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Z „Życia” Uczelni 

 
AWF Wrocław obecny na Gali Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska 
 

Na początku lutego br. 

(01.02) po raz piąty na Zamku 

Królewskim w Warszawie, 

podczas uroczystej Gali, 

zostały wręczone nagrody 

Europejskiego Klubu Biznesu 

Polska.  Jak co roku 

Stowarzyszenie uhonorowało 

osoby i  firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do 

rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury 

i sportu, a także te które osiągnęły sukces na skalę 

międzynarodową. Jedną z najważniejszych nagród VICTORIA 

EUROPAE 2019 VICTORIA EUROPEJSKA, otrzymał Pan Andrzej 

Kraśnicki, doktor honoris causa naszej Akademii, Prezes 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laudację nawiązującą do 

jego osiągnięć, związanych z działalnością na rzecz umacniania 

pozycji polskiego sportu na arenie krajowej i międzynarodowej, 

wygłosił Rektor naszej Uczelni dr hab. Andrzej Rokita, prof. 

AWF. 
Źródło foto: ekb.org.pl 
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Źródło fot jajka: www.kreatywnyswiat.pl 

Kinga Jakubowska – studentka I roku Wydziału 

Sportu odkryciem roku w Plebiscycie „Słowa 

Sportowego” 
 

8.02.2020 odbył się Bal Sportowca „Słowa Sportowego”, podczas 

którego wyróżnieni zostali najpopularniejsi ludzie sportu na Dolnym 

Śląsku. Nie mogło zabraknąć oczywiście przedstawicieli AWF 

Wrocław. W kategorii Odkrycie Roku nagrodzona została Kinga 

Jakubowska, studentka I roku AWF Wrocław na Wydziale Sportu. 

Kinga Jakubowska jest piłkarką ręczną, grającą na pozycji prawego 

rozgrywającego w 

zespole KPR Gminy 

Kobierzyce.  

 

W rozgrywkach 

piłki ręcznej PGNiG Superliga Kobiet jest postacią 

bardzo wyróżniającą się – aktualnym liderem w 

klasyfikacji strzelców. Jej bardzo dobre występy 

zaowocowały powołaniem do Reprezentacji Polski, a 

zespół w którym na co dzień występuje walczy o 

medal Mistrzostw Polski. 

 

 

Wybory uzupełniające do 

Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego 
 

W dniu 17 lutego 2020 roku odbyły się 

uzupełniające wybory do Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego AWF we Wrocławiu, w 

wyniku którego mandat członka Rady otrzymały 

następujące osoby: Kamila Jaje, Maja Malczyszyn 

oraz Ernest Żak. Tego samego dnia funkcję 

Przewodniczącej URSS objęła Katarzyna 

Mroczkowska. Dziękujemy jej poprzednikowi 

Szymonowi Mordze za prawie trzyletnią kadencję, 

życzymy dalszych sukcesów oraz ciągłej owocnej 

współpracy z Uczelnią i Studentami. 
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Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 

zespołu pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Rokity 

prof. AWF za „Znaczące osiągnięcie w zakresie 

działalności wdrożeniowej”. 
 

Podczas uroczystości w dniu 19 lutego 2020 roku 

w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w 

Toruniu, wręczono Nagrody Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w 5 kategoriach: za całokształt 

dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności 

naukowej, w zakresie działalności dydaktycznej, 

działalności wdrożeniowej i działalności 

organizacyjnej. 

Miło nam zakomunikować, że w gronie 

nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszej Uczelni. 

Nagrodę zespołową za „Znaczące osiągnięcia w 

zakresie działalności wdrożeniowej” związane z 

komercjalizacją wyników badań z wykorzystaniem piłek edukacyjnych i sprzedaż licencji 

na dystrybucję piłek edukacyjnych EDUball / BRAINball firmie z USA, otrzymali: 

dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF, 

dr Ireneusz Cichy, 

dr Tadeusz Rzepa 

Marek Nowicki 

Podczas uroczystości, która po raz  pierwszy, 

symbolicznie w Toruniu, w dniu rocznicy urodzin 

Mikołaja Kopernika odbywała się w ramach, nowo 

powołanego Święta Nauki Polskiej, poznaliśmy 

również laureatów Nagród Prezesa Rady 

Ministrów – przyznawanych za wyróżnione 

rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz 

działalność naukową. Swoje wyróżnienia wręczył 

także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
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Po Gali odbył się pokaz widowiska „Opera matematyczna 

– Paradoksalny Rozkład Sfery” w reż. Romana 

Kołakowskiego.  Była to opowieść o losach twórców 

Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Głównym bohaterem i 

jednym z założycieli szkoły jest Stefan Banach, który 

zabiera widza w osobistą podróż, rozgrywającą się na tle 

przełomowych wydarzeń dwudziestowiecznej Europy. 
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Wyniki XXVII Plebiscytu „Życia Akademickiego” na Najpopularniejszego 

Sportowca i Trenera Akademii Wychowania Fizycznego i Klubu Sportowego 

AZS- AWF we Wrocławiu – relacja z Gali 
 

25 lutego 2020 roku w budynku P4 im. Prof. 

Zdzisława Zagrobelnego, odbyła się uroczysta 

Gala i ogłoszenie wyników XXVII Plebiscytu 

„Życia Akademickiego” na Najpopularniejszego 

Sportowca i Trenera Akademii Wychowania 

Fizycznego i Klubu Sportowego AZS-AWF 

we Wrocławiu w 2019 roku. Uroczystość 

została zorganizowana pod patronatem JM 

Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dr 

Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej – Prorektora 

ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz 

przez Uczelnianą Radę Samorządu 

Studenckiego przy współudziale Klubu 

Sportowego AZS-AWF Wrocław, Redakcji „Życia 

Akademickiego”, Biura Promocji Uczelni, Biura 

ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, 

Centrum Informatycznego oraz Działu 

Administracyjno-Gospodarczego. 

Udział w Gali wzięli Prorektorzy, Dziekani 

i  Prodziekani wszystkich Wydziałów, 

przedstawiciele władz regionalnych i 

samorządowych, związków sportowych, firm 

i partnerów prywatnych, którzy swoją 

obecnością uświetnili naszą uroczystość. 

Gości przywitał Pan Rektor - dr hab. Andrzej 

Rokita, prof. AWF, który w kilku słowach 

skierował do zebranych okolicznościowe 

przemówienie. 

 

Uroczystość poprowadził, po raz siódmy 

z  rzędu, nasz pełen profesjonalizmu prezenter, 

Dawid Kutryn – pracownik Katedry 

Komunikacji i Zarządzania w Sporcie. 

 

Galę rozpoczęto od wyróżnienia Kapituły 

dla Drużyny Roku, którą została drużyna 

pływaków. W 2019 roku była najlepiej 

punktującą reprezentacją AWF Wrocław 

(139pkt)/(K75pkt-y, M64 pkt-y) spośród 

wszystkich dyscyplin, zgłoszony przez Uczelnię 

do Akademickich Mistrzostw Polski 2019. 

W rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi 

Międzyuczelnianej 2019 drużyna zajęła: 

w Klasyfikacji generalnej (1 m-ce; 1980 pkt.), 

W klasyfikacji generalnej kobiet (1 m-ce; 1008 

pkt.), 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (1 m-ce; 

972 pkt.). 
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W rozgrywkach Akademickich Mistrzostw 

Polski 2019: 

w Klasyfikacji generalnej kobiet, AWF Wrocław, 

1 miejsce 

w Klasyfikacji uczelni wychowania fizycznego 

kobiet, AWF Wrocław, 1 miejsce 

w Klasyfikacji uczelni wychowania fizycznego 

mężczyzn, AWF Wrocław 3 miejsce. 

 

Trenerem wyróżnionej drużyny pływackiej 

jest dr Stefan Szczepan, a w skład drużyny 

wchodzą: 

Zofia Adamczyk 

Dagmara Bogucka 

Jagoda Filipek 

Agnieszka Gajdowska 

Zuzanna Kit 

Klaudia Sadowska 

Dominika Sasin 

Monika Skorupa 

Michalina Tokarczyk 

Oliwia Zając 

Katarzyna Żyława 

Marek Brauntsh 

Mateusz Fajfer 

Mateusz Grzymski 

Mateusz Męczyński 

Łukasz Palica 

Mieszko Palmi-Kukiełko 

Mateusz Pinkosz 

Mateusz Ponicki 

Dominik Skiba 

Robert Szczutkowski 

Maciej Żukowski 

Podczas uroczystej Gali został także 

wręczony medal 100-lecia Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego prof. dr hab. Janowi Chmurze. 

Medal wręczył członek prezydium PKOL 

i jednocześnie vice Prezydent FISU 

(Międzynarodowej Federacji Sportu 

Akademickiego), Pan Marian Dymalski w 

towarzystwie JM Rektora dr hab. Andrzeja 

Rokity, prof. AWF. 

 

 Następnie miało miejsce uroczyste 

wręczenie patery dla Pana Michała Popka 

Prezesa Klubu Sportowego "Parasol" jako wyraz 

podziękowania za owocną współpracę z KS 

AZS-AWF Wrocław. Paterę wręczyli Prezes KS 

AZS-AWF Wrocław Pan dr hab. Jacek Stodółka, 

prof. AWF Wrocław wraz z Panem dr hab. 

Kazimierzem Witkowskim, Dyrektorem Klubu. 

