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Z „Życia” Uczelni

 
 

Z głębokim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Dr hab. Iwony Wierzbickiej- Damskiej, prof. AWF 

wieloletniego pracownika naszej Akademii, 

kierownika Katedry Fizjologii i Biochemii, 

Dyrektora Instytutu Nauk o Człowieku 

wychowawcy wielu pokoleń studentów. 

 

 

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia 

Rektor, Senat i cała społeczność 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

 

 

Wizyta na grobach rektorów 

 

W dniu 17 października 2019 roku, trady-

cyjnie przedstawiciele władz uczelni w oso-

bach: JM Rektor Akademii Wychowania Fizycz-

nego we Wrocławiu prof.  Andrzej Rokita, Pro-

rektor do Spraw Nauczania prof. Ryszard Bar-

toszewicz, Prorektor do Spraw Studenckich 

i  Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-

Lewandowska,  Dziekan Wydziału Wychowa-

nia Fizycznego prof.  Teresa Sławińska-Ochla, 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii  prof. Anna 
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Skrzek, Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie prof. 

Tadeusz Stefaniak, Przewodniczący Kolegium 

Naukowego Prof. Marek Woźniewski, a także 

byli Rektorzy, prof. Krzysztof Sobiech, prof. 

Tadeusza Koszczyc, prof.  Juliusz Migasiewicz 

oraz przedstawiciel Absolwentów Pan 

Władysław Kopyś, w przeddzień Święta Aka-

demii, złożyli kwiaty na grobach założyciela 

naszej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego 

i Rektora 4-ech kadencji Akademii Wychowa-

nia Fizycznego we Wrocławiu prof. Zdzisława 

Zagrobelnego. 

 

Fot. A. Nowak 

 

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej 

14 października w Sali Kominkowej odbyła 

się uroczystość ślubowania studentów I roku 

Szkoły Doktorskiej. Był to bardzo uroczysty 

moment w Naszej Uczelni. Ślubowanie prze-

prowadził JM Rektor Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Ro-

kita, prof. AWF, a Rotę Ślubowania odczytała 

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF, dyrektor 

Szkoły Doktorskiej. 

 

 

 

 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 4 
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. 

Na uroczystości obecni byli:  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagra-

nicą prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-

Lisowska, 

Prorektor ds. Nauczania dr hab. Ryszard 

Bartoszewicz, prof. AWF, 

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr 

hab. Marek Woźniewski, 

Dziekani Wydziałów: prof. dr hab. Teresa 

Sławińska-Ochla, prof. dr hab. Anna 

Skrzek, dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. 

AWF,  

Prodziekani: dr hab. Adam Kawczyński, 

prof. AWF,  dr hab. Jarosław Marusiak, 

prof. AWF, dr hab. Marta Wieczorek, prof. 

AWF, 

Rada Szkoły Doktorskiej: prof. dr hab. 

Tadeusz Koszczyc - przewodni-

czący  oraz  członkowie – dr hab. Katarzyna 

Kisiel-Sajewicz, prof. AWF, dr hab. Tomasz 

Sipko, prof. AWF, dr hab. Dariusz Mroczek, 

prof. AWF,  dr hab. Adam Kawczyński, prof. 

dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF. 

 

 

 

Doktoranci włączeni do wspólnoty akade-

mickiej Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu otrzymali akty ślubowania oraz le-

gitymacje doktoranta.  

Uroczystość zakończyła studencka pieśń 

hymniczna Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy 

się więc”).   

 

 

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 
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Otwarcie nowego punktu Erasmus+ Spot 
 

W dniu 10.10.2019 w Hali Wielofunkcyjnej 

AWF na terenie Stadionu Olimpijskiego odbyło 

się wydarzenie AWF Wrocław – Find Your 

Dream Erasmus Destination organizowane 

w  ramach ogólnoświatowych obchodów Era-

smusDays2019. Podczas wydarzenia miało 

miejsce uroczyste otwarcie nowego punktu in-

formacyjnego oraz miejsca spotkań – Erasmus 

Spot. Zarówno Władze Uczelni, pracownicy jak 

i studenci – nie zawiedli. Wydarzenie rozpo-

częło się od przemowy JM Rektora dr. hab. An-

drzeja Rokity, który później uroczyście zapalił 

neon z napisem Erasmus.  
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Nasz Erasmus Spot to nowa przestrzeń dla 

wszystkich zainteresowanych wyjazdami w ra-

mach programu Erasmus+ oraz dla stypendy-

stów realizujących program Erasmus na naszej 

Uczelni. Ideą uruchomienia Erasmus Spotu 

jest bycie blisko studentów i pracowników, aby 

zachęcać ich do wyjazdów, informować o moż-

liwościach, upowszechniać i promować ideę 

mobilności i otwartości. Znakiem rozpoznaw-

czym nowego punktu informacyjnego i miejsca 

spotkań jest niebieski neon z napisem Era-

smus. Na zainteresowanych czekają wygodne 

kanapy, fotele i pufy. Erasmus Spot będzie 

otwarty codziennie w godzinach od 10:00 do 

15:00. 

 

 

Dr Sara Wawrzyniak Wykładowcą Roku 2018/2019  

Uniwersytetu Dzieci 
 

W dniu 28.09.2019 r. na Uniwersytecie 

Wrocławskim odbyła się coroczna uroczystość 

wręczenia nagród Wykładowca Roku Uniwer-

sytetu Dzieci. 

Decyzją Dzieci w roku akademickim 

2018/2019 nagrodę przyznawaną najlepszym 

spośród kilkuset wykładowców i specjalistów 

otrzymała dr Sara Wawrzyniak za idealne po-

łączenie nauki i zabawy, zaangażowanie i nie-

wyczerpane pokłady energii oraz uśmiech do-

dający otuchy najmłodszym studentom. 

Dr Sara Wawrzyniak poprowadziła warsz-

taty dla najmłodszych studentów w wieku 6-7 

lat nt. „Czy podczas gry w piłkę pracują tylko 

mięśnie?”. 

Serdecznie gratulujemy. 
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                                     Z  głębokim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość że w dniu 03.10.2019 odszedł w wieku 90 lat 

Prof. dr hab. Antoni Janusz 

wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki, naukowiec, 

były  Rektor Uczelni, Prorektor ds. Nauki, 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, kierownik Katedry  

Antropologii, wychowawca wielu pokoleń studentów, 

laureat najwyższego wyróżnienia 

przyznawanego pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu – Lauru Akademii 

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia 

Rektor, Senat i cała społeczność Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

 

Szanowni Państwo, 

Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby uczestniczyć w ostatniej drodze Pana prof. dr. hab. Antoniego 

Janusza. Nie jest łatwo żegnać Człowieka tak zasłużonego dla naszej Uczelni.  

Profesor Antoni Janusz był związany z Akademią przez 48 lat jako wychowawca wielu pokoleń 

studentów i mentor licznej grupy pracowników naukowych. Jego odejście wywołuje w nas ogromny 

smutek i uczucie pustki, ale na zawsze pozostaje pamięć o tym, czego dokonał i jak ogromny wpływ 

wywarł na swoich współpracowników. Bardzo cenimy Jego wielki dorobek w dziedzinie antropologii 

sportowej, której poświęcił całe swoje zawodowe życie. 

Profesor Antoni Janusz urodził się w 1929 roku w Ptaszkowej koło Nowego Sącza. W 1952 

roku ukończył biologię na studiach pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim i został skie-

rowany na specjalizację z antropologii do prof. Jana Mydlarskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 

gdzie w 1954 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych uzyskał dyplom magistra w zakresie antropo-

logii. 

W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

i objął funkcję asystenta w Zakładzie Anatomii Opisowej. W 1962 roku przyznano Mu stopień doktora 

nauk przyrodniczych ze specjalizacją antropologia na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzymał także 

nominację na adiunkta Zakładu Anatomii. W 1968 roku został docentem  Wyższej Szkoły Wychowa-

nia Fizycznego we Wrocławiu, a rok później objął kierownictwo Zakładu Antropologii. W 1973 roku 

uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, a w roku 1990 nadano Mu 

tytuł profesora zwyczajnego. Od 1969 do 2002 roku kierował kolejno Zakładem Morfologii Funkcjo-

nalnej, Katedrą Morfologii Funkcjonalnej oraz Katedrą Antropologii i Biometrii. W latach 1973-1976 

pełnił również funkcję dziekana. W 1981 roku został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu, ale po wprowadzeniu stanu wojennego decyzją władz państwowych 

w styczniu 1982 roku pozbawiono Go tej funkcji. W latach 1998-2000 sprawował urząd prorektora 

ds. nauki i współpracy z zagranicą.  
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Miałem przyjemność zdawać egzamin z antropologii u Pana Profesora, Człowieka niezwykle 

spokojnego, opanowanego, o wysokiej kulturze osobistej. Wiele razy spotykałem również Pana Pro-

fesora z Jego żoną w ich ukochanej Olejnicy, spacerujących po lesie, zażywających aktywności ru-

chowej na świeżym powietrzu. Zawsze pogodnych, uśmiechniętych, życzliwych dla ludzi.  

Jak wcześniej wspomniałem, Profesor Antoni Janusz był wychowankiem prof. Jana Mydlar-

skiego, twórcy zastosowań antropologii w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ten wzo-

rzec działania znalazł odzwierciedlenie w aktywności naukowej Profesora, który poszukiwał związków 

między antropomorfologią układu mięśniowego a budową ciała, rozwojem ontogenetycznym dzieci 

i młodzieży oraz morfologicznymi, fizjologicznymi i motorycznymi kierunkami doboru dzieci i mło-

dzieży do sportu.  

Profesor Antoni Janusz organizował i koordynował wiele projektów badawczych, mających 

na celu ocenę sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego, podstawowej wydolności w sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży w aspekcie zróżnicowanego stopnia dojrzałości biologicznej oraz określe-

nie wpływu modyfikacyjnego warunków środowiskowych na przebieg rozwoju fizycznego dzieci 

i młodzieży wiejskiej.  

Za niestrudzoną pracę na polu nauki Pan Profesor był wielokrotnie nagradzany, między in-

nymi przez Ministra Kultury Fizycznej i Sportu za realizację prac badawczych prowadzonych w ra-

mach projektów naukowych. Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną został ponadto od-

znaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Profesor Antoni Janusz przewodniczył wrocławskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa An-

tropologicznego, a w 2003 roku otrzymał godność Członka Honorowego PTA. Należał również do 

Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, Polskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej oraz European 

Anthropological Association. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Antropologii Polskiej Akademii 

Nauk, Rady Wyższego Szkolnictwa Kultury Fizycznej (w latach 1982−1985 i 1988−1991), a także 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dowodzi to wielkiego uznania dla organizatorskiej dzia-

łalności Profesora oraz Jego kompetencji w sprawach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego. 

Profesor Antoni Janusz wypromował 21 doktorów nauk przyrodniczych i nauk o kulturze fi-

zycznej. Był opiekunem 2 habilitacji. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 100 tytułów, w tym 

4 książki. 

O uznaniu dla zasług Pana Profesora najbardziej świadczy przyznanie w 2011 roku najwyż-

szego odznaczenia Uczelni – Lauru Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

W tym smutnym momencie kieruję wyrazy głębokiego współczucia do najbliższej rodziny 

Pana Profesora: Żony i Córki i Wnuczki. Wiem, że żadne słowa nie są wstanie zmniejszyć cierpienia 

Pań, ale proszę pamiętać, że nasza tu obecność jest wyrazem naszego wsparcia w tych trudnych 

chwilach. Myślę, że Profesor Antoni Janusz, patrząc na nas z góry, jest szczęśliwy, że w tej ostatniej 

drodze towarzyszą Mu najbliżsi i osoby szanujące Jego dokonania. 

Żegnamy Cię, Drogi Profesorze, w imieniu władz rektorskich, Senatu, którego byłeś człon-

kiem, oraz całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pochylamy dziś 

głowy, oddając Panu hołd i pozostając w przekonaniu, że odszedł od nas niezwykle zasłużony pra-

cownik naszej Alma Mater. Straciliśmy cenionego nauczyciela, wychowawcę, a przede wszystkim 

wspaniałego Człowieka. Panie Profesorze, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci! Spoczywaj w 

pokoju ! 

Rektor AWF Wrocław 

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF 
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Inauguracja Środowiskowa 

30. września w gmachu głównym Uniwersy-

tetu Wrocławskiego (aula Oratorium Maria-

num), Uczelnie Wyższe Wrocławia i Opola 

wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki 

2019/2020. W uroczystości wzięli udział przed-

stawiciele wszystkich publicznych Uczelni Wyż-

szych Wrocławia i Opola, władz samorządo-

wych, środowiska akademickiego oraz repre-

zentanci studentów. Naszą Akademię repre-

zentował Rektor Akademii Wychowania Fizycz-

nego dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF, 

który tradycyjnie poprowadził Immatrykulacji 

studentów pierwszego roku, reprezentujących 

wszystkie wrocławskie szkoły wyższe.  

Obecni byli również nasi Prorektorzy dr hab. 

Ryszard Bartoszewicz prof. AWF i  dr 

Agnieszka Pisula-Lewandowska, a także 

Dziekani naszych wydziałów. 

 

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Pana 

Andrzeja Dudy, list gratulacyjny przeczytała 

Pani poseł Mirosława Stachowiak-Ró-

żecka. 

W imieniu Wicepremiera Jarosław Gowina, Mi-

nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, list gra-

tulacyjny odczytał jego doradca społeczny, 

Pan Piotr Dytko. 

