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Kandydat na rektora był tylko jeden… 
4 lutego br przeprowadzono wybory na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego na kadencję 2020-

2024. Jedynego kandydata – dotychczasowego rektora – zgłosiły wszystkie statutowo określone pod-

mioty: Rada Rektorów, Rada Uczelni, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego oraz pracownicy 

uczelni. Kolegium elektorów dokonało wyboru niemal jednogłośnie. Na 96 uprawnionych osób obec-

nego rektora poparło 95, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Jestem w ogromnym szoku. Nie liczyłem, że dostanę taki mandat zaufania – podsumował wybory rektor-

elekt. 

Jakie plany na najbliższe lata? 

Realizujemy już jedną inwestycję, czyli modernizację Stadionu Lekkoatletycznego przy u. Witelona 25. Je-

stem przekonany, że sportowcy i lekkoatleci będą z niego korzystać. 

Poza tym dawny hotel „Olimpia” przekształcony zostanie w nowoczesne Centralne Laboratorium Nau-

kowo-Badawcze, dodatkowym językiem wykładowym na wszystkich kierunkach ma być język angielski, 

w planach budowa pawilonu P-7 z nowoczesną biblioteką oraz remont DS. Spartakus. 

Miejmy nadzieję, że wszystkie tak ambitne plany uda się zrealizować. 
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Z „Życia” Uczelni

 
Wybory do PAN 
Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu zatwierdzone wyniki Wyborów Członków Komitetów 

Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. 

Wśród wybranych członków Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN zna-

lazła się duża, siedmioosobowa reprezentacja naszej Akademii. Są wśród nich: (zdjęcia od lewej) 

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak 

Prof. dr hab. Anna Skrzek 

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla 

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska prof. AWF Wrocław 

dr hab. Ryszard Jasiński prof. AWF Wrocław 

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura prof. AWF Wrocław 

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha prof. AWF Wrocław 

Składamy serdeczne gratulacje wybranym Profesorom i życzymy owocnej pracy w Komitecie Rehabili-

tacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceminister Nauki i szkolnictwa Wyższego odwiedziła naszą uczelnię  
Miniony tydzień w naszej Akademii obfitował w wiele wi-

zyt.  Podczas jednej z nich Rektor AWF Wrocław Andrzej 

Rokita spotkał się z Anną Budzanowską Wiceminister Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania poru-

szane były kwestie związane z wdrażaniem Ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, a także zbliżająca się wiel-

kimi krokami ewaluacja jednostek, która zostanie przepro-

wadzona w 2021 roku. Rozmowy dotyczyły także kwestii 

związanych z rozwojem projektu EDUball/BRAINball. 
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Wizyta delegacji z Kijowa 
23. stycznia br. naszą Uczelnię odwiedziła delegacja z Kijowa, której przewodniczył Jewhen Imas - Rek-

tor Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej i Sportu w Kijowie (uczelni, w której przez wiele lat 

Rektorem był Profesor Władimir Nikołajewicz Płatonow). Pan Rektor przybył do nas w towarzy-

stwie Romana Greby - do niedawna wiceministra 

Edukacji i Nauki Ukrainy, aktualnie członka Iner-

national School Sport Federation oraz Vadima 

Stetsenki Sekretarza Generalnego Szkolnego 

i  Akademickiego Związku Sportowego Ukrainy. 

W spotkaniu uczestniczyli również: Adam Ro-

czek - przewodniczący Rady Uczelni oraz Marian 

Dymalski - Vice-Prezydent FISU.  Podczas spotka-

nia rozmawiano między innymi o obustronnej 

umowie, która w najbliższym czasie zostanie 

podpisana oraz o wynikających z niej możliwo-

ściach współpracy pomiędzy obiema uczelniami.  

 

 

Noworoczny koncert Kaliny 
W minioną niedzielę, 19. stycznia br. nasz uczelniany Zespół Pieśni i Tańca AWF "Kalina" pod kierow-

nictwem Aleksandra Sobery wystąpił w zjawiskowych i bardzo gościnnych murach Muzeum Architek-

tury we Wrocławiu. 

Koncert z cyklu Muzyka, Architektura, Debiuty i Talenty utrzymany był w świątecznej tonacji. Motywem 

przewodnim były Kolędy (m.in. Gdy Śliczna Panna, Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem, Wśród noc-

nej ciszy) i Pastorałki (m.in. Oj maluśki, maluśki, Kiej owiecek pilnowali). Jednak nie zabrakło także tań-

ców ludowych (m.in. Tańce cieszyńskie, Tańce i przyśpiewki Górnego Śląska, Tańce Lachów sądeckich). 

Ważnym punktem programu koncertu było wykonanie, przez debiutantów naszej „Kaliny", Krakowiaka. 

Dla najmłodszych członków Zespołu i ich najbliższych było to z pewnością niezapomniane przeżycie.  

Tego wieczoru publiczność po brzegi wypełniła kameralną salę Muzeum Architektury. Niezwykły na-

strój, który towarzyszył koncertowi w historycznych murach Muzeum Architektury dostarczył przyby-

łym niezapomnianych wrażeń.  Zespół 

otrzymał owacje na stojąco, a niedosyt, 

który pozostał po wykonaniu ostatniego 

utworu, świadczy o ogromnej potrzebie 

organizowania tego typu koncertów z 

udziałem naszej „Kaliny”. Na ogromne 

słowa uznania i podziękowania zasługują 

nie tylko tancerze, ale także zespół mu-

zyczny. Słowa szczególnego podziękowa-

nia kierujemy do: Agaty Michalskiej, Ad-

riany Świtalskiej i Magdaleny Wilczkow-

skiej-Stasiak, które są odpowiedzialne za 
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przygotowanie taneczne i baletowe zespołu. Za przy-

gotowanie muzyczno-wokalne odpowiadał Tomasz 

Kolbuszewski. Światło, dekorację oraz dźwięk zapew-

nili Anna Sobera i Jakub Wójcik. 

Scenariusz koncertu przygotował Kierownik naszego 

Zespołu Aleksander Sobera, który był jednocześnie 

prowadzącym koncert. 

Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Ar-

chitektów Polskich O/Wrocław pod przewodnic-

twem Pani Beaty Stobieckiej, reprezentującej jedno-

cześnie Fundację EDU Wspieramy AWF Wro-

cław  (SARP O/Wrocław) oraz Akademia Wychowa-

nia Fizycznego we Wrocławiu. Partnerem koncertu 

było Muzeum Architektury we Wrocławiu, któremu 

bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę. 
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Spotkanie noworoczne studentów UTW z władzami uczelni 
10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aka-

demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z przedstawicielami władz Uczelni, członkami Rady Nau-

kowo-Programowej UTW AWF we Wrocławiu oraz prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.  

Jesteśmy ogromnie wdzięczni licznie zgromadzonym gościom za poświęcony nam czas i uświetnienie 

spotkania swoją obecnością. Tradycyjnie towarzyszył nam Zespół Pieśni i Tańca KALINA, który rozpo-

czął spotkanie od kolędowego wprowadzenia w wyjątkowy nastrój. 

