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Z „Życia” uczelni 
 
Adapciak 2018 - obóz na fali już za nami! 

Niesamowity czas, wspaniali ludzie, cu-

downa atmosfera. Tak w skrócie można opisać 

miniony obóz. 

Już w pierwszych dniach nasi obozowicze 

wykazali się kreatywnością i dużą wyobraźnią. 

Codziennie uczestniczyli w wielu nowych zaję-

ciach; począwszy od sportów wodnych (kajaki, 

żagle czy windsurfing) po klimatyczne wie-

czory artystyczne. Podczas obozu nasi kandy-

daci na studentów mogli dowiedzieć się od 

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

wiele ciekawych i przydatnych rzeczy, które są 

niezbędne do rozpoczęcia swojej przygody na 

naszej Słonecznej Uczelni. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas 

obozu było spotkanie z władzami AWF we 

Wrocławiu. 

Dzięki temu spotkaniu, obozowicze mogli 

poznać strukturę Uczelni oraz otrzymali odpo-

wiedzi na nurtujące ich pytania od JM Rektora 

Akademii Andrzeja Rokity. 

Po raz pierwszy od kilkunastu lat mieliśmy 

możliwość słuchania śpiewu operowego oraz 

mogliśmy zobaczyć z bliska fireshow. 

Obóz Adapciak 2018 był połączeniem 

wspaniałej zabawy, integracji oraz źródłem in-

formacji o AWF Wrocław. 
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Mamy nadzieję, że nasze „Adapciaki” 

z  uśmiechem na twarzy i pewnością siebie 

rozpoczną swój nowy rozdział w życiu, jakim 

są studia! 

       Marta Lewkowicz
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Ogólnopolska Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 

Na zaproszenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na ogólnopolską in-

augurację do Warszawy przyjechali rektorzy blisko 150 polskich uczelni wraz z delegacjami oraz 

pocztami sztandarowymi. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu reprezentowana była 

przez JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokitę, prof. nadzw., mgr. Kamila Michalika (Przewodniczą-

cego Samorządu Doktorantów) oraz Szymona Morgę (Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samo-

rządu Studenckiego). 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Św. Krzyża, której oprawę muzyczną przygo-

tował chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 500 przedstawicieli świata nauki i szkol-

nictwa wyższego wzięło udział w uroczystym przemarszu Krakowskim Przedmieściem. Podczas głów-

nej uroczystości w Teatrze Polskim premier Mateusz Morawiecki podkreślał wagę wchodzącej 

właśnie w życie ustawy dla dalszego rozwoju naszego kraju ‒ W nowy rok akademicki wkraczamy 

z  Konstytucją dla Nauki, która, wierzę głęboko, będzie milowym krokiem w kierunku budowy siły 

polskiej nauki, polskich uczelni (…) ‒ zaznaczył premier Morawiecki. 
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Inauguracja Środowiskowa - rok akademicki 2018/2019 czas rozpocząć! 

W dniu 1 października, podczas Inaugura-

cji Środowiskowej, która miała miejsce trady-

cyjnie w gmachu głównym Uniwersytetu Wro-

cławskiego (aula Oratorium Marianum), Uczel-

nie Wyższe Wrocławia i Opola wspólnie zain-

augurowały nowy rok akademicki 2018/2019. 

W uroczystości wzięli udział przedstawi-

ciele wszystkich Wyższych Uczelni Wrocławia, 

władz samorządowych, środowiska akademic-

kiego oraz reprezentanci studentów. Naszą 

Alma Mater Reprezentował Rektor Akademii 

Wychowania Fizycznego dr hab. Andrzej Ro-

kita prof. AWF, który poprowadził Immatryku-

lacji studentów pierwszego roku, reprezentu-

jących wszystkie wrocławskie szkoły wyższe. 

Obecni byli również nasi Prorektorzy prof. dr 

hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, dr hab. 

Ryszard Bartoszewicz prof. AWF, dr Agnieszka 

Pisula-Lewandowska, a także Dziekani na-

szych trzech wydziałów oraz Kanclerz AWF. 

Zgromadzeni w Oratorium Marianum mogli 

wysłuchać przemówienia Przewodniczącego 

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola 

prof. dr. hab. Marka Ziętka, Rektora Uniwersy-

tetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wro-

cławiu, w którym zawarte były największe 

osiągnięcia wszystkich wrocławskich uczelni 

w  zakończonym roku akademickim. 

W imieniu Wicepremiera Jarosław Gowina, 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, list 

gratulacyjny odczytał jego doradca społeczny 

Prezes PORT-u, Pan Piotr Dytko. 

Po raz kolejny wręczona została również 

Wrocławska Nagroda Naukowa, którą z rąk 

przewodniczącego prof. dr hab. Marka Ziętka, 

laudatora prof. dr. hab. Adama Jezierskiego 

oraz prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 

otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, któ-
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rego wykład inauguracyjny pt.: „Zabytki – za-

grożenia i przekształcenia” uświetnił tą jakże 

podniosłą uroczystość. 

Po oficjalnej ceremonii w Auli Oratorium 

Marianum, tradycyjnie już Rektorzy i  zapro-

szeni goście przeszli w orszaku na wrocławski 

Rynek, gdzie w towarzystwie wrocławskich 

chórów akademickich odśpiewano „Gaudea-

mus Igitur”. 

Można było także wysłuchać, w nowych 

aranżacjach, szlagierów muzyki rozrywkowej, 

we wspaniałym wykonaniu uczelnianych chó-

rów stowarzyszonych z orkiestrą wojskową 

Akademii Wojsk Lądowych. 
Fot. T. Walków, T. Lewandowski 
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Immatrykulacja doktorantów 

3 października 2018 r., już tradycyjnie 

w  Sali Kominkowej odbyła się uroczysta im-

matrykulacja doktorantów rozpoczynających 

studia w roku akademickim 2018/2019. 

W obecności JM Rektora dr hab. Andrzeja 

Rokity, prof. nadzw., Kierowników Studiów 

Doktoranckich: dr hab. Małgorzaty Mraz, prof. 

nadzw., Prof. dr. hab. Tadeusza Koszczyca, 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

Prof. dr hab. Teresy Sławińskiej-Ochli, Dzie-

kana Wydziału Fizjoterapii Prof. dr hab. Anny 

Skrzek, Prodziekana ds. Nauczania na Wy-

dziale Fizjoterapii dr hab. Krystyny Rożek-Pie-

chury prof. nadzw., Prodziekana ds. Nauki na 

Wydziale Wychowania Fizycznego dr hab. 

Marty Wieczorek prof. nadzw. oraz opiekunów 

naukowych, doktoranci odebrali Decyzje 

o  przyjęciu na Studia Doktoranckie. 

W tym roku studia doktoranckie rozpo-

czyna 11 osób z Wydziału Fizjoterapii i Wy-

działu Wychowania Fizycznego. 
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Grant dla zespołu Profesora Grzegorza Żurka 

Pan prof. Grzegorz Żurek, prof. nadzw., 

wraz z zespołem pracowników AWF Wrocław, 

otrzymał finansowanie projektu międzynarodo-

wego, realizowanego w ramach współpracy po-

między podmiotami z Finlandii, Polski, Czech, 

Austrii i Holandii. 

Zespół dr. hab. Grzegorza Żurka, prof. 

nadzw., Kierownika Zakładu Neurokognitywi-

styki otrzymał finansowanie projektu badań na-

ukowych pn. KidMove. Skład polskiego zespołu, 

biorącego udział w badaniach, tworzą także dr 

hab. Jacek Stodółka z Zakładu Lekkoatletyki 

(Prezes KS AZS-AWF Wrocław) oraz dr Kamila Czajka z Zakładu Antropomotoryki. 

Projekt realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Education, Audiovi-

sual and Culture Executive Agency. 

Liderem projektu jest Metropolia University of Applied Sciences z Helsinek (Finlandia) zaś part-

nerami Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Windesheim University of Applied Sciences 

at Zwolle (Holandia), Masaryk University at Brno (Republika Czeska) oraz kluby sportowe: AZS-AWF 

Wrocław, Special Heroes - Arnhem (Holandia), Bulldogs Brno (Republika Czeska), Icehearts of Hel-

sinki (Finlandia), Sportunion-Steiermark – Graz (Austria). 

Całkowita wartość projektu to 401 900 Euro. Projekt trwać będzie dwa lata i poświęcony jest 

aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz czynnikom decydującym o podejmowaniu przez nie ak-

tywności fizycznej, a także jej roli dla zachowania sprawności procesów poznawczych. 

 

Wielkie gratulacje. 

 

Certyfikaty „Wrocław bez barier” zostały rozdane! 

 

W 2018 roku kapituła, w której skład wcho-

dzą przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, 

dotychczasowych laureatów oraz organizacji 

pozarządowych, przyznała certyfikaty w czte-

rech kategoriach. W kategorii „Działania inno-

wacyjne w zakresie powszechnej dostępności” 

certyfikat 

otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Roz-

woju Osób Niepełnosprawnych – lider i twórca 
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Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej, czyli 

panie Teresa Marek, Dominika Zawadzka 

i Natalia Ratajczak-Szponik. Ich działania 

docenione zostały ze względu na niesztam-

powe likwidowanie barier i promowanie edu-

kacji promującej projektowanie uniwersalne. 

W kategorii „społeczna odpowiedzialność 

biznesu” członkowie kapituły uhonorowali 

pana Krzysztofa Balawejdera, prezesa Pol-

bus-PKS Sp. z.o.o. 

Certyfikat przyznany został za empatię 

i  wieloletnie zaangażowanie oraz promowanie 

dobrych praktyk w sferze działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnością. 

W kategorii „miejsce dostępne dla wszyst-

kich” zwyciężyło Narodowe Forum Muzyki, na-

grodzone za stworzenie możliwości uczestni-

czenia w wydarzeniach kulturalnych osób 

z  niepełnosprawnością. W kategorii „integra-

cja społeczna” certyfikat otrzymało Cafe Rów-

nik Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników 

Psychostymulacji, które jest przykładem wła-

ściwej integracji ze społeczeństwem osób 

z  niepełnosprawnością. 

