


10/2021 ŻYCIE AKADEMICKIE  3

Who is who czyli uliczni patroni                                              5

Co wyróżnia nas spośród innych uczelni                                6

Sportowcy 75 – lecia związani z AWF Wrocław                  10

Małżeństwo doskonałe – historia związku  
Klubu Sportowego AZS i Akademii Wychowania  
Fizycznego we Wrocławiu                                                     17

75 lat AWF z kulturą                                                              18

Wspomnienia  

Pamiętam…Nie pamiętam…Pamiętacie?                                21

To jest rocznik 1948-1951!  
– wspomnienia B. Czabańskiego                                           23

Wywiady 

Rozmowa z H. Kowalskim – starszym woźnym                    25

Rozmowa z S. Maksymowiczem                                            26

Rozmowa z Z. Dowgird                                                          28

Ciekawostki z przeszłości 

Komputeryzacja AWF                                                             31

Otwórz drzwi do świata Internetu                                         32

WWW i Internet                                                                     33

Akademickie Studio Radiowe „Spartakus”                             34

Po potopie                                                                              35

Europejskie programy edukacyjne                                        36

Erasmus w kontekście obchodów 75-lecia uczelni               37

Spojrzenie na Olejnicę                                                           45

Jest takie miejsce na ziemi gdzie rankiem rozmawiasz  
z ptakami…                                                                              52

Klub Górski „Olimp” – wspomnienia z wypraw                     60

Studenckim piórem                                                                78

Czy na Stadionie Olimpijskim ukryta  
jest Bursztynowa Komnata                                                    84

Anegdoty H. Nawary                                                             86

Adres redakcji: 
Wrocław, ul. Banacha 11, e-mail: zycie@awf.wroc.pl , tel. 602695221, 609109764.
Skład redakcji: 
Redaktor naczelna - Ligia Poniatowska, Redaktor techniczny – Anna Cierniak,  
Zespół: Edyta Pieniacka, Elżbieta Jakubczak, Fot. A. Nowak
Druk i skład: ABAKUS Tomasz Brząkała, ul. Perłowa 7, 55-200 Oława

SPIS TREŚCISpotkać się to początek;
Zgodzić się to postęp; 

Pracować razem to sukces
  Henry Ford

Od Redaktora

Szanowni Państwo!
Oto i ON – jubileuszowy, papierowy numer 
„Życia Akademickiego”. 

W tym roku obchodzimy 75-lecie 
powstania wrocławskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. W związku 
z tym redakcja przygotowała specjalne, 
okolicznościowe wydanie uczelnianej 
gazety. Zamieszczone teksty pochodzą 
w dużej mierze z archiwalnych wydań 
„Życia Akademickiego” z lat 1994-2001. 
Wespół z ówczesnym autorami artykułów 
prowadzimy Państwa przez historię naszej 
uczelni. Przypominamy znaczące wydarzenia 
i związane z nimi postacie, ale przede 
wszystkim wspominamy, wspominamy…

Dla mnie jest to również czas szczególny, 
bowiem we wrześniu minęła 20 
rocznica śmierci mojego ojca - Jerzego 
Jankowskiego, pomysłodawcy, założyciela 
i pierwszego redaktora naczelnego „Życia 
Akademickiego”. Gdyby nie On, nie było 
by nas tutaj.

Ligia Poniatowska
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Akademia Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu obchodzi jubileusz 75-le-
cia. Uczelnia postrzegana jest jako jed-
na z najlepszych szkół wychowania 

fizycznego w Polsce. Potrafi sprostać najtrudniej-
szym wyzwaniom, ponieważ tworzą ją wspaniali 
studenci i pracownicy, ale także jej niesamowici 
absolwenci i przyjaciele.

Ogromna praca wykonana przez te mijające 75 
lat, przez wspaniałych i oddanych ludzi, przyczyniła 
się m.in. do tego, że w tej chwili w naszej Akademii 
studenci kształcą się na 6 kierunkach: wychowania 
fizycznego, sportu, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, 
terapii zajęciowej oraz kosmetologii. 

Z okazji 75-lecia naszej Uczelni, oprócz comie-
sięcznych wydań Newslettera „Życia Akademic-
kiego”, postanowiliśmy wydać wersję papierową 
i elektroniczną. Wydanie to, uzupełnia informacje 

zawarte w Jubileuszowych Zeszytach Historycz-
nych. Autorzy opisują nie tylko ważne wydarzenia 
z życia szkoły, ale też wspominają minione czasy 
z ostatnich 75-ciu lat.  

Jestem przekonany, że opracowanie, przygoto-
wane przez zespół redakcyjny „Życia Akademickie-
go”, pod redakcją Pani Ligii Poniatowskiej, będzie 
wspaniałym kompendium wiedzy na temat nie-
zwykle bogatej historii naszej Almae Matris.

Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom, które przy-
gotowały wydanie „Życia Akademickiego” z okazji 
75-lecia naszej, słonecznej Uczelni.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Rokita
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Życie Akademickie, grudzień 1993 r.
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W 1989 r. w Instytucie Niskich 
Temperatur i Badań Struk-
turalnych PAN we Wrocła-
wiu, kierowanym przez 

prof. dr hab. inż. Wiesława Stręka, 
powstała druga w Europie, a trzecia 
na świecie komora kriogeniczna, któ-
rej konstruktorem był inż. Zdzisław 
Raczkowski. Inicjatorem jej budowy 
był prof. Zdzisław Zagrobelny z Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wro-

WKŁAD UCZELNI  
W ROZWÓJ KRIOTERAPII 
OGÓLNOUSTROJOWEJ  

cławiu. Polskie prace badawcze prowa-
dzone między innymi we wrocławskiej 
Katedrze Rehabilitacji AWF we Wro-
cławiu we współpracy z klinikami me-
dycznymi i rehabilitacyjnymi, prowa-
dzone w latach dziewięćdziesiątych, 
wniosły wielki wkład w rozwój kriote-
rapii. Bazą technologiczną umożliwia-
jącą szeroki zakres badań medycznych 
były nowatorskie rozwiązania kon-
strukcyjne aparatury krioterapeutycz-

nej opracowane również we Wrocła-
wiu, w Instytucie Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych PAN.

Ponad 30 lata tworzone były we Wro-
cławiu podwaliny polskiej krioterapii, 
wspólnie z prof. Zdzisławem Zagrobel-
nym i wieloma innymi zasłużonymi 
pracownikami nauki. Ten obszar badań 
dotyczył wykorzystania skrajnie niskich 
temperatur w medycynie i odnowie bio-
logicznej. Prowadzone badania nauko-

Co wyróżnia nas spośród innych uczelni

Fot.1 Zainstalowanie pierwszej komory kriogenicznej w (1990)
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we i działania organizacyjne potwier-
dziły wysoką skuteczność krioterapii 
ogólnoustrojowej u wielu pacjentów 
z dysfunkcjami i schorzeniami ortope-
dycznymi, neurologicznymi, reumato-
logicznymi czy pediatrycznymi. Kriote-
rapia ogólnoustrojowa uznana została 
za niezwykle skuteczną i dynamicznie 
rozwijającą się metodę leczenia i re-
habilitacji, co zostało zaprezentowane 
w wielokrotnie cytowanych monogra-
fiach i publikacjach naukowych. Bardzo 
istotnymi monografiami naukowymi, 
wielokrotnie do dzisiaj cytowanymi, były: 
Zagrobelny Z (red.): Krioterapia miejscowa 
i ogólnoustrojowa, Urban&Partner, Wyda-
nie I,  Wrocław 2003 ; Podbielska H, Skrzek 
A (red): Zastosowanie niskich temperatur 
w biomedycynie, Oficyna Wydawnicza Po-
litechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.

Prezentowane wyniki badań nauko-
wych przełożyły się na legislację krajową 
powodując wprowadzenie w 2001 roku 
zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej 
na listę zabiegów refundowanych przez 
NFZ. Obecnie krioterapia jest standar-
dem postępowania leczniczego, a cen-
tra krioterapii ogólnoustrojowej znaj-
dują się prawie w każdym większym 
mieście. Potwierdzono również pozy-

tywny wpływ skrajnie niskich tempera-
tur na reakcje fizjologiczne zdrowego or-
ganizmu, co wielokrotnie wykorzystuje 
się w odnowie biologicznej, powodując 
wzrost zainteresowanie tym zabiegiem 
również w sektorze wellness&spa. Wyni-
ki badań zastosowania krioterapii ogól-
noustrojowej w grupach sportowców 
z zakresu wielu dyscyplin sportowych 
potwierdziły korzystny wpływ niskich 
temperatur na optymalizację procesu 
treningowego i osiągnięcia sportowe, 
zwiększając dostęp do proponowanych 
zabiegów.

Realizacja kolejnych badań na-
ukowych przyczynia się do dalszego, 
szybkiego rozwoju krioterapii w Pol-
sce poprzez upowszechnienie wiedzy 
i praktyki medycznej oraz przez stymu-
lowanie rozwoju technik krioterapeu-
tycznych. Dynamicznie zwiększyła się 
liczba ośrodków krajowych i zagranicz-
nych stosujących krioterapię i kriosty-
mulację ogólnoustrojową. Szeroka dzia-
łalność naukowa i organizacyjna oraz 
duże zainteresowanie temperaturami 
kriogenicznymi dały podstawy utworze-
nia w 1985 roku Polskiego Stowarzysze-
nia Kriomedycznego (przekształconego 
w Polskie Towarzystwo Kriomedyczne). 

Prezesem Zarządu Głównego został 
prof. Z.Zagrobelny a sekretarzem prof. 
A.Skrzek (1996-2002). W 2015 roku po-
nowne powołane zostało Polskie To-
warzystwo Krioterapii z Prezesem prof. 
Agatą Stanek oraz Wiceprezesem  prof.  
Anną Skrzek. 

Wielu zasłużonych pracowników 
naukowych Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu aktywnie 
uczestniczyło w rozwijaniu polskiej krio-
terapii. Szeroka kooperacja specjalistów 
z różnych dziedzin nauki przyczyniła się 
do rozwoju krioterapii ogólnoustrojo-
wej w Polsce i na świecie za co pracow-
nicy uczelni zostali nagrodzeni wieloma 
nagrodami, między innymi: dyplomem 
w konkursie im. W.Degi za najlepsze roz-
wiązanie dla osób niepełnosprawnych: 
„Ambulatoryjne leczenie pacjentów nie-
pełnosprawnych przy pomocy komory 
niskotemperaturowej” (1996); nagrodą 
zespołową Prezesa Urzędu Kultury Fi-
zycznej i Turystyki za Osiągnięcia Nauko-
we za: „Stworzenie i wdrożenie do reha-
bilitacji komory niskotemperaturowej 
dla krioterapii całego ciała” (1997) oraz 
wieloma innymi.

 Prof. Anna Skrzek

Co wyróżnia nas spośród innych uczelni

Fot.2 Pierwsze zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w Pracowni Krioterapii
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Piłki edukacyjne to nowatorska 
pomoc dydaktyczna dla na-
uczycieli edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej oraz nauczy-

cieli wychowania fizycznego. Kon-
cepcja EDUball/BRAINball jest inno-
wacyjnym podejściem do nauczania 
opartym na interdyscyplinarnym mo-
delu nauczania.

W 2002 roku w Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu po-
wstały piłki edukacyjne EDUball – d. 
„edubal”. Współtworzyli je pracownicy 
Katedry Zespołowych Gier Sportowych: 
prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Tade-
usz Rzepa oraz Marek Nowicki (przed-

siębiorca), a pomysł rozwijali również: 
dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak, 
śp. mgr Agnieszka Wójcik, dr Agnieszka 
Krysmann, dr Magdalena Kaczmarczyk 
i dr Marcin Korbecki. 

Zestaw piłek EDUball/BRAINball 
składa się ze 100 piłek do mini gier ze-
społowych (koszykówki, piłki siatkowej/
nożnej) w pięciu kolorach (żółtym, zielo-
nym, niebieskim, czerwonym i pomarań-
czowym) z umieszczonymi na strukturze 
piłki czarnymi literami uwzględniają-
cymi alfabet polski  w przypadku piłek 
(EDUball) i alfabet angielski (BRAINball) 
- wielkie i małe litery, cyfry (od 0 do 9), 
a także znaki operacji matematycznych: 

dodawanie (+), odejmowanie (-), mno-
żenie (*), dzielenie (:), większe niż (>), 
mniejsze niż (<), nawiasy ( ) oraz znaki 
obsługi poczty internetowej (@).

Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 
uczestnicząc w zajęciach ruchowych 
z EDUballami doskonalą nie tylko umie-
jętności ruchowe czy kształtują zdolno-
ści motoryczne (zwłaszcza koordyna-
cyjne) ale przede wszystkim wybrane 
kompetencje kluczowe takie jak: czy-
tanie, pisanie i rachowanie. A wszystko 
to odbywa się podczas zabawy, bo „Ba-
wiąc – uczę się”. 

Przez 19 lat ewaluowano efekty 
kształcenia z wykorzystaniem piłek edu-

Co wyróżnia nas spośród innych uczelni

BAWIĄC – UCZĘ SIĘ
EDUball / BRAINball  
– 19 lat z piłkami edukacyjnymi
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kacyjnych EDUball w klasach I–III szkoły 
podstawowej i przedszkolach. Przepro-
wadzono wiele eksperymentów peda-
gogicznych. Powstało wiele publikacji 
na ten temat (ponad 50), 6 prac doktor-
skich, 3 książki i trzy zeszyty dydaktycz-
ne (w tym dwa w języku angielskim) 
z zestawem zabaw i gier z piłkami edu-
kacyjnymi EDUball/BRAINball. W latach 
2004-2007 realizowano trzyletni projekt 
badawczy tzw. grant KBN (Nr 2 PO5 D 
058 26) pt: „Kształcenie zintegrowane 
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych 
„EDUBAL”. Zestaw piłek edukacyjnych 
"edubal" został wpisany do wykazu środ-
ków dydaktycznych zalecanych do użyt-
ku szkolnego (nr zlecenia 1566/2003 
– na podstawie rozporządzenia MENiS 
– Dz.U. z 2002 r. nr 69, poz. 635). Piłki 
edukacyjne uzyskały także pozytywną 
rekomendację Sejmowej Komisji Kultu-
ry Fizycznej i Sportu (posiedzenie z dnia 
25.11.2003 r., biuletyn nr 2552/IV).

W 2018r skomercjalizowano wyniki 
badań naukowych, prowadzonych z wy-
korzystaniem piłek edukacyjnych edu-
bal/EDUball/BRAINball, jako metody od-
działywania edukacyjnego na I-wszym 
etapie edukacji.  

20 lipca 2018 roku Akademia Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu, podpi-
sała umowę sprzedaży licencji (LICENCE 
AGREEMENT) z firmą PALOS SPORTS, 
Inc. 11711 S. Austin Ave. Alsip, Illinois 
60803 (USA) na produkcję i dystrybu-
cję na terenie Stanów Zjednoczonych, 

Kanady i Unii Europejskiej, produktów 
obecnie znanych pod nazwą EDUball – 
d. edubal, a w chwili obecnej – BRAIN-
ball. 

Zajęcia z piłkami edukacyjnymi pro-
wadzono także w Niemczech, we Wło-
szech, w Finlandii, Portugalii, w Singa-
purze (I am Kids, Experience – Educate 
Foundation u Tan Swee Kheng, Ph.D) 
oraz w Physical Education & Sports 
Science w National Institute of Educa-
tion u Prof. Balasekarana Govindasamy 
jak również na Tajwanie (National Taiwan 
Sport University u Ju, Yan-Yinga, Ph.D.). 
W 2018 roku  dwukrotnie przeprowa-
dzono wykłady i ćwiczenia praktyczne 
dla studentów z wykorzystaniem piłek 
edukacyjnych EDUball w USA: pierw-
szy raz w ramach programu ERASMUS 
+ (University of Wisconsin - River Falls 
u Paula Shirilli, Ph.D, 22 – 29.04.2018), 
natomiast drugi raz na zaproszenie  or-
ganizatorów konferencji Secondary & 
Elementary  Administrator’s Summit 
– jako invited speaker (10-13. 06. 2018 
South Padre Island, Texas) celem wy-
głoszenia wykładu w sesji plenarnej, nt: 
„Eduballs – new teaching approach for 
educators” oraz poprowadzenia zajęć 
z piłkami edukacyjnymi EDUball (Rokita, 
Cichy).

Za działalność dydaktyczną i wdro-
żeniową Zespół (prof. dr hab. A. Rokita, 
dr T. Rzepa, dr I. Cichy, M. Nowicki) został 
wielokrotnie nagradzany, m.in.: Nagro-
da Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go w 2016 r. za działalność dydaktyczną, 
Nagroda Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego w 2018 r., Srebrną Odzna-
kę Honorową Wrocławia „WROCŁAW Z 
WDZIĘCZNOŚCIĄ – WRATISLAVIA GRA-
TO ANIMO” w 2019 r. oraz   Nagroda 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w 2019 r. za działalność wdrożeniową.

Warto podkreślić także, że piłki edu-
kacyjne zostały docenione przez grono 
specjalistów z zakresu edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia 
z piłkami EDUball znalazły się w ogól-
nopolskim programie Mały Mistrz, 
skierowanym do dzieci klas I-III szkół 
podstawowych oraz w programie Mali 
Wspaniali, skierowanym do dzieci w wie-
ku przedszkolnym w ramach inicjatywy 
Wrocławskiego Komitetu Organizacyj-
nego The World Games 2017 (Rokita, 
Cichy i Wawrzyniak, 2017). 

Zestaw piłek został pierwotnie stwo-
rzony dla nauczycieli edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczy-
cieli wychowania fizycznego, jednak 
dotychczasowe doświadczenia pokazu-
ją, że warsztaty z piłkami edukacyjny-
mi cieszą się także dużą popularnością 
również wśród seniorów. Od 2019 roku 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu realizowany jest projekt 
„Aktywność seniorów to ich spraw-
ność i zdrowie” (POWR. POWR.03.01.
00-00-T179/18), dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, w ramach którego 
seniorzy uczestniczą w zajęciach rucho-
wych właśnie z piłkami edukacyjnymi.

Kolejnym krokiem w rozwoju piłek 
edukacyjnych było rozpoczęcie reali-
zacji, w roku akademickim 2019/2020 
pierwszego eksperymentu pedagogicz-
nego z wykorzystaniem piłek BRAINball 
poza granicami kraju (Wietnam) nt. „Za-
jęcia ruchowe z piłkami „BRAINBALL” 
a umiejętności z języka angielskiego 
i matematyki oraz sprawność fizyczna 
uczniów klasy II szkoły podstawowej 
z Wietnamu” przez mgr. Han van Phama, 
który jest doktorantem studiów dokto-
ranckich w AWF Wrocław (Rokita / Bro-
nikowski).

Wiosną 2022r będziemy obchodzić 
20 – lecie powstania piłek edukacyjnych 
EDUball.

Prof. Andrzej Rokita

Co wyróżnia nas spośród innych uczelni
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Sportowcy 75-lecia  
związani z AWF Wrocław

Albiński Piotr 

(ur. 7 października 1969 w Szczecinie) 
– polski pływak w stylu dowolnym, 
absolwent AWF Wrocław, olimpijczyk 
z Barcelony (1992), brązowy medali-
sta mistrzostw świata na basenie 25 m 
z 1993, wielokrotny mistrz, rekordzista 
i reprezentant Polski.

Andrzejuk Robert 
(ur. 17 lipca 1975 we Wrocławiu), absol-
went AWF Wrocław – polski szpadzista, 
trener szkolenia olimpijskiego w szpa-
dzie mężczyzn . Podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie (2008) sięgnął po srebr-
ny medal w turnieju drużynowym (nie 
wystąpił w ćwierćfinale z Ukrainą oraz 
w półfinałowym spotkaniu z Chinami, 
walczył w przegranym finale z Francją). 
W srebrnej olimpijskiej drużynie wystąpił 
wraz z Adamem Wierciochem, Tomaszem 
Motyką i Radosławem Zawrotniakiem.

Indywidualny brązowy medalista Mi-
strzostw Świata (1997), złoty medalista 
Mistrzostw Europy w drużynie (2005), trzy-
krotny wicemistrz Europy (2004,2006,2007) 
w drużynie. Brązowy medalista mistrzostw 
Europy indywidualnie (2004). Wychowanek 
trenera Adama Medyńskiego.

Bińkowski Jerzy 
Urodził się w 1959 roku w Zgorzelcu. 
Student AWF Wrocław. Koszykarz.

Brał udział w igrzyskach olimpijskich 
w Moskwie w 1980 r. Drużyna polska 

w eliminacjach 
pokonała Senegal 
84:64 oraz prze-
grała w Hiszpanią 
81:104 i Jugosła-
wią 21:129. W fina-
le B Polacy poko-
nali Indie 113:67, 
Australię 101:74 
i CSRS 88:84 oraz 
przegrali ze Szwe-
cją 67:70. Ostatecznie zajęli w turnieju 
olimpijskim 7 miejsce. Bińkowski wystą-
pił we wszystkich spotkaniach. (Fot. 2)

Błach Wiesław 
Urodził się w 1962 
roku. Absolwent 
AWF we Wrocła-
wiu. Judoka. Dwu-
krotny olimpijczyk.

Na olimpiadzie 
w Seulu w 1988 
roku nie odniósł 

większych sukcesów, natomiast na igrzy-
skach w Barcelonie w 1992 roku zajął 7 
miejsce; zwyciężył Japończyk Koga. 

Bułkowska Danuta 
Urodziła się w 1959 r. w Olszance. Ab-
solwentka AWF Wrocław. Lekkoatletka, 
specjalizująca się w skoku wzwyż.