 

Wyniki XXVII Plebiscytu w głosowaniu 

internetowym: 

Najpopularniejszy sportowiec: 

Mateusz Kosmalski - Od 2016 roku jest w 

składzie ścisłej reprezentacji Polski, z którą 

pojechał na Mistrzostwa Świata do Londynu, 
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oraz na Plażowe Mistrzostwa Świata w dywizji 

Men we francuskim Royan. 

Najpopularniejszy trener: 

Henryk Nawara - trener naszej drużyny 

badmintonowej, która bierze udział 

w Akademickich Mistrzostwach Polski.  

 

Henryk Nawara związany jest z "Życiem 

Akademickim" od samego początku, od 1993 r. - 

jako fotograf, ale i jako autor tekstów; 

"skarbnica" uczelnianych anegdot, które 

zebrane zostały w  książce Jego autorstwa pt. 

„Radosna Uczelnia”. Od kilku lat wybierany w 

naszych plebiscytach na najpopularniejszego 

trenera, wujka roku, lubiany przez młodzież 

organizator eventów kulturalnych, autor 

kilkunastu opracowań metodycznych i 

podręczników dot. gier, zabaw, a także 

spędzania wolnego czasu i wypoczynku. 

Kapituła XXVII Plebiscytu „Życia 

Akademickiego” na najlepszego sportowca i 

trenera AWF i KS AZS AWF Wrocław w 2019 r. 

przyznała nagrody w następujących 

kategoriach: 

Debiut roku wśród kobiet: 

Kinga Jakubowska – studentka I roku AWF 

Wrocław na Wydziale Sportu. Kinga 

Jakubowska jest piłkarką ręczną, grającą na 

pozycji prawego rozgrywającego w zespole KPR 

Gminy Kobierzyce. W rozgrywkach piłki ręcznej 

PGNiG Superliga Kobiet jest postacią bardzo 

wyróżniającą się – aktualnym liderem w 

klasyfikacji strzelców. Jej bardzo dobre występy 

zaowocowały powołaniem do Reprezentacji 

Polski, a zespół w którym na co dzień występuje 

walczy o medal Mistrzostw Polski. W dniu 

8.02.2020 podczas Balu Sportowca „Słowa 

Sportowego” Kinga została nagrodzona w 

kategorii Odkrycie Roku. 

 

Debiut roku wśród mężczyzn: 

Damian Chrzanowski - student I roku na 

Wydziale Sportu i zawodnikiem Śląska 

Wrocław. W  grudniu 2019 r. podczas 

Mistrzostw Polski w  pływaniu w Ostrowcu 

Świętokrzyskim na dystansie 200m stylem 

motylkowym wypełnił minimum na 

Mistrzostwa Europy, które odbędą się w 

Budapeszcie w 2020r. Podczas tych zawodów 

poprawił wiele swoich rekordów życiowych. 

 

 

Najlepszy wynik w sporcie powszechnym 

dla zawodnika: 
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Zuzanna Parysz - wielokrotna medalistka 

Mistrzostw Polski, pomimo młodego wieku 

reprezentowała Polskę za granicą, uczestnicząc 

m.in. w 2017 roku w Mistrzostwach Europy, a 

wcześniej w wielu prestiżowych turniejach 

międzynarodowych: otwartych mistrzostwach 

Niemiec, Danii, Grecji i Izraela. W tym roku 

dzięki przychylności władz Uczelni wraz z 

innym naszym studentem Wojciechem Saj 

przywieźli badmintonowi trofea sportowe z… 

Zambii. Jest aktualną Mistrzynią Akademii 

Wychowania Fizycznego w badmintonie. 

 

Najlepszy wynik w sporcie powszechnym 

dla trenera:    

Stefan Szczepan - Trener naszej wyróżnionej 

drużyny pływackiej. Stefan Szczepan jest 

absolwentem naszej Uczelni. Studencką sekcję 

pływacką przejął z rąk Magdaleny Chrobot, 

która opiekowała się pływakami, zdobywając 

wraz z  nimi wiele sukcesów podczas 

Akademickich Mistrzostw Polski i Dolnośląskiej 

Ligi Międzyuczelnianej. Każdy początkujący 

trener ma prawo do okresu oswajania się z 

nowymi zadaniami i wyzwaniami. W przypadku 

dr Stefana Szczepana niemal z marszu przyszły 

znakomite wyniki i dobra, sportowa passa. Jest 

lubianym i  mimo młodego wieku już cenionym 

trenerem. Wraz z drużyną pływaków stanowi 

naszą chlubę i powód do dumy. 

Najlepszy trener w sporcie paraolimpijskim: 

Beata Pożarowszczyk-Kuczko - trener 

pływania. Wraz ze Sławomirem Kuczko tworzą 

duet trenerski Oliwii Jabłońskiej, która w roku 

2019 w Londynie uzyskała złoty medal 

Mistrzostw Świata na dystansie 400m stylem 

dowolnym, oraz rekord Europy. 

Najlepszy zawodnik w sporcie 

paraolimpijskim wśród kobiet:     

Oliwia Jabłońska - Złota medalistka Mistrzostw 

Świata w Londynie. W tegorocznym plebiscycie 

Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportowca 

Dolnego Śląska roku 2019 zajęła 3 miejsce.  
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Za swoją ciężką pracę jest nagradzana przez 

władze Dolnego Śląska. W maju 2019 otrzymała 

z rąk Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. 

Uzyskała także stypendium MNiSW za swoje 

osiągnięcia sportowe. 

 

Najlepszy zawodnik w sporcie 

paraolimpijskim wśród mężczyzn: 

Konrad Powroźnik – zdobywca trzech złotych 

medali w Sau Paulo w Brazylii w 2019 roku 

podczas Mistrzostw Świata Głuchych w 

pływaniu. Brązowy medal na 400 m stylem 

zmiennym, brązowy krążek w sztafecie 4 x 100 

m stylem dowolnym w składzie z Julią Dragan, 

Arturem Pióro i Julią Chmielewską. A na swoim 

koronnym dystansie 200 m stylem 

motylkowym zdobył srebrny medal. 

 

Wyniki XXVII Plebiscytu „Życia 

Akademickiego” na najlepszego sportowca oraz 

trenera AWF i AZS AWF we Wrocławiu w 2019 

roku: 

Najlepszy sportowiec: 

I miejsce – Oliwia Jabłońska - pływanie 

II miejsce - Natalia Kaczmarek - lekkoatletyka 

III miejsce – Dominika Sztandera - pływanie 

IV miejsce - Rafał Omelko - lekkoatletyka 

V miejsce – Agata Ozdoba-Błach – judo 

Najlepszy trener: 

I miejsce - Marek Rożej - lekkoatletyka 

II miejsce – Beata Pożarowszczyk-Kuczko - 

pływanie 

III miejsce – Wiesław Błach - judo 

IV miejsce – Jacek Skrzypiński - lekkoatletyka 

V miejsce – Marcin Ściślak - siatkówka 

W czasie uroczystej gali muzyczną oprawę 

zapewniła studentka naszej uczelni Karolina 

Gefert - uczestniczka VII edycji "The Voice of 

Poland". Podczas gali wystąpiła także wspaniała 

grupa Cheerleaders Wrocław - najlepszy zespół 

cheerleaders, ogłoszony w plebiscycie Tauron 

Basket Ligi, w którym występują absolwentki 

naszej Uczelni. 
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W trakcie wydarzenia zostały rozlosowane 

nagrody spośród uczestników Gali, którzy kupili 

bilety na Bal Sportowca, co było oczywiście 

dodatkową atrakcja dla przybyłych osób. 

Patronatem medialnym wydarzenie objęły: 

Sports Channel / Sport Game 

Słowo Sportowe 

Echo 24 

Obsługa dźwięku i oprawa świetlna firma: 

SoundSpace 

Organizatorzy XXVII Plebiscytu „Życia 

Akademickiego” na najlepszego sportowca i 

trenera Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu i KS AZS-AWF we Wrocławiu 

składają gorące podziękowania sponsorom, 

którzy ufundowali nagrody i pamiątki dla 

naszych laureatów. Są to między innymi: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego 

Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 

Firmy Granite Von Striegau Sp. z o.o. 

Rzetelnej Firmy – Kaczmarski Group sp. z o.o. 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

Akademickiego Związku Sportowego 

Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 

Firmy Poplawska Group sp. z o.o. sp. 

komandytowa – dawn. Clarena 

Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR 

1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław s.a. 

Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego 

SMS Junior Wrocław 

Regionalnego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Dolny Śląsk” 

Międzywojewódzkiej Przychodni Sportowo-

Lekarskiej s.a. we Wrocławiu 

Rady Uczelni Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

Centrum Medycyny Przeciwstarzeniowej i 

Dietetyki Klinicznej REVITA 

Firmy PPH Wadex SA 

Firmy DTS Vending 

Dolnośląskiej Federacji Sportu 

Gabinetu Rehabilitacyjnego Władysława 

Kopysia 

Cherry Club 

Restauracji „Kardamon” 

Palarni Kawy Mała Czarna 

Firmy Admi Sp. z o.o. 

Firmy IDEA BROKER Sp. z o.o. 

Polskiego Związku Skimboardingu 

SCANMED S.A. 

netWRO Jerzy Barabasz 

dr Jerzego Kosy 

Euro-Sportring, organizatora Wrocław Trophy 

Firmy Dacco Dariusz Jaworski 

Firmy ESA SPORT Andrzej Sołtan 

Biura ERASMUS+ AWF Wrocław 

Sklepu Sportowego SportsDirect.com 

GOAIR! POWIETRZNE MIASTO 

GOJUMP WROCŁAW Park Trampolin 

Bungee Wrocław 

Restauracji 77 Sushi - Premium Food 

Restaurants S.A. 

