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EDUball / BRAINball na Tajwanie 
 

 

W dniach 27.10-02.11.2018r. pra-

cownicy Katedry Zespołowych 

Gier Sportowych (Zespół EDUball) 

pod kierownictwem dr hab. An-

drzeja Rokity prof. nadzw. uczest-

niczyli w wyjeździe naukowo-

szkoleniowym na Tajwan. Wyjazd 

był konsekwencją podpisania 

przez Rektora listu intencyjnego 

w  2017 roku, podczas wizyty na 

Uniwersjadzie, dotyczącego 

współpracy pomiędzy Akademią 

Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu a  National Taiwan Sport 

University (NTSU). Wówczas list 

podpisali Rektor dr hab. Andrzej 

Rokita, prof. nadzw. oraz Prezy-

dent NTSU Pan Dr. Kao Chin-

Hsung. Na zaproszenie obecnego 

Prezydenta NTSU Prof. Dr. Ping-

Kun CHIU na Tajwan pojechali 

Pan dr hab. Andrzej Rokita, prof. 

nadzw., dr Ireneusz Cichy – jako 

visiting professor oraz dr Sara 

Wawrzyniak w ramach Programu 

Erasmus +. Celem wyjazdu była 

wymiana doświadczeń naukowych 

oraz realizacja 3-dniowego Work-

shop’u dla studentów, pracowni-

ków NTSU oraz uczniów z Taipei, 

dotyczącego wykorzystania piłek 

edukacyjnych EDUball/BRAINball 

w szkołach podstawowych do nauki m.in. języka angielskiego 

oraz rachowania. 

 

Plan pobytu został szczegółowo przygotowany już kilka tygo-

dni przed wyjazdem na Taiwan przy współpracy z Prof. Ju 

Yan-Ying, który w kwietniu przebywał w naszej Akademii 

wspólnie z pozostałymi członkami delegacji z Tajwanu, 

w  skład której wchodzili Prof. Yu-Kai Chang oraz Prof. Wen-

Tzu Tang. 
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W trakcie 5-dniowego pobytu 

w Taipei Zespół Prof. Andrzeja 

Rokity, już pierwszego dnia, miał 

możliwość zaprezentowania wyni-

ków badań naukowych z wykorzy-

staniem piłek edukacyjnych 

EDUball w edukacji wczesnoszkol-

nej i przedszkolnej, podczas wy-

kładu zorganizowanego dla ok. 

100 studentów z kierunku wycho-

wanie fizyczne. 

 

Tego samego dnia przeprowa-

dzono pierwszy z warsztatów 

praktycznych, w którym uczestni-

czyło blisko 100 studentów 

z  NTSU. Zajęcia cieszyły się bar-

dzo dużym zainteresowaniem 

uczestników, którzy podczas dys-

kusji kończącej sesję, 

z dużym zaangażo-

waniem dzielili się 

swoimi wrażeniami i 

zadawali pytania, 

które świadczyły o 

poszukiwaniu rozwią-

zań praktycznych na 

potrzeby realizacji 

zajęć w szkołach. 

Kolejne dni szkolenia 

oprócz realizacji warsztatów prak-

tycznych, mających na celu przy-

gotowanie studentów do wykorzy-

stywania piłek edukacyjnych w ich 

przyszłej pracy, przyniosły również wizytę w Wen Shing Ele-

mentary School w Taipei. Dzięki temu, studenci z NTSU mogli 

zobaczyć jak dzieci reagują na zajęcia z piłkami EDUball, 

a  także mieli możliwość samodzielnego, praktycznego prze-

prowadzenia swoich propozycji w warunkach szkolnych. Za-

jęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez dzieci, były 

prowadzone w języku angielskim, co dla nich było również 

nowym doświadczeniem. 

 

Ostatni dzień szkolenia był przede wszystkim podsumowa-

niem trzydniowej pracy ze studentami, podczas którego mieli 

oni za zadanie przeprowadzić przygotowane w zespołach 

propozycje wykorzystania piłek EDUball w zajęciach rucho-

wych. Było to dla nas znakomite 

doświadczenie, ponieważ stu-

denci z NTSU wywiązali się ze 

swoich obowiązków wspaniale.  

Ich zrozumienie idei EDUball, kre-

acja rozwiązań oraz zaangażowa-

nie w realizację zabaw spowodo-

wało, że możemy jednoznacznie 

stwierdzić, iż studenci National 

Taiwan Sport University świetnie 

poradzą sobie z wprowadzeniem 

piłek EDUball do tajwańskich szkół. 

Pobyt na Tajwanie to także spotkanie w Biurze Polskim 

w  Taipej z Panem Dyrektorem Generalnym dr Maciejem 

Gacą. Pan Dyrektor wyraził ogromne uznanie dla tak dyna-

micznie realizowanych działań, związanych z wykorzystaniem 
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piłek edukacyjnych nie tylko 

w  państwach azjatyckich, ale od-

niósł się również do podpisanej w 

lipcu umowy licencyjnej z firmą 

Palos Sport z USA. 

 

Podczas ostatniego dnia pobytu 

w  Taipei Zespół EDUball miał 

możliwość spotkania się w Mini-

sterstwie Edukacji Tajwanu z Mi-

nistry of Education Sports Admini-

stration Director Kao, Chin-

Hsung. Pan Kao Chin-Hsung pełni 

tę funkcję od kilku miesięcy, 

a wcześniej był Prezydentem 

NTSU i to właśnie on podpisał 

w  ubiegłym roku list intencyjny 

z  Rektorem Rokitą. Spotkanie 

było udane i zakończyło się deklaracją zorganizowania wio-

sną 2019 roku, przez stronę tajwańską, międzynarodowego 

szkolenia dotyczącego wykorzystania piłek edukacyjnych 

EDUball/BRAINball dla nauczycieli, naukowców z 10 państw 

Azji południowo-wschodniej (m.in. Tajwan, Wietnam, Indo-

nezja, Tajlandia, Malezja). 

 

Wyjazd na Tajwan to także nawiązanie współpracy naukowej 

w ramach projektów, które będą realizowane na odległość 

przez obie strony (AWF i NTSU) a dotyczyć będą porównaw-

czych badań populacyjnych, m.in. wśród dzieci w wieku 

szkolnym. 

Wizyta na Tajwanie to efekt dynamicznej i realnej współ-

pracy pomiędzy Akademią Wychowani Fizycznego we Wro-

cławiu a National Taiwan Sport University, która stwarza 

ogromne możliwości współpracy dla wszystkich pracowników 

naszej Akademii w obszarach badawczych i publikacyjnych. 

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowanie Panu Pre-

zydentowi NTSU Prof. Dr. Ping-Kun CHIU, Panu Dyrektorowi 

Kao Chin-Hsung oraz Panu Prof. Ju Yan-Ying, dzięki którym 

realizacja tak intensywnego i wartościowego pod względem 

naukowym oraz szkoleniowym wyjazdu była możliwa. 

 

Zespół EDUballa / BRAINballa 

 

Fot. Mo-Mo
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Nasza Akademia w czołówce najpopularniejszych Uczelni w Polsce 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 

dane dotyczące najpopularniejszych kierunków studiów 

i  uczelni wybieranych przez kandydatów na studia stacjo-

narne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

w  tegorocznej rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. We-

dług tych danych nasza Uczelnia znajduje się na 7 miejscu 

pod względem popularności Uczelni w Polsce.  

To już drugi rok z rzędu znajdujemy się w pierwszej dziesiątce Rankingu Popularności Uczelni MNiSW. 

 

 

Rektor naszej Uczelni odznaczony przez Prezydenta Wrocławia 
 

W dniu 13 listopada 2018 roku Prezydent Wrocławia Pan 

Rafał Dutkiewicz odznaczył Brązową Odznaką Honorową 

Wrocławia „WROCŁAW Z WDZIĘCZNOŚCIĄ – WRA-

TISLAVIA GRATO ANIMO”, za szczególne zasługi dla mia-

sta, Rektora naszej Akademii dr hab. Andrzeja Rokitę prof. 

nadzw. 

W imieniu Pana Rektora, który w tym dniu przebywał 

w  Warszawie w MNiSzW oraz Polskim Komitecie Olimpij-

skim, odznaczenie odebrał Pan Prorektor ds. Nauczania dr 

hab. Ryszard Bartoszewicz prof. nadzw. 