Na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r. 
uzyskała w eliminacjach rezultat 185 cm 
(minimum kwalifikacyjne – 188) i odpa-
dła z  konkurencji.

Cejzik-Zimnoch Genowefa 
Urodziła się w 1906 roku w Łasku. 
Ukończyła studia na AWF w Warszawie, 
a po wojnie była instruktorem lekkoatle-
tyki w Studium Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu.

W 1928 roku startowała jako dys-
kobolka na Igrzyskach Olimpijskich 

w Amsterdamie. Uzyskała wówczas 
wynik 32,72 m, który dał jej 8 miejsce 
w konkursie. Złoty medal zdobyła Polka 
Konopacka rezultatem 39,62 m, popra-
wiając ówczesny rekord świata.

Danek Włodzimierz 
Urodził się w 1943 roku w Bochni. Absol-
went AWF we Wrocławiu. Strzelec.

Startował na olimpiadzie w Meksyku 
w 1968 roku, gdzie w strzelaniu do rzut-
ków skeet, wynikiem 189 punktów zajął 
23 miejsce na 53 startujących zawodni-
ków. Zwyciężył Rosjanin Pietrow, uzy-
skując 198 punktów.

Dereziński Andrzej 
Urodzony w 1944 roku w Poroninie. Ab-
solwent wrocławskiej AWF.

W roku 1964, na Igrzyskach Olim-
pijskich w Insbrucku startował w kon-
kurencjach zjazdowych. W zjeździe zajął 
49 miejsce, na 84 startujących,  z czasem 
2.35,89 (zwyciężył Austriak Zimmermann), 
w slalomie gigancie został zdyskwalifiko-
wany za ominięcie bramki, a w slalomie 
specjalnym sklasyfikowano go  na 33 miej-
scu na 50 startujących z czasem 2.27,51 
(zwyciężył Austriak Stiegler).

Ennaoui Sofia

studentka AWF Wrocław ur. 30 sierp-
nia 1995 w Ibn Dżarir w Maroku – pol-
ska lekkoatletka specjalizująca się 
w biegach średnich i długich. Finalistka 
Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Ja-
neiro w biegu na 1500 metrów i wice-
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mistrzyni Europy z 2018 na tym dystan-
sie. Startowała w 2011 bez powodzenia 
na mistrzostwach świata juniorów 
młodszych w Lille Metropole odpadając 
w eliminacjach biegu na 800 metrów. 
Rok później zajęła 10. miejsce w biegu 
na 1500 metrów podczas juniorskiego 
czempionatu w Barcelonie. Uczestniczy-
ła w przełajowych mistrzostwach świata 
w Bydgoszczy w marcu 2013. Srebrna 
medalistka mistrzostw Europy juniorów 
w Rieti (2013) w biegu na dystansie 1500 
metrów. Na koniec sezon 2013 zdobyła 
w Belgradzie wicemistrzostwo Europy 
juniorek w biegach przełajowych. Pią-
ta zawodniczka mistrzostw świata ju-
niorów w Eugene (2014). 7 marca 2015 
podczas Halowych mistrzostw Europy 
w Pradze zajęła szóste miejsce w biegu 
na 3000 metrów, natomiast w kolejnej 
edycji halowego czempionatu w Belgra-
dzie wywalczyła brązowy medal, tym 
razem w biegu na dystansie o połowę 
krótszym. Półfinalistka biegu na 1500 
metrów podczas mistrzostw świata 
w Londynie (2017). Halowa mistrzyni 
Polski w biegu na 1500 metrów (2015 
i 2018) oraz w biegu na 3000 metrów 
(2017). Złota medalistka mistrzostw Pol-
ski juniorów (także w hali) oraz ogólno-
polskiej olimpiady młodzieży. 

Frączek Jan 
Urodził się w 1953 
roku w Nowym 
Sączu. Kajakarz. 
Absolwent AWF 
Wrocław, trzykrot-
ny medalista mi-
strzostw świata.

Na Olimpiadzie 
w Monachium w 1972 roku, wspólnie 
z R. Serugą startował w slalomie dwójek 
– kanadyjek. Zajął 5 miejsce na 19 star-
tujących załóg wynikiem 366,21. Zwy-
ciężyła osada NRD – 310,68. 

Gołąb Marek 
Urodził się w 1940 
roku w Zakliczy-
nie. Ciężarowiec. 
Absolwent stu-
diów trenerskich 
na AWF Wrocław.

Na igrzyskach 
olimpijskich w Meksyku w 1968 roku 
zdobył brązowy medal w wadze lek-
kociężkiej wynikiem 495,5 kg. Zwy-
ciężył Fin Kangasniemi rezultatem 
517,5 kg. 

Groń-Gąsienica Franciszek 
Urodził się w 1931 roku w Zakopa-

nem. Narciarz. Absolwent studiów tre-
nerskich na AWF Wrocław.

Na Olimpiadzie w Cortina dAmpezzo 
w 1950 roku zdobył brązowy medal 
w kombinacji klasycznej.

Grudzeń Józef 

Urodził się w 1939 roku w Piasku Wiel-
kim. Absolwent studiów trenerskich 
na AWF we Wrocławiu. Bokser.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
w 1964 roku zdobył złoty medal olimpij-
ski, wygrywając kolejno z Finem Halo-
nenem, Kenijczykiem Anudo, Bułgarem 
Piliczewem, Amerykaninem Harrisem 
i Rosjaninem Barannikowem.

Na Olimpiadzie w Meksyku w 1968 
roku pokonał Tajwańczyka Ho, Kubań-
czyka Caminero, Irlandczyka Qiunna, 
Włocha Petrigilę i Jugosłowianina Vuji-
na. W finale przegrał z Amerykaninem 
Harrisem i zdobył srebrny medal olim-
pijski. 

Gutman Piotr 
Urodził się w 1941 roku w Biskupcu. 
Absolwent studiów trenerskich na AWF 
we Wrocławiu. Bokser.

Na Olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 
w pierwszej walce wygrał 5:0 z Irland-
czykiem Fitzsimonsem, w drugiej zwy-
ciężył przez tko w III rundzie Japończy-
ka Takayamę, a w ćwierćfinale przegrał 
przez ko w I rundzie z Filipińczykiem 
Villanuewą i odpadł z turnieju.

Jabłońska Oliwia Maria 

(ur. 16 kwietnia 1997 we Wrocławiu) 
– polska niepełnosprawna pływacz-
ka, trzykrotna medalista igrzysk para-

olimpijskich (Londyn, Rio de Janeiro, 
Tokio),mistrzyni świata i dwukrotna 
mistrzyni Europy, wielokrotna meda-
listka mistrzostw świata juniorek. Jest 
zawodniczką klubu Start Wrocław. Jej 
pierwszym trenerem był Wojciech Se-
idel, a od sezonu 2016/2017 są: Beata 
Pożarowszczyk i Sławomir Kuczko. 

Jaroszek Paweł 
Urodził się w 1972 roku. Student AWF 
Wrocław. Panczenista. Dwukrotny olim-
pijczyk.

Na igrzyskach w Albertville w 1992 
roku w wyścigu na 1500 m zajął 16 
miejsce, na olimpiadzie w Lillehammer 
w 1994 roku na tym samym dystansie 
był jedenasty z czasem 1:54,49, rów-
noznacznym z nowym rekordem Polski. 
Złoty medal olimpijski zdobył Norweg 
Olav Koss, który wynikiem 1:51,29 usta-
nowił nowy rekord świata.

Kaczkowski Jerzy 
Urodził się w 1938 roku w Warszawie. 
Absolwent studiów trenerskich na AWF 
Wrocław. Ciężarowiec.

Na Olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 
startował w wadze półciężkiej i zajął 4 
miejsce na 24 startujących wynikiem 
457,5 kg. Zwyciężył Rosjanin Pljukfelder 
– 475 kg.

Kaczmarek Natalia

ur. 17 stycznia 1998 w Drezdenku, stu-
dentka – polska lekkoatletka specja-
lizująca się w biegu na 400 metrów. 
Multimedalistka olimpijska, mistrzyni 
olimpijska w sztafecie mieszanej 4 × 
400 metrów, wicemistrzyni olimpijska 
w sztafecie 4 × 400 metrów podczas 
Igrzysk w Tokio w 2021r. Złota meda-
listka Mistrzostw Europy w 2018r., Mło-
dzieżowych Mistrzostw Europy w 2019r., 
srebrna i brązowa medalistka Halowych 
Mistrzostw Świata. 

Kierzkowski Janusz 
Urodził się w 1947 roku w Boreli. Absol-
went AWF we Wrocławiu. Kolarz torowy.

Na olimpiadzie w Meksyku w 1968 
roku w wyścigu na 1 km ze startu zatrzy-
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manego zdobył 
brązowy medal. 
Kierzkowski uzy-
skał czas 1:04,63, 
a zwycięzca - 
Francuz Trentin - 
1:03,91. Wspólnie 
z W. Latochą, W. 

Matusiakiem i R. Zielińskim startował 
także w wyścigu drużynowym na 4 km. 
Drużyna polska zajęła 5-8 miejsce z cza-
sem 4:38,91. Złoty medal zdobyła repre-
zentacja RFN, uzyskując czas 4:18,94.

Na igrzyskach w Monachium w 1972 
roku Kierzkowski w wyścigu na 1 km 
ze startu zatrzymanego zajął piąte 
miejsce. Uzyskał wtedy czas 1:07,22, 
podczas gdy zwycięzca - Duńczyk Fred-
borg -ukończył wyścig z czasem 1:06,44. 
W wyścigu drużynowym na 4 km J. 
Kierzkowski wspólnie z P. Kaczorowskim, 
B. Kręczyńskim i M. Nowickim uplasował 
się na czwartym miejscu. Polacy uzyskali 
czas 4:26,06, a zdobywcy złotego meda-
lu - Niemcy - 4:22,14.

Na olimpiadzie w Montrealu w 1976 
roku Kierzkowski w wyścigu na 1 km 
ze startu zatrzymanego uplasował się 
na czwartej pozycji z wynikiem 1:07,66. 
Zwycięzca - Grnke z NRD - uzyskał czas 
1:05,927. 

Kowalczyk Bogdan 
Absolwent AWF 
we Wrocławiu, 
członek drużyny 
piłki ręcznej, któ-
ra na olimpiadzie 
w Monachium 
w 1972 roku zajęła 
10 miejsce na 12 
startujących ze-
społów. 

Krawcewicz Lucyna 

Urodziła się w 1938 roku w Michali-
nie. Absolwentka AWF we Wrocławiu. 
Oszczepniczka.

Na olimpiadzie w Meksyku w 1968 
roku była dwunasta, w gronie szesna-
stu startujących zawodniczek. Uzyskała 

wtedy rezultat 51,54 m, podczas gdy zwy-
ciężczyni - Węgierka Nemeth - 60,36 m. 

Krawczyk Krzysztof 
Urodził się w 1962 roku. Absolwent AWF 
we Wrocławiu. Lekkoatleta specjalizują-
cy się w skoku wzwyż.

Startował na olimpiadzie w Seulu 
w 1988 roku, ale nie zdołał zakwalifi-
kować się do finału. Konkurs olimpijski 
wygrał Rosjanin Awdiejenko, skacząc 
wzwyż 2,38 m (rezultat o 6 cm lepszy 
od rekordu życiowego Krawczyka).

Kubacki Rafał 
– ur. 23 mar-
ca 1967r., 
a b s o l w e n t 
AWF Wro-
cław,  judoka, 
olimpijczyk, 
n a u c z y c i e l 
akademicki, 
samorządo-
wiec. Treno-
wał judo jako 
z a w o d n i k 
Gwardii Wro-
cław, Śląska 
Wrocław i AZS-AWF Wrocław. W trakcie 
kariery sportowej osiągnął liczne sukce-
sy sportowe: siedemnastokrotny mistrz 
Polski, mistrz Europy z 1989, dwukrotny 
srebrny medalista (1994 i 1998) i pięcio-
krotny brązowy medalista (1991, 1993, 
1995, 1996 i 1997) mistrzostw Europy, 
dwukrotny mistrz świata z 1993 i 1997, 
brązowy medalista mistrzostw świa-
ta z 1989, złoty medal na Światowych 
Wojskowych Igrzyskach Sportowych 
w 1995 w Rzymie w kategorii ciężkiej, 
brązowy medalista akademickich mi-
strzostw świata w 1988. Trzykrotnie wy-
stąpił na letnich igrzyskach olimpijskich 
w wadzie ciężkiej: w Barcelonie w 1992, 
Atlancie w 1996 i Sydney w 2000. Został 
zwycięzcą Plebiscytu „Przeglądu Spor-
towego” na najlepszego sportowca Pol-
ski w 1993. W 2005 otrzymał przyzna-
wane przez Polski Komitet Olimpijski 
wyróżnienie „Fair Play”.

Kubica Anita 
ur. 11 listopada 1972 – polska judoczka, 
absolwentka AWF Wrocław. Była zawod-
niczka klubów: KS AZS-AWF Wrocław 
(1991-1995), KS Gwardia Bielsko-Biała 
(1986-2002). Brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy seniorek 1993 w wadze 
do 56 kg. Dwukrotna medalistka Druży-

nowych Mistrzostw Europy (brąz w 1994 
i srebro w 1995). Trzykrotna srebrna 
medalistka zawodów Pucharu Świata 
(Warszawa 1992, Warszawa 1993, War-
szawa 1994). Ośmiokrotna medalistka 
Mistrzostw Polski seniorek: dwukrotna 
złota (1993, 1994), trzykrotna srebrna 
(1990, 1996, 2002) i trzykrotna brązowa 
(1991, 1992, 1995). 

Kucharczyk Krzysztof 
Urodził się w 1957 roku. Student AWF 
Wrocław. Strzelec.

Na igrzyskach olimpijskich w Seulu 
w 1988 roku startował w konkurencji 
pistoletu szybkostrzelnego i wynikiem 
591 punktów zajął 11 miejsce. Wygrał 
wtedy Rosjanin Kuzmin osiągając rezul-
tat 598 punktów, równoznaczny z rekor-
dem świata.

Kudlik Wojciech 
Urodzony w 1954 
roku w Nowym 
Sączu. Kajakarz. 
Absolwent AWF 
Wrocław.

Na Olimpia-
dzie w Mona-
chium w 1972 
roku, wspólnie z J. 
Jeżem startował 
w slalomie dwójek – kanadyjek i zajął 13 
miejsce na 19 startujących załóg. 

Linkiewicz Joanna 

- ur. 2 maja 1990 we Wrocławiu, absol-
wentka AWF Wrocław – polska lekko-
atletka specjalizująca się w biegach 
sprinterskich, mistrzyni Polski w biegu 
na 400 m przez płotki (2013), podwój-
na złota medalistka uniwersjady (2015). 
Uczestniczka mistrzostw świata junio-
rów w 2008 oraz mistrzostw Europy 
młodzieżowców w 2011. Reprezentant-
ka Polski w drużynowych mistrzostwach 
Europy i meczach międzypaństwowych. 
W 2014 reprezentowała Polskę w halo-
wych mistrzostwach świata, wystąpiła 
tam w biegu eliminacyjnym sztafety 4 
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× 400 m (w finale zastąpiła ją Justyna 
Święty). Podczas mistrzostw Europy 
w Zurychu 2014 w finale biegu na 400 
m przez płotki zajęła 8 miejsce. 8 mar-
ca 2015 podczas halowych mistrzostw 
Europy w Pradze zdobyła brązowy me-
dal w sztafecie 4 × 400 metrów. Srebrna 
medalistka Mistrzostw Europy w 2016. 
Srebrna medalistka uniwersjady z Tajpej 
(2017). Na HMŚ w Birmingham w 2018 
wystąpiła w biegu eliminacyjnym szta-
fety 4 × 400 m, ale nie wystąpiła w fina-
le, w którym Polki zajęły 2. miejsce; Lin-
kiewicz także otrzymała srebrny medal. 
Medalistka mistrzostw Polski seniorów; 
ma w dorobku jedenaście medali – sie-
dem złotych (Bydgoszcz 2011 – sztafe-
ta 4 × 100 m, Toruń 2013 – 400 m ppł, 
Szczecin 2014 – 400 m ppł, Kraków 
2015 – 400 m ppł oraz sztafeta 4 × 400 
m i Bydgoszcz 2016 – 400 m ppł oraz 
sztafeta 4 × 400 m), trzy srebrne (Biel-
sko-Biała 2010 – sztafeta 4 × 400 m, 
Bielsko-Biała 2012 – sztafeta 4 × 100 m 
i Toruń 2013 - sztafeta 4 x 100 m) oraz 
brązowy (Bydgoszcz 2011 – bieg na 400 
m). Halowa mistrzyni Polski w biegu 
na 400 m w 2011 z czasem 54,97. Pod-
czas halowych mistrzostw kraju w 2014 
zdobyła złoty medal w sztafecie 4 × 400 
metrów. Uczestniczka Igrzysk Olimpij-
skich w 2016r. w Rio de Janeiro. (Fot. 15)

Maksymow Beata 
ur. 27 lipca 
1967 w Cze-
ladzi, absol-
wentka AWF 
W r o c ł a w 
– polska 
j u d o c z k a , 
w środowi-
sku judoków 
n a z y w a n a 

„Kruszyną”. Uczestniczka Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Barcelonie 1992 (5 miej-
sce w kat. +72 kg), Atlancie w 1996 (5 
miejsce w kat. +78 kg) i Sydney 2000. 
Karierę sportową rozpoczęła w wie-
ku 15 lat w GKS Jastrzębie, następnie 
w 1991 roku w Błękitnych Kielce, w la-
tach 1991-1994 w KS Koka Jastrzębie 
i w latach 1998-2002 w AZS Wrocław. 
Ma na swoim koncie 23 medale Mi-
strzostw Polski, 18 medali Mistrzostw 
Europy i Mistrzostw Świata. Była trzy-
krotną mistrzynią Europy i dwukrotną 
mistrzynią świata w judo. W roku 2001 
Beata Maksymow zakończyła swoją ka-
rierę sportową. 

Mauer – Różańska Renata
ur. 23 kwietnia 
1969 to specja-
listka w strzela-
niu z karabinu 
pneumatyczne-
go i karabinu ku-
lowego z trzech 
postaw. Wielo-
krotna medalist-
ka Mistrzostw 
Świata, ale 
przede wszystkim trzykrotna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich (1996 – Atlanta, zło-
ty i brązowy medal; 2000  - Sydney, złoty 
medal).

W 2001r. skończyła studia na wro-
cławskim Uniwersytecie Ekonomicznym 
(ówczesnej Akademii Ekonomicznej) 
uzyskawszy magisterium z zarządzania 
i marketingu. W 2005 dostała dyplom 
trenera klasy drugiej w strzelectwie 
sportowym na Akademii Wychowania 
Fizycznego. W 2006 została nauczycie-
lem akademickim na wrocławskiej AWF, 
a później także w Dolnośląskiej Szkole 
Wyższej we Wrocławiu.  

Motyka Tomasz
ur. 8 maja 
1 9 8 1 
we Wrocła-
wiu – absol-
went AWF 
W r o c ł a w ,  
polski szpa-
dzista, srebr-
ny medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w tur-
nieju drużynowym (w finale Polacy 
w składzie: Tomasz Motyka, Radosław 
Zawrotniak, Robert Andrzejuk, Adam 
Wiercioch przegrali z Francją). Indy-
widualny i drużynowy mistrz Europy 
(2005) brązowy medalista indywidu-
alnie (2003, 2011), wicemistrz Europy 
w drużynie (2002, 2004, 2006, 2007) 
i brązowy medalista mistrzostw świa-
ta w turnieju drużynowym (2009). Sze-
ściokrotny Mistrz Polski – 2002, 2003, 
2004, 2007, 2009 i 2013. W 2016 uzyskał 
stopień doktora nauk o kulturze fizycznej 
na podstawie pracy «Trening z powięk-
szoną oddechową przestrzenią martwą 
a tolerancja składu powietrza pod ma-
ska szermierczą «. W 2018 roku w wy-
borach samorządowych został wybrany 
na radnego miasta Wrocław. Zawodnik 
AZS AWF Wrocław. Jest wychowankiem 
trenera Adama Medyńskiego, a następnie 

od 2010 kontynuował karierę pod okiem 
trenera Pawła Krawczyka.

Naskręcki Kazimierz 
Urodził się w 1938 roku. Absolwent 

AWF we Wrocławiu. Wioślarz.
Na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 

wspólnie z S. Kozerą i M. Siejkowskim 
tworzył załogę dwójki ze sternikiem. 
Polacy zajęli wtedy 6 miejsce, uzysku-
jąc czas 8:40,0 w wyścigu na 5 km. Zwy-
ciężyła załoga amerykańska w czasie 
8:21,33.