VERTIGO Jazz Club & Restaurant 

Restauracji Pizza DOMINIUM S.A. 

Telewizji Echo24 Sp. z o.o. 

Sportgame 

„Słowo Sportowe” 

Dawid Kutryn Presents. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

pracownikom naszej Uczelni, w szczególności 

pracownikom Działu Administracyjno-

Gospodarczego. Dziękujemy naszym 

zaangażowanym Studentom, na których zawsze 

można liczyć. Wszystkim, którzy przyczynili się 

do organizacji, tego tak ważnego dla 

społeczności akademickiej i  środowiska 

wrocławskiego wydarzenia, bardzo gorąco 

dziękujemy. 

Dziękujemy także Młodzieżowemu Centrum 

Sportu za możliwość zorganizowania Balu 

Sportowca, organizowanego przez Uczelniana 

Radę Samorządu Studenckiego, w sali 

bankietowej Stadionu Olimpijskiego. 

Zapraszamy na kolejną XXVIII Galę za rok. 
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Po Gali Plebiscytu Życia Akademickiego, jak co roku odbył się Bal Sportowca, który tradycyjnie 

rozpoczęło przemówienie JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF. Nowością tego wydarzenia 

był jego motyw przewodni - po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się zaproponować 

uczestnikom bal maskowy. Przy wejściu każda osoba otrzymała od Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego maskę, a każda z pań, dodatkowo różę. W tym roku, o dobrą zabawę do białego rana 

dbał DJ Orlov.  

Dokładnie na godzinę dwunastą w nocy organizatorzy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę 

dla uczestników wydarzenia - tort od zaprzyjaźnionej cukierni Nugat, który ufundowała firma Cherry 

Club Wrocław.  

Po słodkim poczęstunku przystąpiono do loterii z nagrodami. Wśród nagród dla uczestników 

znalazły się: 15 voucherów dla dwóch osób na godzinę zabawy od GoAir - Powietrzne Miasto, 30 

podwójnych zaproszeń na wybrane wydarzenia od Vertigo Jazz Club, 4 vouchery po 100 zł oraz 20 

kart stałego klienta od 77 Sushi, 4 vouchery na kawę i ciasto od kawiarni Pokruszone, 10 voucherów 

na godzinę zabawy dla jednej osoby od GoJump 

Wrocław, 15 voucherów na pizzę XXL od Pizza 

Dominium oraz nagroda główna w postaci 

najnowszego aparatu Instax oraz 5 voucherów na 

skok z fotorelacją od Bungee 

Wrocław. W balu wzięło udział 150 

osób.  
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Fotorelację z Balu wykonał Paweł Rogalski FOTOGRAFIA 

                    Katarzyna Mroczkowska 
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XXXIV Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza 
 

1 marca rozegrano XXXIV  Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza. Organizatorem zawodów była 

Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Memoriał odbył się pod patronatem Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dzięki  wsparciu prorektora ds. 

studenckich i sportu akademickiego dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej. 

 

Zawody odbyły na stoku nr 5, firmy Winterpol. 

Otwarcia i zakończenia zawodów w imieniu władz 

uczelni dokonał dr Piotr Kunysz, sędzia główny oraz 

kierownik Zespołu Zimowych Form Rekreacji. 

Na starcie pierwszej części zawodów (slalomu 

giganta) stanęło 71 zawodników i zawodniczek. 

Każdy z zawodników miał 2 przejazdy a w końcowej 

klasyfikacji uwzględniano lepszy czas każdego 

startującego.  
 

 

 

W drugiej części dwuboju – jeździe technicznej  (jazda techniczna oceniana przez ekspertów), 

w  większości wzięły udział osoby, dla których był to również egzamin instruktorski (specjalizacja 

instruktorska). W wyśmienitych warunkach (super przygotowany stok i piękna pogoda)  po rywalizacji 

sportowej zawodnicy demonstrowali a sędziowie oceniali ewolucje: łuki płużne, skręt równoległy NW, 

skręt równoległy długi oraz śmig. 

Klasyfikacja generalna: 

DZIECI   

Kulesza Anna 

MŁODZIEŻ   

Koziołek Marcel 

Jarus Aleksander 

Koziołek Zuzanna 

KOBIETY Stalmach Aleksandra 

Wójciak Gabriela 

Jachowicz Karolina 

MĘŻCZYŹNI   

Kowalczyk Robert 

Pacan Adam 

Mikołajczak Ignacy 

Tradycją memoriału jest wyłonienie najlepiej 

jeżdżącego technicznie zawodnika, który otrzymuje 

puchar ufundowany przez JM Rektora AWF 

Wrocław. W tym roku na najwyższym podium 

stanęła Wójciak Gabriela (AWF Wrocław), 

której suma ocen z jazdy technicznej wyniosła 

34,5  pkt (na 40 możliwych). 
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Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za 

rok na XXXV już Memoriał im. Bronisława 

Haczkiewicza, który odbędzie się już tradycyjnie w 

pierwszą niedzielę marca 2021 roku. 

 

 

 
      Tekst i foto: Piotr Kunysz 
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Prof. dr hab. Andrzej Rokita powołany przez Ministra  

do Społecznej Rady Sportu 
 

W dniu 5. marca br. Minister Sportu Pani Danuta 

Dmowska-Andrzejuk zwołała, w siedzibie 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady 

Sportu. 

Społeczna Rada Sportu to organ doradczy, 

w  skład której wchodzą przedstawiciele 

polskiego sportu m.in. zawodnicy, trenerzy, 

nauczyciele akademiccy, prawnicy, a także osoby 

reprezentujące wojsko, PFRON, PKPAR i wiele 

innych instytucji współpracujących na co dzień z 

Ministerstwem Sportu. 

W gronie powołanym 

znalazł się także 

Rektor naszej 

Akademii profesor 

Andrzej Rokita, 

co z pewnością jest 

dużym wyróżnieniem 

dla naszej Uczelni. 

 
Fot. www.gov.pl 
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Doktor habilitowany Andrzej Rokita uzyskał tytuł profesora 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. nadał dr hab. 

Andrzejowi Rokicie tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

                     Serdecznie gratulujemy. 
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Wywiad z JM Rektorem prof. dr hab. Andrzejem Rokitą 
 

Panie Rektorze – nasza rozmowa miała wyglądać zgoła inaczej, 

ale niestety zmieniła się rzeczywistość. Świat, a co za tym idzie 

również Polska, został opanowany przez koronawirusa. 

Proszę powiedzieć jak nasza uczelnia sobie w tej chwili radzi, 

jak funkcjonuje? 

 

Uczelnia jest stabilna i bezpieczna. Większość działań odbywa się 

z  wykorzystaniem możliwości internetu. Oto trochę szczegółów.  

6 marca zwołałem posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

które podtrzymało decyzję z 5 marca o zawieszeniu zajęć w 

bezpośrednim kontakcie ze studentami podczas najbliższej sesji 

zjazdowej studentów studiów niestacjonarnych (była to jedna z 

pierwszych trudnych decyzji – absolutnie uzasadniona).  

 

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowałem o raportowaniu 

sytuacji (wtedy zagrożenia epidemicznego – dzisiaj epidemii) każdego dnia (włącznie z sobotami, 

niedzielami) na każdym wydziale, w pionie kanclerza, w akademiku, w biurze Erasmusa i innych 

jednostkach Uczelni. W raportach tych opisujemy działania, które podejmujemy, a także gromadzimy 

inne informacje (jak rozporządzenia czy dane ze stron internetowych: MNISW, MZ, GIS, czy 

województwa dolnośląskiego i miasta Wrocław). W ten sposób każdego dnia do godz. 9 rano otrzymuję 

od Prorektora ds. Nauczania, zebrane przez Pana Marka Janusza informacje i mogę podejmować kolejne 

przemyślane działania, kolejne decyzje, które wypracowujemy wspólnie z Prorektorami, Dziekanami, 

Zespołem Kanclerskim i pozostałymi osobami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z tego miejsca 

BRADZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC.  

 

9 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola 

(KRUWIO), podczas którego omawialiśmy sytuację zagrożenia epidemicznego w Polsce. Następnego 

dnia odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie KRUWIO podczas którego podjęliśmy uchwałę o 

zawieszeniu zajęć w bezpośrednim kontakcie ze studentami na terenie Uczelni Wrocławia i Opola od 11 

marca 2020r. Wtedy też podjęliśmy uchwałę o odwołaniu tegorocznych Juvenalii. Były to niezwykle 

trudne decyzje ale absolutnie uzasadnione i konieczne z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo 

studentów i pracowników Uczelni. Był to czas bardzo dynamicznych działań, które miały na celu przede 

wszystkim zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej oraz kontynuowanie działalności 

Uczelni (m.in. odwołano wszelkie konferencje i wydarzenia organizowane przez AWF Wrocław, 

odwołano udział pracowników, studentów oraz doktorantów w konferencjach zagranicznych i 

krajowych, wstrzymano możliwość korzystania z Biblioteki Głównej, wstrzymano zakwaterowanie 

nowych osób w  domach studenckich oraz wprowadzono zakaz odwiedzin przez osoby nieposiadające 

karty mieszkańca. Dla wszystkich pracowników wprowadzono obowiązek ograniczenia bezpośrednich 

kontaktów służbowych na rzecz korespondencji elektronicznej i kontaktów telefonicznych). 

