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Informacje 
Pro Juvenes i Młode Talenty 2021 

Z ogromną radością informujemy o wielkich wyróżnieniach, które w ostatnich dniach zostały przyznane 

Studentom naszej Uczelni w konkursie PRO JUVENES i konkursie Młodych Talentów 2021: 

nagroda PRO JUVENES w kategorii Student Artysta za wybitne osiągnięcia artystyczne dla naszej Stu-

dentki – Weroniki Przybylskiej (IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, Warszawa, 

20.11.2022 r.), 

nagroda w konkursie Młodych Talentów w kategorii "Sukces sportowy" dla naszej Studentki – Oliwii Ja-

błońskiej (IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, Warszawa, 20.11.2022 r.), 

nagroda w konkursie Młodych Talentów w kategorii „Sukces w działalności społecznej” dla Studentek 

naszej Uczelni pod opieką Pani dr Dominiki Zawadzkiej - Agaty Golanowskiej i Wiktorii Nosewicz (IX 

Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, Warszawa, 20.11.2022 r.), 

nagroda w konkursie Młodych Talentów w kategorii „Sukces w działalności społecznej” dla Uczelnianej 

Rady Samorządu Studenckiego AWF we Wrocławiu (Gala Nagród Młodych Talentów, Akademia Mu-

zyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław, 22.11.2021 r.) 

W dniu 20.11. 2022 r. odbyła się IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, podczas 

której studentka kierunku Wychowanie Fizyczne Weronika Przybylska po raz drugi z rzędu została lau-

reatką w kategorii STUDENT ARTYSTA. 

 

Weronika Przybylska jest studentką trzeciego roku na naszej Uczelni. Od najmłodszych lat rozwijała się 

w różnych kierunkach artystycznych. W wieku dwunastu lat ukończyła pierwszy stopień szkoły muzycznej 

i do dziś wykorzystuje te umiejętności prowadząc zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Wraz z upływem lat 

Weronika rozpoczęła swoją przygodę z malowaniem. Początkowo tworzyła obrazy, które można było 

podziwiać między innymi w Galerii Leszczyńskiej, jednak z czasem przerodziło się to w większe wyzwania 

jak malowanie grafik na ścianach w salach sportowych. Weronika tworzy również cosplaye ze świata gier. 

W tym roku wraz z grupą przyjaciół zapoczątkowali wystawy wioski League of Legends, którą można 

odwiedzać na różnych konwentach fantastycznych w Polsce (m.in. Poznań Game Arena). W wieku 16 lat 

odkryła swój talent do kuglarstwa i sztuki cyrkowej. Zaledwie kilka lat później zdobyła I miejsce na Ogól-

nopolskim przeglądzie Fireproof w Kutnie, gdzie prezentowała swoją ogniową etiudę. Weronika występuje 

do dziś z ogniem i ledami m.in na różnych piknikach charytatywnych. Zaprezentowała swoje zdolności na 

koncercie „AWF- 75 lat z kulturą” z okazji Jubileuszu 75-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu. Weronika zajmuje się również wymagającą dyscypliną sportu, jaką jest akrobatyka powietrzna. W 

maju tego roku została srebrną medalistką III Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Pniewach. Swoją pasją 

dzieli się z dziećmi i młodzieżą prowadząc treningi w „Vertykalna”. 

Również w tym roku Weronika zadebiutowała jako choreograf w spektaklu „Alicja w Krainie Bajek”. 

W dniu 22.11 br. odbyła się w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu Gala Nagród Mło-

dych Talentów, organizowana przez Dolnośląski Klub Kapitału. Podczas wydarzenia oprócz nagrodzo-

nych studentów naszą Uczelnię reprezentował Rektor prof. Andrzej Rokita. Poniżej przedstawiamy laure-

atów Nagród Młodych Talentów. 
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Wiktoria Nosewicz i Agata Golanowska to stu-

dentki Kierunku Terapia Zajęciowa należące do Stu-

denckiego Koła Naukowego "Occupational Therapy 

Physiotherapy", gdzie pod merytoryczną opieką Pani 

dr Dominiki Zawadzkiej biorą udział w wielu róż-

nych przedsięwzięciach projektowych, społecznych i 

organizacyjnych. Studentki są autorkami kampanii 

uświadamiającej na temat autyzmu „Mam autyzm nie 

oceniaj - spróbuj mnie zrozumieć”. Akcja odbiła się 

szerokim echem - film w kwietniu był wyświetlany na 

ekranach wrocławskich tramwajów i autobusów, a w niemal 100 miejscach Wrocławia zawisły plakaty pro-

mujące kampanię https://bit.ly/3aOOB13. Studentki wraz ze swoją promotorką wielokrotnie udzielały 

wywiadów w prasie i radiu. Dodatkowo Studentki są czynnymi wolontariuszkami w "Fundacji Potrafię 

Pomóc", Fundacji, która działa na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

 

Oliwia Jabłońska to utytułowana zawodniczka. W roku 2021 do ko-

lekcji swoich sportowych sukcesów dołączyła brązowy medal Igrzysk 

Paraolimpijskich w Tokio 2020 w pływaniu na dystansie 400 metrów 

stylem dowolnym, w kategorii S10, oraz trzy srebrne i jeden brązowy 

medal Mistrzostw Europy w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych. Tre-

nerką naszej wspaniałej pływaczki jest Pani dr Beata Pożarowszczyk-

Kuczko. 

Wyróżnienia to efekt długiej pracy każdego z nagrodzonych, wielu wy-

rzeczeń, inicjatywy, konsekwencji w działaniu, zgodnej współpracy mię-

dzy Młodymi Ludźmi. To wynik sprawnego połączenia nauki, pasji, ak-

tywnego działania na co dzień, a pamiętajmy o tym, że nasi Studenci nie 

trafili na łatwy czas. Tym bardziej doceniamy ich wysiłek, poświęcenie 

i konsekwencję w dążeniu do sukcesu. 

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF we Wrocła-

wiu to grupa aktywnych, przedsiębiorczych i pełnych pasji Młodych 

Ludzi, którym przewodniczy Pani Katarzyna Mroczkowska - Prze-

wodnicząca Rady. Nasi Studenci wspólnie podejmują przez cały rok 

liczne działania, inicjatywy i realizują czasem z pozoru nierealne pro-

jekty. Rok 2021 to czas, kiedy poza organizacją i zaangażowaniem w 

cykliczne wydarzenia, na stałe wpisane w harmonogramy działań, 

podjęli się realizacji nowych projektów w pandemii, uwzględnianych 

w ramach nominacji w kategorii:  

 

Sukces w działalności społecznej za inicjatywy podejmowane w pan-

demii: 

AWF oddaje KREW (zdalnie) 

Ćwicz z Nami - AWFiakami! 
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tworzenie izolatoriów na Dolnym Śląsku przez samorządowców z URSS AWF Wrocław 

ponadto podjęli się takich działań jak: 

kURSS - Level up! Warsztaty z Samorządem Studenckim AWF Wrocław, 

ISCapp – International Students Cooperation app – to narzędzie, które dzięki swojej innowacyjnej for-

mule pozwala studentom przyjeżdżającym z zagranicy odnaleźć się w nowym otoczeniu. 

Uczestniczyli w konferencjach, spotkaniach i najważniejszych wydarzeniach na Uczelni: 

• konsultacje strategii polityki młodzieżowej dla woj. dolnośląskiego, 

• VIII Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie", 

• Konferencja Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, 

• Inauguracja roku akademickiego 2021/2022, 

• Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

• Obchody 75-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Organizowali liczne konsultacje m.in z psychologiem, wspierali wszystkich Studentów w wielu istotnych 

kwestiach związanych ze zdalną nauką. Wprowadzali nowe osoby w świat akademicki. Dbali o równowagę 

życia studenckiego na każdym polu. Zawsze gotowi, zawsze obecni, zawsze pomocni. 

Wyróżnienia to efekt długiej pracy każdego z nagrodzonych, wielu wyrzeczeń, inicjatywy, konsekwencji w 

działaniu, zgodnej współpracy między Młodymi Ludźmi. To wynik sprawnego połączenia nauki, pasji, 

aktywnego działania na co dzień, a pamiętajmy o tym, że nasi Studenci nie trafili na łatwy czas. Tym bardziej 

doceniamy ich wysiłek, poświęcenie i konsekwencję w dążeniu do sukcesu. 

Gratulujemy Wam sukcesu i dziękujemy za piękne i wzruszające emocje. (fot. strona AWF) 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter grudzień 2021 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 6 

Spotkanie w Centrum Olimpijskim z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego Thomasem Bachem 

16 listopada, na zaproszenie Prezesa Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego (DHC 

naszej Akademii) Rektor, Prof. Andrzej Rokita w to-

warzystwie dr. Ireneusza Cichego, Prorektora ds. 

Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem, mgr 

Natalii Danek (Przewodnicząca Samorządu Dokto-

rantów) oraz Katarzyny Mroczkowskiej (Przewod-

nicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów) 

wzięli udział w spotkaniu z dr. Thomasem Bachem, 

Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olim-

pijskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie PKOl w 

Warszawie. Podczas spotkania przedstawiciele naszej Akademii zaprezentowali Uczelnię: jej działalność w 

obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, historię, realizowane przedmioty w odniesieniu do 

edukacji olimpijskiej, a także przedstawili pracowników, absolwentów i studentów (Olimpijczyków). 

Uczestnicy spotkania wysłuchali także prezentacji czterech zaproszonych szkół, które związane są z ru-

chem olimpijskim: Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertin w Budach Siennickich, Szkoły Podsta-

wowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 

w Pacynie, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie. 

Podczas spotkania zaprezentowano także Prezy-

dentowi Bachowi działalność kulturalno-edukacyjną Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także inicjatywę 

dotyczącą Fair Play #BiegFairPlayPKOl. Odbył się także pokaz Judo, w którym udział wzięli młodzi za-

wodnicy Klubu Sportowego Olimpijczyk Włocławek prowadzeni przez srebrną medalistkę Igrzysk Olim-

pijskich z Atlanty, Panią Anetę Szczepańską. 

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Prezydenta MKOl Pana dr. Thomasa Bacha, który w bardzo wy-

czerpujący sposób odniósł się do prezentacji Szkół i naszej Akademii. Prezydent Bach był pod dużym 

wrażeniem działalności PKOl i współpracujących z nim jednostek. Na zakończenie spotkania Prezydent 

odpowiadał na pytania uczestników i podzielił się bardzo ciekawą historią z jego dzieciństwa, dotyczącą 

wyboru dyscypliny sportowej. Po spotkaniu przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia w Centrum Olimpij-

skim. 
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W uroczystym spotkaniu udział 

wzięli członkowie delegacji MKOl: 

Joanna Zipser-Graves – Head of 

NOC Management and 

Knowledge Sharing, Olympic Soli-

darity, Mark Adams – Spokesman 

Services Director, Marina Baramia 

– IOC Chief of Protocol and PA 

to the IOC President, Greg Martin 

– Production & Management, a 

także: Andrzej Kraśnicki – Prezes 

Polskiego Komitetu Olimpij-

skiego, Adam Krzesiński – Sekre-

tarz Generalny PKOl, Iwona Łotysz – zastępca Sekretarza Generalnego PKOl, Kajetan Hądzelek – Prezes 

Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”, Hanna Wawrowska – Przewodnicząca Klubu Fair 

Play PKOl, Jacek Zawadka – Prezes Polskiego Związku Judo, Sławomir Majcher – dyrektor Muzeum 

Sportu i Turystyki w Warszawie, Urszula Jankowska – członkini Zespołu Metodycznego w Instytucie 

Sportu oraz medaliści polscy olimpijscy i olimpijczycy: Janusz Pyciak-Peciak (mistrz olimpijski w pięcio-

boju nowoczesnym), Dariusz Goździak (mistrz olimpijski w pięcioboju nowoczesnym), Agnieszka Kobus-

Zawojska (srebrna i brązowa medalistka olimpijska w wioślarstwie), Luiza Złotkowska (srebrna i brązowa 

medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim) Aneta Szczepańska (brązowa medalistka w judo), Iwona 

Marcinkiewicz (brązowa medalistka w łucznictwie), Marian Sypniewski (dwukrotny brązowy medalista 

w szermierce). (fot. strona AWF) 
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Wizyta gości z Inholland University of Applied Scines na AWF 

W listopadzie na Akademii Wychowania Fizycznego 

gościliśmy grupę holenderskich studentów, którzy 

przyjechali do Wrocławia z Inholland University of 

Applied Scinces mieszczącym się w Amsterda-

mie/Diemen. Holenderski Uniwersytet prowadzi 

kształcenie na wielu kierunkach studiów, w tym na kie-

runku: Zarządzanie turystyką. W ramach realizacji pro-

gramu studiów i projektu „destination marketing” 

grupy holenderskich żaków wraz z koordynatorem 

uczelnianym kierowane są na wyjazdy zagraniczne przybliżające atrakcyjność turystyczną miast i regionów 

– tych najczęściej odwiedzanych przez holenderskich turystów. Projekt realizowany jest przy współ-

pracy Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Studenci Inholland 

University of Applied Scinces mieli okazje być już wcześniej w Polsce. W tym roku wybrane miasta polskie 

to Gdańsk, Poznań i Wrocław. Wybór Wrocławia związany był z popularnością miasta oraz łatwością 

dotarcia do destynacji własnym środkiem transportu oraz bezpośrednimi połączenia lotniczymi (linie lot-

nicze KLM). 

Cel podróży i wizyta na naszej Uczelni związane były z  na-

wiązywaniem relacji z ośrodkami akademickimi kształcącymi 

na podobnych kierunkach studiów, przybliżeniem oferty edu-

kacyjno-dydaktycznej, wymianą doświadczeń w obszarze na-

ukowym i możliwościami podjęcia szerszej współpracy w re-

lacjach międzynarodowych. Wspólnie z Urzędem Promocji 

Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia za zgodą 

J.M. Rektora AWF władze naszej Akademii: Prof. Dr hab. 

Małgorzata Słowińska-Lisowska - Prorektor ds. Nauki i 

Współpracy z Zagranicą wraz z zespołem: Moniką Ilecką- 

Folcik oraz Magda Opalą oraz dr Ireneusz Cichy - Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otocze-

niem, Biuro Promocji AWF oraz pracownicy Zakładu Turystyki: dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. AWF, dr 

Marcin Dziedzic, dr Ludwika Kosińska i Zakładu Zespołowych Gier Sportowych: dr Sara Wawrzyniak, 

przygotowali ciekawą ofertę programową. Studenci uczestniczyli w wycieczce po Wrocławiu z przewodni-

kiem miejskim, podczas której zwiedzili najważniejsze atrakcje turystyczne miasta: Rynek, Ostrów Tumski, 

Dzielnice 4 Wyznań. Na Akademii Wychowania Fizycznego nasi Goście w historycznym otoczeniu Sali 

Senatu otrzymali drobny poczęstunek oraz dowiedzieli się o wielopokoleniowych zmianach i rozwoju na-

szej Alma Mater. Dla urozmaicenia pobytu Studentom zaproponowano aktywność ruchową i uczestnictwo 

w lekcji pokazowej  piłek Eduball. Zajęcia cieszyły się pełnym zaangażowaniem grupy. Studenci mieli moż-

liwość zwiedzić obiekty Akademii, otrzymali również pamiątkowe podarunki. Pobyt dodatkowo urozmai-

ciła wycieczka na Stadion Olimpijski, gdzie grupa poznała historię obiektu, zwiedziła sektory i zabytkowa 

wieżę zegarową. Ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia zorganizowano we Wrocławskim Centrum Aka-

demickim spotkanie z przedstawicielami Wydziału, przedstawicielem Dolnośląskiej Organizacji turystycz-

nej oraz z Dyrektorem WCA. W ramach pobytu studenci z Holandii zbierali dane pod kątem badań nau-

kowych dotyczące opracowania strategii promocyjnej odwiedzanych miast i możliwości regionów w dobie 

post pandemii. (fot. strona AWF) 
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Uroczyste otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego AWF we Wrocławiu przy 

ul. Witelona 25a 

W dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 10.30 odbyło 

się uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycz-

nego Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu przy ul. Witelona 25. W uroczystości 

udział wzięli: Wojciech Murdzek - Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jarosław 

Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przy-

bylski - Marszałek Województwa Dolnoślą-

skiego, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia oraz 

wice Prezydent Renata Granowska,  prof. Kry-

stian Kiełb - Przewodniczący KRUWiO, Rekto-

rzy Uczelni Wrocławskich, byli Rektorzy naszej Uczelni, wybitni sportowcy-olimpijczycy: Renata Mauer-

Różańska, Rafał Omelko, Robert Sobera oraz trenerzy, jak również wielu pracowników Uczelni, absol-

wentów, studentów, doktorantów i przyjaciół Akademii. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele absol-

wentów, którzy rozpoczęli studia 70 lat temu. Wśród nich był, były Rektor Akademii, prof. Tadeusz Bober. 

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. Andrzej Rokita podziękował Ministerstwu 

Edukacji i Nauki, Ministerstwu Sportu, Gminie Wrocław za dofinansowanie modernizacji stadionu lekko-

atletycznego. Rektor podziękował także byłemu i aktualnemu Kanclerzowi,  Panom Zdzisławowi Palidze, 

Adamowi Roczkowi oraz Januszowi Gaczkowskiemu i Zbigniewowi Ziębie. Podziękowania skierował do 

wykonawcy obiektu, przedstawiciela Firmy Tamex, Pana Konrada Sobeckiego. Poświęcenia obiektu doko-

nał Ks. prof. Andrzej Tomko z Papieskiego Wydziału Teologicznego. 

Wszyscy zaproszeni Goście, wśród których nie za-

brakło przedstawicieli najmłodszego pokolenia, czyli przedszkolaków z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 

36 we Wrocławiu, wraz z Rektorem, przedstawicielami Władz Uczelni, studentami, doktorantami Akade-

mii, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownikami i absolwentami, symboliczne pokonali 

jedno okrążenie stadionu. 

Tuż po uroczystym otwarciu stadionu, rozpoczęły się zajęcia sportowe – dydaktyczne, prowadzone przez 

pracowników Zakładu Lekkoatletyki. 

 

Fot. T. Szklany 
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Święto Nauki we Wrocławiu 

Przypadające na 15 listopada Święto Nauki we 

Wrocławiu jest upamiętnieniem pierwszego w 

powojennym Wrocławiu wykładu inaugura-

cyjnego, wygłoszonego przez prof.  Kazimie-

rza Idaszewskiego na Politechnice i Uniwer-

sytecie. 

Przedstawiciele Kolegium Rektorów Uczelni 

Wrocławia i Opola, w towarzystwie władz re-

gionalnych i lokalnych, złożyli kwiaty pod Po-

mnikiem Pomordowanych Profesorów 

Lwowskich, a także pod tablicami u (ul. 

Kleczkowska i ul. Sądowa) upamiętniającymi 

Profesorów Krakowskich, więzionych we 

Wrocławiu w 1939 r.  

W ramach obchodów Święta Nauki Wrocła-

wia o godzinie 16:00 w Oratorium Maria-

num  na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło 

się otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów 

Uczelni Wrocławia i Opola. Podczas spotka-

nia wręczono Nagrodę KRUWiO im. profe-

sora Józefa Dudka za działalność na rzecz in-

tegracji środowiska akademickiego profeso-

rowi Krzysztofowi Simonowi, dolnoślą-

skiemu konsultantowi do spraw chorób za-

kaźnych, ordynatorowi oddziału zakaźnego 

w Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocła-

wiu. Wręczono także Nagrodę KRUWiO 

Panu Januszowi Rybakowi, Prezydentowi 

Dolnośląskiego Klubu Kapitału, za  szcze-

gólne działania na rzecz wrocławskiego śro-

dowiska akademickiego, jak również dy-

plomy laureatom Studenckiego Programu 

Stypendialnego – Stypendium dla doktoran-

tów. 

Obchody Święta Nauki we Wrocławiu 

zwieńczył koncert symfoniczny w Narodo-

wym Forum Muzyki. 

 

 

 

 

Fot. A. Nowak 
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Uroczyste otwarcie Wypożyczalni Samoobsługowej i zmodernizowanej Czytelni 

w uczelnianej bibliotece  

Za nami uroczyste otwarcie Wypożyczalni Samoobsługowej  

 

Dziękujemy Panu Rektorowi Andrzejowi Rokicie oraz Pani Rektor Małgorzacie Słowińskiej-Lisowskiej za 

wsparcie inicjatywy modernizacji Czytelni (ze środków Uczelni) oraz powstania Wypożyczalni Samoobsłu-

gowej (dzięki funduszom unijnym). To zaszczyt dla nas, że uroczyście otworzyliście Państwo nową Wypo-

życzalnię! Odwiedziło nas wczoraj wielu znakomitych gości, sympatyków Biblioteki - wszystkim serdecznie 

dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Profesorowi Markowi Woźniewskiemu za prezent - numerowany 

reprint książki "Fizyczne wychowanie dzieci" Jędzrzeja Śniadeckiego, której pierwsze wydanie ukazało się 

w 1805 r. 

Zapraszamy do korzystania z nowej przestrzeni w Bibliotece! 

 

Prof. Piotr Oleśniewicz wśród założycieli Wrocławskiej Organizacji Turystycznej 

8 listopada br. powołana została Wrocławska Or-

ganizacja Turystyczna (WROt), której głównym za-

daniem będzie koordynacja i uspójnienie działań 

promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Jednym 

z założycieli WROtu jest Pan prof. Piotr Oleśnie-

wicz Kierownik Zakładu Turystyki naszej Akade-

mii, wybrany również na członka Komisji Rewizyj-

nej. 

„Znalezienie się Wrocławia w prestiżowym gronie 

największych miast Polski, które takimi stowarzy-

szeniami już dysponują to przede wszystkim okazja 

do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymia-

stowej współpracy – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. -  Zgodnie z tym co w ubiegłym roku 

zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej dążymy do synergii poszczególnych gałęzi branży 

turystycznej.” 
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„Głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zaj-

mującego się turystyką, by uzyskać  konsolidację naszych 

działań – mówi Agnieszka Szymerowska nowopowołana 

Prezeska Stowarzyszenia. – Mamy jasno wyznaczone kie-

runki rozwoju. Chcemy m.in. wspólnie promować się na 

targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały 

promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie za-

praszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów. 

Ogłoszona w ubiegłym roku Wrocławska Deklaracja Tu-

rystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okre-

sie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i 

prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie WROt, z rekomendacją Wrocławskiej Rady 

Turystyki, jest realizacją tych założeń.” 

Członkowie Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej 

Jakub Grudniewski - Hala Stulecia 

Agnieszka Szymerowska - Convention Bureau 

Marek Mutor - CH Zajezdnia 

Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Wioletta Samborska - Hydropolis 

Dariusz Kuś – Lotnisko Wrocław 

Kamil Słowiński - Kolejkowo 

Maciej Stoces - Hotel Monopol 

Robert Rasała - CIT Rynek (Centrum Informacji Turystycznej) 

Piotr Oszczanowski - Muzeum Narodowe 

Krzysztof Balawejder - MPK Wrocław 

Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław 

Marta Urbanek - Stadion Wrocław 

Alfred Wagner - UMW 

Marek Ciechanowski – Dolnośląska Izba Turystyki 

Arleta Ziemian - Browar 100 Mostów 

Spotkanie koordynatorów programu WF z AWF 

 

 

W dniach 4-5.11.2021r odbyło się spo-

tkanie koordynatorów programu WF z 

AWF z całej Polski. W spotkaniu 

uczestniczyli Rektorzy AWF-ów, 

Kanclerze oraz Kwestorzy. Omówiono 

stan realizacji programu (etap I i II) 

oraz przygotowano założenia raportu 

końcowego z etapu I. 
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Konrad Powroźnik odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 

 

 

Konrad Powroźnik, student naszej Uczelni oraz utytułowany pływak, został 

odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  Złotym Krzyżem 

Zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Uroczystość, podczas której Prezydent wręczył odznaczenia państwowe spor-

towcom niesłyszącym, trenerom oraz działaczom Polskiego Związku Sportu 

Niesłyszących, miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, w dniu 28 października 

2021 r. 