Certyfikaty zostały rozdane w sobotę, 

6  października we Wrocławiu, w czasie konfe-

rencji "Wiek młodzieńczy, okres przejściowy 

i  dorosłość osób z chorobami rzadkim", którą 

wspólnie zorganizowali Fundacja „Potrafię Po-

móc” oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersy-

tetu Medycznego we Wrocławiu
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Dr Gabriel Pawlak powołany do Zarządu 

Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego 

 

Dr Gabriel Pawlak otrzymał Nominację Dyrektora In-

stytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badaw-

czego) do Zarządu Rady do spraw Kompetencji Sektora 

Sportowego. 

W Instytucie Sportu – PIB w Warszawie odbyło się 

pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora 

Sportowego. Prace Rady odbywają się w ramach pro-

jektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-

Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Eu-

ropejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach 

i  możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze 

sportowym. Udział wzięło ponad 30-tu przedstawicieli 

różnych środowisk sektora kultury fizycznej. Projekt jest 

realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy 

z partnerami społecznymi. Międzynarodowym koordy-

natorem projektu jest European Observatoire of Sport 

and Employment (EOSE). Po cennej dyskusji wskazano cele i powołano siedmioosobowy Zarząd 

Rady. Nominację Dyrektora Instytutu Sportu – PIB na stanowisko przewodniczącej Rady otrzymała 

Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu 

został Pan Piotr Marek (Instytut Sportu – PIB). 

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych 

rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności 

nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. 

 

Złożenie kwiatów na grobach prof. Andrzeja Klisieckiego i prof. Zdzisława Za-

grobelnego 

18 października 2018 r. Rektor Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. 

Andrzej Rokita, prof. nadzw. w towarzystwie 

byłych Rektorów, Pana Prof. Tadeusza Bobera, 

Pana Prof. Krzysztofa Sobiecha, Pana Prof. Ta-

deusza Koszczyca, Pana Prof. Juliusza Migasie-

wicza wraz z przedstawicielami władz Uczelni, 

Panią Prorektor ds. Studenckich i Sportu Aka-

demickiego dr Agnieszką Pisulą-Lewandow-

ską, Panem Prorektorem ds. Nauczania dr hab. 
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Ryszardem Bartoszewiczem prof. nadzw., Pa-

nią Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 

Prof. Teresą Sławińską-Ochlą, Panią Dziekan 

Wydziału Fizjoterapii Prof. Anną Skrzek, Panią 

Prodziekan Wydziału Nauk o Sporcie dr Anetą 

Stosik, złożyli kwiaty na grobach założyciela 

naszej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego 

i  Rektora 4-ech kadencji naszej Akademii 

prof. Zdzisława Zagrobelnego. 

 

 

Wręczenie dyplomów naszym absolwentom roku akademickiego 2017/2018 

 

20 października br. w naszej Uczelni miało 

miejsce uroczyste wręczenie dyplomów magi-

sterskich absolwentom z 2018 roku, w której 

uczestniczyli JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita 

prof.nadzw. wraz z Prorektorami: dr Agnieszką 

Pisulą-Lewandowską, Prorektorem ds. Stu-

denckich i Sportu Akademickiego oraz dr hab. 

Ryszardem Bartoszewiczem, prof. nadzw. Pod-

czas uroczystości JM Rektor wraz Dziekanami 

(Panią prof. dr hab. Teresą Sławińską-Ochlą, 

Panią prof. dr hab. Anną Skrzek, Panem dr. 

hab. Tadeuszem Stefaniakiem prof. nadzw.) 
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oraz Prodziekanami wręczył dyplomy magi-

sterskie tegorocznym absolwentom. 

Podczas uroczystości został, jak zwykle, od-

śpiewany hymn naszej Uczelni „Do boju AWF”, 

jednak tym razem do śpiewu wszystkich obec-

nych poprowadził Pan Janusz Cedro, artysta, 

absolwent AWF Wrocław i twórca naszego 

hymnu. 

Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa pod 

względem frekwencji. W tym dniu dyplomy 

odebrało ponad 230 studentów w towarzy-

stwie rodzin i najbliższych. 

W sumie w wydarzeniu wzięło udział około 600 

osób. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że w 

tak dużym gronie mogliśmy pożegnać naszych 

tegorocznym absolwentów. 

Naszym wspaniałym absolwentom życzymy 

samych życiowych sukcesów 
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Gaudeamus igitur… 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 

28 września w Auli Oratorium Marianum Uni-

wersytetu Wrocławskiego miała miejsce uro-

czysta Inauguracja nowego Roku Akademic-

kiego 2018/209. Jak co roku, wydarzenie za-

szczycili swoją obecnością dostojni goście, któ-

rych serdecznie powitał JM Rektor prof. An-

drzej Rokita. 

Z okazji Inauguracji na ręce JM Rektora wpły-

nęły liczne listy okolicznościowe, w tym list 

gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ja-

rosława Gowina. 

Dokonano uroczystej immatrykulacji przedsta-

wicieli studentów I roku Wydziałów Wychowa-

nia Fizycznego, Fizjoterapii i Nauk o Sporcie 

oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci 

ślubowali: 

 

Wstępując do wspólnoty akademickiej Akade-

mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ślubuję 

uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, postę-

pować zgodnie z prawem, tradycją i obyczajami 

akademickimi, dbać o dobre imię Akademii i god-

ności studenta. 

 

 

Wręczono również dyplomy przedstawicielom absolwentów roku 2017/2018 oraz uroczyście promo-

wano przedstawicieli nowych doktorów, którzy ślubowali:

  

 

 

 

Ślubuję uroczyście, że zawsze będę po-

stępować tak, 

jak tego wymaga godność nadanego mi 

stopnia doktora. 

Ślubuję uroczyście, że w miarę moich sił 

będę przyczyniać się do rozwoju i upowszechnia-

nia nauki. 

Ślubuję uroczyście, że zawsze i wszędzie 

dbać będę o dobre imię Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyska-

łem zaszczytny stopień 

doktora nauk o kulturze fizycznej, i że w ra-

zie potrzeby służyć jej będę 

pomocą wedle moich możliwości.
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JM Rektor w towarzystwie Dziekanów Wydziałów Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przyjął także 

ślubowanie nowych doktorów habilitowanych nauk o kulturze fizycznej: 

 

Pani dr hab. Joanny Kowalskiej 

Pani dr hab. Agnieszki Szpali 

Pana dr hab. Dariusza Mroczka  

Pana dr hab. Daniela Puciato  

 

 

 

 

 

W związku z otrzymaniem tytułu naukowego 

profesora, Rektor mianował Pana prof. dr. 

hab. Michała Kuczyńskiego, na stanowisko 

profesora zwyczajnego. Pan Profesor Kuczyń-

ski w końcowej części uroczystości wygłosił 

wykład inauguracyjny pod tytułem: „Równo-

waga ciała człowieka: zmysł, czy coś więcej”. 

 

 

 

Z rąk JM Rektora wyróżnienie otrzymał 

także Pan Rafał Omelko - złoty medalista Ha-

lowych Mistrzostw Świata Birmingham 2018 

w  biegu sztafetowym 4x400 metrów, rekor-

dzista świata, student III roku studiów dokto-

ranckich. 

 

 

Uroczystość Inauguracji uświetnił, jak zaw-

sze, występ przedstawicieli wrocławskiej 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipiń-

skiego. 

 

Ligia Poniatowska 
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Przemówienie JM Rektora wygłoszone podczas Inauguracji roku akademickiego 

2018/2019 

 

Wysoki Senacie, 

Szanowni Goście, 

Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu! 

Już siedemdziesiąty drugi raz spotykamy 

się na uroczystej inauguracji roku akademic-

kiego w Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu. Tradycyjnie rozpoczynamy go w 

murach Uniwersytetu Wrocławskiego, w pięk-

nej Auli Oratorium Marianum, przypominając kolejnym pokoleniom studentów i pracowników o ko-

rzeniach naszej Alma Mater. Za umożliwienie nam przeprowadzenia tegorocznej uroczystości w ko-

lebce akademickości Wrocławia bardzo serdecznie dziękujemy władzom Uniwersytetu. 

Mijający rok akademicki był bardzo pracowity dla społeczności Uczelni. Był to rok, w którym 

udowodniliśmy, że potrafimy oszczędzać i jednocześnie zwiększać przychody. Był to rok dyskusji 

i dialogu w sprawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która będzie obowiązywać od 

1  października 2018 roku. 

Inauguracja roku akademickiego jest zawsze jednym z dwóch, obok Święta Uczelni, najważniej-

szych wydarzeń w życiu naszej Szkoły. I nie stanowi ono tylko jej wewnętrznej sprawy. To również 

święto środowiska społecznego, w którym Uczelnia funkcjonuje. Moje słowa niechaj potwierdzi obec-

ność naszych dostojnych gości. W tym wyjątkowym dla wrocławskiej AWF dniu witam bardzo ser-

decznie wszystkich zebranych (…) 

 

Szanowni Państwo, 

Dziś niestety nie mogę skierować słów powitania do tych, którzy w ostatnim roku akademickim 

odeszli od nas na zawsze. Wśród Nich znaleźli się wspaniali, długoletni nauczyciele akademiccy oraz 

pracownicy administracyjni: 

Kazimierz Amlicki 

Renata Andrzejewska 

Witold Bednarczyk 

Jadwiga Chodemicka 

Krzysztof Czeczkowski 

Eugenia Katoła 

Wanda Małachowska 

Irena Parlej 

Zofia Sulima 

a także doctor honoris causa AWF we Wrocławiu Georg Ernest Killian. 