Nauczyciele akademiccy kontynuowali realizujację zajęć dydaktycznych zgodnie z planem, 

wykorzystując dostępne środki komunikacji (internet, telefon itp.).  Studenci realizowali swoje zadania 

przebywając w swoich miejscach zamieszkania. Udoskonaliliśmy portal OMNIS, który umożliwił 

dołączanie plików, rozszerzamy platformę e-learnignową MOODLE oraz zakupujemy licencję na 
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użytkowanie platformy ZOOM w celu zdalnego nauczania. Dokupiliśmy, dodatkowe 3 wirtualne pokoje 

(Cisco Webex Meeting) dla każdego wydziału po jednym w celu jeszcze lepszej, niezależnej komunikacji 

wirtualnej wewnętrznej na Uczelni. Dzisiaj 3 kwietnia 2020r z całą pewnością mogę stwierdzić, że 

pomimo epidemii koronawirusa, Uczelnia jest bezpieczna, Uczelnia funkcjonuje, wszystkie działania 

realizowane są na bieżąco, włącznie z posiedzeniem Senatu, które odbyło się w sposób wirtualny 26 

marca 2020r. (z głosowaniami jawnymi i  tajnymi) oraz 

posiedzeniami wszystkich Rad Wydziałów (2 kwietnia 

2020r. – również z głosowaniami jawnymi i tajnymi). O 

wszystkich tych działaniach informowałem społeczność 

akademicką na łamach strony internetowej Uczelni oraz na 

FB uczelnianym i FB studenckim. Zainteresowanych 

zapraszam do odwiedzenia strony poświęconej 

funkcjonowaniu Uczelni w warunkach zagrożenia COVID-

19 https://awf.wroc.pl/aktualnosci/aktualnosci-

koronawirus-4518 

 

Wszystkie te działania byłyby niemożliwe, gdyby nie 

zaangażowanie wielu osób, m.in. Prorektorów, Dziekanów, 

Studentów, Kanclerzy, Dyrektora Spraw Pracowniczych, 

Kwestora, sekretarza Rektora, Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego (w tym szczególnie Marka Janusza i 

Włodzimierza Reczko). Szczególne słowa podziękowania 

kieruję do Pani Izabeli Ubowskiej i Pana Krzysztofa 

Grzegorczyka za nadzór nad wieloma sprawami 

zarządzania z wykorzystaniem IT, m.in. za możliwość przeprowadzenia Senatu i Rad Wydziałów. 

 

Spotkania w bezpośrednim kontakcie 

z  Zespołem Zarządzania Kryzysowego 

odbywałem do 13. marca. Od 16 marca 

spotkania odbywają się wirtualnie z 

wykorzystaniem Cisco Webex Meetings 

 

 

Jeżeli ogłoszony przez rząd stan 

epidemii i wszystkie związane z tym 

obostrzenia będą dłużej obowiązywały, 

jak w takim razie nasi studenci zaliczą 

rok? 

 

Przygotowujemy się również i na taki (bardzo prawdopodobny) scenariusz. Poprosiliśmy Dziekanów, 

Kierowników Katedr, Kierowników Zakładów o dokonanie wraz z nauczycielami akademickimi analiz 

potrzeb do realizacji poszczególnych przedmiotów. Zapytaliśmy czy i ew. ile będą potrzebować czasu 

na zrealizowanie treści praktycznych, po to, żeby je zaplanować i zrealizować po umożliwieniu 

bezpośredniego kontaktu ze studentami (być może w maju / czerwcu / lipcu, a być może dopiero we 

wrześniu 2020r.). Chcielibyśmy zakończyć rok akademicki 2019/2020 zgodnie z planem tj. do 30 

września 2020r. Jeśli nie będzie możliwości zrealizowania wszystkich przedmiotów na poszczególnych 
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latach studiów będę prosił poszczególne Rady Wydziałów o wnioski do Senatu o przesunięcie ich 

realizacji na kolejny rok akademicki. 

Czy mamy, jako uczelnia, plan B dotyczący rekrutacji w przypadku przesunięcia matur? 

 

Dostosujemy się do każdej sytuacji. Potrafimy to robić szybko i skutecznie, a co najważniejsze 

bezpiecznie. Dzisiaj przygotowujemy się do Dnia Drzwi Otwartych w naszej Uczelni – oczywiście 

wirtualnie, będziemy z kandytami 4 kwietnia 2020r razem. Będziemy prezentowali naszą wspaniałą, 

Słoneczną Uczelnię na FB. Wierzę, że jak co roku odwiedzi naszą uczelnię wielu kandydatów, którzy 

będą rekrutowali się na studia na rok akademicki 2020 / 2021. 

 

Zamykając temat pandemii – proszę powiedzieć jak Pan, prywatnie, postrzega naszą nową 

rzeczywistość? Jak to, według Pana, wpłynie na nas, ludzi? 

 

Dla mnie jest to stan walki, a nawet wojny, z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus SARS-Cov-

2. Straszna rzecz przydarzyła się ludzkości, coś niewyobrażalnego, o niesamowitej skali, nikt chyba 

czegoś takiego nie przewidywał. Dlatego musimy być wszyscy razem, zapobiegając, przeciwdziałając i 

zwalczając COVID-19. Razem, jesteśmy w stanie wygrać tę wojnę z koronawirusem, zostając w domach, 

izolując się, stosując zasady higieny (zwłaszcza rąk) oraz stosując się do: Rozporządzeń Rady Ministrów 

w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, zaleceń Ministra Zdrowia, czy Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Jak ta sytuacja wpłynie na nas, ludzi ? Wydaje mi się, że podobnie jak wpłynął wirus SARS na Azję. To 

przecież tam widywaliśmy osoby w maseczkach, trochę dziwiliśmy się, to tam w większości miejsc 

publicznych były środki do dezynfekcji rąk. Pięciokrotnie byłem w Azji (i w tej biedniejszej części jak 

Jemen, czy w wielkich ale bardzo kontrastowych Chinach, ale byłem też w bogatym Singapurze i 

dwukrotnie na Tajwanie - mam tam wielu kolegów). Przede wszystkim w Singapurze niesamowicie dba 

się o  czystość rąk i miejsc publicznych (metro, autobusy itp.). Jestem przekonany, że również w 

pozostałych częściach świata będziemy uwrażliwieni na higienę rąk i czystość miejsc publicznych. W 

Singapurze, na korytarzach w szkołach widziałem wielkie umywalki tzw: „koryta” z kilkunastoma 

kranami i  mydłami – równocześnie mogło w nich myć ręce wielu uczniów.  Wydaje się również, że 

będziemy częściej zastanawiali się nad uczestnictwem w wielkich zgromadzeniach ludzi.  

 

Chciałbym, żeby powstała szczepionka, chciałbym, żeby ludzie nie bali się kontaktów z drugim 

człowiekiem. Nic nie zastąpi kontaktów bezpośrednich, możliwości spotkań, obserwacji drugiego 

człowieka, jego naturalnych ludzkich reakcji. 

 

Martwię się o skutki ekonomiczne tej epidemii. Dzisiaj, trudno jest je oszacować. Wydaje się, że będą 

bardzo dotkliwe dla całego społeczeństwa i świata. 

 

Blisko dwa miesiące temu został Pan wybrany Rektorem na kolejną kadencję. Jak Pan ocenia 

minione 4 lata. Co udało się zrealizować z Pańskich zamierzeń, a jakie plany niestety pozostają 

dalej w przysłowiowej „poczekalni”? 
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Początek lutego był dla mnie bardzo szczęśliwy. 4. lutego 2020 r. kolejny raz zostałem wybrany 

Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a dwa dni później, tj. 6 lutego 2020 r. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  W 

wyborach Rektora uzyskałem poparcie 95 elektorów na 96 głosujących (tylko jedna osoba wstrzymała 

się od głosu). To bardzo silny mandant, ogromne zaufanie, które dało mi dużo siły, pozytywnej energii, 

niezbędnej do ponoszenia odpowiedzialności za kierowanie Uczelnią. Raz jeszcze dziękuję za to 

zaufanie. Byłem zaskoczony tak znakomitym wynikiem wyborów. Zwłaszcza, że ostatnie cztery lata nie 

były łatwe, wymagające wielu trudnych decyzji, które podejmowałem. Wydaje się, że społeczność 

akademicka zaakceptowała mój sposób sprawowania funkcji Rektora (spotkania, dyskusje – bardzo 

często z całą społecznością akademicką), nikt nie był zaskakiwany, każdy mógł się wypowiedzieć. Tak 

wyobrażałem sobie zarządzanie naszą Uczelnią (spotkania, dialog, dialog i jeszcze raz dialog). I to się 

udało. Niezliczona liczba spotkań, które zorganizowałem z całą społecznością akademicką, niezliczona 

liczba spotkań indywidualnych, niezliczona liczba maili, sms-ów doprowadziła do sytuacji, że 

pracownicy byli poinformowani o najistotniejszych sprawach, które toczyły się na Uczelni. Od początku 

swojej kadencji (tj. od 2016r) zawsze organizowałem spotkania z całą społecznością akademicką 

podsumowujące rok kalendarzowy w zakresie nauki, dydaktyki, organizacji, stanu finansów Uczelni 

oraz działalności administracji (zrealizowane remonty itp) – przedstawiałem również plany na 

nadchodzący rok. To się nie zmieni. Nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości mogło być inaczej. Dialog 

jest dla mnie podstawową formą komunikacji ze społecznością akademicką. W 2016 r., kiedy 

przejmowałem Uczelnię, jej sytuacja finansowa była stabilna, ale kolejne zmniejszenie dotacji w 2017 r. 

spowodowało, że była tragiczna. Dlatego też przedstawiłem najpierw Senatowi, a następnie całej 

społeczności akademickiej w lipcu 2017 r. program działań, które zamierzałem podjąć w celu ratowania 

naszej Uczelni. Powiedziałem wówczas, że mam nadzieję, że jest to moje jedyne spotkanie ze 

społecznością akademicką, podczas którego musiałem poinformować społeczność o działaniach 
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oszczędnościowych. Jednocześnie pokazałem przewidywane efekty w przyszłości i perspektywę 

dalszego rozwoju Uczelni. Już w grudniu (po niespełna półrocznym wprowadzeniu programu 

oszczędnościowego) każdy uczestnik spotkania podsumowującego zauważył, że jego realizacja 

przynosi pozytywne rezultaty. Wiedziałem, że pełne skutki wprowadzenia programu będą widoczne po 

roku. I tak też się stało. Kolejny rok był jeszcze lepszy niż poprzedni, a  mijający 2019 r. zakończyliśmy 

bez żadnych zobowiązań. Nie korzystaliśmy nawet z linii kredytowej. Świadczenia socjalno-bytowe 

wypłacaliśmy na bieżąco. Przyznawałem również Nagrody Rektora oraz premie.  

