendacji dla ministra 

w zakresie włączenia lub 

nie danej kwalifikacji do 

ZSK, 

- proponowaniem kandyda-

tów na ekspertów do ze-

społu mającego zapropono-

wać poziom Polskiej Ramy 
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Kwalifikacji dla danej kwalifikacji oraz zaopi-

niowanie raportu z prac tego zespołu; 

2. opiniowaniem wniosków o ustanowienie 

instytucji certyfikującej dla danej kwalifikacji 

funkcjonującej w ramach ZSK, w szczególności 

w zakresie spełniania przez zgłoszoną kadrę 

egzaminacyjną wymogów merytorycznych 

określonych w obwieszczeniu o ustanowieniu 

danej kwalifikacji; 

3. opracowywaniem propozycji i opiniowanie 

kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kul-

tury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie; 

4. opiniowaniem działań dostosowujących 

kształcenie kadr do standardów edukacyjnych 

w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdraża-

nia Europejskich Ram Kwalifikacji; 

5. inicjowaniem działań w zakresie doskona-

lenia systemu kształcenia kadr kultury fizycz-

nej. 

 

 

6. PKO Nocny Wrocław Półmaraton 
 

W sobotę 16 czerwca 2018 roku studenci AWF 

Wrocław (Fizjoterapia, Kosmetologia, Sport) 

wraz z pracownikami Zespołu Odnowy Biolo-

gicznej zabezpieczali z zakresu masażu 6. PKO 

Nocny Wrocław Półmaraton - największą 

nocną imprezę biegową w Polsce, w której wy-

startowało 10832 biegaczy. Wolontariuszy od-

wiedzili Rektor Akademii Wychowania Fizycz-

nego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita 

prof. nadzw. oraz Prorektor do Spraw Stu-

denckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka 

Pisula-Lewandowska. 

Fot Maciej Kochański 
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Benefis profesora Jana Chmury 
 

Na kilka godzin przed startem 6. PKO Nocnego 

Wrocław Półmaratonu, w Sali Medialnej na 

Stadionie Olimpijskim, odbyła się piękna uro-

czystość – BENEFIS PROFESORA JANA 

CHMURY – zdobywcy Korony Maratonów Pol-

ski, Korony Maratonów Ziemi, Korony Najwięk-

szych Maratonów Świata i Ambasadora Wro-

cław Maratonu. 

Za całokształt osiągnięć naukowych i sporto-

wych, a także promocję Miasta Wrocławia, Pan 

Profesor Jan Chmura otrzymał Medal Prezy-

denta Wrocławia Merito de Wratislavia. Medal 

wręczył Dyrektor Departamentu Spraw Spo-

łecznych Urzędu Miasta Pan Jacek Sutryk. 

Wręczenie Medalu poprzedziła laudacja, wy-

głoszona przez Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu dr. hab. Andrzeja 

Rokitę prof. nadzw. 

W przerwach koncertu Zespołu Wrocławskiej 

Szkoły Jazzu oraz Zespołu Folklorystycznego 

Kostrzanie ze Strzegomia, głos zabierali licznie 

zgromadzeni goście z kraju i z zagranicy, przy-

jaciele Pana Profesora Jana Chmury oraz Ro-

dzina: 
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• J.E.  Prof. dr hab. Ignacy Dec – Biskup 

Świdnicki 

• ks. Prof. dr hab. Jerzy Machnacz – Dyrektor 

Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej Papiew-

skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

• Stanisław Sołtysik – kolega z lat szkolnych 

• Ryszard Żmijewski – kolega z tras biego-

wych 

• prof. dr hab. Piotr Ponikowski – Prorektor 

UM 

• Czesław Michniewicz – były trener KGHM 

Zagłębie Lubin 

• red. Adam Godlewski – dziennikarz kato-

wickiego Sportu 

• Zbigniew Suchyda – Burmistrz Strzegomia 

• Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy 

Tarnowskiej 

• Henryk Paskal – Prezes Polskiego Stowa-

rzyszenia Biegów 

• Stanisław Jedliński – Prezes Firmy Olimp 

Pani dr Justyna Janus - prezenterka pogody 

z  TVP Wrocław, w humorystyczny sposób za-

prezentowała bardzo optymistyczną prognozę 

pogody dla Pana Profesora Jana Chmury, na 

najbliższe dni i lata. 