 

 

 

 

 

Profesor Maria Joana Carvahlo z wizytą na naszej uczelni 
W dniach 16-20 grudnia br. gościła w naszej Uczelni Pani Profesor Maria Joana Carvahlo , Prorektor 

ds. Sportu i Zdrowia (tł. ang.) na Uniwersytecie w  Porto.  Pani Profesor jako specjalista w obszarze ak-

tywności ruchowej osób w podeszłym wieku spotkała się 

z uczestnikami programu „Promocja idei aktywności fi-

zycznej wśród wrocławian – Aktywny senior 2019”. Po-

nadto uczestniczyła w seminarium w  ramach programu 

„Comparative Global Aging Course” prowadzonego 

wspólnie przez AWF Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 

oraz Unviersity of Nebraska at Omaha. Seminarium w 

formie telekonferencji z  partnerami ze Stanów Zjedno-

czonych prowadził kierownik projektu dr hab. Grzegorz 

Żurek, prof. AWF.  
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Spotkanie wigilijne JM Rektora z pracownikami uczelni 
Jak co roku, tym razem 20 grudnia, w budynku P-4 

(sala 2/8), odbyło się spotkanie Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr. hab. An-

drzeja Rokity, prof. AWF z pracownikami. Podczas 

spotkania Rektor przedstawił informacje podsumo-

wujące funkcjonowanie Akademii w 2019 roku, we 

wszystkich obszarach jej działalności.  

JM Rektor zaznaczył, że był to rok wielu trudnych 

wyzwań, ale jednocześnie bardzo dobry czas dla 

Uczelni. Rektor skierował słowa podziękowania do 

wszystkich pracowników, którzy swoim zaangażo-

waniem i zrozumieniem sytuacji związanej, z wpro-

wadzaniem ewolucyjnych zmian, przyczynili się do 

tego, że nasza Szkoła rok 2019 kończy w dobrej 

kondycji z perspektywą nowych inwestycji w nad-

chodzącym 2020 roku. 

Rektor podczas spotkania podziękował także pra-

cownikom odchodzącym na emeryturę i kończą-

cym pracę w naszej Uczelni. 
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Spotkanie wigilijne przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-

kiego z władzami uczelni i członkami Senatu 

 

19 grudnia 2019 roku - czyli tradycyjnie w tygo-

dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodze-

nia, miało miejsce spotkanie wigilijne przedsta-

wicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-

kiego z Senatem i Władzami Uczelni. 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego Szymon Morga, w imieniu studen-

tów – gospodarzy tego spotkania, życzył pra-

cownikom Uczelni, odpoczynku, pogody ducha, 

sukcesów w życiu prywatnym i osobistym, a na 

Nowy Roku spełniania marzeń oraz cierpliwości 

i wyrozumiałości dla studentów. 

Głos zabrał także Rektor Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu  dr hab. Andrzej Ro-

kita, prof. AWF, który w kilku słowach podzię-

kował Uczelnianej Radzie Samorządu Studenc-

kiego za przygotowanie tego świątecznego 
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spotkania, a także podziękował wszystkim 

obecnym za całoroczną współpracę. Pan Rektor 

życzył wszystkim obecnym spokojnych, peł-

nych ciepła, radosnych Świąt Bożego Narodze-

nia oraz pomyślności i sukcesów w zbliżającym 

się 2020 roku. 

Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmos-

ferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem 

i  śpiewaniu najpiękniejszych kolęd. 

Jak zwykle podczas spotkania o oprawę mu-

zyczną zadbali, nasi wszechstronnie utalento-

wani, studenci. 
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Świąteczne spotkanie JM Rektora z seniorami uczelni 

18 grudnia br. w Sali Kominkowej przy ul. Wite-

lona 25  odbyło się coroczne Spotkanie Opłat-

kowe JM  Rektora  z Seniorami naszej Uczelni, 

zorganizowane wspólnie z Biurem Promocji 

i Centrum Historii Uczelni. 

Licznie zebranych Gości  przywitał JM Rektor dr 

hab. Andrzej Rokita, prof. AWF we Wrocławiu. 

Pan Rektor przybył w towarzystwie Rektorów 

poprzednich kadencji: prof. Tadeusza Bobera, 

prof. Krzysztofa A. Sobiecha, prof. Tadeusza 

Koszczyca, prof. Juliusza Migasiewicza oraz 

swoich zastępców: prof. Małgorzaty Słowiń-

skiej-Lisowskiej Prorektor ds. Nauki i Współ-

pracy z Zagranicą, dr  Agnieszki Pisuli-Lewan-

dowskiej Prorektor ds. Studenckich i  Sportu 

Akademickiego,  dra hab. Ryszarda Bartoszewi-

cza, prof. AWF Prorektora ds. Nauczania oraz 

dziekanów trzech wydziałów: prof. dr hab. Te-

resy Sławińskiej-Ochli, prof. dr hab. Anny 

Skrzek oraz dra hab. Tadeusza Stefaniaka, prof. 

AWF. 

W spotkaniu uczestniczyli również: przewodni-

czący Senackiej Komisji Historii Uczelni dr hab. 

Lesław Kulmatycki, prof. AWF, kanclerz Uczelni 

dr Zdzisław Paliga, Honorowy Prezes Stowarzy-

szenia Absolwentów AWF Władysław Kopyś, 

Sekretarz Rektora, rzecznik prasowy Uczelni dr 

Ireneusz Cichy oraz Kierownik Biura Promocji 

Uczelni dr Edyta Pieniacka. 

Po serdecznym powitaniu, JM Rektor przedsta-

wił przybyłym Gościom krótką    informację 

o  Uczelni,  naszą dobrą sytuację finansową, 

liczne osiągnięcia szkoły w roku minionym oraz 

szereg zmian organizacyjnych, zawartych w no-

wym statucie, zgodnie z nowymi wytycznymi 

w  systemie nauki i szkolnictwa wyższego, które 

przyniosła ustawa 2.0. Usłyszeliśmy również 

o licznych planach i zamierzeniach  na nadcho-

dzący 2020 rok. 

Następnie Goście zostali zaproszeni do sąsied-

niej sali, gdzie przy   świątecznym stole, na któ-

rym nie zabrakło tradycyjnego barszczyku oraz 
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licznych smakołyków i słodkości, spędziliśmy 

czas na wspomnieniach. Świąteczny nastrój 

tworzyła licznie przybyła reprezentacja zespołu 

Kalina, z P. Olkiem Soberą na czele, pięknie 

przyśpiewujący nam kolędy. 

Dziękując za tak liczne przybycie, Pan Rektor 

życzył naszym Seniorom dużo zdrowia, optymi-

zmu na każdy następny dzień, pomyślności oraz 

szczęścia i spełnienia marzeń w Nowym Roku. 

W serdecznej atmosferze żegnaliśmy się 

do  spotkania w przyszłym roku. 

Elżbieta Radziwon 

Centrum Historii Uczelni 
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Konferencja Europejskie Inicjatywy dla Sportu 
W dniach 12-13 grudnia 2019 roku na 

Stadionie Narodowym w Warszawie od-

była się konferencja  Europejskie Inicja-

tywy dla Sportu. Została ona zorganizo-

wana przez Ministerstwo Sportu oraz 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 

Narodową Agencję Programu Erasmus+. 

Do uczestnictwa w tej konferencji zaproszeni zostali dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF, dr hab. Jacek 

Stodółka oraz dr Kamila Czajka, pracujący w ramach projektu międzynarodowego pn. KidMove: athlete 

- centered coaching practices (collaborative partnership; finansowanie 400 000 Euro). 