 

W zakresie oceny parametrycznej Uczelni, uzyskaliśmy dwie kategorie „A” (Wydział Wychowania 

Fizycznego oraz Wydział Fizjoterapii) oraz jedną kategorię „B” (najmłodszy nasz Wydział Nauk o 

Sporcie – aktualnie Wydział Sportu).  

Zarządzeniem Rektora wprowadziłem mechanizmy motywujące pracowników do publikowania prac 

naukowych w znaczących periodykach o zasięgu międzynarodowym (jedno dotyczyło dodatkowej 

gratyfikacji finansowej za drugą i kolejne prace opublikowane z IF). W ubiegłym roku były to sumy do 

6  tys. zł, a w tym roku są to kwoty do 11 tys. zł. Zmniejszono również liczbę godzin dydaktycznych 

wchodzących do pensum dydaktycznego o przelicznik punktowy z IF. Na pewno będziemy to 

kontynuować. 

 

Pokazaliśmy, że potrafimy komercjalizować wyniki badań, a sprzedaż licencji na wytwarzanie i 

dystrybucję piłek edukacyjnych, znanych pod nazwą edubal do USA należy uznać, za niewątpliwy sukces 

naszej Uczelni na skalę ogólnopolską, a nawet światową. Sukces ten został dostrzeżony również przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019r. Zespołowi (Rokita, Rzepa, Nowicki, Cichy) 

przyznano nagrodę za wdrożenie. Nagroda ta została wręczona 19 lutego tego roku podczas Dnia Nauki 

Polskiej. Dzięki tej komercjalizacji Uczelnia uzyskała dodatkowe przychody w 2019 r. w kwocie ponad 

12 tysięcy $ oraz jest promowana na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w przyszłości Kanady i 

Europy. Na każdej piłce jest logo naszej Uczelni, a w katalogu sprzedażowym 2019 r. strona tytułowa 

poświęcona była piłkom edukacyjnym BRAINball – tak nazywają się w USA oraz trzy strony wewnątrz 

katalogu poświęcone są BRAIballom i naszej Uczelni (nakład katalogu to 150 tys. egzemplarzy). 

Dokonaliśmy również innych komercjalizacji, z których Uczelnia pozyskuje środki finansowe. 

 

W zakresie rozwoju kadry naukowej od początku kadencji: 84 osoby uzyskały stopień doktora, 20 osób 

uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 4 osoby tytuł profesora (kolejna osoba jest w trakcie 

procedury nadania tytułu profesora). 

 

Powołaliśmy szkołę doktorską na realizację, której pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Pozwoliły one na 

przygotowanie programu realizowanego przez wiele osób z zagranicy. Nie ograniczamy liczby osób 

możliwych do przyjęcia do szkoły doktorskiej (pod jednym warunkiem, że opiekun naukowy pozyska 

finansowanie projektu badawczego ze środków zewnętrznych – NCN i zatrudni do jego realizacji 

przyszłego doktoranta). 

 

W dalszym ciągu będziemy podejmować działania celem jeszcze większego zwiększenia mobilności 

pracowników i studentów w ramach programu Erasmus + (nie tylko w Europie, ale i poza Europą). 

W dalszym ciągu będziemy podejmować działania celem zdynamizowania wzrostu liczby projektów 

badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
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Przypominam, że w tym roku po raz pierwszy w historii przekazaliśmy dodatkowo 1,5 mln zł na 

realizację projektów badawczych własnych (niezależnie od stanowiska – każdy mógł złożyć taki 

projekt). W  kolejnym, będę przekonywał społeczność akademicką, że o te pieniądze będą mogli ubiegać 

się tylko Ci, którzy wcześniej ubiegali się o środki zewnętrzne w ramach projektów NCN czy innych 

programów naukowych. 

 

Podejmujemy dalsze działania celem stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju młodym 

pracownikom nauki (m.in. rozmawiamy z Radą Uczelni o kolejnych gratyfikacjach finansowych dla 

najlepszych).  

 

Chcę zatrudniać na Uczelni najlepszych doktorantów, a to wiązać się będzie z dalszymi działaniami, 

celem optymalizacji zatrudnienia. 

Chcę w dalszym ciągu podejmować kolejne działania celem dynamicznego rozwoju Biblioteki ze 

szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Informacji Naukowej. 

Opracowujemy koncepcję budynku P-7, w którym na pewno musi znaleźć miejsce nowoczesna 

biblioteka. Będziemy zabiegać o pieniądze na realizację tej koncepcji. 

 

W zakresie dydaktyki dostosowaliśmy programy do obowiązujących standardów nauczania ale wiem, 

że w tym obszarze czeka nas jeszcze dalsza praca. Chciałbym, żeby nasza propozycja programów i 

sposób ich realizacji był najlepszy w Polsce oraz jednym z najlepszych w Europie i świecie. Dlatego też 

niezbędny jest permanentny monitoring programów i efektów kształcenia oraz analiza potrzeb rynku 

pracy. Niezbędny jest również udział studentów w tworzeniu programów zaspakajających ich 

oczekiwania. Na pewno jednym z podstawowych zadań będzie porównanie naszych programów do 

pozostałych Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce oraz porównanie programów z tymi 

realizowanymi w  Europie i na świecie.  

 

Programy kształcenia na pewno będą dostosowywane do rynku pracy i oczekiwań studentów. 

W  związku z tym, sytuacja, że nauczyciel będzie realizował 2-3 przedmioty będzie naturalną (a nie jak 

do tej pory wyjątkową – tak też zorganizowane jest to na świecie).  

 

Na pewno jesteśmy gotowi na realizowanie poszczególnych kierunków studiów w języku angielskim. 

W  ten sposób będziemy jeszcze bardziej rozpoznawalni w Europie i świecie oraz będziemy w stanie 

pozyskiwać kolejne środki finansowe. 

 

Na pewno chciałbym powrócić do „Złotych wykładów” zainicjowanych przez Pana Prof. Chmurę. 

 

Dostrzegam możliwości jeszcze lepszego wykorzystania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w 

bieżącym roku obchodzi swoje 10-lecie (chociażby poprzez pozyskanie środków zewnętrznych na 

jeszcze bardziej uatrakcyjnienie programu). 

Jesteśmy w trakcie modernizacji studiów podyplomowych. W tym celu powołałem Radę Centrum 

Doskonalenia Kadr. Chciałbym, żeby osoby realizujące zajęcia na studiach podyplomowych zarabiały 

godne pieniądze. 

 

Ciągle w niedostateczny sposób wykorzystujemy kształcenie na odległość (e-learning). Wiem, że 

w  szkole doktorskiej będzie częściej wykorzystywany, ale chciałbym, żeby również na studiach I i II 
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stopnia o nim nie zapominano. Chciałbym, żeby od kolejnego roku akademickiego, chociaż jedne zajęcia 

na każdym przedmiocie były realizowane z wykorzystaniem kształcenia na odległość.  

Z pewnością będziemy kontynuować i rozszerzać współpracę ze szkołami, szpitalami i innymi 

jednostkami, nie tylko w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

Przygotowaliśmy nowy system oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, który testujemy. Pozwoli 

on w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać te oceny również w ocenie okresowej nauczycieli 

akademickich.  

 

Rozpoczynamy dyskusję na temat: 

Biura Obsługi Studenta (BOS) z aplikacją mobilną na telefon. Dzięki posiadaniu tej aplikacji będzie 

możliwość szybkiego komunikowania z pracownikami biura i załatwiania większości spraw. Studenci 

będą mogli także zeskanować dokumenty przez aplikację online na komórce bądź komputerze i przesłać 

do BOS. Będzie to stanowiło uzupełnienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 

 

Bardzo dobrze oceniam pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów dydaktycznych 

i  rozwojowych. Dzięki temu nasi studenci uzyskują dodatkowe kompetencje, a infrastruktura 

dydaktyczna, informatyczna jest stale unowocześniana. Aktualnie realizujemy projekty na łączną kwotę 

ponad 26 mln zł. 

 

W zakresie działalności studentów, bardzo dziękuję za znakomitą współpracę z Uczelnianą Radą 

Samorządu Studenckiego. Udało się dopracować system przyznawania pomocy materialnej.  Studenci 

przygotowują cykliczne dobre wydarzenia, które promują Uczelnię: Galę i Bal sportowca, AWF-alia, 

AWF oddaje krew, które uzyskało uznanie w Polsce i przyznano temu wydarzeniu tytuł „Pro Juvenes” – 

Studencka Inicjatywa Prozdrowotna. 