Omelko Rafał

ur. 16 stycznia 1989 we Wrocławiu, ab-
solwent AWF Wrocław – polski lekko-
atleta, specjalizujący się w biegu na 400 
metrów oraz biegu na 400 metrów przez 
płotki. W 2008 roku był członkiem szta-
fety 4 × 400 metrów, która w Bydgoszczy 
zajęła piąte miejsce w mistrzostwach 
świata juniorów. Złoty (2016 i 2017) oraz 
brązowy (2014) medalista mistrzostw 
Polski seniorów w biegu na 400 metrów. 
Złoty (bieg na 400 m) oraz srebrny (szta-
feta 4 × 400 metrów]) medalista halo-
wych mistrzostw Polski (2014), halowy 
wicemistrz kraju na 400 metrów (2015) 
oraz halowy złoty medalista halowych 
mistrzostw Polski (2017) w biegach 
na 200 i 400 metrów. Stawał na podium 
mistrzostw kraju w kategorii juniorów. 
W 2014 zajął 3. miejsce w sztafecie 4 
× 400 m na 22. Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Europy w Zurychu. 7 marca 
2015 podczas halowych mistrzostw Eu-
ropy w Pradze zajął 3. miejsce w biegu 
na 400 metrów[, a dzień później zdobył 
srebrny medal w sztafecie 4 × 400 me-
trów[. W tym samym roku wszedł w skład 
sztafety 4 × 400 metrów, która zdobyła 
brązowy medal podczas uniwersjady 
w Gwangju. Szósty zawodnik mistrzostw 
Europy w 2016 w biegu na 400 metrów 
oraz srebrny medalista w sztafecie 4 × 
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400 metrów. Na początku marca 2017 
wraz z kolegami z reprezentacji zdobył 
złoty medal halowych mistrzostw Euro-
py w Belgradzie w sztafecie 4 × 400 me-
trów, natomiast indywidualnie na tych 
samych zawodach wywalczył wicemi-
strzostwo Starego Kontynentu.  Uczest-
nik IO w Rio de Janeiro. W tym samym 
roku zawodnik wystartował na IAAF 
World Relays. Półfinalista i siódmy za-
wodnik odpowiednio w biegu na 400 
oraz biegu rozstawnym 4 × 400 metrów 
podczas rozgrywanych w Londynie mi-
strzostwach świata (2017). W 2018 biegł 
na drugiej zmianie polskiej sztafety 4 × 
400 metrów, która triumfowała w halo-
wych mistrzostwach świata i ustanowiła 
wynikiem 3:01,77 halowy rekord świata 
w tej konkurencji. )

Paździor Kazimierz 
Urodził się w 1935 roku w Radomiu. Ab-
solwent studiów zaocznych na AWF Wro-
cław. Bokser. Zdobywca złotego medalu 
olimpijskiego. Na igrzyskach w Rzymie 
w 1960 roku startował w wadze lekkiej. 
W pierwszej walce pokonał Abdula (Irak), 
w drugiej zaś Lempio (RFN). W ćwierćfi-
nale wygrał z Skokweirem (ZRA), w  pół-
finale pokonał Brytyjczyka Mc Taggarta, 
a w finale zwyciężył Włocha Loppolo.

Płonka Jan 
Absolwent AWF Wrocław. Narciarz.
Na Olimpiadzie w Oslo w 1952 roku w sla-
lomie gigancie zajął 39 miejsce na 83 
startujących z czasem 2:51,5 (zwyciężył 
Norweg Eriksen – 2:25,0). Startował tak-
że w slalomie specjalnym. W pierwszym 
przejeździe uzyskał czas 1:16,6 i nie za-
kwalifikował się do trzydziestki najlep-
szych slalomistów. Sklasyfikowano go 
na 60 miejscu na 86 startujących.

Poklewski Lech 
Absolwent AWF we Wrocławiu. Żeglarz.
Wspólnie z T. Piotrowskim i A. Bielaczy-
cem stanowił załogę łodzi w klasie Dra-
gon, która na olimpiadzie w Monachium 
(Kilonii) w 1972 roku zajęła 20 miejsce.

Przybylski Stanisław 
Urodził się w 1931 roku w Sosnowcu. 
Absolwent WSWF Wrocław. Reprezen-
tant w pięcioboju nowoczenym.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie 
w 1960 roku uzyskał 4731 punktów i za-
jął 7 miejsce na 59 startujących zawod-
ników. Zwyciężył wtedy Węgier Nemeth, 

który zdobył 5024 punkty. W konkur-
sie drużynowym Przybylski wspólnie 
z K. Mazurem i J. Paszkiewiczem zdobył 
brązowy medal. Polacy uzyskali 13746 
punktów, podczas gdy zwycięska re-
prezentacja Węgier zgromadziła 14863 
punktów.

Rożek Roman 
Urodził się w 1942 roku w Busku. Bokser. 
Absolwent AWF Wrocław. 

Startował na Olimpiadzie w Mona-
chium w 1972 roku. W wadze papierowej 
przegrał swoją pierwszą walkę z SukUn–
Lee (Korea Płd.) i odpadł z konkurencji. 

Seruga Ryszard 
Urodzony w 1953 roku w Nowym Sączu. 
Kajakarz. Absolwent AWF Wrocław, czte-
rokrotny medalista mistrzostw świata.

Na Olimpiadzie w Monachium 
w 1972 roku, wspólnie z J. Frączkiem 
zajął 5 miejsce w slalomie dwójek – ka-
nadyjek.

Siejkowski Marian 
Urodził się w 1940 roku. Absolwent AWF 
we Wrocławiu. Wioślarz.

Wspólnie z K. Naskręckim i S. Kozy-
rą tworzył osadę dwójki ze sternikiem 
na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 
(patrz Kazimierz Naskręcki).

Skowronek Ryszard 

Absolwent AWF we Wrocławiu. Dziesię-
cioboista. Na Igrzyskach Olimpijskich 
w Monachium w 1972 roku z powo-
du kontuzji nie ukończył konkurencji. 
W pierwszym dniu startu zebrał 4340 
punktów i znajdował się na medalowej 
pozycji. Na olimpiadzie w Montrealu 
w 1976 roku zajął 5 miejsce, uzyskując 
8113 punktów. Złoty medal zdobył Ame-
rykanin Bruce wynikiem 8618 punktów. 

Sobera Robert

ur. 19 stycznia 1991 we Wrocławiu), ab-
solwent AWF Wrocław,  polski lekkoatle-
ta specjalizujący się w skoku o tyczce. 
Podczas mistrzostw Europy juniorów 
w Nowym Sadzie (2009) wygrał elimi-
nacje z wynikiem 4,95 m jednak w finale 
nie zaliczył żadnej wysokości. W 2010 
reprezentował Polskę na mistrzostwach 
świata juniorów zajmując czwartą lo-
katę. W swoim debiucie na seniorskiej 
imprezie międzynarodowej był szósty 
na halowych mistrzostwach Europy 
w Göteborgu z nowym rekordem życio-
wym (5,71). Wicemistrz Europy młodzie-
żowców z Tampere (2013). W 2015 roku 
podczas halowych mistrzostw Europy 
w Pradze zajął czwarte miejsce z wyni-
kiem 5,80 m. Szósty zawodnik halowych 
mistrzostw świata (2016), złoty meda-
lista Mistrzostw Europy w 2016 roku. 
Uczestnik IO w Rio de Janeiro w 2016r. 
Reprezentant kraju w meczach mię-
dzypaństwowych kadetów. Złoty 
(Szczecin 2014), srebrny (Kraków 2015 
i Bydgoszcz 2016) oraz brązowy (To-
ruń 2013) medalista mistrzostw Polski 
na stadionie. Sześciokrotny medalista 
halowych mistrzostw Polski senio-
rów ma na koncie złoto (Sopot 2014), 
cztery medale srebrne (Spała 2011, 
Spała 2013, Toruń 2015 i Toruń 2016) 
oraz jeden brązowy (Spała 2012). Zło-
ty medalista mistrzostw Polski junio-
rów (Słupsk 2009 i Białystok 2010) 
oraz młodzieżowych mistrzostw kra-
ju (Gdańsk 2011). Zdobywał medale 
ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 
oraz mistrzostw kraju juniorów i junio-
rów młodszych w hali. 
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Sokołowski Andrzej 
Urodził się w 1948 roku w Komorznie. 
Absolwent Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu. Obrotowy  dru-
żyny piłki ręcznej, dwukrotny uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich.

W 1972 roku w Monachium drużyna 
polska wypadła poniżej swoich możli-
wości i zajęła dopiero 10 miejsce na 12 
startujących zespołów. Złoty medal zdo-
była wówczas reprezentacja Jugosławii.

Zdecydowanie lepiej wypadł start 
Polaków w 1976 roku na Igrzyskach  
Olimpijskich w Montrealu. Po zwycię-
stwie nad Tunezją (26:12), Węgrami 
(18:16), CSRS (21:18), USA (26:20), Po-
lacy doznali  porażki z Rumunią (15:17). 
W meczu o brązowy medal reprezenta-
cja Polski pokonała RFN (21:18). Złoty 
medal olimpijski zdobyła reprezentacja 
ZSRR.

Stanuch Jerzy 
Urodził się w 1953 roku w Nowym Sączu. 
Kajakarz. Absolwent AWF Wrocław. Trzy-
krotny medalista mistrzostw świata.

Na Olimpiadzie w Monachium 
w 1972 roku startował w slalomie kana-
dyjek – jedynek i zajął w nim 14 miejsce 
na 37 startujących z wynikiem 343,10. 
Zwyciężył S. Horn z NRD wynikiem 
268,56.

Stefański Włodzimierz 
Urodził się w 1949 
roku we Wrocła-
wiu. Absolwent 
AWF Wrocław. 
Siatkarz. Zdobyw-
ca złotego medalu 
olimpijskiego.

Na olimpiadzie 
w Monachium 
w 1972 roku dru-
żyna polska, w której uczestniczył Ste-
fański wygrała jedynie z Tunezją i Kubą, 
zajmując 9 miejsce na 12 startujących 
zespołów. Złoty medal zdobyła druży-
na Japonii. Na igrzyskach w Montrealu 
w 1976 roku Polacy wygrali z Koreą Płd. 
3:1, Kanadą 3:0, Kubą 3:2, Czechosłowa-
cją 3:1, Japonią 3:2 i ZSRR 3:2, zdobywa-
jąc złoty medal w turnieju olimpijskim. )

Sucheński Dominik 
Urodził się w 1926 roku w Brodnicy. Ab-
solwent WSWF we Wrocławiu, sprinter.

Olimpijczyk z Helsinek w 1952 roku. 
Wspólnie z Z. Stawczykiem, E. Kiszką i Z. 
Buhlem startował w sztafecie 4 x 100 m. 

W przedbiegu sztafeta polska uzyskała 
czas 41,8 sek. i zajęła 3 miejsce wśród 
7 zespołów. Ten sam czas powtórzyła 
w półfinale, plasując się na 5 pozycji. 
Złoty medal zdobyła sztafeta USA z cza-
sem 40,1 sek.

Swornowski Leszek 
Urodził się w 1955 roku we Wrocławiu. 
Absolwent AWF Wrocław. Szpadzista. 
Dwukrotny olimpijczyk.

Na igrzyskach w Montrealu w 1976 
roku nie odniósł większych sukcesów, 
natomiast na igrzyskach w Moskwie 
startując w drużynie szpadzistów wspól-
nie z Chronowskim, Jabłkowskim, Lisem 
i Strzałką zdobył srebrny medal olim-
pijski. Złoto zdobyła drużyna francu-
ska. W turnieju indywidualnym Leszek 
Swornowski sklasyfikowany został na 25 
miejscu. Zwyciężył Szwed Johan Har-
menberg.

Szurkowski Ryszard 

Urodził się w 1946r. , pochodził z Dol-
nego Śląska. We Wrocławiu ukończył 
liceum ogólnokształcące, a następnie 
wrocławską Akademię Wychowania Fi-
zycznego. Kolarstwo zaczął uprawiać 
w Miliczu. Swoją karierę sportową roz-
począł od udziału w amatorskich wy-
ścigach kolarskich, by wreszcie od 1969 
r. zostać członkiem kadry narodowej. 
Od tego momentu wielokrotnie brał 
udział w słynnych Wyścigach Pokoju, 
niejednokrotnie stając na podium. 
Od tej chwili zaczęły się wielkie suk-
cesy sportowe: wielokrotne indywidu-
alne mistrzostwo Polski, mistrzostwo 
Polski w wyścigu górskim, drużynowe 
mistrzostwo Polski, dwukrotny srebrny 
medal olimpijski w drużynowej jeździe 
na czas. Dziewięć razy startował w Mi-
strzostwach Świata, dwukrotnie był 
drużynowym mistrzem świata, w 1973 
r.w Barcelonie zdobył złoty medal 
MŚ ze startu wspólnego, a w 1974 r. 
w Montrealu – srebrny. Ostatni raz w re-
prezentacji Polski wystartował w 1980 r, 
a cztery lata później zakończył karierę 
sportową.

Szmal Sławomir 

absolwent wrocławskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego (ur. 2 paździer-
nika 1978 w Strzelcach Opolskich) 
– polski piłkarz ręczny, występujący 
na pozycji bramkarza, w latach 1998–
2018 reprezentant kraju, rekordzista 
pod względem liczby oficjalnych spo-
tkań międzypaństwowych w kadrze 
seniorskiej (298 meczów, 3 gole), 
od 2011 zawodnik Vive Tauron Kielce. 
Wicemistrz świata z 2007, brązowy 
medalista Mistrzostw Świata 2009 oraz 
Mistrzostw Świata 2015. Dwukrotny 
uczestnik igrzysk olimpijskich (2008 
i 2016). Najlepszy piłkarz ręczny świata 
roku 2009. Laureat 76. Plebiscytu Prze-
glądu Sportowego i Telewizji Polskiej 
na 10 najlepszych sportowców Polski 
roku 2010 (zajął w nim 6. miejsce). 

Trębicki Henryk 
Urodził się w 1940 roku w Janowsz-
czyźnie. Absolwent studiów trenerskich 
na AWF we Wrocławiu. Ciężarowiec. 
Trzykrotny olimpijczyk.

Na Olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 
w wadze koguciej zajął 4 miejsce na 24 
startujących, uzyskując rezultat 342,5 
kg. Zwyciężył Rosjanin Wachonin – 
357,5 kg.

Na Igrzyskach w Meksyku w 1968 
roku zdobył brązowy medal rezultatem 
357,5 kg. Zwyciężył wtedy Irańczyk Sere-
sht – 367,5 kg.

W Monachium w 1972 roku był po-
nownie czwarty na 24 startujących. Uzy-
skał wtedy rezultat 365 kg. Zdobywcą 
złotego medalu został Węgier Foeldi – 
377,5 kg.

Włodarczyk Urszula
polska lekkoatletka ur. 22 grudnia 1965 r. 
w Wałbrzychu. W latach 1991-2000 czo-
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łowa wieloboistka świata zdobywająca 
medale na wszystkich kolejnych Mi-
strzostwach Europy, zarówno halowych 
jak i na stadionie. Uczestniczka Igrzysk 
Olimpijskich w Barcelonie w 1992r., 
w Atlancie w 1996r. oraz w Sydney 
w 2000r., dwukrotna medalistka Halo-
wych Mistrzostw Świata (Toronto 1993 
– medal srebrny i Maebashi 1999r. – me-
dal brązowy), Kilkunastokrotna Mistrzy-
ni Polski. Po ukończeniu studiów została 
asystentem w Katedrze LA na wrocław-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego 
przez kilka lat umiejętnie łącząc karierę 
sportową z pracą naukowo-dydaktycz-
ną. 

Wala Piotr 
Urodził się w 1936 roku w Bystrej. Nar-
ciarz. Absolwent studiów trenerskich 
na AWF Wrocław.

Na Olimpiadzie w Innsbrucku w 1964 
roku startował w skokach narciarskich. 
Na małej skoczni zajął 22 miejsce na 54 
startujących z notą  201,0 pkt. (zwyciężył 
Fin Kankonen – 229,0 pkt.), natomiast 
na skoczni dużej był 15 na 52 startują-
cych z notą 205,5 pkt. (zwyciężył Nor-
weg Egaan – 230,7 pkt.).

Wichowski Janusz 

Absolwent studiów trenerskich na AWF 
Wrocław. Koszykarz, dwukrotny olim-
pijczyk. Na Olimpiadzie w Rzymie 
w 1960 roku drużyna polska pokonała 

w eliminacjach Hiszpanię 75:63 i Filipi-
ny 86:68 oraz przegrała w Urugwajem 
72:76. W półfinałach Polacy przegrali 
z CSRS 75:88, Brazylią 68:77 i Włocha-
mi 68:74. W pojedynku o 5-8 miejsce 
pokonali Urugwaj 64:62 i przegrali 
z Jugosławią 81:95, plasując się osta-
tecznie na 7 miejscu.

Na Olimpiadzie w Tokio w 1964 roku 
drużyna polska zwyciężyła Węgry 56:53, 
Japonię 81:57, Włochy 61:58 i Kanadę 
74:69 oraz przegrała z Meksykiem 70:71, 
Porto Rico 60:66 i ZSRR 63:74. Walcząc 
o 5-8 miejsce Polacy pokonali Urugwaj 
82:69 i przegrali z Włochami 59:79, pla-
sując się na 6 pozycji.

Witke Ryszard 

Urodził się w 1939 roku. Absolwent AWF 
we Wrocławiu. Dwukrotny olimpijczyk 
w skokach narciarskich.

W roku 1964 na Igrzyskach w Ins-
brucku na małej skoczni zajął 45 miejsce 
na 54 startujących, uzyskując za skoki 67 
m, 73,5 m, 72 m - notę 186,10 punkta. 
Złoty medal zdobył Fin Kankonen z notą 
229,9 punkta. Na skoczni dużej skla-
syfikowany został na 35 miejscu na 52 
startujących. Za skoki 86 m, 78 m i 74 m 
przyznano mu 187,3 punkta. Zwyciężył 
Norweg Engan z notą 230,7 punkta.

W roku 1968 w Grenoble na małej 
skoczni Witke zajął 32 miejsce na 58 star-
tujących i uzyskał 190,3 punkta za skoki 
73,5 m i 68,5 m. Zwycięzcą został Cze-
chosłowak Rasko z notą 216,5 punkta. 
Na skoczni dużej Witke był 31 na 58 star-
tujących z notą 179,4 punkta uzyskaną 
za skoki 88,5 m i 88 m. Złotym medalistą 
został Rosjanin Biełusow, któremu przy-
znano 231,3 punkta. (Fot.28)

Zapędzki Józef 
Urodził się w 1929 roku w Kazimie-

rówce. Absolwent AWF we Wrocławiu, 
ppłk Wojska Polskiego. Pięciokrotny 
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w strzela-
niu z pistoletu sylwetkowego pd6.

W 1964 roku na Igrzyskach w Tokio 
wynikiem 584 punktów zajął 25 miejsce. 
Złoty medal zdobył wtedy Fin Linnosvu-
op - wynikiem 592 punkty.

W roku 1968 w Meksyku Zapędzki 
wynikiem 593 punktów zdobył złoty 
medal olimpijski i sukces ten powtórzył 
w 1972 roku na Igrzyskach w Mona-
chium, gdzie uzyskał wynik 595 punk-
tów.

O krok od trzeciego złotego meda-
lu był także w roku 1976 na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu, gdzie strzelał 
znakomicie, ale na skutek zacięcia się 
pistoletu zajął ostatecznie 45 miejsce 
z wynikiem 556 punktów. Zwyciężył Nie-
miec Klaar, uzyskując 597 punktów.

Na swojej piątej olimpiadzie w Mo-
skwie Zapędzki uzyskał 591 punktów 
i sklasyfikowany został na 15 miejscu.

Zausz Waldemar 
Urodził się w 1952 roku we Wrocławiu. 
Judoka. Absolwent AWF Wrocław.

Na Olimpiadzie w Montrealu 
w 1970 roku startował w wadze cięż-
kiej i przegrał swoją pierwszą walkę 
z Anglikiem Remfrym. Przegrał tak-
że pierwszą walkę w kategorii open 
z Francuzem Rougem.

Zieliński Marian 
Urodził się 
w 1929 roku 
w Chełmie. Cię-
żarowiec. Absol-
went studiów tre-
nerskich na AWF 
Wrocław. Czte-
rokrotny olimpij-
czyk.

Na Olimpiadach w Melbourne w 1956 
roku, w Tokio w 1964 roku i w Meksyku 
w 1968 roku zdobył brązowe medale, 
a na Olimpiadzie w Rzymie w 1960 roku 
zajął czwarte miejsce. (Fot. 29)



10/2021 ŻYCIE AKADEMICKIE  17

21 czerwca 1976 roku wy-
brani pracownicy Aka-
demii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu 

oraz przedstawiciele różnych środowisk 
miasta na Walnym Zebraniu Członków 
Założycieli  Klubu powołali do życia 
Klub Sportowy Akademickiego Związku 
Sportowego – Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu. Funkcję pierw-
szego prezesa klubu piastował Zdzisław 
Sutyło – wieloletni pracownik uczelni 
i działacz sportowy. Póxniejszymi pre-
zesami byli: Zbigniew Lewandowski 
(1981-1985), Julian Jonkisz (1985-
1993), Paweł Kowalski (1993-2012), 
Andrzej Rokita (2012-2016), Jacek Sto-
dółka (2016-). Prezesem honorowym 
klubu jest Paweł Kowalski.  W ramach 
Klubu swoją działalność rozpoczęły 
sekcje: lekkiej atletyki, piłki ręcznej 
kobiet, judo i kajakarstwa górskiego., 
a nieco później: badmintona, tenisa 
ziemnego, piłki siatkowej i nożnej ko-
biet i mężczyzn oraz koszykówki męż-
czyzn. KS AZS AWF Wrocław posiadał 
osobowość prawną i finansowany 
był przez Główny Komitet Kultury Fi-
zycznej i Turystyki. Podlegał rektorowi 
uczelni i był ściśle związany ze struk-
turą akademicką. Pierwsza siedziba 
klubu mieściła się przy ul. Banacha 11. 
Obecnie swoje pomieszczenia posia-
da w Hali Wielofunkcyjnej na Stadio-
nie Olimpijskim. 