Po raz pierwszy uroczystości przewodniczył 

prof. dr hab. Cezary Madryas, Rektor Poli-

techniki Wrocławskiej, który od 11. września 
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jest przewodniczącym Kolegium Uczelni Rek-

torów Wrocławia i Opola.  

Całe wydarzenie rozpoczęło się od wspomnie-

nia zmarłego Rektora Politechniki Opolskiej 

prof. dr. hab. Marka Tukiendorfa.  

W trakcie uroczystości Marszałek Wojewódz-

twa Pan Cezary Przybylski oraz Prezydent 

Wrocławia Pan Jacek Sutryk podziękowali 

byłemu przewodniczącemu KRUWiO, Prof. dr. 

hab. Markowi Ziętkowi za pracę na rzecz 

środowiska akademickiego, a Prezydent Wro-

cławia  wręczył profesorowi Markowi Ziętkowi 

Odznakę Honorową Wrocławia - Wrocław 

z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo''. 

Po raz pierwszy podczas uroczystości wrę-

czona zostanie Nagroda Marszałka Wojewódz-

twa Dolnośląskiego, za szczególne osiągnięcia 

na rzecz rozwoju Województwa Dolnoślą-

skiego. Nagrodę otrzymała Pani dr hab. Marta 

Płonka. 
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Po raz kolejny wręczona została również Wro-

cławska Nagroda Naukowa, którą z rąk Prezy-

denta Wrocławia Pana Jacka Sutryka oraz 

Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Os-

sowskiego, otrzymał prof. dr hab. inż. Tade-

usz Luty. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

wniosek Wojewody Dolnośląskiego  nadał od-

znaczenie Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu. Aktu dekoracji, 

w  imieniu Ministra dokonał Wojewoda Dolno-

śląski Paweł Hreniak. 

Na zakończenie uroczystości wykład pt. 

„Science for Future” wygłosił prof. Klausa 

von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w 

dziedzinie fizyki. 

Po oficjalnej ceremonii w Auli Oratorium Ma-

rianum, tradycyjnie już Rektorzy i zaproszeni 

goście przeszli w orszaku na wrocławski Ry-

nek, gdzie w towarzystwie wrocławskich chó-

rów akademickich oraz Orkiestry Wojskowej 

Akademii Wojsk Lądowych odśpiewano „Gau-

deamus Igitur”.
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Spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Zarząd 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

26. września br. na terenie naszej Akademii 

miało miejsce wydarzenie bez precedensu. Na 

terenie Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu, na zaproszenie Rektora prof. An-

drzeja Rokity, odbyło się w tym samym cza-

sie spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego oraz Zarząd Związku Piłki Ręcz-

nej w Polsce. Było to możliwe ze względu na 

osobę Prezesa obu instytucji, Pana Andrzeja 

Kraśnickiego, który dzień później, podczas 

Inauguracji Roku Akademickiego, odbierał ty-

tuł Doktora Honoris Causa AWF Wrocław. 

Podczas spotkania Rektor naszej Uczelni za-

prezentował wykład dotyczący historii i funk-

cjonowania Akademii, a także przedstawił 

możliwości realizacji projektu Dual Carrier 

wśród studiujących sportowców w naszej. 

Rektor wspomniał także o bardzo dobrej 

współpracy z ZPRP, która dotyczyła stworzenia 

optymalnych warunków do studiowania całej 

kadry narodowej w piłce ręcznej. 

Spotkanie zakończyło się deklaracją chęci dal-

szej współpracy oraz możliwością stworzenia 

optymalnych warunków studiowania dla no-

wych grup sportowców. 

Oprócz przedstawicieli PKOL i ZPRP na spotka-

niu byli także kanclerz AWF Wrocław dr Zdzi-

sław Paliga, Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie 

prof. Tadeusz Stefaniak ,a także pracownicy 

Katedry Zespołowych Gier Sportowych (dr An-

drzej Dudkowski, dr Jarosław Nosal, dr Marek 

Popowczak, dr Marcin Ściślak i dr Ireneusz Ci-

chy). 
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Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia 

W dniach 25-28 września 2018 r. w auli budynku P-4 z udziałem władz Uczelni miały miejsce uro-

czystości związane z aktem immatrykulacji studentów rozpoczynających edukację w Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziałach: Fizjoterapii, Wychowania Fizycznego, Nauk 

o  Sporcie. Po złożeniu ślubowania każdorazowo odśpiewano Gaudeamus Igitur.  Wszystkie wyda-

rzenia miały odświętny i zarazem - jak przystało na Słoneczną Uczelnię - radosny przebieg.  

Wydział Wychowania Fizycznego 
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Wydział Fizjoterapii 

 
 

Wydział Nauk o Sporcie 
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Nowy statut 

Senat naszej Akademii przyjął w poniedziałek, 16 

września, nowy Statut uczelni. Jego uchwalenie 

wymusza nowa ustawa o szkolnictwie wyższym 

„Konstytucja dla Nauki”. Projekt Statutu został 

poddany dyskusji wśród społeczności całej Uczelni. 

Następnie uzyskał pozytywną opinię Rady Uczelni 

i Związku Zawodowego „Solidarność” funkcjonują-

cego w naszej Akademii. Nowy Statut – zgodnie 

z  ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

z  dnia 20 lipca 2018 roku – wejdzie w życie 1 paź-

dziernika 2019 r. 
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37.PKO Wrocław Maraton 

W niedzielę 15 września 2019 roku o godz. 

9.00 tradycyjnie ze Stadionu Olimpijskiego wy-

startował 37. PKO Wrocław Maraton. 

Oficjalnego otwarcia dokonali między innymi: 

Wojciech Gęstwa -  Dyrektor 37. PKO Wrocław 

Maratonu, Dyrektor Młodzieżowego Centrum 

Sportu Wrocław, Jakub Mazur - Wiceprezydent 

Wrocławia, Prof. Andrzej Rokita – Rektor Aka-

demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

Marek Danielak - Honorowy Dyrektor PKO 

Wrocław Maraton 

W maratonie w stolicy Dolnego Śląska wystar-

towało ponad 3 tyś. biegaczy oraz kilkudziesię-

ciu zawodników na wózkach. Tym razem po-

goda sprzyjała startującym i nie było zbyt cie-

pło. 

Na mecie na wyczerpanych biegaczy czekała 

grupa studentów-wolontariuszy z Wydziału Fi-

zjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu. Jak zwykle możemy liczyć na 

naszych Studentów, którzy mimo przerwy wa-

kacyjnej z zaangażowanie pomagali zmęczo-

nym zawodnikom w regeneracji organizmu. 

Jeszcze przed startem punkt masażu odwiedził 

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF. 

Opiekę ze strony AWF Wrocław nad grupą wo-

lontariuszy pełnili dr Maciej Kochański, dr Ry-

szard Pawelec i dr Rafał Szafraniec z zespołu 

„Odnowy Biologicznej”. Serdecznie dzięku-

jemy!!! 
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Wrocław Maraton to także imprezy towarzy-

szące, które kierowane są do rodzin (Bieg ro-

dzinny) oraz osób w każdym wieku (WrocWalk 

Marathon), który po raz drugi odbył się w na-

szym mieście. Na starcie WrocWalk Marathonu 

stanęło w tym roku blisko 2 tyś. osób. Startu-

jący mieli do wyboru turystyczne opcje trasy 

marszu po mieście, podczas których mogli 

zwiedzać najbardziej atrakcyjne miejsca we 

Wrocławiu. Wolontariuszami podczas tego wy-

darzenia, już po raz drugi, byli nasi wspaniali 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, któ-

rzy pod opieką dr Reginy Kumali, pomagali 

w  obsłudze zawodów. 
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Gaudeamus igitur…Inauguracja roku akademickiego A.D. 

2019/2020 
 

27 września br. odbyła się Inauguracja 

roku akademickiego 2019/2020.  Była to zara-

zem Inauguracja ostatniego roku władz rek-

torskich kadencji 2016-2020. Jak co roku go-

ściliśmy liczne grono znakomitych osobistości 

i  wieloletnich przyjaciół naszej Uczelni: Prezy-

denta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, przed-

stawicieli dyplomacji, władz rektorskich za-

przyjaźnionych uczelni z całej Polski oraz 

świata nauki, edukacji, polityki, biznesu i kul-

tury. 

Uroczystość została zainaugurowana Hym-

nem Państwowym, po którym głos zabrał Rek-

tor Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF: 

Wysoki Senacie, 

Szanowni Goście, 

Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu! 

Mam przyjemność powitać Państwa w dniu 

szczególnym dla środowiska naszej Uczelni. 

Podniosła atmosfera dzisiejszego spotkania 

związana jest z uroczystą, siedemdziesiątą 

trzecią już, inauguracją roku akademickiego 

we wrocławskiej Akademii Wychowania Fi-

zycznego. Jest to dla społeczności akademic-

kiej, jak zawsze, wydarzenie radosne i świą-

teczne. Tradycyjnie nowy rok rozpoczynamy w 

murach Uniwersytetu Wrocławskiego – już po 

raz czwarty w ostatnich latach w pięknej auli 

Oratorium Marianum – przypominając kolej-

nym pokoleniom studentów i pracowników 

o  korzeniach naszej Alma Mater. Za umożli-

wienie nam przeprowadzenia tegorocznej in-

auguracji w kolebce akademickości stolicy Dol-

nego Śląska bardzo serdecznie dziękuję wła-

dzom Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dzisiejsza uroczystość nabiera także szcze-

gólnej rangi ze względu na najdostojniejszy 

ceremoniał akademicki, jakim jest nadanie 

godności doktora honoris causa naszej 

Uczelni. 

Wysoki Senat Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu 23. maja br., kierując 

się ogromnymi zasługami w zakresie integracji 

sportu i środowiska akademickiego nauk o kul-

turze fizycznej, szeroką działalnością na rzecz 

wspierania rozwoju pracowników i studentów 

wrocławskiej AWF, wyjątkowym umiłowaniem 

sportu i propagowaniem idei czystości współ-

zawodnictwa sportowego, szlachetnym ser-

cem i ogromną życzliwością dla ludzi Pana An-

drzeja Kraśnickiego, podjął uchwałę nadającą 

Mu tytuł doktora honoris causa. 

Dostojny Doktorze Honorowy! 

W tym tak ważnym dla nas dniu w imieniu 

swoim i całego środowiska akademickiego na-

szej Uczelni witam Pana bardzo serdecznie 

i  dziękuję za przyjęcie nadanej przez Senat 
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najwyższej godności akademickiej – tytułu 

doktora honoris causa Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. Cieszę się, że mogę 

gościć tu także najbliższe Panu osoby, w szcze-

gólności Pańską małżonkę Annę, córki Karolinę 

i Magdalenę, a także rodzinę i przyjaciół. Ser-

decznie Państwa witam. 

Witam też recenzentów – Pana Profesora 

Janusza Czerwińskiego i Pana Profesora Józefa 

Lipca oraz laudatora – Pana Profesora Juliusza 

Migasiewicza. 

Inauguracja roku akademickiego to nie 

tylko wewnętrzna sprawa naszej Akademii. To 

również święto środowiska społecznego, 

w  którym szkoła funkcjonuje. Potwierdzeniem 

moich słów jest z pewnością obecność dostoj-

nych gości (…) 

Szanowni Państwo, 

Niestety słów powitania nie mogę dziś skie-

rować do tych, którzy w ostatnim roku akade-

mickim odeszli od nas na zawsze. Znaleźli się 

wśród Nich wspaniali długoletni nauczyciele 

akademiccy oraz pracownicy administracyjni: 

prof. Ryszard Panfil 

prof. Tadeusz Skolimowski 

Barbara Drewniak 

Zofia Dowgird 

Janusz Pietrzyk 

Antoni Kaczyński 

Jerzy Maciantowicz 

Adam Mikiciuk 

Czesław Sokalski 

Marian Wyrwas 

Dziś wśród nas nie ma także członka Kole-

gium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola - 

Rektora Politechniki Opolskiej Pana Profesora 

Marka Tukiendorfa. 

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie Ich pa-

mięci chwilą ciszy. 

Drodzy Państwo, 

Tegoroczna inauguracja jest szczególna nie 

tylko z powodu dzisiejszej ceremonii wręcze-

nia najwyższej godności akademickiej Panu 

Andrzejowi Kraśnickiemu, ale również ze 

względu na doniosłość zdarzeń, jakie miały 

miejsce w minionym roku akademickim. Naj-

ważniejszym z nich, mającym znaczenie nie 

tylko dla naszej szkoły, ale także dla całego 

środowiska akademickiego, było wprowadze-

nie wielu zmian wynikających z wejścia w życie 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Powołaliśmy Radę Uczelni, Szkołę Doktorską, 

przygotowujemy się do powołania Kolegium 

Naukowego. 

Mijający rok akademicki był wyjątkowo 

pracowity dla nas wszystkich. Był to czas dia-

logu i długich dyskusji dotyczących m.in. no-

wego statutu Uczelni, który został przyjęty na 

wrześniowym posiedzeniu Senatu, oraz zasad 

zmiany grupy zatrudnienia przez nauczycieli 

akademickich. Po raz pierwszy pracownik ze 

stopniem doktora będzie mógł objąć stanowi-

sko profesora Uczelni. To także rok, w którym 

po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy 

właściwie zarządzać Uczelnią i jednocześnie 

zwiększać jej przychody. 

Wiele tych działań byłoby niemożliwych do 

zrealizowania, gdyby nie bardzo dobra współ-

praca z całą społecznością akademicką, za co 

bardzo dziękuję. 