 

W zakresie działalności administracyjnej zdecydowanie zwiększyliśmy przychody Uczelni z wynajmu 

naszych obiektów, chociażby przejmując i uszczelniając płatny wjazd na teren Stadionu Olimpijskiego 

dla osób z zewnątrz, zdecydowanie również zwiększyliśmy środki na remonty, uzyskaliśmy 

dofinansowanie na remont stadionu lekkoatletycznego przy ul. Witelona 25a, który już rozpoczynamy. 

Poprawiliśmy zdecydowanie infrastrukturę na terenie campingu. Przygotowano 50 nowoczesnych 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych dla camperów, nowoczesny węzeł sanitarny, plac 

rekreacyjno-sportowy wraz z siłownią zewnętrzną i miejscem do grillowania). Pieniądze na ten cel 

pozyskiwaliśmy sukcesywnie ze źródeł zewnętrznych. Aktualnie likwidujemy domki na terenie 

campingu nienadające się do użytku i remontu, co zdecydowanie poprawi wygląd terenu. 

 

Uzyskaliśmy też zgodę konserwatora zabytków na podniesienie o jedną kondygnację dawnego hotelu 

Olimpia, w którym zorganizowaliśmy dodatkowy akademik. W przyszłości planujemy umieścić tam 

nowoczesne Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze, na które jestem przekonany uzyskamy 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Powołałem zespół ds. przygotowania wniosku o 

dofinansowanie nowego CLNB. 

 

Ośrodek dydaktyczno-sportowy w Olejnicy również się zmienia: zmodernizowaliśmy stołówkę, 

doprowadziliśmy kanalizację do ośrodka, postawiliśmy nowy domek dla pracowników Uczelni, 

doprowadziliśmy również światłowód oraz zlikwidowaliśmy tzw. „stare domki”. Podejmujemy kolejne 

działania służące zwiększeniu wykorzystania jego bazy. W tym celu przygotowaliśmy możliwość 
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elektronicznego zamawiania miejsc w ośrodku (być może zintegrujemy go z którymś z portali typu 

booking czy inne). 

 

Aktualnie przygotowujemy się do wdrożenia kolejnych narzędzi, które usprawnią zarządzanie Uczelnią: 

wprowadzimy elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczny rejestr spraw, uruchomimy 

dystrybutory kluczy do poszczególnych sal dydaktycznych, wdrożymy narzędzia ułatwiające 

zarządzanie na każdym poziomie (systemy Enterprise Resource Planning – tj. oprogramowanie do 

kompleksowego zarządzania Uczelnią i agregujący dane system Business Inteligence). 

 

Ostatnie lata to dostosowanie Uczelni do wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.  

 

Bez dialogu nie udałoby się to. Bez współpracy ze wszystkimi pracownikami byłoby to niemożliwe. 

Dziękuję Prorektorom, Dziekanom, Studentom, Doktorantom, Nauczycielom, Administracji, Związkom 

Zawodowym i Radzie Uczelni. Przygotowaliśmy nowy Statut, nowy Regulamin Organizacyjny, nowy 

Regulamin Pracy, nowy Regulamin Wynagradzania, powołaliśmy Radę Kolegium Naukowego. Dzięki 

współpracy wszystkich AWF-ów mamy naszego przedstawiciela w Radzie Doskonałości Naukowej, 

mamy przedstawiciela w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy przedstawiciela w 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mamy 7 przedstawicieli w Polskiej Akademii Nauk, mamy dyscyplinę 

nauk o kulturze fizycznej wpisaną do Ustawy jako jedną z 3. Dzięki temu, przy jednej dyscyplinie 

możemy prowadzić szkołę doktorską. Dzięki współpracy AWF-ów uzyskaliśmy zwiększony przelicznik 

kosztochłonności do algorytmu.  

 

Jesteśmy w trakcie kończenia prac nad propozycją oceny nauczyciela akademickiego oraz kończymy 

prace nad propozycją awansów w grupie pracowników dydaktycznych (tak jak wcześniej mówiłem, 

chciałbym zatrudniać również pracowników dydaktycznych ze stopniem doktora na stanowiskach 

Profesora Uczelni). Mamy trzy grupy nauczycieli akademickich: badawczych, badawczo – 

dydaktycznych i  dydaktycznych (i wszyscy – bez wyjątku – są tak samo ważni dla Uczelni). 

 

Na pewno czeka nas zmiana struktury organizacyjnej celem zoptymalizowania wykorzystania 

potencjału Uczelni (naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego). 

Chciałbym wprowadzić konkursy na stanowiska kierownicze w Uczelni (zarówno w grupie nauczycieli 

akademickich jak i administracji Uczelni – za wyjątkiem Prorektorów, Dziekanów). 

W dalszym ciągu chciałbym rozwijać współpracę z KRASP, KRUWiO, KRAWF, Urzędem Miasta Wrocław, 

UMWD, ministerstwami (szczególnie z MNiSW oraz MS), Zarządem Głównym AZS i AZS Środowisko. 

Chcę współpracować ze wszystkimi, którzy tak jak ja, chcą rozwoju naszej Uczelni.  

 

W obszarze dotyczącym działań promocyjnych: 

Chciałbym w dalszym ciągu konsekwentnie wdrażać spójny system identyfikacji wizualnej Uczelni. 

Chciałbym doprowadzić do otwarcia sklepu z materiałami promocyjnymi Uczelni. 

Chciałbym kontynuować realizację naszych flagowych wydarzeń takich jak, Przewietrz się na 

Olimpijskim, Onkoigrzyska, Gala połączona z Balem Sportowca, AWFalia, czy AWF Oddaje Krew.  

Chciałbym wdrożyć multiportal internetowy, który ujednolici wizerunek Uczelni w internecie. 

 

Zbliża się wielkimi krokami 75-lecie naszej Akademii. Chciałbym, żeby wzorem poprzednich obchodów 

70-lecia odbyły się: uroczyste posiedzenie Senatu w Hali Stulecia, spotkania Absolwentów i Bal w Hali 

Stulecia. Za chwilę powołam Komitet Organizacyjny.  
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Kolejny rok - 2021 - to niezwykle ważny czas dla Uczelni: 

ewaluacja, od której będzie zależeć kategoria jednostki i rok wydarzeń związanych z obchodami 75-lecia 

Uczelni. Powołałem komisję ds. przygotowania Uczelni do ewaluacji i wiem, że już podejmuje działania, 

celem optymalnego przygotowania dokumentacji (przypomnę, że będziemy ewaluowani w dyscyplinie 

nauk o kulturze fizycznej). 

Jeszcze w tym roku, podczas Święta Uczelni będziemy obchodzić 25-lecie Wydziału Fizjoterapii 

(wcześniej Rehabilitacji) oraz 125-lecie urodzin Pana Prof. Andrzeja Klisieckiego – pierwszego Rektora 

naszej Uczelni. 

Mam nadzieję, że sytuacja na świecie ustabilizuje się i będziemy mogli spokojnie, bezpiecznie realizować 

wszystkie zadania.  

 

Panie Rektorze – dziękuję, że znalazł Pan chwilę czasu dla „Życia Akademickiego”.  Nie pozostaje 

mi nic innego obecnie, jak życzyć Panu zdrowia i jeszcze raz zdrowia. 

Dziękuję za rozmowę. 

                   Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Dżuma XXI wieku 
 

 

 

Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika (...) nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla 

ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście. 

       Albert Camus Dżuma 

 

Jeszcze trochę ponad miesiąc temu śmialiśmy się z memów krążących w necie, a przedstawiających 

Chińczyków broniących się przed zarazą XXI wieku: w maseczkach, rękawiczkach, w butelkach bądź 

workach założonych na głowy, z twarzami owiniętymi w dziecięce pampersy. Śmialiśmy się, że władza 

„zaspawała” (w przenośni i dosłownie) Chińczyków w domach. Ale jak mówi stare porzekadło: Dziadek 

się śmiał i to samo miał.  

Nie minęło parę tygodni i teraz my, ale przede wszystkim cały świat, zmaga się z pandemią 

koronawirusa. Przecieramy oczy ze zdumienia, że państwa wysoko uprzemysłowione, zamożne, potęgi 

światowe, a przede wszystkim medycyna XXI wieku przegrywa w starciu z niewidzialnym wrogiem. 

Umierają dziesiątki tysięcy ludzi, ponad milion osób na całym świecie jest chorych. Czy tak wygląda 

przysłowiowy koniec świata? Najgorszy jest brak wiedzy, nie wiemy ile to potrwa, kiedy się skończy. Po 

raz pierwszy nie możemy nic zaplanować. Jestem wielbicielką przysłów i różnych porzekadeł. Od razu 

nasuwa mi się kolejne: Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich planach.  

Niewiedza = brak kontroli. Tak…nie mamy teraz kontroli nad swoim życiem. To boli chyba najbardziej. 

Ale czy to nas czegoś nauczy? Czy wyciągniemy stosowne wnioski z jakże bolesnej lekcji życia? Obawiam 

się, że nie. Człowiek z racji swej natury szybko zapomina o złych wydarzeniach, podświadomie je 

wypiera. A  chyba warto jednak się zastanowić nad pędem świata do….nie wiadomo czego, nad 

napompowaną do granic możliwości konsumpcją, nad brakiem szacunku do drugiego człowieka, bo ma 

inne poglądy na życie, ale nade wszystko WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD SAMYM SOBĄ.  