BENEFIS reżyserowali i prowadzili Wanda Zię-

bicka-Has i Paweł Gołębski. 

 

 

dr Jerzy Kosa 

 

 

Fot A. Mieszała
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Wywiad z prof. Janem Chmurą – zdo-

bywcą Korony Maratonów Polski, Ko-

rony Maratonów Ziemi, Korony Naj-

większych Maratonów Świata i Amba-

sadora Wrocław Maratonu. 

 

Panie Profesorze, kiedy zaczęła się Pana 

przygoda z maratonami? 

Po zakończeniu funkcji dziekana na Wydziale 

Wychowania Fizycznego w kadencji 2008-

2012. Byłem bardzo zmęczony czteroletnim 

zarządzaniem Wydziałem. Chciałem się zrese-

tować i odreagować wiele trudnych proble-

mów. A odpowiadając wprost na pytanie, ma-

ratony zacząłem biegać w 63 roku życia. 

 

Dlaczego akurat bieganie? 

Bardzo mi zależy na wysokim poziomie kształ-

cenia nowej generacji polskich trenerów, w 

tym również tych, którzy prowadzą trening z 

osobami powyżej 50 roku życia. W tej grupie 

wiekowej rośnie na świecie zainteresowanie 

biegami długodystansowymi. Niestety jest 

bardzo mało wyników badań i publikacji jak 

trenować starsze osoby – zwłaszcza w moim 

wieku. Wygenerowałem więc projekt nau-

kowy, który realizuję od prawie 6 lat na wła-

snym organizmie: przed, w trakcie i po zakoń-

czeniu wysiłku maratońskiego. Udało się zare-

jestrować wiele nowatorskich, wręcz unikato-

wych, wyników badań. Są to fantastyczne in-

formacje dla studentów Wydziału Nauk o Spo-

rcie. 

Czego dotyczą badania?  

Dotyczą one: mechanizmu termoregulacji, go-

spodarki wodno-elektrolitowej, metabolizmu 

komórkowego, odwodnienia, reakcji kardiolo-

gicznych na narastające zmęczenie i przełamy-

wanie bariery zmęczenia w różnych tempera-

turach otoczenia i wilgotności powietrza oraz 

na różnych wysokościach nad poziomem mo-

rza na siedmiu kontynentach. Aby wyniki ba-

dań były wiarygodne w każdym maratonie 

walczę o jak najlepszy rezultat sportowy. 

Większość badań wykonuję sam, a częściowo 

w klinice. Po przekroczeniu linii mety staram 

się jak najszybciej dojechać do kliniki kardiolo-

gicznej, aby pobrać krew i oznaczyć poziom 

stężenia troponiny I i inne parametry. Na pod-

stawie stężenia tego enzymu określa się stan 

mięśnia sercowego. Badania serca są klu-

czowe dla bezpieczeństwa maratończyka i to 

niezależnie od wieku. Dostarczają niejedno-

krotnie zaskakujących obserwacji naukowych! 

 

Jakie to są obserwacje? 

Na przykład moje serce podczas biegu mara-

tońskiego przepompowuje około 4000 litrów 

krwi w zależności od uzyskanego czasu, tem-

peratury otoczenia i wilgotności powietrza. Dla 

przeciętnego człowieka jest to wartość niewy-

obrażalna. Wysiłek maratoński to ogromne ob-

ciążenie dla mięśnia sercowego bez względu 

na poziom wytrenowania. Podczas maratonu 

w Johannesburgu stężenie troponiny I cztero-

krotnie przekroczyło – jak to określają kardio-

lodzy – stan „odcięcia”. W Nowym Jorku i Lon-

dynie byłem świadkiem zgonu dwóch młodych 

maratończyków. Powodem nagłej śmierci były 

problemy kardiologiczne (ukryte wady serca), 

które ujawniają się dopiero podczas ekstre-

malnych obciążeń wysiłkowych.  
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W jaki sposób przygotowuje się Pan do 

startu w maratonie?  