Stojąc przed Państwem podczas inaugura-

cji w 2016 roku, na początku tej kadencji, 

przedstawiłem najważniejsze wtedy, moim 

zdaniem, kierunki rozwoju Uczelni na najbliż-

sze lata. Podstawowym założeniem było budo-

wanie przewagi konkurencyjnej AWF na rynku 

usług edukacyjnych. Dynamiczne zmiany i wy-

zwania, przed którymi stanęła Uczelnia, uświa-

domiły nam, że w realizacji zamierzeń musieli-

śmy (i wiąż musimy) uwzględniać ciągle zmie-

niającą się rzeczywistość. Podjęliśmy perma-

nentne działania przygotowujące Uczelnię do 

nowej ewaluacji za lata 2017-2020. Jej efekty 

będą skutkowały przede wszystkim uzyska-

niem (po raz kolejny) pożądanej kategorii A 

i  przełożą się w bezpośredni sposób na otrzy-

mywaną subwencję. 
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Z perspektywy ostatnich 12 miesięcy 

można przyjąć, że realizacja nakreślonych za-

mierzeń była możliwa i że zostały one zaak-

ceptowane przez zdecydowaną większość na-

szej społeczności. 

Szanowni Państwo, 

W działalności naukowej w mijającym roku 

dało się zauważyć zdecydowany rozwój. 

W zakresie promocji kadr był to rok szczegól-

nie udany. Dwanaścioro nauczycieli uzyskało 

stopień doktora habilitowanego (trzech kolej-

nych czeka na recenzje lub posiedzenie komi-

sji habilitacyjnej). Trwa procedura związana 

z  ubieganiem się przez troje pracowników 

o nadanie tytułu naukowego profesora. Z po-

wodzeniem przeprowadzono 29 przewodów 

doktorskich. 

(Przedstawiciele doktorów habilitowanych 

i  doktorów otrzymają dyplomy doktorskie 

w  czasie dzisiejszej inauguracji). 

W roku akademickim 2018/2019 pracownicy 

naszej Uczelni podjęli się realizacji 6 projektów 

badawczych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego. Łączna wartość bie-

żących projektów wynosi blisko 35 mln zł. 

W ramach zadań statutowych prowadzono ba-

dania z 83 różnych tematów. Efektem działal-

nosci naukowej pracowników Szkoły było opu-

blikowanie 246 prac, w tym 81 artykułów za-

mieszczonych w czasopismach posiadających 

współczynnik wpływu impact factor na łączną 

sumę 165 punktów. 

W lipcu tego roku przeznaczyliśmy dodat-

kową kwotę 1 390 000zł na  badania nau-

kowe. Wnioski można składać jeszcze przez 

kilka dni tj. do 30 września. Podział posiada-

nych środków na dofinansowanie badań nau-

kowych ze środków Akademii przeprowadzony 

będzie na zasadzie konkursu. 

W ubiegłym roku akademickim z okazji 30-

lecia uruchomienia na naszej Uczelni pierwszej 

w Polsce, a trzeciej na świecie, komory krioge-

nicznej zorganizowano III Kongres Polskiego 

Towarzystwa Krioterapii. 

Mijający rok zaowocował nawiązaniem 

współpracy z kolejnymi jednostkami nauko-

wymi ze świata, m.in. z: 

 University of Haifa (Izrael), 

 North - West University (RPA), 

 University of Montana (USA). 

W tym miejscu warto też wspomnieć 

o  podjęciu współpracy w zakresie zastoso-

wania wirtualnej terapii w rehabilitacji 

z  włoskim ośrodkiem badawczym Labora-

tory of Neurorehabilitation Technologies - 

Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS 

w  Wenecji. 

Znacznie zwiększyła się mobilność pracow-

ników i studentów w ramach programu Era-

smus plus i w ubiegłym roku za granicę wyje-

chało 66 pracowników i 63 naszych słuchaczy. 

To jest o 50% więcej niż jeszcze dwa lata 

temu. W murach naszej Alma Mater gościliśmy 

63 studentów z zagranicy.  

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowni-

ków Wydawnictwa AWF Wrocław znalazło się 

ono na ministerialnej liście wydawnictw publi-

kujących recenzowane monografie naukowe, 

a periodyki Human Movement i Physiotherapy 

Quarterly – w wykazie czasopism naukowych.  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu zostało przyznane logo HR Excellence 

in Research, które jest nadawane przez Komi-

sję Europejską instytucjom wdrażającym za-

sady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Ko-

deksu postępowania przy rekrutacji pracowni-

ków naukowych” oraz tworzącym przyjazne 

środowisko pracy i rozwoju. Jest to dla nas 

duże osiągnięcie, świadczące o naszych możli-

wościach i aspiracjach naukowych. Wszystkim 

osobom zaangażowanym w uzyskanie Logo 

HR chciałbym z tego miejsca bardzo serdecz-

nie podziękować. 

W mijającym roku, ze względu na nowe 

rozwiązania ustawowe, powołano na Uczelni 
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Szkołę Doktorską. Na jedno miejsce ubiegało 

się dwóch kandydatów. Uczelnia bardzo do-

brze przygotowała się do nowej formuły reali-

zowania studiów trzeciego stopnia. Na urucho-

mienie Szkoły pozyskano środki z regionalnego 

projektu zintegrowanego (1 mln zł). Posta-

wiono w niej na wysoki poziom nauczania i in-

nowacyjny program zajęć, do których realizacji 

zaproszono także wykładowców zagranicz-

nych. 

W roku akademickim 2018/2019 AWF po 

raz pierwszy uzyskała środki finansowe pocho-

dzące z komercjalizacji wyników badań nad 

wykorzystaniem piłek EDUball/BRAINball, 

które to środki otrzymujemy na podstawie 

podpisanej w ubiegłym roku umowy licencyj-

nej z firmą z USA. Jesteśmy wprawdzie stosun-

kowo niedużą Uczelnią, jednak z pewnością 

mamy wiele do zaoferowania nie tylko regio-

nowi i Polsce, ale też całemu światu. 

Szanowni Państwo, 

Miniony rok był dla nas znaczący również 

na polu działalności dydaktycznej. Jej efekty 

staramy się systematycznie podnosić poprzez 

realizację różnych projektów, których celem 

jest doskonalenie kompetencji studentów, na-

uczycieli akademickich, pracowników admini-

stracyjnych i kadry kierowniczej. W ostatnim 

roku realizowanych było 11 projektów opiewa-

jących na kwotę prawie 26,5 mln zł. 

Dzięki tym projektom studenci mogą 

uczestniczyć w szeregu bezpłatnych szkoleń, 

na których podnoszą swoje kwalifikacje zawo-

dowe oraz poszerzają kompetencje komunika-

cyjne i przedsiębiorcze (m.in. trener UEFA C, 

kurs sędziowski, Lean Management w organi-

zacji sportowej, zarządzanie projektami). Tego 

typu przedsięwzięcia pomagają naszym absol-

wentom w lepszym przygotowaniu się do funk-

cjonowania na rynku pracy i bycia bardziej 

atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców. 

Uruchomione w ostatnim roku programy, takie 

jak „Młody, ale świadomy odkrywca gór” oraz 

„Aktywność seniorów to ich sprawność i zdro-

wie”, pozwalają ponadto z pełną odpowiedzial-

nością stwierdzić, że nasza Szkoła wypełnia 

swoje edukacyjne posłannictwo w pełnym za-

kresie społecznym (obejmując swoimi działa-

niami i najmłodszych i najstarszych). 

Realizacja projektów zewnętrznych umożli-

wiła wyposażenie Uczelni w nowoczesny i nie-

zbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, m.in. 

z  udzielania pierwszej pomocy przedlekar-

skiej, a także na zakup nowoczesnej łodzi mo-

torowej, z której korzystać będą uczestnicy ob-

ozów letnich w Ośrodku Dydaktyczno-Sporto-

wym w Olejnicy. To właśnie dzięki środkom 

z  projektów Szkoła wzbogaciła się o nowocze-

sną aparaturę pomiarową do oceny wysiłku fi-

zycznego, obciążeń treningowych oraz aspek-

tów poznawczych w sporcie. Trwa również 

procedura zakupu profesjonalnej aparatury 

pomiarowej do pozycjonowania zawodników 

i  ich monitoringu Catapult 7 nowej generacji. 

W Polsce nie ma jeszcze takiego sprzętu. 

Aby sprostać wymaganiom rynku pracy, 

Uczelnia nieustannie czyni starania o rozsze-

rzanie oferty edukacyjnej dla studentów oraz 

rozbudowywanie bazy dydaktycznej i sporto-

wej. W tym celu rozpoczęliśmy współpracę 

z  przedsiębiorcami, dzięki którym nasi stu-

denci i absolwenci mogą odbywać staże dla fi-

zjoterapeutów i trenerów. Potwierdzeniem 

moich słów jest realizacja licznych umów, na 

mocy których ponad kilkudziesięciu studentów 

miało m.in. możliwość uczestniczenia w sta-

żach w następujących ośrodkach: 

- Sanatorium Tereziny Lázně Dubí 

w  Czechach, 

- Lazne Teplice w Czechach, 

- m&i Fachklinik Bad Liebenstein w Niem-

czech, 

- WKS Śląsk Wrocław – (sekcja piłki noż-

nej), 

- FC Magdeburg (piłka ręczna) – umowa 

jest w trakcie przygotowywania. 
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Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli 

akademickich i zasłużona renoma szkoły stale 

przyciągają do nas wielu młodych, często bar-

dzo utalentowanych studentów. Jednak Uczel-

nia to przede wszystkim ludzie, którzy ją two-

rzą, dlatego inwestujemy w rozwój indywidu-

alny pracowników, przeznaczając na ten cel 

środki zewnętrzne. Dzięki temu nauczyciele 

i  pracownicy administracyjni mogą rozwijać 

m.in. swoje umiejętności językowe, co z pew-

nością pomaga im w realizacji przedmiotów 

nauczania i tworzeniu kierunków, na których 

będziemy kształcić także w języku angielskim, 

oraz w obsłudze studentów i pracowników 

z zagranicy.  

Tegoroczną rekrutację, w której wzięło 

udział 4213 kandydatów, można uznać za 

jedną z najlepszych, a liczba blisko 15 osób na 

jedno miejsce na studia pierwszego stopnia 

na kierunku kosmetologii z pewnością robi 

wrażenie. W roku akademickim 2019/2020 

studia na naszej Uczelni rozpocznie łącznie 

1443 studentów I roku, co w odniesieniu 

do liczby wszystkich słuchaczy pozwala utrzy-

mać liczbę poniżej 13 studentów na jednego 

nauczyciela akademickiego. 

W ubiegłym roku akademickim na sześciu 

kierunkach studiowało 3530 studentów oraz 

124 doktorantów. Studia ukończyło 630 licen-

cjatów, 390 magistrów oraz 29 doktorantów.  

W zajęciach na studiach podyplomowych 

i  kursach doskonalenia zawodowego uczest-

niczyło 385 osób, a drugi już projekt Legia 

Akademicka ukończyło 28 słuchaczy. Na Uni-

wersytecie Trzeciego Wieku naukę pobierało 

łącznie 151 studentów. 

Działania oraz sukcesy badawcze i dydak-

tyczne były możliwe tylko dzięki ogromnemu 

wysiłkowi ostatnich lat podjętemu przez Kole-

gium Rektorskie, rady wydziałów, władze dzie-

kańskie i przede wszystkim nauczycieli akade-

mickich, którzy nie szczędzą trudu w pracy nad 

podnoszeniem poziomu działalności naukowej 

oraz doskonaleniem i unowocześnianiem pro-

cesu kształcenia naszych studentów. W tym 

miejscu pragnę wszystkim głęboko się pokło-

nić i podziękować. Bez Was nie byłoby to moż-

liwe. 

Pragnę podkreślić, że nie byłoby to również 

możliwe bez udziału i zaangażowania pracow-

ników administracyjno-technicznych. Czasami 

ich ciężka praca jest całkowicie niedostrze-

galna, choć okazuje się niezbędna i wręcz nie-

zastąpiona, jak choćby w przygotowaniu do-

kumentów dla Najwyższej Izby Kontroli. Nie-

widoczna, a jednak bardzo efektywna. Ale są i 

takie sytuacje, jak na przykład dzisiejsza inau-

guracja, Święto Uczelni czy wydarzenia stu-

denckie i sportowe, kiedy w pełni widać efekty 

ich pracy, zaangażowanie i poświęcenie. Bar-

dzo za to wszystko dziękuję. 

Niezwykle wysoko cenię sobie współpracę z 

Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego 

i  Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, 

które działają wyjątkowo aktywnie, czego do-

wodem są organizowane przez nie różne im-

prezy – i te nowe, takie jak wybory Miss Stu-

dentek, bieg z przeszkodami, i te, które już na 

stałe wpisały się w życie naszej społeczności 

i  które są niezwykle istotne społecznie: AWF 

oddaje krew czy Gala Sportowca. Bez studen-

tów takie wydarzenia byłyby trudne do zreali-

zowania. Bardzo Wam za to dziękuję. 

Wszystkim Państwu, nauczycielom akade-

mickim, pracownikom administracji i studen-

tom pragnę nisko się pokłonić i serdecznie po-

dziękować za całoroczny wysiłek. 

Szanowni Państwo, 

Ubiegły rok akademicki stał pod znakiem 

wielu remontów i modernizacji, na które wy-

dano znacznie więcej środków niż w latach po-

przednich. Trzykrotnie więcej niż w roku 2017 

i o 60% więcej niż w roku 2018. Na terenie 

kampusu AWF zrealizowano wiele (wydawa-

łoby się prostych) ale jakże ważnych zadań. 