W 1986r. KS AZS AWF Wrocław prze-
szedł restrukturyzację i przejął ze Środo-
wiskowego AZS-u wszystkie uczelniane 
agendy sportu masowego. W kadencji 
władz klubu 2012-2016 poszerzono za-
kres działalności o sekcje naboru i szko-
lenia podstawowego w takich spor-
tach jak: akrobatyka, judo, koszykówka 
chłopców, siatkówka dziewcząt i chłop-

Małżeństwo doskonałe 
                   historia związku Klubu Sportowego AZS 
i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, 
lekka atletyka, gimnastyka sportowa, 
pływanie, szermierka, taekwondo, te-
nis stołowy i ziemny, ultimate, pływa-
nie synchroniczne. Krótko w tym czasie 
działały sekcje paintballa i skimboardu. 
Obecnie w klubie na poziomie wyczy-
nowym działają sekcje: lekkiej atletyki, 
judo, szermierki i biathlonu. W historii 
klubu na szczególną uwagę zasługują 
wymiany sportowe z klubami we Wło-

szech, Wielkiej Brytanii i Czechach.
Na przestrzeni swojej 45-letniej hi-

storii klub prowadził także różne dzia-
łania gospodarcze. Od 1984 do 2004r. 
był właścicielem hali sportowej przy 
ul. Zielińskiego, od 1982 do początku 
lat 90 był posiadaczem obiektu spor-
towego przy ul. Parkowej, od 1991r. 
do chwili obecnej klub dzierżawi 
od uczelni camping na Stadionie Olim-

pijskim, w latach 1993 – 1999 zarzą-
dzał Ośrodkiem Dydaktyczno-Sporto-
wym w Olejnicy.

Działacze klubowi mieli i mają nadal 
swój udział  w budowie, modernizacji 
i doposażaniu obiektów AWF w sprzęt 
sportowy. Dzięki takim staraniom zmo-
dernizowano obiekt lekkoatletyczny 
Stadionu Olimpijskiego (1995), wybu-
dowano halę wielofunkcyjną (2000), 
pływalnię (2002) i halę do sportów walki 

(2006). Klub zakupił i przekazał uczelni 
sprzęt lekkoatletyczny, który umożli-
wił organizację  wielu imprez lekko-
atletycznych i wykorzystywany był 
w realizacji procesu dydaktycznego. 
Dzierżawione obiekty od uczelni były 
i są obecnie podstawą działalności 
gospodarczej klubu, a prawnie stano-
wią własność uczelni. Klub wynajmu-
je od uczelni również pomieszczenia 
na prowadzenie swojej działalności 
administracyjnej. Zawodnicy klubu 
korzystają na co dzień z obiektów Aka-
demii Wychowania Fizycznego w kom-
pleksie Stadionu Olimpijskiego przy 
al. Paderewskiego 35 i obiektów przy 
Witelona 25a (hala i stadion lekkoatle-
tyczny) oraz obiektów miejskich przy 
ul. Młodych Techników (judocy) i hali 
w koronie Stadionu Olimpijskiego 
dostosowanej do potrzeb akrobatów 
i gimnastyków. 

O ścisłym związku klubu i uczel-
ni decyduje przede wszystkim jednak 
fakt, iż większość klubowych zawodni-
ków była i jest studentami naszej uczel-
ni. Dzięki swoim sukcesom, nierzadko 
na najwyższym światowym poziomie, 
promują macierzysty klub oraz  Akade-
mię Wychowania Fizycznego.

Opracowała Ligia Poniatowska 
na podstawie tekstu Jacka Stodółki
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Już kilka lat po powstaniu w 1946 
r. Studium Wychowania Fizyczne-
go, a potem Wyższej Szkoły Wy-
chowania Fizycznego na terenie 

Uczelni pojawiły się pewne przejawy 
działalności kulturalnej studentów, m.in. 
powstał nieformalny zespół taneczny, 
który początkowo był formą dodatko-
wych zajęć dla studentów WSWF. Zespół 
działał wówczas pod kierunkiem Tatiany 
Pietrow, ówczesnej prowadzącej zajęcia 
z tańców na Uczelni i na obozach let-
nich, która rekrutowała najzdolniejszych 
studentów i doskonaliła ich umiejętno-
ści taneczne. Tańce, jako przedmiot  były 
obecne  w programie studiów niemal 
od początku istnienia Uczelni i miały 
za zadanie umacnianie polskich trady-
cji narodowych w latach powojennych. 
Ówczesny Zespół Taneczny brał udział 
w akademickich przeglądach artystycz-
nych, a w 1953 roku zdobył  nawet 
wyróżnienie na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej WSWF-
-ów w Krakowie.

Wychowankowie Tatiany Pietrow - 
Maria Grabowska, a później również  Ja-
nusz Pietrzyk  kontynuowali pracę w Ze-
spole, który przechodząc różne koleje 
losu, w tym dłuższe i krótsze przerwy 
w swojej działalności, istniał aż do lat 
80-tych XXw.

W podobnym czasie działały w WSWF 
także okazjonalnie zespoły muzyczne 
i mini grupy kabaretowo-teatralne, sku-
pione głównie w Domu Studenckim, 
który mieścił się nad ówczesnym PDT 
„Centrum” (obecnie „Renoma”). W tam-
tych czasach działał m.in. Kabaret TOTO, 
który zdobył ogromną popularność 
wśród studentów twórczą interpreta-
cja skryptu do gimnastyki („ćwiczenia 
z laskami…”) Nasi studenci, ze względu 
na bliskość mieszczącego się przy ul. Ko-
ściuszki 34  środowiskowego klubu stu-

75 LAT  AWF 
           z kulturą

denckiego ACK”Pałacyk” brali również 
aktywny udział w jego przedsięwzię-
ciach kulturalnych, szczególnie w okre-
sie studenckich „Juwenaliów”.

Pewnym przełomem i bodźcem 
do nowych wyzwań kulturalnych sta-
ło się oddanie do użytku pod koniec 
lat siedemdziesiątych nowego Domu 
Studenckiego „Spartakus”, a wraz z nim 
nowego, pachnącego świeżością,  klubu 
studenckiego „Discus”. Klub ten, w któ-
rym działali aktywnie m.in. Marek Ry-
biński (pseudonim”Prezes”), Waldemar 
Rams, a szczególnie jego późniejszy kie-
rownik Janusz Cedro, rozwinął bardzo 
bogatą własną  działalność kulturalną 
i objął swoją opieką wiele grup twór-
czych, zespołów muzycznych różnych 
gatunków, jak również kabaretów, któ-
rych kariera wyszła daleko poza  ramy 
Uczelni. Należy tu wymienić przede 
wszystkim założony przez wspaniałego 
muzyka i aranżera Włodzimierza Szo-
mańskiego zespół Spirituals Singers 

Band - reprezentanta muzyki spiritual 
i gospel, który koncertował nie tylko 
w Polsce, ale również na scenach mię-
dzynarodowych, w tym w ojczyźnie 
tego gatunku muzycznego - w USA. Kilka 
lat temu Włodek niestety zginął tragicznie 
w wypadku drogowym podczas Kilka lat 
temu Włodek niestety zginął tragicznie 
w wypadku drogowym podczas wyjazdu 
na jeden z licznych koncertów, ale jego 
pamięć przywraca jeden z wrocławskich 
krasnali - „Szomol” zlokalizowany przy Na-
rodowym Forum Muzyki. (Fot.1) 

Nieco później na firmamencie pol-
skiego kabaretu pojawiła się gwiazda 
Jacka Ziobro, którego talent kabare-
towy wypłynął niespodziewanie na… 
letnim obozie studenckim w Olejnicy, 
gdzie dr Henryk Nawara ze studentami 
przygotowywał wieczorne animacje kul-
turalne, za które kolejno były odpowie-
dzialne poszczególne grupy studenckie. 
Grupa Jacka miała ułatwione zadanie, 
gdyż ograniczyła się do wyproszenia 

Fot. 1 Zespół Spirituals Singers Band, Archiwum A. Sobera
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z miejscowego  sklepu spożywczego 
dużego kartonu, w którym wycięto duży 
otwór na kształt ekranu telewizora. 
Reszty dokonał już sam Jacek parodiując 
„Dziennik Telewizyjny”…...

W 1995r. Jacek Ziobro niespodziewa-
nie zdobył, w silnej konkurencji zawo-
dowych „podmiotów wykonawczych”,  
Grand Prix wrocławskiego Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej (PPA).

Z Piosenką Aktorską  związana jest 
zresztą również kolejna gwiazda, która 
objawiła się w pierwszym dziesięciole-
ciu obecnego wieku - Beata Lerach ( lau-
reatka PPA 2005) . Ówczesna studentka 

Turystyki i Rekreacji AWF Wrocław ( 
2003-2008) w swoim śpiewaniu kieru-
je się, jak sama mówi, współdzieleniem 
ze słuchaczami swoich głębokich emocji 
i chęcią poruszenia ich serca.  Efektem 
takiego podejścia i relacji ze słuchacza-
mi były liczne nagrody i wyróżnienia, 
obok wspomnianego PPA również Stu-
denckiego Festiwalu  Piosenki w Krako-
wie (2004) oraz konkursu „Pamiętajmy 
o Osieckiej (2004).  

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiła 
się i zyskała popularność grupa aktyw-
ności, którą można nazwać ogólnie  ar-
tystyczną formą gimnastyki i akrobatyką 
powietrzną (aerial).  To dziedzina na po-
graniczu gimnastyki/akrobatyki, gry ak-
torskiej i tańca.   Wymaga ona wysokiej 
sprawności gimnastycznej,  a przy tym 
estetyki ruchu i ciekawych, inspirują-
cych kostiumów. W tej roli oczywiście 
najlepiej sprawdzają się byli sportowcy, 
wywodzący się z akrobatyki, gimnastyki 
artystycznej i sportowej, którzy jedno-
cześnie potrafią dodać artyzmu i piękna 
swoim spektaklom. Należy tu wymienić 
między innymi takich studentów i ab-
solwentów jak: Paweł Pater, Jacek Marks, 
Paweł Undziakiewicz, Tomasz Kapuściń-
ski, Kamila Ganclarska, Klaudyna Dąb-
kiewicz, Jacek Witkowski, Aleksandra 
Bieńkowska, Adam Wysoczański, Małgo-
rzata Krzciuk, Aleksandra Melska, Anna 
Sobera i inni.  (Fot.2,3,4)

Ich profesjonalizm został doceniony 
w kraju i za granicą. Wielu z tych arty-

stów zobaczyć można w telewizyjnych 
programach rozrywkowych, w teatrach 
cyrkowych n.p. w USA, Kanadzie, a na-
wet Chinach czy Australii lub też w pro-
gramach artystycznych wielkich statków 
wycieczkowych. Obecnie w ich ślady idą 
również młodsze koleżanki-studentki: 
Urszula Machowska (Mam Talent) i We-
ronika Przybylska, która wygrała ogól-
nopolski plebiscyt na najlepszego stu-
denta-artystę w 2020 roku!     (Fot. 5)

W 1983 roku współpracę ze wspo-
mnianym wcześniej  Zespołem Tanecz-
nym podjął   Aleksander Sobera, który 
został Kierownikiem Zespołu (funkcję 
tą sprawuje do chwili obecnej). Jesz-
cze jako student rozpoczął on  starania 
o stworzenie stałych organizacyjnych 
podstaw Zespołu, w tym własnej kapeli, 
złożonej początkowo z profesjonalnych 
muzyków z Operetki Wrocławskiej. Rów-
nież wtedy, w 1983 roku,  Zespół przyjął  
wybraną w głosowaniu oficjalną nazwę: 
Zespół Tańca Ludowego AWF Wrocław 
„KALINA”. (Fot.6)

Zespół współpracował  wówczas ści-
śle z Zakładem Tańców AWF, z dr Marią 
Grabowską i mgr. Januszem Pietrzykiem 
na czele. Działało w nim nie tylko wielu 
studentów, ale i z czasem absolwentów, 
w tym pracowników Uczelni, takich jak: 
Lidia Czajkiewicz, Ireneusz Trojanowski, 
Anna Gorgól, Bożena Siedlecka, Henryk 
Nawara, Adam Stocki, Mariola Szymań-
ska, Grzegorz Szymański, Małgorzata 
Sobera, Ryszard Jasiński, Ryszard Michal-
ski, Zbigniew Najsarek, Rafał Szubert, 
Regina Kumala, Tomasz Jaworski, Moni-
ka Jędrych, Wojciech Biliński, Dagmara 
Bilińska i inni ...

Próby taneczne prowadzili  Maria 
Grabowska i Janusz Pietrzyk, byli oni 
również autorami pierwszych  układów 
choreograficznych. Do tańca i śpiewu 
akompaniowali na przestrzeni lat: Zbysz-
ko Wawrzyniak, Zofia Stelmach-Saj, Jo-
anna Płachta. Równolegle z Zespołem 
współpracowało wielu uznanych w kra-
ju choreografów i muzyków, ekspertów 
CIOFF (międzynarodowa organizacja 
festiwali i sztuki ludowej, której „Kalina” 
jest członkiem). Pierwsze opracowania 
muzyczne były dziełem Tomasza Stoc-
kiego, a pod koniec lat 80-tych XX w. 
muzyczną współpracę z Zespołem roz-
poczęła Helena Tomaszek-Plewa z wro-
cławskiej Akademii Muzycznej. W czasie 
tej współpracy, która trwała do 2017 r. 
była ona autorką wielu opracowań mu-
zycznych dla „Kaliny”, akompaniowała 

Fot. 2 Beata Lerach, Archiwum A. Sobera

Fot. 3 Kalina, Archiwum A. Sobera

Fot. 4 Kalina, Archiwum A. Sobera
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na próbach tanecznych, prowadziła 
próby wokalne, a także rozwinęła reper-
tuar wokalny Zespołu, co zaowocowało 
z czasem rozszerzeniem  jego nazwy 
na Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław 
„KALINA”. Rolę kierownika muzycznego 
i przygotowania wokalnego obecnie 
pełni Tomasz Kolbuszewski. Ważną funk-
cję opieki nad strojami sprawowały ko-
lejno: Ewa Pilarczyk, Ewa Najsarek i Aga-
ta Michalska, która z czasem przyjęła 
także rolę choreografa „KALINY”. Obec-
nie razem z Adrianą Świtalską-Kowalik 
dbają o realizację programu artystycz-
nego.  W pierwszych latach swej dzia-
łalności Zespół, jak żartowali sami jego 
członkowie i kadra, był głównie zespo-
łem „akademickim”, gdyż występował 
przede wszystkim na akademiach i uro-
czystościach lokalnych. Szybko jednak 

w jego „CV” pojawiły się ważne festiwale 
międzynarodowe, podróże artystycz-
ne do wielu krajów i prestiż związany 
z udziałem w takich przedsięwzięciach 
jak n.p.  Światowe Forum Kultury w Mek-
syku. Zespół współpracuje też obecnie 
z agencjami artystycznymi i często jest 
uwzględniany w programach wielu pre-
stiżowych imprez (jak n.p. oprawa arty-
styczna EURO 2012).

„KALINA” pełni również ważną rolę 
edukacyjną i popularyzatorską. Organi-
zuje i uczestniczy w warsztatach na te-
mat tańców narodowych dla nauczycieli 
(głównie nauczycieli  w-f ), spotkaniach 
edukacyjnych w szkołach i przedszko-
lach czy warsztatach dla ZHP. Pod pa-
tronatem „KALINY” od kilkunastu lat 
działa też dziecięcy zespół „Mała Kalina”, 
a od 2019 roku byli członkowie Zespołu 

Fot. 5 Kalina, Archiwum A. Sobera

założyli stowarzyszenie „KALINA XXXV 
Reaktywacja”.

W 2018 roku Zespół obchodził swoje 
XXXV-lecie we wrocławskim Teatrze Pol-
skim. Na przestrzeni tych lat Zespół Pieśni 
i Tańca  AWF Wrocław „KALINA” otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień, w tym dwukrot-
nie nagrodę Ministra Kultury, koncertował 
w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynen-
tach, budząc uznanie dla polskiej kultury 
narodowej i ludowej oraz godnie repre-
zentując naszą Alma Mater.

W ramach obchodów 75-lecia AWF 
Wrocław planowany jest koncert (nie-
stety nadal w formie  online), który bę-
dzie pewną wizytówką niektórych z wy-
żej opisanych wykonawców. 

Do jego obejrzenia i wysłuchania 
serdecznie zapraszamy!

Aleksander Sobera
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Dla mnie zaczęło się to tak. Pra-
cując w kuratorium dowiedzia-
łam się, że trójka zapaleńców 
- wizytatorów wychowania 

fizycznego w osobach mgra Zbigniewa 
Skrockiego, Zofii Dowgird i Zofii Teo-
dorczyk znalazła piękną salę sportową 
z boiskiem i postanowili, podpierając się 
autorytetem światowej sławy profesora 
fizjologii Akademii Medycznej Andrzeja 
Klisieckiego, otworzyć Studium Wycho-
wania Fizycznego. Nie pamiętam naboru 
na uczelnię. W pamięci pozostał mi tylko 
tłum dziewcząt i chłopców wyczyniają-
cych dziwne sztuczki na boisku. Przyjęto 
40 dziewcząt i 60 chłopców. Tworzyliśmy  
różnorodną grupę „niedobitków” Ko-
lumbów Armii Podziemnej o przeszłości 
okupacyjnej. Z entuzjazmem i radością 
rozpoczęliśmy wynoszenie gruzów, szo-
rowanie sali, grabienie boiska.

N aw i ą z y w a -
liśmy też liczne 
przyjaźnie.

Grupą dziew-
cąt opiekowała się 
zawsze elegancka 
Zofia Teodorczyk, 
którą stałyśmy 
się naśladować 
w ruchach rąk czy 
trzymaniu wypro-
stowanej posta-
wy. Pamiętacie 
pierwsze zajęcia 
z tańca ? Po czym, 
stara babo, grabie 
masz?

A niezapo-
mniane zajęcia 
z lekkiej atletyki. 

WSPOMNIENIA

Pamiętam... 
   Nie pamiętam   
            Pamiętacie?

Pani mgr Cejzikowa koniecznie chciała, 
abyśmy skakały wzwyż 1,20 m (co to dzi-
siaj za wysokość, ha, ha, ha). Próbowała 
nam to pokazać - podniosła spódnicę, 
krytycznie spoglądała na swoje nogi 
i pokaz kończył się stwierdzeniem: „Ale 
utyłam”.

W „grach sportowych” pani Zofia Do-
wgird uczyła nas nie tylko techniki gier, 
ale tak¿e woli walki. Kończyło się to za-
wsze tak, że jedna z koleżanek rzucała 
piłką do każdego napotkanego na bo-
isku kosza, bez względu na to, do czyjej 
drużyny należał. Kiedyś nawet w ferwo-
rze walki rozbiła sobie nos o ścianę. 

Pamiętacie wykłady? Odbywały się 
w różnych salach na terenie miasta. Wy-
kłady profesora Klisieckiego na Wydziale 
Fizjologii AM przebiegały w atmosferze 
ciężkiej powagi. Profesor mówił najczę-
ściej na temat fizjologii lub mechanizmu 

oddychania. Innych zagadnień musieli-
śmy uczyć się sami z podręczników, któ-
rych nie było i które przepisywało się jak 
przed wynalezieniem druku.

Zajęcia z fizjologii odbywały się prze-
ważnie późną porą. Pewnego jesien-
nego wieczora cichy i natchniony głos 
profesora uśpił pół sali wykładowej. Wy-
rozumiały nauczyciel, zwany przez nas 
z całą serdecznością Dziadkiem, prosił 
tylko, aby nie spać zbyt głośno. (fot.1)

A wykłady z chemii profesora Fran-
ciszka Wandokantego?... Zawsze pe-
łen komplet słuchaczy i profesor, który 
czarował nas chemią. To było coś nie-
wyobrażalnego, aby o chemii mówić 
jak o kryminale. Potrafił nas tak, jak 
to się mówi, wpuścić w maliny, że do-
piero po jego wyjściu żuchwy wracały 
nam na miejsce. Pamiętacie, jak kiedyś 
udowodnił nam za pomocą wzorów 

chemicznych pisanych 
z niebywałą szybkością 
na tablicy, iż żył we Wro-
cławiu człowiek , którego 
organizm przyswajał tyl-
ko alkohol i z braku tego 
trunku tracił przytom-
ność? Mówił tak przeko-
nująco, że wierzyliśmy 
mu jeszcze długo po wy-
kładzie.

Nie pamiętam at-
mosfery wykładów 
z anatomii. Chyba dlate-
go, że przyćmił je śmier-
telny lęk przed egzami-
nem, który odkładaliśmy 
do granic możliwości.

Wspominam cza-
sem wykłady profesora Fot.1 Rocznik 1950, Archiwum Życie Akademickie
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Adama Wankego z antro-
pologii. Profesor tak często 
krytycznie wypowiadał się 
o zdobyczach nauki Związku 
Radzieckiego, zwłaszcza Mi-
czurina, że część z nas bała 
się o jego bezpieczeństwo.  
I rzeczywiście - aresztowano 
go, a egzamin zdawaliśmy już 
u kogoś innego.

Wykłady z traumatolo-
gii profesora Czyżewskiego 
odbywały się w I Klinice Chi-
rurgicznej przy ul. Poniatow-
skiego. Sala wykładowa była 
tuż obok dachu werandy. 
Pamiętacie, jak jeden z kole-
gów, porażony opisywanym 
przez profesora przypadkiem wbicia per 
rectum kijka narciarskiego podczas wy-
konywania ewolucji narciarskiej, wysko-
czył na dach werandy?...

Niezapomniana Helena Olszewska, 
odkrywając arkana systematyki gimna-
stycznej, ostrzegała nas przed ćwicze-
niami, które rozciągają mięśnie jak stare 
podwiązki. Na szczęście podwiązek się 
już nie nosi.