W tym dniu Brązową Odznaką Honorową Wrocławia 

„WROCŁAW Z WDZIĘCZNOŚCIĄ – WRATISLAVIA GRATO 

ANIMO” odznaczeni zostali również: 

 Pan Stanisław Han 

 Pani Krystyna Kloc 

 Pan Andrzej Rusko 

 Pan Artur Dziechociński 

 Pani Beata Dziechocińska 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Wyróżnieni to jest przyznawane od 2016 roku dla osób, 

które w szczególny sposób wspierają i angażują się w roz-

wój i promocję miasta Wrocławia. 
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Spotkanie z trenerami 
 

W dn. 21.11.2018 r odbyło się spotkanie pro-

rektora ds. studenckich i sportu akademic-

kiego AWF we Wrocławiu dr. Agnieszki Pisuli-

Lewandowskiej z trenerami i opiekunami dzia-

łającymi w ramach sportu powszechnego. 

W  zebraniu wziął udział także prodziekan Wy-

działu Wychowania Fizycznego, prezes KS AZS 

AWF dr hab. Jacek Stodółka.  

 

Celem rozmów było podsumowanie ubiegło-

rocznej działalności i omówienie planów dzia-

łania w bieżącym roku akademickim (realizacja 

treningów, organizacja zawodów i imprez 

sportowych, uczestnictwo w Akademickich Mi-

strzostwach Polski, Dolnośląskiej Lidze Między-

uczelnianej itp.). 

W spotkaniu uczestniczyli: dr Marcin Ściślak 

(piłka siatkowa), dr Marek Popowczak (piłka 

koszykowa), dr Stefan Szczepan (pływanie), dr 

Ewa Misiołek (lekka atletyka), dr Piotr Kunysz 

(snowboard), Rafał Wołk (narciarstwo), dr Ja-

rosław Nosal (piłka nożna), dr Patryk Czermak 

(wspinaczka skałkowa), mgr Wojciech Bigiel 

(kajakarstwo), mgr Piotr Piwowarczyk (żeglar-

stwo), dr Mieczysław Lewandowski (tenis), dr 

Ziemowit Bańkosz (tenis stołowy), dr Sara 

Wawrzyniak (unihokej) i dr Henryk Nawara 

(badminton). W spotkaniu z ważnych przyczyn 

nie wzięli udziału: dr Leszek Korzewa (lekka 

atletyka) i dr Jacek Grobelny (jeździectwo). 

Warto przypomnieć, że studenci naszej Uczelni 

zdobyli w ubiegłym roku 8 medali Akademic-

kich Mistrzostw Polski i zajęli II miejsce w kla-

syfikacji Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 

(na 22 wrocławskie i dolnośląskie uczelnie), 

uczestniczyli ponadto w wielu wydarzeniach 

sportowych wysokiej rangi, zajmując w nich 

zaszczytne czołowe lokaty. 

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie 

trenerów podpisanymi przez Rektora AWF we 

Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokitę i p. prorek-

tor specjalnymi podziękowaniami, a także wrę-

czenie wyróżniającym się szkoleniowcom 

drobnych upominków.  

 

Koordynator ds. sportu powszechnego AWF 

we Wrocławiu 

dr Henryk Nawara 

Fot. H. Nawara  
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Unikatowe badania naukowe piłkarzy nożnych dotyczące Mistrzostw 

Świata w Katarze w 2022 roku  
 

Mamy przyjemność poinformować ze w listo-

padzie zakończono realizację dwóch grantów 

finansowanych z Narodowego Centrum Nauki 

i kierowanych przez pracowników naszej 

Uczelni - dr Marka Konefała i dr Pawła Chmurę. 

Granty były realizowane przy współpracy 

z  Akademią Wychowania Fizycznego w War-

szawie filia w Białej Podlaskiej. Zespół realizu-

jący badania: prof. Jan Chmura, dr Marek Ko-

nefał, dr Paweł Chmura z AWF Wrocław oraz 

prof. Jerzy Sadowski, dr Ewa Jówko, dr Małgo-

rzata Charmas, dr Tomasz Buraczewski, dr Pa-

weł Różański, mgr Aneta Łuć, mgr Jadwiga Ko-

towska, mgr Karol Kowieski z AWF Warszawa 

filia w Białej Podlaskiej. Badania fizjologiczne, 

biochemiczne i psychomotoryczne przeprowa-

dzono w nowoczesnej komorze klimatycznej 

podczas wykonywania wysiłków o różnym cha-

rakterze. Zarejestrowane wyniki badań wpro-

wadzają wiele nowych informacji o przygoto-

waniu psychomotorycznym zawodników do 

gry w warunkach wysokiej temperatury i ni-

skiej wilgotności.   

Grant NCN (nr 379162): „Wpływ warunków 

klimatycznych przewidywanych na Mistrzo-

stwach Świata w Katarze na zmiany fizjolo-

giczno-biochemiczne i psychomotoryczne 

w  czasie progresywnego wysiłku piłkarzy noż-

nych.” Kierownik – Marek Konefał 

Grant NCN (nr 379167): „Wpływ warunków 

klimatycznych przewidywanych na Mistrzo-

stwach Świata w Katarze na powtarzane wy-

siłki maksymalne u piłkarzy nożnych.” Kierow-

nik – Paweł Chmura. 

 

Dziękujemy wszystkim osobom które przyczy-

niły się do sprawnego przeprowadzenia i rozli-

czenia badań. Zapraszamy na relację z części 

przeprowadzonych badań: 

 

Profesor Jan Chmura,  

dr Marek Konefał,  

dr Paweł Chmura  
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 XIV Forum Integracyjne 

Technika, która pomaga 
 

Niepełnosprawność powoduje różnego ro-

dzaju ograniczenia: w poruszaniu się, słysze-

niu, widzeniu, rozpoznawaniu i rozumieniu. Od 

dawien dawna – jak o tym mówił na Forum 

prof. Marek Woźniewski – wytwarzane są róż-

nego rodzaju narzędzia i urządzenia, które po-

magają pokonywać te ograniczenia. 

 

Wiele z takich użytecznych, obecnie wytwarza-

nych urządzeń jest dosłownie „w zasięgu ręki". 

Często jednak podstawowym ograniczeniem 

jest nasza niewiedza: jakiego potrzebujemy 

wózka – ręcznego czy z napędem elektrycz-

nym, z jakim oparciem i jakim siedziskiem, 

z  jakimi hamulcami, z jakimi podnóżkami, ja-

kimi i jak wyregulowanymi kołami?; jakich po-

trzeba aparatów słuchowych czy może im-

plantu ślimakowego dla osoby głuchej?; jakich 

czytników tekstu lub obrazu albo jakiego 

oprzyrządowania komputera w przypadku 

osoby niewidomej?; jak wyposażyć mieszkanie 

lub łazienkę, by móc z niej korzystać pomimo 

różnych ograniczeń – np. przy chorobie Alzhe-

imera...? 

Jak wiele jest tego rodzaju narzędzi i urządzeń, 

jak są one różne, jak wciąż się zmieniają (choć 

innowacje nie zawsze znaczą zmianę na lep-

sze...) i w jakich kierunkach zmierzają nowe 

projekty – prezentowali na Forum eksperci 

o  ogromnym doświadczeniu w rehabilitacji 

i  rewalidacji osób z niepełnosprawnością: ru-

chową – Sławomir Golec z Vermeiren, niesły-

szących – Lidia Lempart z Ośrodka ORaToR, 

niewidomych – Marek Tankielun z Laborato-

rium Tyflograficznego Politechniki Wrocław-

skiej, niepełnosprawnością poznawczą – prof. 

Bożena Ostrowska i Arkadiusz Gnabasik 

z  AWF. 

 

Dr Dominika Zawadzka wraz ze studentami 

Terapii Zajęciowej AWF – Agnieszką Legodziń-

ską, Kamilą Łuszczki, Danielem Szwają oraz 

Arkadiuszem Gnabasikiem opowiedzieli o no-

woczesnych rozwiązaniach, zaprezentowa-

nych na ostatnich Rehacare w Duesseldorfie, 

a także jak finansować zakup i użytkowanie ta-

kich pomocy. 
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Marek Plura – poseł do Parlamentu Europej-

skiego, przedstawił wprowadzane właśnie 

unijne regulacje, zapewniające możliwość po-

dróżowania kolejami przez osoby z niepełno-

sprawnością. 