 

Celem konferencji była prezentacja projektów 

finansowanych przez Erasmus+ w Europie i Pol-

sce. Projekt KidMmove, prowadzony wspólnie 

przez Akademię Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu oraz KS AZS-AWF Wrocław, znalazł 

się wśród czterech innych projektów, które bar-

dziej szczegółowo mogły być pokazane podczas 

konferencji. Poza projektem KidMove (lider: 

AWF Wrocław) zaprezentowano projekty: 

„She Runs” (lider:  International School Sport 

Federation) 

European Winter Para Sports Event Poland 

2020 (lider: Polski Komitet Paraolimpijski) 

Against Match Fixing (lider: Fundacja Ekstra-

klasy).   
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Konferencję otworzyła Pani Minister Sportu – 

Danuta Dmowska-Andrzejuk, pokazując rolę 

sportu we współczesnym wychowaniu dzieci 

i  młodzieży. Następnie głos zabrał dr Paweł Po-

szytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Pro-

gramu Erasmus+, który pogratulował kierowni-

kom projektów objętych wsparciem Erasmus+.  

W dalszej kolejności głos zabierali Andrea Sza-

konyi (Węgry) z Agencji Wykonawczej Era-

smus+ (EACEA), jak też Kole Gjeloshaj (Belgia) – 

sekretarz Generalny International School Sport 

Federation oraz Agata Dziarnowska z Komisji 

Europejskiej. 

Dzięki zaproszeniu do uczestnictwa w konfe-

rencji była możliwość prezentacji zarówno sa-

mego projektu KidMove, jak też Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu i KS AZS-

AWF Wrocław. Stoisko projektu Kidmove od-

wiedzili m.in. Pani Minister Sportu – D. Dmow-

ska-Andrzejuk oraz Pani Dyrektor Instytutu 

Sportu – dr Urszula Włodarczyk. W konferencji 

wzięły udział osoby realizujące projekt: dr hab. 

Grzegorz Żurek, prof. AWF – kierownik Projektu 

KidMove, dr hab. Jacek Stodółka – Prezes KS 

AZS-AWF Wrocław, dr Kamila Czajka – Zakład 

Antropokinetyki. Obecny był także dr hab. Kazi-

mierz Witkowski – Wice Prezes KS AZS-AWF 

Wrocław 
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Z „Życia” sportowego uczelni 

 

Unihokej 

W piątek - 24.01.2020 r., odbyła się II tura Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w Unihokeju.  

Nasza drużyna była niepokonana zwyciężając z Uniwersytetem Wrocławskim (5:3) oraz Politechniką 

Wrocławską (4:1). 

Po pierwszej turze zajmujemy  1 miejsce. 

Gratulujemy zawodnikom i Pani Trener - Sarze Wawrzyniak. 

 

 

Piłka siatkowa 

13.01.2020 odbył się I mecz półfinałowy Dolnośląskie Ligi Międzyuczelnianej w piłce siatkowej męż-

czyzn. Akademia Wychowania Fizycznego podejmowała na własnym parkiecie, w hali sportowej w bu-

dynku P5 drużynę Politechniki Wrocławskiej. 

Pierwsze dwa sety rozegrane zostały pod dyktando Naszych siatkarz i zakończyły się pewnymi wygra-

nymi. Niestety w III i IV odsłonie meczu, w naszą grę wkradły się błędy i niedokładności, co wykorzy-

stała drużyna przeciwna, doprowadzając tym samym do tie-break'a. 

Po wyrównanym V secie, po grze na przewagi, nasza drużyna wygrała ostatecznie tie-break'a 16:14 i 

całe spotkanie 3:2. 

AWF - PWr 3:2 (25:17, 25:21, 17:25, 22:25, 16:14) 

Kolejny mecz zadecyduje o tym która drużyna zagra w wielkim finale DLM.  

 

22.01 odbył się zapowiadany rewanżowy, półfinałowy pojedynek w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczel-

nianej w piłce siatkowej mężczyzn. Nasi siatkarze na wyjeździe podejmowali ubiegłorocznych triumfa-

torów rozgrywek DLM - Politechnikę Wrocławska. Mecz dwóch równych drużyn dostarczył kibicom 

ogromnych emocji.  

W pierwszym secie inicjatywa należała do zespołu gospodarzy, natomiast w drugim to zespół gości 

kontrolował przebiegł spotkania. Trzeci set to dobra gra obu drużyn, który zakończył się grą na prze-

wagi 30:28 dla studentów PWR. Nasi przeciwnicy potrzebowali już tylko jednego seta aby zameldować 

się w finale, jednakże zawodnicy AWF- u postawili wszystko na jedną kartę, doprowadzając tym samym 

do decydującej piątej partii . 

Tie break rozpoczął się idealnie dla zawodników AWF-u, którzy utrzymali koncentracje i dobrą grę do 

końca seta . 

PWR - AWF 2 : 3 (25:21, 19:25, 30:28, 16:25, 10:15) 🟢⚪️ 

Nasi siatkarze tym samym awansowali do finału Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej, w którym zmie-

rzą się na początku marca z Uniwersytetem Przyrodniczym. 
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Pływanie/LA 
 

Nasze sportowe gwiazdy akademickie znowu w świetle reflektorów. 

9.01.2020r. odbyła się gala finałowa 67. Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku 

Dolnego Śląska, w której uczestniczył JM Rektor prof. Andrzej Rokita, prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, 

Prezes AZS-AWF Wrocław, dr hab. Jacek Stodółka, dr hab. Kazimierz Witkowski, dr Kazimierz Kurzaw-

ski i mgr Renata Mauer-Rożańska. 

W Plebiscycie na najlepszego Sportowca 3. miejsce zajęła Oliwia Jabłońska a 6. miejsce Natalia Kaczma-

rek.  

Gratulujemy‼️ 

Oklaski również dla Trenera AZS-AWF Wrocław, Marka Rożeja za 3. miejsce w kategorii Najlepszego 

Trenera Roku Dolnego Śląska,.  

 

Pływanie 
Nasza studentka Oliwia Jabłońska została nominowana w Plebiscycie Przeglądu Sportowego w kategorii 

Sport Bez Barier. Gala Mistrzów Sportu odbyła się 4.01.2020. Nie wygrała, ale uważamy, że sama nomi-

nacja w takim plebiscycie to już bardzo dużo. Oliwia zdradziła nam, że spełniła swoje marzenie, ponie-

waż od zawsze chciała znaleźć się na tej Gali wśród najlepszych polskich sportowców! Przyznała, że 

spędziła fantastyczny wieczór, poznała niesamowitych ludzi(zdjęcia to udowadniają!). Takie momenty 

bardzo motywują Oliwię do ciężkiej pracy. Za naszym pośrednictwem Oliwia chciała podziękować ca-

łemu swojemu teamowi, na czele którego stoją Trenerzy Beata Pożarowszczyk-Kuczko i Sławomir 

Kuczko za wielkie wsparcie i dzięki którym niemożliwe staje się możliwe. My natomiast gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

Badminton 
W dniach 11 i 15 grudnia 2019 r odbyły się 40. Mistrzostwa AWF w badmintonie o Puchar Rektora. 

Organizatorem zawodów, rozegranych w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej byli Katedra Dy-

daktyki Sportu AWF we Wrocławiu i Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS. 