Z wykładów dra Mariana Walczaka 
o świecie i Polsce współczesnej, czyli 
o tzw. religii, pamiętam bzdurne spra-
wozdania ze zjazdów WKP(b) i pytanie 
na egzaminie: „Brak garczków emaliowa-
nych w Polsce a odpowiednik w WKP(b)”. 
Dobrze, że chodziło o garczki, a nie o pa-
pier toaletowy, którego permanentnie 
brakowało.

Inny rozdział wspomnień to obozy 
zimowe. Pierwszy obóz narciarski w Zie-
leńcu odbył się w marcu. Było bardzo 
dużo śniegu i nieprawdopodobne słoń-
ce. Ale zacznijmy od początku. Przede 
wszystkim trzeba było skompletować 
odpowiedni strój i sprzęt. Niektórzy 
zafundowali sobie ekstra spodnie nar-
ciarskie, bodaj od pana Wilczyńskiego 
(to było marzenie), ale większość prze-
znaczyła na to „powehrmachtowskie” 
remanenty. Ja miałam spodnie z grana-
towego sztruksu i bardzo szybko w miej-
scu siadania stały się one znacznie ja-
śniejsze, a po pewnym czasie trzeba 
je było nawet spinać agrafką. Poważną  
sprawą były narty i buty, które zdoby-
wało się na tzw. szaberplacu przy Placu 
Grunwaldzkim (w miejscu dzisiejszego 
akademika). 

Wśród nart najpopularniejsze były 
„hikory” z wiązaniami na paski  -  dopiero 
później przerabianymi na sprężynowe. 

Buty, o trzy numery za duże, kupiłam 
za ostatnie pieniądze. Po zasznurowaniu 
jakoś trzymały się na nodze, ale na dwor-
cu w Kłodzku zamieniłam się z kolegą 
na mniejsze, tyle że popękane. W „umo-
wie” o zamianę chłopak zobowiązał 
się jednak na codzienne zaszywanie 
dziur. W Zieleńcu mieszkaliśmy na dole 
w barakach. W jednym pomieszczeniu 
na piętrowych łóżkach mieściła się cała 
grupa żeńska. Myłyśmy się w przyno-
szonym w misie śniegu podgrzewanym 
na żelaznym piecyku, który na nic więcej 
się nie przydawał. W nocy mimo dresów 
i potrójnie złożonych koców słychać 
było głośne szczękanie zębami.

Obok w salce nocowali chłopcy, któ-
rzy namiętnie podglądali nas przez szpa-
ry w ścianach. Pewnego razu w nocy 
któraś z dziewcząt podsłyszała, że ko-
paniem w drewnianą ścianę zrobią nam 
gwałtowny alarm. Uprzedzone o tym nie 
zareagowałyśmy. Ich przerażenie było 
naprawdę ogromne. Myśleli, że uległy-
śmy zaczadzeniu od piecyka i przybiegli 
nas ratować.

Inne obozy były organizowane już 
na górze. Na jednym doszło do groźne-
go, jak na ówczesne czasy, incydentu. 
Po przybyciu na miejsce okazało się, 
że dla naszej 20-osobowej grupy żeń-
skiej nie ma lokum i kilkakrotnie zmie-
niano nam pokoje. Podczas wieczorne-
go wykładu o tym, jak należy walczyć 
o pokój w znaczeniu międzynarodowym 
koleżanka Ela półgłosem oświadczyła, 
że właśnie miałyśmy tego przedsmak. 
Rozpętała się burza. Do dzisiaj widzę

rozognione twarze kolegów z młod-
szego rocznika, którzy wołali: „wywalić 
z obozu!”, „relegować z uczelni!”, „wydać 
wilczy bilet!”. Skończyło się na szczęście 

na długiej naradzie i na ustnej 
naganie.

Utkwiło mi w głowie jeszcze 
inne humorystyczne zdarzenie. 
Ze stacji w Dusznikach do Zieleń-
ca szło się pieszo. Kiedyś jeden 
z kolegów  - Wacek E. spóźnił się 
i przyjechał dopiero następnego 
dnia. Zatelefonował do kierow-
nictwa obozu, że właśnie przybył 
z grupą oficerów i natychmiast 
wysłano na dworzec samochód. 
Student sam luksusowo zajechał 
na miejsce.

W odpowiedzi na karczem-
ną awanturę oświadczył, że ow-
szem mówił o przyjeździe ofi-
cerów, ale nie na obóz, tylko 

do Dusznik. (fot.2)
Obozy letnie w Złocieńcu to kolejny 

rozdział moich wspomnień. Dziewczęta 
ze wszystkich uczelni w kraju mieszkały 
w dolnym obozie, gdzie spały w równo-
legle ustawionych barakach, na spar-
tańskich łóżkach. Pamiętacie te nocne 
rozmowy? Te pożyczane stroje? Ten 
pomost na kanale łączącym jeziora, 
który był dostępny tylko dla kobiet 
jako plaża nudystek?

Do historii przeszedł przewrócony 
kajak i zatopiony aparat fotograficzny 
należący do podglądacza studentek 
ubranych w nenufary.

Raz w tygodniu każda uczelnia 
organizowała ognisko. Wrocławianie 
wystąpili na jednym z nich w takich 
strojach, że poszła fama o przemyce-
niu wagonu ze strojami. Tymczasem 
spódnice uszyłyśmy z prześcieradeł 
z naszytymi z kolorowej bibuły paska-
mi, a chłopcy wystąpili w spodniach 
wypożyczonych we wsi z naszytymi 
parzenicami.

Nie mogę nie wspomnieć o me-
czach w siatkówkę, które Wrocław wy-
grywał tak wielkim dopingiem, że kie-
rownictwo zastanawiało się, czy nie 
rozgrywać ich bez kibiców.

Wiem, że moje wspomnienia to tyl-
ko ułamek tego, co pamiętam. Było 
jeszcze tak dużo komicznych i trud-
nych chwil. Wielu z nas już nie ma, inni 
rozjechali się po świecie. Pamięć zacho-
wała imiona i nazwiska wszystkich kole-
żanek.

Krystyna Sroczyńska,
 starościna rocznika 1947 

(„Życie Akademickie” nr 7-9/30-32.
wrzesień 1997)

Fot.2 Rocznik 1950, Archiwum Życie Akademickie
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Tak, to prawda: to jest ten rocznik, 
do dziś aktywny i pełen inicjatyw 
związanych z codziennością na-
szej Akademii. To właśnie nasz 

rocznik nadał Akademii honorowe mia-
no „Słonecznej Uczelni”.

A dla mnie zaczęło się tak. 
Po maturze zdanej w Katowicach 

przyjechałem do Wrocławia studiować 
psychologię. Tu w Dziekanacie dowie-
działem się, że psychologię zlikwidowa-

     To jest rocznik 
1948–1951!
wspomnienia Bogdana Czabańskiego

no, a jej lider – prof. Kreutz przeniósł się 
do Warszawy.  Krążąc po starym budyn-
ku Uniwersytetu zupełnie niespodzie-
wanie spotkałem moje maturalne kole-
żanki: Helę Masnę (później – wspaniałą 
starościnę roku – „kobietę”), Milę Gro-
nowicz (później nauczyciela akademic-
kiego naszego AWF), Fredzię Rosół i Ka-
milę Chejfec (później moją żonę, a także 
twórcę i wieloletniego dyrektora Biblio-
teki Głównej naszej Akademii). (fot.1,2)

Okazało się, że właśnie spotkały 
swojego nauczyciela matematyki z gim-
nazjum we Lwowie, pracownika nauko-
wego Uniwersytetu, antropologa, który 
namawiał je do podjęcia studiów w Stu-
dium Wychowania Fizycznego przy Uni-
wersytecie i Politechnice Wrocławskiej. 
Tak w roku 1948 nazywała się późniejsza 
Akademia Wychowania Fizycznego. Już 
kiedy dokonaliśmy wpisu do tego Stu-
dium, gdzieś przez przypadek spotka-

Fot. 1 Rok 1949 – grupa męska Fot. 2 Rok 1951 – grupa żeńska

Fot. 3 Rok 1949. Zespół taneczny Tatiany Pietrow, pierwsza z lewej 
Wisia Dżiberti, pierwsza z prawej Mila Gronowicz

Fot. 4 Rok 1983 – spotkanie po trzydziestu pięciu latach od rozpo-
częcia studiów
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łem Leszka Bednarskiego (który wcześniej 
zdał egzamin na Politechnikę). Spotykaliśmy 
się wcześniej w czasie współzawodnictwa 
sportowego naszych Liceów. (On – skok 
wzwyż – Sosnowiec, ja – pływanie       i bie-
gi narciarskie – Katowice.) Namówiłem go, 
aby zrezygnował z Politechniki i przeniósł się 
do SWF. Po ukończeniu naszych studiów Le-
szek został wice- ministrem polskiego spor-
tu (wiceprzewodniczący GKKFiS).

Takie to właśnie przypadkowe spotkania 
decydowały wówczas o kształtowaniu się 
rocznika 1948 na Studium Wychowania Fi-
zycznego, o którego istnieniu niewielu z nas 
w ogóle wcześniej wiedziało. (fot.3)

Nie przeszkodziło to jednak temu, 
że nasz rocznik pełen był sportowych 
gwiazd. Olimpijczyk, wioślarz – Zbyszek 
Schwarzer, siatkarze pierwszej ligi: Pie-
chura, Zwierzański, Jarosiński, koszykarki: 
siostry Michniowskie, Wołoszyn, pływacy: 
Iwanowski i Jakubowski, lekkoatleci: Bą-
kowski i „Lala” Olejnik, bokserzy: Glinkow-
ski i Krzyszkowski, narciarze: Krupiński 
i Krupski i inni.

Studia były krótkie, trzyletnie. Dopie-
ro po uzyskaniu absolutorium można 
było – już nie jako we własnym zakresie 
– pisać pracę magisterską i starać się o ty-
tuł magistra. Do naszego grona wkrótce 
włączyła się grupa studentów medycyny  
uzyskując wraz z nami dyplom magistra 
wychowania fizycznego. Ci świetni kole-
dzy po studiach zajmowali eksponowane 
stanowiska w ośrodkach medycyny spor-
tu. Jedną z tych „medyczek” studiujących 
wraz z nami na roku była Karmena Stań-
kowska, obecnie nauczyciel akademicki, 
pracująca zarówno na Akademii Medycz-
nej, jak i w AWF – pierwszy na Dolnym Ślą-
sku Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej.

Gronu naszych wykładowców prze-
wodził nieformalnie mgr Zbigniew Skroc-
ki, choć dyrektorem Studium był ukocha-
ny „dziadek” – prof. A. Klisiecki.

Wiele czasu poświęcaliśmy – poza stu-
diowaniem – organizacji zajęć, wyposa-

żaniu sal w krzesła i stoły, wydobywaniu 
z ruin sprzętu sportowego, „organizowa-
niu” jakiegoś jedzenia i „byle by był” kąt 
na mieszkanie.

Ówczesny Wrocław to było morze 
ruin. Pamiętam – i do dziś to widzę, kiedy  
zdarza mi się wchodzić na schody gma-
chu Województwa (wówczas częściowo  
zbombardowanego) – rozciągającą się aż 
po horyzont pustynię gruzów. Nie widzia-
łem w całej tej pustyni nie tylko żadnego 
pojazdu, ale też i żadnego człowieka z wy-
jątkiem jednokonnego wozu i wozaka.

Mimo braku wyposażeń dydaktycz-
nych i zaplecza sportowego, ze stadionem 
pełnym od lejów po pociskach, byliśmy 
entuzjastami studiów. Każdy wykładowca 
był dla nas nieosiągalnym autorytetem, 
niezależnie od tego, czy pod  jego czuj-
nym okiem uczyliśmy się dydaktyki, an-
tropologii czy gimnastyki. Oczy wiście byli 
i nasi szczególni ulubieńcy, jak np. wykła-
dowca chemii prof. Wandokanty, czy gim-
nastyki – prof. Weinert, którego z inicja-
tywy naszego rocznika i na naszą prośbę 
„ściągnięto” na Uczelnię z Wałbrzycha. Ale 
także prof. Ko- nopnicki, prof. Berezecki, 
prof. A. Szymański i wielu, wielu innych.

Wybraliśmy sobie świetnego starostę 
roku – Staszka Rutkowskiego, później puł-
kownika wojska i dyrektora Centralnego 
Ośrodka Sportowego WP w Zakopanem. 
Był on, wraz z Mietkiem Drozdem, niestru-
dzonym organizatorem wielu rocznikowych 
spotkań i zjazdów.

Rozpoczynaliśmy studia 3 lata po za-
kończeniu II wojny światowej i oczywi-
ście na jej śladach. Wszyscy byliśmy 
zatem nieco zaawansowani wiekiem 
i do świadczeniami wojennymi. Zróż-
nicowanie w poziomie wykształcenia, 
również i w postawach, a także przeko-
naniach politycznych – ogromne, a jed-
nak stano wiliśmy i do dziś stanowimy 
wierną sobie całość, na której zwartość 
z podziwem spoglądają koledzy z młod-
szych roczników. Byliśmy dopiero trze-
cim rocznikiem rozpoczynającym studia 
na naszej Uczelni, ale trudno byłoby 
wśród  wielu innych roczników spotkać 
równie „zgraną pakę”. Właśnie przygoto-
wujemy kolejny zjazd rocznika. Wysłali-
śmy już 74 zaproszenia, bo tyle mamy  
aktualnych adresów i więzi z kolegami. 
A rozpoczęła studia okrągła setka.

Już od wielu lat w okresie Bożego 
Narodzenia i Wielkiej Nocy spotykamy 
się co roku na Uczelni z koleżankami 
i kolegami z roku, aby złożyć sobie ży-
czenia. Jest nas tu w okolicy 25-cioro.

Myślimy jednak nie tylko o sobie, ale 
stale jeszcze, tak jak to było w czasie stu-
diów, udzielamy się społecznie. Wspomnę 
tylko, że część tych dużych topol  rozcią-
gających się wokół placu Grunwaldzkie-
go zasadzili koledzy z naszego rocznika. 
To z naszej inicjatywy powstał kamień pa-
miątkowy założycieli Akademii prof. prof. 
A. Klisieckiego i Z. Skrockiego, umieszczo-
ny u wejścia do budynku przy ul. Witelona. 
(Fot.4)

To z inicjatywy naszego rocznika Rada 
Wydziału przejęła pod swą opiekę nisz-
czejący grobowiec prof. A. Klisieckiego. 
To właśnie z naszej inicjatywy wydano 
piękny, kolorowy album 25-lecia AWF 
(redakcja: Kamila i Bogdan Czabańscy). 
To także naszym projektem było wyróżnia 
nie dyplomami przez Rektora absolwen-
tów po 50 latach studiów. Stało się ono 
teraz częścią inauguracji każdego roku 
akademickiego. To tylko niektóre z wielu 
naszych inicjatyw. Należałoby również 
wspomnieć, że wśród Zarządu Stowa-
rzyszenia Absolwentów AWF od chwili 
jego powołania aktywnie pracuje nasz  
kolega z roku – Edek Kędzior (twórca 
i wieloletni kierownik Studium Wycho- 
wania Fizycznego przy Akademii Me-
dycznej).

Jeszcze w trakcie Studiów, a także 
tuż po ich zakończeniu, kilkoro z nas 
prze szło do szkolenia młodszych kole-
gów, a także zostało na stale w charak-
terze nauczycieli akademickich. Byli to: 
E. Kędzior, Z. Schwarzer, M. Gronowicz- 
Hornowska, H. Ziobro, B. Czabański B. 
Słupik, J. Baranek (był również jakiś czas 
Dyrektorem Administracyjnym naszej 
Akademii), O. Kuliński, L. Bednarski, W. 
Iwanowski, J. Zabierek-Chodemicka, 
K. Stańkowska, L. Dec (później – rektor 
AWF w Katowicach).

Prawie wszyscy absolwenci nasze-
go rocznika sprawdzili się w pracy na-
uczycielskiej i trenerskiej nie porzucając 
swych zainteresowań, pogłębionych 
studiami w naszej Akademii.

Spotkania, w tym – jak sądzę – i te-
goroczne spotkanie w 50-lecie zakoń-
czenia  studiów będzie pełne wigoru 
i podziwiania siebie wzajemnie, jak 
to dobrze się  jeszcze trzymamy. Jeste-
śmy za to wdzięczni naszej „Słonecznej 
Uczelni”. (fot. 5)

I tak to już chyba będzie i pozostanie 
do kolejnego pięćdziesięciolecia.

Bogdan Czabański 
(„Życie Akademickie” nr6/77 czerwiec 2001)

Fot. 5 Rok 2000 – pożegnanie drugiego 
tysiąclecia
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WYWIADY

Panie Henryku, Jest Pan chodzącą le-
gendą naszej Uczelni. Od kiedy pracuje 
Pan na AWF?

Trudno powiedzieć. Zatrudniłem się 
1 maja 1949 roku, ale jeszcze jako pra-
cownik Uniwersytetu. Zatrudniał mnie 
rektor Kulczyński. Nie zmieniałem po-
tem pracy, ale już na emeryturę przesze-
dłem jako pracownik AWF.

Nie wiedziałem, że jest Pan emerytem, 
ponieważ widuję Pana często obok rekto-
ratu przy różnych pracach porządkowych.

Pracuję jeszcze na pół etatu. Czło-
wiek, który przestaje pracować i siedzi 
w domu, czeka już tylko na śmierć. Mnie 
do śmierci jeszcze nie spieszno.

Może powie Pan coś o sobie.
Urodziłem się sześćdziesiąt dzie-

więć lat temu w Nowosądeckiem. 
W 1946 roku poszedłem do wojska, 
a po służbie wojskowej nie wracałem już 
do domu, tylko osiadłem we Wrocławiu. 
Tutaj znalazłem sobie pracę na stanowi-
sku starszego woźnego, tutaj ożeniłem 
się i tutaj przyszły na świat moje dzieci. 
Córka skończyła AWF i jest nauczycielką 
w szkole specjalnej. Syn także studio-
wał na AWF, ale przerwał studia i wyje-
chał za granicę. Dzisiaj mieszka w Belgii. 
Przez całe życie nie zmieniałem miejsca 
zatrudnienia, chociaż byłem woźnym, 
kierownikiem magazynu, palaczem c.o. 
W 1989 roku przeszedłem na emeryturę, 
ale dalej dorabiam. 1 maja minie 45 lat 
mojej pracy na AWF.

Czterdzieści
       pięć lat 
na Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławia

Rozmowa ze starszym woźnym – Henrykiem Kowalskim

Jak zmieniła się Uczelnia przez te 
czterdzieści pięć lat?

To już nie ta sama Uczelnia. Kiedyś 
był tylko budynek przy ulicy Witelona 
25, w którym mieściły się sale wykła-
dowe, biura, żeński akademik i moje 
mieszkanie oraz sala gimnastyczna, 
ale o połowę mniejsza. Na ulicy Wi-
telona 10 był wtedy konsulat fran-
cuski, a na ulicy Banacha 11 - ple-
bania. Pamiętam, że ksiądz nazywał 
się Władysław PlewkaPlewczyński 
i był kapelanem Piłsudskiego. Później 
otrzymaliśmy „Zameczek”, w którym 
mieściło się Studium Wojskowe, Za-
kład Biologii, Zakład Tańców i Gim-
nastyki, kuchnia i stołówka. Konsulat 
zlikwidowano ok. 1950 roku, a ksiądz 
wyprowadził się w 1953 lub 1954 roku. 
Przeniosłem się wtedy na ulicę Bana-
cha 11. Moje mieszkanie znajdowało 
się w pomieszczeniach dzisiejszego 
dziekanatu studiów zaocznych.

A co Pan może powiedzieć o ludziach 
z tamtego okresu?

To byli prawdziwi ludzie. Takich 
już dzisiaj nie ma. Nie było dystansu 
pomiędzy rektorem a woźnym. Ra-
zem pracowaliśmy, kiedy było potrze-
ba to fizycznie, razem spotykaliśmy 
się na imieninach, razem jeździliśmy 
na obozy i razem pijaliśmy wódkę. 
Praca to praca, zabawa to zabawa. 
Większość z nich już, niestety, nie żyje 
i   koło mnie robi się coraz bardziej pu-
sto. Dzisiaj nie ma już takich profeso-

rów. Młodzi są ważni... Pamiętam ich, jak 
dopiero zaczynali studia, a teraz niech 
Pan zobaczy...

Których rektorów cenił Pan najbar-
dziej?

Klisieckiego i Jonkisza. Pierwszy 
stworzył, a drugi rozbudował Uczelnię. 
Oni obaj mieli coś w sobie... Umieli po-
rwać ludzi.

Czy uprawiał Pan kiedyś sport?
Nie... Chyba, że sztafetę 

„4 x 100 gram”. Od kilku lat nie biorę 
już jednak alkoholu do ust. Powiedzia-
łem sobie koniec i już. Trzeba mieć silną 
wolę.

A jak wygląda pańskie zdrowie?
Mnie się wydaje, że dobrze, chociaż 

doktorzy mówią, że mam nadciśnienie. 
Nigdy jednak nie chorowałem, a nadci-
śnienie nie boli i można z nim żyć.

Życzę zatem Panu, Panie Henryku, 
abyśmy się spotkali ponownie, kiedy 
będzie Pan obchodził pięćdziesięciolecie 
swojej pracy na AWF.

Mam nadzieję, że się spotkamy. Będę 
miał wtedy tylko siedemdziesiąt cztery 
lata...