Między innymi przeprowadzono moderniza-

cję oświetlenia i nagłośnienia oraz wymieniono 
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wykładzinę w największej sali wykładowej, 

w  której co roku spotykamy się podczas 

Święta Uczelni. Aby poprawić komfort pracy, 

w pomieszczeniach administracyjnych w bu-

dynku dydaktycznym P4 zainstalowano klima-

tyzatory. 

W mijającym roku wykonano również sze-

reg prac związanych z przebudową infrastruk-

tury na terenie kempingu należącego do Aka-

demii. Między innymi przy dużym wsparciu 

Urzędu Miejskiego i KS AZS-AWF Wrocław wy-

konano odcinek drogi z tzw. ecorastów. Dwa 

lata temu zamontowano 50 nowoczesnych 

przyłączy energetycznych i wodno-kanaliza-

cyjnych dla kamperów, a w zeszłym roku po-

stawiono nowoczesny budynek sanitarno-hi-

gieniczny. Dzięki tym inwestycjom znacząco 

poprawiła się baza kempingu. Jeszcze w tym 

roku będą prowadzone wspólnie z Urzędem 

Miasta Wrocławia działania zmierzające, m.in. 

do wybudowania placu zabaw, zewnętrznej si-

łowni, miejsca integracyjnego, w tym tzw. gril-

lowiska, oraz wymiany bramy wjazdowej. Za-

czniemy również rozbiórkę domków kempin-

gowych. 

Senat AWF wyraził zgodę na rozpoczęcie 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebu-

dowa i modernizacja stadionu lekkoatletycz-

nego przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu”. In-

westycja ta pozwoli zabezpieczyć miejsce na 

prowadzenie zarówno zajęć dydaktycznych, 

jak i ewentualnych zawodów szkolnych i tre-

ningów lekkoatletycznych podczas ewentual-

nych przyszłych prac remontowych na terenie 

Stadionu Olimpijskiego.  

Mam nadzieję, że środki na ten remont po 

części będą pochodziły z Ministerstwa Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, Urzędu Miasta oraz Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

(o co bardzo zabiegam i bardzo proszę). 

 Stadion Olimpijski to olbrzymi, ponad 

68-hektarowy teren zielony zlokalizowany nie-

mal w centrum miasta. To miejsce, które pod 

względem logistycznym jest gotowe na duże 

wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym. W mijającym roku zo-

stało zorganizowanych kilkadziesiąt tego ro-

dzaju imprez. Były wśród nich m.in. cyklicznie 

rozgrywane zawody o mistrzostwo Speedway 

Ekstraligi czy futbolu amerykańskiego, jak 

również Bieg Firmowy, Mistrzostwa Świata 

Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le-

żąc, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Ulti-

mate, Turniej Piłkarski Wrocław Trophy, Cha-

rytatywny Bieg dla Hospicjów. Jak co roku, by-

liśmy partnerem zaprzyjaźnionego z Uczelnią 

Młodzieżowego Centrum Sportu podczas wro-

cławskiego półmaratonu i maratonu. Uwzględ-

niając dodatkowo wydarzenia niesportowe, ta-

kie jak np. wystawy psów rasowych, należy za-

uważyć, że każdego roku kilkadziesiąt tysięcy 

osób spędza aktywnie czas na terenie naszej 

Akademii. Duże zainteresowanie jej obiektami 

w bezpośredni sposób przekłada się na przy-

chody związane z udostępnianiem uczelnianej 

bazy. Ten kierunek promocji terenów Stadionu 

Olimpijskiego będzie kontynuowany (jestem 

przekonany, że wspólnie z Urzędem Miasta 

i  Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego – naszymi najbliższymi partne-

rami). 

Szanowni Państwo, 

Sport na naszej Uczelni jest niezwykle 

ważny. Staramy się stwarzać studentom spor-

towcom optymalne warunki zarówno do stu-

diowania, jak i treningu. Przyznajemy indywi-

dualne programy studiów, indywidualne toki 

studiów, stypendia rektora dla najlepszych 

studentów oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba 

– dostosowujemy terminarz zajęć do planu 

treningowego i startowego zawodników upra-

wiających sport na światowym poziomie. 

W  ten sposób udało nam się doprowadzić do 

uzyskania tytułu zawodowego magistra przez 

wielu zawodników, m.in. przez piłkarzy ręcz-

nych Sławomira Szmala, Bartłomieja Jaszkę, 

Marcina Lijewskiego i wielu innych.  

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 25 
Redakcja Życia Akademickiego: 
Redaktor naczelna - Ligia Poniatowska, Redaktor techniczny – Anna Cierniak, Fot. Henryk Nawara, Andrzej Nowak 

Adres redakcji: Wrocław, ul. Banacha 11, e-mail: zycie@awf.wroc.pl, tel. 602695221, 609109764. 

Jestem bardzo dumny z sukcesów sporto-

wych naszych studentów i pracowników. Te-

raz wymienię jedynie kilka z nich, które uzy-

skali studenci AWF w mijającym roku akade-

mickim: 

– Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekko-

atletyce - Bydgoszcz 2019 

 Sofia Ennaoui - pierwsze miejsce w biegu 

na 1500 m i złoty medal drużynowy 

 Joanna Linkiewicz - trzecie miejsce w biegu 

przez płotki na 400 m i złoty medal druży-

nowy 

 Rafał Omelko - trzecie miejsce w biegu na 

400 m i złoty medal drużynowy 

 Natalia Kaczmarek - złoty medal drużynowy 

– 12. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 

w  Lekkoatletyce U23 – Szwecja (Gävle) 2019 

 Natalia Kaczmarek - pierwsze miejsce 

w  biegu na 400 m i pierwsze miejsce 

w  sztafecie 4x400 m 

 Jagoda Mierzyńska - trzecie miejsce w szta-

fecie 4x100 m  

mistrzostwa świata w pływaniu osób z niepeł-

nosprawnością – Londyn 2019  

 Oliwia Jabłońska – złoty medal i rekord Eu-

ropy na dystansie 400 m stylem do-

wolnym w kategorii S10, co dało jej 

też kwalifikację na igrzyska paraolim-

pijskie w Tokio. 

 

– 5. Mistrzostwa Świata w pływaniu osób z nie-

pełnosprawnością- Brazylia (Sao Paulo) 

2019 

 Konrad Powroźnik - drugie miejsce na dy-

stansie 200 m stylem motylkowym i trze-

cie miejsce w sztafecie stylem zmiennym  

Wszystkim sportowcom serdecznie gratu-

luję! Jesteście znakomitymi Ambasadorami 

naszej Uczelni. 

Dumny jestem również z medali wywalczo-

nych na Akademickich Mistrzostwach Europy 

oraz Mistrzostwach Polski seniorów i młodzie-

żowców. 

Na naszej Uczelni bardzo aktywnie działa 

również Studenckie Towarzystwo Naukowe 

skupiające studentów w 46 kołach nauko-

wych. Jak co roku, na Ogólnopolską Konferen-

cję Studenckich Kół Naukowych przyjechali do 

nas studenci z całej Polski. A podsumowanie 

biesiadne „Wieczoru Naukowca” ma już swoją 

tradycję.  

W ubiegłym roku odbyły się (już po raz 12) 

Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży 

przygotowane przez pracowników AWF we 

współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Po 

raz trzeci przeprowadzono też Festyn Spor-

towo-Rekreacyjny „Przewietrz się na Olimpij-

skim z AWF Wrocław”, który świetnie wpisał 

się w harmonogram wrocławskich imprez tego 

typu. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 

2000 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). Wy-

darzenie zostało zrealizowane wspólnie z Urzę-

dem Miasta i Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Dolnośląskiego. Za wszelką pomoc 

serdecznie dziękuję.  

W mijającym roku akademickim jubileusz 

35-lecia obchodził nasz wspaniały Zespół Pie-

śni i Tańca „Kalina”. Dumą napawa mnie ak-

tywność i pasja, z jaką studenci i pracownicy 

angażują się w działalność Zespołu. Zwieńcze-

niem tej ciężkiej pracy był niezwykły koncert 

jubileuszowy w Teatrze Polskim, który odbył 

się w listopadzie ubiegłego roku. Barwne wy-

stępy trzech pokoleń tancerzy i śpiewaków 

„Kaliny” (najstarszych, obecnych i dzieci) po-

dziwiało ponad 1000 osób. Była to niezapo-

mniana uczta artystyczna. Z tego miejsca 

chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

powołania i znakomitego rozwoju Zespołu – 

pozostającego nieprzerwanie dobrą wizytówką 

naszej Uczelni (BRAWA). 

W dobie aktualnych przemian szkolnictwa 

wyższego rozwój Uczelni nie byłby możliwy 

bez synergii z samorządem lokalnym i światem 

biznesu. Mijający rok akademicki, podobnie 
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jak poprzednie, upłynął pod znakiem doskona-

łej współpracy AWF z władzami Wrocławia, 

Dolnego Śląska i Urzędu Wojewódzkiego oraz 

z licznymi instytucjami naszego regionu. 

Z  tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie 

dziękuję i deklaruję wolę stałej współpracy, 

która z pewnością przyniesie wymierne korzy-

ści nam wszystkim. 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękuję moim Prorektorom 

i  Dziekanom poszczególnych wydziałów, Wy-

sokiemu Senatowi, Radom Wydziałów, Radzie 

Rektorów, Radzie Uczelni, Administracji i Stu-

dentom, Stowarzyszeniu Absolwentów oraz 

Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ So-

lidarność za dotychczasowe koncyliacyjne 

działania i ciężką pracę. Dziękuję za konstruk-

tywne dyskusje i proszę o ich kontynowanie 

dla dobra naszej kochanej Alma Mater. 

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecz-

nie podziękować Konwentowi Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu, który za-

kończył swoją działalność zgodnie z Ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na ręce 

przewodniczącego Konwentu Pana Doktora 

Józefa Dziąski składam wyrazy podziękowania 

i wdzięczności za działalność na rzecz rozwoju 

naszej Szkoły. Mam nadzieję, że będą Państwo 

w dalszym ciągu wspierać jej rozwój. 

Szanowni Państwo, 

Pozwolą Państwo, że teraz skieruję kilka 

słów do naszych nowych studentów. 

Drodzy Studenci pierwszego roku, witam 

Was serdecznie w murach naszej Akademii, 

która od dzisiaj jest również Waszą uczelnią. 

Gratuluję zakończonego z powodzeniem pro-

cesu rekrutacyjnego i życzę, aby studia w Aka-

demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

były najpiękniejszym okresem w Waszym ży-

ciu. Jesteście bardzo młodzi, nie rezygnujcie 

z  marzeń, realizujcie je, one zawsze z nami 

pozostają. Pracujcie nad tym, aby je urzeczy-

wistnić. Studia we wrocławskiej AWF zobowią-

zują, ale pamiętajcie, że w przyszłości będzie-

cie zasilać elity, kształtując rzeczywistość, a to 

zobowiązuje. Będziecie studiować na znakomi-

tej Uczelni, w pięknym europejskim, akade-

mickim mieście. Wykorzystajcie ten czas. Ży-

czę sobie, ale przede wszystkim Wam, aby 

AWF we Wrocławiu kończyli tylko dobrzy lu-

dzie, którzy będą sławić jej imię swoimi umie-

jętnościami, wiedzą i zachowaniem. Pamiętaj-

cie, że aby sprostać wymogom współczesno-

ści, musicie być przede wszystkim kompe-

tentni. Dlatego studiujcie, korzystając z każdej 

nadarzającej się okazji do zdobywania wiedzy, 

umiejętności, doświadczenia i kompetencji 

społecznych. 

Szanowni Państwo, 

Przed dwoma laty, podczas inauguracji in-

formowałem Państwa o projekcie Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2.0). 

Proponowane zmiany dotyczyły bardzo wielu 

obszarów szkół wyższych, m.in.: zwięk-

szenia roli senatu i statutu uczelni, po-

wołania rad uczelni, ustalenia kryteriów 

doskonałości badawczej, integracji stru-

mieni finansowania, zwiększenia roli 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wpro-

wadzenia nowego modelu kształcenia 

doktorantów oraz ścieżek rozwoju nau-

kowego i dydaktycznego. Dziś możemy 

powiedzieć, że te dwa ostatnie lata były 

niezwykle pracowite, ale zostały przez 

nas bardzo dobrze wykorzystane. Pod-

jęte przez Uczelnię działania pozwalają 

jednoznacznie stwierdzić, że jesteśmy 

należycie przygotowani do nowej rze-

czywistości i z optymizmem patrzymy na 

czekającą nas w 2021 roku ewaluację. 

Mamy jasno wyznaczony cel, którym jest 

utrzymanie pełnych praw akademickich. 

Mijający rok to także kontynuacja 

programu restrukturyzacyjno-oszczęd-

nościowego, który dzięki ogromnemu 

wysiłkowi całego środowiska Uczelni po 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

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. 

raz kolejny przynosi oczekiwane rezul-

taty (chociażby wciąż wzrastający do-

datni wynik budżetu Szkoły). Dziś mo-

żemy powiedzieć, że nasza sytuacja fi-

nansowa jest dobra. Wewnętrzna re-

strukturyzacja zatrudnienia, podykto-

wana między innymi nowym sposobem 

ewaluacji jednostki, przekwalifikowania 

i awanse pracowników z nią związane, 

a także zrealizowane podwyżki, wypła-

cone nagrody, premie i wszystkie świad-

czenia socjalne (dopłata do wypoczynku 

letniego, tzw. świąteczne czy pożyczki) 

pozwalają dziś naszym pracownikom 

z  optymizmem patrzeć w przyszłość. Za 

te wspólne działania chciałbym Państwu 

z tego miejsca serdecznie podziękować. 