Panie Konradzie, serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

Mecz piłki nożnej AWF Wrocław vs. Przyjaciele 

6 października, tuż po zakończeniu uroczystości Święta Akademii, rozegrany został mecz piłkarski Przyja-

ciele AWF Wrocław vs. AWF Wrocław będący istotnym punktem programu obchodów 75-lecia Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Mecz przebiegał w duchu życzliwej sportowej rywalizacji i inte-

gracji. Naprzeciwko pracowników naszej Akademii stanęli przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych, 

a także dziennikarze, przedsiębiorcy, trenerzy i zawodnicy zaprzyjaźnieni z naszą Uczelnią. Mecz zakończył 

się wynikiem 2:1 dla drużyny AWF Wrocław. Po meczu wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiąt-

kowe podziękowania, które wręczył Rektor naszej Akademii, prof. Andrzej Rokita. 

Po meczu wszyscy uczestnicy oraz pozostali pracownicy i gości Akademii, mogli zjeść potrawy z grilla i 

wspólnie porozmawiać. Tak bardzo nam brakowało tego typu sportowych spotkań, z których nasza wro-

cławska AWF słynie. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoją obecnością uświetnili nasze sportowe 

spotkanie. 

Wśród „Przyjaciół AWF Wrocław” wystąpili: 

Józef Dziąsko (trener), Ryszard Wójcik, Anna Tymińska-Bella, Karolina Skalska-Jakubaszek, Piotr Wa-

śniewski, Romuald Szukiełowicz, Andrzej Buła, Wojciech Biliński, Piotr Mazur, Adam Krej, Piotr Maziarz, 

Zbigniew Mandziejewicz, Bohdan Tomaszewski, Mariusz Kiełbasiewicz, Mariusz Kowalski, Grzegorz Ko-

walski, Marek Czerniawski, Mateusz Zieliński, Becella Łukasz. 

W drużynie AWF Wrocław wystąpili: 

Jarosław Nosal (trener), Małgorzata Krzak, Anna Malska-Śmiałowska, Katarzyna Mroczkowska, Jarosław 

Nosal, Andrzej Klarowicz, Jarosław Maśliński, Marcin Ściślak, Rafał Szubert, Ryszard Michalski, Paweł 

Posłuszny, Dariusz Mroczek, Maciej Suboczewski, Wiesław Błach, Piotr Kunysz, Paweł Chmura, Daniel 

Dudek, Krystian Rubajczyk, Jarosław Gambal, Ireneusz Cichy. 
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Uroczystość Święta Akademii 

26 października 2021 roku w budynku im. Zdzisława Zagrobelnego (Pawilon P-4), po dwuletniej przerwie, 

odbyła się uroczystość Święta naszej Akademii, która była kulminacyjnym momentem obchodów 75-lecia 

AWF Wrocław. Ze względu na wciąż obowiązujące zasady bezpieczeństwa, uroczystość została przepro-

wadzona  z  zachowaniem reżimu sanitarnego i tradycyjnie już transmisję można było oglądać na stronach 

internetowych uczelni. 

W uroczystości wzięli udział, przedstawiciele władz 

państwowych i samorządowych, rektorzy lub ich 

przedstawiciele z Akademii Wychowania Fizycznego w 

Polsce oraz wrocławskich szkół wyższych, reprezen-

tanci środowiska sportowego, przedstawiciele biznesu, 

a także byli rektorzy naszej Uczelni i Doktor Honoris 

Causa naszej Akademii. 

Święto Akademii rozpoczęło się przemówieniem 

JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Rokity, w którym 

odniósł się do 75-letniej historii Akademii. Następnie 

uroczystości obchodów naszego Święta jak zwykle, 

poza elementami stałymi takimi jak: wręczenie wyróż-

nień dla absolwentów roku, sportowców i trenerów 

oraz promocje doktorskie, związane były także z wrę-

czeniem szczególnego, najwyższego wyróżnienia jakie 

może otrzymać pracownik Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu, Lauru Akademii, którym zo-

stał wyróżniony Pan Profesor Gabriel Łasiński.  

 

 

 

 

Laudatorem wyróżnionego była Pani dr hab. Aneta 

Stosik-Sołtyk (test Laudacji str. 24) 

 

 

 

 

 

 

Po wystąpieniu Pana Rektora, Prorektor ds. Nauczania, dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF Wro-

cław odczytał list gratulacyjny przesłany od Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. 

Następnie w imieniu Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka głos zabrał Piotr Mazur Dyrektor Biura Sportu 

i Rekreacji, który odczytał list od Pana Prezydenta i wręczył JM Rektorowi piękną grafikę, na okoliczność 

jubileuszu 75-lecia Akademii. 

Kolejnym punktem wydarzenia było wyróżnienie za Najlepszy Dyplom Roku (najwyższą średnią ze stu-

diów)  dla:  
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Katarzyna Karandysz –  absolwentka studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia, średnia: 4,84 

Anna Stoparek –  absolwentka studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia, średnia: 4,90 

Dominika Postolak – absolwentka studiów I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa, średnia: 4,80 

Marcin Smolarek – absolwent studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, średnia: 4,73 

Katarzyna Franiczek – absolwentka studiów II stopnia na kierunku Sport, średnia: 4,95 

Paulina Iwanecka – absolwentka studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, średnia: 4,86 

Po raz trzeci w historii Uczelni miało miejsce odnowienie przysięgi doktorskiej po 50-ciu latach. Z rąk 

Rektora oraz Przewodniczącego Kolegium Naukowego prof. dr. hab. Marka Wożniewskiego okoliczno-

ściowy dyplom otrzymała Pani: 

dr Maria Grabowska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Niektóre problemy rozwoju bazy material-

nej kultury fizycznej we Wrocławiu w latach 1945 -1960”.  Promotorem pracy był doc. dr hab. Julian Jon-

kisz były Rektor AWF we Wrocławiu. 

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie dyplomów doktora nauk o kulturze fizycznej  absolwentom stu-

diów doktoranckich, a ślubowanie przyjęli:   

Ilona Cięszczyk, Tadeusz Fiłon, Anna Goleń-Szczeciak, Tomasz Kabała, Krzysztof Kałużn, Alek-

sandra Kisielewicz, Gabriela Kołodyńska, Sławomir Kownacki, Dawid Matczak, Monika Musi-

jowska, Rafał Omelko, Tomasz Piojda, Ewa Przysiężna, Michał Sarna, Aleksandra Schabowska, 

Adrian Sieroń, Monika Stanaszek, Kamil  Świerzko, Mariusz Tomczak, Izabela Trojanowska, 

Klaudyna Wittenbeck, Paweł Wolański 

 

Z rąk vice  Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy tegoroczne  wyróżnienia Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej otrzymali: 

mgr inż. Janusz Gaczkowski - Srebrny Krzyż  Zasługi 

dr Marek Popowczak - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 

 

Senat Uczelni przyznał Medal Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: 

Stowarzyszeniu Absolwentów AWF Wrocław. 

Wyróżnienie z rąk Rektora otrzymali: Prezes stowarzyszenia Pani Halina Jezierska  oraz prezes honorowy 

Pan Władysław Kopyś.   

Z okazji inauguracji roku akademickiego JM Rektor, Profesor Andrzej Rokita, przyznał nagrody za dzia-

łalność naukową. 

Nagrodę Rektora I stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego otrzymała: 

dr hab. Aneta Stosik-Sołtyk 
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Nagrodę za opublikowanie prac o najwyższym łącznym współczynniku IF (proporcjonalnie dzielony do 

liczby autorów) otrzymał: 

dr Ziemowit Bańkosz 

Nagrodę za opublikowanie pracy o najwyższym współczynniku IF w pojedynczej pracy (proporcjonal-

nie  dzielony do liczby autorów) otrzymała: 

dr Agnieszka Jastrzębska 

Nagrodę Rektora za największą liczbę cytowań otrzymał: 

prof. dr hab. Jan Chmura 

Nagrodę  za opublikowanie prac o najwyższym łącznym współczynniku IF w grupie Młodych Pracowni-

ków Nauki (proporcjonalnie dzielony do liczby autorów) otrzymał: 

dr Sebastian Klich 

Nagrodę za opublikowanie pracy o najwyższym współczynniku IF w pojedynczej pracy (proporcjonalnie 

do liczby autorów) otrzymał: 

dr Tomasz Kuligowski 

Nagrodę  za największą liczbę cytowań w grupie Młodych Pracowników Nauki otrzymał: 

dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF 

 

 

Z uwagi na zakończenie pracy w Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu, Pan Rektor 

podziękował  dwójce Profesorów Zwyczajnych na-

szej Akademii. 

Prof. dr hab. Zdzisławie Wrzosek oraz prof. dr. 

hab. Eugeniuszowi  Bolachowi 

 

 

 

JM Rektor Profesor Andrzej Rokita, przyznał wy-

różnienia za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Nagrodzeni zostali sportowcy: 
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Przemysław Drąg -  student naszej Akademii, uczestnik 

Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 2020 w pływaniu w kla-

syfikacji S11, SB11, SM11. 

Igor Hrehorowicz - student naszej Uczelni, zawodnik 

KS AZS-AWF Wrocław i Start Wrocław, uczestnik 

Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 2020 w pływaniu na dy-

stansie 400 metrów stylem dowolnym w klasyfikacji S9, 

SB8, SM9. 

Oliwia Jabłońska – studentka naszej Uczelni, brązowa 

medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 2020 w pływaniu na dystansie 400 metrów stylem dowolnym, 

w kategorii S10. 

Natalia Kaczmarek – studentka naszej Uczelni, zawodniczka KS AZS-AWF Wrocław, złota medalistka 

Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w mieszanym biegu sztafetowym 4x400 metrów i srebrna medalistka 

w biegu sztafetowym 4x400 metrów. 

Katarzyna Kozikowska – doktorantka naszej Uczelni, uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 

2020, finalistka w kajakowej jedynce na dystansie 200 metrów w klasie KL3. 

Joanna Linkiewicz –  absolwentka naszej Uczelni, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w 

biegu 400 m przez płotki. 

Wojciech Makowski - zawodnik KS AZS-AWF Wrocław, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 

2020, finalista w pływaniu na dystansie 100 stylem grzbietowym w klasyfikacji S11, SB11, SM11. 

Robert Sobera - absolwent naszej Uczelni, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w skoku o 

tyczce. 

Agata Ozdoba-Błach – zawodniczka KS AZS-AWF Wrocław, która zajęła 7 miejsce podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Tokio 2020 w judo. 

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szkoleniowe wyróżnienia otrzymali również trenerzy: 

Marek Rożej – trener KS AZS-AWF Wrocław, za przygotowanie Natalii Kaczmarek i Joanny Linkiewicz 

do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021 oraz  godne reprezentowanie naszej Uczelni i Klubu Sportowego 

AZS-AWF Wrocław. 

Beata Pożarowszczyk-Kuczko – pracownik naszej Uczelni, za przygotowanie studentki Oliwii Jabłoń-

skiej do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 2020 oraz  godne reprezentowanie naszej Uczelni. 

Dariusz Łoś – absolwent naszej Uczelni, za przygotowanie Roberta Sobery do Igrzysk Olimpijskich w 

Tokio 2020 oraz godne reprezentowanie naszej Uczelni i Klubu AZS-AWF Wrocław. 

Łukasz Błach – absolwent naszej Uczelni za przygotowanie Agaty Ozdoby-Błach do Igrzysk Olimpij-

skich oraz godne reprezentowanie naszej Uczelni i Klubu AZS-AWF Wrocław. 

Dawid Nowacki - absolwent naszej Uczelni za przygotowanie Katarzyny Kozikowskiej do Igrzysk Para-

olimpijskich w Tokio 2020 oraz godne reprezentowanie Uczelni. 

Wojciech Seidel  – pracownik naszej Uczelni, za przygotowanie Przemysława Drąga, Igora Hrehorowicza 

i Wojciecha Makowskiego do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio 2020 oraz godne reprezen-

towanie naszej Uczelni. 
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Wyróżnionym sportowcom i trenerom wyróżnienia wrę-

czył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita wraz z Panem 

Piotrem Boberem, Doradcą Sekretarza Stanu w Minister-

stwie Edukacji i Nauki Wojciecha Murdzka. 

JM Rektor Profesor Andrzej Rokita wręczył list z podzię-

kowaniem za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne re-

prezentowanie Uczelni Panu: 

dr. Rafałowi Omelce, absolwentowi, pracownikowi Aka-

demii i zawodnikowi Klubu Sportowego AZS-AWF Wro-

cław. 

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć również muzycznego akcentu. Odtworzono utwory:   

“Swanee river” – aranżacja - Włodzimierz Szomański zespołu Spirituals Singers Band. Zespół, rozpo-

czął swoją działalność pod egidą naszej uczelni w roku 1978 a większość jego członków była studentami 

AWF we Wrocławiu. 

“ To się zdarza” - Beaty Lerach-Fajkowskiej - laureatki XXVI Przeglądu Piosenki Aktorskiej i absol-

wentki naszej uczelni przy akompaniamencie Krzysztofa Wojcieszyna 

trzy fragmenty Koncertu "AWF - 75 lat z kulturą" - Z okazji obchodów 75- lecia naszej Alma Mater, gdzie 

o godzinie 19.00, na Kanale YouTube AWF Wrocław odbyła się premierowa emisja tego jubileuszowego 

koncertu. 

Po oficjalnych uroczystościach, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita zaprosił wszystkich gości i pra-

cowników na poczęstunek, który odbył się przy budynku P5 Pola Marsowe. 

W programie uroczystych obchodów Święta Uczelni oraz 75-lecia Akademii na boisku otwartym przy bud 

P5 odbyło się również wyjątkowe sportowe wydarzenie: Mecz piłki nożnej AWF Wrocław vs. Przyjaciele. 
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Złożenie kwiatów na grobach prof. A. Klisieckiego i prof. Z. Zagrobelnego 

25 października 2021 r., tradycyjnie w ostatnich dniach października, Rektor Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita, w towarzystwie byłych Rektorów, Pana Prof. 

Tadeusza Bobera, Pana Prof. Tadeusza Koszczyca, Pana Prof. Juliusza Migasiewicza wraz z przedstawicie-

lami władz Uczelni, Panią Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,  prof. dr hab. Małgorzatą Sło-

wińską-Lisowską, Panią Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszką Pisulą-Lewan-

dowską, Panem Prorektorem ds. Nauczania dr. hab. Ryszardem Bartoszewiczem, prof. AWF, Panem Pro-

rektorem ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem dr. Ireneuszem Cichym, Panem prof. Markiem 

Woźniewskim, Przewodniczącym Rady Kolegium Naukowego, Panią Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. 

Anną Skrzek, Panem Prodziekanem ds. Nauczania na kierunku Sport dr. hab. Jarosławem Domaradzkim, 

prof. AWF,  Panem Kanclerzem mgr. Adamem Roczkiem, Panem Dyrektorem ds. Informatyzacji i Roz-

woju Uczelni mgr. inż. Krzysztofem Grzegorczykiem złożyli kwiaty na grobach założyciela naszej uczelni 

prof. Andrzeja Klisieckiego i Rektora 4-ech kadencji naszej Akademii prof. Zdzisława Zagrobelnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. strona AWF 
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Spotkanie członków i przyjaciół AZS AWF Wrocław z olimpijczykami 

W dniu 25.10.2021,  odbyło się spotkanie członków oraz przyjaciół klubu AZS AWF Wrocław wraz ze 

sportowcami i trenerami reprezentującymi klub na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokyo 2021, klub AZS AWF Wrocław reprezentowali: 

Natalia Kaczmarek, lekkoatletyka, gdzie wywalczyła złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400m. oraz 

srebrny medal w sztafecie kobiet 4x400m 

Joanna Linkiewicz – lekkoatletyka, w kon-

kurencji 400m p.pł.,gdzie zakończyła rywali-

zację na etapie półfinału, ale pobiła rekord 

życiowy który wynosi 54,93 sek. 

Robert Sobera – lekkoatletyka – w konku-

rencji skok o tyczce, gdzie zakończył rywali-

zację na etapie eliminacji. 

Agata Ozdoba-Błach – w kat. do 63 kg., 

gdzie zajęła 7 miejsce. 

Podczas Paraolimpiady w Tokyo nasz kraj 

oraz Klub AZS AWF Wrocław reprezento-

wał także, obecny na spotkaniu, Wojciech 

Makowski – pływak, który zajął 6 miejsce w kat. S11, w wyścigu 100m stylem grzbietowym. 

Klub AZS AWF Wrocław był reprezentowany w Tokio także przez trenerów pracujących z naszymi za-

wodnikami. Podziękowania i gratulacje otrzymali trener lekkoatletów - Marek Rożej oraz trener, a prywat-

nie mąż Pani Agaty Ozdoby-Błach – Łukasz Błach. 

We wspólnym spotkaniu ze sportowcami wzięli udział m.in: JM Rektor AWF Wrocław prof. dr hab. An-

drzej Rokita, dr hab. Jacek Stodółka - Prezes Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław, dr hab. Kazimierz 

Witkowski- wiceprezes klubu sportowego AZS-AWF Wrocław,  Prorektor ds. Organizacyjnych i Współ-

pracy z Otoczeniem AWF Wrocław i wiceprezes klubu sportowego AZS AWF Wrocław - dr Ireneusz 

Cichy, Adam Roczek - Kanclerz AWF Wrocław , dr Zdzisław Paliga - główny specjalista  - z biura Kanc-

lerza AWF Wrocław, dr Jerzy 

Kosa - Przedstawiciel Młodzieżo-

wych Centrów Sportu. 

 

Podczas spotkania Prezes klubu 

AZS AWF Wrocław – Pan dr hab. 

Jacek Stodółka oraz Rektor AWF 

– prof. dr hab. Andrzej Rokita, 

złożyli na ręce olimpijczyków w 

imieniu władz i członków klubu 

AZS AWF Wrocław  serdeczne 

gratulacje i życzyli powodzenia w 

dalszych zmaganiach. 
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Gala Sportu Akademickiego 

Podczas tegorocznej Gali Sportu Akademickiego, która 

odbyła się w dn. 21 października 2021r., w Europejskim 

Centrum Solidarności w Gdańsku, JM Rektor Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. 

Andrzej Rokita wraz z Prezesem Klubu Sporto-

wego AZS-AWF Wrocław, dr. hab. Jackiem Stodółką i 

wiceprezesem dr. hab. Kazimierzem Witkowskim ode-

brali nagrodę za 2 miejsce wśród uczelni sklasyfikowa-

nych po tegorocznych Akademickich Mistrzostwach 

Polski. Gospodarzem Gali był AZS Gdańsk. 

 

AWF Wrocław na IV Opolskim Biegu Belfra 

16 października Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z 

Otoczeniem, dr Ireneusz Cichy  wspólnie ze studentkami Wy-

działu Fizjoterapii reprezentował naszą Uczelnię, w organizowa-

nym w Grodkowie "Biegu Belfra". Organizatorem wydarzenia 

było Kuratorium Oświaty z Opola pod przewodnictwem Pana 

Michała Sieka - Kuratora Oświaty.  Po biegu na 10 km i marszu 

Nordic Walking na 5 km, aktywni nauczyciele i nauczycielki mo-

gli skorzystać z masażu sportowego-powysiłkowego, który wy-

konywały studentki III roku, kierunku Fizjoterapia naszej Aka-

demii. Udział w wydarzeniu naszej Uczelni związany był z pod-

jętą w kwietniu br. współpracą pomiędzy Panem Rektorem Ro-

kitą a opolskim i dolnośląskim Kuratorem Oświaty w ramach re-

alizacji projektu WFzAWF. 

 

Immatrykulacja doktorantów Szkoły Doktorskiej AWF Wrocław 

Immatrykulacja, to publiczny akt zaliczenia w po-

czet społeczności akademickiej poprzez uroczyste 

złożenie ślubowania. Dawniej, termin ten ozna-

czał wniesienie do spisu szlachty w danym kraju 

lub prowincji, a dzisiaj jest przyjęciem w poczet 

studentów i doktorantów. Na całym świecie, jest 

to uroczysty moment. 

W naszej Uczelni - AWF we Wrocławiu, aktu im-

matrykulacji dokonał JM Rektor AWF we Wrocła-

wiu prof. Andrzej Rokita w obecności przewodni-

czącego Rady Naukowej oraz Rady Szkoły Dok-

torskiej i zaproszonych gości.   

Uroczystość ślubowania Doktorantów odbyła się 

w dniu 13 października 2021 r. w Sali Kominko-

wej. 
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Ślubowanie  prowadził  JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej 

Rokita, a Rotę  Ślubowania odczytała dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF, dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

Na uroczystości obecni byli: 

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Woźniewski, 

Rada Szkoły Doktorskiej: dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF - przewodnicząca  oraz  członko-

wie: dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF,  dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF, dr hab. Dariusz Mro-

czek, prof. AWF,  dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF oraz dr hab. Marek Konefał, prof. AWF 

Zaproszeni Goście: prof. T. Koszczyc, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły Doktorskiej 

w momencie jej utworzenia, Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anna Skrzek oraz przewodnicząca 

Rady Samorządu Doktorantów mgr Natalia Danek. 

Doktoranci włączeni do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

otrzymali akty ślubowania. 

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

 

 

Profesor Jan Chmura Doktorem Honoris Causa AWF w Katowicach 

8 października 2021 roku, podczas uroczystej 

Inauguracji roku akademickiego w Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Ku-

kuczki w Katowicach, odbyła się ceremonia 

wręczenia najwyższej godności akademickiej, 

Doktoratu Honoris Causa katowickiej uczelni, 

Panu prof. dr. hab. Janowi Chmurze.  Niewąt-

pliwie dla Pana Profesora, jego rodziny i naj-

bliższych a przede wszystkim dla społeczności 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu była to wzruszająca i podniosła uroczy-

stość. Profesorowi Chmurze towarzyszyła nie 

tylko najbliższa rodzina, ale też liczna repre-

zentacja naszej Akademii z JM Rektorem, pro-

fesorem Andrzejem Rokitą na czele, a także 

wielu przyjaciół m.in. z rodzinnego Strzego-

mia. 

Liczne więzi naukowe, dydaktyczne, organiza-

cyjne, a także przyjacielskie wiążą Pana prof. 

Jana Chmurę z katowicką AWF - pięknie pod-

kreślił to w laudacji prof. Adam Zając, który 

wnioskował o nadanie profesorowi godności 

doktora honoris causa. W przedstawionej 

przez Pana Profesora laudacji znalazły się od-

niesienia: do pracy zawodowej Pana prof. Jana Chmury w AWF Katowice, do pracy w naszej Akademii, 
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w których przeszedł wiele szczebli rozwoju kariery naukowej i organizacyjnej. Zwrócił także uwagę na 

działalność naukową Pana Profesora w połączeniu z pasję do biegów długich. 