Trenuję co drugi dzień, pokonując od 15-20 do 

25-35 km w zależności od fazy przygotowań 

do startu. Niektóre mikrocykle tygodniowe 

obejmują dystans nawet 120 km. Dotychczas 

przebiegłem dystans 20 tys. km. To tak jak-

bym przemierzył trasę od Bieguna Północnego 

do Bieguna Południowego. Trasa biegu często 

przebiega przez trzy powiaty: Świdnica, Jawor 

i Środa Śląska. W trakcie realizacji 3 projektów 

naukowych (Korona Maratonów Polski, Korona 

Maratonów Ziemi i Korona Największych Ma-

ratonów Świata) pokonałem drogą lądową, 

morska i lotniczą ponad 200 tyś km. Na trening 

wstaję wcześnie rano, niejednokrotnie o 4.15-

4.30, aby po treningu zdążyć dojechać ze 

Strzegomia do Wrocławia na wykłady ze stu-

dentami. Na trening zabieram ze sobą sprzęt 

kontrolno-pomiarowy oraz wspomaganie 

energetyczne i napój izotoniczny dostosowane 

do mojego organizmu. Każdy mój trening jest 

monitorowany. 

Jaki jest stan Pańskiej kondycji?  

O mojej kondycji świadczy rekord życiowy 

3:22:57 ustanowiony podczas maratonu w Ha-

nowerze w wieku 65 lat. Trasę biegu pokona-

łem w tempie 4,48 min/km z prędkością 12,48 

km/godz. (3,5m/s). W porównaniu z pierw-

szym startem we Wrocławiu wynik poprawi-

łem aż o 34 min i 49 sek. Aby sprawdzić jaka 

to jest kondycja, proszę wsiąść na rower i 

przejechać 42 km i 195 m. z prędkością 12,48 

km/godz. O poziomie wytrenowania mojego 

organizmu świadczy aktualna częstość skur-

czów serca, niezależnie od starzenia się orga-

nizmu, wynosi aktualnie w spoczynku 44 skur-

czów na minutę i obniżyła się pod wpływem 

niemal 6-letniego treningu o 20 skurczów na 

minutę. Moja masa ciała obniżyła się o 15 kg. 

Aktualnie wynosi 72 kg, a więc tyle ile przed 

45 laty, kiedy byłem studentem. 

Który maraton wspomina Pan w szcze-

gólny sposób?  

Każdy maraton miał swoja dramaturgię i od-

bywał się w niepowtarzalnej atmosferze, do-

starczając wiele nowych przeżyć, doświadczeń 

i ciekawych obserwacji naukowych. Dwa naj-

bardziej dramatyczne biegi, do których często 

wracam to maratony na Antarktydzie i w 

Afryce. Na Antarktydzie przenikliwe zimno, po-

tężna wichura i burza śnieżna wywołały głę-

boką hipotermię. Byłem do kości przemarz-

nięty, nie czułem palców u rąk i nóg. Gdy upa-

dłem po raz ostatni, 1,5 km przed metą, byłem 

przekonany, że nie wstanę, że to już koniec. 

Natomiast w Afryce –Johannesburgu przeży-

łem prawdziwe piekło na Ziemi. Biegłem w 

temperaturze 34-35°C, po asfalcie rozgrzanym 

do 65-70°C. Tu z kolei przeżyłem groźną dla 

życia hipertermię – temperatura wewnętrzna 

ciała wynosiła 42°C. Mimo systematycznego 
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nawadniania doszło do drastycznego odwod-

nienia organizmu na poziomie 3,6 litra co 

doprowadziło do 5% utraty masy ciała.  

 

Pod względem duchowym najgłębiej przeży-

łem maraton w Jerozolimie i Rio de Janeiro. 

Ziemia Święta sama niosła a monumentalna fi-

gura Jezusa Chrystusa ze szczytu Corcovado 

wyzwalała najgłębsze rezerwy biologiczne 

przy skrajnym zmęczeniu. 

Kto finansuje Pański udział w marato-

nach?  

W większości sponsor, a częściowo sam finan-

suję wyjazdy na zawody. Spełnienie marzeń 

sportowych i zarejestrowanie niespotykanych 

dotychczas wyników eksperymentów badaw-

czych nie byłoby możliwe, gdyby nie wydatna 

pomoc finansowa Stanisława Jedlińskiego, 

Prezesa Zarządu spółki Olimp Labolatories w 

Nagawczynie koło Dębicy. Realizacja trzech 

projektów naukowych (Korona Maratonów 

Polski, Korona Maratonów Ziemi i Korona Naj-

większych Maratonów Świata) kosztowała pra-

wie 300 tys. złotych. 