Dzisiejsza dobra sytuacja Uczelni nie 

może jednak wywoływać w nas zbyt-

niego samozadowolenia. Aby utrzymać 

ten poziom funkcjonowania, a nawet go 

polepszyć, musimy wszyscy razem: wła-

dze Uczelni, pracownicy i studenci, pro-

wadzić dalsze intensywne działania skie-

rowane na nasz silny rozwój. 

Aktywna postawa oraz optymizm, o który 

apeluję, pozwolą nam (tak jak do tej pory) 

wspólnie podejmować kolejne odważne (ale 

ewolucyjne) kroki zmierzające ku ciągłemu 

rozkwitowi Szkoły. 

Kończąc moje wystąpienie, pragnę zwrócić 

Państwa uwagę na fakt, że dzisiejsza inaugu-

racja jest ostatnią prowadzoną przez obecne 

władze AWF w tej kadencji. Wchodzimy nią w 

rok wyborów nowego rektora, które odbędą 

się według nowych zasad określonych w usta-

wie i statucie Uczelni. To rektor będzie miał 

mandat do powołania współpracujących z nim 

prorektorów i dziekanów. Jestem przekonany, 

że dyskusje w trakcie kampanii wyborczej 

będą oparte na merytorycznych analizach sy-

tuacji, w jakiej znajduje się Uczelnia i dopro-

wadzą do korzystnych dla niej decyzji. Pamię-

tajmy, że najważniejszy jest rozwój i dobre 

imię naszej ukochanej Słonecznej Uczelni. 

 

 

Wysoki Senacie, 

Drodzy Studenci i Pracownicy, 

Szanowni Państwo, 

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 UWAŻAM 

ZA OTWARTY! 

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNA-

TUMQUE SIT ! 

 

 

Jak co roku, z okazji inauguracji, na ręce JM 

Rektora wpłynęły liczne listy gratulacyjne, 

w  tym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezesa Rady Ministrów oraz od Ministra Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego. 

Głos zabrał także Prezes Stowarzyszenia Eu-

ropejskich Komitetów Olimpijskich Pan Janez 

Kocijančič. 

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 

tradycyjnych elementów związanych z ceremo-

niałem akademickim. Odbyła się Immatrykula-

cja przedstawicieli studentów wszystkich wy-

działów, a także słuchaczy Szkoły Doktorskiej 

i  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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Wręczono także dyplomy ukończenia stu-

diów przedstawicielom studentów.  

Wręczono także dyplomy doktorskie przed-

stawicielom nowych doktorów oraz dokonano 

promocji reprezentantów doktorów habilitowa-

nych.  

Medale „Zasłużony dla AWF Wrocław” otrzy-

mali Pani Prof. Helena Tomaszek-Plewa (wielo-

letnia dyrygent Zespołu Pieśni i Tańca AWF Ka-

lina) i Pan Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia).  

Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć 

naszych studentów - sportowców. Razem 

z  nami obecna była Sofia Ennaoui, Natalia 

Kaczmarek i Oliwia Jabłońska, którym pamiąt-

kowe nagrody za osiągnięcia sportowe w mija-

jącym roku, wręczył Rektor Uczelni. 

Najważniejszym jednak wydarzeniem tego-

rocznej Inauguracji było nadanie tytułu Doctora 

Honoris Causa Panu Andrzejowi Kraśnickiemu – 

Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

i  Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, 
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który na zakończenie uroczystości wygłosił wy-

kład inauguracyjny Polski Komitet Olimpijski 

w 100 rocznicę powstania – misja, wartości, wy-

zwania.  

Przed rozpoczęciem uroczystości Inauguracji 

nowego roku akademickiego nasz gość hono-

rowy wziął udział w briefingubprasowym, któ-

rego prelegentami byli także: Pan Janez Koci-

jančič ora JM Rektor Andrzej Rokita. 

Spotkanie z mediami dotyczyło m.in. pro-

jektu Dual Carrier, dzięki któremu profesjonalni 

sportowcy są w stanie łączyć studiowanie 

z  przygotowaniami i startami. 
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Święto Uczelni 

Coroczne spotkanie naszej społeczności 

akademickiej podczas Święta Akademii to nie 

tylko celebrowanie chwili, ale przede wszyst-

kim przypomnienie wszystkim, w szczególno-

ści młodym osobom, o historii naszej „Słonecz-

nej Uczelni”. Historii, która nie zawsze łączyła 

się z dobrymi momentami, ale którą z pewno-

ścią tworzyli i tworzą ludzie z ogromną pasją. 

Uroczystości obchodów naszego Święta 

jak zwykle, poza elementami stałymi takimi jak 

odnowienie immatrykulacji absolwentów po 

50-ciu latach, wręczenie wyróżnień dla absol-

wentów roku, wyróżnienie sportowców i trene-

rów oraz promocje doktorskie, związane były 

także ze szczególnym dla naszej Uczelni wyda-

rzeniem jakim było wręczenie po raz kolejny 

już Lauru Akademii, tym razem Panu Profeso-

rowi Markowi Zatoniowi . Laudację wygłosił 

Prof. Tadeusz Koszczyc: 

Magnificencje Rektorzy 

Wysoki Senacie 

Szanowni Goście 

Drodzy Pracownicy i Studenci 

Ukłony dla Rodziny dzisiejszego Laureata 

Wielce Szanowny Profesorze – Laureacie 

A ponieważ znamy się ponad pół wieku, to 

po prostu - Marku. 

 

 Dzisiejsza laudacja, którą wygłaszam jest 

moją drugą w historii wręczania tego zaszczyt-

nego wyróżnienia zasłużonym nauczycielom 

akademickim naszej Uczelni. Pierwszą wygło-

siłem w 2006 roku z okazji uhonorowania Lau-

rem Uczelni prof. dr hab. Juliana Jonkisza, by-

łego rektora naszej Alma Mater. To był pierw-

szy Laureat tego zaszczytnego wyróżnienia. 

Dzisiaj przedstawiam Państwu czternastą 

osobę wyróżnioną Laurem Akademii  - profe-

sora doktora habilitowanego Marka Zatonia. 

Gdy JM Rektor poprosił mnie o przygoto-

wanie laudacji odebrałem tę prośbę, jako wy-

różnienie. Ale też jednocześnie zastanawiałem 

się, co upoważnia mnie do takiego wystąpie-

nia? Jest wiele argumentów, czy też faktów 

wskazujących na to, że mogłem podjąć się tak 

zaszczytnego zadania.   

Otóż, Profesora Marka Zatonia znam naj-

dłużej z grona aktualnych pracowników naszej 

Uczelni. Ale co najistotniejsze w długiej naszej 

znajomości, to fakty, że łączyło nas wiele 

wspólnych działań dydaktycznych, naukowych 

czy organizacyjnych. Nie bez znaczenia jest też 

fakt naszych  bliskich kontaktów poza służbo-

wych, jak chociażby wspólne, wieloletnie za-

mieszkiwanie w domach asystenta . 

Tak więc, uznałem, że moja wiedza doty-

cząca osiągnięć naukowych, dydaktycznych 

i  organizacyjnych Laureata jest na tyle wy-

starczająca abym mógł podjąć się zadania po-

stawionego przede mną przez  

JM Rektora.  

Profesor Marek Zatoń urodził się 24 kwiet-

nia 1948 roku w Gidlach.  

Liceum ogólnokształcące ukończył w Jaśle 

w 1965 roku i po maturze podjął studia w Wyż-

szej Szkole Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu. Studia ukończył w roku 1969 i od wrze-

śnia tegoż roku podjął pracę w Zakładzie Fizjo-

logii na stanowisku asystenta. Pracę doktorską 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 31 
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. 

pt. „Podstawowa wydolność fizyczna a hemo-

dynamika restytucji powysiłkowej u zawodni-

ków wybranych dyscyplin sportu” obronił 

w  roku 1976 i mianowany został na etat ad-

iunkta.  

Proces poznania naukowego i badania na-

ukowe  Kandydat do Lauru Akademii rozpoczął 

jeszcze na studiach, wówczas bowiem był sty-

pendystą naukowym w Zakładzie Fizjologii. 

Obszar zainteresowań naukowych, to szeroko 

pojęta fizjologia wysiłku a dokładniej fizjologia 

wysiłku sportowego.  

Pogłębiając swoją wiedzę odbył szereg 

staży naukowych, m.in. w roku 1976 w Zakła-

dzie Fizjologii Akademii Wychowania Fizycz-

nego  

w Warszawie u Profesora Ireneusza Malarec-

kiego, następnie staż w Instytucie Sportu 

w  Warszawie u pani Profesor Ireny Wojcie-

szak a w latach kolejnych w Katedrze Fizjologii 

Uniwersytetu Karola w Pradze (1984), staż na 

Uniwersytecie Mc  Master w Hamilton (1987) 

oraz w Instytucie Sportu w Kijowie (1995). 

Wyniki wieloletnich i szeroko zakrojonych 

badań naukowych pozwoliły na osiągnięcie 

sukcesów sportowych licznym reprezentantom 

naszego Kraju. Wyniki te pozwoliły również 

Laureatowi na przygotowanie rozprawy habili-

tacyjnej i osiągnięcie samodzielności nauko-

wej.  

Oto bowiem, w roku 1990 Kandydat odbył 

pierwsze na naszej Uczelni kolokwium habilita-

cyjne i uzyskał stopień naukowy doktora habi-

litowanego nauk o kulturze fizycznej. Temat 

rozprawy habilitacyjnej – „Wartość kryteriów 

fizjologicznych w kontroli i regulacji treningu 

sportowego”.  

Jak już zaznaczyłem, nie do przecenienia 

jest wkład w sukcesy sportowe wielu zawodni-

ków różnych dyscyplin sportu.  

50 lat pracy Profesora w Uczelni to nieu-

stanne pasmo badań naukowych w różnych 

dyscyplinach sportu, a w tym i sukcesów  

w przygotowywaniu wybitnych sportowców do 

zawodów na poziomie światowym. 

Diagnostyka treningu i pomoc w jego pla-

nowaniu dotyczy wielu dyscyplin sportu m.in. 

takich jak: boks, podnoszenie ciężarów, kaja-

karstwo i wioślarstwo, zapasy, szermierka, 

pływanie, kolarstwo, judo, saneczkarstwo 

i  wiele innych. 

 

Cały proces poznania naukowego realizo-

wany przez Profesora Marka Zatonia wiąże się 

ściśle z sukcesami sportowymi czołowych za-

wodników różnych dyscyplin sportu. Możemy 

tu wymienić dziesiątki nazwisk wybitnych 

sportowców Polski, którzy osiągnęli sukcesy 

nie tylko na arenie krajowej ale przede wszyst-

kim na poziomie światowym, wliczając w to 

sukcesy osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich 

czy też Mistrzostwach Świata.  

Z plejady gwiazd sportu, w której przygo-

towaniu treningowym brał udział Profesor Ma-

tek Zatoń wymienię tylko kilka.  

I tak: Józef Tracz, Władysław Żmuda, Ma-

rek Gołąb, Paweł Nastula, Jerzy Rybicki, Kazi-

mierz Szczerba, Leszek Błażyński, Jan Szcze-

pański, Krzysztof Kosedowski, Kazimierz Ad-

ach, Andrzej Supron i wielu, wielu innych. 

      Przed dziesięcioma laty ukazał się 

w  Gazecie Wrocławskiej wywiad z profesorem 

Zatoniem. Oto fragment tego wywiadu: 

„Z jego usług korzysta bez mała cały spor-

towy Wrocław. Sława prof. dr. hab. Marka Za-

tonia, pracownika naszej AWF, wykracza jed-

nak daleko poza Dolny Śląsk. 
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To on maczał palce w wielu polskich me-

dalach igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. 

Najbardziej ceni sobie te zdobyte przez bokse-

rów: Henryka Średnickiego, Jerzego Rybic-

kiego i braci Skrzeczów. 

- Myślę, że w sporym procencie przyczyni-

łem się też do mistrzostwa świata Ryszarda 

Szurkowskiego. Oczywiście, największa była  

w tym zasługa trenera Żelaznowskiego i sa-

mych chłopaków, ale merytorycznie jakaś 

część myśli na pewno pochodziła stąd - mówi 

nam  

prof. Zatoń. Stąd, czyli z laboratorium badaw-

czego we wrocławskiej AWF. 

Gdy nasz biatlonista Tomasz Sikora miał 16 

lat, również trafił do gabinetu Marka Zatonia.  

Na karcie sportowca znalazła się wówczas ad-

notacja, że trudno będzie nie zrobić z niego 

mistrza świata. Sprawdziło się. To było jednak 

dwie dekady temu. Praca w laboratorium 

wciąż wre, a nowych wyzwań rysuje się bez 

liku”. 

 

   Profesor Zatoń z dużym powodzeniem 

realizuje kolejne badania naukowe dla sportu.  

Pod Jego opieką „wyrośli” kolejni badacze zaj-

mujący się fizjologią wysiłku sportowego , któ-

rzy również mają już znaczące osiągnięcia 

w  planowaniu i kontroli treningu wielu kadro-

wiczów. 

      Tytuł profesora nauk o kulturze fizycz-

nej Marek Zatoń uzyskał w roku 2001. W roku 

2002 został Kierownikiem Katedry Biomedycz-

nych Podstaw Kultury Fizycznej (od 2005 roku 

Katedry Fizjologii i Biochemii). Profesor Marek 

Zatoń pełnił wiele funkcji kierowniczych 

w  Uczelni. Poza kierowania Katedrą Fizjologii 

i Biochemii, był też przez kilka lat Kierownikiem 

Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Zimowych. 

W tym czasie prowadził też bardzo ciekawe 

badania fizjologiczne terenowe w laboratorium 

znajdującym się w Zieleńcu.   