Podczas wykładu, Doktor honoris causa – Prof. Jan Chmura podkreślał wieloletnią współpracę z Akade-

mią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wyraźnie wzruszony nasz Pan Profesor „Maratończyk”, 

dziękował swoim najbliższym i gościom zgromadzonym w Auli im. Lechosława Deca. W trakcie wy-

kładu, nie zabrakło również odniesienia do progu psychomotorycznego zmęczenia, ludzkich możliwości 

wysiłkowych oraz realizacji cyklu badań, które Pan Profesor prowadził na sobie w trakcie zdobywania 

korony maratonów Ziemi. Wyraźnie wzruszony Pan prof. Jan Chmura długo odbierał gratulacje. 

Dla Pana Profesora Jana Chmury to już drugie, wielkie wyróżnienie w ostatnich tygodniach. Przypo-

mnijmy, 24 września br., podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w naszej Aka-

demii, Pan Profesor odebrał najwyższe wyróżnienie naszej Alma Matris – Laur Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. 

 

Panie Profesorze serdecznie gratulujemy tych wspaniałych wyróżnień!!! 

Fot. A. Nowak 
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Oczami Laudatora. Sylwetka prof. Gabriela Łasińskiego 

Szanowni Państwo, czuję się zaszczycona wyróżnieniem mnie 

przez JM prof. A. Rokitę do przygotowania i wygłoszenia laudacji na 

okoliczność nadania najwyższego odznaczenia naszej Uczelni - Lauru 

Akademii dla Profesora doktora habilitowanego Gabriela Łasiń-

skiego.  

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy tu obecni doskonale znają wielo-

letnie osiągniecia pana profesora, zarówno te naukowe, dydaktyczne, 

jak również te osobiste. Postaram się jednak przypomnieć te najważ-

niejsze. Z racji formalnego charakteru niniejszej laudacji pozwolę so-

bie na opis sylwetki Profesora w kilku odsłonach. 

POCZĄTKI KARIERY 

Profesor Łasiński urodził się 7 września 1950 r. w Grudziądzu, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne. 

Studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczął w 1969 r. na ówczesnym 

Wydziale Wychowania Fizycznego. Uzyskując tytuł magistra i trenera II klasy w pływaniu w 1973 roku, 

rozpoczął swoją zawodową pracę w Toruniu, jako nauczyciel w LO oraz jako trener pływania w klubie 

„Stal” Toruń. Rok później powrócił do Wrocławia, aby rozpocząć swoją naukową i dydaktyczną przy-

godę jako asystent w Zakładzie Specjalizacji Sportowej naszej Alma Mater.  

Pierwsze lata pracy to pasja zgłębiania jego zainteresowań badawczych pod okiem ówczesnego men-

tora prof. Zbigniewa Naglaka – nauczyciela oraz wielkiego autorytetu w dziedzinie teorii sportu, który z 

wrocławską Akademią związany był przez 55 lat.  

Dla wyróżnionego był nie tylko autorytetem, nauczycielem i szefem, ale również inspiratorem rozwoju 

naukowego, czego efektem było uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej już w 1978 r., 11 lat 

później - stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, a w 2004 roku - tytułu profesora.  

Profesor Gabriel Łasiński wyznawał zasadę uczenia się przez całe życie, stąd jego wiele dodatkowych 

inicjatyw na drodze do własnego rozwoju, jak studia prakseologiczne w PAN w 1984 roku, studia 

podyplomowe z zakresu zarządzania strategicznego w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 

1993 roku oraz seminaria i warsztaty z zakresu kompetencji społecznych w ‘98 i 2001 roku w 

Stuttgarcie i Kolonii, w Niemczech, gdzie zdobywał międzynarodowe certyfikaty licencjonowa-

nego trenera w zakresie rozwijania osobowości, rozwijania kompetencji społecznych oraz budowania 

i rozwijania zespołów w systemie DISG Training. 

Znakomita znajomość języka niemieckiego oraz jego potrzeba ciągłego doskonalenia pozwoliły pro-

fesorowi na rozwijanie jego pasji poza granicami kraju, w wielu europejskich ośrodkach badawczych i na-

ukowych. 

Odbywał staże i realizował pobyty studyjne na uniwersytecie w Brukseli w Belgii,  na uniwersytecie w 

Oldenburgu w dawnym RFN, w Deutsche Sporthochschule w Kolonii, w Niemczech, na uniwersytecie 

w Holandii w Amsterdamie i w Akwizgranie, jak również na uniwersytecie w Pradze. 

Ze Szwajcarią, w której spędził wiele miesięcy, łączyły go szczególne emocje, gdyż to właśnie ten kraj 

i jego system gospodarczy, polityczny i edukacyjny jest najbliższy poglądom profesora, to jego ulubiona 

demokracja wśród państw na świecie, tj demokracja obywatelska, i szczególny etos pracy, o czym chętnie 

i często opowiada podczas nieformalnych spotkań w katedrze. 
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ZAINTERESOWANIA I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Gabriela Łasińskiego koncentrowały się wokół trzech pod-

stawowych kierunków badań: 

• prakseologiczno-systemowej metodologii analizy i usprawniania działań w sporcie, 

• efektywnych systemów zarządzania organizacją sportową, 

• komunikacji społecznej we współczesnej edukacji i organizacji. 

Najważniejszym obszarem naukowym w dorobku dr hab. Gabriela Łasińskiego są badania doty-

czące prakseologiczno-systemowych aspektów działań w sporcie Dotyczą one koncepcji budowa-

nia nowej orientacji w naukach o sporcie (teorii sportu), uwzględniającej różne aspekty epistemologiczne, 

aksjologiczne i metodologiczne.  

Zainteresowania związane z tym kierunkiem badań poprzedziła kilkuletnia praca w zespole naukowo-

metodycznym pracującym dla Polskiego Związku Bokserskiego w latach 1977-1980 oraz praca na rzecz 

innych dyscyplin sportowych, w tym: saneczkarstwo, lekkoatletyka, kolarstwo. Przez wiele lat związany 

był również z Polskimi Związkami Sportowymi, takimi jak: Kolarskim, Bokserskim, Kajakowym, Strze-

lectwa Sportowego, Lekkoatletyki, Piłki Nożnej, Judo, Tenisa Stołowego, Piłki Siatkowej; jak również z 

Resortowym Centrum Metodyczno-Szkoleniowym Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.  

Współpraca obejmowała: prowadzenie badań naukowych i konsultacji, przygotowywanie ekspertyz i 

warsztatów szkoleniowych doskonalących kwalifikacje, organizowanie konferencji metodycznych i pro-

wadzenie kursów instruktorskich.  

Szczególnym wydarzeniem w ostatnim czasie był znaczący współudział w przygotowaniu dla Pol-

skiego Związku Piłki Siatkowej treści kształcenia trenerów klasy I i mistrzowskiej, w ramach nowator-

skiego projektu – systemu kształcenia on-line i w formule Polskich Ram Kwalifikacji (2021). 

Zdobyte doświadczenia zawsze rozwijały ciekawość poznawczą pana Profesora, jak również budziły 

wiele wątpliwości poznawczych, co często było udziałem Jego licznych dyskusji na forum i odważnie 

komunikowanych poglądów. Niekonwencjonalne wypowiedzi profesora przeszły już do legendy opowia-

danych w murach naszej Alma Mater. 

Rezultaty kilkuletnich studiów i doświadczeń w zakresie wykorzystania metodologii prakseologicznej 

w teorii treningu sportowego przedstawił w wielu swoich pracach naukowych, wśród których ważną po-

zycję stanowi monografia pt. „Prakseologiczno-systemowe podstawy badania i usprawnienia tre-

ningu sportowego (1989).  

Osiągnięciem wynikającym z tego kierunku badań jest stworzenie podstaw oryginalnej prak-

seologiczno-systemowej koncepcji teorii treningu sportowego, co wyraźnie wzbogaciło tak 

ważny dla kultury fizycznej stan wiedzy i możliwości rozwoju teorii sportu. Badania i prace o tej 

tematyce znacząco wpłynęły na tworzenie się tzw. prakseologicznej (wrocławskiej) szkoły teorii 

sportu i teorii treningu sportowego uznanej w kraju i zagranicą.  

W późniejszych latach bardzo ważnym nurtem zainteresowań badawczych i naukowych prof. dr 

hab. Gabriela Łasińskiego stała się problematyka efektywnych systemów zarządzania współczesną 

organizacją sportową. Reorientacja zainteresowań wynikała zarówno z potrzeb praktyki sportowej, jak 

i szczególnego momentu, w jakim znalazła się prakseologia w czasie transformacji ustrojowej i przejścia 

organizacji sportowej od jednostek budżetowych do organizacji komercyjnych działających na wolnym 

rynku.  

W nowych organizacjach sportowych należało wyeksponować umiejętności i role menedżerskie, a w 

konsekwencji podjąć się próby opracowania systemu ocen sprawnych uwzględniających poszczególne 
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poziomy zarządzania (strategiczny, taktyczny, operacyjny). Zwieńczeniem kilkuletnich prac było przygo-

towanie kolejnej monografii pt. „Sprawność zarządzania organizacją sportową” w 2003 roku. 

Wyżej wymieniona praca była pierwszą w Polsce próbą zbudowania organizacji sportowej w układzie 

wielopoziomowego złożonego systemu, opartego o wyraźnie wyeksponowane kryteria i postacie oceny 

sprawności zarządzania.  

Kolejnym, ważnym obszarem zainteresowań naukowych prof. G. Łasińskiego była komunikacja 

społeczna, szczególnie komunikacja interpersonalna w zakresie autoprezentacji, prezentacji i komunika-

cji grupowej.  

Te działania naukowe poparte wydaniem 2 książek umocniły utworzony w 2002 roku Zakład Komu-

nikacji Społecznej i Mediów, a dzisiaj Zakład Komunikacji i Zarządzania. 

Ukoronowaniem wieloletnich zainteresowań naukowych prof. G. Łasińskiego jest jego ostatnia, wy-

dana w tym roku książka - podręcznik naukowy „Sprawne działania indywidualne i zespołowe. Uję-

cie prakseologiczno-systemowe” – pierwsza tego rodzaju pozycja na rynku wydawniczym, z zakresu 

prakseologii stosowanej, z której pan Profesor jest szczególnie dumny. 

Jako prakseolog, jak o sobie z dumą opowiada, z powodzeniem łączył naukę z działaniami 

biznesowymi. To profesor Gabriel Łasiński jest osobą, która prakseologię wyniosła poza mury Uniwer-

syteckie aż do praktyki działania biznesowego, powołując do życia w roku 1996 swoją Akademię Pre-

zentacji Gabriel Łasiński, która przez ostatnie 25 lat stała się rozpoznawalną marką na rynku szko-

leń biznesowych w całej Polsce, jak również zagranicą.  

Talent oratorski Profesora oraz jego perswazyjne i pełne erudycji wystąpienia są znane szerokiemu 

gronu akademików, jak również jego słuchaczom w szkoleniach biznesowych.  

Był organizatorem wielu seminariów, konferencji, prezentacji, warsztatów i treningów kierowniczych 

dla menedżerów i specjalistów firm międzynarodowych, kadry administracji państwowej i samorządowej. 

Był koordynatorem kilkudziesięciu audytów menedżerskich w firmach międzynarodowych oraz wykła-

dowcą i doradcą m.in. Volkswagen Bildungsinstitut GmbH, Volkswagen Motor Polska i Volkswagen 

Poznań, Sitech Sp. z o.o., Servier Polska, Seco/Warwick S.A., Glaxo SmithKline czy Raben Group 

W firmach tych tworzył i wdrażał projekty o charakterze marketingowym, zarządczym oraz o charak-

terze rozwoju personalnego.  

Połączenie nauki z praktyką biznesową to obszar szczególnej troski w działaniach pana profe-

sora oraz wielka satysfakcja osobista. Pozwolę sobie zacytować kilka podziękowań z listów od uczestni-

ków Jego warsztatów i szkoleń 

„ to człowiek omnibus , działa na tylu frontach, że aż trudno uwierzyć , jak On to godzi?, ….i wszystko 

robi dobrze, nigdy nikogo nie zawiódł, ….. Sprawia wrażenie roztargnionego, żyjącego w innym świecie, 

a jednak nie gubi się,  nie zapomina, - wręcz odwrotnie, perfekcyjnie zarządza swoim czasem” 

W działalności naukowej Prof. dr hab. Gabriel Łasiński jest autorem i współautorem 105 opubliko-

wanych oryginalnych prac twórczych, 5 monografii, autorem 4 podręczników, w tym 2 wielona-

kładowych o zasięgu ogólnopolskim, redaktorem 2 zeszytów naukowych i współautorem 3 

skryptów.  

Opublikował kilkadziesiąt oryginalnych przewodników do zajęć warsztatowych i treningo-

wych, jest autorem wielu ekspertyz, 12 recenzji prac doktorskich i 7  habilitacyjnych oraz wnio-

sku profesorskiego (Uniwersytet w Bratysławie).  

Był organizatorem 7 konferencji międzynarodowych, współorganizatorem 12 konferencji krajowych, 

a także członkiem wielu komitetów naukowych. Wypromował 10 doktorów oraz ponad 200 magistrów. 
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PEŁNIONE FUNKCJE 

Prof. dr hab. Gabriel Łasiński w trakcie kilkudziesięcioletniej pracy na Uczelni pełnił rozliczne funkcje 

I tu miedzy innymi: 

Był Kierownikiem Zakładu Teorii Treningu Sportowego i Zakładu Komunikacji i Społecznej i Me-

diów, Kierownikiem Katedry Sportu późniejszej Katedry Nauk o Sporcie oraz ostatnie 15 lat Katedry 

Komunikacji i Zarządzania w Sporcie  

Pełnił także różne funkcje organizacyjne, m.in. Prorektora ds. Studiów i jednocześnie Dziekana AWF 

we Wrocławiu (1990-1993), Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Komputeryzacji Uczelni (1966-

1998), Dyrektora Instytutu Sportu (2008–2009), członka Senatu Uczelni przez 7 kadencji (1991-2016). 

Jest też członkiem wielu Towarzystw, m.in.: Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury 

Fizycznej, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów 

Edukacyjnych czy niemieckiego Medien Club. 

W tej działalności dał się poznać jako inspirator i wykonawca wielu nowatorskich projektów rea-

lizowanych dla całej uczelni, jak i kierowanych przez niego jednostek, oraz Laureatem wielu wyróżnień i 

niezliczonych nagród za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. 

 

DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIECIA DYDAKTYCZNE 

Prof. dr hab. Gabriel Łasiński to człowiek czynu, który w swoisty sposób i z ogromnym zaangażo-

waniem prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia i warsztaty dydaktyczne z wielu przedmiotów. W latach 

70. i 80. z teorii treningu sportowego i teorii sportu, a wraz z rozwojem zainteresowań naukowych i 

dydaktycznych, i wprowadzeniem do oferty edukacyjnej na Wydziale specjalności „Menedżer sportu” 

opracował programy i prowadził przedmioty z zakresu negocjacji, zarządzania czasem, strategii prezen-

tacji czy metodyki wystąpień publicznych, budowania i rozwijania zespołów, projektowania systemów w 

organizacjach, komunikacji interpersonalnej, doskonalenia umiejętności menedżerskich.  

Do dziś realizowane w Szkole Doktorskiej warsztaty z udziałem profesora cieszą się niesłabnącą 

popularnością i osiągają najwyższe oceny w systemach ocen dla nauczycieli akademickich, po-

mimo wysokich wymagań i oczekiwań dużego zaangażowania od uczestników tych spotkań. 

Nawiązując do wysokich standardów profesora w zakresie realizacji zajęć ze studentami warto wspo-

mnieć o Jego wrażliwości na estetykę, która wyklucza możliwość uczestnictwa studentów w zajęciach, 

gdy mają na sobie np.: krótkie spodenki, czapki lub podarte spodnie.  

Warto wspomnieć również, że jako młody asystent i adiunkt uczestniczył także w obozach studenc-

kich wędrownych i stacjonarnych jako prowadzący zajęcia z turystyki górskiej, kajakowej, z nar-

ciarstwa i  windsurfingu. 

Profesor Łasiński jest autorem artykułów z zakresu nowoczesnych metod edukacyjnych, animatorem 

i autorem wielu wystąpień popularyzujących prezentację edukacyjną oraz pierwszego i jedynego do tej 

pory w Polsce podręcznika kompleksowo ujmującego zagadnienia związane z metodycznymi, 

osobowościowymi i technicznymi aspektami prezentacji pt. „Sztuka prezentacji”.  

Napisał także pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu teorii i metodyki pracy grupowej, opartej o 

identyfikację mechanizmów interpersonalnych i wykorzystanie technik moderacyjnych pt. „Grupowe 

rozwiązywanie problemów. Moderacje w praktyce”. Obie prace wywołały bardzo duże zainteresowa-

nie w kręgach akademickich, administracyjnych, jak również na rynku biznesowym.  
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Przez ponad 30 lat organizował, w ramach kierowanych przez siebie jednostek, seminaria naukowe o 

charakterze interdyscyplinarnym, z udziałem przedstawicieli różnych nauk, reprezentujących ośrodki na-

ukowe w kraju i zagranicą, a także wielu wybitnych trenerów różnych dyscyplin sportowych.  

Podsumowując  

Profesor Gabriel Łasiński jest człowiekiem o wielu pasjach, szerokich zainteresowaniach i rozległej 

wiedzy z obszarów: nauk o sporcie, prakseologii, teorii systemów, nauk organizacji i zarządzania, psycho-

logii, komunikacji społecznej.  

Z powodzeniem wykorzystuje tę wiedzę zarówno w działalności naukowej, dydaktycznej, jak i orga-

nizacyjnej. Placówki, którymi przez kilkadziesiąt lat kierował,  organizował i rozwijał w sposób niekon-

wencjonalny, twórczy.  

Wywarł znaczący wpływ na środowisko akademickie naszej Uczelni. Poprzez systemowe myślenie i 

wrażliwość prakseologiczną dał się poznać jako refleksyjny praktyk, znakomicie czujący się w projekto-

waniu i wdrażaniu różnych systemów działania. Jest znany i ceniony także w wielu innych ośrodkach 

akademickich.  

Prywatnie Profesor Gabriel łasiński to mąż swojej pierwszej żony Bożeny, dumny ze swoich dzieci 

Ewy i Marcina ojciec i wspaniały Dziadek 5 wnucząt. 

O jego pierwszej wnuczce Helenie opowieściom w Katedrze nie ma końca. Ostatnio dołączyły do 

nich historie związane z Brunem i Ignacym…..Można powiedzieć, że to kolejna nowa miłość profesora. 

Pasjonat narciarstwa, a może bardziej wypadów do Włoch z przyjaciółmi oraz wielki znawca i 

wielbiciel dobrego wina i dobrej kuchni. Entuzjasta Toskanii. Chodząca encyklopedia w dziedzinie 

motoryzacji. Chyba nie sposób znaleźć drugiego tak znakomicie orientującego się w tej dziedzinie eks-

perta. 

Jego największą miłością, poza czcigodną małżonką rzecz jasna, to książki,….. czytanie i 

….książki, o których potrafi opowiadać bez końca, ilekroć ukończy kolejną pozycję. Otacza się nimi w 

zaciszu swojego gabinetu, który pieszczotliwie nazywa gołębnikiem. Niektórzy z państwa biorący udział 

w spotkaniach zdalnych z profesorem mogli tam zagościć. 

Wielu z państwa tu zgromadzonych nie wie, ale profesor ma również niezwykły talent muzyczny i 

słuch absolutny. Z powodzeniem mógłby rozpocząć karierę wokalną, a Jego próby śpiewu można pod-

słuchać niemal codziennie w budynku P2 dochodzące z jego gabinetu. Nieliczni szczęściarze mogą także 

wysłuchać koncertu na harmonijce ustnej w wykonaniu profesora. 

Prof. G. Łasiński to postać nietuzinkowa, człowiek o wielkiej wiedzy i rozległych zainteresowaniach, 

który swoimi umiejętnościami oraz wyróżniającą się osobowością przekonał wielu z nas, że należy mieć 

szczególną wrażliwości na potrzeby poznawcze, ze strony nauczyciela akademickiego, aby stworzyć wo-

kół siebie klimat otwartego i pełnego nowych pomysłów dialogu.  

Niech ten laur będzie wyrazem naszej wdzięczności za wszystko, czego dokonał dla studen-

tów, pracowników i całej społeczności akademickiej prof. Gabriel Łasiński. 
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Pożegnania 

Pro memoria 

Ryszard Ludkiewicz wieloletni kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF we 

Wrocławiu.  

 

Ryszard Ludkiewicz urodził się w 1926 r. w Wilnie.  W 

1946 roku przyjechał  z rodziną do Wrocławia gdzie  ukoń-

czył Technikum Budowlane.  Na  stałe związał się z naszą 

Uczelnią od 1973 roku. Pierwsze zadania  jakie powierzono 

młodemu  technikowi budowlanemu  związane były   z adap-

tacją dla potrzeb dydaktyki obiektów przy ul. Witelona 25. W 

krótkim czasie dał się poznać jako sprawny, energiczny i kom-

petentny fachowiec.  Wieloletnią  funkcję kierownika 

Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF we Wrocławiu usy-

tuowanego w Olejnicy pełnił od 1976 roku. Podjął się tego 

zadania na prośbę  ówczesnego rektora AWF prof. Juliana 

Jonkisza, który pierwszy dostrzegł  i docenił  wiedzę,  umie-

jętności, a także nieprzeciętne zdolności organizacyjne  no-

wego pracownika. W krótkim czasie po objęciu tej funkcji  

władze Uczelni postawiły przed Ryszardem Ludkiewiczem 

szereg ważnych zadań, z których  w ciągu swojej wieloletniej  pracy zawodowej wywiązał się  znakomicie.  

 Ryszard Ludkiewicz dał się poznać  jako dobry gospodarz realizowanych w Ośrodku nie tylko latem, 

ale także późną wiosną i wczesną jesienią zajęć dydaktycznych, obozów sportowych, kolonii,  a także 

wczasów rodzinnych. Dzięki jego  skutecznej marketingowej działalności Ośrodek nigdy nie świecił pust-

kami, organizowane w nim  były liczne konferencje  i sympozja naukowe o zasięgu krajowym i  między-

narodowym  (niektóre realizowane we współpracy z Polską Akademią Nauk), cykliczne spotkania rekto-

rów uczelni Wrocławia  i Opola, wyjazdowe posiedzenia Senatu, a także zjazdy rocznikowe absolwentów 

naszej Akademii.   

 Ryszard Ludkiewicz wielokrotnie otrzymywał dowody uznania dla swojej działalności: odznaczenia, 

nagrody, listy pochwalne i wyróżnienia. Za  osiągnięcia i pracę na rzecz Uczelni  Ryszard Ludkiewicz 

otrzymał zaszczytne, honorowe wyróżnienie - Medal Zasłużony dla AWF we Wrocławiu. 

Zbierając przed laty materiały do opracowania poświęconego 50-leciu funkcjonowania Ośrodka, 

chcąc uzyskać  wiarygodne, pełne i szczegółowe informacje dotyczące działalności Ryszarda Ludkiewicza 

w Olejnicy  przeprowadziłem  z  Nim rozmowę,  której fragmenty przytaczam: 

Panie Ryszardzie, nazwisko Ludkiewicz nieodparcie kojarzy się  nam   z Olejnicą, a ściślej 

rzecz biorąc z Ośrodkiem Dydaktyczno-Sportowym AWF. Jaki był główny powód,  dla którego 

zdecydował się pan związać z tym miejscem?    