 

Czy odczuwa Pan lęk przed startem w 

trudnych warunkach?  

Przed każdym startem w maratonie, a było ich 

już 18, odczuwam dreszczyk emocji. Gdybym 

odczuwał lęk przed startem nie osiągnąłbym 

tak znakomitych wyników sportowych w swo-

jej kategorii wiekowej. W największym mara-

tonie na świecie w Nowym Jorku wyprzedziłem 

ponad 44 tyś. zawodników, a na Antarktydzie 

byłem drugi na świecie. Drugi również byłem 

w Jerozolimie i Hanowerze a trzeci w Rio de 

Janeiro i Sydney. 

Czy wyniki badań wykorzystuje Pan w 

dydaktyce?  

Oczywiście. Podnoszą one jakość kształcenia 

przyszłych trenerów. Po każdym maratonie 
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opracowuję wyniki i przekazuję je studentom. 

Jest to wiedza nowatorska, której nie znajdą w 

żadnej książce. 

W czasie biegu słucha Pan muzyki, kon-

templuje, czy po prostu biega?  

Koncentruje się na realizacji strategii biegu i 

modlitwie.  

 

Czy spełniły się Pana marzenia biegowe?  

W większości spełniły się, jednak nadal po-

ciąga mnie pasja naukowa. Dziękuję Bogu, że 

w moim wieku zafundował mi ekstremalną 

przygodę naukową, sportową i życiową. Prze-

biegłem wszystkie największe maratony na 

świecie. Zarejestrowałem unikatowe wyniki 

badań. Zwiedziłem wszystkie kontynenty, po-

znałem wielu wspaniałych ludzi. Marzyłem 

jako dziecko, gdy patrzyłem na globus, aby 

pewnego dnia pobiegać sobie głową w dół na 

spodzie kuli ziemskiej. No i tak się stało – bie-

gnąc po Antarktydzie byłem do góry nogami. 

To fantastyczne, że mając 67 lat spełniłem 

dziecięce marzenia!  

Jakie wiec Pan Profesor ma jeszcze 

plany? 

 Pomimo, że zdobyłem potrójna koronę w ma-

ratonach w tak krótkim czasie i w tym wieku, 

chciałbym zbadać jak reaguje mój organizm 

na wysiłek maratoński na równiku (w Singapu-

rze) na Oceanie Spokojnym (w Honolulu) oraz 

na starożytnej trasie z Marathonu do Aten. Ka-

rierę maratończyka chciałbym zakończyć w 

maratonie wrocławskim, ponieważ tu 

wszystko się zaczęło. 

 

Jakie jest Pana przesłanie dla społeczno-

ści akademickiej naszej Uczelni?  

Na bieganie nigdy nie jest za późno bez 

względu na wiek, trzeba tylko mieć motywa-

cję, trzeba wstać z kanapy, założyć buty spor-

towe i zacząć biegać! Racjonalny trening 

sprzyja zdrowiu w jesieni życia i spowalnia pro-

cesy starzenia. Nowe obserwacje i doświad-

czenia wynikające z przeprowadzonych pro-

jektów naukowych, nauczyły mnie głębokiej 

pokory do posiadanej wiedzy, nauki i codzien-

nego życia. 

    Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Wizyta prof. Lyn Holley na Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

W dniach 13-18.05.2018 przebywała we 

Wrocławiu, w tym m.in. na Akademii Wycho-

wania Fizycznego prof. Lyn Holley z Katedry 

Gerontologii, z University of Nebraska at 

Omaha (USA).  