 

A Bartłomiej Skrzyński poprowadził dyskusję. 

Trzeba zatem wiedzieć, aby umieć wykorzysty-

wać istniejące możliwości techniczne. 

I po to jest Forum Integracyjne, które w przy-

szłym roku będzie już po raz piętnasty, a które 

planujemy poświęcić pomocom technicznym 

dla dzieci niepełnosprawnych. 

O tym, jak to ważna inicjatywa mówili, otwie-

rając Forum, senator Jan Filip Libicki – prze-

wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 

Osób Niepełnosprawnych, Prezydent Wrocła-

wia Jacek Sutryk, senator Jarosław Duda – 

przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Po-

lityki Senioralnej i Społecznej oraz Prorektor 

AWF prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska. 

 

Sławomir Piechota 

Fot. A. Haławej, H. Nawara, A. Nowak 
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika Duszy i Ciała” 
 

W piątek, 30. listopada odbyła się I Ogólnopolska Konfe-

rencja Naukowa „Pedagogika Duszy i Ciała”. Spotkanie zor-

ganizowane zostało przez Katedrę Pedagogiki Kultury Fi-

zycznej naszej Akademii oraz Katedrę Pedagogiki Społecz-

nej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

Patronatu honorowego Konferencji udzielili Magnificencje 

Rektorzy obu Uczelni Ksiądz Profesor Włodzimierz Woły-

niec oraz Profesor Andrzej Rokita. 

Obrady odbyły się w Auli PWT we Wrocławiu i przebiegały 

w trzech sesjach tematycznych, do których referaty wprowadzające 

wygłosili: 

 Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki – Od prawa naturalnego do peda-

gogiki duszy i ciała; 

 Prof. dr hab. Jan Chmura – Od pedagogiki duszy do kształtowania 

ciała; 

 Ks. prof. dr hab. Robert Zapotoczny – Od pedagogiki duszy i ciała 

do kształtowania kompetencji społecznych. 

Łącznie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać i przedyskutować trzy-

naście referatów dotyczących problematyki Konferencji. W końco-

wych konkluzjach wszyscy wskazywali na bardzo dużą potrzebę podjęcia tytułowej tematyki obrad, 

a zwłaszcza na symboliczny wydźwięk współpracy Uczelni będących organizatorami przedsięwzięcia. 

Fakt ten z pewnością będzie inspiracją obu środowisk do organizacji kolejnych konferencji pod tym 

tytułem. 

 

 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa 

osób niepełnosprawnych" 
 

W dniu 07.12.2018 odbyła się dziewiąta edycja 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ak-

tywność ruchowa osób niepełnosprawnych” 

pod honorowym patronatem JM Rektora Aka-

demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

dr hab. Andrzeja Rokity prof. AWF. Wśród pre-

legentów gościliśmy osoby reprezentujące 

ośrodki zajmujące się tą tematyką, między in-
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nymi AWF Warszawa, AWF Poznań, AWF Ka-

towice oraz przedstawicieli z Czech, Słowacji 

Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.  

Konferencję otworzył przewodniczący komi-

tetu naukowego prof. dr hab. Eugeniusz Bo-

lach. W sesji plenarnej ciekawe prezentacje 

przedstawili prof. dr hab. Tomasz Tasiemski 

z  Akademii Wychowania Fizycznego w Pozna-

niu, prof. dr hab. Milada Krejčí z Wyższej 

Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu „Pale-

stra” w Pradze oraz dr hab. Bartosz Molik prof. 

AWF z Akademii Wychowania Fizycznego 

w  Warszawie. 

Poszczególne sesje obejmowały tematykę do-

tyczącą „Aktywności ruchowej adaptacyjnej 

(APA)”,„Sportu osób niepełnosprawnych”, 

„Zagadnień integracji w wychowaniu fizycz-

nym i w sporcie”, w których przedstawiono 

trzydzieści dwa referaty. Jak w poprzednich la-

tach i w tym roku nie zabrakło również sesji 

posterowej, w której uczestniczyło czternastu 

prelegentów. 

 

Nad prawidłowym przebiegiem konferencji 

piecze pełnił Komitet Organizacyjny z prze-

wodniczącymi dr Maciejem Kochańskim i dr Jó-

zefem Patkiewiczem wspomaganych przez 

pracowników naszej Alma Mater przy dużym 

wsparciu wolontariatu studentów III roku 

1  stopnia i studentów I roku studiów jednoli-

tych Wydziału Fizjoterapii. 

 

Oprawę konferencji wzbogacił pokaz Teatru 

Integracyjnego „Euforion” ze spektaklem wy-

reżyserowanym przez Annę Jędryczka-Hamerę 

wg Jana Brzechwy „Ciaptak na dachu”. 
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Dr Piotr Kunysz, odznaczony resortowym odznaczeniem "Za zasługi 

dla sportu" 
 

 

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale pod 

przewodnictwem ministra Witolda Bańki od-

było się ostatnie w tym roku posiedzenie Spo-

łecznej Rady Sportu. Oprócz członków Rady 

w  spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu 

MSiT Jan Widera, Dyrektor Generalny MSiT 

Dariusz Rogowski, dyrektorzy departamentów 

MSiT oraz dyrektor Instytutu Sportu – Pań-

stwowego Instytutu Badawczego dr Urszula 

Włodarczyk, dr Piotr Żmijewski (IS-PIB), Ra-

dosław Sarnecki (IS-PIB), Grzegorz Botwina 

(IS-PIB), Tomasz Zahorski (Legia Warszawa 

S.A.), prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz, 

prezes PGE Narodowego Alicja Omięcka, prof. 

Rajmund Tomik (AWF Katowice), dyrektor Pol-

skiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkow-

ski. 

Społeczna Rada Sportu to organ doradczy, 

w  skład której wchodzą autorytety w świecie 

sportu, reprezentujące różne środowiska: za-

wodnicze, trenerskie i akademickie. 

Podczas spotkania Minister Sportu i Turystyki 

wręczył również odznaczenia „Za zasługi dla 

Sportu” - jednym z nagrodzonych był Kierow-

nik Zespołu Zimowych Form Rekreacji AWF 

Wrocław - dr Piotr Kunysz. 

 

Członkowie Społecznej Rady Sportu dyskuto-

wali m.in. o kwestiach związanych ze sportem 

powszechnym, wyczynowym, infrastrukturą 

sportową czy antydopingiem. Zaprezentowano 

m.in. podsumowanie pierwszego roku działa-

nia Programu team100, Narodową Bazę Talen-

tów i inwestycje strategiczne oddane do 

użytku w 2018 roku. Omówiono także wyzwa-

nia i kierunki aktywności Instytutu Sportu – 

Państwowego Instytutu Badawczego oraz 

przedstawiono funkcjonowanie Polskiej Agen-

cji Antydopingowej. Zostały także przedsta-

wione Krajowe rekomendacje w zakresie ak-

tywności fizycznej przygotowane przez Akade-

mię Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
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XXXIX Otwarte Akademickie Mistrzostwa AWF w badmintonie 
 

W dniach 01 i 09 grudnia 2018 r w hali spor-

towej AWF ul. Witelona 25a odbyły się XXXIX 

Otwarte Akademickie Mistrzostwa AWF we 

Wrocławiu w badmintonie. Organizatorem za-

wodów byli: Katedra Dydaktyki Sportu AWF 

i  Organizacja Środowiskowa AZS Wrocław. 

W mistrzostwach wzięło udział 195 studentów 

reprezentujących największe uczelnie wro-

cławskie m.in.: PWr, UP, UWr. Najliczniej re-

prezentowana była Akademia Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu. Dzięki dużemu zaan-

gażowaniu organizatorów zawody miały 

sprawny przebieg, a uczestnictwo w nich na-

szych studentów, medalistów Akademickich 

Mistrzostw Polski zapewniło zmaganiom wy-

soki poziom sportowy. Podczas turnieju stu-

denci zbierali upominki mikołajkowe dla dzieci. 