W mistrzostwach - łącznie z eliminacjami - wzięło udział 150 studentów reprezentujących największe 

wrocławskie uczelnie. Zawody miały sprawny przebieg, a uczestnictwo w nich naszych medalistów Aka-

demickich Mistrzostw Polski zapewniło zmaganiom wysoki poziom sportowy. Funkcje sędziów głów-

nych pełniły byłe zawodniczki AZS AWF Wrocław: Jolanta Foltyn i Beata Foltyn. 

Puchary ufundowane przez Rektora AWF we Wrocławiu dr. hab. Andrzeja Rokitę 

dla najlepszego studenta i studentki naszej uczelni zdobyli zwycięzcy zawodów: Zuzanna Parysz i Mi-

chał Kaźmierczak. 

Udana realizacja mającego już 40 letnią tradycję przedsięwzięcia sportowego była możliwa dzięki po-

mocy jaką uzyskaliśmy ze strony wielu osób i instytucji. Składamy serdeczne podziękowania: Rektorowi 

AWF we Wrocławiu dr. hab. Andrzejowi Rokicie prof. AWF, Prorektorowi ds. Studenckich i Sportu Aka-

demickiego dr. Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej, Kierownikowi Katedry Dydaktyki Sportu prof. Juliu-

szowi Migasiewiczowi, Dziekanowi Wydziału Nauk o Sporcie dr. hab. Tadeuszowi Stefaniakowi, Prezy-

dentowi Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego Adamowi Roczkowi, pracownikom Biura Promocji 

AWF: dr. Edycie Pieniackiej, Elżbiecie Jakubczak, Adamowi Stępniowi, Kierownikowi Działu Administra-

cyjno-Gospodarczego inż. Andrzejowi Raszowskiemu i właścicielowi firmy ESA SPORT Andrzejowi Soł-

tanowi. 

 Koordynator ds. sportu powszechnego dr Henryk Nawara 
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What can I say…Mamba out. 

Pożegnanie MISTRZA i LEGENDY NBA 
 

Z racji na „koneksje” rodzinne, chcąc nie chcąc, 

koszykówka była i jest obecna w moim życiu. 

Często znam nazwiska najwybitniejszych koszy-

karzy, ale nie kojarzę twarzy. W przypadku 

Kobe Braynta było inaczej. Zawsze potrafiłam 

Jego sympatyczną twarz połączyć z nazwiskiem. 

Idolem mojego pokolenia był Michael Jordan – 

mistrz nad mistrzami, idolem pokolenia moich 

dzieci był (niestety nie mogę napisać „jest”) wła-

śnie Kobe Bryant.  Zapewne niewielu z fanów 

koszykówki wie, że jego imię pochodzi od na-

zwy japońskiej wołowiny, którą zajadał się jego 

ojciec - Joe Bryant, również były gracz NBA.  Od 

1984 roku Bryant senior występował w zespo-

łach włoskiej ligi koszykarskiej. Naturalną ko-

leją rzeczy zatem był wyjazd Kobego z rodziną 

do Europy, gdzie biegle opanował język włoski 

i  hiszpański. W 1982 roku Bryantowie powró-

cili do USA. Kończąc szkołę średnią Kobe uzy-

skał bardzo wysoki wynik w testach kompeten-

cyjnych tzw. SAT. Dzięki temu mógł zapewnić 

sobie miejsce w wielu college’ach. Zadecydował 

jednak wziąć udział w drafcie do NBA. I tak zo-

stał wybrany z 13 numerem w drafcie w 1996r. 

przez Charlot Hornets. Wkrótce jednak został 

wymieniony do LA Lakers. Z Lakersami zwią-

zany był do końca, przez 20 lat swojej zawodo-

wej kariery.  Został najmłodszym zawodnikiem, 

który kiedykolwiek zagrał w NBA. Z upływem 

kolejnych sezonów zaczynał wszystkie mecze 

w  pierwszej piątce, już nie jako zmiennik i po-

prawiał swoje wyniki w każdej kategorii staty-

stycznej. 18 razy brał udział w popularnych Me-

czach Gwiazd, podczas których niejednokrotnie 

wybierano Go najlepszym zawodnikiem.  

W  ciągu całej swojej kariery zdobył w sumie 

pięć tytułów mistrzowskich NBA, dwa złote me-

dale olimpijskie z reprezentacją USA w roku 

2008 i 2012, statuetkę MVP, dwie statuetki MVP 
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finałów, 4 miejsce na liście strzelców wszech-

czasów , rozegrał też drugi w historii najlepszy 

występ pod kątem zdobytych punktów (81). Nic 

dodać nic ująć.   

Swój ostatni mecz rozegrał 13 kwietnia 2016 r. 

przeciwko Utah Jazz, w którym to zdobył 60 „po-

żegnalnych” punktów. To wtedy właśnie wypo-

wiedział słowa: What can I say…Mamba out. Jak 

się okazuje z perspektywy czasu, słowa tragicz-

nie prorocze.  

W grudniu 2017 r. LA Lakers zastrzegli dwa 

numery 8 i 24, w których grał Kobe przez lata 

swojej kariery. 

Mecze z udziałem Kobe Bryanta były spekta-

klami w najlepszym wydaniu. Podobno był ma-

niakiem doskonalenia gry, tytanem pracy, a na 

pewno już  wzorem profesjonalizmu i perfekcjo-

nizmu. Tego samego oczekiwał też od swoich 

kolegów z drużyny. Lou Williams wspomniał 

przegrany przez Lakersów mecz z Portland.  Po 

meczu Bryant wszedł do szatni i zabrał wszyst-

kim słynne buty sygnowane swoim nazwiskiem.  

Nie jesteście godni ich noszenia. Jesteście mięcza-

kami – podsumował drużynę.   

 

Bez koszykówki nie wiedziałbym, w jaki sposób 

tworzyć, jak pisać, nie rozumiałbym ludzkiej na-

tury ani tego, co to znaczy być przywódcą i jak 

należy nim być. (...) Koszykówka nauczyła mnie, 

jak opowiadać historie. Bez niej nie miałbym na-

grody Emmy, nie miałbym Oscara, nie miałbym 

kreatywnych marzeń i wizji, które dopiero się po-

jawią. Tak, koszykówka zaprowadziła mnie 

wszędzie (...)  

Jak na mistrza przystało, w mistrzowski sposób 

potrafił też łączyć życie zawodowe z rodzinnym: 

Kiedy dzieci budziły się rano, byłem przy nich i nie 

miały pojęcia, że zdążyłem już wrócić z hali. Wie-

czorem mogłem kłaść je do łóżek, a potem iść na 

kolejny trening, nie odbierając im naszego wspól-

nego czasu. 

 

No i te wybuchy zaraźliwego śmiechu… 

 

          

 

 

Ligia Poniatowska 

 Cytaty pochodzą z książki: Kobe Bryant: 

Mentalność mamby. Jak zwyciężać.
 