Obok badań fizjologicznych, w sportach zi-

mowych, Profesor ma znaczący wkład w dy-

daktykę nauczania narciarstwa. Książka  

pt. „Podstawy narciarstwa zjazdowego” (1996) 

to jeden z najlepiej opracowanych w Polsce 

podręczników do uczenia się i nauczania jazdy 

na nartach. 

Wieloletnie badania w sporcie umożliwiły 

Profesorowi opracowanie nowej koncepcji tre-

ningu sportowego. Swoje doświadczenia i wie-

dzę dotyczącą problemów szeroko rozumianej 

kontroli treningu sportowego Profesor przeka-

zał własnym magistrantom (ok. 300)  

i doktorantom (24 osoby). 

Za swoją działalność naukowo-dydak-

tyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodami 

JM Rektora AWF we Wrocławiu a w roku 1994 

został laureatem indywidualnej nagrody Pre-

zesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za 

„szczególne osiągniecia w badaniach fizjolo-

gicznych podstaw teorii treningu sportowego”. 

Mimo tytanicznej pracy badacza Profesor 

brał znaczący udział w pracy organizacyjnej na 

Uczelni. Pełnił funkcje Prorektora ale też  

i wielokrotnie był członkiem Senatu. 

Jego częste wystąpienia i bezkompromi-

sowe stanowisko jakie prezentował na forum 

Rady Wydziału czy tez Senatu pozwoliły na 

bezpieczne oraz odpowiednie do potrzeb po-

dejmowanie decyzji – mówię to też z własnego 

doświadczenia kiedy jako Rektor naszej Alma 

Mater kierowałem Senatem, w którym m.in. 

zasiadał Profesor Marek Zatoń.  
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Jeszcze raz dziękuję Mu za to, że wówczas 

podejmował sprawy trudne do rozstrzygnięcia 

ale też za to, że zawsze było to stanowisko 

twórcze, pozwalające na dialog oraz wypraco-

wanie najlepszych w danej chwili decyzji.  

Jak napisałem we wstępie mojej laudacji, 

Profesora znam ponad pół wieku i mógłbym 

wymienić jeszcze szereg Jego osiągnieć i suk-

cesów. Biorąc pod uwagę czas jaki mam prze-

znaczony na zaprezentowanie sylwetki Profe-

sora jako osoby godnej najwyższego nauko-

wego wyróżnienia - co czynię z pełnym prze-

konaniem i aprobatą, pozwolicie Państwo, że 

dodam tylko na zakończenie: 

 Ad multos annos Dostojny Laureacie!                                                                       

W trakcie uroczystości miało miejsce odno-

wienia immatrykulacji absolwentów Uczelni 

studiujących w latach 1969-1973. 

Po raz drugi w historii Uczelni miało także 

miejsce odnowienie przysięgi doktorskiej po 

50-ciu latach. Dyplom odnowił Pan Prof. dr 

hab. Jan Ślężyński. 

Jego Magnificencja Rektor promował no-

wego doktora habilitowanego Pana Sławomira 

Winiarskiego oraz wręczył dyplomy doktora 

nauk o kulturze fizycznej 22 tegorocznym ab-

solwentom studiów doktoranckich .  

Tegoroczny Medal Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej został przyznany Panu dr hab. 

Krzysztofowi Kassolikowi. Brązowy Krzyż Za-

sługi wręczyła nagrodzonemu  pracownikowi 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu, Pani Małgorzata Hasiewicz, Dyrektor Wy-

działu Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 
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Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyznał 

oraz osobiście wręczył srebrną Odznakę Hono-

rową Wrocławia - Wrocław z Wdzięczno-

ścią  „Wratislavia Grato Animo” zespołowi 

w  następującym składzie: 

Prof. Andrzejowi Rokicie, 

Dr. Tadeuszowi Rzepie, 

Dr.  Ireneuszowi Cichemu 

oraz 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-

pejskiej pod nazwą BRAINball w ramach ko-

mercjalizacji wyników badań.  

Nie zabrakło również corocznych wyróżnień 

za Najlepszy Dyplom Roku, nagrody przyzna-

wanej przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. Nagrody wręczył Pan Mar-

cin Krzyżanowski – Wicemarszałek Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. W tej edycji nagrodzeni 

zostali: 

Katarzyna Franiczek z Wydziału Fizjoterapii 

Dorota Put z Wydziału Nauk o Sporcie 

 

Nagrodę Rektora I stopnia za uzyskanie ty-

tułu profesora nauk o kulturze fizycznej otrzy-

mała: 

prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow 

 

Nagrodę I stopnia przyznawaną przez JM 

Rektora za działalność naukową otrzymał: 

dr hab. Sławomir Winiarski 

 

Nagrodę Rektora za największą liczbę cyto-

wań, w tym roku otrzymała: 

prof. dr hab. Anna Jaskólska 

 

Nagrodę Rektora za opublikowanie prac o 

najwyższym łącznym współczynniku IF, w tym 

roku otrzymali: 

prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow 

dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF 

dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF 
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Nagrodę Rektora za największą liczbę cyto-

wań w grupie Młodych Pracowników Nauki 

otrzymała: 

mgr Joanna Mencel 

 

Nagrodę Rektora za opublikowanie prac 

o  najwyższym łącznym współczynniku IF 

w grupie Młodych Pracowników Nauki otrzy-

mali: 

dr Anna Książek 

dr Sebastian Klich 

 

Nagrodę Rektora za opublikowanie książki 

pt. „Sport, asceza i miłość” otrzymał: 

prof. dr hab. Andrzej Pawłucki    

JM Rektor przyznał również wyróżnienia za 

wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrodzeni zo-

stali: 

Pani Joanna Linkiewicz – złota medalistka 

w Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej 

Atletyce – indywidualnie 3. miejsca w biegu na 

400 metrów przez płotki - Bydgoszcz 2019 

Pani Jagoda Mierzyńska - brązowa meda-

listka Młodzieżowych Mistrzostw Europy 

w  Gavle 2019 w biegu sztafetowym 4x100 

metrów. 

Pan Rafał Omelko – złoty medalista w Dru-

żynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atle-

tyce – indywidualnie 3. miejsca w biegu na 400 

metrów - Bydgoszcz 2019 

Pan Damian Szwarnowiecki – złoty medali-

sta w zawodach Judo podczas Akademickich 

Mistrzostw Europy w Sportach Walki w Chor-

wacji (Zagrzeb) 

Pan Tomasz Przybylski – srebrny medalista 

w zawodach Kickboxingu podczas Akademic-

kich Mistrzostw Europy w Sportach Walki 

w Chorwacji (Zagrzeb) 

Pani Weronika Walczak - srebrna meda-

listka w Kickboxingu podczas Akademickich 

Mistrzostw Europy w Sportach Walki – Zagrzeb 

2019 

Pani Aleksandra Rozum - brązowa meda-

listka w sumo podczas Mistrzostw świata se-

niorów w Japonii 2019, srebrna medalistka 

w  Sumo podczas Mistrzostw Europy Seniorów 

i Seniorek w Estonii 2019 

Pan Konrad Powroźnik - srebrny medalista 

w pływaniu na dystansie 200 metrów st. mo-

tylkowym oraz zdobywca 3. miejsca w sztafe-

cie st. zmiennym podczas 5. Mistrzostw Świata 

Głuchych w Pływaniu - Brazylia 2019 

 

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia spor-

towe otrzymali także trenerzy: 

dr Ziemowit Bańkosz - za osiągnięcia szko-

leniowe w roku 2018/2019 ze szczególnym 

uwzględnieniem złotego medalu podczas Mi-
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strzostw Europy Juniorów oraz brązowego me-

dalu podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 

Seniorów. 

mgr Andrzej Kijowski - za osiągnięcia szko-

leniowe w roku akademickim 2018/2019 ze 

szczególnym  uwzględnieniem złotego medalu 

drużyny kobiet podczas Uniwersjady w Nea-

polu 2019 oraz indywidualnych sukcesów na 

Mistrzostwach Europy w strzelectwie sporto-

wym (złoty i brązowy medal). 

William Rostek – za przygotowanie stu-

dentki Jagody Mierzyńskiej do Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy Gavle 2019 oraz  godne re-

prezentowanie naszej Uczelni. 

Marek Rożej - za przygotowanie studentek 

Joanny Linkiewicz i  Natalii Kaczmarek do Lek-

koatletycznych Mistrzostw Świata Doha 2019, 

Drużynowych Mistrzostw Europy Bydgoszcz 

2019 i Młodzieżowych Mistrzostw Europy 

Gavle 2019 oraz  godne reprezentowanie na-

szej Uczelni. 

dr Marcin Ściślak – trener Kadry Nadziei 

Olimpijskich i jednocześnie koordynator sekcji 

młodzieżowej piłki siatkowej w Klubie Sporto-

wym AZS-AWF Wrocław, jednej z najwięk-

szych w Polsce. 

 

Po dekoracji sportowców i trenerów głos 

zabrał, odbierający w tym dniu dyplom doktor-

ski Pan dr Henryk Olszewski, Prezes Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki, który podziękował 

Rektorowi i władzom uczelni za współpracę z 

sekcją lekkoatletyczną KS AZS-AWF Wrocław, 

dzięki której nasi studenci-sportowcy są w sta-

nie uczyć się i osiągać bardzo dobre wyniki 

sportowe. 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił 

jak zawsze niezawodny Zespół Pieśni i Tańca 

AWF "Kalina". 

        

 

Biuro Promocji Uczelni
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Rozmowa z Oliwia Jabłońską –mistrzynią świata w pływa-

niu osób z niepełnosprawnością 
 

Pani Oliwio – przede wszystkim gratuluję zaszczytnego tytułu Mistrzyni Świata.  

Jakie to uczucie zdobyć takie trofeum? 

 

Dziękuję bardzo! Spełniłam swoje kolejne 

marzenie, uczucie niesamowite. Na początku nie 

mogłam w to uwierzyć co się stało i parę dni ta 

wiadomość o zdobytym medalu i czasie jakim 

popłynęłam do mnie dochodziła. Do rekordu 

świata zabrakło mi jedyne 37 setnych! Cieszę się 

bardzo, że Igrzyska w Tokio już za rok, nie mogę 

się doczekać. 

 

Jak wyglądały Pani przygotowania do 

startu? 

 

Trenuję 12 razy w tygodniu – 10x w wodzie i 2x na siłowni. Przygotowania do tych Mistrzostw 

zaczęłam we wrześniu poprzedniego roku. Treningi pod 400 m są bardzo długie i wyczerpujące, ale 

ja to lubię. Wtedy wiem, że robię coś, co pomoże mi zdobywać medale i osiągać jak najlepsze wyniki 

w karierze. Oprócz treningów oczywiście startowałam w zawodach kontrolnych, Mistrzostwach Polski 

i Pucharach Świata, by sprawdzić w jakiej jestem formie.  

 

Czy tak częste treningi nie kolidują Pani z nauką?  

 

Niezwykle ciężko jest połączyć sport z 

nauką, ale jeśli się coś chce to wszystko 

jest do zrobienia. Bywały takie dni, że wy-

chodziłam rano z domu o godzinie 5 rano, 

a wracałam po 19. W ciągu dnia muszę zre-

alizować zawsze dwa treningi i oprócz tego 

być na zajęciach na uczelni. Dzięki pomocy 

uczelni i wykładowców zaliczyłam pierwszy 

rok i obecnie rozpoczęłam drugi.  

Jest to jednak rok olimpijski, czyli naj-

ważniejszy w mojej karierze, dlatego zde-

cydowałam się na rozłożenie sobie roku na 

dwa lata, bym mogła się lepiej regenero-

wać pomiędzy treningami i dawać z siebie na nich ponad 100%.  

Jest pani zawodniczką Startu Wrocław. Od kilku lat prowadzi Panią para szkoleniow-

ców Beata Pożarowszczyk i Sławomir Kuczko. Jak się pani z nimi współpracuje? 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 38 
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. 

 

Współpracuję z Beatą Pożarowszczyk i Sławomirem Kuczko już 3 lata. Razem tworzymy niesa-

mowity team, lepszego nie mogłabym sobie wy-

marzyć. Bardzo lubię z nimi pływać, w razie kry-

zysów wiedzą jak mnie zmotywować i wesprzeć. 

Oczywiście oprócz trenerów w skład naszego te-

amu wchodzi wiele innych osób takich jak psy-

cholog – Asia Budzis, fizjoterapeuci Anita Szo-

stak i Łukasz Smolarczyk, trener przygotowania 

motorycznego – Adam Mazurkiewicz czy dietetyk 

– Natalia Główka. Dzięki wsparciu jakie od nich 

dostaję jestem w stanie spokojnie trenować.  

 

Pływa Pani od dzieciństwa. Wiemy, że była to dla Pani forma rehabilitacji, na tyle 

jednak skuteczna, że basen „wciągnął” Panią na dobre. Czy jako dziecko miała Pani już 

jakiś swoich pływackich idoli?  

 

Jako mała dziewczynka chciałam być zawsze 

jak Otylia Jędrzejczak, zdobywać tyle medali i bić 

wiele rekordów jak ona. Oprócz tego mamy takie 

same inicjały, więc wierzyłam, że to może coś 

oznaczać. Teraz moim idolem jest Michael Phelps.  

 

Czy z pływaniem wiąże Pani swoją przy-

szłość? 

 

Oczywiście, że tak. W przyszłości chciałabym 

zostać trenerem pływania i przekazywać swoją wie-

dzę młodszym pokoleniom. Można powiedzieć, że 

połowę życia spędzam w wodzie na basenie, więc 

też nie wyobrażam sobie robić coś innego.  