Udana realizacja tego mającego już 39 letnią 

tradycję przedsięwzięcia sportowego była 

możliwa dzięki pomocy jaką uzyskaliśmy ze 

strony wielu osób i instytucji. 

Składamy serdeczne podziękowania: Rekto-

rowi AWF we Wrocławiu dr. hab. Andrzejowi 

Rokicie, Prorektorowi ds. Studenckich i Sportu 

Akademickiego dr. Agnieszce Pisuli-Lewan-

dowskiej, Kierownikowi Katedry Dydaktyki 

Sportu prof. dr. hab. Juliuszowi Migasiewi-

czowi, Dziekanowi Wydziału Nauk o Sporcie 

dr. hab. Tadeuszowi Stefaniakowi, Prezesowi 

KS AZS AWF dr. hab. Jackowi Stodółce, Prezy-

dentowi Europejskiej Federacji Sportu Stu-

denckiego Adamowi Roczkowi, Kierownikowi 

Biura Promocji AWF dr. Ireneuszowi Cichemu, 

absolwentowi naszej Uczelni, właścicielowi 

firmy ESA SPORT Andrzejowi Sołtanowi i Kie-

rownikowi Działu Administracyjno-Gospodar-

czego AWF inż. Andrzejowi Raszowskiemu. 

Puchar ufundowany przez Rektora AWF we 

Wrocławiu dr. hab. Andrzeja Rokitę dla najlep-

szej, debiutującej w mistrzostwach badminto-

nistki otrzymała studentka AWF Aleksandra 

Ptak. 
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Tytuły mistrzowskie zdobyli: 

gra pojedyncza kobiet – Agata Iskra AWF 

gra pojedyncza mężczyzn – Patryk Jas PWr 

gra podwójna kobiet – Martyna Żuchow-

ska AWF/Agnieszka Żerebecka AM 

gra podwójna mężczyzn – Kacper Jabłoń-

ski/ Jakub Bejster AWF 

gra mieszana – Agata Grabowska/ Jędrzej No-

wak AWF 

 

 

 

 

 

Koordynator ds. sportu powszechnego dr Hen-

ryk Nawara 

 

 

Open Day programu Erasmus 
 

Cel? Erasmus 2019 

Już po raz trzeci organizatorzy Drzwi Otwar-

tych programu Erasmus + zapraszali studen-

tów Akademii Wychowania Fizycznego do 

wzięcia udziału w Erasmusowej przygodzie. 

5  grudnia Erasmusowy Spot był miejscem wy-

pełnionym kolorowymi balonami, stoiskami 

promującymi kraj docelowy wymiany i dobrą 

energią organizatorów, które w komplecie 

miały za zadanie zachęcić kolejnych studentów 

do Programu Erasmus. 

 Dzień Otwarty… otwarty 

Tegoroczne Drzwi Otwarte rozpoczął Jego Ma-

gnificencja Rektor, dr hab. Andrzej Rokita, 

prof. nadzw. od uroczystego zakręcenia Kołem 

Fortuny, które oprócz pytań związanych z wy-

mianą studencką, skrywało wspaniałe na-

grody!  
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Od licznych gadżetów, czeskich przysmaków, 

poprzez zniżki na kursy językowe. Profesor An-

drzej Rokita na pytanie odpowiedział w spor-

towym stylu, czyli zwycięsko, otrzymując jako 

nagrodę koszulkę tegorocznego wydarzenia - 

Open Day 2018.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, 

prof. dr hab. Małgorzata Słowińska – Lisow-

ska, jako uczelniany koordynator programu 

Erasmus+, podczas inauguracji wydarzenia 

zapewniła przybyłych studentów, iż wiedza na 

temat programu Erasmus+ jest dostępna dla 

nich każdego dnia.  

Otwarciu towarzyszył również występ mu-

zyczny studentów Akademii Wychowania Fi-

zycznego. Sabina Iskra razem z Wojtkiem 

Chyrą wykonali dwie piosenki, które podkre-

śliły międzynarodowy akcent wydarzenia. 

 

Czechy, wymarzonym celem podróży? 

W tym roku organizatorzy razem z zaproszo-

nymi gośćmi udali się na spacer „Czeskimi śla-

dami po Wrocławiu”. Gośćmi specjalnymi wy-

darzenia byli przedstawiciele uczelni partner-

skich: Halina Kotikova z Univerzita Palackého 

v Olomouci, Andrea Kakulidu z Masarykova 

Univerzita v Brne, czy Karina Dráberová 

z  Ostravská Univerzita. Erasmusowy spot od-

wiedziła również Magdalena Zjawin z Fundacji 

Ano Tak, której celem jest zbliżenie do siebie 

Polaków, Czechów i Słowaków, działalność 

oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie 

inspirowania, promowania i wspierania działań 

społecznych, proekologicznych, naukowych 
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i  międzykulturowych w Polsce oraz zbliżenia 

narodów i państw Europy Środkowej 

i  Wschodniej. Podczas wydarzenia opowia-

dała o organizowanych wydarzeniach, które 

zrzeszają grupę Czechów i Polaków we Wro-

cławiu. Dzięki Czeskiej Centrali Ruchu 

Turystycznego w Warszawie, studenci mogli 

zapoznać się z katalogami i informatorami, 

promującymi Czechy. 

Erasmus Weteran i liczne niespodzianki 

Zgodnie z tradycją gospodarzami stoisk Kra-

jów Partnerskich, była grupa studentów Wete-

ranów, którym towarzyszyli przedstawiciele 

Międzynarodowych Struktur Programu Era-

smus: Nilson Veiga z Instituto Universitário da 

Maia, Nunu Japaridze z Batumi State Univer-

sity czy Nana Kurshubadze z Batumi State 

University. Dzięki tak licznej reprezentacji 

partnerów z za granicy, uczestnicy wydarzenia 

mogli zdobyć wiedzę z „pierwszej, międzyna-

rodowej ręki”.  

 

Najciekawszą atrakcją okazała się piniata, wy-

pełniona voucherami od Szkoły Językowej Ling 

Partner, Szkoły Języka Hiszpańskiego „Casa de 

Espana” oraz firmy BMK. Smaczną atrakcję 

w  postaci pysznej kawy i domowej lemoniady 

zapewnił Bank Credit Agricole. 

 Konsultanci wrocławskich placówek Banku 

służyli swoją pomocą dotyczącą wiedzy na te-

mat kont walutowych, które w wypadku zagra-

nicznych podróży są niezbędne. Nie mogło 

również zabraknąć ulubionego punktu pro-

gramu, czyli gry sprawnościowej „fanta, cola, 

sprite” oraz licznych mniejszych konkursów 

z  nagrodami. W konkursie głównym studenci 

mogli wygrać dwie walizki kabinowe z perso-

nalizowanym nadrukiem „Find Your dream 

Erasmus destination”.  

Dwie urocze studentki według komisji konkur-

sowej najtrafniej opowiedziały o barierach 

związanych z wyjazdem na wymianę stu-

dencką, jednocześnie podając recepty na te 

ograniczenia. Gratulujemy i czekamy na wieści 

z kolejnych Erasmusowych wojaży!
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XXXV lat minęło....  
35 lat minęło od powstania Zespołu Pieśni 

i  Tańca AWF „KALINA” . Zespół powstał 

w  1983 roku na bazie studenckiego Zespołu 

Tanecznego, który działał najpierw w WSWF, 

a  później w Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu od lat 50-tych ubiegłego wieku.  

Już w 1955 roku zdobył on wyróżnienie na 

ogólnopolskim przeglądzie WSWF. Prekurso-

rami obecnego zespołu byli pracownicy 

Uczelni- najpierw Tatiana Pietrow, a następnie 

Maria Grabowska i Janusz Pietrzyk. 

W 1983 roku zespół przybrał nową formę or-

ganizacyjną i przyjął, w wyniku wewnętrznego 

konkursu, nazwę „Kalina”.  

 

Organizatorem i Kierownikiem zespołu został 

Aleksander Sobera, który prócz spraw orga-

nizacyjnych zajął się również promocją ze-

społu poza uczelnią. Zespół przystąpił naj-

pierw do Ogólnopolskiej Rady Studenckich Ze-

społów Pieśni i Tańca, a później do Polskiej 

Sekcji CIOFF ( międzynarodowej organizacji 

festiwali folklorystycznych). Przez wiele lat bu-

dował żywy i kolorowy program polskich tań-

ców narodowych i regionalnych współpracując 

z najlepszymi w kraju choreografami, etnogra-

fami i muzykami regionalnymi.      