Źródło zdjęć:  
https://deon.pl/kosciol/kobe-bryant-wiara-katolicka-pomogla-przetrwac-mi-najciemniejsze-godziny-w-zyciu,736530 
https://wrc.net.pl/legenda-nba-kobe-bryant-nie-zyje-koszykarz-zginal-w-wypadku-helikoptera 

https://www.instagram.com/vanessabryant/?hl=pl 
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OLIMPowe Mikołajki 

Dzień 1 

    Na Olimpowe Mikołajki wyruszylis my w piątek 13, jednak pomimo pechowej daty wiedzieli-

s my z e ta podro z  będzie dla nas wspaniałym przez yciem.  Z moimi towarzyszami podro z y spo-

tkałam się przed akademikiem AWF-u, o godzinie 17.00,  wsiedlis my do samochodu i ruszyli-

s my. Droga do Zawoi minęłam mi w mgnieniu oka, zanim się spostrzegłam była juz  godzina 22, 

a my bylis my na miejscu. Naszym oczom ukazała się urocza polana z małym domkiem pos rodku, 

wszystko os wietlone jedynie przez księz yc, juz  wtedy poczulis my magię Chatki Stracona Polana.  

Zdj. 1. Chatka Stracona Polana 

 

   Gdy wyszlis my z samochodu zostalis my ciepło przywitani przez resztę ekipy, oraz zaproszeni 

do domku . W wiatrołapie poinstruowano nas, aby zostawic  buty, następnie udalis my się do 

pokoju w kto rym znajdowały się jedynie poprzyłączane ło z ka na kto rych mielis my spędzic  dwie 

następne noce. Po rozpakowaniu rzeczy przeszlis my do kuchni, gdzie w piecu juz  wesoło płonął 

ogien , a przy stole siedziała reszta Olimpu. Usiedlis my razem do stołu, grupa przekazała nam 

parę istotnych informacji na temat chatki, m.in. gdzie znajduje się studnia, lokalizacje „panora-

micznego” wychodka, a następnie w miłej atmosferze spędzilis my resztę wieczoru. 
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Zdj.2. Wieczorne śpiewy w chatce 

Dzień 2 

    Rano wstałam razem z paroma ochotnikami, by zrobic  s niadanie dla wszystkich, natomiast 

s piochy posprzątały po posiłku. Gdy wszyscy juz  byli najedzeni oraz gotowi do drogi ruszylis my 

na szlak. Pogoda była piękna, kaz dy miał szeroki us miech na ustach, a z e w chatce moglis my 

zostawic  większos c  rzeczy, szlis my jedynie z lekkimi plecakami w stronę naszego pierwszego 

przystanku- Schroniska PTTK Markowe Szczawiny. Podczas postoju odpoczęlis my przed naj-

większym wyzwaniem tego dnia, zdobyciem Babiej Go ry. Juz  od schroniska szlak zaczął się piąc  

stromo w go rę, a im wyz ej bylis my tym więcej s niegu lez ało na naszej drodze.  Osoby kto re 

posiadały raczki skorzystały z tej formy ułatwienia, natomiast s niegu nie było na tyle, aby uz y-

wac  raki, kto re sporo oso b wypoz yczyło z naszych Olimpowych zapaso w ( dla oso b kto re mys lą 

z e w tym zdaniu jest powto rzenie- muszę was us wiadomic  z e tak nie jest! Raki i raczki to nie to 

samo- po więcej informacji co to jest oraz jak się tego uz ywa zapraszamy na Szkolimplenie!) 

Zdj.3. Widok w drodze na Babią Górę 
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Po ujrzeniu tego pięknego widoku, niebo niestety całkowicie zniknęło nam z horyzontu 

zakryte chmurami, a my w tamtym momencie zrozumielis my dlaczego Babia Go ra zyskała sobie 

przydomek Diablak. 

 Zdj.4. W drodze na Babią Górę  

 Nagle zerwał się silny wiatr, a my skuleni i zmarznięci wdrapywalis my się powolutku na szczyt. 

Dla wielu z nas było to pierwsze podejs cie na tak wysoką go rę zimą, więc poza przeszywającym 

zimnem czulis my ro wniez  niesamowitą ekscytację. Wiało z taką siłą, z e czasami stawianie kro-

ko w było wyzwaniem, a wiatr pokrywał nas od go ry do dołu drobinkami lodu, wszystko wyglą-

dało jak z innego s wiata.  

I wreszcie! Zdobylis my upragniony szczyt- 1725 m.n.p.m.- Babia Go ra  

Zdj.5. Na szczycie Diablaka 
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   Po chwili odpoczynku oraz zrobieniu pamiątkowego zdjęcia szybko uciekalis my ze szczytu i 

innym szlakiem ruszylis my w drogę powrotną do Schroniska Markowe Szczawiny, gdzie po-

nownie po chwili oddechu musielis my się zbierac , poniewaz  gonił nas zmrok.  

   Gdy bezpiecznie wro cilis my do chatki stanęlis my przed nowym wyzwaniem, a mianowicie, 

umyciem się na dworze, wodą ze studni w s rodku zimy. Brzmi strasznie, jednak dla nas było to 

nowe ciekawe dos wiadczenie kto rego długo nie zapomnimy. W kuchni w tym samym momencie 

ekipa gotowała leczo, kto re zjedlis my z apetytem oraz wieloma dokładkami. 

    Wieczorem natomiast jak to na mikołajkowym wyjez dzie powinno byc  , odwiedził nas Mikołaj 

oraz Pani Mikołajka, kto rzy wręczyli nam olimpowe prezenty. 

 

Zdj.6. Wręczanie prezentów przez Mikołaja i Panią Mikołajową  

 

    Następnie ponownie zasiedlis my przy stole i zaczęły się wspo lne s piewy przy gitarze.  

Jeszcze tego wieczoru stała się jedna niesamowita rzecz, niebo się rozchmurzyło, więc wspo lnie 

wybralis my się na polanę i zapatrzeni w go rę liczylis my spadające gwiazdy. Strudzeni tak inten-

sywnym dniem po powrocie do pokoju wszyscy szybko zasnęlis my.  
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Dzień 3 

W niedziele rano po wspo lnym s niadaniu, spakowaniu się i wysprzątaniu chatki musielis my 

opus cic  polanę i udac  się w drogę powrotną. 

Zdj.7. Ostatnie zdjęcie przed opuszczeniem polany 

    Częs c  ekipy się wykruszyła w Zawoi, my natomiast ruszylis my jeszcze na Mosorny Gron  znaj-

dujący się na 1028 m.n.p.m. z eby z innej perspektywy zobaczyc  Babią Go rę oraz aby zobaczyc  

Wodospad na Mosornym Potoku (750 m.n.p.m.). Pod wodospadem ponownie częs c  ekipy kto ra 

miała się udac  pociągiem odłączyła się, a my na spokojnie wro cilis my to Karczmy „Zbo jnickiej” 

w Zawoi, gdzie po pysznym obiedzie udalis my się w drogę powrotną do Wrocławia.  

Zdj.8. Widok na Babią Górę ze szczytu Mosornej Groni  
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     Jak zwykle to co dobre szybko się kon czy, a szczego lnie w takim miejscu i ws ro d tylu wspa-

niałych ludzi. Powoli zaczynamy tworzyc  nie klub a Olimpową rodzinkę. Juz  z wytęsknieniem 

wypatruję następnego wyjazdu. 

 

 Do zobaczenia na szlaku!  

 

Zdj.9. Wodospad na Mosornym Potoku 

 

 

                    Tekst i foto: Agata Gutman ska 
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Studenci UTW piszą… 

Zabawy i Gry Ruchowe 

Dzisiejsze zajęcia były wyjątkowe, została na 

nie zaproszona grupa dzieci z przedszkola nr 

117 „Fiołkowa Kraina „ z Wrocławia. 