 

Wizyta była elementem umowy o współ-

pracy podpisanej kilka miesięcy wcześniej mię-

dzy obiema jednostkami naukowymi. Profesor 

L. Holley jest wybitnym pracownikiem nauko-

wym amerykańskiej uczelni, za swoją działal-

ność dydaktyczną i naukową była wielokrotnie 

nagradzana przez różnego rodzaju gremia, 

uzyskując m.in. amerykańską nagrodę dr 

Chucka Powella za szczególne osiągnięcia 

w  obszarze gerontologii. Warto także wspo-

mnieć, że w przeszłości pracowała dla Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych w różnych czę-

ściach świata (głównie w Azji i w Afryce) peł-

niąc rolę doradcy ds. osób starszych i wyklu-

czonych. Wizyta realizowana była w ramach 

programu visiting professor Wrocławskiego 

Centrum Akademickiego i obejmowała wygło-

szenie serii wykładów dla pracowników i stu-

dentów Akademii Wychowania Fizycznego, In-

stytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocław-

skiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwer-

sytetu Medycznego. Wniosek o finasowanie 

wizyty, kierowany do Wrocławskiego Centrum 

Akademickiego, przygotowany został po raz 

pierwszy w taki sposób, że prośba lidera (Aka-

demia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) 

poparta została przez inne jednostki naukowe 

Wrocławia (Uniwersytet Wrocławski i Uniwer-

sytet Medyczny). 

Pobyt prof. Holley we Wrocławiu obejmo-

wał nie tylko wygłoszenie serii wykładów, ale 

również prowadzenie seminariów czy warszta-

tów. Spotkania te zostały żywo przyjęte, czego 

wyrazem była liczna obecność słuchaczy.  

Program wykładowej części wizyty był na-

stępujący: 
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Wykład 1: Effects of different Cultures and 

stereotyping on health over the life span: re-

search and experience in the USA (Instytut 

Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego) 

Wykład 2: Different barriers in different 

sub-populations which have to be overcome to 

participate in activity (Akademia Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu) 

Seminar 1: Elderly care system in the USA 

- adventages and disadventages (Akademia 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) 

Wykład 3: Health care systems in different 

societies (Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersy-

tetu Medycznego we Wrocławiu) 

Warsztat 1: Discussion of theories about 

the impact of the local government activities 

on health of seniors - American perspective 

(Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu)  

Warsztat 2: The model of work and support 

of older adults in the United States - the myth 

of American dream or maybe the difficult real-

ity of aging in nursing homes of various stand-

ards (Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu). 

Drugim bardzo ważnym aspektem wizyty 

prof. Holley była możliwość kontynuacji osobi-

stych rozmów na temat tworzonego właśnie 

unikalnego projektu naukowo-dydaktycznego 

pn. Global Aging. Projekt ten, przygotowany 

wspólnie przez dr hab. Grzegorza Żurka, prof. 

AWF z Zakładu Neurokognitywistyki AWF we 

Wrocławiu, prof. Lyn Holley z University of Ne-

braska at Omaha oraz dr Alinę Żurek z Insty-

tutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

otrzymał wsparcie finansowe w postaci grantu 

o wartości 5000 USD. Dzięki temu możliwa 

była wcześniejsza wizyta strony polskiej 

w  uczelni amerykańskiej (przełom kwietnia 

i  maja 2018), podczas której także omawiano 

kwestie związane z projektem objętym finaso-

waniem.  

Program Global Aging, tworzony w ramach 

współpracy międzyuczelnianej, na mocy 

umowy między uczelniami partnerskimi, uru-

chomiony będzie w roku akademickim 

2018/2019 i kierowany wspólnie do polskich 

i  amerykańskich studentów z Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwer-

sytetu Wrocławskiego oraz University of Ne-

braska at Omaha. Jego celem będzie przybli-

żenie różnego (na różnych kontynentach) po-

strzegania problematyki starzenia się. W dobie 

globalizacji, szybkiego i częstego przemiesz-

czania się osób z kontynentu na kontynent bę-

dzie to praktyczna i współczesna wiedza, 

w  którą wyposażani będą uczestnicy zajęć. 

Naukowa część projektu dotyczyć będzie pro-

wadzenia badań naukowych ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników warunkujących 

zdrowie poznawcze polskich i amerykańskich 

seniorów.     

 

Pobyt prof. Lyn Holley we Wrocławiu był 

również dobrą okazją, by pokazać naszą 

piękną stolicę Dolnego Śląska, zapoznać Panią 

Profesor z jego historią i najważniejszymi za-

bytkami. 