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy. 
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Szanowni Państwo, 

Podczas ubiegłorocznej inauguracji wspominałem o przebiegu prac nad Ustawą Prawo o szkol-

nictwie wyższym i nauce. Dziś już wiemy, że dokument ten wchodzi w życie 1 października tego 

roku. Nasza Uczelnia przygotowuje się do wdrożenia ustawy od kilku miesięcy. We wtorek 25 wrze-

śnia podczas spotkania ze społecznością Akademii przedstawiłem najważniejsze zmiany, jakie nas 

czekają. Między innymi są one takie: organami Uczelni będą rada uczelni, rektor i senat, nowy statut 

zacznie obowiązywać od października 2019 roku (już nad nim pracujemy), zostanie wprowadzony 

nowy model kształcenia doktorantów, nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej, nowe rozwią-

zania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta, ewaluacji będzie podlegać działalność naukowa 

w ramach całej Uczelni. Przed nami trudna, systematyczna praca, z którą, jestem przekonany, pra-

cownicy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poradzą sobie znakomicie. Dwa poprzed-

nie, pełne wyzwań, lata udowodniły, że potrafimy stanąć na wysokości zadania. 

Aby potwierdzić te słowa, przypomnę wyniki ostatniej oceny parametrycznej, w której nasza 

Szkoła uzyskała, po raz pierwszy w swojej historii, dwie kategorie naukowe A (Wydział Wychowania 

Fizycznego i Wydział Fizjoterapii – gratuluję serdecznie) oraz jedną kategorię B (Wydział Nauk 

o  Sporcie– również serdecznie gratuluję). 

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do 

takiego sukcesu. Szczególne podziękowania kieruję do dziekanów oraz prorektorów, obecnej i po-

przedniej kadencji, a także do mojego poprzednika. Bardzo Państwu dziękuję! 

Mówiąc o sukcesach naszej Uczelni w mijającym roku, chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze 

jedną niezwykle dla nas ważną informacją. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w ra-

mach komercjalizacji wyników badań podpisała z amerykańską firmą PALOS SPORTS z Austin w  sta-

nie Illinois umowę sprzedaży licencji na wytwarzanie i sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych, 

Kanady i Unii Europejskiej produktów znanych obecnie pod nazwą EDUball / d. edubal. Wydarzenie 

to jest dla środowiska naszej Szkoły absolutnie wyjątkowe, bowiem nigdy wcześniej w jej historii nie 

udało się doprowadzić do skomercjalizowania wyników badań naukowych w wymiarze międzynaro-

dowym. Sukces ten jest też o tyle niebywały, że dotyczy bardzo trudnego i wymagającego rynku 

amerykańskiego. 

Rozwój naukowy wrocławskiej AWF nierozerwalnie wiążę się z awansami naukowymi naszych 

pracowników. W minionym roku akademickim tytuł profesora uzyskał Pan Michał Kuczyński (ser-

decznie gratuluję), którego wykładu inauguracyjnego wysłuchamy podczas dzisiejszej uroczystości. 

Pięć osób otrzymało stopień doktora habilitowanego, dwie osoby czekają na zakończenie procedury 

postępowania. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej nadano 28 osobom. 

(Przedstawiciele tej grupy otrzymają dyplomy doktorskie w czasie dzisiejszej inauguracji). 

W roku akademickim 2017/2018 pracownicy naukowi podjęli się realizacji 9 projektów badaw-

czych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego. Łączna wartość grantów przeznaczonych na te zadania wynosi blisko 4 mln 300 tys. złotych. 

W ramach działalności statutowej prowadzono badania w kilkudziesięciu tematach. Efektem wszyst-

kich tych naukowych przedsięwzięć jest opublikowanie 363 prac, które przyniosły łącznie 4558 punk-

tów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na liście czasopism posiadających współczynnik 

wpływu impact factor znalazło się 136 artykułów. Ich łączna wartość IF osiągnęła ponad 216 punk-

tów. 
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Pracownicy naszej Uczelni zorganizowali 10 konferencji naukowych, w tym 3 międzynarodowe 

i  7 ogólnopolskich. 

W mijającym roku, pragnąc docenić zaangażowanie naukowe i dorobek publikacyjny naszych 

nauczycieli oraz dodatkowo ich zmotywować do dalszych poszukiwań badawczych, po konsultacji 

z  Kolegium Rektorskim, postanowiłem wydać zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad przyzna-

wania jednorazowego dodatku specjalnego za efekty aktywności publikacyjnej pracowników nau-

kowo-dydaktycznych i dydaktycznych. W ten sposób, po raz pierwszy w historii Szkoły, przyznano 

dodatkowe wyróżnienia połączone z gratyfikacją finansową za opublikowanie więcej niż jednej pracy 

naukowej z IF rocznie. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez naszych naukowców. 

Ubiegły rok akademicki zaowocował nawiązaniem współpracy z kolejnymi 15 jednostkami nau-

kowymi ze świata: 

1. School of Kinesiology, Recreation and Sport, Western Kentucky University 

2. Loughborough University, UK 

3. Shota Rustaveli State University, Gruzja 

4. National Taiwan Sport University, Taiwan 

5. Lviv State University of Physical Cultury, Ukraina 

6. Student Sports Union of Ukraine in Poltawa Region, Ukraina 

7. Poltawa National Technical University, Ukraina 

8. Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Chorwacja 

9. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Finlandia 

10. University of Eastern Finlandia 

11. University of Castilla - La Mancha, Hiszpania 

12. Universidad Catolica de Valencia ”San Vicente Mártir”, Hiszpania 

13. Universidade de Evora, Portugalia 

14. ISLA – Santarem Higher Institute of Management and Administration, Portugalia 

15. Stefan cel Mare University Suceava, Rumunia 

 

W dalszym ciągu prowadzone są działania w kierunku zwiększenia mobilności pracowników i 

studentów w ramach programu Erasmus plus. W mijającym roku wyjechało za granicę blisko 60 

pracowników i prawie 50 studentów. Podjęto też starania zmierzające do pozyskania naukowców 

współpracujących z nami, jako visiting professors w ramach umów bilateralnych. 

Warto również podkreślić fakt doprowadzenia do zmiany współwydawcy naszych dwóch czaso-

pism naukowych: Human Movement i Physiotherapy Quartely, oraz przyznanie periodykowi Human 

Movement dofinansowania w ramach działalności upowszechniającej naukę. Działania te mają na 

celu zwiększenie rangi czasopism poprzez ubieganie się o umieszczenie ich na liście Journal Citation 

Reports oraz optymalne przygotowanie się do nowej ewaluacji. 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu znalazła się na bardzo zaawansowanym już 

etapie uzyskania logo „Human Resources Excellence in Research”. Ponieważ w trakcie naszych sta-

rań zmieniono, niestety, wymagania, które wcześniej spełnialiśmy, musieliśmy na potrzeby nowej 

procedury uzupełnić dokumentację i wysłać komplet dokumentów do oceny. O efektach będę infor-

mował Państwa na bieżąco. 
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Wdrożenie strategii HR jest jednym z priorytetowych działań w kierunku stworzenia przyjaznego 

środowiska pracy naukowej oraz podniesienia jej jakości, a także zagwarantowania transparentnych 

zasad rekrutacji pracowników naukowych. 

Utworzone przed dwoma laty Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze oraz wydziałowe pra-

cownie naukowo-badawcze, dzięki realizacji kompleksowych umów na diagnostykę sportową, m.in. 

z WKS Śląsk Wrocław, przyniosły naszej Uczelni wymierne przychody. Powołanie tych jednostek 

miało na celu zoptymalizowanie wykorzystania narzędzi badawczych oraz stworzenie atrakcyjnej 

oferty komercyjnej w zakresie diagnostyki. W tej chwili AWF prowadzi badania diagnostyczne dla 

wielu klubów sportowych, m.in.: 

– WKS Śląsk Wrocław (ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn i Akademia Piłkarska), 

– MKS Zagłębie Lubin (ekstraliga piłki ręcznej kobiet i mężczyzn) 

– oraz dla mniejszych klubów z regionu Dolnego Śląska. 

 

Szanowni Państwo, 

Poprzedni rok był dla Akademii bardzo pracowity, także pod względem działalności dydaktycznej. 

Dokonano wnikliwego przeglądu programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

Wyniki przeglądu dały mocne podstawy do przeprowadzenia modyfikacji programów, tak, aby za-

pewnić naszym studentom kompletne wykształcenie oraz pełen pakiet uprawnień zawodowych, 

dzięki czemu staną się oni poszukiwanymi na rynku pracy wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. 

Na wszystkich wydziałach wprowadzono również zmiany w organizacji studiów, dające studen-

tom możliwość decydowania o indywidualnym planie zajęć. Ułatwiło im to godzenie obowiązków 

dydaktycznych z karierą sportową oraz pracą zarobkową. Właśnie zagadnieniu dual career poświę-

cona była konferencja rektorów europejskich szkół wyższych w portugalskiej Coimbrze. Miałem przy-

jemność w niej uczestniczyć i podpisać deklarację o chęci wdrożenia programu dual career w naszej 

Uczelni.  

Od tego roku akademickiego studenci będą mogli brać udział w przedmiotach prowadzonych 

w  języku angielskim. Do tej pory tego typu zajęcia odbywały się jedynie w ramach programu Era-

smus. Jestem pewny, że dając polskim studentom możliwość studiowania w języku angielskim, speł-

niamy ich oczekiwania oraz przybliżamy się do uruchomienia (w niedalekiej przyszłości) kilku kierun-

ków studiów, których przedmioty będą realizowane w języku obcym. 

Efektywność działalności dydaktycznej Akademii staramy się systematycznie podnosić poprzez 

wdrażanie różnych projektów mających na celu doskonalenie kompetencji studentów, nauczycieli 

akademickich, pracowników administracji oraz kadry kierowniczej. W ostatnim roku prowadzone były 

trzy takie przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych o łącznej wartości ponad 1 mln 

800 tys. złotych. W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu, tym razem 

zintegrowanego, którego wartość przekracza 8 mln złotych. W ramach tego założenia zostanie utwo-

rzonych 5 nowych specjalności, zostaną również podniesione kompetencje studentów oraz kadry 

uczelnianej – zarówno administracyjnej, jak i dydaktyczno-badawczej. Planowane jest także wpro-

wadzenie nowoczesnego systemu informatycznego usprawniającego zarządzanie dostępem do po-

mieszczeń, ocenę nauczycieli oraz elektroniczny obieg dokumentów. 
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W mijającym roku akademickim uruchomiono pilotażowy program „Legia Akademicka” adreso-

wany do studentów–ochotników chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia z zakresu szkolenia 

wojskowego. Uczestniczyło w nim 59 szkół wyższych z całego kraju, w tym pięć wojskowych. 