 Poczynając od 1986 roku „Kalina” koncerto-

wała w wielu krajach Europy oraz krajach po-

zaeuropejskich, zdobywając nagrody i wyróż-

nienia, wszędzie spotykając się z uznaniem dla 

piękna i bogactwa polskiej kultury narodowej.   

 

W ciągu 35 lat swego istnienia zespół odwie-

dził wiele krajów na 4 kontynentach: Turcja 

(1986,1987, 2009), Czechosłowacja (1987), 

Rosja (1989), Litwa (1990), Grecja (1991, 

2014), Francja (1992, 1993, 1994, 1999, 

2010), Niemcy (1993, 2005, 2007, 2012), 

Szwajcaria (1993), Słowacja (1996, 2016), 

Bułgaria (2000, 2017), Korea Płd (2001), Egipt 

(2002), Hiszpania (2003), Serbia (2006), Wło-

chy (2006,2012), Meksyk (2007) -Światowe 

Forum Kultury, Rumunia (2008), Holandia 

(2010), Portugalia-Francja (2010), Belgia 

(2011), Węgry (2012), Chiny (2013), Chorwa-

cja ( 2015), Indie (2018). 
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 „Kalina” odnotowała tez liczne osiągnięcia 

i  wyróżnienia, do których zaliczyć należy: 

1996r.- wyróżnienie na festiwalu CIOFF w Ni-

trze (Słowacja)  

2004r.- II miejsce w konkursie Grand Prix Pol-

skiej Sekcji CIOFF.  

2008r.- Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  

2011r.- I miejsce w Międzykulturowym Prze-

glądzie Folklorystycznym w Dąbrowie Górni-

czej 

2012r.- I miejsce w Międzynarodowym Festi-

walu Wyszehradzkim w Nyirbator (Węgry) 

2013r.- Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  

2014r.- I miejsce w Międzykulturowym Prze-

glądzie Folklorystycznym w Dąbrowie Górni-

czej 

2015r.- Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni 

Wrocławia i Opola  

 

W roku jubileuszowym zespół liczy ponad 100 

osób , na które składają się 3 pokolenia tance-

rzy, muzyków i wokalistów. „Kalinę” tworzyli 

głównie studenci i absolwenci Akademii Wy-

chowania Fizycznego, ale nie tylko: jego człon-

kami przez ostatnie 35 lat byli również stu-

denci wrocławskich uczelni: Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 

Akademii Muzycznej, a także Uniwersytetu 

Ekonomicznego i Uniwersytetu Medycznego.  

Strój łowicki 

Strój krakowski 
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Strój sądecki 

Strój dolnośląski 

 

Obecnie zespół posiada w swym programie 

tańce narodowe, pieśni i tańce z wielu różnych 

regionów Polski oraz dysponuje 11 oryginal-

nymi kompletami kostiumów, takimi jak: kra-

kowskie, śląskie, opoczyńskie, łowickie, rze-

szowskie, żywieckie, spiskie, dolnośląskie, po-

degrodzkie, szlacheckie i cieszyńskie, posiada 

również kapelę ludową składającą się z 8 osób 

(skrzypce, skrzypce II, kontrabas, klarnet, 

trąbka, akordeon, cymbały). 

Skład kapeli: 

I skrzypce - Zbigniew Najsarek 

   - Katarzyna Tomala 

II skrzypce - Helena Tomaszek- Plewa    

Trąbka, trembita - Jan Tom 

Akordeon - Aleksander Sobera 

Klarnet - Witold Doroba 

Kontrabas - Krzysztof Słonina 

Cymbały - Zbigniew Wójcik 

 

Aleksander Sobera
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Nasza „Kalina” ma już 35 lat 
 

Za nami Jubileuszowy koncert z okazji XXXV-

lecia Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu „KALINA”, 

który odbył się w dniu 17.11.2018 w Teatrze 

Polskim we Wrocławiu. Występującą, nie po 

raz pierwszy, na deskach zaprzyjaźnionego 

Teatru Polskiego „Kalinę” obejrzało na żywo 

ponad sześćset osób. Było to wydarzenie wy-

jątkowe ponieważ wspólnie wystąpiły trzy po-

kolenia tancerzy. Członkowie zespołu, którzy 

występowali na przełomie lat 80-tych i 90-

tych, obecni tancerze oraz ich następcy, czyli 

dzieci z zespołu „Mała Kalina”. 

 

Patronami Jubileuszu byli: Marszałek Wo-

jewództwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, 

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, 

Prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski oraz 

JM Rektor AWF dr hab. Andrzej Rokita prof. 

AWF a patronem medialnym obchodów - Ra-

dio Wrocław. 

Przybyło wielu zaproszonych gości: Po-

słanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani 

Aldona Młyńczak, przedstawiciel Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

dr Wojciech Biliński, Starosta Powiatu Wro-

cławskiego p. Roman Potocki, JM Rektor Aka-

demii Muzycznej we Wrocławiu prof. dr hab. 

Grzegorz Kurzyński, Przewodniczący Fundacji 

„Edu Wspieramy AWF Wrocław” dr Jozef Dzią-

sko, przedstawicieli Krajowych i międzynaro-

dowych organizacji folklorystycznych - Polskiej 

Sekcji CIOFF oraz Polskiego Akademickiego 

Stowarzyszenia Folklorystycznego delegacje 

zaprzyjaźnionych zespołów z Warszawy, Kra-

kowa, Łodzi, Poznania, Katowic oraz Wrocła-

wia. 

Obecni byli również nasi Dziekani: prof. dr 

hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. dr hab. 

Anna Skrzek, dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. 

AWF oraz Prorektorzy: prof. dr hab. Małgo-

rzata Słowińska-Lisowska, dr hab.  Ryszard 

Bartoszewicz prof. AWF. Nie zabrakło byłych 

Rektorów AWF Wrocław: prof. dr hab. Tadeu-

sza Bobera, prof. dr hab.  Krzysztofa Sobiecha, 

prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca, prof. dr 

hab. Juliusza Migasiewicza.  

Całokształt Koncertu Galowego stanowiły pie-

śni i tańce, charakterystyczne dla poszczegól-

nych regionów Polski, wzbogacone choreogra-

fiami tańców narodowych.  
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Członkowie Zespołu przywitali bardzo licznie 

przybyłych gości pięknym mazurem z narodo-

wej opery „Halka” Stanisława Moniuszki. 

To wspaniałe i barwne widowisko składało się 

z dwóch części. W pierwszej części można było 

zobaczyć: poloneza „Gdy człek w polski taniec 

stanie...” oraz mazura, tańce śląskie, a także 

usłyszeć piosenkę „Zieluno stecka”. Wszyscy 

podziwiali także wspaniały pokaz tańca akro-

batycznego w wykonaniu Anny Sobery i Ja-

kuba Wójcika. W dalszej części oglądaliśmy - 

wesołe i skoczne melodie i przyśpiewki regionu 

cieszyńskiego oraz rzeszowskiego. W drugiej 

części koncertu przenieśliśmy się  w górskie 

regiony naszego kraju gdzie można było zoba-

czyć i usłyszeć tańce i przyśpiewki regionu spi-

skiego a następnie – sądeckiego. „Weselom 

się dziś gronicki...” tańce i przyśpiewki żywiec-

kie zakończyły cześć widowiskową XXXV-tego 

Jubileuszu. 