        Grzegorz Żurek
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IX Międzynarodowe Sympozjum ”Science and Swimming” 

 

W dniach 24-25 maja 2018r. w Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyło 

się IX Międzynarodowe Sympozjum ”Science 

and Swimming”, zorganizowane przez Katedrę 

Pływania. Szefem komitetu organizacyjnego 

był dr hab. Marek Rejman, natomiast Komite-

towi Naukowemu przewodniczyła prof. dr hab. 

Krystyna Zatoń.  

Sympozjum zgromadziło wielu przedstawi-

cieli nauki. Wykłady na zaproszenie organiza-

torów wygłosili: Prof. Raúl Arellano Colomina, 

reprezentujący Wydział Wychowania Fizycz-

nego i Sportu, Uniwersytetu w Granadzie, w 

Hiszpanii, Prof. Ludovic Seifert, z Wydziału 

Nauk o Sporcie, Uniwersytetu w Rouen, we 

Francji, oraz Robert Keig Stallman, Profesor 

Norweskiego Uniwersytetu Nauk o Sporcie w 

Oslo, w Norwegii. 

Interdyscyplinarny kontekst tematyczny 

Sympozjum połączył biologiczne i humani-

styczne aspekty: wychowania fizycznego, tu-

rystyki i rekreacji oraz rehabilitacji w środowi-

sku wodnym.  

Ważne miejsce w tematyce Sympozjum 

zajmował także sport pływacki. Wygłoszono: 

16 referatów w sesji plenarnej i 5 w sesji pla-

katowej. Zorganizowano także część warszta-

tową składającą się z 4 prezentacji.  

Sympozjum odbywało się pod honorowym 

patronatem J.M. Rektora Akademii Wychowa-

nia Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. An-

drzeja Rokity, Marszałka Województwa Dolno-

śląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezesa 

Polskiego Związku Pływackiego dr Pawła Sło-

mińskiego, Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji 

Urzędu Miejskiego Wrocławia Piotra Mazura.  
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Międzynarodowe Sympozjum ”Science and 

Swimming” ma charakter cykliczny i odbywa 

się co dwa lata. Niewątpliwy sukces tegorocz-

nej dziewiątej już edycji potwierdza, że jubile-

uszowe Sympozjum w 2020 roku będzie spek-

takularnym wydarzeniem w szerokim obszarze 

nauki w pływaniu. 

 

Stefan Szczepan

Fotoreportaż, fot. Nawara Henryk, Sharks.pl 
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Sukcesy sportowe naszych studentów 
 

Koszykówka 

  🏆W dniach 30.05 – 02.06.2018 r. AZS AGH Kraków był gospodarzem finału Akademickich Mi-

strzostw Polski w koszykówce, podczas których najlepszych 16 męskich drużyn rywalizowało o tytuł 

Mistrza Polski. Nasi koszykarze podczas zawodów sportowych zdobyli II miejsce w generalnej, koń-

cowej klasyfikacji uczelni oraz I miejsce w klasyfikacji Akademii Wychowania Fizycznego. 

 

Koszykarze AWF Wrocław w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej uzyskali II miejsce (za Politech-

niką Wrocławską), II miejsce w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski (ponownie za Politech-

niką Wrocławską), a w finałach AMP uzyskali wyższy wynik niż Politechnika Wrocławska. 

Mistrzostwo zdobyła Akademia Górniczo- Hutnicza z Krakowa – gospodarz Akademickich Mistrzostw 

Polski. 

Kadra Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podczas AMP: 

Tomasz Józefiak, Karol Wiśniewski, Stanferd Sanny, Mikołaj Ratajczak, Olaf Milej, Marcin Puzio, Be-

niamin Jurgaś, Mateusz Mruk, Maciej Muskała, Cezary Kurek, Bartosz Łukomski, Kajetan Ludwisiak, 

Karol Duma, Mikołaj Barszcz, Wojciech Gac, Maciej Jamuła, Tomasz Roszak, Szymon Olasiński. 

Trener: Mikołaj Michalak.  

Trener koordynator: dr Marek Popowczak. 