Tak, zacznijmy od siebie, nie patrzmy się na innych. Niech tragedia, która nas wszystkich dotyka, 

wszystkich ludzi na całym świecie będzie zaczątkiem naszej, prywatnej wewnętrznej przemiany, czego 

sobie i Państwu życzę. 

 

 

Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, 

żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. 

        Albert Camus Dżuma    

       

 

     Ligia Poniatowska 
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SzkOLIMPolenie 2020 

Walka o każdy centymetr wolnej przestrzeni 

i dostęp do powietrza. Tak właśnie naszą grupę 

dzielnych śmiałków żegnała cywilizacja 

w  swoim ostatnim bastionie – wypchanym po 

brzegi pociągu zmierzającym w kierunku 

Szklarskiej Poręby.  Tam czekała nas jeszcze 

przesiadka na pociąg do Jakuszyc, skąd 

ruszaliśmy zdobywać góry oraz nowe 

umiejętności. Na następne dni przestrzeń miała 

się dla nas otworzyć, a świeże powietrze zacząć 

wypełniać nasze zmęczone miejskim życiem 

płuca. W samym środku szalejącej sesji 

postanowiliśmy rzucić to wszystko i pojechać w 

góry w poszukiwaniu spokoju i niemal już 

zapomnianego widoku śniegu . Po wyjściu z 

pociągu ok. godziny 19 założyliśmy czołówki i 

ruszyliśmy z dworca w Jakuszycach w kierunku 

Chatki Górzystów, pod którą mieliśmy 

zaplanowany nocleg w namiotach. Miało to być 

dla wielu z nas pierwsze zetknięcie z niskimi 

temperaturami w takich warunkach i zimowym 

biwakowaniem. Pogoda postanowiła znacząco 

ułatwić nam to wyzwanie i  zarezerwowała nam 

na jego czas bardzo łagodną temperaturę. Kiedy 

więc udało nam się rozbić nasze namioty i dla 

formalności okopać je śniegiem długo jeszcze 

rozmawialiśmy ze sobą  przegryzając kabanosy 

i sporządzone przez nas na palnikach posiłki. 

Jednak zima w końcu dopięła swego, 

musieliśmy rozejść się do swoich namiotów i 

zanurzyć w śpiworach. 
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Następnego dnia, zdecydowanie nie 

wypoczęci, ale z całą pewnością wciąż żywi 

(sukces!) wyruszyliśmy w kierunku 

Schroniska na Hali Szrenickiej lawirując po 

drodze między hordami narciarzy na 

biegówkach. Tam, czekał nas wieczór z 

ciepłą wodą pod prysznicem, 

Eurobisnesem i napojami. Czego zmęczony 

wędrowiec może chcieć więcej!  

 
 
Ostatni dzień w górach zaczęliśmy od wymienienia się podstawową wiedzą i umiejętnościami z 
zakresu bezpieczeństwa lawinowego.  

Mieliśmy okazję nauczyć się korzystać z detektorów, 

przeprowadzić testy lawinowe, dowiedzieć się jak to 

jest być zakopanym po uszy w śniegu oraz jak 

odszukać zagubiony w nim zestaw bielizny za pomocą 

sond. To było naprawdę wzbogacające doświadczenie. 

Następnie zdecydowaliśmy ze względu na praktycznie 

zerową widoczność odpuścić sobie wejście na Śnieżne 

Kotły i przechodząc przez Schronisko 

pod Łabskim Szczytem (gdzie 

opróżniliśmy nasze plecaki ze 

wszystkiego co jeszcze nadawało się 

do zjedzenia) zejść do Szklarskiej 

Poręby. Stamtąd czekał nas powrót 

pociągiem do Wrocławia, który okazał 

się być przygodą samą w sobie, pełną 

tajemniczych bohaterów i 

niespodziewanych zdarzeń. Ale to już 

temat na kolejną opowieść. 
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Relacja  Mateusz Nowak 
Foto –KG Olimp 

Wyjazd na Konferencję studentek Terapii Zajęciowej z SKN „OTP” 

3 marca, wstając już o 4 rano, żeby zdążyć na pociąg na 6:03 do Poznania, zaczęłyśmy dzień pełen 

przygód, stresu(motywującego) oraz zdobywania nowych kompetencji i doświadczeń.  

 

 

 

My-studentki II roku Terapii Zajęciowej- Joanna 

Pisching oraz Katarzyna Grudzińska, 

wyruszyłyśmy do Poznania na III 

Międzynarodową Konferencję "Innowacji w 

terapii zajęciowej", aby reprezentować Koło 

Naukowe „Occupational Therapy 

Physiothetapy” (OTP) z wystąpieniami. 

Przewodnim tematem była „Dostępność jako 

przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej 

i  interprofesjonalnej”.  

Konferencja jak i warsztaty odbywały się w 

budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, ale 

organizatorami byli również Uniwersytet 

Przyrodniczy w  Poznaniu, ale także SWPS 

Uniwersytet Humanistyczno- Społeczny. 

Konferencja rozpoczęła się wykładami 

zaproszonych gości przybywających między 

innymi z Irlandii, Niemiec, Czech, Estonii czy 

Szwecji.  

Prelegenci mówili o osobach starszych, nowych 

technologiach oraz o kształceniu terapeutów 

zajęciowych, jak również o rożnego rodzaju 

projektach.  

Organizatorzy stworzyli wydarzenie dostępne, 

na najwyższym poziomie.  

Osoba tłumacząca na język migowy migała 

przez wszystkie wykłady, a tłumacz języka 

angielskiego tłumaczył na język polski, gdyż 

każdy wykład był w języku angielskim.  

 

 

 

Pierwszego dnia na konferencję przybyło ok.300 osób, była to bardzo duża grupa ludzi, a wstęp był 

darmowy, więc nie było barier finansowych.  

Tego samego dnia od godziny 15:45 odbywały się sesje równoległe, gdzie w 5 różnych miejscach 

jednocześnie profesorowie, doktorzy, studenci oraz osoby z różnego rodzaju organizacji wygłaszali 

przygotowane prezentacje.  
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Sesje były podzielone tematycznie. Podczas 

sesji o tematyce „Dostępność i współpraca 

interdyscyplinarna”, którą współprowadziła 

Pani dr.hab. Bożena Ostrowska wystąpiła Pani 

dr Dominka Zawadzka- opiekun Koła 

Naukowego "OTP", z którego ramienia 

występowałyśmy z  tematem „Rola 

multidyscyplinarnej współpracy nauk 

technicznych, medycznych i społecznych w 

tworzeniu dostępności”.  

 

 

Nasza studentka Joanna Pisching- wystąpiła 

z  tematem: „Jak studenci kierunku Terapia 

Zajęciowa promują zasady dostępności 

i  równości szans dla osób z 

niepełnosprawnością-doświadczenia 

wrocławskie”.  
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 Na sesji zatytułowanej: „Projektowanie 

uniwersalne w zwiększaniu dostępności” 

wystąpiła Katarzyna Grudzińska z tematem: 

„Zwiększanie dostępności w środowisku 

lokalnym poprzez projektowanie 

uniwersalne”.  

 

 W tej samej sesji swoje wystąpienie miała 

również absolwentka AWF we Wrocławiu z 

kierunku Terapia Zajęciowa Anna Szweda z 

tematem: „Dostosowanie i adaptacja 

środowiska domowego dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową- rola 

terapeuty zajęciowego”.  

Było to nasze pierwsze takie wystąpienie, 

bardzo się bałyśmy, ale okazało się, że 

niepotrzebnie. Po wszystkim byłyśmy 

zadowolone, pełne nowych doświadczeń i 

kompetencji.  

Następnego dnia brałyśmy udział 

w  warsztatach, przygotowanych specjalnie dla 

uczestników. Wybrałyśmy: „Ruch w muzyce, 

muzyka w ruchu”, „Dostępna muzyka”, 

„Możliwości wykorzystania systemu activLife w 

praktyce terapii zajęciowej, aktywizacji i 

rehabilitacji” oraz „Stymulacja mowy w terapii 

zajęciowej”. Warsztaty, mimo, że trwały ok. 1,5 

godziny każdy, były bardzo ciekawe. Mogłyśmy 

dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, które 

śmiało możemy wykorzystać w przyszłej pracy 

terapeuty zajęciowego.  

 

 

 

 

 

 

Cały wyjazd był dla nas niezwykłą przygodą i motywacją 

do dalszego studiowania, rozwijania się i działania w ramach 

Koła Naukowego, jak również pracowania nad przyszłymi 

wystąpieniami. Poznanie wielu niesamowitych, 

inteligentnych i inspirujących ludzi było dla nas ogromnie 

ważne.   

 

„Bądźmy złodziejami wiedzy” takie sformułowanie 

odbija się echem w naszych głowach, a zostało 

wypowiedziane przez jedną z prowadzących warsztaty, co 

uświadamia nas i  napędza do dalszego działania, korzystania 

z materiałów i  rozwijania się.  