Spotkanie odbyło się pod hasłem „ Uwolnić Mi-

kołaja”. 

Zanim pojawiły się dzieci , nasza grupa senio-

rów wraz ze studentami II roku 2 stopnia WF 

o  specjalności Gerokinezologia, przygotowała 

odpowiednio salę.  Zostało przygotowanych 5 

stacji. Każda stacja miała swój cel i zadanie, 

które miały wykonać dzieci. Grupa miała swoich 

opiekunów i przewodników, którymi byli stu-

denci stacjonarni i seniorzy. Określono również 

określony czas ich realizacji. 

Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Krzak. 

Na pierwszej stacji dzieci wycinały i kleiły 

różnego rodzaju ozdoby, którymi przyozdabiały 

sanie, które budowały na drugiej stacji pod 

bacznym okiem seniorów Janka i Henryka. Po-

woziły je oczywiście renifery, w które wcielili 

się studenci. Na trzeciej stacji trwała budowa 

ogromnego klucza, którym należało otworzyć 

drzwi, by UWOLNIĆ MIKOŁAJA, na czwartej sta-

cji dzieci pod troskliwym okiem studentek se-

niorek przygotowywały prezenty pod choinkę. 

Z przejęciem, skupieniem, z ogromną radością 

i  błyskiem w oczach podkładały pod choinkę 

kolorowe pakunki, a na piątej stacji dzieci skle-

jały łańcuch, gwiazdeczki i inne choinkowe 

ozdoby, które natychmiast były zawieszane na 

drzewku. Choinka w mgnieniu oka wypiękniała, 

a prezentów pod nią wciąż przybywało. 

Wszystko udało się znakomicie. Sanie 

mknęły przez śnieżne knieje pobrzękując dzwo-

neczkami, a ogromnym i ciężkim kluczem udało 

się dzieciakom przekręcić zamek w drzwiach by 

UWOLNIĆ MIKOŁAJA. I wtedy pojawił się ON… 

długo oczekiwany św. Mikołaj. A jak Mikołaj, to 

wiadomo, także prezenty.  

Każde dziecko otrzymało coś słodkiego. Ale 

dzieci też miały przygotowaną niespodziankę. 
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Każdy z nas otrzymał piękną, kolorową za-

kładkę do książki i dla wszystkich zaśpiewały 

piosenkę. 

Długo będziemy wspominać to wydarzenie. 

Bo chyba nic tak nie cieszy jak uśmiech dziecka. 

Impreza niezapomniana, ale przecież nie mogło 

być inaczej. Wszak połączyła trzy pokolenia, 

i  mając za pomocników swoich studentów i nas 

- studentów seniorów, którzy włączyli się w or-

ganizację z całym sercem, można było być pew-

nym, że wszystko uda się na szóstkę, dzieci 

wyjdą szczęśliwe i na długo zapamiętają spotka-

nie z Mikołajem na naszej Uczelni. 

I mamy nadzieję, że studenci też dostaną zali-

czenie na piątkę.  

 

 

Bogdan Partyka, Joanna Kwiatkowska 

zdjęcia Joanna Kwiatkowska 
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Spotkanie Noworoczne 2020 
 

Wielu z nas wciąż jeszcze słyszy śpiew kolęd 

i czuje ciepło bliskich serc przy świątecznym 

stole, a dziś kolejna dawka świątecznych emocji. 

 Nadszedł długo oczekiwany dzień 10 stycz-

nia 2020 roku, dzień Spotkania Noworocznego 

nas studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu  z przedstawicielami  władz uczelni, kadry 

dydaktycznej, Rady Naukowo-Programowej, 

Kierownik UTW, oraz z doradcą Prezydenta 

Wrocławia ds.  Seniorów. 

Tuż przed godziną dziesiątą krzątały się już 

pierwsze osoby i co chwilę dochodziły nowe 

chętne do pomocy , które pod wodzą Renaty 

i  Ryszarda w mgnieniu oka zamieniły hol  Hali 

Wielofunkcyjnej AWF  w piękną salę bankie-

tową. 

Pojawiły się stoły, białe obrusy, a na nich świą-

teczne ozdoby, napoje, smakołyki, a przede 

wszystkim wspaniałe wypieki naszych pań.  

Tuż przed godziną dwunastą pojawili się 

pierwsi zaproszeni goście, a wśród nich JM Rek-

tor naszej uczelni Andrzej Rokita w towarzy-

stwie Kierownik UTW dr Reginy Kumali.  

Spotkanie poprowadziły wspomniana dr Re-

gina Kumala wraz  z naszą koleżanką, przewod-

niczącą Samorządu Studentów UTW Mirą Ja-

rosz-Czajkowską. 

W ten ciepły, świąteczny nastrój wprowa-

dziły nas melodie kolęd śpiewane przez Akade-

micki Zespół Pieśni i Tańca AWF „Kalina”. Na-

strój ten podtrzymał swoim krótkim wystąpie-

niem JM Rektor ,w niezwykle miły sposób wy-

powiadając się na temat naszego UTW,  podkre-

ślając, że nigdy nie było problemów we współ-

pracy i zawsze może liczyć na nasze zaangażo-

wanie w projekty realizowane przez uczelnię. 
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Jednym z punktów naszych spotkań nowo-

rocznych jest licytacja różnych dostarczonych 

i  samodzielnie wykonanych przez nasze kole-

żanki „dzieł artystycznych” (decoupage).   

Nowych właścicieli pozyskały wszystkie wy-

stawione przedmioty, a zdobyte w ten sposób 

pieniądze zasilą konto Samorządu UTW na na-

sze wspólne cele. 

Emocje związane z licytacją łagodził zespół 

„Kalina” śpiewając kolędy, a także nasi studenci 

prezentując swoje wokalne umiejętności w ję-

zyku niemieckim i angielskim.  

Bardzo miłym i wzruszającym akcentem 

było wręczenie przez Dziekan Wydziału Fizjote-

rapii prof. Annę Skrzek oraz prof. Małgorzatę 

Mraz symbolicznej róży i podziękowania na-

szym wolontariuszom Joasi Kwiatkowskiej 

i  Bogdanowi Partyce za zaangażowanie w reali-

zację projektu "Taniec etniczny w chorobie Par-

kinsona”. 

  Tyle się działo, że ani się spostrzegliśmy jak 

nadszedł czas występu naszego zespołu „Ne-

stor”. Grupa taneczna pokazała się już publicz-

nie w ubiegłym roku w czasie imprezy "Prze-

wietrz się na Olimpijskim" wykonując wspa-

niale grecki taniec „Zorba”.  

Tym razem zespół zaproponował taniec 

w  klimacie westernu. Zabrzmiały pierwsze 

dźwięki i usłyszeliśmy znaną melodię  "Hej Zu-

zanno". Mogliśmy podziwiać taneczny kunszt 

i  choreografię przygotowaną dr Annę Malską-

Śmiałowską, „szefową” zespołu. Tak pewnie ba-

wili się kiedyś kowboje. Publiczność wynagro-

dziła występ gromkimi brawami i okrzykami: 

Bis! Nie mogło więc bisu zabraknąć... 

Atrakcją spotkania była także prezentacja 

zdjęć z najważniejszych wydarzeń na naszym 

UTW przygotowana przez Joasię Kwiatkowską. 