 

Gratulujemy sukcesu trenerom i zawodnikom i życzymy kolejnych . 
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Żeglarstwo 

Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglar-

stwie, jak co roku rozegrano w Wilkasach nad 

jeziorem Niegocin. Regaty na jachtach klasy 

Omega, odbyły się w dniach 4-7 czerwca po-

między 71 załogami, z 34 uczelni. Naszą uczel-

nię reprezentowały 2 studenckie załogi pod 

okiem trenera mgra Piotra Piwowarczyka 

(Ariadna Pękalska – sternik, Magdalena Pizoń, 

Wiktor Pola – załoga pierwsza oraz Maciej 

Mnich – sternik, Kamila Opas, Ratajczyk Ro-

bert – załoga druga) W rezerwie pozostawali 

dr Ludwika Kosińska – kierownik drużyny i dr 

Aleksander Smoliński. Pierwszy dzień pobytu 

w ośrodku AZS Wilkasy był dniem organizacyj-

nym, uczestnicy gromadzili się nad jeziorem, 

przygotowywali swoje jednostki,a a ekipa 

techniczna oklejała je numerami. Załoga 

Ariadny Pękalskiej pływała omegą o nazwie 

Kleopatra z numerem 56, a załoga Macieja 

Mnich jachtem o imieniu Templariusz z nume-

rem 57.  

Fot. I. Tarasiuk. Reprezentacja AWF Wrocław, od lewej: 

R.Ratajczyk, M.Mnich, W.Pona, P.Piwowarczyk, L.Kosiń-

ska, A.Smoliński, M.Pizoń, K.Opas, A.Pękalska 

Starty w regatach rozpoczęły się 

5.06.2018r., we wtorek, kiedy odbyły się eli-

minacje. Jedna z naszych załóg żeglowała we 

flocie A, druga we flocie B. W ten dzień miały 

miejsce 3 wyścigi. Wietrzna pogoda zweryfiko-

wała umiejętności wszystkich załóg. Sporo 

jednostek nie ukończyło wyścigów, zaliczając 

wywrotki. Po ciężkim zmaganiach załoga 

Ariadny zdobyła 57 punktów zajmując 17 miej-

sce we flocie B, tym samym dostając się do 

floty złotej. Załoga Macieja Mnicha uzyskała 58 

punktów zajmując 19 miejsce we flocie A, do-

stając się do floty srebrnej na pierwszym miej-

scu. Tej załodze zabrakło 1 punktu by znaleźć 

się w złotej flocie. Kolejny dzień przyniósł dużo 

nowych wrażeń. Zarówno we flocie złotej jak 

i  srebrnej rywalizacja odbyła się poprzez 

4  wyścigi. Ekipa żeglująca we flocie złotej uzy-

skała 88 punktów zajmując 34 miejsce w swo-

jej flocie oraz klasyfikacji ogólnej. Ekipa z floty 

srebrnej uzyskała 32 punkty, zajmując 13 

miejsce we flocie srebrne,j a w klasyfikacji 

ogólnej miejsce 49.  

W ostatni dzień zawodów, ze względu na 

brak wiatru komisja sędziowska przerwała 

pierwszy, rozpoczęty wyścig, kończąc tym sa-

mym całe regaty. Wyniki z trzeciego dnia regat 

stały się wynikami końcowymi. Nasza repre-

zentacja tym razem bez medali,ale z bogac-

twem doświadczeń W klasyfikacji końcowej 

najlepszymi okazali się studenci z Politechniki 

Gdańskiej. AWF Wrocław uplasował się na 14 

miejscu w klasyfikacji drużynowej uzyskując 

w  sumie 83 punkty. Nie utworzono klasyfikacji 

w typie uczelni Wychowania Fizycznego ze 

względu na niewystarczającą liczbę zgłoszo-

nych uczelni tego typu. Podczas całych mi-

strzostw wszystkim dopisywały dobre humory. 

Nie obyło się bez popołudniowej rozrywki oraz 

wieczornego ogniska integracyjnego. 

Studenci i Pracownicy składają podzięko-

wania Władzom Rektorskim, Prorektor ds. stu-

denckich i Sportu, Pani dr Agnieszce Pisuli-Le-

wandowskiej za wsparcie i możliwość sporto-

wej rywalizacji w żeglarstwie. 

Kamila Opas – studentka IIIr.Ist.TiR,  

Dr Ludwika Kosińska – Zespół Sportów Wod-

nych w Katedrze Pływania 
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