W  zajęciach zorganizowanych we wrocławskiej AWF, w części teoretycznej programu, wzięło 

udział 72 studentów uczelni Wrocławia (w tym 50 z naszej Szkoły). Jak się okazało, studenci byli 

bardzo zadowoleni z możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji. 

Systematycznie poszerzana oferta edukacyjna dla studentów, znakomita baza dydaktyczna oraz 

wysokokwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, a także duża rozpoznawalność naszej Szkoły, 

potwierdzona opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rankingiem popular-

ności, w którym po raz kolejny znaleźliśmy się w pierwszej 10 najbardziej popularnych uczelni w 

kraju, regularnie przyciąga do nas setki nowych studentów. Tegoroczną rekrutację, do której przy-

stąpiło 3319 kandydatów, można uznać (po raz kolejny) za jedną z najlepszych w historii Uczelni, 

a liczba 16 osób na jedno miejsce na studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologii oraz 

6  osób na studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapii robi ogromne wrażenie. 

Takie statystyki pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

W roku akademickim 2017/2018 na sześciu kierunkach naukę pobierało 3767 studentów oraz 

139 doktorantów. Studia ukończyło ponad 1000 osób (578 licencjatów, 547 magistrów oraz 28 dok-

torantów). Do grona świeżo upieczonych absolwentów naszej Uczelni należy między innymi repre-

zentant Polski w piłce ręcznej, dwukrotny medalista mistrzostw świata Bartosz Jurecki, oraz medali-

sta The World Games Wrocław 2017 Michał Bąbos. 

W zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych i kursów doskonalenia zawodo-

wego uczestniczyło 495 osób. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku studiowało łącznie 118 słuchaczy. 

Chciałbym w tym miejscu z całą mocą podkreślić, że należyte wypełnianie przez Uczelnię pod-

stawowych jej funkcji: dydaktycznej i naukowej oraz organizacyjnej, nie byłoby możliwe bez udziału 

i zaangażowania pracowników administracyjno-technicznych. Czasami ich żmudna praca może być 

dla osób niewtajemniczonych całkowicie niedostrzegalna, jak choćby podczas dzisiejszej uroczystej 

inauguracji czy zbliżającego się Święta Uczelni. Ale są takie wydarzenia studenckie i sportowe, kiedy 

w pełni możemy doświadczyć ich operatywności i poświęcenia. Za całoroczny wysiłek składam Pań-

stwu serdeczne podziękowania i gratulacje. 

 

Szanowni państwo, 

W ubiegłym roku wspominałem Państwu, że w celu usprawnienia funkcjonowania Akademii do-

konaliśmy modyfikacji jej struktury. 

W pionie administracyjnym połączono część Działu Eksploatacji z Działem Administracyjno-Go-

spodarczym. Pozostali pracownicy, przeniesieni do budynku P5, utworzyli nowy zespół, którego za-

daniem jest przede wszystkim pozyskiwanie kontrahentów zainteresowanych wynajmem obiektów 

AWF. Dzisiaj jednoznacznie mogę stwierdzić, że zmiana ta przyniosła oczekiwany efekt, a wprowa-

dzony elektroniczny system rezerwacji obiektów w znaczący sposób usprawnił zarządzanie nimi. 

Reorganizacji dokonano także w Ośrodku Sportowo-Dydaktycznym i Przystani Żeglarskiej w Olejnicy, 

powierzając kierowanie nimi jednej osobie. Po dwóch latach można stwierdzić, że było to bardzo 

dobre rozwiązanie, które w widoczny sposób usprawniło działanie placówki i podniosło jakość 

świadczonych w niej usług. Na terenie Ośrodka dokonaliśmy też wielu drobnych remontów, co 

znacząco wpłynęło na efekt wizualny. Między innymi wykonano zaplecze sanitarne z przyłączami 
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wodno-kanalizacyjnymi pierwszych dwóch szałasów (docelowo wszystkie szałasy zostaną w ten 

sposób zmodernizowane). 

W ostatnich miesiącach (z pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki – za co dzię-

kuję) wybudowaliśmy na terenie Ośrodka Otwartą Strefę Aktywności (OSA). Są to ogólnodostępne 

plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w których skład wchodzą między innymi: urzą-

dzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu i gier. Strefy 

sprzyjają integracji społecznej poprzez umożliwienie wspólnego podejmowania aktywności fizycznej 

i są dostosowane do różnych grup wiekowych. Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna została 

zaprojektowana z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni i ma szansę stać się miejscem ak-

tywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych wypoczywających i mieszkających w Olej-

nicy. 

Wykonano także generalny remont jednego z licznych domków letniskowych, z którego nasi 

pracownicy korzystali już w tym roku. 

Wiele z tych inwestycji mogło dojść do skutku dzięki szerokiej współpracy z Lasami Państwowymi - 

właścicielem terenu – oraz Nadleśnictwem Kościan i Gminą Przemęt. Zyskaliśmy ponadto 

przychylność władz Gminy Przemęt w sprawie doprowadzenia do Ośrodka światłowodu, co 

zdecydowanie poprawi komunikację internetową. Za pomoc i wsparcie inicjatyw bardzo dziękuję. 

Wszystkie te działania mają na celu podniesienie standardu Ośrodka, a co za tym idzie – zwiększenie 

jego atrakcyjności na rynku usług turystyczno-rekreacyjnych. 

Także na terenie kampusu AWF we Wrocławiu zrealizowano szereg nowych inwestycji.  

We wrześniu zakończono modernizację oświetlenia i nagłośnienia, wymianę sufitu podwieszonego 

i  siedzisk oraz montaż klimatyzacji w sali wykładowej nr 103 w pawilonie dydaktycznym P-1. 

Dokonano w nim ponadto odnowy zaplecza sanitarnego. Remonty pozwoliły poprawić jakość procesu 

dydaktycznego oraz zwiększyć atrakcyjność obiektu na potrzeby jego wynajmu. 

W sali sportowej przy ulicy Witelona wymieniono mocno już wyeksploatowany tartan, dzięki czemu 

nasi studenci i sportowcy będą mogli uczyć się i trenować w dużo lepszych warunkach. 

Wykonano wiele prac remontowych na terenie stadionu lekkoatletycznego, w kompleksie Stadionu 

Olimpijskiego. Poprawiło to zdecydowanie jego wygląd, a także umożliwiło, pomimo dużego 

wyeksploatowania obiektu, zorganizowanie wielu zawodów sportowych. Za wsparcie remontu 

dziękuję Gminie Wrocław. 

W mijającym roku akademickim przeprowadzono wiele prac związanych z przebudową infrastruk-

tury kempingu należącego do naszej Uczelni, a dzierżawionego przez KS AZS-AWF Wrocław. Między 

innymi przy dużym wsparciu Urzędu Miejskiego oraz niemałym zaangażowaniu Akademii i Klubu 

wykonano ogrodzenie od strony kompleksu boisk. W trakcie realizacji pozostaje budowa odcinka 

drogi, która pozwoli na wygodny dojazd do miejsc postojowych dla kamperów. I wreszcie – zakoń-

czono najważniejszą inwestycję, jaką była budowa kontenerowego zaplecza sanitarnego. 

Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom zdecydowanie poprawiła się baza noclegowa kempingu, 

co w bezpośredni sposób przełożyło się na zainteresowanie nim klientów podczas tegorocznych wa-

kacji. 
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 Poczyniono starania związane z przebudową i modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy 

ulicy Witelona 25a. W tym celu przygotowano dokumentację projektową. Złożono także wniosek do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie 

tej inwestycji. Projekt został wpisany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na listę „Programu inwe-

stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, a w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prze-

szedł pierwszy merytoryczny etap oceny. Po zakończeniu prac remontowych Uczelnia zyska dydak-

tyczno-treningowy obiekt lekkoatletyczny spełniający oczekiwania związane nie tylko z prowadze-

niem zajęć dydaktycznych, ale również z realizacją procesu treningowego na wysokim poziomie 

wśród zawodników KS AZS-AWF Wrocław i innych klubów sportowych. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Nasi studenci mogą pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi. Do najważniejszych w mija-

jącym roku akademickim należy zaliczyć medale zdobyte podczas Halowych Mistrzostw Świata w  Bir-

mingham (LA): 

- złoty medal i rekord świata w sztafecie 4x400 metrów - Rafał Omelko, 

- srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów – Natalia Kaczmarek i Joanna Linkiewicz. 

Nie mniej cenny jest też złoty medal w sztafecie 4x400 metrów wywalczony przez Natalię Kacz-

marek podczas berlińskich Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. 

Dumny jestem również z kilkunastu medali mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców oraz 

akademickich mistrzostw Polski. 

Wszystkim sportowcom serdecznie gratuluję! 

Mówiąc o osiągnięciach sportowych, nie sposób zapomnieć o sukcesie naszego Profesora mara-

tończyka. Profesor Jan Chmura został pierwszym w Polsce nauczycielem akademickim, który zdobył 

Koronę Maratonów Ziemi oraz Koronę Największych Maratonów Świata. Serdecznie gratuluję, Panie 

Profesorze. 

Już po raz jedenasty gościliśmy uczestników Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Młodzieży zorga-

nizowanych wspólnie przez naszą Uczelnię i Uniwersytet Medyczny. Odbyła się też druga edycja 

Festynu Sportowo-Rekreacyjnego „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”, w którym wzięło 

udział blisko 2000 dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wciąż prężnie działa Studenckie Towarzystwo Naukowe skupiające młodych badaczy w 32 kołach 

naukowych. Jak co roku, w maju zorganizowano konferencję dla młodych badaczy, na którą przyje-

chali studenci z całej Polski. Łącznie zaprezentowali oni 40 prac naukowych. 