Olejnica jest takim zakątkiem na ziemi, które się albo odrzuca, albo kocha wraz ze wszystkimi jego 

zaletami, a także wadami. Ja należę do grupy tych drugich osób. Przyjechałem tutaj na polecenie ówcze-

snego rektora AWF – prof. Juliana Jonkisza, otrzymując zadanie rozwiązania problemu sanitariatów i 
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bieżącej wody. W gęsto zadrzewionym terenie zastałem wojskowe namioty i kilkanaście niewielkich drew-

nianych domków kampingowych. I to był w zasadzie cały ośrodek, nie licząc przenośnej kuchni polowej 

i prowizorycznych szaletów. Brak wody pitnej stanowił wówczas wielki problem, gdyż Olejnica nie miała 

w tamtych latach wierconej studni i wodę dla celów spożywczych czerpano bezpośrednio z jeziora.  

Czy zaraz po przyjeździe do Olejnicy objął pan funkcję kierownika ośrodka? 

Nie. Przyjechałem tutaj wykonać tylko  jedno wspomniane wyżej zadanie, kierownictwo Ośrodka 

przejąłem nieco później. Po zrealizowaniu w sposób dosyć udany istotnej dla funkcjonowania ośrodka 

inwestycji, jaką była budowa sanitariatów, przyszła kolej na rozwiązanie innych problemów. Niezwykle 

ważną sprawą w tamtym czasie była kwestia magazynowania sprzętu pływającego, w szczególności łodzi 

żeglarskich. Transportowanie jednostek pływających z Wrocławia do Olejnicy i z powrotem bądź prze-

chowywanie ich w stodołach chłopskich było niezwykle kłopotliwe, zwłaszcza że wraz z upływem lat 

liczba żaglówek stale się zwiększała. Powstała zatem potrzeba zagospodarowania nadbrzeża i budowy 

hangaru żeglarskiego. W okresie, o którym mówię, miejsce dzisiejszej przystani żeglarskiej porośnięte 

było gęstymi krzewami, trzciną i wysoką trawą. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należało to 

wszystko usunąć i uporządkować, koniecznością stało się znaczne pogłębienie nadbrzeża. Należy pamię-

tać, że przystań powstawała na gruncie prywatnym. Niezbędne stało się uzyskanie zgody na wszelkie 

przedsięwzięcia budowlane od właścicieli terenu – państwa Zdzisława i Genowefa Józefowskich, którzy 

byli bardzo przywiązani do własnej ziemi. Głównie z tych względów pertraktacje miały mozolny prze-

bieg. Wspomniane pogłębianie jeziora trwało nieskończenie długo. Stojące na specjalnych pontonach 

ogromne koparki wyciągały muł, który przy użyciu  dziesięciu traktorów przez kilkanaście godzin dzien-

nie wywożony był poza teren budowy. Była to przysłowiowa syzyfowa praca, gdyż niemal taka sama ilość 

piasku i mułu, jaką udawało się wydobyć w ciągu dnia, nocą napływała w to samo miejsce ponownie. 

Trwało to około trzech tygodni. Byliśmy już mocno zniechęceni i załamani sądząc, że nie uda nam się z 

tym wszystkim uporać. Na szczęście po jakimś czasie dno się ustabilizowało i zaczęły być widoczne coraz 

wyraźniejsze postępy robót. Oddzielny problem stanowiła konieczność wzmocnienia i ustabilizowania 

nadbrzeża. Osiągnęliśmy to, wbijając w dno dużą liczbę pięciometrowych pali dębowych. Zużyliśmy w 

tym celu ok. 40 metrów sześciennych niezwykle twardego drewna. Warto w tym miejscu dodać, że bu-

dowaliśmy przystań w  okresie wielkiego deficytu materiałów budowlanych i że rynek wykonawstwa był 

bardzo ubogi. Niezwykle trudno było pozyskać specjalistyczne firmy, wiele czynności musieliśmy wyko-

nywać sami, angażując własną inicjatywę i pomysłowość. Inny duży problem stanowił brak drogi dojaz-

dowej. Wybudowanie drogi,  która łączy dzisiaj szosę prowadzącą na Górsko z naszą przystanią, wyma-

gało zużycia około 60 wagonów kamiennego tłucznia. Przystań żeglarska nie robi zapewne już dzisiaj 

szczególnego wrażenia, może się wydawać komuś nie dość okazała, ale doprowadzenie jej do aktualnego 

stanu wymagało ogromnej pracy. W okresie jej powstawania zdany byłem na samego siebie i włożyłem 

naprawdę dużo wysiłku w jej uruchomienie… 

…doczekując się  w końcu uroczystego otwarcia? 

O tak. Otwarcie miało niezwykle uroczysty przebieg. W nowo wybudowanym obiekcie spotkała się 

cała uczelniana brać żeglarska. Było kierownictwo Uczelni, przedstawiciele władz województwa leszczyń-

skiego, studenci. Otwarcie przystani odbiło się głośnym echem. Niewiele okolicznych ośrodków może 

pochwalić się dzisiaj takim obiektem.  
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Następnym ważnym etapem rozwoju ośrodka podlegającym pana pieczy była budowa pawi-

lonu gastronomicznego? 

Tak. Pod koniec lat 70-tych znajdowaliśmy się w okresie tzw. inwestycji dwudziestomilionowych. Je-

żeli zamierzenia finansowe inwestycji mieściły się w 20 milionach – to były realne szanse na uzyskanie 

zgody resortu na jej realizację. Ponieważ funkcjonował już sanitariat i mieliśmy gotową przystań żeglar-

ską, zaczęliśmy myśleć o budowie obiektu gastronomicznego. Bardzo duże niezadowolenie studentów z 

jakości posiłków serwowanych nam przez ajenta restauracji „Leśna”, w której stołowaliśmy się przez 

wiele lat, przyspieszyło decyzję o jej budowie. W 1976 roku biuro projektów otrzymało zadanie zapro-

jektowania obiektu, a w 1977 oddaliśmy go już do użytku. Tempo robót było ekspresowe, pracowano na 

dwie zmiany. Materiały potrzebne do budowy sprowadzaliśmy zarówno z Przemyśla jak i Szczecina, na 

mojej głowie było dostarczenie  wszystkiego na czas. A przypomnijmy sobie, jaki to był okres w naszym 

kraju. Wszystko było deficytowe, od materiałów konstrukcyjnych, budowlanych po meble i wyposażenie 

wnętrz. Obiekt jest duży, posiada prawie dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Udało się nam 

go wyposażyć w nowoczesne urządzenia kuchenne, ma ogromne i funkcjonalne pomieszczenia magazy-

nowe, duże zaplecze w części podziemnej. Obok stołówki pod jednym dachem powstał duży hall, a także 

piękna świetlica.  

W okresie, w którym rozpoczynał Pan pracę  w Olejnicy, baza noclegowa była bardzo 

skromna: studenci mieszkali w namiotach, a kadra obozu w małych, pozbawionych wygód dom-

kach campingowych. Jak doszło do budowy hotelu, wydaje się, że to był również istotny etap 

Pana działalności? 

Rzeczywiście, istniała pilna potrzeba zbudowania czegoś trwalszego, nowocześniejszego, czegoś co 

bardziej przystawałoby do naszych czasów. Powstała koncepcja budowy murowanego budynku na ponad 

sześćdziesiąt miejsc noclegowych. Początkowo miał być realizowany typowy projekt. Pierwowzór zamie-

rzeń stanowił obiekt, który stawiano najczęściej na dużych placach budowy, służący jako miejsce hote-

lowe osobom zatrudnionym przy budowie. Zrezygnowaliśmy z tej koncepcji, zmodyfikowaliśmy plany i 

zbudowaliśmy  z cegły i suporeksu obecnie stojący hotel.   Obecnie hotel wykorzystywany jest podczas 

trwania obozów szkoleniowych jako miejsce zakwaterowania kadry, a w sezonie turystycznym mieszkają 

w nim wczasowicze. Warte podkreślenia jest niezwykłe tempo robót. Rozpoczęliśmy budowę hotelu  w 

1980 r, a już w 1981 oddaliśmy go do użytku.  

Kadra znalazła godziwe miejsce pobytu, nie mieli go jednak nadal studenci… 

Ma Pan rację. Po zaspokojeniu potrzeb kadry pilną koniecznością stało się rozwiązanie problemu 

zakwaterowania studentów. Namioty były wyeksploatowane, a wojsko coraz niechętniej nam ich uży-

czało. Powstała inicjatywa, mocno wspierana przez władze Uczelni, kadrę obozów a także samych stu-

dentów, stworzenia nowych funkcjonalnych obiektów mogących spełniać swoje zadania przez następ-

nych kilka lub kilkanaście lat. Spośród różnorodnych propozycji zaakceptowaliśmy ostatecznie projekt 

zakładający budowę lekkich, drewnianych konstrukcji, które przyjęliśmy określać mianem szałasów. Zbu-

dowaliśmy dziesięć szesnastoosobowych obiektów, które w ocenie większości użytkowników spełniają 

swoją rolę. Zadowoleni z nich są zarówno studenci, sportowcy, dzieci jak i młodzież przebywająca w 

Ośrodku na obozach i koloniach.  

Potwierdzam tę opinię, gdyż wielokrotnie pełniłem o Olejnicy  funkcję  kierownika kolonii. 

Istotną zaletą szałasów jest także to, iż nie są chyba zbyt drogie w eksploatacji? 
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Tak, nie wymagają zbyt częstych napraw. Konserwacji podlegają jedynie dachy, które są pokryte papą. 

Niestety w trakcie budowy szałasów uzyskanie innego pokrycia, niż wspomniany materiał, było praktycz-

nie nieosiągalne. Sukcesywnie staramy się wymieniać papę na specjalne sztuczne tworzywo odporne nie 

tylko na deszcz i śnieg, ale także na uszkodzenia mechaniczne np. spadające gałęzie. Równolegle z myślą 

o studentach staraliśmy się w ramach tzw. akcji socjalnej stworzyć lepsze warunki do wypoczynku pra-

cownikom AWF. Rozpoczęliśmy stałą i systematyczną likwidację starych, wyeksploatowanych domków 

campingowych. Zaczęliśmy je zastępować również konstrukcjami drewnianymi, ale o zdecydowanie wyż-

szym standardzie: z ciepłą wodą i kanalizacją. Koszt budowy – taki był ówczesny zamysł – miał pokryć 

fundusz socjalny. Zdołaliśmy wybudować  w tamtych latach 2 takie obiekty. Na zbudowanie większej 

liczby  niestety zabrakło  środków finansowych. 

Proszę mi zatem  wyjaśnić, jak to się stało, że zabrakło pieniędzy na realizację planów, co do 

realizacji których nie powinno być najmniejszych wątpliwości, a znalazły się one na budowę 

basenu kąpielowego położonego jak na ironię… 30 metrów od brzegu jeziora? 

Pomysł wybudowania basenu kąpielowego w Olejnicy miał zarówno swoich zwolenników jak i prze-

ciwników. Nie dziwiło mnie to. Przeciwnicy rekrutowali się w mojej ocenie spośród osób myślących w 

największym uproszczeniu w następujący sposób: „Po co budowa basenu w ośrodku wypoczynkowym 

umiejscowionym tuż nad jeziorem, w bezpośrednim sąsiedztwie wody?” Zwolenników idei budowy ba-

senu, których była zdecydowana większość, tworzyła głównie grupa osób pod przewodnictwem prof. 

Juliana Jonkisza i prof. Tadeusza Koszczyca, znających aktualne problemy związane z korzystaniem z 

okolicznych jezior. Wszyscy, którzy wypoczywali w Olejnicy, w tym także pracownicy obozów szkole-

niowych AWF, znają doskonale stan wody w jeziorze, wiedzą też, że trudno liczyć na jakąś niespodzie-

waną poprawę jej jakości. Raczej należy się liczyć z postępującym procesem jej stałego pogarszania się. 

Budowa basenu stanowiła jedyne rozsądne rozwiązanie problemu, o którym właśnie rozmawiamy. Czę-

sto obserwowałem taką sytuację, że przyjeżdżające do ośrodka osoby zachwalały wyżywienie, podkreśla-

jąc dobrą lokalizację obiektów, zachwycały się okoliczną przyrodą, były jednak wyraźnie  zawiedzione 

stanem wody w jeziorze podkreślając to jako jeden z nielicznych mankamentów ośrodka – brak możli-

wości kąpieli w czystej wodzie. Chcąc myśleć o przyszłości tego miejsca, o jego dalszym rozwoju, musie-

liśmy podjąć decyzję o konieczności budowy basenu.  

Skąd pochodziły  środki finansowe na jego budowę? 

Dzięki wydatnej pomocy  posła na Sejm, absolwenta naszej uczelni – Zbigniewa Gorzelańczyka, który 

podpowiedział nam, aby uczelnia wystąpiła oficjalnie z wnioskiem do UKFiT o przyznanie środków 

pochodzących z zysków Totalizatora Sportowego, udało się nam pozyskać niezbędną kwotę umożliwia-

jącą rozpoczęcie budowy obiektu. To nie była łatwa sprawa, proszę mi wierzyć. Byliśmy w Sejmie, a także 

w wielu innych ważnych urzędach, wykonaliśmy dziesiątki wizyt w Warszawie, aż w końcu dopięliśmy 

swego.  

O ile dobrze pamiętam po wybudowaniu i oddaniu do użytku basenu, do  którego szybko się 

przyzwyczailiśmy i doceniliśmy walory także jako obiektu dydaktycznego rozpoczęła się ko-

lejna, ważna faza unowocześniania ośrodka. W miejsce wysłużonych, wyeksploatowanych  dom-

ków zaczęły powstawać wygodne i funkcjonalne nowe  drewniane konstrukcje,  cieszące się  

największym zainteresowaniem wypoczywających w naszym ośrodku pracowników uczelni i ich 

rodzin.  
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Tak. W latach 2002 – 2010 postawiliśmy na terenie Ośrodka 8  takich nowoczesnych, funkcjonalnych  

drewnianych domków. Wyposażone w aneks kuchenny, łazienkę, pomieszczenie sypialne, mały ale funk-

cjonalny hall oraz werandę pozwalają na wygodny  wypoczynek. 

Czy uzyskane środki wystarczyły na budowę całego obiektu, prace wykończeniowe, zagospo-

darowanie terenu itp.? 

Niestety był z tym pewien problem.  W puli, którą  dysponowaliśmy, powinien się zmieścić ważny 

element dotyczący technologii uzdatniania i filtrowania wody, ale nie mogło też zabraknąć pieniędzy na 

małą architekturę oraz budynek mieszczący obiegową stację wody. W momencie, w którym zostaliśmy 

zakwalifikowani i otrzymaliśmy zgodę na budowę, nie byliśmy w stanie przewidzieć rzeczywistych, prze-

widywanych kosztów budowy obiektu. Wstępne zestawienie kosztów wykonano w wyjątkowo krótkim 

czasie i ze zrozumiałych względów oparto się na rachunku szacunkowym. Właściwy ich obraz zaczął się 

kształtować w trakcie realizacji inwestycji, niestety, okazał się o wiele wyższy, niż pierwotnie zakładano. 

Problemów do rozwiązania było  dużo, jedno jest pewne, szukaliśmy jak najtańszych rozwiązań. Bardzo 

podnosi bowiem koszty inwestycji np. sprawa wody przeznaczonej do napełnienia basenu. Budowa stacji 

uzdatniania wody nie wchodziła w rachubę, musieliśmy szukać innego rozwiązania. Wydawało się, że 

jedynym w miarę tanim i realnym rozwiązaniem  było doprowadzenie wody z ujęcia magistrali komunal-

nej.   

A jaki jest kolejny zamiar na najbliższe lata?  Zbudujemy w Olejnicy halę sportową? 

Kto wie…? Udało się nam  zrealizować  w Olejnicy tyle ambitnych pomysłów. 

 

                       Henryk Nawara 

 

Wywiad zamieszczono w opracowaniu  Henryka Nawary (aut.)  Olejnica – 50 lat Ośrodka Dydak-

tyczno-Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1964-2014. Wydawnictwo AWF 

we Wrocławiu, 2014 r. 
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Nauka 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Najnowsza Historia Kultury Fizycznej Polski i 
Polonii 

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wspólnie z 

Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetem Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Sekcją Historii Polskiego Towarzystwa Nauko-

wego Kultury Fizycznej zorganizowali XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Najnowsza hi-

storia kultury fizycznej Polski i Polonii”. Konferencja odbyła się w dniach 16-18 września 2021 r. 

w Ośrodku Sportowo-Dydaktycznym AWF Wrocław w Olejnicy pod honorowym patronatem JM Rek-

tora AWF Wrocław prof. dra hab. Andrzeja Rokity. W konferencji udział wzięło 18 naukowców zajmu-

jących się szeroko rozumianą historią kultury fizycznej z 13 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym 

uniwersytetów w Częstochowie, Rzeszowie, Szczecinie i Toruniu, akademii wychowania fizycznego we 

Wrocławiu oraz zamiejscowego wydziału AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim, a także państwo-

wych wyższych szkół zawodowych w Koninie, Koszalinie i Legnicy, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Dwóch naukowców reprezentowało instytucje nieakademic-

kie, czyli Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Fundację Narodową im. Romana Dmowskiego. Kon-

ferencja była okazją do określenia aktualnego stanu badań w zakresie historii kultury fizycznej w różnych 

jej dziedzinach, a także do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez przed-

stawicieli nauki.  

Uroczysta inauguracja konferencji odbyła się w sali konferencyjnej olejnickiego ośrodka. Poza uczest-

nikami konferencji, w otwarciu wziął udział Prorektor ds. Nauczania dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. 

AWF. Uczestnikom konferencji towarzyszył dr Henryk Nawara, który uprzyjemniał wolny czas uczest-

ników licznymi anegdotami dotyczącymi Ośrodka Sportowo-Dydaktycznego w Olejnicy oraz wykonał 

wspaniałe zdjęcia, które staną się cenną pamiątką konferencyjną. 

W obradach konferencyjnych czynny udział wzięli m.in. dr hab. Renata Urban, profesor Uniwersytetu 

Szczecińskiego, dr hab. Eligiusz Małolepszy, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie, dr Jerzy Chełmecki z Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego.  

Prelegenci, specjalizujący się w szeroko rozumianej historii kultury fizycznej, przedstawili interesujące 

referaty dotyczące różnych zagadnień z zakresu najnowszej historii kultury fizycznej. Przeważały opra-

cowania podejmujące zagadnienia rozwoju kultury fizycznej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojen-

nym oraz po II wojnie światowej. Ich tematyka była różnorodna. Dotyczyła historii wybranych dyscyplin 

sportowych oraz działalności klubów sportowych, a także stowarzyszeń i organizacji działających w za-

kresie kultury fizycznej. 

W pierwszym dniu konferencji miało miejsce wystąpienie dra hab. Eligiusza Małolepszego, prof. UJD, 

w którym prelegent – redaktor naczelny czasopisma „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopi-

smo Naukowe” – przedstawił zasady przygotowania artykułów do publikacji w czasopiśmie. 

Organizatorzy konferencji składają szczególne podziękowania Pani mgr Dorocie Dankiewicz-Pęzioł, 

dyrektor Działu Domów Studenckich i Obiektów Noclegowych za przygotowanie sal konferencyjnych i 

miejsc noclegowych. Osobne podziękowania organizatorzy kierują do Pani mgr inż. Zofii Tarnowskiej 

wraz z zespołem kwestury za pomoc w organizacji konferencji w zakresie finansowym. 

 

Rafał Szubert, Renata Urban, Eligiusz Małolepszy 
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Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Studenckie Koło Naukowe „Open Health” 

 

istnieje od listopada 2020 roku. Opiekunem koła jest dr nauk o kultu-

rze fizycznej Edyta Szczuka z Zakładu Sportu Paraolimpijskiego Wy-

działu Wychowania Fizycznego i Sportu. Koło Naukowe „Open He-

alth” posiada zamkniętą grupę na facebooku, odbywa też cykliczne 

spotkania na zoomie. „Open Health” jest oddolną inicjatywą studentów Wydziału Wychowania Fizycz-

nego i Sportu. Powstało z potrzeby tworzenia grupy społeczności zainteresowanej poszerzaniem własnej 

edukacji, rozwojem osobistym oraz poznawaniem indywidualnych metod dbania o własne zdrowie. Logo 

koła zaprojektowała Justyna Nakonieczna, członkini Open Health. Zainteresowania członków koła obej-

mują obszary naukowe i praktyczne związane z odnową biologiczną, odnową psychosomatyczną, profi-

laktyką zdrowotną, metodami wzmacniania zdrowia w sporcie i fizjoterapii, komplementarnym podej-

ściem do regeneracji organizmu i budowania naturalnej odporności organizmu. Działalność koła ma cha-

rakter interdyscyplinarny i otwarty co oznacza że chętnie zapraszamy do współpracy osoby z różnych 

uczelni oraz praktyków. W chwili obecnej koło liczy 32 członków. W większości są to studenci AWF 

Wrocław z obu wydziałów oraz dwie studentki z Uniwersytetu Łódzkiego i jedna studentka z Uniwersy-

tetu Medycznego we Wrocławiu.  Od momentu powstania koła studenci brali udział w dwóch konferen-

cjach naukowych zarówno jako uczestnicy bierni jak i czynni, wspomagali też pracę organizacyjną jednej 

z konferencji, brali udział w kilku webinarach edukacyjnych oraz wykazali aktywność publikacyjną.  

Uczestnictwo studentów z „Open Health” w konferencjach: 

1. Konferencja Studenckich Koła Naukowych – 11.12.2020   

Organizator: AWF Wrocław 

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cannaactive. Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?” -

16.01.2020 

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Stowarzy-

szeniem Cannabis House   

Temat wystąpienia: Edyta Szczuka, Rafał Czapliński (Open Health) „Przydatność komplementar-

nego podejścia do stanu zdrowia w projektach badań dotyczących wpływu konopi na organizm”   

Pomoc studentów w organizacji konferencji: Alicja Waszak, Rafał Czapliński 

Webinary edukacyjne organizowane przez „Open Health”: 

Data:  23 listopada 2020 

Tytuł webinaru: „Bańki w profilaktyce i leczeniu” 

Prowadząca: dr Edyta Szczuka (Open Health) 

1. Data: 7 grudnia 2020 

Tytuł webinaru: „Hirudoterapia”  

Prowadząca: Magdalena Trepanowska (Open He-

alth) 
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2. Data: 1 luty 2021  

Tytuł webinaru: „ Suicydologia i jej szczególne znaczenie w obecnych czasach” 

Prowadząca: dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk (zaproszony gość) 

3.  Data: 18 stycznia 2021 

Tytuł webinaru: „Automasaż twarzy i masaż pędzelkami” 

Prowadząca: Justyna Nakonieczna (Open Health) 

4. Data: 1 marca 2021 

Tytuł webinaru: : „Konopie” 

Prowadząca: Magdalena Trepanowska (Open Health) 

5. Data: 24 maja 2021 

Tytuł webinaru: : „Wprowadzenie do masaży ajurwedyjskich – w drodze do harmonii”  

Prowadząca: mgr Agata Drozd (zaproszony gość) 

6. Data: 7 czerwca 2021  

Tytuł webinaru: : „Masaż bioelektroniczno – limfatyczny” 

Prowadzący: mgr inż. Jerzy Czerny (zaproszony gość) 

Działalność publikacyjna 

Publikacja do monografii - pokonferencyjna (praca wysłana do recenzji) 

Edyta Szczuka, Rafał Czapliński (Open Health) „Przydatność komplementarnego podejścia do stanu 

zdrowia w projektach badań dotyczących wpływu konopi na organizm” 

Wydawca:  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
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Psychologia na co dzień 

Nawyk 

 

Jak brzmi definicja nawyku i jaką rolę odgrywa on w naszym życiu?  