 

A jak spędza Pani swój wolny czas 

w  chwilach wolnych od treningów i nauki?  

 

Wolny czas staram się poświęcać na odpoczy-

nek, spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo lubię 

zwiedzać, więc gdy tylko nadarzy się jakaś okazja 

by wyjechać to ją wykorzystuję. Oprócz tego lubię 

oglądać filmy, słuchać muzyki i bardzo dużo spać.. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję. 

                 Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Erasmus rozwija skrzydła! 
 

Program Erasmus jest już dobrze znany 

i  doceniany przez studentów i pracowników 

naszej uczelni. Oprócz programu KA 103, obej-

mującego podróże do krajów Unii Europejskiej 

w celach szkoleniowych lub uczenia (dla pra-

cowników) i odbycia studiów lub praktyki (dla 

studentów), AWF Wrocław realizuje również 

program KA 107, obejmujący kraje poza Unią 

Europejską, do którego przystąpił w roku aka-

demickim 2017/2018. 

I właśnie w ramach programu KA 107, 

w  mijającym roku akademickim 2018/2019, 

zrealizowaliśmy wyjazdy szkoleniowe i w celu 

nauczania pracowników AWF: dwóch pracow-

ników na Ukrainę (Państwowy Lwowski Uni-

wersytet Kultury Fizycznej imienia Iwana Bo-

berskiego), dwóch pracowników do Gruzji (Ba-

tumi Shota Rustaveli State University), jed-

nego pracownika na Tajwan (National Taiwan 

Sport University) oraz jednego pracownika do 

USA (Western Kentucky University). W ramach 

tych wizyt nasi pracownicy (poza realizacją in-

dywidualnych programów szkolenia lub nau-

czania) stali się również ambasadorami naszej 

uczelni, umacniając współpracę międzynaro-

dową AWF z krajami poza UE.  

Wizyty takie są okazją do zaprezentowania 

AWF, naszych osiągnięć edukacyjnych i nau-

kowych, porównania programów nauczania, 

warunków i ram funkcjonowania uczelni czy 

losów absolwentów i tego, jak się odnajdują 

na rynku pracy. Z wizyt wynikają również czę-

sto plany współpracy naukowej, rodzą się po-

mysły na wprowadzenie nowych przedmiotów 

czy innowacji organizacyjnych.   

W ramach programu KA 107 w roku akade-

mickim 2018/2019 gościliśmy także pracowni-

ków z uczelni partnerskich spoza UE. W grud-

niu gościły na AWF w ramach Erasmus Open 

Day Panie Nunu Japaridzie i Nana Kurshuba-

dze z Batumi Shota Rustaveli State University 

(Gruzja), w maju przyjechał z wykładem dr 

Paul Shirilla z University of Wisconsin-River 

Falls (USA), a w czerwcu gościliśmy Pana  Da-

niela Fanchiang z National Taiwan Sport 

University (Tajwan). Największą grupę jednak 

stanowili pracownicy Państwowego Lwow-

skiego Uniwersytetu Kultury Fizycznej (Ukra-

ina) – odwiedziło nas 10 osób w trzech turach: 

na przełomie lutego i marca, w kwietniu oraz 

w maju. Nasi goście mieli okazję zaprezento-

wać swoje uczelnie i swoje zainteresowania 

badawcze, zapoznać się z bazą dydaktyczną 

uczelni, zaplanować dalszą współpracę czy po-

równać funkcjonowanie swojej uczelni z AWF. 

Współpraca w ramach programu KA 107 

jest ewaluowana corocznie i co roku można 
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także zgłaszać nowe uczelnie z krajów poza-

europejskich do współpracy. Od wyników ewa-

luacji współpracy z dotychczasowymi partne-

rami oraz jakości prezentacji planów współ-

pracy z nowymi uczelniami zależy poziom i za-

kres finansowania programu na następny rok 

akademicki. A ponieważ plany na rok akade-

micki 2018/20219 zrealizowaliśmy wzorowo, 

na nadchodzący rok akademicki 2019/2020 

przyznano nam finasowanie na rekordową 

liczbę uczestników: 28 osób, w tym 5 studen-

tów. Poza dotychczasowymi partnerami z Gru-

zji, Tajwanu, Ukrainy oraz USA, będziemy go-

ścić pracowników z, i realizować wyjazdy na-

szych pracowników do nowych partnerów z: 

Chin (Yangzhou University), Izraela (Univer-

sity of Haifa), Republiki Południowej Afryki 

(North-West University) oraz USA (nowy part-

ner – University of Montana). Możemy więc 

powiedzieć, że Erasmus na AWF rozwija skrzy-

dła! 

Więcej informacji na temat mobilności do i 

z krajów partnerskich można uzyskać w Biurze 

Erasmus (tel. 71 347 31 03) oraz obserwować 

wiadomości na naszej stronie internetowej. 

 

      Justyna Cieplik 
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Olimp na szlaku…, relacja z wy-

prawy do Gruzji 
 

Gruzja 2019        

 

Początkiem każdego wyjazdu jest pomysł. Często po-

wstaje on w następstwie inspiracji czymś, co ktoś już zrobił 

przed nami. Tak było trochę i tym razem. Trzy lata temu grupa 

Olimpowiczów spakowała wielkie plecaki pełne sprzętu i pole-

ciała do Gruzji z planem zdobycia Kazbeku, ale o tym polecam 

poczytać we wcześniejszej relacji. Tym razem to Magda za-

częła poruszać, od czasu do czasu, ten temat, bo zafascynowana tym, co o kraju i jego kulturze 

słyszała, chciała przekonać się na własne oczy jak tam jest. Z początkiem wakacji nastąpił przełom, 

pojawiły się tanie bilety, a nas nie trzeba było namawiać, w ciągu jednego dnia decyzja została 

podjęta; we wrześniu lecimy. 

 

 

Rysunek 1. Jeden z przystanków w dro-

dze do Stepancmindy (Kazbegi) 

 

Do kraju wina i toastów przylecieliśmy 

w nocy. Pierwszym przystankiem było Tbi-

lisi, gdzie spotkaliśmy się z dwójką Olimpo-

wiczów, Justyną i Maćkiem, którzy kilka dni 

wcześniej wyruszyli zdobywać Elbrus. Po 

wymianie spostrzeżeń i przekazaniu części 

sprzętu przesiedliśmy się do busa i ruszyli-

śmy Gruzińską Drogą Wojenną, w kierunku 

Stepencmindy. Podróż była pełna wrażeń. 

Za oknami widzieliśmy obraz tak odmien-

nego od naszej rzeczywistości świata, 

przecudną przyrodę, a oprócz tego kie-

rowca, prowadząc z zawrotną prędkością, 

zadbał o to, by nie spadał nam poziom ad-

renaliny. Po kilku godzinach jazdy i kilku 

przystankach na zwiedzanie popularnych 

punktów turystycznych, dotarliśmy na 

miejsce. Było chłodno i wiał lekki zimny 

wiatr. Rozglądaliśmy się dookoła, jednak 

nigdzie nie było widać charakterystycznego ośnieżonego wygasłego wulkanu, który według opisów 

powinien wznosić się ponad miasteczkiem. Chmury zasłaniały gęstą kurtyną wszystko, co znajdowało 

się ponad świątynią Cminda Sameba 
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Rysunek 2. Widok na Kazbek  
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Następnego dnia rano przywitał nas niesa-

mowity widok. Tam, gdzie wczoraj były 

chmury, dzisiaj w świetle poranka wznosił się 

budzący podziw Kazbek. Spakowaliśmy się, 

zjedliśmy nasze pierwsze gruzińskie śniadanie 

i ruszyliśmy w drogę. 

 

Pierwszą noc pod namiotami zaplanowali-

śmy za przełęczą Arsza. Przewyższenie było 

spore, plecaki ciężkie, ale równym tempem 

w  dobrych nastrojach dotarliśmy na miejsce 

biwaku- 3000 metrów ponad poziomem mo-

rza. Po drodze poznaliśmy grupę alpinistów z 

Ukrainy, z którymi świetnie spędzało się czas. 

W obozie poczęstowali nas swoimi przysma-

kami: „Kakaszką” i słoniną. Zjedliśmy liofy 

(które pierwszego dnia smakowały jeszcze 

każdemu) i poszliśmy spać. 

 

Rysunek 3. W drodze do base camp'u 

 

Kolejnego dnia mieliśmy do pokonania 

około 600 m. w pionie, do byłej stacji meteo-

rologicznej, a obecnie schroniska- Bethlemi 

Hut. Krajobraz zmienił się wyraźnie, skończyły 

się trawy i ubogie różaneczniki, a ich miejsce 

zajęły wygłady lodowcowe, kamienie, żwiry 

i  później brudny lodowiec Gergeti. Pokonali-

śmy ten odcinek dość sprawnie i jeszcze przed 

zmrokiem założyliśmy nasz ,,base camp”. 

Dzięki przygotowanym przez poprzednie ekipy 

platformom pod namioty, otoczonym szańcami 

z kamieni osłaniającymi od wiatru, nie mieli-

śmy zbyt dużo roboty. Noc była długa i trudna. 

Z każdą godziną wiało coraz mocniej. Namio-

tem co chwila szarpały silne podmuchy. 
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Rysunek 4. Wyjście aklimatyzacyjne 

Następnego dnia udaliśmy się na aklimatyzację powyżej Czarnego Krzyża, na około 4000 m.n.p.m 

Nadal mocno wiało, a wierzchołek zasnuty był gęstymi chmurami. Szło nam się dobrze, mimo mę-

czącego niektórych przeziębienia. Osiągnęliśmy nasz cel, zrobiliśmy kilka zdjęć i spokojnym krokiem 

wróciliśmy do obozu. Wieczorem wesoło spędziliśmy czas, integrując się w górskim towarzystwie, 

przy dźwiękach gitary i akompaniamencie porywistych podmuchów wiatru. 

 

Pogoda miała poprawić się dopiero w nocy 

z wtorku na środę, więc nasz planowany atak 

opóźnił się o jeden dzień. Na dworze wiało 

i  sypało śniegiem, spacery nie wchodziły w 

grę, więc spędziliśmy dzień w towarzystwie 

ekipy Bezpiecznego Kazbeku (pozdrawiamy 

Marcina i Wojtka), walcząc z przenikliwym zim-

nem, z pomocą planszówek i gorącej herbaty.  

O godzinie 22 wiatr ustał, niebo oczyściło 

się z chmur, a szczyt ukazał się w pełnej oka-

załości w świetle księżyca. Wyglądało na to, że 

optymistyczna prognoza pogody jednak się 

sprawdzi i będziemy mogli ruszyć do ataku 

szczytowego. 

Przed pierwszą w nocy zadzwoniły budziki. 

W świetle czołówek zbieraliśmy się do wyjścia 

i gotowaliśmy wodę. Wiatru nie było już wcale, 

a jedyną pozostałością po warunkach sprzed 

kilku godzin była cienka warstwa śniegu. W 

namiotach wkoło także zapalały się czołówki, 

ekipy zbierały się do wyjścia, atmosfera była 

jak przed rozpoczęciem zawodów. Gotowanie 

wody zajęło więcej czasu niż się spodziewali-

śmy, ponieważ ta przygotowana poprzedniego 
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dnia częściowo zamarzła. Śniadanie po pierw-

szej w nocy smakowało całkiem nieźle, 

wszystko wydawało się iść po naszej myśli. 

Około drugiej byliśmy już prawie gotowi do 

wyjścia. Niestety, Magda czuła się na tyle źle, 

że nie chcąc zmniejszać szansy zespołu na 

zdobycie szczytu, postanowiła zostać w obo-

zie. Nie była to dla niej łatwa decyzja. Musieli-

śmy na szybko zmienić taktykę. Postanowili-

śmy związać się jedną liną, w czwórkowy ze-

spół. 

 

Rysunek 5. Przygotowanie do ataku szczytowego 

 

Pierwszy etap drogi minął nam bardzo przyjemnie. Szliśmy po świeżym śniegu przez morenę, 

rozmawiając z chłopakami z polskiej ekipy, było wesoło a czas płynął szybko. Wyprzedzaliśmy ko-

lejne duże zespoły idące z przewodnikami. Przed wejściem na lodowiec związaliśmy się liną i założy-

liśmy raki. Na plateau przywitał nas przepiękny wschód słońca. Niebo w oddali stopniowo zmieniało 

barwy, a krajobraz wkoło stawał się coraz lepiej widoczny.  

W okolicy plateau naszym oczom ukazał się niezbyt przyjemny widok. Podchodziliśmy do góry 

jednym długim sznurem ludzi. Kolumna przemieszczała się bardzo powoli. My też musieliśmy co 

chwila się zatrzymywać, ponieważ u nas też nie 

wszyscy czuli się dobrze, jedna osoba zaczęła mieć 

problemy z oddychaniem. Z każdą godziną wiało 

coraz mocniej, a przed nami do samego szczytu cią-

gnęła się długa kolejka, która zdawała się stać w 

miejscu. Na wysokości około 4800 m.n.p.m. podję-

liśmy decyzję o zawróceniu. Część z nas czuła się 

świetnie, jednak sytuacja u niektórych pogarszała 

się wyraźnie z każdą chwilą. Decyzja była trudna, 

zwłaszcza, że szczyt wydawał się naprawdę blisko. 

 

 

Rysunek 6. Na wysokości około 4800m n.p.m. 