Wystąpił również Zespół „Mała Kalina”, który 

w tym roku również obchodzi swoje 10-lecie.... 

prezentując tańce i przyśpiewki lubelskie 

„Hejże ha od Lublina…” 

W ciągu 35 lat działalności „Kaliny”, zespół od-

wiedził wiele krajów na 4 kontynentach, 

m.in.  Korea Płd. Egipt, Chiny, Indie czy Mek-

syk, 

Do najważniejszych sukcesów w kraju 

i  za granicą ostatnich lat należy zaliczyć: 

 wyróżnienie na festiwalu w Nitrze na 

Słowacji w 1996r., 

 wyróżnienie na festiwalu w Burgas 

w  Bułgarii w 2000r., 

 II miejsce w Grand Prix Polskiej Sekcji 

CIOFF (2003r.), 

 I miejsce w Międzykulturowym Prze-

glądzie Zagłębie i Sąsiedzi (2011), 

 I miejsce w Międzynarodowym Festi-

walu krajów grupy Wyszehradzkiej 

Nyirbator (Węgry 2012), 

 ponownie I miejsce w Międzykulturo-

wym Przeglądzie Zagłębie i Sąsiedzi 

(2014), 

 Nagrodę Specjalną Kolegium Rektorów 

(2015), oraz dwukrotnie - nagrodę Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego (2008 i 2013). 

W końcowej części koncertu z rąk Rek-

tora AWF Wrocław medale „Zasłużony 

dla AWF Wrocław” otrzymali: 

 P. Janusz Pietrzyk - były choreograf 

i  instruktor tańca 

 P. Agata Michalska -  obecny instruktor 

tańca i choreograf zespołu 

 P. Aleksander Sobera - Kierownik ZPiT 

AWF KALINA 

 P. Ryszard Michalski - wieloletni czło-

nek zespołu 

Senat Akademii przyznał także Medal „Zasłu-

żony dla AWF Wrocław” Pani Prof. Helenie To-

maszek-Plewie, wieloletniemu Kierownikowi 

Muzycznemu Zespołu, jednak ze względu na 

nieobecność Pani Profesor, medal zostanie 

wręczony już w nowym roku. 
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Rektor wręczył również list gratulacyjny i pa-

miątkową grafikę Uczelni Pani Marii Grabow-

skiej – Honorowemu Kierownikowi Artystycz-

nemu Zespołu. 

 

Marszałek Województwa Dolnoślą-

skiego P. Cezary Przybylski przyznał na-

grody specjalne, które wręczył  przedstawi-

ciel Marszałka Pan dr Wojciech Biliński w to-

warzystwie Rektora AWF Wrocław dr hab. An-

drzeja Rokity prof. AWF: 

 Pani Marii Grabowskiej 

 Pani Agacie Michalskiej 

 Panu Aleksandrowi Soberze 

 

Przyznano również wyróżnienia i oko-

licznościowe upominki zasłużonym 

członkom zespołu, którzy w dniu koncertu 

zakończyli swoją długoletnią karierę: 

 P. Ryszard Michalski 

 P. Adrianna Chmielewska 

 P. Hanna Matuszewska 

 P. Anna Jarosz 

 P. Agata Maniara 

 P. Anna Sobera 

 

Specjalne podziękowania otrzymał opie-

kun „Małej Kaliny – P. Renata Do-

roba  oraz P. Tomasz Kolbuszewski - ak-

tualny Kierownik Muzyczny Zespołu. 

Były życzenia, zachwyty i gratulacje. 

Owacjom nie było końca! 

 

Po oficjalnych uroczystościach zaproszeni go-

ście udali się na „Biesiadę ludową - spotkanie 

pokoleń przy muzyce”, które miało miejsce 

w  sali zaprzyjaźnionego Młodzieżowego Cen-

trum Sportu (korona Stadionu Olimpijskiego 

we Wrocławiu).   

 

Serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileu-

szu i już nie możemy się doczekać obchodów 

okrągłej 40-tej rocznicy funkcjonowania Ze-

społu Pieśni i Tańca AWF Wrocław „Kalina”. 

 

Fot. A. Nowak, H. Nawara
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IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

„Aktywność ruchowa na obszarach górskich 

Polski i świata” 
 
W dniach 29-30 listopada, w Szklarskiej Porę-

bie, odbyła się IV Międzynarodowa Konferen-

cja Naukowa „Aktywność ruchowa na obsza-

rach Polski i świata”. Konferencja została zor-

ganizowana przez Katedrę Rekreacji Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz 

Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej 

Porębie.  Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski 

Komitet Paraolimpijski, Rektor AWF we Wro-

cławiu dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF Wro-

cław oraz Marszałek Województwa Dolnoślą-

skiego Cezary Przybylski. Uczestników spotka-

nia gościł Hotel Kryształ Conference&Spa. Wy-

bór Szklarskiej Poręby jako miejsca spotkania 

przedstawicieli nauki i praktyki, był inspiracją 

do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów 

szeroko rozumianej aktywności na obszarach 

górskich.  

Zakres prezentowa-

nych tematów był 

bardzo szeroki i dotyczył wielu aspektów ak-

tywności górskiej, począwszy od ujęcia filozo-

ficznego poprzez społeczno-ekonomiczne, kul-

turowe, psychologiczne i zdrowotne.  

 

Wśród wystąpień znalazły się zarówno tematy 

dotyczące rekreacji i turystyki jak i sportu kwa-

lifikowanego. Wśród licznie nadesłanych zgło-

szeń odnotowano 12 prelegentów z ośrodków 

naukowych Niemiec oraz Czech, a łączna 

liczba wniesionych wystąpień tj. 65 wypełniła 

dwa dni konferencyjnego dyskursu. 

 

Pierwszego dnia, uczestników konferencji uro-

czyście powitał Przewodniczący Komitetu Or-

ganizacyjnego dr Piotr Zarzycki AWF Wrocław, 

Dyrektor Instytutu Turystyki I Rekreacji AWF 
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Wrocław dr hab. Wojciech Wiesner oraz przed-

stawiciel władz lokalnych burmistrz Szklarskiej 

Poręby Mirosław Graf.  

W imieniu JM Rektora AWF Wrocław uroczy-

stego otwarcia dokonała dr hab. Marta Wie-

czorek, Prodziekan do Spraw Nauki oraz Dy-

rektor Departamentu Rozwoju Społecznego 

i  Rynku Pracy dr Wojciech Biliński.     

Obrady naukowe w sesji plenarnej otworzył 

wykład profesora Andrzeja Pawłuckiego z AWF 

Wrocław, który przybliżył słuchaczom etyczne 

i moralne aspekty osób chodzących w góry 

i  zdobywających szczyty.  

 

Następnie wystąpiła Paola Gozzi i dr Andreas 

Jűtteman z Charité Universitätsmedizin. Freie 

Universität Berlin, który zwrócił uwagę na 

możliwość wypoczynku mieszkańców Berlina 

w sanatoriach położonych w Karkonoszach. 

Kolejny interesujący wykład dotyczył analizy 

przemian historycznych modelu turystyki 

w  Karkonoszach na przestrzeni XX wieku.  Au-

torem referatu był dr hab. Jacek Potocki z Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Dr 

hab. Wiesław Alejziak z AWF Krakowa przed-

stawił problemy funkcjonowania wybranych 

międzynarodowych organizacji turystycznych 

i  para – turystycznych zajmujących się popu-

laryzowaniem aktywności rekreacyjnej i tury-

stycznej na obszarach górskich.  Podsumowa-

niem sesji plenarnej był wykład dr Kristiane 

Klemm reprezentującej Főrderkreis Histori-

sches Archiv zum Tourismus e.V. na temat hi-

storycznego archiwum turystyki i jego zadań 

statutowych. Po zakończeniu tej części obrad 

słuchacze wzięli udział w wycieczce krajo-

znawczej po Szklarskiej Porębie. 

 

Drugą sesję plenarną rozpoczęła prelekcja hi-

malaisty Mariusza Grudnia, który w wykładzie 

„Życie ważniejsze od szczytu – akcja ratun-

kowa na Broad Peak Middle” opowiedział wy-

darzenia z wyprawy w 2014 roku. Za udział 

w  akcji ratowniczej Mariusz Grudzień otrzymał 

nagrodę Fair Play Polskiego Komitetu Olimpij-

skiego.  
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Prezentacje uzupełniło wiele pięknych zdjęć, 

komentarzy oraz osobistych refleksji dotyczą-

cych himalaizmu. Wszyscy uczestnicy byli pod 

ogromnym wrażeniem osobowości i charyzmy 

prelegenta. 