Dumą napawa mnie niebywała aktywność studentów i pracowników tworzących Zespół Pieśni 

i  Tańca AWF „Kalina”, który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej działalności artystycznej. W tym 

czasie Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na niezliczonych krajowych i zagranicznych festiwa-

lach muzycznych. Już dzisiaj zapraszam Państwa na obchody jubileuszowe, które zostaną przepro-

wadzone w dwóch odsłonach. Pierwsza będzie miała miejsce podczas uroczystości Święta Uczelni 

19 października br. w budynku P4 naszej Akademii, druga podczas specjalnego koncertu galowego 

zaplanowanego na 17 listopada w Teatrze Polskim we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. 

W marcu bieżącego roku, po przerwie technicznej, rozpoczęła swoją działalność stołówka stu-

dencka zarządzana przez nowego dzierżawcę. W krótkim czasie, ze względu na jakość i ceny ofero-

wanych produktów, zyskała sympatię naszych studentów i pracowników. 
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Miniony rok, jak wiele poprzednich lat, upłynął pod znakiem znakomitej współpracy AWF ze śro-

dowiskiem zewnętrznym: z władzami Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-

skiego i Urzędu Wojewódzkiego oraz wieloma różnymi instytucjami naszego regionu. Z tego miejsca 

jeszcze raz dziękuję i deklaruję wolę stałej współpracy dla dobra nas wszystkich. 

 

Drodzy Państwo, 

Niesamowicie szybko minęły dwa pierwsze lata kadencji obecnych władz Uczelni. W tym czasie 

dokonaliśmy wielu dynamicznych zmian, dostosowując formę działania Akademii do wciąż zmienia-

jących się standardów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych. Były to 

dwa lata, które pokazały, jak duży potencjał drzemie w naszej Szkole. Szkole, którą tworzą ludzie 

pełni pasji i zaangażowania. Szkole, do której uczęszczają przedsiębiorczy studenci, będący naszą 

najlepszą wizytówką. Za te dwa lata wspólnej pracy serdecznie Państwu dziękuję. 

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wchodzi w siedemdziesiąty drugi rok swojej 

działalności. Będzie to kolejny trudny okres nie tylko dla niej, ale także dla całego szkolnictwa wyż-

szego oraz nauki polskiej. Rozpoczynający się proces związany z nową reformą z pewnością przy-

niesie istotne zmiany w funkcjonowaniu Uczelni. Jestem jednak spokojny o jej przyszłość, gdyż do-

świadczenia, szczególnie ostatniego roku, bardzo dobrze nauczyły nas, jak umiejętnie i skutecznie 

dostosowywać się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że dzięki usilnym staraniom władz Uczelni oraz 

całej naszej społeczności akademickiej, a także za sprawą podjętych w porę zabiegów pozyskania 

dodatkowych środków, jak również w wyniku działań restrukturyzacyjno-oszczędnościowych sytua-

cja ekonomiczna Szkoły jest zadowalająca i stabilna. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom za wyrozumiałość i właściwe podejście do 

często trudnych, ale niezbędnych zmian. Zmian, które pomogą nam systemowo przeprowadzić czyn-

ności związane z wdrożeniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Państwa zaangażowanie i optymizm pozwolą nam na wspólne podejmowanie kolejnych kroków 

zmierzających do dalszego rozwoju naszej Akademii. 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękuję moim prorektorom, dziekanom poszczególnych wydziałów, Wysokiemu Se-

natowi, Radom Wydziałów, Radzie Rektorów, pracownikom administracji, Związkom Zawodowym 

i  studentom za dotychczasowy trud pracy. Dziękuję za konstruktywne dyskusje i proszę o ich kon-

tynuowanie dla dobra naszej kochanej Alma Mater. 

Dziękuję również Konwentowi AWF we Wrocławiu za działalność na rzecz rozwoju naszej Szkoły. 

 

Wysoki Senacie, 

Drodzy Studenci i Pracownicy, 

Szanowni Państwo, 

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019 UWAŻAM ZA OTWARTY! 

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT! 
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Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 

Coroczne spotkania naszej społeczności 

akademickich podczas Święta Akademii to nie 

tylko celebrowanie chwili, ale to przede 

wszystkim przypominanie wszystkim, 

w  szczególności młodym osobom, o historii 

naszej „Słonecznej Uczelni”. Historii, która nie 

zawsze łączyła się z dobrymi momentami, ale 

którą z  pewnością tworzyli i tworzą ludzie 

z  ogromną pasją. 

Uroczystości obchodów naszego Święta jak 

zwykle, poza elementami stałymi takimi jak 

odnowienie immatrykulacji absolwentów po 

50  latach, wręczenie wyróżnień absolwentom 

minionego roku akademickiego, wyróżnienie 

sportowców i trenerów oraz promocje doktor-

skie, związane były także ze szczególnymi dla 

naszej Uczelni tematami przewodnimi. 

Tegoroczna uroczystość miała dwa takie te-

maty. 

Pierwszy, to wręczenie Lauru Akademii Pani 

Profesor Krystynie Zatoń - laudatorem wyróż-

nionej był Pan Prof. Andrzej Pawłucki. 

Drugi natomiast temat, poświęcony był obcho-

dom Jubileuszu 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 

AWF Wrocław „Kalina”. 

W trakcie uroczystości miało miejsce odnowie-

nia immatrykulacji absolwentów Uczelni stu-

diujących w latach 1968-1972. 

Jego Magnificencja Rektor wraz z Panią Dzie-

kan Wydziału Wychowania Fizycznego promo-

wał nowego doktora habilitowanego Pana Ar-

tura Struzika. 

JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. 

wraz z Panią prof. dr hab. Teresą Sławińską-

Ochla, Dziekanem Wydziału Wychowania Fi-

zycznego oraz Panią prof. dr hab. Anną Skrzek, 

Dziekanem Wydziału Fizjoterapii wręczył dy-
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plomy doktora nauk o  kulturze fizycznej 19 te-

gorocznym absolwentom studiów dokto-

ranckich. 

Tegoroczne Medale Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej wręczył Pracownikom Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Pan 

Jacek Jemioła, Dyrektor Biura Wojewody Dol-

nośląskiego. Wśród odznaczonych znaleźli się: 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Pan dr hab. 

Czesław Giemza 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Pan dr 

hab. Marek Rejman 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Pani dr 

Małgorzata Pstrocka-Rak 

Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal 

Komisji Edukacji Narodowej. 

Wyróżnieni zostali: 

 

Pani dr Regina Kumala 

Pan dr Marek Popowczak 

Nie zabrakło również wyróżnień za Najlepszy 

Dyplom Roku, nagrody przyznawanej przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego. Nagrody wręczył Pan Jerzy Michalak, 

Członek Zarządu Województwa Dolnoślą-

skiego. W tej edycji nagrodzeni zostali: 

Kinga Krzykowska z Wydziału Wychowania Fi-

zycznego 

Anna Przeklasa z Wydziału Fizjoterapii 

Natalia Danek z Wydziału Nauk o Sporcie 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego przyznał nagrodę zespołową: 

Prof. Andrzejowi Rokicie, 

Dr. Tadeuszowi Rzepie, 

Dr. Ireneuszowi Cichemu 

Markowi Nowickiemu  

za stworzenie i rozwijanie pomysłu piłek edu-

kacyjnych EDUball oraz doprowadzenie do 

sprzedaży licencji na wytwarzanie i dystrybu-

cję wspomnianych piłek na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Unii Euro-
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pejskiej pod nazwą BRAINball w ramach ko-

mercjalizacji wyników badań. Nagrodę wręczył 

Pan Jerzy Michalak Członek Zarządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

Nagrody I stopnia przyznawane przez JM Rek-

tora za działalność naukową, w tym roku 

otrzymali: 

prof. Anna Jaskólska 

prof. Krzysztof Sobiech 

prof. Marek Woźniewski 

prof. Jarosław Marusiak, 

dr Agnieszka Ciszek 

dr Anna Sebastjan 

dr inż. Aleksandra Zagrodna 

Nagrody za działalność naukową II stopnia 

otrzymali: 

prof. Zofia Ignasiak 

prof. Artur Jaskólski 

prof. Alicja Rutkowska-Kucharska 

dr hab. Artur Struzik 

dr Paweł Chmura 

dr Marek Konefal 

dr Anna Książek 

JM Rektor Profesor Andrzej Rokita, przyznał 

również wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 

sportowe. Nagrodzeni zostali: 

Pani Joanna Linkiewicz – srebrna medalistka 

Mistrzostw Świata - Birmingham 2018 w biegu 

sztafetowym 4x400 metrów. 

Pani Natalia Kaczmarek – złota medalistka Mi-

strzostw Europy w Berlinie  2018  i srebrna 

medalistka Mistrzostw Świata Birmingham 

2018 w biegu sztafetowym 4x400 metrów. 

Pan Damian Szwarnowiecki – srebrny medali-

sta   Europejskich Igrzysk Studentów w Judo 

Coimbra oraz zdobywca drugiego miejsce 

w  Pucharze Świata Seniorów w Pradze. 

Pani Oliwia Jabłońska – złota i srebrna meda-

listka Mistrzostw Europy w pływaniu 

Pani Urszula Hofman – złota medalistka  Euro-

pejskich Igrzysk Studentów w Judo Coimbra 

Pani Anna Kucharska – srebrna medalistka Mi-

strzostw Świata w taekwon-do 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter 10/2018 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 27 
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. 

Pan Kamil Dobrowolski – srebrny medalista 

Mistrzostw Świata w taekwon-do. 