 

 

 

 

 

Joanna Pisching i Katarzyna Grudzińska  
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II rok Kierunek Terapia Zajęciowa  

 

 

 

 

Inauguracja miejskiego programu wsparcia aktywności 

studenckich – Academic Box. 
Kilka tygodni temu JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej 

Rokita, prof. AWF, dr Kamil Michalik - pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

AWF Wrocław oraz mgr Natalia Danek - przewodnicząca Zarządu STN, uczestniczyli w spotkaniu 

zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, z okazji inauguracji 

miejskiego programu wsparcia aktywności studenckich  - Academic Box. Spotkanie miało miejsce we 

Wrocławskim Parku Technologicznym przy ul. Fabrycznej 16, w hali Nowa 7. W spotkani uczestniczyli 

rektorzy uczelni wrocławskich, przedstawiciele Wrocławskiego Parku Technologicznego, opiekunowie 

studenckich kół naukowych oraz studenci.  

 

Na wstępie, Pan Prezydent pogratulował JM Rektorowi Andrzejowi Rokicie jednomyślnego wyboru na 

kolejną kadencję, a następnie przedstawił najważniejsze informacje dotyczące 

projektu. Podkreślił jednocześnie, że Wrocław jest miastem akademickim oraz 

wskazał możliwości jakie stwarza realizacja projektów badawczych przez 

młodych pasjonatów, w bliskim sąsiedztwie dużych firm i biznesu. Ponadto 

poinformował, że Miasto Wrocław od 1 marca 2020 r. uruchomi specjalne 
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granty dla kół naukowych lub grupy studentów realizujących wspólny projekt naukowy. Procedury 

konkursowe będzie nadzorowało Wrocławskie Centrum Akademickie - instytucja pośrednicząca w 

relacjach środowiska akademickiego i  miasta. Wniosek o grant będzie można złożyć dwa razy w roku: 

wiosną oraz jesienią. Wysokość dofinansowania ma wynosić 5 tysięcy złotych, jednak istnieje 

możliwość przyznania przez komisję konkursową wyższej kwoty np. w związku z realizacją pomysłów 

o międzynarodowym charakterze.  

 

                        Kamil Michalik 

QLTURALNIE czyli co warto przeczytać, co warto zobaczyć i co w 

qlturalnej trawie piszczy… 
 

Odziedziczone marzenia. Spadek po moim ojcu – to 

już kolejne wydanie książki Baracka Obamy, byłego 

prezydenta USA, przetłumaczonej na 27 języków.  Jedna 

z  najważniejszych książek non – fiction XX wieku. 

Książka ukazała się po raz pierwszy, kiedy jej autor 

miał trzydzieści parę lat i dopiero zaczynał swoją 

spektakularną karierę polityczną. Tym ciekawiej czyta się 

tę pozycję, wiedząc jak potoczyły się późniejsze losy 

głównego bohatera. Książka traktuje o poszukiwaniu 

korzeni, własnej tożsamości, jest próbą odpowiedzi na 

pytanie  kim jestem. 

Jak wiemy z licznych prezydenckich biografii Barack 

Obama jest synem białej matki i czarnoskórego ojca, 

Amerykanki i Afrykanina – obywatela Kenii. Swoje 

dzieciństwo spędził na Hawajch, młodość w Indonezji, 

w  późniejszym czasie odebrał świetne wykształcenie – 

skończył nowojorski Uniwersytet Columbia oraz ogromnie 

prestiżowy w USA wydział prawa Na Uniwersytecie 

Harwarda. 

Biografia Baracka Obamy to dowód na to, że nie ma 

rzeczy niemożliwych. Kilkadziesiat lat temu nie do pomyślenia było, aby ciemnoskóry polityk został 

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś dzisiaj uwierzy, że koledzy w szkole pytali przyszłego 

prezydenta czy jego ojciec zjada ludzkie mięso? 

Barack Obama nie pamiętał swojego ojca, można powiedzieć, że w zasadzie go nie znał. Jego rodzice 

rozwiedli się , gdy chłopak miał zaledwie 3 lata. Mimo to podjął próbę dotarcia do swoich afrykańskich 

korzeni. Jak pisze Łukasz Pawłowski w Kulturze Liberalnej : 

Przyszły prezydent przyjechał do Kenii już po śmierci ojca (ten zginął w wypadku samochodowym 

w 1982 roku), a podróż miała być sposobem na lepsze zrozumienie samego siebie. Zderzenie jego 

amerykańskich doświadczeń i wyidealizowanego obrazu Kenii z realną biedą, niesprawnym państwem, 

konfliktami plemiennymi i pogardą czarnych Kenijczyków wobec… siebie nawzajem jest bardzo 

ciekawe. 

Wszystko to zapewne ukształtowało przyszłego prezydenta, jego późniejszy upór, wytrwałość czy 

dążenie do ściśle wyznaczonych celów. Ojciec Baracka Obamy chciał wyrwać się z afrykańskiej biedy, 
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coś szczególnego osiągnąć w życiu. Można zatem metaforycznie powiedzieć, iż swoje marzenia zapisał 

synowi. 

Polecam Państwu książkę. Wiele jest w niej zapewne wyidealizowanych historii bądź nawet 

zmyślonych Nie można przecież dokładnie pamiętać wydarzeń z tak wczesnego dzieciństwa. Osobiście 

jednak często sięgam po biografie byłych już prezydentów czy polityków. Lubię spoglądać na 

rzeczywistość znaną mi z telewizji czy internetu od strony przysłowiowej kuchni. 

 

         

 

 

Nie pozostaje mi nic innego jak, w dobie 

dżumy XXI wieku, polecać Państwu filmy 

z  Netflixa, z kin niestety w najbliższym czasie nie 

skorzystamy. 

A zatem…Dwóch papieży, film , którego 

premiera miała miejsce w sierpniu ubiegłego 

roku jest ekranizacją sztuki z 2017 r. The Pope. 

Film to fikcyjna historia, oparta jednak na 

prawdziwych wydarzeniach, przedstawiająca 

prawdziwych papieży, ich dorobek teologiczny 

oraz relacje obydwu kardynałów: Josepha 

Ratzingera – Benedykta XVI oraz Jorge Bergogilo 

– papieża Franciszka, zmieniające się na 

przestrzeni lat. Film pokazuje dwie różne 

osobowości religijne, dwa różne charaktery 

ludzkie. Z owymi osobowościami religijnymi 

wiążą się oczywiście dwa modele Kościoła. 

Benedykt XVI poszedł drogą papieża Polaka, 

konserwatysty, tak w dziedzinie moralności jak 

i  w doktrynie. Wg Benedykta XVI Kościołowi 

zagrażała nowoczesność dlatego tak chętnie 

odwoływał się do przeszłości. Natomiast 

Franciszek to zupełnie odmienny rodzaj 

religijności. Jakże znamiennie brzmią w filmie 

jego słowa: Karnawał się skończył. Zrezygnował 

z blichtru papieskiego. Jak powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu:  chciałby Kościoła biednego dla 

biednych. 

Film opowiada zatem o walce tradycji z postępem na tle kilku spotkań głównych bohaterów, od 

konklawe w 2005r., kiedy to kard. J. Ratzinger wybrany został papieżem po rok 2014, gdy emerytowany 

już Benedykt spotyka się ze swoim następcą papieżem Franciszkiem, aby wspólnie obejrzeć…finał 

mistrzostw świata w piłce nożnej Argentyna – Niemcy, pojedynek między ich ojczyznami.  Jak pisałam 

na początku - film opowiada o ich wzajemnych relacjach, na początku zdecydowanie chłodnych, 

wynikających niewątpliwie z ich rozbieżnych poglądów na temat funkcjonowania Kościoła Katolickiego. 

Z czasem jednak następuje ocieplenie i wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim docenienie 

adwersarza. Kardynał Bergoglio staje się tym samym „kandydatem” papieża Benedykta na jego 

następcę. 
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Film w cudowny sposób pokazuje Watykan, panujący tam swoisty klimat oraz jego zabudowę. W rolę 

papieża Benedykta wcielił się znakomity Anthony Hopkins, który potrafi zagrać niemalże wszystko, 

natomiast w roli Franciszka występuje Jonathan Pryce.  

Polecam. 

        

 

Tekst: L. P                          

Foto: zasoby Netflix 

  

 
Radosna Uczelnia w anegdotach i wspomnieniach spisanych 

przez Henryka Nawarę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kotlet”  

 

       Ta zabawna sytuacja ma miejsce w stołówce podczas 

obozu w Olejnicy.. Studenci po całym dniu zajęć 

realizowanych na wolnym powietrzu mają ogromny 

apetyt, zwykle zjadają wszystko, co jest na talerzu. Jeden 

z nich opowiedział mi taką historyjkę „Jem obiad. Widzę, 

że koleżanka przy stoliku obok w ogóle nie ruszyła 

swojego schabowego. Nie mogę oderwać wzroku od 

tego jej kotleta, łakomym wzrokiem wpatruję się w jej 

talerz, zastanawiając się, jak  podebrać mięsny kąsek, i 

wtedy słyszę szept kolegi z sąsiedniego stolika: 

– Stary, nawet o tym nie myśl – to mój rewir! 

         

H. Nawara 

„Zjazd rocznika I” 

 

Zjazd rocznika w Olejnicy w 2009 roku. 

– Następny zjazd organizujemy w Norwegii – zaproponował swoim kolegom  Zbigniew Fajbusiewicz. 

– Dobry pomysł! – z entuzjazmem zawoła jedna z koleżanek. 

– Mamy tam kogoś z naszych? – zaczęła dopytywać. 

– Nie – odpowiedział największy kawalarz na roku i dodał: 
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– Jedziemy do Norwegii, bo tam są krótkie dni, a wy jesteście już takie brzydkie… Krócej 

 będziemy was oglądać. 

 

Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym newsletterze… 

H. Nawara 

 

 

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

we Wrocławiu autorstwa Alicji Kruk 
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