W dalszej części sesji popołudniowych odbyły 

się trzy panele dyskusyjne dotyczące społecz-

nych, geograficznych , biologicznych i organi-

zacyjnych aspektów podejmowania aktywno-

ści ruchowej w górach. Wśród prelegentów 

znaleźli się wykładowcy akademiccy najważ-

niejszych ośrodków akademickich w Polsce 

oraz goście z zagranicy. Wygłoszono ponad 30 

krótkich referatów Podsumowaniem każdej se-

sji były pytania do prelegentów oraz dyskusja 

autorów wystąpień. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja ple-

narna. Pierwszy wykład profesora Jacka Gra-

cza z AWF w Poznaniu dotyczył objaśnienia 

psychospołecznego wizerunku kobiety w alpi-

nizmie, ukierunkowanej na osiągnięcie suk-

cesu i działającej w obliczu zagrożenia.   

 

W kolejnym wykładzie doc. PaedDr. František 

Langer CSc-Masaryk University w Brnie zwrócił 

uwagę na grupę seniorów, która może być in-

teresującym elementem rynku turystycznego. 

Ostatnim wykładem w tej sesji była prezenta-

cja dr hab. Jana Konarskiego z AWF Poznań. 

Tematem wystąpienia było przedstawienie 

propozycji wsparcia systemu szkolenia dzieci 

i  młodzieży poprzez zastosowanie koncepcji 

„bio-banding” oraz szacowanej dorosłej wyso-

kości ciała jako narzędzi w optymalizacji pro-

cesu treningowego na jego wstępnym i ukie-

runkowanym etapie. Przedstawione doniesie-

nie wywołało dyskusję na temat treningu grup 

młodzieżowych.  

W drugiej części ostatniego dnia obrad odbyły 

się trzy sesje. Pierwsza sesja adresowana była 

do jednej grupy - instruktorów i trenerów 

snowboardu.  Przedstawione przez dr Urszulę 

Szczepanik z AWF Wrocław treści dotyczyły za-

łożeń kształcenia formalnego i nieformalnego 

kadr zawodowych w tej dyscyplinie. Prele-

gentka wyjaśniła pojęcia Ustawy Zintegrowa-

nego Systemu Kwalifikacji oraz przedstawiła 

propozycję Polskiej Ramy Kwalifikacji w snow-

boardzie.  

Tematem drugiej sesji było bezpieczeństwo 

w  podejmowaniu aktywności wysokogórskiej, 

a prezentowane treści dotyczyły percepcji i za-

rządzania ryzykiem w różnych formach aktyw-

ności górskiej (w tym narciarskiej, jeździeckiej, 

pieszej górskiej, biegów górskich i biegów na 

orientację). Trzecia sesja – adaptowane formy 

aktywności w górach zwracała uwagę na pro-

blem możliwości włączania osób z niepełno-

sprawnościami do pełnego życia zawodowego 

i społecznego poprzez uczestnictwo w różnych 

formach aktywności górskiej.  

W referatach odniesiono się do oceny jakości 

życia osób z niepełnosprawnością (dr hab. 

Marta Wieczorek), przestawiono założenia sys-

temowe w postaci projektów dedykowanych 
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osobom z niepełnosprawnością (dr Beata Bla-

chura) oraz konkretne możliwości angażowa-

nia „osoby o specjalnych potrzebach” do 

uczestnictwa w aktywności górskiej (mgr Ja-

kub Dyda oraz mgr Stanisław Francuz). Waż-

nym wsparciem dla sesji było uczestnictwo 

władz samorządowych w osobie Pani Dyrektor 

Bogusławy Kulińskiej z Wydziału ds. Osób Nie-

pełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego oraz mgr Arka-

diusza Lipina z Referatu Promocji Miasta 

Szklarska Poręba. 

Organizatorzy bardzo dziękują uczestnikom za 

udział w spotkaniu. Składają również podzię-

kowana wszystkim osobom i firmom, które po-

mogły w jej zorganizowaniu. Wśród zacnego 

grona Partnerów Konferencji wymienić należy 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego, Miasto Szklarska Poręba, Hotel Krysz-

tał Conference&Spa, Biuro Sportu Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, ExCite Kamil Gabarski, 

Stowarzyszenie Zieleniec, FHAT z Berlina, 

Agencja Reklamowa Partner, Stowarzyszenie 

Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Stowa-

rzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciar-

stwa, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 

PTTK w Krakowie. Partnerem naukowym 

przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie 

Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Patro-

nat medialny objęły Telewizja Strimeo, czaso-

pismo Wierchy, NaszeSudety.pl oraz „Życie 

Akademickie AWF Wrocław”. 

Kolejna Konferencja odbędzie się w listopadzie 

2020 roku. Serdecznie zapraszamy!      

        Piotr Zarzycki 
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Oczyma Pepika – czyli jak nas widzą, tak nas piszą – część 2 
 

W związku z tym, że Złota Polska Jesień została zastąpiona przez swoją siostrę, Zakopconą Polską 

Jesień, witam Was w kolejnej części „Oczymi Pepika”.  

Aby zdobyć wykształcenie, dojeżdżałem przez 8 lat do Ostrawy. Była ona przez większość swojej 

historii miastem industrialnym, co oczywiście nie wpływało dobrze na jakość powietrza w tym miej-

scu. Z tego powodu jest takie powiedzenie, że prawdziwy Ostrawiak denerwuje się, gdy nie widzi, 

czym oddycha. Chociaż prawdą jest, że czasami tęsknię za widokami Ostrawy lub widokiem Skytower 

rano, ciężko mi było przeoczyć wybory. 

 

Czesi również mieli niedawno wybory, 

jednak kultura polityczna w Czechach 

jest inna, podobnie jak standardy do-

tyczące tego, co jest do przyjęcia. Dla-

tego można było w Czechach nacie-

szyć oczy widokiem polityka - pół-Ja-

pończyka, który obiecywał wykorze-

nienie wielokulturowości w szkołach 

lub obejrzeć film przedstawiający 

mężczyznę skaczącego z kosza na 

śmieci, wyjaśniającego starszym oby-

watelom, że zlikwiduje opłatę za od-

pady komunalne. Tej niedorzeczności 

w kampanii wyborczej w Polsce nie 

zauważyłem, ale Polacy nadrabiają 

jednak w ilości. Nie twierdzę, że wy-

bory w Polsce są zbyt agresywne, jeśli 

chodzi o reklamę. Pytam tylko, czy na-

prawdę konieczne jest otrzymywanie 

ponad pięćdziesięciu ulotek i listów w 

ciągu jednego tygodnia w skrzynce 

pocztowej, na wycieraczce i naklejo-

nych taśmą na twoje drzwi? 

 

Ta strategia okazała się jednak w pe-

wien sposób skuteczna, ponieważ 

około pięćdziesięciu jeden procent 

osób uprawnionych do głosowania, faktycznie zagłosowało. Podczas gdy partie polityczne, takie jak 

PiS, dominowały w statystykach wyborczych, Polacy dominowali w statystykach wypadków samo-

chodowych na drogach w Dniu Wszystkich Świętych lub Święcie Zmarłych, jak się je potocznie na-

zywa. Przez krótki czas około dwudziestu pięciu procent wszystkich towarów w sklepach zastępuje 

się zniczami i innymi akcesoriami cmentarnymi, najlepiej umieszczonymi przy wejściu, aby nie można 
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było uciec przed myślą o naszym nieuchronnym końcu lub obowiązkowym zwiedzaniu cmentarzy, 

klucząc między grobami. 

 

Nie ma wątpliwości, że nasi utraceni bliscy chcieliby, abyśmy spędzili dwie godziny w ruchu ulicznym 

trąbiąc na siebie nawzajem, a następnie zaliczyli czterdziestominutowy spacer po wrocławskich ne-

kropoliach, aby zapalić świeczkę i postać tam przez kilka minut, zanim znowu zaryzykujemy życie na 

drogach. Cóż, grób jest prawdopodobnie miejscem, w którym ludzie czują się samotnie (i chcieliby 

mieć towarzystwo). Nie to, że czeskie Święto Zmarłych jest bez wad, wręcz przeciwnie, jest to Eldo-

rado dla złodziei, na szczęście lokalne władze zdecydowały się walczyć z tym problemem, tylko że 

uzbrojone patrole policyjne z noktowizorami i psami-strażnikami naprawdę nie poprawiają atmosfery 

takiej świętej nocy. 