Pani Karolina Konik - srebrna medalistka Mi-

strzostw Świata oraz srebrna medalistka Mi-

strzostw Europy w taekwon-do, 

Pan Bartosz Słodkowski - srebrny medalista 

Mistrzostw Świata oraz złoty medalista Mi-

strzostw Europy w taekwon-do, 

Pani Adrianna Górna – Reprezentantka Polski 

w piłce ręcznej, srebrna medalistka Mistrzostw 

Polski z zespołem Metraco Zagłębia Lubin, 

Pani Małgorzata Mączka – Reprezentantka 

Polski w piłce ręcznej, srebrna medalistka Mi-

strzostw Polski z zespołem Metraco Zagłębia 

Lubin, 

Pan Paweł Dudkowski – Reprezentant Polski 

w  piłce ręcznej, czołowy strzelec PGNiG Su-

perligii w zespole Zagłębia Lubin 

Rektor, przyznał wyróżnienia za wybitne osią-

gnięcia sportowe następującym trenerom: 

Pan Andrzej Kijowski - za osiągnięcia szkole-

niowe w roku akademickim 2017/2018 ze 

szczególnym uwzględnieniem sukcesów na Mi-

strzostwach Świata w strzelectwie sportowym. 

Pan Józef Lisowski - trener selekcjoner szta-

fety 4 x 400 m (w której składzie pobiegł stu-

dent studiów doktoranckich Rafał Omelko), re-

kordzistów świata podczas Halowych Mi-

strzostw Świata w Birmingham 2018. 

Pan Marek Rożej – za przygotowanie studen-

tek Joanny Linkiewicz, Natalii Kaczmarek i Ja-

kuba Krzewiny do Mistrzostw Świata Birmin-

gham 2018 oraz godne reprezentowanie na-

szej Uczelni. 
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Pan Jacek Skrzypiński – za przygotowanie stu-

denta studiów doktoranckich Rafała Omelko 

do zdobycia złotego medalu w Halowych Mi-

strzostw Świata Birmingham 2018 w biegu 

sztafetowym 4x400 metrów, ustanowienia 

przy tym REKORDU ŚWIATA oraz godne repre-

zentowanie naszej Uczelni. 

Pan Paweł Korycki - za osiągnięcia szkoleniowe 

w roku akademickim 2017/2018 ze szczegól-

nym uwzględnieniem sukcesów na Mistrzo-

stwach Europy i Mistrzostwach Polski w Judo. 

Pan Sławomir Kuczko i Pani Beata Pożarowsz-

czyk – trenerzy Oliwi Jabłońskiej, złotej i srebr-

nej medalistki mistrzostw Europy w pływaniu 

Pan Wojciech Seidel – trener Kamila Rzetel-

skiego, brązowego medalisty na mistrzo-

stwach Europy w pływaniu 

Pan Marcin Ściślak - trener-koordynator jednej 

z największych sekcji piłki siatkowej w Polsce, 

organizator jednego z największych w Polsce 

turniejów młodzieżowej siatkówki, trener-me-

dalista młodzieżowych Mistrzostw Polski 

Pani Bożena Karkut – trenerka Adrianny Gór-

nej i Małgorzaty Mączki, srebrnych medalistek 

Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. 

Szczególnym jednak wydarzeniem było wspo-

mniane już wyżej wręczenie Lauru Akademii 

Wychowania Fizycznego Pani prof. dr hab. 

Krystynie Zatoń. 

Środowisko Akademii Wychowania Fizycznego 

wyróżniło Panią Profesor „doceniając ogromne 

zasługi i szczególne cechy osobowości” – za-

znaczył JM Rektor. Natomiast Laudator Prof. 

Andrzej Pawłucki kończąc laudację podsumo-

wał: 

Laudator wychwala osobę przez Jej czyny. 

Laudator rozpoznaje wyjątkowość osoby wy-

różnianej, kiedy ma do czynienia z Jej dzie-

łem. Profesor Krystyna Zatoń – parafrazując 

– w dobrych zawodach wystąpiła, bieg ukoń-

czyła i wiary w sens misji akademickiej 

ustrzegła (2Tym4,6). Kiedy wręczą Jej wie-

niec wawrzynu na znak uznania dla Jej wy-

bitnych osiągnięć, to sprawiedliwie potwier-

dzą – co laudator zauważa – iż kto, jak nie 

Profesor Krystyna Zatoń dokonała aktu: 

 intelektualizacji natury toni wodnej – 

przydając tej realności statusu kultury 

pływania, 

 humanizacji postaci uczącej się 

wzorów kultury pływania – wskazując na 

akroamatyczne medium jej sprawczego 

upełnomocnienia,  

 personalizacji czynów osoby uczącej 

się wzorów kultury pływania – uzasadniając 

ich sens racją moralnego dobra. 

 Biorąc to wszystko, co na dokonania nau-

kowe się składa, czyż Laudator nie może po-
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wiedzieć, że Profesor Krystyna Zatoń powo-

łała w stylu mistrzowskim szkołę pedagogiki 

kultury pływania Akademii wrocławskiej, w 

której dla siebie będąc, uczniom swoim po-

zostaje na pożytek – z  nadzieją kontynuacji 

Jej dzieła.  To, co jest prawdziwe, zawsze do-

brem się objawia i  pięknem wyraża.  Dzię-

kujemy Profesor Krystynie Zatoń, że udziela 

światła prawdy idącym za Nią. 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił nasz 

Akademicki Zespół Pieśni i Tańca AWF "Ka-

lina", który w bieżącym roku obchodzi jubile-

usz XXXV-lecia swojego istnienia. „Kalina za-

prezentowała się w dwóch odsłonach podczas 

„Tańców i przyśpiewek cieszyńskich i  ślą-

skich”. 

Rektor zaprosił także wszystkich uczestników 

naszego Święta Uczelni, na jubileuszowy kon-

cert „Kaliny”, który odbędzie się 17  listopada 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

Po oficjalnych uroczystościach, JM Rektor za-

prosił gości i pracowników na "Biesiadę z Ka-

liną", która odbyła się przy budynku P4. 

Fot. H. Nawara, A. Nowak
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Oczyma „Pepika“ - czyli jak nas widzą tak nas piszą – część I 

Witajcie, nazywam się Petr Škorvan, a po polsku i tak 

wszyscy będą mówić na mnie Pepik, przynajmniej tak mi 

powiedziano. Cóż, u nas w  Czechach też na wszystkich, 

którzy mają PL na tablicach rejestracyjnych, mówią Jacek. 

A teraz trochę o mnie: latem roku 2017, za oceanem 

spotkałem dziewczynę, która na co dzień mieszka 3  godziny 

drogi od mojego miasta rodzinnego. Dziewczyna okazała się 

Polką. Najpierw zakochałem się w niej, potem we Wrocławiu, 

a teraz już mogę powiedzieć, że i w Polsce. Może to było przeznaczenie, może szczęście, a może 

zwykły przypadek, że dano mi szansę zamieszkania we Wrocławiu. Jestem z tego powodu szczęśliwy, 

ale nie mogłem też nie zauważyć różnic między Polską a Czechami.  

Nie zrozumcie mnie źle, różnice to niekoniecznie zła rzecz, nie tak jak dawanie keczupu na pizzę. 

Tak czy inaczej, zacznijmy o moich spostrzeżeniach.  

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłem, to to, że Polacy nie uznają lunchu w okolicach 

dwunastej. Chodzi o to, że tradycyjnie w Czechach ludzie, często nawet przed 11, mają przerwę na 

lunch, w czasie której jedzą to, co wy nazywacie „obiad“. Wtedy dania są tańsze niż w innej porze 

dnia, i oczywiście bardzo sycące. Cóż, tu tak nie ma. Kultura wychodzenia na lunch w okolicach 12 

jest jeszcze odkryciem które stoi przed Polakami. Przeciętny Polak musi przetrwać cały dzień na 

ścisłej diecie złożonej z kanapek, owoców i sałatek. Ale w sumie nie mogę powiedzieć, że to jest złe, 

bo koniec końców i tak wszyscy wracamy do domu głodni – czy zjemy kanapkę i owoc, czy czeski 

sycący lunch.  

Skoro już mowa o jedzeniu, to czuję się zobowiązany wspomnieć, iż miłość Polaków do lodów jest 

dla mnie czymś ekstremalnym. Bo widzicie, Czech jest człowiekiem praktycznym, albo przynajmniej 

tak mu się wydaje, więc je lody tylko latem, żeby się schłodzić (chociaż badania wcale tego nie 

potwierdzają). Polak nie przejmuje się takimi drobnostkami jak chłód czy deszcz i nie pozwala, aby 

to pozbawiło go przyjemności zjedzenia ukochanych lodów. Jeśli to nie jest prawdziwa miłość, to ja 

nie wiem co nią jest. 

Jedną z wielu godnych podziwu cech Polaków jest szacunek dla osób starszych. Bo widzicie, 

starsza osoba z Polski od razu dostaje miejsce w tramwaju lub autobusie nawet bez pytania. To jest 

marzenie dla większości starszych Czechów, którzy muszą ciężko walczyć o miejsce siedzące. Chociaż 

czasem ten szacunek dla starszych jest też źródłem zabawnych sytuacji. Pamiętam raz jak jechałem 

tramwajem podczas godzin szczytu. Jedna osoba wysiała, zostawiając wolne miejsce. Widziałem 

pięć osób patrzących na to wolne miejsce i każdy miał strach w oczach. Każdy chciał usiąść, ale nikt 

się na to nie odważył. I z tego powodu uważam, że jazda komunikacją miejską jest dość stresująca. 

Może właśnie dlatego każdy, kto ma samochód we Wrocławiu, woli spędzić pół życia stojąc 

w  korkach niż ciągle uważać na osoby starsze w komunikacji miejskiej. 

Mam nadzieję, że tym satyrycznym felietonem wywołałem uśmiech na waszych twarzach. Jeśli by 

się wam nie podobał i was obraził, możecie złożyć skargę w swojej najbliższej Biedronce w każdą 

drugą i trzecią niedzielę miesiąca do końca 2018 roku. 

Do przeczytania wkrótce! 
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Through the eyes of a Pepik - Fine feathers make fine birds, part I 

Hello, my name is Petr Škorvan and by Polish standards, I am a so-called Pepik, or so I was told.  

Needless to say, this coin has two sides, as everyone who has lettered PL on their license plate is 

automatically Jacek by Czech standards. 