Rozmawiał Jerzy Jankowski
(„Życie Akademickie nr 4/94 

kwiecień 1994)
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Moje spotkanie z dr Stanisławem 
Maksymowiczem zostało „zaaranżowane” 
przez osoby trzecie. Pan Stanisław to żywa 
legenda wrocławskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego, twórca  funkcjonującej 
przez lata specjalizacji lotniczej. I to wła-
śnie z okazji 50 lecia jej utworzenia doszło 
do naszego spotkania. 

Umówiliśmy się na godzinę 10 
rano. 10.05, 10.10, 10.20 – Pana Stani-
sława wciąż nie ma. Myślę – pewnie nie 
przyjdzie, zapomniał. 10.25 – wchodzi 
elegancki starszy Pan, nieco zdyszany. 
Przepraszając za spóźnienie, od razu 
przechodzi  do … opowiadania aneg-

dot, oczywiście lotniczych. Zanim zadaję 
pierwsze pytanie słyszę: To jedyna szansa 
dla Pani popatrzeć jeszcze na faceta przed 
śmiercią. Już się Pan wybiera w podróż? 
– pytam. Tak i to bardzo poważnie o tym 
myślę. Raz, że lata, a dwa  - wypadków 
miałem masę – pada odpowiedz i  z wro-
dzonym sobie humorem Pan Stanisław 
zaczyna wymieniać wszystkie swoje do-
legliwości, o które nikt by Go nie posą-
dzał, zważywszy na fakt, że jeszcze 2 lata 
temu skoczył ze spadochronem.

Panie Doktorze, urodził się Pan w Lan-
dwarowie, na Wileńszczyźnie. Jak Pan wspo-
mina swoje dzieciństwo, tamte czasy?

WYWIADY

Robiłem to,
co chciałem.
To jest chyba 
najważniejsze…
Rozmowa z dr Stanisławem Maksymowiczem

Naprawdę Panią to interesuje?
Oczywiście.
Żyćko ciekawe miałem. Mój ojciec 

miał bank, taki gówniany, na ulicy Ta-
tarskiej 6. W Landwarowie, z hrabią  
Tyszkiewiczem kombinowali jak założyć 
fabrykę motorów. Skończyło się na tym, 
że ojciec zrobił wózek do motoru, a Tysz-
kiewicz motor, który nazywał się Stetysz. 
Są gdzieś na jakiejś wystawie w Polsce,  
Stanisław Maksymowicz i Stefan Tysz-
kiewicz. Do szkoły musiałem chodzić, 
bo Litwini – zacięty naród i moja żona, 
jak chce mi dokuczyć, to mówi do mnie: 
Ty zacięty Litwinie. A ja Jej odpowiadam: 
Kiedy gadzina ugryzła Litwina, to z jadu 
Litwina zginie gadzina. Wie Pani, rzeczy-
wiście ambitni i uparci ludzie. Jak w Sa-
mych swoich, Sprawiedliwość musi być 
po mojej stronie.

Po wojnie osiadł Pan z rodziną w Gó-
rach Sowich, a potem w Jeleniej Górze.

Nie, zacznę od początku. W 1945 
roku aresztowali mojego ojca i mnie, 
Ojca mieli  rozstrzelać, ale przyszła 
amnestia i zamienili wyrok na roboty. 
Ostatecznie ojca zesłali, a mnie udało 
się trafić na ostatni transport na Ziemie 
Odzyskane. Dowiedziałem się, o utwo-
rzeniu Republiki Litewskiej wchodzącej 
w skład ZSRR, wręczono nam litewskie 
paszporty. Powiedziano, że miejsca 
dla nas tam już nie ma i albo wracamy 
na Syberię, albo wyjeżdżamy. Matka po-
szła po rozum do głowy i w ten sposób Fot.2 Archiwum Życie Akademickie
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ostatnim transportem wyjechaliśmy. 
Moja matka oprócz naszej trójki zajmo-
wała się jeszcze dwójka dzieci, którym 
zamordowano ojca. Pobiegłem do Za-
krystiana wyrobić wszystkim nowe me-
tryki. Ja do Zakrystiana, ten pisze metry-
ki, wszystko na ostatnia chwilę. Pyta się 
mnie Imię? Matko Boska, jedyna okazja, 
żeby nie być Robercikiem (prawdziwe 
imię Pana Stanisława). No to mówię 
Stasiuk. W ten sposób stałem się Stani-
sławem, zmieniłem też datę urodzenia 
na 1933r.. Przyjechałem na Ziemie Od-
zyskane nie jako syn bankiera, tylko już 
jako robotnika i dzięki temu mogłem 
zbliżyć się do lotnictwa. (Fot.5)

Dlaczego wybrali Państwo akurat 
Góry Sowie, Jelenia Górę?

Mamy brat przed wojną był naczel-
nikiem stacji w Lidzie. Przyjechał do Pol-
ski jednym z pierwszych transportów. 
Został naczelnikiem stacji w Jeleniej 
Górze. Wiedział, że moja matka będzie 
w którymś z kolejnych transportów. 
Dwa tygodnie jechaliśmy przez całą Pol-
skę. Jelenia Góra była piękna, prawie nie 
zniszczona. No i w ten sposób wdowa 
z piątka dzieci tam osiadła.

Podjął Pan studia w ówczesnej Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu. Jak pan wspomina ten czas?

To był przypadek. Profesor Szymań-
ski interesował się bardzo narciarstwem. 
Organizowano Akademickie Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w narciarstwie, 
na które zgłosiłem się jako student Po-
litechniki Wrocławskiej, Wydziału Lotni-
czego. Zająłem drugie miejsce. Przyszedł 
do mnie prof. Szymański i zapropono-
wał przejście do WSWF. Tak więc zanim 
zacząłem na dobre studia na Politechni-
ce już mnie stamtąd wywalili.

Z Pana inicjatywy w 1968r. powsta-
ła specjalizacja lotnicza. Skąd wzięło się 
u Pana zainteresowanie sportami lotni-
czymi. Jeżeli chodzi o lotnictwo jest Pan 
bowiem wszechstronny: szybowce, samo-
loty, spadochrony, motolotnie, paralotnie, 
a nawet balony. (Fot.3)

Mam uprawnienia wszystkie, poza 
śmigłowcowymi zawodowymi. Lot-
nictwo jest straszne, łamie charaktery 
ludzkie. Chyba, że trafi na takiego sza-
leńca jak ja, dla którego nie ważna jest 
rodzina i pieniądze, tylko pasja. Miłość 
do lotnictwa zawdzięczam swojej babci, 

która zawsze do snu opowiadała mi baj-
ki o samolotach, ale takie straszne, o sa-
molotach zrzucających bomby na nasz 
majątek.

To były bajki do snu dla małego chłopca?
Tak (śmiech). Ale jestem również naj-

starszym ratownikiem GOPR-u.
Tak wiem, właśnie chciałam o to zapy-

tać. Specjalizował się Pan oczywiście w ra-
townictwie z powietrza.

Organizowałem to w Austrii. (Fot.4)
Ale wszystkie początkowe szlify lot-

nicze zdobyłem w Jeżowie, w aeroklu-
bie. W latach 50 zamknięto jednak ae-
roklub i zacząłem jeździć do Wrocławia, 
do aeroklubu, na rowerze.

Ile to kilometrów, 100?
127
Naszą rozmowę na chwilę przerywa 

telefon od żony Pana Stanisława.
O , żoneczka dzwoni (…) Tak Madziu, 

jestem na uczelni w sprawie 50-lecia spe-
cjalizacji (…), tak wszystko w porządku, ale 
jak będziesz wracać, to prosto na cmen-
tarz (jakże typowy żart Pana Doktora).

A wracając do naszej rozmowy. Jest 
Pan postacią legendarną. Z Pana osoba 
związane są liczne anegdoty. Naszych 
czytelników chyba jednak najbardziej in-
teresuje Pański rzekomy przelot pod Mo-
stem Grunwaldzkim. To…przeleciał Pan 
czy nie?

Wie Pani, Most Grunwaldzki jest iko-
ną Wrocławia. Wszyscy latali. (Fot.2)

Pod Mostem?
Tak
Nieprawda. Podobno tylko Pan tego 

dokonał. To o Panu piszą i mówią.
…. (uśmiech)
Prowadzi Pan jeszcze zajęcia?
Nie już nie (…). Wie Pani, można 

by jeszcze dużo opowiadać. To se ne vra-
ti.

 Rozmawiała Ligia Poniatowska
(„Życie Akademickie nr 8-9/2018)

Fot.3 Archiwum Życie Akademickie Fot.4 Archiwum Życie Akademickie

Fot.5 Archiwum Życie Akademickie
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Pani Docent, zauważyłem, że Pani 
przyjazdy do Olejnicy jesienią, wtedy kie-
dy niemal pustoszeje ośrodek, żółkną li-
ście, zaczynają pojawiać się grzyby, stały 
się jakby tradycją rodzinną.

Tak, wtedy zjawiam się w Olejni-
cy, najczęściej wraz z córką i wnucz-
ką. Powiem Panu, że tak dzieje się już 
od początku, kiedy obozy kończyły się 
i wszyscy wyjeżdżali do domów, zawsze 
starałam się pozostać w Olejnicy na ty-
dzień lub dwa.

Czy zgodzi się Pani ze mną, że olejnic-
ka przyroda jesienią ma urok szczególny?

Tak, zgadzam się z Panem w zupeł-
ności. Był jednak jeszcze jeden istotny 
powód, dla którego pozostawałam tam 
po obozie. Ja po prostu potrzebowa-
łam odpoczynku. Proszę mi wierzyć, 
w Olejnicy, szczególnie w początkowym 
okresie, były bardzo trudne warunki pra-
cy. Nawiasem mówiąc, przez pierwsze 
piętnaście lat pracy na Uczelni nie mia-
łam możliwości wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego. Ten tydzień musiał 
mi wystarczyć na pełną regenerację sił 
i całkowity wypoczynek.

Zanim przejdziemy do rozmowy 
o pierwszym obozie olejnickim, proszę 
mi odpowiedzieć na następujące pyta-
nie: dość często słyszy się utyskiwania 
studentów na nie najlepszą jakość wody 
w jeziorze. Czy wtedy, w roku 1964, kiedy 
zapadały decyzje o lokalizacji obozów 

WYWIADY

Uczciwość 
wobec 
ludzi

W 30-lecie powstania Ośrodka Szkoleniowego w Olejnicy 
z prekursorką i inicjatorką działań związanych z organizacją w tym 
miejscu programowych obozów letnich, z wieloletnią i zasłużoną 
pracownicą AWF – doc. dr Zofią Dowgird rozmawia Henryk Nawara

AWF właśnie w tym miejscu, można było 
przewidzieć jej biologiczną degradację?

Nie, zdecydowanie nie. Woda w je-
ziorze w tamtych latach była czysta, nie-
malże nadawała się do picia. Wtedy 
nie istniały żadne okoliczności, które 
zapowiadałyby powstanie po latach 
takiej niekorzystnej, naprawdę trudnej 
do przewidzenia zmiany.

Olejnica nie była pierwszym miejscem 
programowych obozów letnich AWF?

Nie, wcześniej, w latach 1962–63, 
obozy szkoleniowe odbywały się w No-
wej Wsi koło Zbąszynia. Proszę Pana, na-
sza sytuacja w tym okresie była nie-
zwykle trudna. Uczelnia nie posiadała 
żadnego sprzętu. Nie było namiotów, 
łóżek, naczyń, słowem – niczego. Je-
dyne, czym dysponowaliśmy, to kilka 
pozostawionych przez Niemców łodzi 
wiosłowych i kilka kajaków. Głównie 
ze względu na brak środków transpor-
tu zadaniem naszym było znalezienie 
takiego terenu, aby można tam było do-
płynąć na zasadzie obozu wędrownego, 
bez konieczności transportowania łodzi 
samochodami.

Wtedy właśnie wspólnie z B. Haczkie-
wiczem i S. Tańculą pojechaliśmy na ob-
jazd ośrodków wojskowych, gdyż tylko 
przy nich widzieliśmy szansę założenia 
studenckiego obozu. Z uwagi na brak 
wygodnego dostępu do jeziora z kilku 
propozycji lokalizacji obozów zrezy-

gnowaliśmy, mimo że pokazywane te-
reny podobały się nam. Tym sposobem 
trafiliśmy do Zbąszynia. Zapamiętałam 
tę miejscowość ze względu na jeżdżący 
tam konny tramwaj, który zrobił na mnie 
duże wrażenie.

W miejscowości Nowa Wieś trafili-
śmy na dawną posiadłość niemiecką, 
w której znaleźliśmy dobre warunki: 
była woda, elektryczność, a park otacza-
jący posiadłość dochodził do samego 
jeziora. Znaleźliśmy też pomieszczenia 
w małym domku, w których można było 
urządzić sekretariat obozu. Najważniej-
sze jednak było to, że istniała możliwość 
dopłynięcia poprzez obrzańskie kanały 
do jezior, które od Babimostu ciągnęły 
się aż do Tomyśla – do Warty. Tym spo-
sobem tanio, drogą wodną przeprowa-
dziliśmy wszystkie jednostki pływające.

Studenci i kadra mieszkali w namio-
tach?

Tak, wszyscy byliśmy zakwaterowani 
w namiotach. W 1963 roku kupiono pięć 
domków campingowych, które zostały 
rok później przewiezione do Olejnicy. 
Podobało się nam tam, piękna okolica, 
wspaniałe lasy.

Dlaczego obozy „wędrowały” z Nowej 
Wsi?

Z dwóch powodów. Jezioro Zbą-
szyńskie było duże, pech chciał jednak, 
że w okolicy Nowej Wsi występowały 
w dużych ilościach glony, całkowicie 
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uniemożliwiając prowadzenie zajęć 
ze sportów wodnych. Drugi powód – 
to jakość wody. W 1963 roku została 
powołana przez ówczesnego Rektora 
AWF – prof. Tadeusza Marciniaka komi-
sja pod przewodnictwem prof. Tadeusza 
Nowakowskiego (wykładowca higieny 
w AWF), która po dokonaniu oceny wody 
w Jeziorze Zbąszyńskim orzekła koniecz-
ność przeniesienia obozów na inny 
akwen.

Domyślam się, że profesorowie oso-
biście nie poszukiwali nowych terenów, 
że zlecili to komuś.

Zgadza się, ponownie wraz z B. 
Haczkiewiczem i Z. Skrockim zajęliśmy 
się penetracją okolic w poszukiwaniu 
nowego miejsca dla obozów AWF. 
Po pewnym czasie trafiliśmy do Wie-
lenia. To były wówczas bardzo piękne 
tereny, niemal dziewicze. Niestety, 
brakowało dostępu do prądu, wody 
pitnej itp. Tym sposobem, rozglądając 

się po okolicy, trafiliśmy nad Jezioro 
Olejnickie. W styczniu 1964 roku zo-
stała uzgodniona z Nadleśnictwem 
w Mochach lokalizacja terenów obo-
zowych dla AWF Wrocław w miejsco-
wości Olejnica. Wieś należała wówczas 
administracyjnie do województwa 
poznańskiego. Teren był całkowicie 
nie przygotowany do organizacji obo-
zów szkoleniowych, na dodatek admi-
nistracja Uczelni nie czuła się na siłach, 
aby zagospodarować teren we właściwy 
sposób. Na szczęście trafiliśmy tu na bar-
dzo życzliwe przyjęcie przez leśniczego 
– Stanisława Pukackiego, który okazał 
nam daleko idącą pomoc: udostępnił 
wodę, prąd, oddał do dyspozycji własny 
strych i stodołę, w której utworzyliśmy 
magazyn sprzętu pływającego. Do chwi-
li zaangażowania przez Uczelnię stałego 
kierownika ośrodka leśniczy Pukacki 
wraz z żoną sprawowali opiekę nad tere-
nem obozu. (Fot.2)

Można chyba zatem powiedzieć, 
że to AWF – pracownicy i studenci odkryli 
Olejnicę, jej zdrowotne i wypoczynkowe 
walory?

W zasadzie tak, chociaż gwoli ścisło-
ści należałoby dodać, że po przyjeździe 
zastaliśmy tutaj już dwa stojące domki 
letniskowe, należące do ówczesnych 
okolicznych notabli (sekretarza PZPR 
i dyrektora PGR).

Co sprawiało najwięcej trudności przy 
zagospodarowaniu terenu przyszłego 
obozu?

Trudności było wiele. Pamiętam, 
że mocno dał się nam we znaki zły stan 
dróg. Z Błotnicy do Olejnicy prowadziła 
polna droga, pełna kolein i nierówno-
ści. Nasz kierowca – Henryk Tracikowski, 
pełniący jednocześnie funkcję zaopa-
trzeniowca, trzy razy w trakcie trwania 
pierwszego obozu wymieniał pęknięte 
resory. Dużo trudu sprawiało karczowa-
nie terenu, nie posiadaliśmy przecież 

Fot.2 Archiwum życie Akademickie
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żadnego ciężkiego sprzętu, wszystkie 
pnie wyciągaliśmy ręcznie. To była nie-
zwykle mozolna i ciężka praca.

Czy wszystkie ówczesne zamierzenia 
udało się zrealizować?

Niestety, nie. W ogólnych koncep-
cjach lokalizacji ośrodka zakładano, 
że obiekty gospodarcze położone będą 
jak najbliżej leśniczówki, wsi i drogi 
prowadzącej przez Olejnicę. Tereny re-
kreacyjne i boiska miały znajdować się 
bliżej lasu i wody. Ze względu jednak 
na brak wody pitnej i zaplecza gospo-
darczego organizowanie ośrodka nie 
przebiegało zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami.

Wspomniała Pani o leśniczym Pukac-
kim. Kto jeszcze pomagał w organizacji 
pierwszego obozu?

Olbrzymią pracę wykonali sami stu-
denci. Ogromnym zaangażowaniem 
wykazali się również pracownicy dydak-
tyczni, którzy wraz ze mną przyjechali 
do Olejnicy kilka dni przed rozpoczę-
ciem obozu. Byli to: wspomniany wcze-
śnie Bronisław Haczkiewicz, Maria i Jerzy 
Grabowscy, Krystyna i Czesław Świer-
czyńscy, Ewaryst Jaskólski, Zbigniew 
Schwarzer, Antoni Kaczyński, Bolesław 
Słupik, Zdzisław Sutyło, Jerzy Fidziń-
ski, Zbigniew Lewandowski, Leonard 
Szymański, Stanisław Maksymowicz, 
Konstanty Teryks, Anna Rybicka, Ryszard 
Antkowiak, Jadwiga Chodemicka, 
Zbigniew Naglak, Jerzy Biliński, Henryk 
Antczak, Lesław Makuch, Barbara Zenk-
teler, K. Władyka.

W pracach związanych z uruchomie-
niem ośrodka pomagał nam kierownik 
działu administracyjnego AWF – Adam 
Adamczyk. Dzięki jego staraniom zain-
stalowano pierwszą pompę wody pit-
nej, przywieziono domki z Nowej Wsi 
i wypożyczono dwie kuchnie wojskowe, 
zamienione później na wygodniejszą 
kuchnię polową. Miejscowy zdun wyko-
nał kuchnię płytową. W trakcie trwania 
obozu niektóre ściany kuchni były szalo-
wane, gdyż wiatr i deszcz uniemożliwia-
ły sporządzanie posiłków. Wszystkie te 
prace wraz z odprowadzeniem ścieków 
kuchennych wykonali wspomniani pra-
cownicy dydaktyczni i studenci.

Jednym ze starszych obiektów, stoją-
cych nadal na terenie ośrodka, jest domek 
pełniący obecnie funkcję plackarni i ciem-
ni fotograficznej, nazywany „Zofiówką”. 
Domyślam się, że nazwa ta ma związek 
z Pani osobą?

Tak przez pewien czas mieszkała tam. 

W tym miejscu mieścił się też sekretariat 
obozów. Zbudowanie domku wiąże się 
zresztą z pewną historią. W 1965 roku 
prof. Skrocki „załatwił” dla naszych obo-
zowych potrzeb dwa tzw. namysłowskie 
domki. Z dwóch segmentów robotnicy 
zamierzali zbudować jeden duży pawi-
lon (obecnie magazyn kajakowy), który 
miał pełnić funkcję pomieszczenia dy-
daktycznego (w razie niepogody). 

Robotnicy zbudowali całość, a po-
zostałą część materiałów sprytnie ukryli 
chcąc je zabrać ze sobą. Wspólnie z czę-
ścią kadry zebraliśmy resztki i zbudowa-
liśmy samodzielnie  służący, jak widać 
do dzisiaj, funkcjonalny domek.

Pani Docent, zajęcia na obozie 
to zapewne nie tylko ciężka, fizyczna 
praca. Były też chwile odpoczynku, nie 
zabrakło zapewne momentów wesołych. 
Chciałbym Panią zapytać o prawdziwość 
anegdoty, jakoby na którymś z obozów 
jeden ze studentów po nocnej „imprezie”, 
nie całkiem trzeźwy, uciekł przed Panią 
do jeziora i ukrył się w wodzie po szyję. 
Po przywołaniu na brzeg stanął przed Pa-
nią zupełnie nagi i rozpoczął wyjaśnienia 
od słów: „Pani magister, porozmawiajmy 
poważnie...”.

Mniej więcej taki to miało przebieg. 
Prawdziwa natomiast całkowicie jest 
następująca historyjka. Po zakończeniu 
jednego z obozów i rozjechaniu się stu-
dentów do domów otrzymałam napisa-
ną kobiecym charakterem pisma kartkę 
następującej treści: „Pani Kierownik obo-
zu AWF! Bardzo Panią proszę o przysła-
ni mi adresu studenta Jasia, blondyna 
z długimi włosami, który nosił pod pa-
chą radio tranzystorowe. Chodzi o to, 
że Jasiu został ojcem...”.