Nawyki są to zautomatyzowane czynności, które powstają w wyniku ich powtarzania. Dzięki temu, 

nie musimy się nad pewnymi czynnościami zastanawiać i wykonujemy je automatycznie. Nawyki możemy 

podzielić na dobre i złe. Dobre ułatwiają życie, a złe moją je utrudniać. Dlatego ważne jest, żeby 

pracować nad swoimi nawykami i eliminować w życiu te gorsze.  

Jak wygląda „pętla nawyku” i dlaczego Duhiqq uważa ją za ważną? 

Charles Duhigg w swojej książce „Siła nawyku”, 

przedstawił mechanizm, który rządzi naszymi 

nawykami.  

 

Impuls (wskazówka) – daje sygnał mózgowi, 

aby przeszedł w tryb automatyczny  

i podpowiada mu, z którego nawyku powinien 

skorzystać. 

Zwyczaj (nawyk, zachowanie) – może przybrać formę emocjonalną, fizyczną czy też umysłową. 

Nagroda – podpowiada mózgowi, czy dana pętla jest warta do zapamiętania i korzystania z niej w przy-

szłości. 
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Nie można wyćwiczyć nowego nawyku bez jego świadomości.  

Duhiqq za pomocą obserwacji nawyków swoich i innych ludzi przedstawił pętlę, aby ułatwić zrozu-

mienie budowania nowych nawyków. Przykładem może być mycie zębów. Większość ludzi automatycz-

nie myje zęby przed snem, a niektórzy nawet po każdym posiłku. Nikt się nie zastanawia czy trzeba czy 

nie. Po prostu to robią.  Do ich mózgu dociera wskazówka, którą jest nieświeży oddech, poczucie nalotu 

na zębach. Automatycznie sięgają po szczoteczkę do zębów czyli dobry nawyk. Nagrodą będzie świeży 

i piękny uśmiech. 

 

Dla osób zaawansowanych nawykiem będzie uprawianie sportu, np. biegania w ramach poczucia speł-
nienia czy szczęścia, które pojawi się wraz z przypływem endorfin w organizmie. 

Mechanizm złych nawyków jest dokładnie taki sam, dlatego świadomość wybierania nawyków w życiu 
tak ważna.   
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Jak tworzyć wskazówki do nowych nawyków?  

Wyrabianie nowego nawyku powinno być „doklejone” do czynności, które już się powtarzają w życiu, 

czyli:  

• Po wstaniu z łóżka,  

• Przed /po obiedzie, 

• Przed / po pracy, 

• Przed spacerem (jeśli osoba codziennie chodzi na spacer), 

• Przed pójściem spać. 
 

Posiadanie takiej „przypominajki” znacznie szybciej po-

zwoli wyrobić nowy nawyk w życiu. 

 

Do niektórych nawyków trudniej utworzyć wskazówkę, dla-

tego możesz skorzystać z poniższych przykładów: 

 

• Siadając do pracy za biurkiem zawsze miej na 
biurku butelkę wody (nie pod, nie obok, NA -żeby 
Twoje oczy ją widziały)  - picie min. 1,5 litra 
wody dziennie 

• Przed pójściem spać przeczytaj chociaż  3,4 strony 
książki dziennie, albo poświęć na to określony czas, np. 10 min – rozwój, zdobywanie wiedzy, 
poszerzanie zainteresowań 

• Po wstaniu wykonaj 10 pompek i 10 pajacyków (zajmie Ci to niecałe 2 minuty 😉) – aktywność 
fizyczna 

• Przed kolacją pójdź na rower, rolki, spacer. Możesz przy okazji włączyć audiobooka. Masz 2 
nawyki w jednym, a czas na pewno szybciej upłynie. – aktywność fizyczna + rozwój 

 

 

Nowy nawyk  PRZYKLEJ DO STAREGO LUB DO POWTARZAJĄCEJ SIĘ CZYNNOŚCI 

W TWOIM ŻYCIU. 

 

 

 

Nagroda ma być wielka czy symboliczna? 

 

Nagroda jest kwestią indywidualną. Dla jednych nagrodą będzie sama satysfakcja z biegania, a dla 

innych nagrodą będzie możliwość zjedzenia ulubionego ciasta. Wszystko w granicach rozsądku, ale 

w końcu jesteśmy tylko ludźmi. Nawyki mają ułatwiać i poprawiać komfort życia, a nie pozbywać 

szczęścia z życia. 
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Tworzenie nawyków nie jest wcale takie trudne. Wystarczy 

znać pewne zasady i myśl o bieganiu zamiast męczyć, będzie przy-

pominać o satysfakcji, które było odczuwalne po aktywności fi-

zycznej i motywowało do powtórzenia tej czynności. 

 

 

 

Pięć języków miłości 

 

 

 

5 JĘZYKÓW MIŁOŚCI… 

 

 

 

Miłość niejedno ma imię. Nie ma jednej definicji „miłości”, tak samo 

jak sposobów okazywania miłości drugiemu człowiekowi. Spisanie tych definicji zajęłoby wiele lat. Na 

szczęście Gary Chapman – znany amerykański psychoterapeuta po latach pracy nad relacjami ludz-

kimi postanowił wyróżnić 5 języków miłości, którymi posługują się ludzie. Swoje wnioski opisał w 

książce „ 5 języków miłości”. Publikacja od lat utrzymuje się na liście bestsellerów New York Timesa. 

Gary Chapman uważa, że człowiek posiada 2 dominujące języki. Zdarzają się wyjątki, u których 

można zauważyć 3 dominujące języki miłości, ale zdarza się to nie-

zmiernie rzadko.  

Gary Chapman wymienił 5 języ-

ków miłości: 

➢ miłe słowa, 

➢ czuły dotyk, 

➢ czas wartościowy, 

➢ prezenty, 

➢ pomaganie. 

 

 

Osoby posługujące się językiem słów docenią każdy komplement pły-

nący w ich stronę.  Słowa stanowią dla nich ogromną wartość, dlatego na-

leży je doceniać w ten sposób. Lubią jak się mówi do nich, niekoniecznie o nich samych. Drobne słowa 

Gary Chapman 
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typu „proszę”, „dziękuję”, „jesteś wspaniała”, „jesteś wspaniały” rozjaśniają 

ich dzień.  Dzieci, u których dominuje ten język miłości od razu zaczynają 

być. Słowo „dziękuję” długo jeszcze można widzieć na uśmiechniętej buzi 

dziecka.   

 

 

 

Język dotyku to język, który w czasie dorastania najczęściej zanika u dzieci. Dotykowcy przez 

swoją wrażliwość skórną uwielbiają się przytulać, przepychać, łaskotać. O ile małym dzieciom  z łatwością 

przychodzi wdrapanie się na kolana do mamy, taty, dziadka czy in-

nego członka rodziny, tak nastolatek już tego nie zrobi. Dlatego 

ważne jest, żeby w tym czasie dostarczyć im miłości w postaci przy-

tulasów, łaskotania, przepychanek siłowych albo „pobicia” (u chłop-

ców) w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego. W ten sposób będą 

kontynuować korzystanie ze swojego języka w dorosłym życiu.  

 

„Nie liczy się gdzie, liczy się z kim” tym odzwierciedlają się 

osoby posługujące się językiem czas wartościowy. Każda czynność 

wykonana razem daje im energię do życia, do rozwijania relacji. Od 

codziennych czynności, np. wspólnego  zjedzenia posiłku po obejrzenie serialu czy też filmu to dla nich 

najlepsze co ich może spotkać w codziennej rutynie. Osoby nie oczekują od partnera, że wszystko co 

lubią musi lubić ich partner. Wręcz przeciwnie. Doceniają różnorodność. Cieszą się, że raz repertuar w 

kinie wybierają oni, a następnym razem ich  połówka.  Tak samo jak dziecko cieszy się z wyjścia do 

miejsca, gdzie rodzic niekoniecznie czuje się najlepiej, np. park trampolin. Czas spędzony wspólnie jest 

niezastąpiony dla dziecka.  

 

Prezenty to język miłości, który może kojarzyć się z materialnymi prezentami, a jest to nieprawda. Osoby 

obdarzone tym językiem miłości cieszą się z drobnych upominków takich jak poczęstowanie ich czeko-

ladą lub kupienie tej, która smakuje im najbardziej. Własnoręczne prezenty również pozwolą się im po-

czuć wyjątkowo, że ktoś o nich pamięta. Dzieci przynosząc rodzicom kamienie, muszelki, kwiaty czy 

czasami nawet żyjące stworzenia - ślimaki mogą uważać, że prezenty to język ich rodziców. ;) 

 

Ostatnim językiem, który wymienia Gary Champion jest pomaganie, które może być błędnie 

kojarzone z wyręczaniem. Osoby, u których dominuje ten język miłości uwielbiają, gdy ktoś im pomaga 

w obowiązkach domowych. Mniej lubiane obowiązki wykonywane z drugą osobą stają się przyjemniejsze 

do realizacji. Podobnie, gdy ich grafik w pracy jest niezmiernie przepełniony, a w domu czekają na nich 

kolejne obowiązki, co jeszcze bardziej je przerasta, więc należy pomóc takim osobom. Chętnie oddają 

jeden z nich lub połączą swe siły, by szybciej wykonać zadania.    
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Każdy człowiek jest inny i każdy zasługuje na swój język miłości, dlatego warto zastanowić 

się, jakimi językami posługuje się rodzina czy przyjaciele. Samemu również warto poznać swoje języki. 

Można również w tym celu skorzystać z darmowych testów w Internecie np. https://mk-pl.github.io/5-

jezykow-milosci/  i wybrać się w podróż w głąb siebie.   

 

 

        

 

Małgorzata Ciemna 

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum pry-

watnego autorki. 

  

https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/
https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/
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Znane twarze Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu 
Piotr Albiński –  - ur. 7 października 1969 w Szczecinie 

– polski pływak, specjalista stylu dowolnego. Olimpijczyk 

z Barcelony (1992), Brązowy medalista mistrzostw świata 

na basenie 25 m z 1993, wielokrotny mistrz, rekordzista i 

reprezentant Polski. 

Był zawodnikiem Stali Stocznia Szczecin (1978-1988) 

i Śląska Wrocław (1988-1997). W 1996 ukończył studia 

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od 

2001 pracował w sekcji pływackiej AZS AW Wrocław, 

następnie w Śląsku Wrocław[. W 2009 obronił na macierzystej uczelni pracę doktorską Zmiany zdolności 

różnicowania kinestetycznego i wybrane parametery kontroli treningu pływackiego, napisaną pod kierunkiem Krystyny 

Zatoń.  

W 1992 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W wyścigu na 1500 m stylem dowolnym 

uzyskał 9. czas eliminacji (15:23.01) i nie awansował do finału. W sztafecie 4x 200 m stylem dowolnym 

(razem z Mariuszem Podkościelnym, Krzysztofem Cwaliną i Arturem Wojdatem) odpadł w eliminacjach 

z czasem 7:29.59. 

Swój największy sukces w karierze międzynarodowej osiągnął na mi-

strzostwach świata na basenie 25 m w 1993, zdobywając brązowy medal 

na dystansie 1500 m, wynikiem 14:53,97. Na mistrzostwach świata na 

krótkim basenie w 1995 zajął na dystansie 1500 m stylem dowolnym 7. 

miejsce, wynikiem 15:18.75, na 400 m stylem dowolnym 8 m., wynikiem 

3:53.82. Na mistrzostwach świata w pływaniu na długim basenie w 

1994 odpadł w eliminacjach wyścigu na 1500 m stylem dowolnym, uzy-

skując 24 czas (15.59,04). 

Na mistrzostwach Eu-

ropy trzykrotnie 

wszedł do finału wy-

ścigu na 1500 m, zajmując odpowiednio miejsca: 5. z 

czasem 15:30.30 (1991), 6. z czasem 15:28.43 (1993), 6. 

z czasem 15:41.69 (1993). 

Na mistrzostwach Polski na długim basenie zdobył 30 

medali, w tym 15 złotych, z czego 12 złotych indywidu-

alnie[. Na mistrzostwach Polski na krótkim basenie wy-

walczył 18 złotych medali. Czterokrotnie poprawiał re-

kordy Polski na krótkim basenie, w tym 1 x na 800 m 

stylem dowolnym, 3 x na 1500 m stylem dowolnym. M.in. jako pierwszy Polak w historii przepłynął 1500 

m poniżej 15 minut - 22 stycznia 1992 osiągnął wynik 14:53,63. 

                   Źródło: Wikipedia, fot. internet 

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_dowolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/WKS_%C5%9Al%C4%85sk_Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Albi%C5%84ski#cite_note-Tuszy%C5%84ski-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Podko%C5%9Bcielny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Cwalina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Wojdat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_na_kr%C3%B3tkim_basenie_1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_1994
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_P%C5%82ywaniu_1994


#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter grudzień 2021 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 44 

Erasmus 

Erasmus goes green 

 

 

Akcją adopcja kwiatów rozpoczęliśmy zieloną edycję programu Erasmus! 

22 październik 2021 - cóż to był za dzień…  

W ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otworzyli-

śmy nowy punkt dedykowany gościom zagranicznym. Welcome Centre AWF to miejsce gdzie nasi gości 

otrzymają wsparcie i pomoc w sprawach związanych ze studiami w AWF oraz życiem we Wrocławiu i 

Polsce.  

Nieskromnie stwierdzamy, że całkiem pięknie nam to wyszło.  

Welcome Centre AWF mieści się w Hali Wielofunkcyjnej. To przeszklone pomieszczenie, z neonem 

WELCOME TO AWF i … dżunglą roślin doniczkowych pozyskanych w drodze adopcji. Zielona strefa 

została przygotowana z budżetu programu Erasmus wszak sprawy międzynarodowe i Erasmusa idą zaw-

sze razem, pod rękę 😉 

Erasmus goes green to jedno z głównych haseł tego popularnego programu wymiany studentów i pra-

cowników. Skupiamy się na ekologii, zachęcamy do oszczędzania zasobów, zmniejszenia zużycia energii, 

redukowania odpadów, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Erasmus zamierza wspierać projekty, które 

promują samą ideę ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.  

Pierwszym takim zielonym projektem na AWF była właśnie akcja adopcji roślin. Rośliny we wnętrzach 

przeżywają swój renesans, są mile widziane w mieszkaniach i zakładach pracy. W biurze podnoszą wy-

dajność pracowników i pozytywnie wpływają na ich samopoczucie. Zielone kwiaty powodują wzrost po-

czucia bezpieczeństwa, działają uspokajająco i mobilizują do działania. Zielony to też flagowy kolor 

AWF-u.  

Pomysł na wydarzenie zrodził się z chęci stworzenia zielonego miejsca. Cały zespół realizujący budowę 

Welcome Centre był nastawiony pozytywnie i bardzo podekscytowany pomysłem.  Kwiaty są drogie (i 

skomplikowane w procedurze zamówień publicznych) i trzeba było pomyśleć nad inną opcją pozyskania 

wymarzonych roślinek niż zwyczajny zakup. I stąd adopcja.  

Zasady były proste: Welcome Centre przygarnie zielone piękno natury, które wyrosło z obecnego miejsca 

zamieszkania, jest niechciane lub kłopotliwe. Ofiarodawcy okazali się miłośnikami kwiatów i podzielili 

się swoimi skarbami z chęci współtworzenia Welcome Centre, żeby nam wszystkim było przyjemnie.  

Odkryliśmy, że jedną z największych wartości naszej akcji adopcji roślin było poznawanie ich historii. 

Historie w doniczce dotyczyły relacji międzyludzkich, anegdot, rad i zobowiązań. To było tak emocjonu-

jące, że postanowiłyśmy nadać imiona roślinkom po ich właścicielach, żeby pamiętać i szanować.  

 

Poczytajcie co kryje się pod Kaziem, Agnieszką, Basią 1, 2 i 3, Pawłem, ….  

KAZIU – duża roślinka kroton podarowana przez Panią Marię Zielińską ma już 19 lat. Pan Kazimierz 

(Kaziu) Witkowski podarował tę roślinę (w wersji mikro) pani Marii na początku jej pracy na AWF-ie. 

Pod opieką Pani Dyrektor i pod czujnym (i czułym) okiem Zespołu Działu Spraw Pracowniczych kwiatek 

pięknie rósł (nawet przerósł obdarowaną) i cieszył oko wizytujących biuro. Miał lekkie problemy zdro-

wotne i został wysłany do sanatorium (sanatorium mieści się w jednym, najbardziej nasłonecznionym, 

korytarzu Hali Wielofunkcyjnej) a teraz cieszy się miejscem przy oknie w naszym Welcome Centrum.  
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PAWEŁ, PAUL i PABLO  - międzynarodowe odsłony Pana Pawła Falkiewicza, gospodarza obiektu Hali 

Wielofunkcyjnej. Pan Paweł kieruje się dwoma zasadami: kradzione słodycze nie tuczą oraz kradzione 

kwiaty najlepiej rosną. Jako kierownik sanatorium w korytarzu oficjalnie zezwolił na kradzież kwiatów po 

procesie rekonwalescencji. W ten sposób pozyskano palmę, figowca benjamina i yuccę.  

ROBERCIK – kwiatek przyniesiony przez pana Roberta Janusza. Pan Robert jest jak magik, zawsze 

pojawia się tam gdzie jest potrzeby i z odpowiednimi akcesoriami i z uśmiechem na twarzy. Jego palma 

stoi w kącie i dumnie go wypełnia i robi całą robotę przy sofach. Gdy rozgościcie się wygodnie to ciepło 

pomyślcie o naszym przyjacielu.  

AGA – to całkiem ‘wypasiona’ dracena Pani Agnieszki Krawczyk. I już się nie dziwimy dlaczego ona taka 

piękna, bo wraz z podarkiem dostaliśmy zestaw nakazów i zakazów, wskazówek, porad i zobowiązań. 

Aby za dużo wody nie było, a sucho to tym bardziej nie, i żeby nie w cieniu i za blisko od światła to też 

nie, a już Broń Boże w przeciągu. Pani Agnieszka, jak przystało na pracownika Kwestury, co jakiś czas 

przybywa do Welcome Center celem kontroli wilgotności i wzrostu dracenki. Mamy nadzieję, że spro-

stamy wymaganiom.  

PROREKTOR – paprotka oraz fikus to domowe cuda Pani Prorektor ds. Studenckich, Agnieszki Pisuli-

Lewandowskiej, która jest również w zespole Welcome Center. To kobieta anioł, która każde zebranie 

naszego zespołu zaczyna od słów ‘w czym mogę pomóc?’, ‘co mogę załatwić’. Każdy pomysł jest wart 

rozważenia i chętnie angażuje się w realizację zatwierdzonych inicjatyw. Również pierwsza odpowiedziała 

na apel o adopcji roślin i jeszcze przed startem stanęła w naszych drzwiach z dorodnymi zielonymi oka-

zami.   

BASIA1, BASIA2, BASIA3 – bliźniaczki sansewieria gwinejskie (ksywka szable) i  hoya od mamy Pani 

Moniki Ileckiej-Folcik. Każda mama kibicuje swojemu dziecku, również na drodze zawodowej, i każda 

mama wszystko odda wszystko, a dziecko wszystko bierze. Bo przecież jak dają to trzeba brać (a jak biją 

to uciekać).   

REGINA – to ogromna fikuska z biura Pani Reginy Kumali. Została przesiedlona z powodu swoich 

pokaźnych rozmiarów i istniało ryzyko, że interesanci kiedyś mogą nie zmieścić się w pokoju. W związku 

z powyższym komisja lokalowa przedzieliła tej fikusce-dzikusce większe pomieszczenie, Pani Regina zor-

ganizowała transport na przednim siedzeniu swojego auta.  Dodatkowo rozpropagowała naszą akcję 

wśród studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przy tej okazji pozdrawiamy Panią studentkę Krysię 

za jej kwiatuszki.  

EWA – to wysoka dieffenbachia wychodowana przez Panią Dyrektor Ewę Zysek-Nockowską wraz z 

rodziną. Pani Dyrektor lubi jak ładnie (zajrzyjcie do Biblioteki AWF – wiele się tam zmieniło) oraz bardzo 

lubi się dzielić (i wypożyczać i udostępniać).  

MAGDA – sansewieria czyli mała szabelka z domu Waleńska (po Madzie z Biblioteki AWF). Stoi na 

stoliczku i będzie umilać nam kawę.  

SAMORZĄD – braciszek Magdy. Studenci są w każdej akcji, nie da się ich wykluczyć. Przewodnicząca 

Pani Kasia Mroczkowska zawsze czujna, zwarta i gotowa.  

VIOLA – fiołki od kochającej Violki Saduś z Biblioteki.  

Jest jeszcze parę roślin, które pogubiły dokumenty adopcyjne, jesteśmy w trakcie weryfikacji pozostałych 

darczyńców i mamy nadzieję, że wszystkie będą miały właściwe imiona i będzie zielono nam.  Na koniec 

chcielibyśmy wspomnieć o pani Sarze Wawrzyniak, która wprawdzie nic nie przyniosła, ale zrobiła po-

rządek z obeschniętymi listkami, nadała odpowiednie kształty i obsadziła we właściwych miejscach. Wy-

konała tę pracę nożyczkami, bo jak sama twierdzi, kwiaty to ona lubi, ale cięte.  
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Podsumowując wydarzenie chcemy jeszcze raz bardzo podziękować za zaangażowanie, dobre słowa i 

wszystkie podarowane rośliny. 

  

 Kłaniamy się nisko – Monika Ilecka-Folcik i Magdalena Opala.  
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Welcome Center 

Welcome Centre – nowe miejsce na mapie 

naszej uczelni  

W dniu 25 października 2021 r. odbyło się 

uroczyste otwarcie Welcome Centre.  

Welcome Centre znajduje się w holu głów-

nym Hali Wielofunkcyjnej, to piękna 

oszklona przestrzeń przygotowana z myślą 

o gościach zagranicznych. To miejsce 

gdzie obcokrajowcy będą rozpoczynać 

przygodę z naszą uczelnią.    

Welcome Centre będzie wspierać zagra-

nicznych studentów, naukowców, pracowników, a także gości w trakcie studiów, praktyk, pracy i całego 

pobytu w AWF Wrocław. Cały zespół centrum, złożony z specjalistów ds. współpracy z zagranicą oraz 

rekrutacji, zapewni informacje, porady i indywidualne wsparcie we wszystkich tematach związanych ze 

studiowaniem, pracą naukową czy dydaktyczną naszych zagranicznych gości.  Doradzi również w for-

malnościach takich jak: wiza, legalizacja pobytu, 

bank-podatki-ubezpieczenie, pomoc medyczna, 

legitymacja studencka czy wjazd na parking kam-

pusu. Pomoże zrozumieć uczelnianą dokumenta-

cję, regulamin studiów, prawa i obowiązki stu-

denta lub pracownika. Pokieruje do budynków dy-

daktycznych i najważniejszych biur oraz wesprze 

w aspektach życia codziennego takich jak: zakwa-

terowanie, telekomunikacja i Internet, transport, 

zakupy, sport i rekreacja.  

 

Welcome Centre powstał w ramach realizacji programu projektu pn. „Welcome to AWF – program roz-

woju potencjału umiędzynarodowienia i zagranicznej promocji Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

W ramach tego samego projektu będą realizowane działania informacyjno-promocyjne, tj.: 

• Opracowanie i produkcja animacji instruktażowych dla zagranicznych studentów i kadry oraz kandy-

datów na studia 

• Opracowanie przewodników dla studentów i kadry stanowiących zestaw praktycznych wskazówek i 

informacji dot. funkcjonowania w Uczelni, Wrocławiu i Polsce. 