A little backstory of mine: In the summer of 2017 I crossed the ocean to meet a girl who lived 

three hours away from my city. A girl who happened to be Polish, first  I fell in love with her, then 

with Wroclaw and at this point, I can say that I am in love with Poland as well. Perhaps it was 

destiny, perhaps it was luck or just a coincidence that I was given an opportunity to live in Wroclaw 

for now, for which I am happy, however, I couldn’t help but notice that there are some differences. 

Don’t take me bad, differences are not necessarily a bad thing, unlike putting ketchup on a pizza. 

Nevertheless, let’s begin with my observations. 

One of the first things I have noticed is that Polish people don’t believe in lunch around twelve. 

The thing is that in Czechia it is a custom to have a lunch break during which people eat what you 

call „obiad“ very often even before 11 a.m. These menus are often cheaper than regular dishes and 

of course very filling. Well, not so much here. The going out for lunch around twelve culture is 

something Poles have yet to discover.  A standard Polish person has to survive on a strict diet made 

of sandwiches, fruits, and salads for the whole day, but come to think about it, I can’t say that this 

system is wrong because, in the end, we both come home hungry. 

Speaking of eating I feel obliged to mention that I see Polish love for ice cream as one of the 

things taken into an extreme. You see, a Czech man (czlowiek) is a practical man, or at least he 

thinks he is, therefore he only eats ice cream in the summer to cool himself down, despite the studies 

proving otherwise. A Polish person would not allow nuisances such as cold weather or rain to deprive 

him of his beloved ice cream, if this is not true love then I don’t know what is. 

Among the many admirable qualities that the Polish posses, respect for the elderly is one of them. 

You see, an elderly Polish person is automatically given a place in the tram or a bus without even 

asking for it, a dream for most of the Czech elderly, who have to fight hard for their place to sit. 

Though at times I feel that this respect is a source of ...  situations. I remember being in a tram 

during a rush hour, one person got off the tram, thus leaving a free space. I’ve seen five people 

looking at that one spot and each one of them had fear in their eyes, they all wanted it, but nobody 

would dare to take it. For this reason, I find public transport rides rather stressful. Perhaps it is also 

the reason why everyone who possesses a car in Wroclaw would rather spend half of their lives 

sitting in a traffic jam, rather than being all eyes for elderly people. 

I hope I put at least a brief smile on your face with this satiric article. In case you did not like it and 

took offense, you are always welcome to file a complaint at your nearest Biedronka every second 

and third Sunday in a month until the end of 2018. See you soon. 
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Erasmusowy pobyt w Czechach 

2 miesiące w Czechach minęły w mgnieniu 

oka. Można było doświadczyć pełnowymiaro-

wej, czasami też zupełnie samodzielnej, pracy 

z przeróżnymi pacjentami. Zabiegi może nie 

były zbyt skomplikowane jak dla studenta idą-

cego na piąty rok studiów, ale jak na początek 

doświadczeń fizjoterapeutycznych zupełnie 

wystarczające. 

Za to jest jeden najważniejszy aspekt - 

obycie z ludźmi. Osobiście uważam to za pod-

stawową umiejętność w pracy fizjoterapeuty. 

Przy okazji możemy ocenić czy jesteśmy w sta-

nie funkcjonować za granicą, czy chcielibyśmy 

wyjechać do innego kraju na dłuższy okres. 

Dwa miesiące już dają znać czy się do tego 

‘’nadajemy”. 

Jeśli chodzi o same Teplice - ośrodek uzdrowi-

skowy w dobrym miejscu, warunki bardzo do-

bre. Mieszkanie w hotelu, w którym podadzą, 

popiorą – dla studenta super. Owszem znajdą 

się i tacy, co ponarzekają na jedzenie, czy 

małe wpadki, ale cóż to jest przy codziennych 

obowiązkach. Tutaj można połączyć przy-

jemne z pożytecznym. 

Sama praca również przyjemna, bo nie była 

mocno wymagająca, co nie oznacza, że nie 

trzeba się w nią angażować i używać szarych 

komórek. Nie jest też powiedziane, że spo-

tkamy tutaj same ‘’banalne” przypadki. Wcale 

nie, można spotkać i trudniejsze, a  wtedy 

trzeba mobilizować szare komórki, nawet na 

urlopie. Jednak to, co według mnie dla fizjote-

rapeuty najważniejsze – tutaj można nauczyć 

się podejmowania decyzji, cierpliwości i pracy 

z pacjentem, nabyć umiejętności interperso-

nalne. W dodatku w  utrudnionych warunkach 

z powodu bariery językowej i kulturowej. 

Jak wytłumaczyć komuś, kto nie rozumie 

słowa po angielsku i generalnie mało rozumie, 

żeby położył się na brzuchu? Czasami jest to 

wyzwanie, ale da się! Zderzenie kilku kultur… 

Czeskiej, polskiej, arabskiej, rosyjskiej, nie-

mieckiej to takie trochę pomieszane towarzy-

stwo, robi swoje  Pozornie wszystko jest ła-

twe, ale jak dochodzi, co, do czego… Praca 

z  ludźmi to wyzwanie, bo nie ma dwóch takich 

samych przypadków, wszystko ciągle się zmie-

nia, chociażby humor pacjenta   

 

       Katarzyna Olszewska
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Idziemy dla… czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym 

Kasia i Agata, doktorantki Akademii Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu, postanowiły 

połączyć pasję do podróżowania z  chęcią po-

mocy innym ludziom. Pierwszy szlak, który po-

konały to 80 km Heaphy Track na południowej 

wyspie Nowej Zelandii. 

Od tego momentu pojawiła się chęć poko-

nywania szlaków długodystansowych. 

W  2016 roku zorganizowały pierwszą akcję 

charytatywną "Idziemy dla Michała" w  ra-

mach, której przeszły ponad 900 km szlakiem 

Camino de Santiago w Hiszpanii. Zajęło im to 

35 dni i  udało się zebrać ponad 4 tysiące zło-

tych na rehabilitację Michała- młodego pa-

cjenta, który kilka lat temu w wyniku wypadku 

doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Już 

w  drodze powrotnej do domu myślały o kolej-

nej wyprawie i akcji. W ten sposób powstał po-

mysł o założeniu fundacji "Idziemy dla” mają-

cej zrzeszać ludzi lubiących podróże oraz chcą-

cych działać na rzecz osób wymagających re-

habilitacji, a nieposiadających funduszy na jej 

podjęcie.  

Fundacja powstała latem 2017 roku i tego 

roku dziewczyny przeszły Królewski Szlak 

Szwedzki za kołem podbiegunowym pokonu-

jąc 440 km. 

Działanie fundacji polega głównie na prze-

mierzaniu szlaków długodystansowych i  rela-

cjonowaniu przebiegu wyprawy, a co za tym 

idzie zbieranie funduszy dla potrzebujących 

pacjentów. W 2017 zorganizowały zbiórkę 

“świąteczne bombki Zochy" polegającą na 

wręczaniu cegiełek, którymi były ręcznie ro-

bione bombki przy pomocy jednej ręki. W ten 

sposób rzeczona Zocha uzbierała 3 tys zł.  

W tym roku wyzwanie obejmowało dwie wy-

prawy: pierwsza przejście 200 km szlakiem Pe-

aks of The Balkans w "Górach przeklętych" na 
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terenie Bałkanów. Udało się zdobyć jednocze-

śnie najwyższe szczyty 3 krajów: Albanii (Maja 

Jezerce, 2694 m.), Czarnogóry (Zla Kolata, 

2534m.) oraz  Kosova (Gjeravica, 2656 m.) 

Druga wyprawa prowadziła na dach Europy. 

27.10.2018 w słoneczne przedpołudnie 

zdobyłyśmy Mt. Blanc ( 4810m).  

Na co dzień Kasia i Agata pracują jako fizjote-

rapeutki we Wrocławiu. Wyprawy mają nie 

tylko aspekt finansowy. Pacjenci chętnie ob-

serwują poczynania swoich terapeutek. Jest 

do dla nich odskocznia od codziennego życia, 

problemów, walki o zdrowie. Dla tych, dla któ-

rych zorganizowały akcje, jest to dodatkowa 

motywacja, kop, dowód, że są ważni, że inni 

dla nich też walczą i nie są sami. Z kolei dla 

dziewczyn jest to oderwanie od wiru pracy 

oraz możliwość "naładowania baterii", by efek-

tywnie i bez wypalenia zawodowego, z  pasją 

i sercem dalej nieść pomoc i uśmiech swoim 

podopiecznym. Czasem przychodzi dzień, gdy 

stwierdzają: za dużo się nazbierało, trzeba się 

gdzieś przejść. Wtedy biorą plecak i  idą... Dla 

kogo w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wia-

domo, ale pomysły gdzieś już się w  głowie ro-

dzą. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a 

na FB „Idziemy dla” 

       Katarzyna Kujawa 
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Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

W dniu14.10.2018 r. w Hali Stulecia odbył 

się VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medy-

cyny Rodzinnej. W ramach Kongresu zostały 

przeprowadzone warsztaty z  fizjoterapii dla 

lekarzy medycyny rodzinnej. Miały one na celu 

rozpropagowanie wśród lekarzy Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej rekomendacji przygotowa-

nych przez pracowników Wydziału Fizjoterapii 

AWF Wrocław we współpracy z  Polskim To-

warzystwem Medycyny Rodzinnej i  Kolegium 

Lekarzy Rodzinnych w zakresie fizjoterapii 

w  dolegliwościach bólowych stawu biodro-

wego i w zespole bolesnego barku. 

Warsztaty prowadzili: dr hab.n.med. Do-

nata Kurpas prof. nadzw. (UM Wrocław), dr 

hab. Krzysztof Kassolik (AWF Wrocław), dr n. 

med. Elżbieta Rajkowska-Labon (UM Gdańsk), 

dr Iwona Wilk (AWF Wrocław) wraz ze studen-

tami III roku kierunku Fizjoterapii: Natalią 

Mojsa, Ewą Tchorowską i Kamilem Wojcie-

chowskim, którzy reprezentowali Studenckie 

Towarzystwo Naukowe Masażu AWF. 