Po trudnych pierwszych latach na-
stały w Olejnicy czasy wyraźnych zmian 
na lepsze. Zniknęły namioty, w ich miej-
sce pojawiły się funkcjonalne, wygodne, 
współgrające z otoczeniem drewniane 
szałasy. Zbudowano pawilon hotelowy, 
przestronną stołówkę, kuchnię i świetlicę. 
W ostatnich latach wybudowano kort te-
nisowy i boiska rekreacyjne. Jak Pani oce-
nia te zmiany?

Zdecydowanie pozytywnie. Ogrom-
na w tym zasługa, pragnę to podkreślić, 
profesora Juliana Jonkisza, za którego 
rektorskiej kadencji Olejnica zyskała zu-
pełnie nowe oblicze.

Odbiegając nieco od tematu chciał-
bym Panią zapytać o następującą rzecz. 
Przepracowała Pani na AWF  kilkadziesiąt 
lat. Gdyby podzielić ten czas umownie 

na trzy okresy, to który z nich wspomina 
Pani najmilej, który był dla Pani  najbar-
dziej satysfakcjonujący?

Proszę Pana, przepracowałam 
na Uczelni równo 45 lat i wydaje mi się, 
że chyba najchętniej wspominam ten 
okres wczesny, najbardziej twórczy. Bar-
dzo silne były wówczas wzajemne wię-
zi, silny kontakt ze współpracownikami, 
z asystentami, ze studentami. Do dzisiaj 
pamiętam nazwiska, a w szczególności 
imiona pierwszych absolwentów. Póź-
niej wszystko to się niestety zmieniło...

Ostatnie pytanie nie jest również bez-
pośrednio związane z Olejnicą, chociaż 
w jakimś stopniu na pewno jej dotyczy. 
W rozmowach przeprowadzonych przeze 
mnie z Pani byłymi studentami, obecnie 
pracownikami Uczelni, wyraźnie słychać 
ton szacunku i poważania, jakim darzą 
Panią te osoby. W opinii 

moich rozmówców była Pani lubia-
nym i szanowanym przełożonym, suro-
wym na swój sposób, ale i sprawiedliwym. 
Jeden z pracowników użył określeń „życz-
liwa” i „opiekuńcza”. Proszę mi powiedzieć, 
jak można zapracować na szacunek? 
Jakim postępowaniem? Jakie przymioty 
charakteru powinien mieć nauczyciel aka-
demicki, aby po latach, tak jak Pani, mógł 
odczuwać satysfakcję i zadowolenie?

Zaskoczył mnie Pan tym pytaniem... 
Wydaje mi się, że w życiu ważne są dwie 
rzeczy. Pierwsza to bezpośredniość, 
a druga to uczciwość wobec ludzi. 
Ja przecież nie robiłam nic szczególne-
go. Zawsze jednak starałam się postępo-
wać uczciwie w każdym czasie i każdym 
miejscu. Z pracy na Uczelni nie wynio-
słam żadnych osobistych korzyści mate-
rialnych. Jedyne, co mam dzisiaj, to bo-
gate wspomnienia i... emeryturę.

Kończąc rozmowę chciałbym Pani 
serdecznie podziękować za trud włożony 
w organizację obozów w Olejnicy. Jestem 
przekonany, że ogromną wdzięczność 
żywią do Pani liczne, trudne już dzisiaj 
do policzenia, rzesze studentów, którzy 
w Olejnicy otrzymali nie tylko sporą daw-
kę wiedzy i umiejętności, ale mieli także 
okazję do zabawy i odpoczynku.

W imieniu własnym, Redakcji i Czytel-
ników gazety życzę Pani wszelkiej pomyśl-
ności i wielu pogodnych dni.

Henryk Nawara
(„Życie Akademickie” nr 10/94, 

październik 1994)

WYWIAD
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Większość ośrodków aka-
demickich na świecie jest 
podłączona do różnego 
rodzaju sieci komputero-

wych. Umożliwiają one przede wszyst-
kim jednoczesny dostęp do tych sa-
mych zasobów wielu użytkownikom 
(np. do zbiorów bibliotecznych, druka-
rek, programów, itp.) oraz usprawniają 
przepływ informacji (tzw. „poczta elek-
troniczna”, będąca czymś w rodzaju te-
lefonu, faksu i automatycznej sekretarki 
jednocześnie). We Wrocławiu powstaje 
sieć „metropolitalna”, która będzie pod-
łączona do międzynarodowej sieci kom-
puterowej INTERNET. Umożliwi to np. 
skorzystanie z biblioteki nie tylko Poli-
techniki Wrocławskiej czy Warszawskiej, 
ale również z każdej innej biblioteki 
na całym świecie.  Wszelkie prace z tym 
związane prowadzi Instytut Telekomu-
nikacji i Akustyki Politechniki Wrocław-
skiej pod kierownictwem prof.dra hab. 
inż. Daniela J. Bema.

Zgodnie z wnioskami Senackiej Ko-
misji ds. Komputeryzacji Uczelni, obra-
dującej w 1993 r. pod przewodnictwem 
prof. dra hab Gabriela Łasińskiego, kom-
puteryzacja AWF ma przebiegać etapo-
wo. Z jednej strony muszą powstać tzw.  
sieci lokalne w trzech miejscach: w re-
jonie ulicy Witelona, ulicy Rzeźbiarskiej 
i Stadionu Olimpijskiego, z drugiej nale-
ży dążyć do podłączenia uczelni do „sie-
ci metropolitalnej”.

W okresie wakacyjnym stworzono 
już sieci lokalne w rejonie ulic Witelona 
i Rzeźbiarskiej. Przy ul. Witelona znajdu-
je się również wyprowadzenie światło-
wodu sieci metropolitalnej, a następne 
nitki będą doprowadzone do Stadionu 
Olimpijskiego oraz Instytutu Rehabili-
tacji przy ul. Rzeźbiarskiej. Serce lokal-
nej sieci, zbudowane z serwera i lase-
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rowej drukarki sieciowej, znajduje się 
w Ośrodku Obliczeniowym. Dzięki wysił-
kom m.in. profesor  dr hab. Zofii Ignasiak 
udało się także pozyskać z KBN fundusze 
na zakup niezbędnego sprzętu; w tym 
komputerów HEWLETT-PACKARD (15 
szt. 486 SX, 4MB, 170MB + 2 serwery 486 
SX, 8MB, 340MB), a także kilku drukarek 
(1 laserowa i 4 atramentowe). Komisja 
Nauki rozdzieliła sprzęt w następujący 
sposób: 
• Biblioteka: 2 komputery, 1 używa-

na drukarka igłowa przekazana 
z Ośrodka Obliczeniowego.

• Ośrodek Obliczeniowy: serwer, 1 
komputer, 1 drukarka laserowa, 
streamer, CD-ROM.

• Dział Nauki: 1 komputer, 1 koloro-
wa drukarka atramentowa HP 560 
(udostępniana za zgodą Prorektora 
d/s Nauki.

• Instytut Rehabilitacji: serwer, 2 kom-
putery, 1 drukarka atramentowa HP 
520.

• Studium Języków Obcych: 1 kom-
puter.

• Wydawnictwo + Archiwum: 1 kom-
puter.

• Zakład Biochemii: 1 komputer.
• Zakład Historii Kultury Fizycznej: 1 

komputer.
• Katedra Lekkoatletyki: 1 komputer.
• Zakład Medycyny Sportu: 1 kompu-

ter.

• Zakład Piłki Nożnej: 1 komputer.
• Zakład Piłki Ręcznej: 1 komputer.
• Zakład Psychologii: 1 komputer.
• Dziekanat Studiów Zaocznych i Po-

dyplomowych: 1 drukarka atramen-
towa.

• Dziekanat Studiów Stacjonarnych: 1 
drukarka atramentowa.

W fazie realizacji znajduje się mała 
lokalna sieć komputerowa w Bibliote-
ce AWF. Umożliwi ona intensywniej-
sze przygotowanie do komputeryzacji 
wypożyczalni (wprowadzanie danych 
o zbiorach bibliotecznych, drukowanie 
kart bibliotecznych oraz kodów pasko-
wych), a także ułatwi bezpośredni do-
stęp do baz Ośrodka Informacji Nauko-
wej zainteresowanym pracownikom 
naukowym.

Wydaje się, że podobna inwestycja, 
jeszcze przed kompleksową kompu-
teryzacją Stadionu Olimpijskiego, jest 
potrzebna w kwesturze. Jest to uza-
sadnione sprawnością funkcjonowania 
kwestury w obliczu stale rosnącej liczby 
rachunków do zaksięgowania (chociaż-
by ze względu na opłaty studentów), 
a także sprawnością zarządzania i komu-
nikacji. Realizacja tego okablowania nie 
wpłynie nagatywnie na prace związane 
z komputeryzacją całego kompleksu 
Stadionu Olimpijskiego.

W niedalekiej przyszłości koniecz-
ne wydają się kompleksowe inwestycje 
w zakresie oprogramowania użytko-
wego i sieciowego. Prawdopodobnie 
skorzystamy  ze specjalnej oferty firmy 
MICROSOFT – „MOLP” (Microsoft Open 
Licence Pak), umożliwiającej hurtowy 
zakup i ulegalnianie oprogramowania 
na niezwykle korzystnych warunkach. 

Planuje się stworzenie „małej pra-
cowni komputerowej” z komputerów 
nieco przestarzałych (286), które prze-

Komputeryzacja 
Akademii Wychowania Fizycznego
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kazały m.in. Zakłady Biochemii i Historii 
Kultury Fizycznej oraz Ośrodek Obli-
czeniowy. Ze względu na ograniczone 
możliwości tych komputerów (w zasa-
dzie niemożliwa praca pod WINDOWS) 
w przyszłości trzeba będzie pomyśleć 
o pracowni „z prawdziwego zdarzenia”, 
jakich wiele znajduje się już w szkołach 
podstawowych i prawie we wszystkich 
średnich. „Mała pracownia” może być 
wykorzystywana do nauki podstaw 
obsługi komputera, edycji tekstów, ko-
rzystania z poczty elektronicznej, wpro-
wadzania danych, prostych obliczeń 
statystycznych, a nawet korzystania 
ze specjalistycznego oprogramowania 
np. do rejestracji obciążeń treningo-
wych. Wydaje się, że w dzisiejszych cza-
sach każdy absolwent naszej Uczelni, 
szczególnie trener, powinien również 
orientować się i umieć wykorzystywać 
w treningu nowoczesną technikę, która 
może być ważnym sprzymierzeńcem 
w jego przyszłej pracy. W bieżącym roku 
akademickim zaplanowano pod tym ką-

tem zajęcia fakultatywne dla 24 studen-
tów trzeciego roku. 

Funkcjonowanie sieci wymaga wy-
kwalifikowanej obsługi, stąd trwają dyskusje 
nad rolą Ośrodka Obliczeniowego w naszej 
Uczelni. Istnieją istotne argumenty za tym, 
aby zmienić zakres statutowych obowiązków 
pracowników Ośrodka (oczywiście za wiedzą 
i zgodą władz Uczelni). Zmiany mają pole-
gać na dążeniu do znacznego usamodziel-
nienia pracowników naukowych w zakresie 
prowadzenia typowych obliczeń statystycz-
nych poprzez zorganizowanie kursu ob-
sługi np. arkusza kalkulacyjnego Excel. Taki 
zabieg miałby odciążyć w istotny sposób 
wykwalifikowane osoby, które mogłyby 
wtedy otoczyć opieką sprzęt komputerowy 
na naszej Uczelni (kilkadziesiąt komputerów 
i drukarek), prowadzić racjonalną politykę 
zakupu sprzętu komputerowego, szkolić 
pracowników oraz zająć się administrowa-
niem lokalnych sieci komputerowych. Od 14 
listopada 1994 rozpoczynamy cykl szkolenia 
komputerowego dla osób zainteresowa-
nych tym tematem. Odbędą się kursy dla 

początkujących i zaawansowanych. Kurs dla 
zaawansowanych będzie przeznaczony dla 
osób, które posiadają już następujące umie-
jętności: potrafią włączyć dowolny program, 
umieją przygotować prosty dokument i sko-
piować go na dyskietkę, a następnie wczytać 
na innym komputerze i wydrukować, sforma-
tować dyskietkę, poruszać się w katalogach 
i zakładać katalogi, kopiować i kasować zbiory, 
instalować programy. Najbliższa oferta będzie 
dotyczyła czterech kursów podstawowych 
oraz dwóch dla zaawansowanych. Szczegóło-
we informacje zostały rozesłane do Zakładów.

W najbliższym czasie zostaną opu-
blikowane zasady korzystania z sieci 
komputerowej, a także ciąg dalszy dys-
kusji nad rolą Ośrodka Obliczeniowego, 
systemem dokształcania pracowników 
i innymi sprawami związanymi z wyko-
rzystywaniem techniki komputerowej 
w pracy administracyjnej i badawczej.

Zbigniew Haber
  Pełnomocnik Rektora ds. Komputeryzacji 

(„Życie Akademickie” 1994)

Tym razem nie tylko trady-
cyjnie zaczynam od tematu 
poczty elektronicznej, ale za-
mierzam temu tematowi po-

święcić cały tekst.
Uważny czytelnik poprzednich nu-

merów ‘Życia Akademickiego’, które za-
wierały cykl artykułów dotyczących sieci 
komputerowych, powinien poradzić sobie 
z dołączeniem się do Internetu na AWF 
i uruchomieniem programu do obsługi 
poczty elektronicznej. Zakładam więc, 
że program ten jest uruchomiony. Co da-
lej?

Mamy przed sobą menu główne pro-
gramu pmail. Jeżeli są kłopoty z uzyska-
niem tego menu proszę użyć klawisza 
‘Esc’. Teraz zastanówmy się, co właściwie 
chcemy zrobić: czy sprawdzić, jak posłu-
giwać się tym programem, czy wysłać 
list, czy może odebrać przesyłki, których 
się spodziewamy. Po udzieleniu sobie 
odpowiedzi na te pytania skorzystajmy 
z pomocy przedstawionych algoryt-

Otwórz drzwi do świata Internetu
poradnika użytkownika sieci 

Wybierz opcjê
„Notice board”,
gdzie s¹ proste
opisy programu.

Po wybraniu
dowolnej opcji

wciœnij klawisz F1.
Uzyskasz opis.

Czy znasz
angielski?

Czy uzyska³eœ
informacje?

Czy uzyska³eœ
informacje?

Czy naprawdê
musisz zajmowaæ

siê tym
programem?

Gratulacje!
Oby tak dalej.

Skontaktuj siê z
jakimœ guru

komputerowym.

Proponujê
spróbowaæ w dniu

jutrzejszym.

Zachêcam
do  lektury

poprzednich
numerów „¯ycia
Akademickiego”

Czy wiesz co to
jest poczta

elektroniczna i do
czego s³u¿y?

NIETAK

NIE

TAK

TAKNIENIE

TAK

NIE

TAK
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Zadzwoñ i spytaj o
adres Internetowy.

Wybierz opcjê
„Send a mail

message”

Czy znasz adres
Internetowy
adresata?

Czy znasz numer
telefonu adresata?

Czy to ktoœ na
AWF?

Wpisz:
To: (adres)

Subj: (nag³ówek) -
dwa, trzy s³owa,

czego ma dotyczyæ
list, np. ‘proœba’

Wpisz treœæ listu.
Wyœlij: Ctrl-Enter

Skontaktuj siê z
jakimœ guru

komputerowym.

Wciœnij klawisz F2
i poszukaj

Patrz punkt nr 1.Czy czujesz siê
kompletnie
zagubiony?

NIE TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

mów. 
1. Gdy czujemy się bezradni 

lub chcemy zorientować się, 
co to za program: 

2. Gdy jesteśmy przekonani, 
że chcemy wysłać list:

3. Gdy chcemy odebrać list:
Jeżeli przy włączaniu się do sieci otrzy-

mujemy informację o nowych listach, 
w pmailu pojawia się nowa opcja ‘New mail 
messages’. Korzystając z niej możemy nie 
tylko odczytywać listy, ale również odpo-
wiadać na nie. Wystarczy wcisnąć klawisz 
‘R’. Powinna pojawić się ramka, w której 
interesuje nas tylko pierwsza opcja: ‘Inc-
lude message’. Jeżeli wpiszemy ‘Y’ nasza 

odpowiedź będzie zawierała list nadawcy. 
Pozostałe opcje należy pominąć, wciskając 
kilkakrotnie klawisz ‘Enter’.

4. Gdy mamy zamiar przejrzeć listy 
w skrzynce:

Należy wejść do opcji ‘Browse mail 
messages’; potem wybrać odpowiedni 
list, który nas interesuje i zajrzeć do jego 
wnętrza, przyciskając klawisz ‘Enter’. Ko-
rzystając z tej opcji można dodatkowo:
•  od razu odpowiedzieć na list (klawisz 

‘R’),
•  kasować listy (klawisz ‘Del’) - wskazane 

jest robić to co jakiś czas, ponieważ 
po przepełnieniu skrzynki listy prze-
stają przychodzić,

•  porządkować przesyłki w tzw. folde-
rach (klawisz ‘F10’),

•  założyć książkę adresową (klawisz 
‘F3’),

•  zobaczyć, kto aktualnie pracuje 
w sieci lokalnej (klawisz ‘F4’),

•  zapamiętać list na dyskietce(klawisz ‘X’),
•  wydrukować list (klawisz ‘P’).

Ponadto w pmailu istnieje także opcja 
‘send files via mail’  umożliwiająca wysyła-
nie pocztą plików dowolnego rodzaju, 
np. programów lub dokumentów napi-
sanych w Wordzie lub Excelu. Dokład-
niejszy opis tych możliwości będzie za-
mieszczony w następnym numerze ‘Życia 
Akademickiego’.  

Roman Padula („Życie Akademickie” 1997)

W dzisiejszych czasach życie 
bez komputera, a także 
bez internetu staje się co-
raz mniej możliwe. Internet 

oferuje ludziom coraz więcej zasobów 
i usług. W miarę jego rozwoju powstają 
kolejne sposoby prezentacji, wymia-
ny i wyszukiwania informacji. Jednymi 
z pierwszych usług były gopher (tzw. 
świstaki) i wais (wide area information 
server – serwery informacyjne sieci roz-
ległych). Wymyślono jednak jeszcze lep-
szy sposób  nawigacji i przeszukiwania 
zasobów informacyjnych w sieci – WWW 
(world wide web – ogólnoświatowa pa-
jęczyna). Usługa ta szybko stała się głów-

nym narzędziem Internetu. Znajdziemy 
w niej niemal wszystkie informacje, 
interesujących ludzi, muzea  i galerie 
do zwiedzenia, szkoły, restauracje (nie-
które z nich dostarczą nam do domu 
jedzenie na zamówienie). Cokolwiek 
by nie wymyślić, jest to już prawdopo-
dobnie w sieci. Wszyscy ludzie mający 
dostęp do internetu mogą w nim    udo-
stępniać dowolne informacje: tworzyć 
własne strony czy nawet gromadzić się 
wokół jakichś zainteresowań. Ogrom-
ną popularność usługa ta zawdzięcza 
na pewno bardzo łatwej obsłudze i pro-
stemu sposobowi nawigacji oraz nie-
ograniczonym sposobom prezentacji. 

Żeby skorzystać z WWW, wystarczy tylko 
uruchomić odpowiedni program. 

Dzisiejsze przeglądarki interneto-
we to bardzo rozbudowane aplikacje. 
Potrafią wyświetlać strony WWW skła-
dające się z coraz to większej licz by róż-
norodnych elementów. Każdy nowy spo-
sób prezentacji informacji, który zaczyna 
zdobywać popularność, w krótkim cza-
sie staje się standardem i zwykle jest 
już obsługiwany przez kolejną wersję 
przeglądarki internetowej. Niecierpli-
wi mają zwykle wcześniej możliwość 
skorzystania z nowych technik przez np. 
ściągnięcie modułu plug-in, który po-
zwoli  rozszerzyć możliwości naszej prze-

WWW i Internet
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glądarki. Programy obsługujące WWW 
od dawna potrafią także korzystać z in-
nych usług sieciowych. Można korzystać 
w nich z nieco archaicznej już dziś usługi 
gopher, ale także przeglądać zasoby ftp 
lub przez kliknięcie uruchomić kolejną 
usługę – telnet czy nawet pocztę elek-
troniczną e-mail. Rozwój  i możliwo-
ści sieci WWW są bardzo duże i prawie 
nieograniczone. Następuje stopniowa 
integracja z internetem innych usług 
typu: telefonia, zakupy, radio, telewizja. 
Można na żywo oglądać koncerty czy 
słuchać radia. Zakupy stają się coraz 
bardziej powszechne. Wiele banków 
pozwala na zdalne zarządzanie swoim 
kontem. Na bieżąco jesteśmy informo-
wani o przebiegu jakiejś imprezy, np. 

w czasie zawodów widzimy rezultaty za-
wodników bądź też oglądamy transmisję 
bezpośrednią.

Wiele programów w sieci pozwala 
na rozmowy za pomocą klawiatury, mi-
krofonu i głośników, a także na wizję 
za pomocą kamer. Niektóre (w więk-
szości za opłatą) potrafią uzyskiwać 
połączenia telefoniczne.