 

I na koniec gratuluję Polsce rocznicy niepodległości. Widziałem reklamę zapraszającą ludzi do ze-

brania się i zaśpiewania hymnu w dniu 11 listopada i początkowo chciałem wziąć w tym udział, ale 

potem zostałem ostrzeżony, że jeśli moje życie jest mi bliskie, nie powinienem tego robić. Jak się 

okazuje, ten dzień jest także osobistym świętem dla nacjonalistów machającymi transparentami typu 

"Polska dla Polaków", co jest piękne, ponieważ moim zdaniem chodzi im o to, że nie każdemu oby-

watelowi polskiemu wolno mieszkać w jego wspaniałej ojczyźnie i dlatego ponad dwadzieścia jeden 

milionów z nich mieszka za granicą. 

 

Czesi również świętowali w zeszłym miesiącu. W setną rocznicę ustanowienia Republiki Czecho-Sło-

wackiej i zgodnie z tradycją, pokazaliśmy nasze niezadowolenie z obecnej sytuacji, będąc pasywnie 

agresywnym, tym razem rysując obraz. Obraz płaczącego ojca założyciela, Masaryka wyglądającego 

przez mapę Czech. Być może czuł się zmartwiony czeską sytuacją polityczną, być może był narażony 

na dym z jednego z płomieni podczas marszu niepodległości. 

Jak widać, zarówno Czesi, jak i Polacy mają swoje własne unikalne sposoby obchodzenia ważnych 

dat, zaszczytem dla mnie było to, że mogłem być świadkiem ich świętowania tutaj. I chociaż może 

nie zobaczysz nieba przez następny miesiąc, masz nadzieję, że zobaczysz następny z moich artyku-

łów.  

Dziękuję za uwagę. 

       

 

Petr Skorvan 

Rys. Ivana Stranska 
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Through the eyes of a Pepik - Fine feathers make fine birds - 

vol.2 
 

As the Golden Polish Autumn has been replaced by its less popular brother, The Smoggy Polish 

Autumn, I welcome you in yet another part of “Oczymy Pepika”. I’ve been commuting for eight years 

to Ostrava to get my education, Ostrava had been known as an industrial city for most of its history, 

which naturally did not reflect well on the quality of the air. For that reason, there is this saying that 

a true Ostravák gets nervous when he doesn’t see what he is breathing. Whilst it is true that at times 

I miss Ostrava or seeing the Skytower in the morning, it was hard for me to miss the elections. 

The Czechs have recently had elections as well, the political culture is different and so are the 

standards for what is acceptable. Therefore one could feast his eyes on the sight of billboards with 

a half-Japanese politician who swears to eradicate multiculturalism in schools or seeing a video of a 

man jumping from a trash bin explaining to senior citizens he will get rid of the fee for municipal 

waste. What the poles lack in their election campaign in bizarreness they make up for in quantity 

though. I am not saying that Polish elections are too aggressive when it comes to advertising, I am 

just asking if it is really necessary to receive over fifty fliers and letters in a span of one week in your 

mailbox, on your doormat and having them taped to your door. 

This strategy proved to be efficient in a way 

though, as about fifty-one percent of people 

eligible to vote actually turned up to vote. And 

whilst political parties such as PiS were crush-

ing the elections, poles went to crush them-

selves on the roads on the All Saints Day or 

the Day of the Dead as it is called. For a brief 

period of time around twenty-five percent of 

all the goods in shops are replaced with can-

dles and other graveyard accessories, most 

conveniently placed by the entrance so that 

you cannot escape the thought of your inevi-

table demise or the obligatory tour de grave. 

There is no doubt that our lost loved ones 

would want us to spend two hours in traffic honking at one another followed by a forty-minutes long 

walk on of the Wroclaw’s humongous graveyards to light a candle and stay there for a few minutes 

before risking your life on the roads again, I mean, grave is probably a lonely place. Not that Czech 

Day of the Dead is flawless, quite the opposite, it is a goldmine for thieves, fortunately, the local 

authorities decided to fight the problem, it’s just that the armed police patrols with night vision and 

guard dogs don’t really enhance the atmosphere of such a holy night. 

And in the end, congratulations Poland on your independence anniversary. I’ve seen a commercial 

inviting people to gather round and sing the anthem on 11th of November and at first I wanted to 

attend it but then I’ve been warned that if my life is dear to me, I should not. As it turns out, that 

day is a personal holiday for nationalists wielding banners such as „Poland for Poles” which is beau-

tiful because in my opinion what they mean is, that not every Polish citizen is allowed to live in their 

glorious motherland and that’s why over twenty-one millions of them live abroad.  
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Czechs were also celebrating in the past month. The 100th anniversary and as is the tradition, we 

showed our discontent with the current situation by being passive aggressive, this time by drawing 

a picture. A picture of the founding father Masaryk crying through the map of Czechia. Perhaps he 

was feeling upset over the Czech political situation, perhaps he was exposed to smoke from one of 

the flares at March of independence.  

As you can see, both Czechs and poles have their own unique ways of celebrating important dates, 

it has been an honor to see them being celebrated here. And while you may not see the sky in the 

next month, you will hopefully be seeing another of my articles. Thank you for reading. 

 

       Petr Skorvan 

Rys. Ivana Stranska 

    

Zaproszenie do Erasmusa 
 

Drodzy studenci AWF Wrocław! 

Właśnie ruszyliśmy z nowym naborem do programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020. 

Czeka na Was przygoda życia, więc przyjdźcie do naszego biura, napiszcie maila, zadzwońcie lub 

zaczepcie nas na Facebooku. Odpowiemy na Wasze pytania i pomożemy w wyborze miejsca doce-

lowego Waszej przygody Erasmus. I nieważne, czy studiujecie wychowanie fizyczne, fizjoterapię, 

turystykę i rekreację czy sport – dla każdego znajdzie się miejsce!  

A jest gdzie jechać! Mamy umowy z partnerami z 73 uczelniami w 20 krajach. Czekają na 

Was uczelnie bliskie i dalekie, w ciepłych i zimnych krajach, w małych i dużych miastach, ale zawsze 

takie, w których znajdziecie przyjaciół na całe życie, poznacie nową kulturę i język, spróbujecie życia 

na własną rękę. Sprawdźcie, gdzie Wam będzie najlepiej: w słonecznej Portugalii, tajemniczej Fin-

landii, poukładanych Niemczech, gościnnej Słowenii czy Turcji kuszącej urokami Wschodu. Może 

spotkacie miłość życia? Zainspirujecie się do założenia własnej firmy? Poznacie nowe sposoby stu-

diowania i zdobywania wiedzy?   

Gdy będziecie szukać pracy po studiach, semestr lub dwa za granicą będzie dowodem dla 

przyszłego pracodawcy, że znacie język obcy, nie boicie się wyzwań, jesteście zorganizowani i łatwo 

odnajdujecie się w nowym środowisku.  

A jeśli myślicie, że pół roku poza domem to za dużo, to spróbujcie wyjazdu na praktykę w 

ramach Erasmusa. Możecie wyjechać na 2 lub więcej miesięcy do zagranicznego przedsiębiorstwa 

hotelarskiego, firmy sportowej czy rekreacyjnej, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-pro-

fit lub do innych instytucji (szpitale, przychodnie, szkoły itp.) i tam w bezpieczny i kontrolowany 

sposób sprawdzić, jak pracuje się za granicą.  

Jeśli martwi Was wasza sytuacja finansowa i to, czy dacie radę się utrzymać za granicą, 

możecie skorzystać z dodatkowego finansowania w ramach programu POWER. 

Kto raz pojedzie na Erasmusa, chce więcej! Nasi absolwenci wracają po studiach do miejsc, 

w których spędzili semestr lub dwa: odwiedzają przyjaciół, szukają stałej pracy, by tam zamieszkać, 

otwierają własne firmy. Ci, którzy byli na praktykach zagranicznych, otrzymują stamtąd oferty pracy. 

Nasi Erasmusi są otwarci, chętni do pomocy, wiedzą, że gdziekolwiek rzuci ich życie, dadzą sobie 

radę. Nie straszne im żadne wyzwania. Więc dołączcie do tej ekipy, a nie pożałujecie! 

    

                     Justyna Cieplik 
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