• Opracowanie i zakup gadżetów w ramach tzw. Welcome Pack dla zagranicznych studentów i kadry 

oraz kandydatów. 

• Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego wspomagającego proces obsługi 

studentów i kadry z zagranicy. 

• Przystosowanie serwisu rekrutacyjnego AWF do obsługi zagranicznych kandydatów na studia. 
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• Dostosowanie treści na www prezentujących Uczelnię, ofertę edukacyjną, prowadzoną działalność 

naukowo-dydaktyczną 

• Prowadzenie kampanii on-line skierowanej do zagranicznych kandydatów, studentów, kadry, rodzi-

ców itp. 

• Prezentacja i promocja uczelni, oferty dydaktycznej i działalności w zakresie sportu i nauki na porta-

lach edukacyjnych kierowanych do zagranicznych kandydatów. 

• Opracowanie i produkcja filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących uczelnię, ofertę eduka-

cyjną dla kandydatów i studentów oraz profil działalności naukowo-badawczej. 

• Organizacja spotkań on-line dla kandydatów na studia pt. e-Welcome to AWF (w formule dnia drzwi 

otwartych) 

Pierwsze efekty powyższych działań są już widoczne na naszej anglojęzycznej stronie internetowej w 

zakładce Welcome to AWF gdzie można zobaczyć katalogi w języku angielskim i ukraińskim dla studen-

tów i kadry zagranicznej oraz filmy o Welcome Centre oraz mieście Wrocław.  

Serdecznie zapraszamy również do śledzenia kanału Welcome to AWF w serwisie YouTube, i promowa-

nia materiałów - wykorzystywania w relacjach międzynarodowych, dzielenia się z partnerami oraz zagra-

nicznymi gośćmi.  

 

                      Monika Ilecka – Folcik 

                      Magda Opala 
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Fotoreportaż  

Najdziwniejsze choinki świata 
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źródło decoria.pl 
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Piszą dla nas 

Terapia zajęciowa- przyszłość w cieniu tragedii 

Kiedy niedawno Pani Iga skontaktowała się ze mną i powiedziała: ”Pani Dominiko, dawno Pani nie było 

w „Życiu Akademickim może Pani coś napisze?” jak zawsze naszła mnie ta sama myśl: „ale fajnie, znowu 

napiszę tekst, gdzie będę mogła pochwalić się naszymi studentami z kierunku Terapia Zajęciowa”…Po-

mimo, że minęły dopiero dwa miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego  tyle pozytywnych zdarzeń 

miało miejsce. Kolejny raz będzie można podzielić się ze społecznością akademicką osiągnięciami na-

szych studentów. Kierunkiem kształcącym wyjątkowych młodych ludzi, którzy po studiach mogą po-

chwalić się nabyciem kompetencji z pogranicza nauk medycznych i społecznych. To Ich odróżnia od 

kierunku np. Fizjoterapia, która  koncentruje się bardziej na medycznym aspekcie. Terapia Zajęciowa 

poszerza kompetencje o aspekt środowiskowy, społeczny, zawodowy i zajęciowy. 

 

Zacznijmy od najbardziej prestiżowej na-

grody, którą zdobyły dwie studentki III roku 

Terapii: Agaty Golanowskiej i Wiktorii No-

sewicz. Obie jako studentki Akademii Wy-

chowania Fizycznego Kierunku Terapia Za-

jęciowa są autorkami kampanii uświadamia-

jącej na temat autyzmu „Mam autyzm nie 

oceniaj - spróbuj zrozumieć”. Akcja odbiła 

się szerokim echem - film przez cały kwie-

cień – miesiąc świadomości nt autyzmu, był 

wyświetlany na ekranach wrocławskich 

tramwajów i autobusów, a w niemal 100 

miejscach we Wrocławiu zawisły plakaty 

promujące kampanię. Kandydatury z naj-

większych Uczelni Wrocławia i Dolnego 

Śląska podlegały szczegółowej analizie Ka-

pituły Konkursu, do której składu zapro-

szeni zostali Rektorzy Uczelni, reprezen-

tanci władz regionu oraz przedsiębiorcy de-

cydujący o sile lokalnego biznesu. To był 

duży sukces znaleźć się w finale spośród ty-

sięcy studentów całego Dolnego Śląska! 

Agata i Wiktoria były finalistkami w katego-

rii: Sukces w zakresie działalności społecz-

nej. Dziewczyny odebrały wyróżnienie podczas uroczystej Gali w auli Akademii Muzycznej w dniu 

22.11.21r.  

Gratulujemy ponownie. 
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Drugim ważnym wydarzeniem było całodniowe szkolenie wolontariuszy. Wielu naszych studentów 

to wolontariusze przy Fundacji „Potrafię Pomóc”. Od dawna wspierają różne działania fundacyjne, po-

nieważ studenci tego kierunku charakteryzują się dużym zaangażowaniem i chęcią pomocy. Podczas li-

stopadowej niedzieli mieliśmy wykłady i warsztaty, w trakcie których wolontariusze wcielali się w rożne 

role osób z dysfunkcjami, starając wyobrazić sobie jak wygląda pokonywanie przeszkód przez osoby w 

różnymi niepełnosprawnościami. Przełamywanie barier, jakich doświadczają w różnych sytuacjach i miej-

scach. Poruszaliśmy się na wózkach, balkonikach, o kulach, z zatyczkami do uszu czy z goglami 

imitującymi różne wady wzroku. Dzięki wykładowi studenta III roku Cezarego Kulickiego uczestnicy 

nabyli wiedzę na temat savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.  

Na koniec spotkania odbyły się rozmowy z nieocenionymi prelegentami zaproszonymi jako wykła-

dowcy z: Andrey'em Tikhonovem, Pawłem Stiebunowem, Rafałem Bugajem.  

 

Kolejnym ciekawym wydarzeniem było zaproszenie do nas przedstawicieli Fundacji „Imago”. Panie 

wygłosiły prelekcje dla naszych studentów zachęcając do udziału w projekcie „Adwenture Therapy”. 

Celem tego projektu (który ruszył w listopadzie) jest wsparcie 20 młodych dorosłych osób z niepełno-

sprawnościami w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania. Działania  zakładają organizację i przeprowadzenie 3 programów opartych o metodyce 

Adventure Therapy na łonie natury: Program Góry – to wyprawa na jeden z sudeckich szczytów. Program 

Woda – to spływ kajakowy lub pontonowy na jednej z dolnośląskich rzek. Program Las – to gra terenowa 
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w atrakcyjnym krajobrazowo terenie leśnym. Do tej pory nasi studenci uczestniczyli w listopadzie tego 

roku w weekendowej wyprawie  górskiej i  tym samym rozpoczęli niesamowitą przygodę.  

 

Nasi studenci uczestniczą również w konfe-

rencjach: przykładem Ich aktywności był udział 

w XII Konferencji Naukowej (która odbyła się 4 

grudnia 21 r). Tematem była: ”Opieka skoordy-

nowana u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawno-

ścią z rozpoznaniem i bez rozpoznania”. Ważną 

częścią tego wydarzenia było wręczenie certyfika-

tów „Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja 

Skrzyńskiego. W czasie uroczystości wręczone 

zostały również medale „Wrocław z Wdzięczno-

ścią” dla wrocławskich społeczników. To od-

znaki nadawane przez Prezydenta Wrocławia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki.  

 

W pierwszym tygodniu grudnia studenci wybierają się na wizytę studyjną do Tyflolaboratorium Poli-

techniki Wrocławskiej, miejsca promującego dostępność i dostosowania dla osób ze szczególnymi po-

trzebami. Z Laboratorium Terapia Zajęciowa współpracuje od wielu lat, ponieważ, jak zawsze na tym 

kierunku, stawiamy na współpracę pomiędzy profesjami i wymianę doświadczeń. 

 

Dla nas nauczycieli Terapii Zajęciowej zawsze ważne było i jest integrowanie poszczególnych roczni-

ków na kierunku Terapia Zajęciowa . Dlatego też, uwzględniając sytuację epidemiczną (duża sala, dystans, 

maseczki),  w ostatnim tygodniu listopada zorganizowaliśmy tzw ”maraton dostępnościowy” dla trzech 

roczników Terapii. Studenci wyższych roczników prezentowali młodszym przygotowane różne prezen-

tacje np. nt Programu Dostępność Plus, cyfryzacji dostępnej, dostępnych miast w Polsce i na świecie, 

dostępnym transporcie, służbie zdrowia, czy edukacji. Dostępność jest niebywale istotnym tematem dla 

Terapii Zajęciowej. Zresztą widać podobieństwa kompetencji terapeuty do np. koordynatora dostępno-

ści. To terapeuta ze swoim interdyscyplinarnym podejściem w życiu zawodowym ściśle współpracuje z 

różnymi profesjami dla dobra pacjenta/klienta. Do takich profesji należy np. fizjoterapeuta, lekarz, archi-

tekt, informatyk, pracownik socjalny, urzędnik, nauczyciel, przedstawiciele samorządu zarówno lokalnego 

jak i organizacji pozarządowych etc. A dlaczego o tym piszę? Dlatego, że tematu DOSTĘPNOŚCI nie 

ma w obecnym programie nauczania. Życie idzie do przodu, nowoczesne technologie rozwijają się, pan-

demia pokazuje, że trzeba sobie radzić w każdych warunkach i przygotowywać do nich studiujących na 

tym Kierunku. Taka też była tematyka ostatniego Forum Integracyjnego, wydarzenia, które od lat współ-

organizuje Kierunek Terapii Zajęciowej. Tematyką były: nowoczesne technologie „Teleopieka i teleasysta 

a codzienne problemy osób z niepełnosprawnościami”. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność zawodową 

ponadprogramowo my nauczyciele organizujemy dodatkowe zajęcia, podczas których przekazujemy bie-

żącą wiedzę. To właśnie terapeuta zajęciowy będzie wiedział jak poradzić sobie z pacjentem, który np. w 

wyniku pandemii został „uwięziony w domu” ,nie może wyjść, a przecież powinien ćwiczyć, partycypo-

wać w życiu, być w kontakcie. To właśnie terapeuta zajęciowy, z wyuczonymi kompetencjami, będzie 

wiedział jak pomóc. 
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I w tym miejscu płynnie przechodzę do tematu kończącego moje przemyślenia: to właśnie nasi stu-

denci od dłuższego czasu proszą nas o to, żeby tutaj u nas we Wrocławiu, na naszej Akademii uruchomić 

II stopień nauczania Terapii Zajęciowej, uruchomić studia magisterskie. To właśnie teraz słowa przeku-

wają się w czyny, ponieważ w ostatnim tygodniu listopada studenci złożyli u Pani Dziekan pismo adre-

sowane do J.M Pana Rektora prosząc o rozważenie uruchomienia II stopnia ich wymarzonego Kierunku. 

Argumentowali między innymi, że nie chcą wyjeżdżać do Warszawy, Krakowa, czy Poznania, tylko chcą 

kontynuować studia tu na naszej Uczelni. 

 

Przytoczę cytat z Ich podania: ”Prośbę swą motywujemy przywiązaniem do Uczelni, zarówno miejsca, jak i pa-

nującej tu przyjaznej atmosfery. Bardzo cenimy naszych nauczycieli akademickich, gdyż oprócz życzliwości i nieustannej 

gotowości do pomocy, charakteryzują się ogromną wiedzą z przekazywanych nam treści, która poparta jest cenną praktyką, 

co świadczy o Ich fachowości i profesjonalizmie. Ważny dla nas jest również aspekt ekonomiczny, gdyż znaczna większość 

z nas mieszka we Wrocławiu lub okolicach i studiowanie poza tym miastem byłoby obciążające finansowo”. 

A dlaczego o tym komunikuję? Otóż w sobotę 4 grudnia do naszej  społeczności związanej z Terapią 

Zajęciową dotarła tragiczna wiadomość: zmarła nasza studentka II roku Asia Krudys – Asia, która wła-

śnie była główną inicjatorką  podania o uruchomienie II stopnia kształcenia…To właśnie Ona tak usilnie 

zabiegała o to i razem z dr Agnieszką Zygmont (opiekunką IIr TZ) doprowadziły do nadania biegu jakże 

ważnej dla studentów sprawie. To naszej Asi tak zależało na tym, żeby kontynuować naukę na studiach 

magisterskich na Terapii Zajęciowej w murach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 Nie doczekała…Odeszła…Ale my Asiu – Twoi nauczyciele i przyjaciele ze studiów  – będziemy 

wspólnie kontynuować Twoją wolę i starać się, żeby spełniło się Twoje marzenie. Odpoczywaj w spo-

koju… 

                      Dominika Zawadzka 

Tak powstawał Młodzieżowy Klub Piłkarski Wratislavia 

Tak powstawał Młodzieżowy Klub Piłkarski Wratislavia – projekt Akademii Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu oraz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

Wrocław – Śródmieście  

 

W październiku 1983 rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora Dzielnicowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Wrocław Śródmieście. Główne zadania jakie otrzymałem 

od Naczelnika Dzielnicy Pani Marii Surmanowicz to : opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska 

Morskie Oko, zakończenie budowy Hali Sportowej przy ul. Krajewskiego z elementów składanych otrzy-

manych z NRD, zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych w Dzielnicy Wrocław Śródmieście, 

aktywizacja mieszkańców dzielnicy do większego udziału w Wojewódzkiej Spartakiadzie Rekreacyjnej 

oraz zwiększenie palety usług sportowo rekreacyjnych świadczonych przez DOSIR. Koncepcje dzielnicy 

zbiegły się z wizją rozwoju piłki nożnej we Wrocławiu, kreowanej przez dr Józefa Dziąsko – Kierownika 

Zespołu Dydaktycznego Piłki Nożnej AWF Wrocław. Wspólnie, na terenie Dzielnicy Śródmieście wy-

znaczyliśmy kilkanaście boisk na dzikich podwórkach, na których zainstalowaliśmy solidne metalowe 

bramki piłkarskie. Asystenci i studenci specjaliści z piłki nożnej u dr Józefa Dziąsko : dr Wojciech Issel, 

mgr Jan Caliński, mgr Krzysztof Paluszek, mgr Przemysław Przyłuski, mgr Dariusz Przyłuski, mgr Le-

szek Żdziebło, mgr Lech Nowak, mgr Morice Traore, mgr Marek Pyziak, mgr Waldemar Hubert, mgr 

Stanisław Szlichciński, mgr Leszek Ździebło, mgr Dariusz Kopaczewski, mgr Ryszard Panfil, mgr Janusz 
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Dobosz i Marak Jasiński rozpoczęli w Gniazdach Piłkarskich treningi z chętnymi dziećmi. Możliwość 

bezpłatnego wyjazdu z harcerzami na obóz piłkarski nad morze do Górczyna, był dodatkowym magne-

sem przyciągającym dzieci na treningi. W ciągu roku w projekcie wzięło udział ponad 300 dzieciaków. W 

roku 1985, wobec dużego zainteresowania zastępca naczelnika dzielnicy Zbigniew Matuszewski, podjął 

decyzję o powołaniu Sekcji Piłkarskiej DOSIR Wro-

cław Śródmieście. Z wybranych w trakcie turniejów 

dzieci, utworzyliśmy dwie drużyny trampkarzy, które 

rozpoczęły udział w rozgrywkach DZPN. Sprawami 

organizacyjnymi zajmował się pracownik DOSIR Bo-

gusław Seńczuk. Pierwszy sprzęt piłkarski zakupił na-

czelnik dzielnicy, a drużyny trenowały na boisku DO-

SIR przy ulicy Krajewskiego, gdzie w hali sportowej 

urządzono biuro i kawiarenkę dla przyszłego Klubu, w 

której odbywaliśmy liczne spotkania grupy założycielskiej, przygotowującej   oficjalne powstanie  Mło-

dzieżowego Klubu Piłkarskiego Wratislavia w dniu 14 stycznia 1987. Wobec rosnącego zainteresowania 

trenowaniem w Klubie, przy wsparciu władz dzielnicy i AWF otrzymaliśmy od dyrektora Wydziału Kul-

tury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia Pana Mie-

czysława Chochóła  10 kontenerów szatniowo sanitarnych, które rozwiązały problem zaplecza szatnio-

wego dla licznych młodych piłkarzy Klubu.  

Mam dużą satysfakcję, że uczestniczyłem w narodzinach Klubu oraz pełniłem funkcję wiceprezesa w 

pierwszych jego latach. Za osobisty sukces uwa-

żam przekazanie  Klubowi przez Gminę Wrocław 

w roku 1990,  Stadionu przy ul. Dembowskiego, 

który obecnie oczekuje na modernizację, po prze-

cięciu przez Śródmiejską Obwodnicę Autostra-

dową. Jestem dumny, że w naszym Klubie wyrosły 

wielkie gwiazdy polskiej piłki nożnej jak Darek 

Sztylka i Krzysztof Wołczek , którzy ze Śląskiem 

Wrocław zdobyli MP w roku 2012 a obecnie wraz 

z dr Krzysztofem Paluszkiem  pełnią menedżer-

skie funkcje w KS Śląsk Wroclaw SA.  

Wielu naszych znakomitych trenerów i piłkarzy pracuje  i reprezentuje czołowe polskie kluby piłkarskie. 

Miałem zaszczyt podziwiać naszych piłkarzy na wielu turniejach zagranicznych - Pfingsten 84 w Ham-

burgu, Sumperk 1990 i Bordeaux 1995 na zaproszenie ASSOCIATION FRANCO – POLONAISE kie-

rowanej przez Panią Helenę Cypryk. Z okazji 35 Lecia  MKP Wratislavia -  Zarządowi Klubu składam 

gorące życzenia, osiągania sportowych celów, kierując się pierwszą przyjętą misją: WRATISLAVIA 

UCZY I WYCHOWUJE ! 

Jerzy Kosa 

Absolwent AWF 1974 r. 
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Klub Górski OLIMP 

KG Olimp na żelaznych drogach  

Nie musisz być super doświadczonym alpinistą, ani posiadać olbrzymiej ilości 

sprzętu, aby czerpać radość ze wspinaczki. Przy odrobinie umiejętności, i z 

wykorzystaniem najbardziej podstawowego, w wyższych partiach gór, wypo-

sażenia, możesz spróbować swoich sił na licznych via ferratach, gdzie osta-

tecznie przekonasz się, czy na-

prawdę nie masz lęku wysokości… Pokonywaniu tzw. żela-

znych dróg towarzyszy mnóstwo adrenaliny. To także moż-

liwość podziwiania zapierających dech w piersiach widoków. 

Aby poznać najpiękniejsze via ferraty, nie musisz wybierać 

się w bardzo daleką podróż –wiele ciekawych tras znajduje 

się w Europie. 

 

Co to jest via ferrata? 

Via ferrata to określenie pochodzące z języka włoskiego, 

które oznacza po prostu „żelazną drogę”. Pierwsze powstały 

w Dolomitach podczas pierwszej wojny światowej w czasie 

walk między Królestwem Włoch a Austro-Węgrami, w celu 

ułatwienia przemieszczania się żołnierzy. 

 

 Tego typu szlaki umożliwiają połączenie klasycznej wę-

drówki górskiej ze wspinaczką po skałach. Ta kombinacja 

aktywności dostarcza mnóstwa niezapomnianych emocji i adrenaliny, a przy tym jest stosunkowo bez-

pieczna, przynajmniej biorąc pod uwagę statystyki. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania – za-

równo fizycznego, jak i sprzętowego. 

Najpiękniejsze via ferraty znajdują się przede wszystkim w Europie Zachodniej,  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolomity
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_W%C5%82och_(1861%E2%80%931946)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierz
https://www.redbull.com/pl-pl/gorskie-szlaki-pomysl-na-wyjazd-wycieczke
https://www.redbull.com/pl-pl/gorskie-szlaki-pomysl-na-wyjazd-wycieczke


#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter grudzień 2021 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 57 

 Poza nazwą od zwykłych łańcuchów również pomagających zdobywać szczyty różni je konieczność 

wpinania się w celu autoasekuracji. Najczęściej umożliwiają to na stałe umieszczone na skale, połączone 

z nią stalowe liny (stąd nazwa „ferrata”), zapewniające po przypięciu lonży dobrą i absorbującą energię, a 

przy upadku asekurację. Dzięki nim nie musimy w licznie uczęszczanych przez turystów, ale trudnych do 

pokonania miejscach używać własnych lin. 

Wyróżnikiem tzw. żelaznych dróg jest więc zabezpieczenie ich wspomnianymi linami oraz innymi ele-

mentami stalowymi, takimi jak drabinki, pręty czy uchwyty. Ich zadaniem jest ułatwienie pokonania wy-

jątkowo wymagających etapów. Od tego, czy w danym miejscu występują tego typu elementy pomocni-

cze, zależy to, czy trasa może zostać nazwana via ferratą. 

 

 

Via ferrata – sprzęt – WAŻNE! 

 

Zanim pozna się najpiękniejsze via ferraty, warto nieco lepiej zrozumieć specyfikę górskiej aktywności w 

tego typu miejscach. Chociaż zwykłe wędrówki nie muszą być tak absorbujące, wspinaczka po skałach 

zawsze wymaga odpowiedniego przygotowania i podejścia. W przypadku tras takich jak via ferrata sprzęt 

dostosowany do panujących tam warunków odgrywa kluczową rolę. Przed wybraniem się w góry musimy 

skompletować odpowiedni ekwipunek.   

Sprzęt niezbędny do asekuracji na via ferratach to: uprząż wspinacz-

kowa i lonża koniecznie z absorberem energii. Zaleca się używanie rów-

nież kasku. Przydatny też jest jeden ekspres. Zestawy do via ferraty do-

stępne w handlu są zazwyczaj projektowane na osoby dorosłe. Dzieci 

powinny posiadać pełną uprząż oraz absorber energii odpowiedni do ich 

masy. Mogą też być asekurowane przez inną osobę. 

Korzystający z via ferraty nie potrzebują własnej liny wspinaczkowej ani 

stosowanych we wspinaczce przyrządów asekuracyjnych, chociaż zaleca 

się ich użycie na bardzo trudnych via ferratach lub do asekuracji dzieci. 

Wybierając się na najpiękniejsze via ferraty, warto również zwrócić 

https://www.redbull.com/pl-pl/wspinaczka-skalkowa-dla-poczatkujacych
https://www.redbull.com/pl-pl/wspinaczka-skalkowa-dla-poczatkujacych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprz%C4%85%C5%BC_(wspinaczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprz%C4%85%C5%BC_(wspinaczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lon%C5%BCa_(wspinaczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Absorber_energii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kask_wspinaczkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekspres_(wspinaczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrz%C4%85d_asekuracyjny
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uwagę na odpowiednie obuwie. Dobrze sprawdzą się niskie buty trekkingowe wyposażone w dodatkowe 

wzmocnienie z przodu i podklejone gumą, którą wykorzystuje się także w przypadku obuwia wspinacz-

kowego. 

Cały sprzęt posiadamy w naszym Klubie Górskim (poza butami i uprzężą dla dzieci), wystarczy że do nas 

napiszesz a pomożemy Ci skompletować cały niezbędny ekwipunek.  

 

Via ferrata – jak zacząć górską przygodę? 