To duża przyjemność spojrzeć na zdjęcia, zoba-

czyć przyjaciół, a czasem i siebie w wydarze-

niach, które już odeszły do przeszłości. 

I tak powoli nasze spotkanie dobiegło końca. 

 Na podziękowaniu przekazanym naszym 

wolontariuszom widnieje motto : 

 

Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i mi-

łość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele 

w  ludziach i rzeczach…(Phil Bosmans) 

 

Na pewno każdy z uczestników Spotkania No-

worocznego mógł się o prawdziwości tych słów 

przekonać i tego ciepła płynącego z naszej stu-

denckiej wspólnoty zaczerpnąć, a także  tym cie-

płem obdarzyć obdarzyć. 

Dziękujemy i do zobaczenia za rok.  

 

Tekst i zdjęcia: 

Bogdan Partyka  

 Joanna Kwiatkowska
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XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji  

Doktorantów 
 

W dniach 6-8 grudnia 2019 roku odbył się XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezen-

tacji Doktorantów w Warszawie. Na zjazd zaproszonych zostało po jednym delegacie oraz jednym ob-

serwatorze z każdej uczelni wyższej naszego kraju. Uczestnikami z Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu zostali Paweł Kozłowski oraz Amadeusz Bartoszek.  

 

 

Celem wydarzenia było przede wszystkim przedstawienie sprawozdania przewodniczącego KRD mgr 

Łukasza Kierznowskiego oraz przedstawienie sprawozdań zarządu KRD: dr inż. Angeli Andrzejewskiej 

(wiceprzewodniczącej KRD),  mgr inż. Gracjany Woźniak (sekretarza KRD), mgr Jakuba Goericka 

(członka zarządu KRD), mgr Anny Szymczak (członka zarządu KRD) oraz mgr farm. Łucji Zielińskiej-

Tomczak (członka zarządu KRD).  

 

Następnie wysłuchano opinię Komi-

sji Rewizyjnej o Zarządzie oraz zdecydowano 

o udzieleniu absolutorium i absolutorium 

z  wyróżnieniem. Kolejnym etapem spotka-

nia było wybranie nowego zarządu na rok 

2020. Przewodniczącym KRD na następną 

kadencję został mgr Aleksy Borówka - dokto-

rant z Wrocławia, a nowymi członkami za-

rządu zostali: mgr Przemysław Brzuszczak, 

mgr inż. Mikołaj Sałek, mgr Bartłomiej Skow-

ronek, mgr Ewelina Sobecko, mgr Anna 

Szymczak oraz mgr Tomasz Tokarski. 
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Podczas Zjazdu obecne było również Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wycho-

wania Fizycznego, które także wybrało skład swojego zarząd: przewodniczący mgr Sebastian Bańkow-

ski z AWF Katowice, wiceprzewodniczący mgr Katarzyna Fedejko z AWF Kraków oraz sekretarz mgr 

Paweł Kozłowski z AWF Wrocław. 

Całe trzy dni współpracy doktorantów z uczelni wyższych Polski były bardzo ciekawym do-

świadczeniem. Poznanie wielu osobistości, wymiana doświadczeń z innymi oraz wspólne spędzenie 

czasu na spotkaniach integracyjnych pokazują jak ciekawe potrafią być spotkania o tle naukowo-orga-

nizacyjnym. Mamy nadzieję kontynuować współpracę z innymi doktorantami na kolejnych zjazdach. 

  

Tekst i foto: Paweł Kozłowski 
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QLTURALNIE czyli co warto przeczytać, co warto zobaczyć i co 

w qlturalnej trawie piszczy… 
 

Niedawno na nowo odkryłam literaturę amerykań-

ską lat 50 ubiegłego wieku. Sięgnęłam po Buszujacego w 

zbożu  J. D. Salingera. Dlaczego akurat to? Przypomnia-

łam sobie, że zabójca Johna Lennona – Mark Chapman - 

był „uzależniony” od tej książki, a dodatkowo przeczyta-

łam, że niedoszły zabójca prezydenta Regana chciał 

zmienić swoje imię i nazwisko na takie, jakie nosi 

główny bohater książki Salingera. Jaką zatem siłę musi 

posiadać ta książka, żeby tak oddziaływać na ludzi? 

Główny bohater – 16 letni chłopak Holden Caulfield 

ucieka z prywatnej szkoły średniej. Jak każdy młody 

człowiek w tym wieku nienawidzi jej. Postanawia wró-

cić do domu, ale najpierw powłóczy się trochę po mie-

ście. Wynajmuje pokój w hotelu i zaczyna „rajd” po 

nocnych klubach. Spotyka różnych ludzi, często niemo-

ralnych, pije na umór, o nic się nie troszczy. Z pozoru 

typowy młodzieńczy bunt. Ale jeżeli się zastanowimy 

nad tym głębiej dostrzeżemy niezwykle wrażliwego 

młodego człowieka, samotnego wśród otaczających go 

ludzi.  

To, co Caulfielda najbardziej uderza, to przepaść mie-

dzy czasem dzieciństwa a życiem dorosłych. Dzieciń-

stwo w książce jest wręcz gloryfikowane, to czas prawdy, naturalności i względnego szczęścia. W życiu 

ludzi dojrzałych momentów szczęścia jest zdecydowanie mniej. Jak w słowach piosenki: W życiu piękne 

są tylko chwile. Dorosłość to blichtr, pozerstwo i zakłamanie. Holden jest w wiecznej podróży, szuka 

swojej tożsamości i własnej drogi w życiu. Nie wie, ze spokój osiągnie, dopiero wtedy, kiedy odnajdzie 

wewnętrzną harmonię i spokój.  

Buszujący w zbożu to książka o samotności, wyalienowaniu i poczuciu niezrozumienia przez otaczający 

świat. Wydaje mi się, że zarówno Mark Chapman jak i niedoszły zabójca Ronalda Regana też byli na 

danym etapie swojego życia samotni wśród tłumu i może złem, które wyrządzili chcieli zwrócić na siebie 

uwagę? Polecam lekturę książki Salingera. 
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The Crown  
Od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką Netflixa. Jego „użytko-

wanie” rozpoczęłam od … serialu. Jako że jestem wierną fanką mo-

narchii brytyjskiej wybór był wiadomy… The Crown. 

The Crown to spojrzenie od kulis na brytyjską rodzinę królewską, 

ale przede wszystkim na największe wydarzenia, które miały 

wpływ na politykę Zjednoczonego Królestwa oraz całego świata. 

Nie jest to zatem film opowiadający o życiu celebrytów, ale o życiu 

i działalności ludzi z krwi i kości, kolejnych premierów Wielkiej 

Brytanii (tu znakomita rola i charakteryzacja Johna Lithgowa wcie-

lającego się w postać wielkiego Winstona Churchilla, nota bene, 

ulubionego premiera Królowej Elżbiety) czy prezydentów Stanów 

Zjednoczonych, z Johnem Kennedym na czele. 