 

 

 

 

 

        Iwona Wilk 
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Wózki, masażery i delfiny czyli Targi Rehabilitacyjne Reha-

care 2018 

Pięć sal, porównywalnych wielkością do 

hangarów samolotowych - wszystkie wypeł-

nione po brzegi sprzętem i technologią wszel-

kiej maści, to właśnie największe na świecie 

targi sprzętu do opieki i rehabilitacji. Ale może 

od początku... 

Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota zapropo-

nował nam, abyśmy udali się do Düsseldorf'u 

i  wzięli udział, a przy okazji sporządzili spe-

cjalny raport z tegorocznej odsłony międzyna-

rodowych targów sprzętu do opieki i rehabili-

tacji Rehacare.  

Z racji, że żadne z nas (studenci) nie po-

chodzi w Wrocławia, musieliśmy najpierw do 

niego dojechać, zatem nasza przygoda rozpo-

częła się od koszmaru, jakim jest wstawanie 

z  łóżka o godzinie 5 rano. Około godziny dzie-

siątej cała delegacja spotkała się w punkcie 

zbiórki i ruszyliśmy w 8-godzinną podróż (nie 

wliczając przerwy na obiad).Targi trwały od 26 

do 29 września, od rana do wieczora. Zatem 

niech Was, Drodzy Czytelnicy, nie zdziwi, że 

dziennie przemaszerowywaliśmy przynajmniej 

12 kilometrów. Nasza delegacja liczyła osiem 

osób: czwórkę studentów z kierunku Terapii 

Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu: Agnieszka Legodzińska, Kamila 

Łuszczki, Daniel Szwaja oraz Arkadiusz Gnaba-

sik (pisanie o sobie w trzeciej osobie!), dwoje 

prowadzących: dr Dominika Zawadzka z Wy-

działu Fizjoterapii AWF oraz mgr inż. Natalia 

Ratajczak-Szponik z Wydziału Architektury Po-

litechniki Wrocławskiej oraz Prezes Zarządu 

Fundacji "Potrafię Pomóc" - p. Adam Komar 

z  synem. 

"Największe na świecie targi rehabilitacyjne 

Rehacare w Niemczech, w których pod koniec 

września miałam okazję brać udział z trójką 

studentów kierunku Terapii Zajęciowej były 

jednym z najlepszych doświadczeń w prze-

ciągu całych 3 lat studiów. Możliwości techno-

logiczne połączone z kreatywnością ludzi dają 

wielką nadzieję na lepszą przyszłość dla osób 

z niepełnosprawnościami. Wózki inwalidzkie, 

podnośniki, rampy, meble, akcesoria pielęgna-

cyjne, elementy wyposażenia domu i samo-

chodów, przedmioty rehabilitacyjne i egzosz-

kielety wprawiały w zachwyt i pozwalały sze-

rzej spojrzeć na świat. Sześć ogromnych hal ze 

stoiskami, dwanaście kilometrów dziennie, 

zdobycie nowych doświadczeń, zmęczenie 

i  uśmiech na naszych twarzach to najlepszy 

opis całego pobytu."- Kamila Łuszczki 
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Praca nie była prosta: 8 godzin dziennie to 

na pozór dużo czasu, ale w celu zebrania jak 

najdokładniejszych informacji, przy każdym 

z  interesujących nas stanowisk (czyli jakichś 

90% całości) należało się zatrzymać i poroz-

mawiać z producentami. Każde kolejne stano-

wisko to kolejne trzy kopie katalogów do 

torby, która pod koniec dnia niemal pękała 

w  szwach.  

Koniec końców pierwszy dzień poświęcili-

śmy niemal w całości na wstępne rozpoznanie 

i podział obowiązków, a dopiero drugiego dnia 

rozpoczął się nasz potężny research. Sporą 

część produktów mogliśmy przetestować na 

własnej skórze: wózki z ramą z włókna węglo-

wego oraz specjalnymi kołami, które w ogrom-

nym stopniu ograniczały wstrząsy związane 

z  jazdą po nierównym terenie, misterne scho-

dołazy, które automatycznie wykrywały stop-

nie, winda schodowa dla osób niepełnospraw-

nych, która pięła się wokół spiralnej klatki 

schodowej, wielosegmentowe mechanizmy do 

transferów, interaktywne pokoje multisenso-

ryczne, stanowiska z psami przewodnikami 

i  wiele, wiele innych pomysłowych akceso-

riów. 

Organizatorzy targów zadbali także o roz-

rywkę, uczestnicy mieli okazję między innymi 

wziąć udział w zajęciach fitness na wózkach, 

porzucać do kosza z reprezentantami brazylij-

skiej drużyny narodowej w koszykówce na 

wózkach oraz obejrzeć ciekawe widowisko, ja-

kim był Cybeatlon, czyli nic innego, jak zawody 

dla użytkowników protez, podczas których mo-

gli oni pokazać walory techniczne używanych 

produktów (reklamując w ten sposób firmy 
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produkcyjne). Przeszkody stanowiły zarówno 

podstawowe jak i bardziej zaawansowane 

czynności życia codziennego jak na przykład 

otworzenie zamka kluczem, wymiana żarówki, 

uporządkowanie skrzynek z narzędziami, zało-

żenie płaszcza czy wywieszenie ubrań na 

suszarce. 

"Targi Rehacare w Niemczech to wydarzenie, 

którego nie może przeoczyć żaden fizjo i ergo-

terapeuta chcący zdobywać nowe doświadcze-

nia i kompetencje. Uważam, że rozmaitość 

i  ogromna ilość różnych pomocy, nie tylko 

technicznych, jaką mieliśmy możliwość zoba-

czyć, to ogromny zastrzyk nowych pomysłów 

i  motywacji do pracy. Każda osoba, mająca 

swoje ograniczenia, problemy życia codzien-

nego np. z samodzielnością, lub pracująca 

z  wybraną grupą odbiorców jest w stanie zna-

leźć temat dla siebie najbardziej interesujący. 

Bardzo ciekawym elementem targów było za-

stosowanie automatyki i robotyki, która 

w  ostatnim czasie prężnie się rozwija. Daje to 

poczucie skoku w przyszłość i możliwość oglą-

dania innowacji, które w prosty sposób są 

w  stanie wspierać, rehabilitować i usamodziel-

niać osoby tego potrzebujące. Dla takich chwil, 

w których możemy zobaczyć jak obecnie jeste-

śmy w stanie pomóc, motywacja i zapał do 

pracy osiągają bardzo wysoki poziom, dlatego 

warto to przeżyć." - Agnieszka Legodzińska 

Nigdy nie powiemy, że był to czas stracony. 

Podczas samych targów mieliśmy okazję do 

rozwijania najróżniejszych kompetencji, 

a  obecność na tym wydarzeniu była dla nas 

niesamowitą szansą na zapoznanie się z naj-

nowszymi technologiami w świecie rehabilita-

cji i wspierania osób z różnymi rodzajami nie-

pełnosprawności. Przywieźliśmy ze sobą nie 

tylko masę wspomnień, ale też niezwykle 

ważną wiedzę dla naszej przyszłej profesji.  

Arkadiusz Gnabasik,Daniel Szwaja – studenci 

III r. Terapii zajęciowej
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Klub PhysioManual, a V edycja Survival Race 

Wakacje wakacjami, a Wolontariusze Klubu 

PhysioManual podejmują się nowych wyzwań. 

Oczywiście dzięki wsparciu Biura Karier 

i  Przedsiębiorczości AWF Wrocław. 

1 i 2 września 2018 na terenie Morskiego Oka 

we Wrocławiu odbyła się V edycja Survival 

Race – bieg z przeszkodami. Nasi Wolontariu-

sze, przy współpracy z  organizatorami, starali 

się ulżyć zmęczonym mięśniom biegaczy. Wo-

lontariuszy przez dwa dni było aż 50. Świetnie 

bawili się przy ‘’użyczaniu” swoich rąk dla 

około 170 osób dziennie. Zaznaczając, że na 

dzień było po dwadzieścia kilka osób na zmia-

nie – trochę wysilić się musieli ;-)  

Nasi Studenci, nie pierwszy i nie ostatni raz, 

stają przed takim zadaniem i z ogromnym za-

pałem angażują się bez mrugnięcia okiem. 

Przed nami nowy rok akademicki i kolejne im-

prezy. Survival Race był dla nas pewnego ro-

dzaju ‘’testem”, ponieważ odbywał się w  okre-

sie wakacyjnym i proporcje liczby wolontariu-

szy do liczby uczestników robią wrażenie. Opi-

nie, z czego jesteśmy bardzo dumni, tylko i 

wyłącznie pozytywne. Trzeba również zazna-

czyć, że współpraca na płaszczyźnie Biura Ka-

rier, AWF-u, Klubu i Organizatorów Survival 

Race to czysta przyjemność!  

Mamy nadzieję, że nasi studenci mają ten-

dencje tylko i wyłącznie zwyżkowe w  kwestii 

zapału do działania ;-) Już szykujemy kolejne 

niespodzianki i akcje, w które będzie mógł za-

angażować się każdy chętny ;-)  

 

       Katarzyna Olszewska
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Sukcesy sportowe studentów AWF Wrocław 

KS AZS-AWF Wrocław Mistrzem Polski w judo! 

Wielkim sukcesem zakończył się start zawod-

ników sekcji judo na Mistrzostwach Polski, 

które odbyły się w Warszawie. W turnieju dru-

żynowym złoto wywalczyła drużyna męska na-

tomiast ze srebrnymi medalami wyjechała 

z  Warszawy nasza drużyna kobiet. 

Nie gorzej było również w turnieju indywidual-

nym gdzie zdobyliśmy cztery medale: 

Rafał Kozłowski-złoto, 

Agata Ozdoba-Błach - srebro, 

Urszula Hofman-srebro, 

Michał Dyba-srebro. 

Piąte miejsca zajęli- Anna Dyba, Paulina 

Przyczyna, Wojciech Punda i Daniel Mo-

skal a na siódmej pozycji turniej zakończył 

Przemysław Litwin. 

 

Gratulujemy zawodnikom i trenerom: Paw-

łowi Koryckiemu i Wiesławowi Błachowi! 
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