Jeśli marzą ci się najpiękniejsze via ferraty, musisz mieć świadomość, że tego typu trasy nie należą do 

najłatwiejszych. Często obejmują wąskie dróżki i półki skalne, kominy, trawersy czy przejścia, które znaj-

dują się tuż nad przepaścią. Z tego powodu pokonywanie „żelaznych dróg” jest polecane osobom, które 

mają już pierwsze doświadczenia związane z wyprawami górskimi, a tym samym są obyte z przebywaniem 

na dużej wysokości i na otwartej przestrzeni oraz potrafią we właściwy sposób posługiwać się sprzętem. 

Aby pokonywać via ferraty, trzeba też odznaczać się znakomitą kondycją fizyczną. Jeśli więc od dawna 

nie uprawiasz żadnego sportu, zanim wybierzesz się w góry, postaraj się o powrót do formy. W między-

czasie możesz zacząć kompletować sprzęt – pamiętaj, że to od niego będzie zależało twoje bezpieczeń-

stwo. 

Osoby początkujące, które nigdy wcześniej się nie wspinały, najpierw powinny zaznajomić się z tą aktyw-

nością na ściance wspinaczkowej. Najlepiej też, aby po wyruszeniu w teren wybierały stosunkowo proste 

via ferraty. Choć do uprawiania tego typu górskiej turystyki nie trzeba mieć specjalnych kursów, wiele 

szkół wspinaczkowych oferuje szkolenia w tym zakresie. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, któ-

rzy chcą od podstaw nauczyć się korzystania ze sprzętu i bezpiecznie poznawać najpiękniejsze via ferraty 

pod okiem instruktora. 

 

Skala trudności 

Ferraty mają różne trudności, najczęściej spotykaną skalą 

ich opisu jest skala literowa od A (najłatwiejsza) do G (naj-

trudniejsza). Ferrata o trudnościach A to łatwa ferrata, 

mogąca służyć za szkoleniową, przez osoby doświad-

czone często przechodzona bez asekuracji. Ferraty o trud-

nościach D to ferraty bardzo trudne, odradzane początkują-

cym, często zawierające krótkie odcinki lekko przewieszone, 

ferraty E to ferraty ekstremalnie trudne, zawierające odcinki 

mocno przewieszone, których spora część turystów nie jest 

w stanie przejść. Ferraty o trudnościach F i G pojawiły się 

dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku i są to ferraty spor-

towe o wyjątkowych trudnościach, których zdecydowana 

większość turystów nie jest w stanie pokonać. Skala ta skupia 

się wyłącznie na trudnościach technicznych. Inną skalą jest 

trzystopniowa skala (1 - łatwa, 2 - średnia, 3 - trudna) opisu-

jąca całkowitą trudność ferraty, biorąca pod uwagę cztery parametry - trudności techniczne (m.in. urzeźbie-

nie, przewieszenia), trudności kondycyjne (suma podejść i zejść, długość całej trasy), zagrożenia obiektywne 

(kruchość terenu, zagrożenie lawinowe, szczeliny lodowcowe), trudności psychiczne (ekspozycje na trasie). 

Przed wyjazdem na ferrate zawszę należy dokładnie sprawdzić trudności danej via ferraty!  

https://www.redbull.com/pl-pl/felipe-camargo-porady-wspinaczka-sprzet-szpej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewieszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewieszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydolno%C5%9B%C4%87_fizyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczelina_lodowcowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekspozycja_(wspinaczka)
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Via ferraty blisko nas 

W Polsce jedyna via ferrata znajduje się w województwie dolnośląskim w Kruczych Skałach w Szklarskiej 

Porębie (płatna). 

Najbliżej Wrocławia znajdują się ferraty w Czechach (Vodní Brana, Děčinie)  oraz w Niemczech (Oybin 

i Alpinen Grat). Wszystkie te ferraty doczekały się dokładnego opisu na różnych forach wspinaczkowych 

więc bez problemu znajdziesz informację 😊 

       
Podobny do via ferraty charakter ma Orla Perć w Tatrach Wysokich, jednak nie jest ona przystosowana 

do używania na niej klasycznego sprzętu przeznaczonego do autoasekuracji na via ferratach. 

 
Drogi Górołazie! 

Jeżeli zainteresowały Cię via ferraty, chciałbyś się wybrać osobiście ale nie wiesz jak zacząć to zachęcam 

do kontaktu z KG Olimp. Góry są piękne ale również niezwykle groźne, dlatego rozpoczynajcie swoją 

przygodę z wysokimi szczytami z mądrością i pokorą a góry Wam odpłacą z nawiązką.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucze_Ska%C5%82y_(Karkonosze)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szklarska_Por%C4%99ba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szklarska_Por%C4%99ba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orla_Per%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Wysokie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asekuracja_(wspinaczka)
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Niezwykła była siła wyzwania, jaką czuł w kamiennym spokoju ściany; a właściwie nie było to wyzwanie, 

lecz coś podobniejszego raczej do wyciągniętej otwarcie ręki – z pojawiającą się natychmiast pewnością, 

że trzeba ją przyjąć, że jest to początek drogi, na którą musi się wejść. (…) 

opowiadanie Lema "Wypadek" ze zbioru "Opowieści o pilocie Pirxie" (1968). 

 

Zapraszamy! 

Zugspitze 

Zugspitze 01.10  - 03.10.2021 

Powietrze pachniało jak ostatnie dni wakacji, a do wrocławskich 

parków zbliżała się powoli złota  jesień. W głowach nadal dużo 

pomysłów co do kierunku wyjazdu, a po sprawdzeniu prognozy 

pogody wybór padł na Zugspitze (2962 m). Najwyższy szczyt 

Niemiec, należący do pasma Wettersteingebirge, szósty co do 

wysokości wierzchołek zaliczany do Korony Gór Europy. 

Pierwszego dnia, czyli w piątek wybraliśmy się na górę Kofel 

(1342m), symbol pobliskiej miejscowości Oberammergau. 

Początkowo szlak wiódł płaskim terenem wśród skał i figurek 

Aniołków pochowanych w szczelinach, wskazujących drogę do 

skalnej kapliczki. Podejście nie było długie, a w górnej części teren 

był skalisty, częściowo zabezpieczony stalowymi linami. Na 

szczycie spotkaliśmy kilka osób, wspinaczy, a nawet psa. Chwilę 

podziwialiśmy widoki i zeszliśmy dosyć stromym szlakiem po 

przeciwnej stronie góry. 

Po zejściu do samochodu została nam jeszcze spora część dnia, 

a okolica oferowała wiele atrakcji i pięknych miejsc. Udaliśmy się 

do wąwozu Partnachklamm w Garmisch-Partenkirchen. Idzie się 

tam dnem wąwozu o długości ponad 700 m wąskimi galeriami, 

mając nad  sobą 80 metrowe skały prawie całkowicie 

przysłaniające niebo. Na głowę spadają krople z wodospadów a 

huk wody zagłusza rozmowy. Niesamowita atmosfera tego miejsca 

zrobiła na nas ogromne wrażenie.  

 

W sobotę wyruszyliśmy na szlak około 4:40. Wybraliśmy drogę 

przez Höllental (Piekielną Dolinę). Według mapy mieliśmy do 

pokonania około 10 km w poziomie i 2300 m przewyższenia. Na 

początku szliśmy drogą przez las, która doprowadziła nas do 

Höllentalklamm, potężnego przełomu skalnego o ścianach 

sięgających 150 m. Szliśmy wykutymi tunelami, galeriami, wąskimi 

mostkami nad rwącym w ciemnościach potokiem. Ze skał prawie przez cały odcinek spływała na nas 

woda. 

O godzinie 06:25, nadal w ciemnościach doszliśmy do schroniska Höllentalangerhütte (1387 m). Nie 

zatrzymaliśmy się tam jednak na długo, po chwili przerwy ruszyliśmy dalej. 
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Podczas podejścia pod pierwszy odcinek via ferraty zrobiło się jasno. Na szlaku do tej pory było niewiele 

ludzi, jednak pod drabinką rozpoczynającą ubezpieczony odcinek spotkaliśmy kilka osób.  

 
Kolejny fragment wiódł pod górę i piargiem, który doprowadził nas do lodowca. Tam założyliśmy raki i 

rozpoczęło się strome podejście po twardym lodzie. W środkowej części nie było wyraźnie wydeptanej 

ścieżki i leżało trochę śniegu. Kolejna via ferrata zaczynała się pionową drabinką. Pierwszy odcinek był 

najbardziej wymagający, z powodu wyślizganych stopni. Jednak w dalszej części było już łatwiej i droga 

trawersując pięła się w kierunku grani. Tu także nie było tłoku, więc swobodnie szliśmy do góry.  

 

Za przełączką trzeba było iść bardziej ostrożnie, ponieważ było ślisko z powodu śniegu na skałach. Złoty 

krzyż wydawał się na wyciągnięcie ręki, jednak przy końcówce trzeba było pokonać jeszcze kilka 

pionowych formacji. Pod szczytem znaleźliśmy się o 12:10, jednak musieliśmy chwilę poczekać w kolejce 

razem z osobami, które przechodziły na wierzchołek z tarasu widokowego schroniska. Zrobiliśmy zdjęcie 

z flagą KG Olimp i krzyżem, a następnie poszliśmy odpocząć na przestronnym tarasie.  
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Droga na Zugspitze okazała się bardzo różnorodna. Szlak jest wyjątkowy pod różnymi względami. Idzie 

się po lesie, krętymi korytarzami wewnątrz góry, ścieżkami pośród kosodrzewiny z widokiem na dolinę, 

piargiem, lodowcem oraz eksponowaną via ferratą. A na końcu czeka nas niespodzianka. Z groźnej i 

niedostępnej skalnej krainy wchodzimy nagle w środek zatłoczonej atrakcji turystycznej, przypominającej 

Luwr. W kaskach i uprzężach przeciskamy się pomiędzy modnie ubranymi ludźmi z aparatami 

fotograficznymi. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Z chęcią tam wrócimy, ponieważ na szczyt 

prowadzi jeszcze jedna interesująca droga – Jubiläumsgrat.  

 

 

Martyna Krzywicka 
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Kartka z kalendarza 

24 grudnia 

24 grudnia: imieniny obchodzą „pierwsi rodzice” – Adam i Ewa, w Kościele 

Katolickim dzień Wigilii Bożego Narodzenia. 

 

 

 

1223 – Franciszek z Asyżu zorganizował w Grec-

cio pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową. 

 

 

 

Kaplica w miejscu pierwszej na świecie szopki 

 

 

 

 

 

1777 – James Cook odkrył Wyspę Bożego Narodzenia. 

 

 

 

1800 – W Paryżu doszło do nieudanego zamachu bom-

bowego na Napoleona Bonapartego. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1223
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greccio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greccio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bo%C5%BConarodzeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1777
https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Cook
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiritimati
https://pl.wikipedia.org/wiki/1800
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Napoleona_Bonapartego_w_1800
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Napoleona_Bonapartego_w_1800
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
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1851 – Spłonęła Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. 

 

 

 

1898 – Louis Renault zaprezentował w Paryżu pierwszy automobil wła-

snej konstrukcji 

 

 

 

 

 

1898 – W Warszawie odsłonięto pomnik Adama Mickie-

wicza. 

 

 

 

 

 

1929 – Spłonęło zachodnie skrzydło Bia-

łego Domu w Waszyngtonie. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1851
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Kongresu
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/Louis_Renault_(przemys%C5%82owiec)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1929
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
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1942 – Około 60 Polaków zostało zamordowa-

nych przez ukraińskich nacjonalistów we 

wsi Połonka na Wołyniu. 

 

 

 

 

1955 – Uniwersytet Poznański przemiano-

wano na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 

 

 

 

 

 

1999 -Papież Jan Paweł II zainaugurował 

w bazylice św. Piotra obchody Wielkiego Jubi-

leuszu Roku Świętego 2000 

 

 

 

 
 
 

Źródło Wikipedia, Zdjęcia: Internet  

Opracowała: Iga Poniatowska 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82onka_(Ukraina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/1955
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Jubileusz_Roku_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Jubileusz_Roku_2000
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Ciekawostki 

Historia świątecznej choinki 

Obraz „Choinka”, autorstwa Alberta Chevalliera Tay-

lera, 1911 r. 

Nikt sobie z nas nie wyobraża świat Bożego Na-

rodzenia bez choinki. W okresie przedświątecz-

nym iglaste drzewka otaczają nas na każdym 

kroku. Do Polski choinka przybyła z Niemiec za-

ledwie 200 lat temu. Jednak mało kto wie tak na-

prawdę, skąd pochodzi jej tradycja. Podobno hi-

storia choinki sięga już czasów pogańskich. 

Starożytni Egipcjanie czcili boga o imieniu Ra, który 

miał głowę jastrzębia i nosił słońce jako płonący dysk w jego koronie. W czasie przesilenia zimowego, 

wypełniali swoje domy zielonymi liśćmi palm daktylowych jako symbol „triumfu życia nad śmiercią”. 

Rzymianie obchodzili Saturnalia ku czci boga rolnictwa Saturna. Wiedzieli, że przesilenie oznaczało, że 

wkrótce gospodarstwa i sady będą zielone i owocne. Z tej okazji ozdabiali domy i świątynie liściastym 

bluszczem i laurem. Z kolei Celtowie dekorowali je żywymi gałązki ostrokrzew, które według druidów 

oznaczały wieczne życie. 

W mitologii nordyckiej ważną rolę pełniło drzewo 

Yggdrasil. W mitologii nordyckiej było „Drzewem 

Strasznego”, czyli Odyna. Nazwa Yggdrasil dosłow-

nie oznacza koń Yggra, czyli koń Odyna, którego 

jednym z imion jest Yggr (Straszliwy). To potężne 

drzewo wyznaczało tzw. axis mudni, czyli oś świata 

od której zaczęło się dzieło stworzenia. Symbolizo-

wało ono połączone niebo i ziemie. We współcze-

snych wyobrażeniach skandynawskich często uwa-

żanym zbył za święty jesion, którego rozłożyste gałęzie obejmują cały wszechświat. Jego pień opierał się 

na trzech korzeniach, z których jeden przechodzi przez Asgard, drugi przez Midgard, a trzeci przez Ni-

flheim. 

Pod korzeniem asgardzkim znajduje się święta Studnia Urd, gdzie mieści się siedziba trybunału, w którym 

zasiadali bogowie. Mieszkały nad nią trzy Norny (Nornor), boginie przeznaczenia, przędące nić ludzkiego 

życia, odpowiednik greckich Mojr. Potrafiły zsyłać koszmary nocne i tworzyły runy. Pojawiały się przy 

narodzinach, ale mogły też przeciąć złotą nić życia sprowadzając śmierć. Studnia Urd była jednocześnie 

źródłem siły drzewa. W pobliżu znajdowało się jezioro, z którego Norny czerpały wodę, by podlewać 

korzeń. Pod drugim korzeniem leżało źródło (studnia) madrośći Mimira, a pod trzecim korzeniem w 

https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2015/12/albert_chevallier_tayler_-_the_christmas_tree_1911.jpg
https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/30283715-2ee1-437a-bdc3-d5007bfb60bb
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Niflheimie, znajdowało się źródło zimna Hwergelmira (Ki-

piącego Kotła) Pilnuje go Iwaldi i jego synowie, których ob-

owiązkiem jest obrona bogini Hel przed najazdem gigantów 

burzy. Mówi się, że wszystkie zimne rzeki biorą swój począ-

tek w tym źródle, w tym jedenaście rzek zwanych Elivagar. 

Mieszkał tam też smok Nidhorgg. 

Po drzewie (a więc między światami) poruszał się przeno-

szący wieści posłaniec, którym była wiewiórka o imieniu Ra-

tatosk. Na szczycie drzewa siedział ogromny orzeł, a na jego 

czole usadowił się jastrząb. Podmuchem swoich skrzydeł po-

wodował powstawanie wiatrów nad światami. Korzenie 

Yggdrasil przechodzące przez Niflheim były podgryzane 

przez smoka Níðhöggra. Żyjąca również na szczycie drzewa 

Yggdrasil koza Heidrun zjadała jego liście. Cztery jelenie, 

wśród nich Dvalin, żywiły się korą drzewa. Wszystkie te trzy 

korzenie mają symboliczny wymiar świata. 

 

Odyn wiszący na Yggdrasilu, autor Doug Kovacs 

Yggdrasil niejednokrotnie pojawia się w opowieściach dotyczących Odyna – centralnego dla tej mitologii 

boga nieba. Odyn odznacza się prawdziwą mądrością – by ją posiąść, powiesił się na drzewie Yggdrasil 

na dziewięć dni, przebity własną włócznią, przez co nauczył się osiemnastu magicznych pieśni i dwudzie-

stu czterech run. Następnie poświęcił jedno oko, dając je Mimirowi w zamian za napicie się z jego studni 

wiedzy. Pogańscy Sasi czcili dąb zwany Irminsul. Wierzyli, iż łączy on niebo i ziemię. Staronordycką 

formą słowa Irmin było Jörmun – jedno z imion Odyna, podobnie jak Yggr. Można więc mniemać, iż 

Irminsul było wśród pogańskich Sasów materialnym wyobrażeniem drzewa Yggdrasil. 

 

Misja św. Bonifacego 

Z choinką związane jest legenda o św. Bonifacym – misjonarzu nawracającyn pogańskich Germanów na 

terenie dzisiejszych Niemiec środkowych i wschodnich. Nie wiadomo dokładnie kiedy się urodził. Przyj-

muje się, że przyszedł na świat pomiędzy 672 a 675 rokiem. Wychowywał się w klasztorach w Exeter i 

Nersling, później został kierownikiem szkoły klasztornej w tym ostatnim. W 716 roku bez efektów pró-

bował prowadzić działalność misyjną w Fryzji u boku Wilibrorda. 

Po powrocie na Wyspy Brytyjskie został wybrany opatem Nersling. Nie przyjął godności i w 718 roku 

wyruszył z pielgrzymką do Rzymu. Otrzymawszy błogosławieństwo papieża Grzegorza II rozpoczął 

działalność misyjną. Był jednym z najważniejszych misjonarzy i reformatorów Kościoła katolickiego w 

północno-zachodniej części Królestwa Franków na początku VIII. w. W Niemczech nazywany jest także 

apostołem Niemców, chociaż jego działania koncentrowały się bardziej na tworzeniu organizacji kościel-

nej na w dużej mierze schrystianizowanych już terenach, a mniej na pracy misjonarskiej. 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter grudzień 2021 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 68 

Św. Bonifacy nawracający germańskie plemię Hesjan, obraz Emila Doeplera, 1905 r. 

 

W roku 732 został mianowany arcybiskupem Germanii. Założył wtedy 4 biskupstwa w Bawarii, w tym 

biskupstwo misyjne dla Słowian w Salzburgu. W 753 zdecydował się kontynuować misję Wilibrorda w 

Fryzji.  Podobno pewnego razu ściął potężny dąb Donara (Thora) uważany przez germańskich Hesjan 

za święty. Upadające drzewo zniszczyło wszystkie rosnące obok krzaki. Ocalała tylko mała jodełka. – Ta 

mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie. 

Niech ona przypomina wam Chrystusa – miał powiedzieć w trakcie kazania misjonarz. Jak było naprawdę, 

tego nie wiadomo. Jest pewne rok po tym wydarzeniu św. Bonifacy, zginął z rąk Fryzów poprzez ścięcie. 

Niedługo potem stał się męczennik i zyskał tytuł świętego oraz także Apostoła Niemiec. Później zapo-

mniano o tej tradycji. 

 

Początki zwyczaju 

Choinka ponownie pojawia się na początku XV wieku. Członkowie Bractwa Czeladników Piekarskich 

ustawili ją w szpitalu św. Ducha we Fryburgu. A następnie udekorowali ją  piernikami, opłatkami i owo-

cami. Początka nie była popularna, widywaną ja jedynie w bogatszych domach. Najstarsze wzmianki na 

temat przyozdabianego drzewka na Bożego Narodzenia pochodzą z Alzacji, na pograniczu dzisiejszej 

Niemiec i Francji. Wspominają one o iglasty drzewkach, które strojono rajskimi jabłuszkami, orzechami 

i ozdobami z papieru. Źródła te pochodzą  głównie z XV i XVI-wiecznych kazań kościelnych, w których 

zwyczaj ten był krytykowany jako pogański. W 1604 r. teolog Dannhauer strofował z ambony, że „wśród 

różnych głupstw świątecznych jest także choinka”. Pomimo tego ubieranie drzewka w czasie świąt Bożego Na-

rodzenia zyskiwał o na popularności.  Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, który za-

lecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich 

Niemczech.  Najstarszym  świadectwem dokumentującym tę tradycje jest jest sztych Łukasza Cranacha 

Starszego z 1509 r. Przedstawia on choinkę przystrojoną świecami, które obrazowało rajskie drzewko 

życia. Miało też nieść nadzieję i symbolizować wiecznie odradzające się życie. Duchowni zaczęli swoich 
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wiernych, by w okresie świąt ustawiać w domach zielone drzewka, które przyozdabiano. Jabłka przypo-

minały o grzechu pierworodnym, był też jednocześnie symbolem płodność.  Wieszano je nie tylko na 

choinkach, ale również strojono nimi rózgi weselne. 

Ustawiano także świeczki, symbol Świa-

tłości swiata, czyli Chrystusa. Miały też od-

wrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły 

urok).  Oświetlenie choinki broniło dostępu 

złym mocom. W zależności od regionu na 

choinkach zawieszano różne ozdoby. Poza 

jabłkami, pojawiały się orzechy, ciastka, su-

szone owce oraz własnoręczne ozdoby wyko-

nane z słomy i papieru m.in. łańcuch. Papie-

rowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu 

grzechem, ale np. w okresach rozbiorów 

miały wymowę politycznych okowów. 

Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne 

wydarzeniaj. Na szczycie drzewka umieszczano gwiazdę betlejemską  znak narodzenia Chrystusa, miała 

pomagać w powrotach do domu z dalekich stron.  Bombki pojawiły się dużo później . Były wykony-

wane z cienkiego szkła, które następnie malowano srebrzono od wewnątrz. Początki ich produkcji datuje 

się na 1847 r.. Pierwsze bombki zostały wykonane przez niemieckiego dmuchacz szkła Hansa Greinera 

z Lauscha Według legendy rozpoczął on tworzenie szklanych wydmuszek do udekorowania choinki. 

Chciał zrobić przyjemność swoim dzieciom, gdyż nie stać go było na typowe wówczas dekoracje czyli 

orzechy, jabłka czy cukierki. Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go 

w krajach Europy Północnej i Środkowej. 

„Radosne Boże Narodzenie” obraz Johan-

sena Viggo 

W XIX wieku choinka spopularyzowana 

została w Anglii i Francji, a potem w kra-

jach Europy Południowej.  Do Anglii za-

wędrował razem z niemieckim mężem 

królowej Wiktorii księciem Albertem 

Sachsen-Coburg-Gothem. Stała się w Eu-

ropie najbardziej rozpoznawanym symbo-

lem świąt Bożego Narodzenia. Emigranci 

z Niemiec rozpropagowali choinki rów-

nież w Stanach Zjednoczonych. Na po-

czątku XIX wieku Amerykanie uważali 

zwyczaj ozdabianie drzewek za dziwaczny. 

Pierwsza wzmianka na temat tej tradycji pochodzi pochodziła z lat trzydziestych XIX wieku od niemiec-

kich osadników z Pensylwanii. W latach 90. XIX wieku do Stanów Zjednoczonych przybyły z Niemiec 

ozdoby świąteczne, a popularność choinek wzrosła. Z początkiem XX wieku w USA dekorowano 

drzewka głównie ręcznymi ozdobami domowej roboty. Potem pojawiły się elektryczne lampki, dzięki 
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czemu choinka mogła świecić przez wiele dni. W ten sposób choinki zaczęły pojawiać się na miejskich 

placach w całym kraju, a posiadanie choinki w domu stało się amerykańską tradycją. 