Przedstawione postacie z wielkiego świata dalekie są od oficjal-

nych wizerunków znanych nam – zwykłym śmiertelnikom. Chur-

chill przedstawiony został np. jako wielki polityk i strateg, ale też 

jako człowiek stary i schorowany, a przede wszystkim nie znoszący 

sprzeciwu ze strony swoich ministrów i przekonany o swojej nieo-

mylności. Natomiast 

Królowa Elżbieta – dla nas chłodna i zdystansowana mo-

narchini – w serialu przedstawiona została „bardziej 

ludzko”. Zawsze postępuje zgodnie z obowiązującymi od 

stuleci wymogami i zasadami monarchii, ale jej emocje 

prywatne często toczą walkę z priorytetami państwo-

wymi. Z reguły wygrywa Korona. Ale nie zawsze. Serial po-

kazuje też powolne, ale jednak, przemiany monarchii, 

które zadecydowały o jej wejściu w nową erę, erę środków 

masowego przekazu i zupełnie nowej obyczajowości. 

Na uwagę zasługuje też cała oprawa serialu: wspaniałe ko-

stiumy, wnętrza, plenery.  

Polecam serial, ogląda się go niczym dobry dramat. 

                

      

A co w kulturze……?  „Beforek” przed Oskarami. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej 

po raz 77. wręczyło swoje filmowo-telewizyjne nagrody, popularne Złote Globy: 

ZŁOTE GLOBY 2020: NAJLEPSZY FILM DRAMATYCZNY 

1917 

ZŁOTE GLOBY 2020: NAJLEPSZY FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL 

Pewnego razu w... Hollywood 

ZŁOTE GLOBY 2020: REŻYSERIA 

Sam Mendes – 1917 

ZŁOTE GLOBY 2020: SCENARIUSZ 

Quentin Tarantino – Pewnego razu w... Hollywood 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM 

Joaquin Phoenix – Joker 
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ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM 

Renee Zellweger – Judy 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU 

Taron Egerton – Rocketman 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU 

Awkwafina – Kłamstewko 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR DRUGOPLANOWY 

Brad Pitt – Pewnego razu w... Hollywood 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA DRUGOPLANOWA 

Laura Dern – Historia małżeńska 

ZŁOTE GLOBY 2020: FILM ZAGRANICZNY 

Parasite 

ZŁOTE GLOBY 2020: FILM ANIMOWANY 

Praziomek 

ZŁOTE GLOBY 2020: MUZYKA 

Hilder Guðnadóttir – Joker 

ZŁOTE GLOBY 2020: PIOSENKA 

(I’m Gonna) Love Me Again – Elton John – Rocketman 

ZŁOTE GLOBY 2020: NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY 

Sukcesja 

ZŁOTE GLOBY 2020: NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY LUB MUSICAL 

Fleabag 

ZŁOTE GLOBY 2020: NAJLEPSZY FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL 

Czarnobyl 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM 

Brian Cox – Sukcesja 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM 

Olivia Colman - The Crown 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU 

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU 

Rami Youssef – Rami 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM 

Michelle Williams – Fosse/Verdon 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM 

Russell Crowe – Na cały głos 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJ-

NYM 

Stellan Skarsgard – Czarnobyl 

ZŁOTE GLOBY 2020: AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWI-

ZYJNYM 

Patricia Arquette – The Act 

 

                         Tekst: L.P. 

                       Foto: zasoby własne, Netflix 
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Radosna Uczelnia w anegdotach i wspomnieniach spisanych 

przez Henryka Nawarę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znicze 

Kilka lat temu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 

nekrolog informujący o tym, że zmarł Stanisław 

Maksymowicz. Nazwisko i wiek „pasowały” do 

naszego Maksa, dlatego wszystkich nas zelektry-

zowała i zasmuciła ta wiadomość. A jak zareago-

wał na nią będący w znakomitej formie, zdrowy 

jak rydz lotnik z AWF-u? Stanisław Maksymo-

wicz przeczytał, gdzie i kiedy ma się odbyć po-

grzeb, pojechał na cmentarz – jak sam to określił – 

zobaczyć, kto przyszedł się z nim pożegnać. Przed 

wejściem na cmentarz przy kiosku z kwiatami za-

uważył odwróconego do niego tyłem, dawno niewidzianego kolegę z czasów studiów. Stanął za 

przyjacielem i zaczął przysłuchiwać się jego rozmowie ze sprzedawczynią: 

– Chciałbym kupić znicze. Wie pani, umarł mi kolega z roku. 

– Ile? 

– Dwa. 

– Które? 

– Te najtańsze. 

W tym momencie Stanisław Maksymowicz trącił przyjaciela w ramię i się odezwał: 

– To ja się z tobą w akademiku zupą dzieliłem, a ty mi, skurczybyku, kupujesz dwa znicze! I to te 

najtańsze…? 

Staruszek na widok Staszka złapał się za serce i nogi się pod nim ugięły. „Niewiele brakowało – ko-

mentował zdarzenie Maksymowicz – a to ja na jego grobie musiałbym postawić te dwa znicze po 

złoty pięćdziesiąt za sztukę”. 

 

 

 

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

we Wrocławiu autorstwa Alicji Kruk 
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Zapowiedzi wydawnicze 
 

Robert Dobrowolski, Ciało w estetyce nieświadomości (Studia i Monografia 136, 2020) 

 

Ciało w estetyce nieświadomości to książka poświęcona zagad-

nieniom z zakresu tzw. somaestetyki, dziedziny, której perspek-

tywa badawcza wyznaczona została przez estetyczne ujęcie pro-

blematyki psychocielesnej. Przeprowadzona w niej analiza este-

tycznych sposobów doświadczania popędowej natury ciała 

miała na celu przedstawienie procesów nieświadomości nie 

tylko w pozytywnym charakterze niezbędnego czynnika men-

talno-fizycznego rozwoju, ale też ukazanie jej negatywnej roli, 

gdy to, co nieświadome staje się ukrytą przyczyną psychosoma-

tycznych zaburzeń. Autor książki, opierając się na dokonaniach 

współczesnych psychoanalityków (Jacques Lacan, Julia Kri-

steva), w intensywnie zmysłowym i jednocześnie psychicznie 

wyzwalającym przeżywaniu dzieł sztuki dostrzegł szczególnie 

intersującą manifestację nieświadomych aspektów psychiczno-

biologicznej natury człowieka. W tym artystyczno-estetycznym 

układzie odniesień odnajdą się czytelnicy, dla których kwestia 

mentalizacji psychosomatycznych zaburzeń wiąże się przede 

wszystkim z somaestetyczną pracą nad świadomością ciała, 

wśród nich nie powinno zabraknąć psychoterapeutów, arteterapeutów czy terapeutów zajęciowych. 

 

 

Małgorzata M. Bogdan, Retoryka w turystyce. Perswazyjność wystąpień przewodników turystycz-

nych (Studia i Monografia 135, 2019) 

 

 

 

W monografii omówiono zagadnienia interdyscyplinarne, wśród 

których można wymienić aspekty pracy przewodników turystycz-

nych, podstawy retoryczne w komunikacji interpersonalnej oraz 

systemowe ujęcie komunikacji interpersonalnej. Wyniki badań 

przedstawiono w uproszczonej formie (źródłowe nagrania audio-

wizualne, szczegółowa transkrypcja treści i analizy danych, w tym 

arkusze charakterystyk poszczególnych wycieczek, są dostępne u 

autorki). Dyskusja obejmuje próbę syntezy zgromadzonej wiedzy 

i przedstawienie implikacji mogących stanowić inspiracje dla ko-

lejnych studiów nad procesami komunikowania publicznego w 

pracy przewodników turystycznych. 
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