Podczas zejścia lodowcem dogoniło nas 

trzech mężczyzn schodzących ze szczytu. Wi-

dok był dość nietypowy, ponieważ panowie 

schodzili z psem. Jeden z bezpańskich kauka-

skich psów towarzyszył im od stacji meteo aż 

na sam wierzchołek Kazbeku. Co ciekawe 

w  połowie lodowca pies stwierdził, że nie ma 

zamiaru jeszcze schodzić i dołączył się do in-

nego zespołu idącego w górę. To dopiero do-

bra kondycja! 

 

Po kilku godzinach odpoczynku przy 

Bethlemi Hut zwinęliśmy naszą bazę i ruszyli-

śmy w dół, prosto do Stepencmindy. Kolejne 

dni poświęciliśmy na zwiedzenie stolicy kraju- 

Tibilisi, oraz odwiedzenie najpopularniejszych 
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regionów m.in. Telawi- krainy winem płynącej 

i słonecznego Batumi. Ostatniego dnia, przed 

wylotem do Polski, część z nas udała się zoba-

czyć na własne oczy cuda natury, jakimi są wą-

wozy Martvili i Okatse, a pozostała dwójka po-

stanowiła spędzić trochę czasu w samym Ku-

taisi- dawnej stolicy Gruzji.  

 

 

Rysunek 7. Olimpowicze z ratownikami Bezpiecznego Kazbeku 

Gruzja jest krajem kontrastów: przecudowna 

przyroda poprzeplatana jest poradzieckimi two-

rami, tradycja ściera się z nowoczesnością. Znaj-

dziecie tu świetne jedzenie i przepyszne wino, 

a  miejsc wartych odwiedzenia jest dużo, ale Gru-

zja to przede wszystkim wspaniali ludzie, z jednej 

strony żyjący swoim własnym rytmem, wierni swo-

jej kulturze, a z drugiej, otwarci na odwiedzają-

cych, pomocni i mili.  

Z ogromną chęcią tam wrócimy i szczerze Was, 

drodzy czytelnicy, do tego zachęcamy! 

 

Rysunek 8. Most linowy w ogrodzie botanicznym, Tibilisi. 
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Rysunek 9. Tibilisi nocą 

Rysunek 10. Pani Prezes w tradycyjnym                   Rysunek 11. Jedna z winnic rejonu Kakheti 

Gruzińskim nakryciu głowy.  

Rysunek 12, Rejon Martvili 
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Rysunek 13. Plaża w Batumi          Rysunek 14. Opuszczamy Batumi i kierujemy się  

w stronę dworca 

 

Rysunek 15. Ruiny w otoczeniu katedry Bagrati, Kutaisi 

 

Martyna Krzywicka, 

Magdalena Półtorak 
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Przegląd prasy akademickiej 
 

 

Forum Akademickie 

W wakacyjnym wydaniu Forum Akademickiego na uwagę zasługuje artykuł Pawła Śpiechowicza  

Licealiści jak studenci.  

 

Uniwersytet Łódzki wprowadził innowa-

cyjny program „Zdolny uczeń – świetny 

student”. Przygotowano go z myślą o naj-

lepszych licealistach, niekoniecznie jednak 

z najlepszymi ocenami. To program stwo-

rzony przede wszystkim dla pasjonatów, 

pragnących rozwijać swoje skonkretyzo-

wane już zainteresowania naukowe. Chcie-

liśmy pokazać im uniwersytet jako miejsce 

przyjazne pozytywnym pasjom, jako 

świetne środowisko prowadzenia badań – 

mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor ds. 

studenckich UŁ, twórca programu. 

Program wystartował już po raz drugi. 

Jego uczestnicy piszą artykuły, podobnie 

jak magistranci gromadzą materiały do 

prac, maja tez możliwość rozwoju dzięki 

najnowszemu sprzętowi, którego w ich 

szkołach nie ma. 

Młodzież, podobnie jak wykładowcy 

podkreślają, iż spotkania nie polegają na 

wygłaszaniu wykładów, lecz na wspólnych 

poszukiwaniach i dialogu… Młodzi ludzie 

konfrontują się tutaj z atmosfera uczelni. 

 

W tegorocznej edycji programu wzięło udział blisko 100 osób z Łodzi i okolic. Powstały realne 

więzi między najmłodszymi badaczami a nauczycielami akademickimi UŁ – zespoły skupione na 

wspólnych tematach i badaniach. 

Uniwersytet Łódzki – największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce, przeciera zatem szlaki 

pozostałym uczelniom wyższym w Polsce w innym niż dotychczas sposobie pozyskiwania zdolnych 

studentów. 
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Alma Mater 

Z październikowego numeru mie-

sięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Alma Mater dowiadujemy się, iż Kry-

styna Zachwatowicz – Wajda przeka-

zała, zgodnie z wolą swojego zmarłego 

męża , wybitnego polskiego reżysera - 

Andrzeja Wajdy, Muzeum Collegium Ma-

ius UJ liczne po nim pamiątki. 

Wśród cennych przedmiotów przeka-

zanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

przez Andrzeja Wajdę znajdują się pa-

miątki z wiązane z reżyserem: nagrody, 

medale i wyróżnienia za jego działalność 

artystyczna, kulturalna i społeczną, jak 

chociażby nadany w 199r. Order Polonia 

Restituta – Krzyż Wielki Orderu Odro-

dzenia Polski I klasy. Jest także statu-

etka Oscara, przyznana artyście w 2000 

roku przez Amerykańską Akademię 

Sztuki i Wiedzy Filmowej za całokształt 

twórczości, oraz galowy strój, tzw. zie-

lony frak ze szpadą, który reżyser miał 

na sobie podczas uroczystości przyjęcia 

go w poczet członków francuskiej Aka-

demii Sztuk Pięknych. 

Pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda była także szczególnym gościem tzw. śniadania profesor-

skiego organizowanego w rocznicę odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla Władysława 

Jagiełłę. 

Spotkania profesorów przy wspólnym stole połączone z wykładem nawiązują do tradycji posiłków 

uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, będących okazja do naukowych dyskusji. 

Piękna tradycja. 

 

                      Ligia Poniatowska 
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QLTURALNIE czyli co warto przeczytać, co warto zobaczyć 

i co w qlturalnej trawie piszczy… 
 

 

„Przyjaciel” to powieść Sigrid Nunez, książka 

nagrodzona prestiżową nagrodą National Book Award 

2018. 

Bezimienna bohaterka traci swojego przyjaciela, 

mentora. Pozostaje po nim wielka puskta oraz niespo-

dziewany „spadek”… wielki dog arlekin Apollo, którym nie 

chcą się zająć ani podstarzała wdowa ani nieutrzymująca 

ze zmarłym kontaktów córka.  

Tytułowy „Przyjaciel” to zarówno zmarły jak i odzie-

dziczony po nim pies. Niemniej sięgając po książkę i zer-

kając na okładkę można odnieść pierwsze wrażenie, iż 

powieść mówi o przyjaźni człowieka ze zwierzęciem. 

Zmarły był przyjacielem, pies nim jest. 

„Przyjaciel” to książka o przyjaźni, miłości, psiej psy-

chologii i śmierci, ale przede wszystkim o przeżywaniu 

żałoby – przez człowieka i przez psa. Nasza bohaterka i 

Apollo w niezamierzony sposób pomagają sobie nawza-

jem przeżyć ten szczególny czas. 

Wzruszającą sceną jest odkrycie przez narratorkę, że pies lubi jak czyta się na głos, a jej samej 

też to pomaga. Mimo, iż książka przepełniona jest smutkiem nie zrażajmy się, znajdziemy w niej 

również wiele zabawnych momentów.  

A jacy się bohaterowie? Dla mnie, Apollo – na tle postaci głównej bohaterki i zmarłego wypada 

zdecydowanie sympatyczniej. Mężczyzna żył według własnych, nie do końca moralnych zasad. Nie 

rzadko sprawiał innym przykrość i cierpienie. Wydawać by się mogło, iż nie lubił być pisarzem, nie 

lubił uczyć pisarstwa, a jednocześnie uważał się za najlepszego. Bohaterka natomiast jest ślepo 

zapatrzona w swego mentora, również uważa się za lepszą w stosunku np. do swoich studentów. 

A pies….? Najlepszy przyjaciel człowieka, akceptuje go ze wszystkimi zaletami i wadami. Kocha 

bezinteresownie. 

Proszę nie oczekiwać wartkiej, pełnej zwrotów akcji. To mądra, poruszająca książka o poszuki-

waniu sensu życia. 
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16 sierpnia br. swoją polską premierę miał najnowszy film Quentina Tarantino Unce upon a 

time in Hollywood. 
Reżyser poświęcił film swojej ulubionej epoce w 

Fabryce Snów (akcja rozgrywa się w 1969r.), nawią-

zując w nim do prawdziwych zdarzeń jak również do 

filmów, seriali oraz programów telewizyjnych z tam-

tych lat. Mamy tu zatem dobrze znany wątek Charlesa 

Mansona i jego sekty, Sharon Tate i Romana Polań-

skiego, zbrodnię przy Cielo Drive. 

Film twórcy „Pulp Fiction” nawiązuje, chociażby sa-

mym tytułem, do dwóch filmów Sergio Leone - twórcy 

klasycznego gatunku westernów: Pewnego razu na 

dzikim zachodzie  i Dawno temu w Ameryce. W finale 

filmu pobrzmiewa muzyka do złudzenia przypomina-

jąca słynną Kołysankę Komedy z Dziecka Rosemery 

Polańskiego.  W ścieżce dźwiękowej filmu w ogóle do-

minuje muzyka lat 60, w tym utwory wyprodukowane 

przez Terry Melchera, u którego Manson bezskutecznie 

starał się wydać swoją płytę. Melcher był również 

wcześniejszym właścicielem willi przy Cielo Drive, tej 

samej, do której wprowadzili się później Polański i Tate. 

Ciekawym chwytem zastosowanym przez Tarantino jest motyw „filmu w filmie” . Główni bohate-

rowie to aktor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) oraz jego kaskader - dubler Cliff Both (Brad Pitt) 

spędzający czas przede wszystkim na planach filmowych. Można zaryzykować tu stwierdzenie, iż 

świadomie lub nie świadomie Tarantino sięgnął po szekspirowski motyw „teatru w teatrze”. 

W Unce upon… nie trudno również odszukać nawiązań reżysera do jego własnej twórczości. Po 

raz kolejny pojawia się „motyw” papierosów Red Apple znany wcześniej chociażby z filmów Kill Bill 

czy Pulp Fiction. 

Z ciekawostek: Margot Robbie grająca Sharon Tate nosiła na planie rzeczy i biżuterię zamordo-

wanej aktorki. Dowodzi to tylko dbałości Tarantino o najdrobniejsze szczegóły. No i ogólnie znany 

już fakt: w postać Romana Polańskiego wcielił się polski aktor młodego pokolenia Rafał Zawierucha. 

Jego rola jest epizodyczna, ale dobrze zagrana. W końcu każdy chciałby zagrać u samego Tarantino, 

nawet epizod. 

Polecam film nie tylko miłośnikom twórczości Quentina Tarantino, polecam film przede wszystkim 

wielbicielom kina przez duże K. 

 

       

 

 

 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


Życie Akademickie – Newsletter październik 2019 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 53 
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. 

Olga Tokarczuk – laureatką literackiego Nobla 2018 

 

 

 

10 października 2019r. to wielki dzień dla polskiej literatury. Olga Tokarczuk została laureatka 

literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok. 

Szwedzka Akademia doceniła polską pisarkę za narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklope-

dyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia.  

Olga Tokarczuk znalazła się w szacownym gronie polskich literackich noblistów: Henryka Sien-

kiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. 

Olga Tokarczuk, mieszkająca obecnie we Wrocławiu, jest autorką powieści, esejów, zbiorów opo-

wiadań oraz scenariuszy filmowych. 

Została nagrodzona m.in. Literacką Nagrodą Nike oraz Międzynarodową Nagrodą Bookera. 

Tym, którzy nie poznali jeszcze twórczości naszej nowej Noblistki polecam jej książki: „Bieguni”, 

„Prowadź pług przez kości umarłych” (na jej podstawie powstał film Agnieszki Holland „Pokot” – też 

wart obejrzenia), „Dom dzienny, dom nocny”, „Księgi Jakubowe”, „Prawiek i inne czasy” czy zbiór 

esejów „Moment niedźwiedzia”. 

 

                     Ligia Poniatowska 
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Olejnica po sezonie- fotoreportaż 
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Radosna Uczelnia w anegdotach i wspomnieniach spisanych 

przez Henryka Nawarę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeolog 

 

Podczas zebrania w Centrum Historii Uczelni 

poproszona przeze mnie o zrobienie pamiątko-

wego zbiorowego zdjęcia Anna Burdukiewicz 

powiedziała: 

„Mój mąż twierdzi, że wraz z upływem lat staję 

się dla niego coraz cenniejsza i coraz bardziej 

mnie kocha” i zaraz dodała: „Mąż jest 

archeologiem”.  

                                              H. Nawara 

 

 

Najstarszy człowiek we wsi 

 

Jedna z grup studenckich, która przygotowywała wieczornicę o tematyce 

patriotycznej, miała za zadanie odszukać mieszkającego w okolicy 

weterana powstań wielkopolskich. Zadanie to przypadło Januszowi 

Pietrzykowi. Podchodząc do najbliżej stojącej chaty, zagadnął stojącą na 

progu gospodynię: 

– Dobra kobieto, powiedzcie mi, gdzie tu mieszka najstarszy człowiek we wsi? 

– Panie, nie ma go… On już nie żyje!  

H. Nawara 

 

 

 

W ilustracji na pierwszej stronie okładki wykorzystano fragmenty portretów rektorów WSWF i AWF 

we Wrocławiu autorstwa Alicji Kruk 
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