1931 rok, Nowy Jork, robotnicy ustawiają choinkę w obecnym centrum Rockefellera, źródło: New York 

Times 

Jedną z znanych amerykańskich tradycji jest ozdabianie choinki w Nowym Jorku w Centrum Rockefellera 

(Rockefeller Center). Zapoczątkowali ją w 1931 roku nowojorscy robotnicy, która do dziś cieszy lu-

dzi.  Na placu ustawili dużą, żywą choinkę udekorowaną sznurami żurawiny i puszek. Dwa lata później 

umieszczono tam kolejne drzewo, tym razem ze światłami. Od tej pory, co roku przed budynkiem GE 

Building staje chyba najbardziej znana choinka na świecie. 

 

Historia choinki na ziemiach polskich 

Do Polski choinkę przynieśli niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku. Została rozpropa-

gowana w zaborze pruskim przez żołnierzy i urzędników. Jak czytamy w „Encyklopedii staropolskiej” 

Zygmunta Glogera, stało się to między rokiem 1795 a 1806. W Polsce niezbyt chętnie włączano choinkę 

do tradycji świątecznych, ponieważ przywieźli ją Niemiec. Ponadto mieliśmy zakorzenioną obyczaj zdo-

bienia podłaźniczki. Na początku ta tradycją była popularna wśród arystokracji, potem przejęła go 

szlachta i mieszkańcy miast.  Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym, na po-

czątku w Polsce południowej i centralnie. Stopniowo wypierała tradycyjne polskie ozdoby jak wcześniej 

wspomnianą podłaźniczkę czy diducha, pochodzące ze słowiańskiego święta – Szczodrych Godów. 

Podłaźniczka, źródło Muzeum w Sierpcu 

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/12/22/szczodre-gody-swieto-zimowego-staniaslonca/


#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter grudzień 2021 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 71 

Podłaźniczka to przyozdobiony czubek 

jodły, świerka lub sosnowa gałązka, 

który wieszało się pod sufitem. Można 

spotkać także inne, regionalnie określe-

nia: na Rzeszowszczyźnie nazywano je 

jutkami, na Warmii i Mazurach jeglij-

kami, w Małopolsce – sadem, w Jaro-

sławskiem, Lubelskiem i Sandomier-

skiem – wiechą. Bez względu na nazwę 

wierzono, że zielone gałęzie mają życio-

dajne moce i cudotwórcze właściwości, 

chronią dom i jego mieszkańców od 

złych mocy i uroków.  

Podłaźniczka, źródło Muzeum w 

Sierpcu 

Dzieci w wigilijny wieczór wieszały gałązkach: ciastka, czekoladki, owoce, jabłka, kolorowe opłatki i sło-

miany łańcuch. Wierzono, że podłaźniczka ma magiczną moc i uchroni dom od chorób i nieszczęść. Wy-

schniętej ozdoby nigdy nie wyrzucano, a jego pokruszone gałązki dodawano do zwierzęcej karmy lub 

zakopywano w polu, wierząc, że przyniesie to urodzaj. Pozostałością podłaźniczki jest stroik. 

Stroik 

Choinka przystrajano podobnie jak podłaźniczkę ozdobami ręcznie robionymi: zabawkami ze słomy i 

papieru oraz naturalnymi: jabłuszkami, pierniczkami i orzechami. Miały zapewnić rodzinie pomyślność 

w nadchodzącym roku. Każda ozdób miała swoje znaczenie. Jabłka nawi Jabłuszka nawiązywały do raj-

skiego owocu. Dzwoneczki miały symbolizować dobre nowiny, a postaci aniołków – bożą opiekę. Łań-

cuchy miały przypominać o zniewoleniu ludzi grzechem, z drugiej strony wierzono, że cementują więzi 

rodzinne.  W ludowej tradycji w innych częściach rejonu Polski uważano, że łańcuchy wzmacniają ro-

dzinne więzi i chronią dom przed kłopotami. 

https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2020/12/podlazniczka-zrodlo-muzeum-w-sierpcu.jpg
https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2020/12/podlazniczka-zrodlo-muzeum-w-sierpcu-1.jpg
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Stroik 

Bożonarodzeniowy, źródło granddeco.pl 

Pojawiała się także gwiazda betlejemska, która pomagała zbłądzonym wędrowcom, w powrocie do 

domu. Na drzewku pojawiały się pierniczki, piórka oraz wiele innych ozdób. Strojenie choinki miały się 

zajmować głównie dziewczęta. A tak opisywała strojenie polskiej choinki Maja Lozińska w książce „W 

ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy”: 

„Tylko bombki, anielskie włosy i srebrny proszek do posypywania gałęzi kupowano w mieście – pozostałe zabawki i 

świecidełka robiono samemu. Łańcuchy klejono z kolorowych bibułek i słomek, złotą farbką malowano szyszki i włoskie 

orzechy, z wydmuszek jaj wyczarowywano aniołki i ptaszki, wycinano papierowe gwiazdy. Do zawieszania na choince 

przygotowywano także polskim zwyczajem rozmaite smakołyki – oprócz orzechów, jabłka, figi, cukierki w błyszczących 

papierkach, pierniki, ciasteczka, czekoladki i marcepany” 

Niestety obecnie z braku czasu nie robimy ręcznie ozdób świątecznych, tylko kupujemy gotowe dekoracje 

w sklepach. Chociaż niektórzy wypiekają na tę okazję pierniczki, które wiesza się na choince. Dzisiaj 

mało nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia bez przystrojonego drzewka. Mimo, że tradycja przy-

ozdabiania choinki zmieniła się, wciąż do niej powracamy jak do bajkowego świata z dzieciństwa. 

Autor: Jacek Czubacki 
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Przypisy: 

[1] Ephraim Emerton, The Letters of Saint Boniface, 2000. 

http://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas-trees
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Sport 
Pływanie 
 

 

Konrad Powroźnik – Mistrzem Świata Niesłyszących  

Z ogromną radością dzielimy się najświeższą informacją z areny 

sportowej. 

Konrad Powroźnik - pływak – student naszej Akademii - został 

Mistrzem Świata Niesłyszących na 200 m stylem motylkowym 

podczas odbywających się w Gliwicach w dniach 15-20 listopada 

br. Mistrzostwach Świata w Pływaniu osób niesłyszących (1st 

World Deaf Short Course Swimming Championships Poland). 

Panie Konradzie, gratulujemy złotego medalu i ogromnego suk-

cesu. 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Europy w Pływaniu – Kazań 2021  

 

 

Wielki sukces polskiej sztafety kobiet. Szta-

feta żeńska w składzie: Katarzyna Wasick, 

Kornelia Fiedkiewicz, Dominika Sztandera 

i Alicja Tchórz wywalczyła brązowy medal 

na dystansie 4x50 m stylem dowolnym. Kor-

nelia Fiedkiewicz i Dominika Sztandera to 

studentki naszej Uczelni. 

Drogie Panie, jesteśmy z Was dumni i gratu-

lujemy sukcesu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PowroznikKonrad/?__cft__%5b0%5d=AZVpg6PUl5_XXfux7WVW4sbbR-idfHCdWz2_MNlvoUofXDSeWHdWXF0AcdhoGiFnwS0cGIEGOqo7fM5Zc_EK2zJnZMBR-3RCVm3MlaZyIgxRJQFNRrVvsgbesErywLG5BLOWax56nY7HOBlwPTsQJP6M&__tn__=kK-R
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Z archiwum „Życia Akademickiego” 

Fair play- graj uczciwie 

Termin “fair play” oznacza czystą, uczciwą 
(fair) grę (play), będąc podstawową kategorią 
etyki sportu (obok dzielności, honoru i 
przyjemności). W Sportowym Kodeksie 
Etycznym  “Fair play – drogą do zwycię-
stwa” (uzgodniona deklaracja intencji przy-
jęta przez ministrów odpowiedzialnych za 
sport w krajach europejskich) napisano: 

 “Określenie fair play oznacza dużo więcej niż tylko przestrzeganie przepisów. Obejmuje także pojęcie 
przyjaźni, szacunku dla innych i współzawodnictwa utrzymanego zawsze w duchu sportowym. Zasada 
“fair play” jest traktowana  tu nie tylko jako sposób zachowania się, ale również jako sposób myślenia. 
Zmierza więc do wyeliminowania oszustw, cwaniactwa, dopingu, przemocy (zarówno fizycznej, jak i 
słownej), eksploatacji, nierównych szans, komercjalizacji i korupcji. Fair play jest pojęciem pozytywnym, 
a nie negatywnym. Kodeks uznaje sport za działalność społeczną i kulturalną, która – jeżeli przestrzega 
się w niej zasady “fair play” – wzbogaca społeczeństwa i wzmacnia przyjaźń między narodami. Uznaje 
się również, że jako działalność jednostki, jeśli jest prowadzona uczciwie, ma pozytywne wartości. Daje 
okazję do poznania własnych możliwości i  do samorealizacji, umożliwia osiąganie sukcesów osobistych, 
nabywania umiejętności i demonstracje własnych zdolności, dostarcza możliwości kontaktów towarzy-
skich, daje radość, pozwala zachować dobre zdrowie i samopoczucie. Działalność klubów i społeczna w 
nich praca wyrabia też poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na sprawy środowiska społecznego”. 

Rodowód współcześnie funkcjonującego ideału “fair play” jest wypadkową różnych  historycznych wzor-
ców. Pierwsze normy etyki sportowej  powstały w starożytnej Grecji, gdzie m.in. istniały określone zasady 
uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich, wykluczające     z nich zabójców, naruszających ekecheirie – 
Pokój Boży, a także hellanodików – sędziów igrzysk. Wykroczenia przeciw normom etycznym karano 
grzywnami przeznaczanymi następnie na opłacenie artystów wykonujących  tzw. zanes – posągi grzy-
wienne Zeusa. Jednym z bardziej spektakularnych wypadków było przekupienie przez Ateńczyka Kal-
lipposa swoich konkurentów w pentathlonie, czego daleką konsekwencją  był bojkot Aten przez całą 
ówczesną Grecję. “Fair play” czerpie zasady także ze średniowiecznego etosu rycerskiego. Główną rolę 
odgrywały w nim honor i sława. Kodeks rycerski zakładał wzajemną równość między walczącymi, jaw-
ność i otwarty sposób walki, należny szacunek dla przeciwnika, rezygnację z ułatwień i okoliczności, które 
czynią walkę nierówną. W renesansie tworzącym ideał dworzanina zwany “cortegiano” należało charak-
teryzować się nienagannymi manierami, być wszechstronnie wykształconym, łącząc w sobie postawy i 
sprawności etyczne, estetyczne i rycerskie. W wieku XVI pierwszy raz użyto pojęcia “fair play”. Stało się 
to w dramacie Wiliama Szekspira “Król Jan” (chociaż niektóre źródła podają rok 1593 i autora J. Balm-
fordta). Wychowujący się na literaturze Szekspira Anglicy przyjęli ideologię rycerską jako obowiązującą 
w walce sportowej gentlemanów.  

Istotą “fair play” w sporcie jest hasło: “nieważne czy wygrałeś, czy przegrałeś, ale jak przebiegała gra”. 
Dzięki hołdowaniu podobnej filozofii i idącymi za tym szczególnymi zachowaniami wielu zawodników 
zapisało się na kartach historii sportu będąc wyróżnionymi przez funkcjonujący od 1994 roku Międzyna-
rodowy  Komitet Fair Play. Na liście nagrodzonych znaleźć można wiele nazwisk Polaków: 

1968 – narciarz Andrzej Bachleda otrzymał dyplom za przyznanie się do ominięcia bramki w czasie sla-
lomu zaliczanego do Pucharu Świata, czego nie zauważyli sędziowie zawodów, 
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1970 – kolarz Ryszard Szurkowski nagrodzony został Trofeum Głównym za to, iż w czasie Mistrzostw 
Polski  oddał swój zapasowy rower najgroźniejszemu rywalowi – Zygmuntowi Hanusikowi zmniejszając 
swoje szanse na zwycięstwo, 

1977 – piłkarz Włodzimierz Lubański otrzymał list gratulacyjny za to, że w meczu Polska - Dania  w 
obawie przed kopnięciem wybiegającego bramkarza nie wykorzystał sytuacji do strzelenia bramki, 

1978 – bokser Marcin Jaworski otrzymał list gratulacyjny za unikanie przez dwie końcowe rundy ataku 
na przeciwnika, który miał pęknięty łuk brwiowy, 

1979 –  kolarz Emil Szydłowski otrzymał list gratulacyjny za pomoc innemu kolarzowi na trasie wyścigu, 
przez co stracił szanse na zwycięstwo, 

1980 – motocrossowiec Stanisław Olszewski  otrzymał dyplom za pomoc grupie zawodników, która w 
wyścigu Mistrzostw Świata pomyliła trasę, 

1982 – jacht szkoleniowy “Dar Młodzieży” otrzymał list gratulacyjny za przerwanie wyścigu w regatach 
“Sail 82” w celu ugaszenia pożaru na niemieckim statku, 

1984 – ciężarowiec Dariusz Zawadzki  nagrodzony został Trofeum Głównym za wyprostowanie pomyłki 
sędziowskiej przyznającej mu brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów (dzięki niższej wadze), 

1985 – tenisista stołowy Robert Mnich otrzymał dyplom za to, że na Mistrzostwach Świata oddał decy-
dujący o wyniku meczu punkt greckiemu przeciwnikowi, 

1988 – tenisista stołowy Andrzej Grubba otrzymał dyplom za oddanie spornego punktu w meczu z za-
wodnikiem szwedzkim, przez co przegrał mecz, 

1989 – badmintonistka Małgorzata Rzytelewska otrzymała list gratulacyjny za to, że poprosiła o przeło-
żenie meczu, kiedy jej przeciwniczka doznała kontuzji nogi, 

1993 – piloci sportowi Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz otrzymali list gratulacyjny za to, że na Mi-
strzostwach Świata po zorientowaniu się, iż nie przyznano im należnych punktów karnych poinformowali 
o tym sędziów, 

1994 – przewodnicząca Komisji Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Zofia Żukowska nagro-
dzona została Trofeum Głównym za promowanie ducha idei fair play, i eksponowanie szczególnie jej 
wartości wychowawczych. 

W latach 1963–1994 polscy reprezentanci otrzymali 23 nagrody Fair Play plasując się w ogólnej klasyfi-
kacji na IV miejscu (razem z Węgrami, za Francją, USA i Niemcami). 

W Polsce honorowaniem szczególnych zachowań w sporcie zajmuje się Komisja Fair Play Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego przyznając główną nagrodę Fair Play oraz wyróżnienia Fair Play. Ich laureatami 
zostali m.in studenci naszej uczelni: Józef Grudzień, Ryszard Szurkowski, Kazimierz Paździor, Leszek 
Górski. 

Od 1990 roku organizowane są Europejskie Kongresy Fair Play. Odbyło się ich  siedem, ostatni w 1996 
roku w Polsce pod hasłem “Fair Play–Sport–Edukacja”. Omawia się na nich współczesne problemy etyki 
sportowej. A jest ich niemało.  

Wyrażenie “foul play” znajdujemy w źródłach w 1467 roku, a wiec znacznie wcześniej niż “fair play”. 
“Foul” to przeciwieństwo “fair” określające coś niskiego, podłego zasługującego na karę. O dziwo, to 
wyrażenie o znaczeniu jak najbardziej pejoratywnym słychać znacznie częściej, kiedy mowa o sporcie.  
Dawniej bywało inaczej. W trwającej 292 olimpiady tradycji etyki starożytnej znanych jest tylko kilkadzie-
siąt wykroczeń przeciw jej regułom. Tych, którzy się ich dopuścili, piętnowano. Historia najnowsza 
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sportu w ciągu tylko jednego wieku dokumentuje tysiące nieuczciwych zachowań. Doszło do tego, że 
reakcje – wydawałoby się – normalne są nagradzane, a sportowcy którzy grają fair, stawiani są za wzór. 
Alienacja wyniku sportowego leży najczęściej u podstaw negatywnych zjawisk, jakimi są: komercjalizacja 
ruchu sportowego, problem stosowania dopingu, zachowania chuligańskie kibiców, uzależnienie sportu 
od elit finansowych, politycznych. Tym wszystkim otoczony jest zawodnik, mający duże trudności w 
urzeczywistnianiu zasad “fair play”. Nie sprzyjają temu: brak czasu na intelektualną analizę wartości pod-
stawowych, brak zagadnień związanych z “fair play” w treningu sportowca i edukacji trenerów, presja 
kibiców, mediów, sponsorów, całego społeczeństwa, działanie w afekcie związane szczególnie z dyscy-
plinami kontaktowymi, upatrywanie szansy swojej kariery tylko i wyłącznie w wyniku sportowym. Mimo 
tego większość sportowców zachowuje się, można powiedzieć, neutralnie.  

U podstaw takiego postępowania leżą wymogi regulaminów, przepisów gry i strach przed karą za ich 
złamanie, obawa przed rewanżem  przeciwnika za niesportowe zachowanie wreszcie lęk przed krytyką i 
utratą prestiżu. Zgoła odmienne są motywy zachowań szczególnie pozytywnych: wewnętrzna postawa 
moralna sportowca, każąca mu traktować przeciwnika nie jak wroga, ale jak kolegę, poczucie godności 
ludzkiej i idące za tym poszanowanie nietykalności osobistej, reakcja na dewiacje występujące w sporcie, 
szacunek do samego siebie, pozwalają komisjom fair play mieć nadzieję, że będzie kogo nagradzać w roku 
następnym, a nam, że oprócz pokonania kolejnej ludzkiej granicy ktoś zadziwi nas czymś szlachetnym i 
pięknym. 

W 1992 roku Międzynarodowy Komitet Fair Play wydał Deklarację Fair Play pod tytułem “Fair Play dla 
wszystkich” zwracając uwagę na wychowawczą funkcję etyki sportowej oraz jej obecność we wszystkich, 
przejawach aktywności fizycznej, nie tylko tych ukierunkowanych na osiąganie wyniku sportowego.  
Zwracano uwagę na fakt, iż rekreacja i turystyka są dziedzinami, gdzie idee “fair play” mogą przetrwać 
najdłużej, będąc nośnikiem określonych wartości.  

W 1962 roku Otto Szymiczek stworzył cztery dekalogi postępowania w sporcie. Dotyczą one zachowań 
widzów, trenerów, organizatorów i sędziów oraz sportowców. Oto jakich rad udziela sportowcom: 

1. Bądźcie zawsze uczciwi. 

2. Dawajcie z siebie zawsze wszystko co najlepsze, nawet kiedy czujecie, że zwycięstwo może się 

wam wymknąć. 

3. Zachowujcie podczas zawodów zimną krew i nie pozwalajcie się wciągnąć w nierozważne dzia-

łania. 

4. Stosujcie się w każdej okoliczności do przepisów zawodów i postępujcie zgodnie z zasadami czy-

stego życia sportowego. 

5. Doceniajcie wartość waszego przeciwnika i gratulujcie zwycięzcy. Nie szukajcie usprawiedliwienia 

dla waszej porażki i nie zachowujcie goryczy w duszy. 

6. Bądźcie skromni w zwycięstwie i miejcie uznanie dla wysiłków pokonanych. 

7. Zachowujcie się przyzwoicie wobec sędziów, władz sportowych oraz publiczności. 

8. Nie zaniedbujcie waszego prywatnego zajęcia, ponieważ ono właśnie zapewni wam socjalną przy-

szłość. Nie starajcie się robić ze sportu zawodu.  

9. Nie zapominajcie nigdy o tym, że im więcej osiągniecie w wyczynie sportowym, tym bardziej będą 

wzrastać wasze zobowiązanie wobec zasad ducha olimpijskiego, ponieważ z was jako “ideału” 

będzie brać przykład młodzież. 

10. Walczcie jedynie z miłości do sportu i dążcie zawsze do doskonalenia samych siebie. 

 

Jacek Grobelny („Życie Akademickie 1997) 



#wiedza       #sport       #sukces 
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Zapowiedzi wydawnicze 

Paweł A. Piepiora, Kompendium karate (2021) 

 

Autor, sportowiec, zawodnik, trener i sędzia, wykorzystał 

swoje ponad trzydziestoletnie doświadczenie, wiedzę i 

umiejętności z zakresu różnych stylów karate. W poszcze-

gólnych rozdziałach Czytelnik znajdzie krótką historię i 

charakterystykę tej dyscypliny sportu, opis form i treningu 

karate, a także umiejętności fizycznych i mentalnych nie-

zbędnych do jego uprawiania. Kompendium jest cennym 

źródłem informacji dla trenerów i instruktorów karate, 

pełnoletnich adeptów karate, kandydatów na trenerów i in-

struktorów karate, trenerów mentalnych i psychologów 

sportu, studentów nauk o kulturze fizycznej, nauczycieli, 

pedagogów oraz wychowawców.  

 

 

Jolanta Gnitecka, Bajki terapeutyczne dla dzieci chorych przewlekle… 

 

Jolanta Gnitecka, Bajki terapeutyczne dla dzieci chorych prze-

wlekle. Studenci dzieciom. Skrypt do zajęć z pedagogiki specjal-

nej (2021) 

Inspiracją do napisania niniejszego skryptu było założenie, że tre-

ści podane w formie bajki mogą pomóc w rozwiązywaniu proble-

mów dzieci z chorobami przewlekłymi, a także w porządkowaniu 

trudnych pod względem emocjonalnym zmagań chorych dzieci i 

ich rodzin. Treści zawarte w skrypcie zostały podzielone na trzy 

części. Pierwsza zawiera informacje o tym, czym jest choroba 

przewlekła i jakie są jej konsekwencje dla dziecka i jego rodziny. 

Druga część dotyczy bajkoterapii. W trzeciej znalazły się przy-

kłady nowatorskich bajek terapeutycznych napisanych przez stu-

dentów, którzy w trakcie zajęć poznali liczne trudności dzieci cho-

rych przewlekle. 
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Anegdoty Henryka Nawary 
  
 
Józef 

 

Będąc nauczycielem akademickim, prowadzę różne 

przedmioty, między innymi pracę opiekuńczo-wycho-

wawczą, kulturę słowa, zajęcia socjokulturowe, a także 

gry rekreacyjne (badminton). Zawsze irytowało mnie, 

gdy w indeksie odkrywałem nieprawidłowy zapis tego 

przedmiotu, na przykład „babington” czy „bambing-

ton”.  

Aby uniknąć niepotrzebnej irytacji, zapowiedziałem 

studentom podczas zajęć kończących semestr, że jeśli 

popełnią błąd w nazwie gry, nie dostaną piątki. 

– Wpisując nazwę przedmiotu, zróbcie to poprawnie. 

Już wolę – zażartowałem – żeby obok mojego nazwi-

ska znalazł się Józef, chociaż mam na imię Henryk, niż 

„babington”. – Studenci zareagowali salwą śmiechu. 

 

Trwają zaliczenia końcowe, dokonuję wpisów. Biorę in-

deks do ręki i czytam ze zdumieniem: Józef Nawara, a 

obok nazwa przedmiotu „babington”!  

Patrzę stojącemu obok studentowi w oczy i starając się zachować zimną krew, pytam: 

– Dlaczego wpisał pan do indeksu Józef? 

– Przecież wyraźnie powiedział pan, że woli Józef niż Henryk – pada odpowiedź. 

 

H. Nawara 

mailto:zycie@awf.wroc.pl
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