Godnym polecenia jest polski pro-
gram „gadu-gadu”. Jest to małe narzędzie, 
przez       to pozwala nam tylko na rozmowę 
za po mocą klawiatury. Posiada jed-
nak wiele  innych pożytecznych rzeczy. 
Ma funkcję przypominania (to dla za-
pominalskich), funkcję informowania 
nas o nowej poczcie, a także wysyłania 
krótkich informacji tekstowych (SMS) 

na telefony komórkowe. SMS to idealne 
rozwiązanie, gdy chcemy tylko przesłać 
komuś informację; nie płacimy wtedy 
za drogie połączenia w telefonii komór-
kowej. Program można pobrać z http://
www.gadu-gadu.pl/.

Inną usługą jest możliwość spraw-
dzenia krajowych połączeń kolejowych 
i lotniczych – telnet://krj@mars.pg.gda.
pl/. Posłuchać stacji radiowych możemy 
tu – http://www.broadcast.pl/. Poszukać 
różnego oprogramowania: ftp://ftp.cdrom.
com/, ftp://ftp.icm.edu.pl/. Katalogi stron in-
ternetowych oraz wyszukiwarki: http://www.
yahoo.com/, http://www.altavista.com/, 
http://www.wp.pl/, http://www.arena.pl/.

Oskar („Życie Akademickie” 2001)

Pierwsze audycje studenckiego 
radia AWF we Wrocławiu „Sparta-
kus” nadawano z czwartego pię-
tra Domu Towarowego przy ulicy 

Świdnickiej. Tam właśnie mieścił się Dom 
Studencki AWF.

W 1976 roku oddano do użytku obec-
ny akademik, a w kwietniu 1980 urucho-
miono nowoczesne, jak na tamte czasy, 
studio radiowe. Powstała prawdziwa 
spikernia  o dobrych parametrach aku-
stycznych i pokój realizacji. Projektantem-
-budowniczym tego był pracujący do dziś 
Krzysztof Król. Obecnie został zmieniony 
stół mikserski oraz magnetofony. Ogrom-
ny – lampowy zastąpiono malutkim 
mikroprocesorowym, zaś magnetofony 
szpulowe zamieniono na kasetowe. Cięż-
kie, niewygodne magneto- fony reporter-
skie (o wadze ok. 12 kg) ustąpiły miejsca 
miniaturowym dyktafonom. Program 
Studia Radiowego obejmował serwisy 
informacyjne, audycje literackie, mu-
zyczne, poetyckie, satyryczne oraz kon-
certy życzeń. Te ostatnie wymagały wiele 
zachodu. Studenci dziennikarze space-
rowali po piętrach akademika, plącząc 
się w długim kablu mikrofonowym i zbie-
rali serdeczności, do których ilustrację mu-
zyczną emitowano ze studia.

Akademickie Studio Radiowe

            „Spartakus”
Kolejną modernizację Studio przeszło 

w 1992 roku. Zmieniła się rzeczywistość 
w naszym kraju, warunki na uczelni, zmie-
niali się redaktorzy-studenci. Redaktorem  
naczelnym w tym okresie została mgr Ewa 
Wiśniewska. Niezmieniona od lat została 
zasada: pełna realizacja pozaprogramo-
wych zajęć uczelni. Studentowi daje się 
szansę wykazania aktywności w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych. To z kolei 
łączy się z działalnością społeczną, proble-
mami socjalnymi i bytowymi społeczności 
akademickiej.

Jesteśmy studiem otwartym dla 
wszystkich studentów AWF, nie tylko 
dla mieszkańców akademika. Możemy 
pochwalić się wieloma nagrodami zdo-
bytymi w ogólnopolskich Przeglądach 
Studenckiej Twórczości Radiowej. Z naszej 
inicjatywy była  wydawana gazetka „Bibuł”. 
Realizowaliśmy nagrania piosenek do eli-
minacji konkursów piosenki studenckiej. 
Organizowaliśmy pomoc materialną dla 
poszkodowanego w wypadku studenta. 
Bardzo dobrze układa nam się współpra-
ca z Samorządem Studenckim. W naszym 
radiu po cyklu „Opowieści z gór” zrodził się 
pomysł  założenia Klubu Górskiego na na-
szej uczelni. Od kilku lat organizujemy bieg 
po schodach akademika na czas o nagrodę 

Redaktora Naczelnego Akademickiego 
Studia Radiowego „Spartakus”. W naszym 
Studiu panuje rodzinna atmosfera. Często  
odbywają się tu rozmowy pozamikrofono-
we na różne tematy, nie tylko z życia uczelni. 
Organizowane są wieczory wigilijne ze śpie-
waniem kolęd oraz spotkania przy ognisku 
na zakończenie roku akademickiego. To, 
co robimy na co dzień, procentuje w przy-
szłości. Absolwenci naszej uczelni, którzy 
odbyli praktykę dziennikarską właśnie 
u nas, pracują obecnie w poważnych środ-
kach przekazu, np. w PR Wrocław, „Wieczorze 
Wrocławia”, Telewizji Kablowej Opole, Ra-
diu „Aplauz”, „Nowinach Łódzkich” itp. Po-
zostali wchodząc w dorosłe życie mają 
zaszczepioną miłość do kultury w najszer-
szym tego słowa znaczeniu.

W tym roku pożegnaliśmy już absol-
wentów, którzy tworzyli nasz program 
radiowy, ich miejsca zajęli już częściowo 
studenci z młodszych lat, a nasz zespół 
redakcyjny zaprasza wszystkich chęt-
nych do współpracy, i to nie tylko z akade-
mika, ale i z zewnątrz, w myśl naszej starej 
zasady: przyjdź, zagraj dla siebie i przyja-
ciół. Zapraszamy.

Zespół redakcyjny ASR „Spartakus” 
(„Życie Akademickie” 2001)

CIEKAWOSTKI 
        z przeszłości
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Latem na Uczelni, we Wrocławiu 
i w kraju rozmawiało się przede 
wszystkim o powodzi, oczywi-
ście w uczelnianym, miejskim 

lub ogólnokrajowym aspekcie. (Fot.1) 
Woda w Akademii Wychowania Fizycz-
nego poczyniła niemałe straty, które 
oszacowano na około 36 miliardów sta-
rych złotych. Są to oczywiście jedynie 
straty w zasobach lokalowych, do któ-
rych doliczyć należy straty poniesione 
w wyposażeniu i w aparaturze nauko-
wej. Zniszczeniu uległo przede wszyst-
kim wyposażenie Zakładu Medycyny 
Sportu. Pracownikom tego Zakładu 
zabrakło, niestety, wyobraźni, aby ewa-
kuowali się na wyższe kondygnacje, 
co z pewnością zapobiegłoby totalne-
mu zniszczeniu aparatury. Stosowny 
rozkaz w tej sprawie winien wydać 
uczelniany Komendant Samoobrony 
i należy tylko zastanawiać się, czy taki 
rozkaz nie został wydany, czy też go 
po prostu nie wykonano. Zniszczonych 
zostało również kilka pomieszczeń spor-
towo-dydaktycznych, co stworzy z pew-
nością konieczność przeróżnych roszad 
programowych. Mówi się wprawdzie, iż 
zdewastowany parkiet w hali przy ulicy 
Parkowej zastąpi wykładzina kauczuko-
wa i hala jeszcze przed rozpoczęciem 
roku akademickiego zostanie oddana 
do użytku. Znacznie gorzej przedstawia 
się natomiast sprawa hali przy ulicy Wi-
telona, w której rozpocznie się remont 
kapitalny. (Fot.2) Jej dotychczasowi lo-
katorzy zostaną zatem wykwaterowa-
ni: sporty walki na ulicę Zielińskiego, 
a siatkarze i koszykarze prawdopodob-
nie do hali Akademii Rolniczej na ulicę 
Chełmońskiego. Nie wiadomo jeszcze, 
gdzie umieści się lekkoatletów. Docelo-
wo, po przeprowadzeniu remontu, hala 
przy ul. Witelona służyć będzie jedynie 
Katedrze Gier Sportowych i Katedrze 
Lekkoatletyki. Woda zalała także po-
łożone przy ulicy Mickiewicza stadion 
treningowy i kort tenisowy, które przez 
długi czas przypominały rozległe i ma-
lownicze jezioro. Nie ulega wątpliwości 

Po potopie

,iż nie prędko pojawią się na nich lekko-
atleci i tenisiści. Ucierpiał także tartano-
wy stadion lekkoatletyczny, zalany nie 
tyle przez wody powodziowe, ile przez 
wody podskórne. (Fot.3)Z jego osusze-
niem nie będzie jednak większych kło-
potów i wrześniowy Mityng Zjednoczo-
nej Europy dojdzie prawdopodobnie 
do skutku w zaplanowanym terminie. 
Nie wiadomo natomiast, czy szkoła pił-

karska będzie mogła przystąpić do bu-
dowy na Polu Marsowym nowych boisk 
piłkarskich, mimo iż dysponuje na ten 
cel środkami przyznanymi wcześniej 
przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Może nale- żłoby pomyśleć, aby te środ-
ki przeznaczyć na coś innego. Powódź 
stworzyła wiele nowych możliwości.

Ski („Życie Akademickie” 1997)
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Fot. 3 Powódź 1997r, Regina Kumala

Fot. 1 Powódź 1997r, Regina Kumala
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Od wielu lat Polska stara się 
o członkostwo w Unii Europej-
skiej. Nasze notowania na ryn-
ku europejskim są, obok Wę-

gier, bardzo wysokie. Wydana w lipcu 
br. opinia Komisji Europejskiej na temat 
przystąpienia Polski do struktur UE jest 
bardzo pozytywna, choć zmusza Pol-
skę do podjęcia wielu nowych reform. 
Wiele musi ulec zmianie, a w tym celu 
UE oferuje Polsce pomoc w postaci 
różnych programów wspierających 
przemiany gospodarcze, ekonomiczne 
i naukowe. Dążenia do stworzenia wol-
nego rynku i zapewnienia obywatelom 
Unii swobodnego przepływu kapita-
łu, siły roboczej, usług czy informacji, 
to oczywiście podstawowe zadania, 
jakie stawia sobie UE. Bardzo ważnym 
czynnikiem integrującej się Europy jest 
jednak również edukacja. Jest ona uzna-
wana przez obywateli państw człon-
kowskich UE za sprawę wewnętrzną 
państwa, a nie unijną – wspólną. Tyl-
ko ok. 30% badanych jest odmiennego 
zdania. Oni to pozwoliliby Unii decydo-
wać o systemie edukacji we wszystkich 
krajach członkowskich.

Nowe oblicze Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji stwarza traktat 
z Maastricht. Traktat ten narzuca UE 
niejako tworzenie nowego typu Eu-
ropejczyka, uświadomionego eduka-
cyjnie, nastawionego na nowe formy 
kształcenia, na kontakty z innymi człon-
kami UE, władającego kilkoma języka-
mi obcymi oraz dążącego do współ-

decydowania o europejskim systemie 
edukacyjnym poprzez wspieranie pro- 
gramów edukacyjnych o charakterze po-
nadpaństwowym, organizowanie akcji, 
kongresów i seminariów poświęconych 
tematyce unijnej, tworzenie nowych 
projektów oraz przyjmowanie nowości 
serwowanych w formie dyrektyw.

Polska jako kraj stowarzyszony 
ze strukturami UE ma również możli-
wość kształcenia Europejczyków. Unia 
Europejska oferuje nam wiele różnych 
form doskonalenia w zakresie eduka-
cji. Są to tzw. programy edukacyjne, 
mające na celu zintegrowanie Polski 
z krajami członkowskimi UE, współ-
pracę w dziedzinie badań naukowych, 
kreowanie europejskiego charakteru 
nauczania, ujednolicenia kwalifikacji 
zawodowych (wzajemne uznawanie dy-
plomów), naukę języków obcych oraz 
swobodę w wybieraniu miejsca własnej 
edukacji.

W ramach pomocy UE dla Polski 
mamy możliwość korzy- stania z kilku 
programów edukacyjnych, a jednym 
z nich – najbardziej popularnym – 
jest program Socrates. Jest to pro-
gram stworzony z myślą o państwach 
stowarzyszonych w UE. Polska może 
w nim uczestniczyć począwszy od br. 
aż do roku 1999.

Program Socrates to zarówno pro-
gram współpracy na rzecz integracji 
europejskiej przedszkoli, szkół pod-
stawowych i średnich, zgodnie z hasłem 
„Europa w szkole” zwany da- lej Come-

CIEKAWOSTKI 
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Europejskie
         programy 
edukacyjne

nius, koordynacja współpracy pomię-
dzy uczelnia- mi – Erasmus, wspieranie 
nauczania języków obcych za- równo 
uczniów jak i nauczycieli – Lingua, jak 
i rozwijanie i wspomaganie współpracy 
pomiędzy instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się nauczaniem na od-
ległość – Odl, realizacja programu dla 
ekspertów oświatowych poprzez wizy-
ty studyjne w państwach członkowskich 
– Arion oraz tworzenie sieci informa-
cyjnej o systemie edukacji oraz prowa-
dzonych lub planowanych reformach 
– Eurydice.

Programów edukacyjnych ofero-
wanych przez UE Polsce i innym krajom 
stowarzyszonym jest wiele. Nie jest 
oczy wiście celem niniejszego artykułu, 
aby je wszystkie opisać. Należy jednak 
pamiętać, iż są one przeznaczone dla 
wszystkich: zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli, niezależnie od wielu zain-
teresowań czy rodzaju szkoły. Mają one 
wspierać rozwój edukacyjny, zachęcać 
do nawiązywanie kontaktów, prowadze-
nia badań naukowych oraz nauki języ-
ków obcych.

Więcej informacji na temat euro-
pejskich programów edukacyjnych 
mogą Państwo otrzymać w przedstawi-
cielstwie Komisji Europejskiej w War-
szawie oraz w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, bądź w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Waldemar Szastak 
(„Życie Akademickie” 1998)
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Akademia Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu, od po-
czątku swojego istnienia, mia-
ła świadomość jak ważne jest 

uatrakcyjnianie i dostosowywanie ofer-
ty kształcenia do potrzeb dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości, a współ-
praca międzynarodowa zawsze stanowi-
ła istotny element rozwoju Uczelni. Prio-
rytetem działań podjętych przez Władze 
AWF była mobilność studentów i pra-
cowników  oraz przyjmowanie studen-
tów i kadry akademickiej z zagranicz-
nych uczelni na całym świecie. Działania 
te były realizowane na podstawie umów 
międzyinstytucjonalnych, a później 
również poprzez programy edukacyjne, 
które wspierały współpracę finansowo 
i organizacyjnie. 

Nasza Uczelnia bardzo mono zaan-
gażowała się w dwa programy – Era-
smus i CEEPUS.

Ważnym krokiem w rozwoju umię-
dzynarodowienia naszej Uczelni był 
udział w Programie CEEPUS, który był 
pierwszym programem współpracy 
wielostronnej w dziedzinie edukacji 
pomiędzy krajami Europy Środkowej, 
koordynowanym przez Biuro Uznawal-
ności Wykształcenia i Wymiany Mię-
dzynarodowej (a dziś NAWA – Narodo-
wa Agencja Wymiany Akademickiej). 
Podstawowym celem Porozumienia 
CEEPUS było wspieranie wymiany aka-
demickiej w zakresie kształcenia oraz 
doskonalenia zawodowego studentów 
i nauczycieli akademickich. Program 

Erasmus
w kontekście obchodów 
              75-lecia uczelni

oferował, między innymi, stypendia 
krótkoterminowe na realizację staży 
naukowych w ramach Sieci Akademic-
kich. W roku 2003 AWF wraz z partnera-
mi z Czech (Palacky University, Masaryk 
University), Słowacji (Komensky Univer-
sity), Słowenii (University of Lubliana) 
i Bułgarii (National Sports Academy) 
zrzeszyła się w sieci CEEPUS CZ-59 Ada-
pted physical activity (APA). 

W ramach programu CEEPUS stu-
denci wyjeżdżali na 4 tygodnie do jed-
nej z uczelni partnerskich i  brali udział 
w  wykładach oraz hospitowali i uczest-
niczyli w ćwiczeniach z przedmiotów: 

-  Sport, gry i zabawy osób niepełno-
sprawnych

-  Rekreacja ruchowa osób niepełno-
sprawnych. 

Nauczyciele akademiccy brali udział, 
jako obserwatorzy, w 10 dniowych zaję-
ciach dydaktycznych oraz w rokrocznie 
organizowanym spotkaniu koordynato-
rów uczelnianych, gdzie ustalano prio-
rytety i materiały dydaktyczne związane 
z siecią tematyczną. 

W latach 2004 – 2008 z naszej Uczelni 
wyjechało 10 studentów i 8 nauczycieli 
akademickich oraz przyjechało 10 stu-
dentów i 10 nauczycieli zagranicznych. 

Fot. 2. prof. Paul Shirill i  prof. James Gostomski I studenci University of Wisconsin -River 
Falls w USA
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Kilka lat wcześniej nasza Uczelnia 
rozpoczęła już współpracę międzyna-
rodową w ramach jednej z najbardziej 
znanych na świecie i lubianych inicjatyw 
wymiany akademickiej – Programu Era-
smus.  

Erasmus, uruchomiony przez Ko-
misję Europejską 15 czerwca 1987 
roku obejmujący szkolnictwo wyższe, 
ma na celu finansowanie wyjazdów za-
granicznych do krajów europejskich:

- studentów na studia 
- studentów i absolwentów na prak-

tyki
- nauczycieli akademickich celem 

prowadzenia zajęć
- pracowników celem szkolenia. 
Obecnie Erasmus+ jest wynikiem 

połączenia następujących europejskich 
inicjatyw realizowanych przez Komisję 
Europejską w okresie 2007-2013: pro-
gramu Uczenie się przez całe życie, pro-
gramu Młodzież w działaniu, Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, progra-
mów współpracy z krajami uprzemysło-
wionymi w dziedzinie szkolnictwa wyż-
szego.

Kraje uczestniczące w programie 
Erasmus+ to: 28 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państwa EFTA: Islan-
dia, Liechtenstein, Norwegia, oraz pań-
stwa kandydujące do Unii Europejskiej: 
Turcja, Republika Macedonii.

W czerwcu 2000 Akademia Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu oficjal-
nie zgłosiła swój udział w programie 
Erasmus i poprzez specjalny wniosek 
wykazała gotowość organizacyjną, me-
rytoryczną oraz listę uczelni partner-
skich. Lista uczelni partnerskich, na tam-
ten czas, była krótka i zawierała tylko 
dwie uczelnie (Katholieke Universiteit 
Leuven i Deutsche Sporthochschule 
Köln). Dziś w ofercie Erasmusa jest 77 
uniwersytetów partnerskich. Do pierw-
szych mobilności doszło w roku akade-
mickim 2002/03.

Dotychczas w Erasmusie wzięło, po-
przez AWF, udział 1180 studentów pol-
skich i zagranicznych (studia i praktyki) 
oraz 535 pracowników uczelni polskich 
i zagranicznych (szkolenia i dydaktyka). 
Akademia wykorzystała na powyższe 
cele środki finansowe w wysokości 1 749 
129 euro co stanowi ok. 8 milionów zło-
tych. Wszystko wskazuje na to, że liczby 
te nadal będą rosły, choć czasy niełatwe 
- pandemia COVID niestety nieco zaha-
mowała mobilność.

W czym tkwi magia Erasmusa?
Wymiana studencka to najprostszy 

i często najtańszy sposób na to, aby 
jeszcze w czasie studiów zamieszkać 
za granicą, szlifować znajomość języ-
ka obcego w naturalnym środowisku, 
poznawać nową kulturę, zwiedzać nie-

znane miejsca oraz nawiązywać mię-
dzynarodowe przyjaźnie na całe życie. 
Dla nauczycieli akademickich dużą 
wartość stanowi wymiana doświad-
czeń, metod nauczania i wiedzy oraz 
możliwość nawiązania długofalowych 
kontaktów międzynarodowych, często 
będących szansą na współpracę nauko-
wą. Możemy się pochwalić kilkoma zna-
czącymi sukcesami na polu naukowym, 
a nawet komercyjnym. 

W skutek nawiązanych kontaktów 
międzynarodowych, Akademia Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu, 
podpisała umowę sprzedaży licencji 
(LICENCE AGREEMENT) z firmą PALOS 
SPORTS na produkcję i dystrybucję 
na terenie Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady i Unii Europejskiej, produktów 
obecnie znanych pod nazwą BRAINball. 
Nigdy wcześniej w historii Uczelni nie 
doszło do tego typu działań w wymiarze 
międzynarodowym. (fot.1)

A to dzięki, między innymi, progra-
mowi Erasmus prof. dr hab. Andrzej Ro-
kita, dr Ireneusz Cichy i dr Sara Wawrzy-
niak mieli szansę wizytować University 
of Wisconsin - River Falls w USA oraz kil-
kukrotnie podjąć w gościnę amerykań-
skich profesorów Paula Shirilla i Jamesa 
Gostomskiego wraz ze studentami. Czas 
poświęcony na dyskusji i prezentacji po-
tencjałów naszej Uczelni otworzył kolej-
ne drzwi do kolejnych kontaktów. (fot. 2)

Kolejnym znaczącym osiągnięciem 
międzynarodowym, był udział dra hab. 
Grzegorza Żurka, prof. AWF, w projek-
cie KidMove, poświęconym tworzeniu 
dobrych praktyk trenerskich w obsza-
rze sportu młodzieży szkolnej i łączą-
cym dotychczasową wiedzę badawczą 
z praktycznymi umiejętnościami i do-
świadczeniem. Wspólnie wypracowane 
dobre praktyki były skoncentrowane 
na młodych sportowcach, a ich tworze-
niu przyświecał nadrzędny cel: miały 
zapobiegać przedwczesnej rezygnacji 
z aktywności sportowej oraz przeciw-
działać urazom związanym z uprawia-
niem sportu. Ta historia , jak wiele innych 
historii sukcesu na naszej Uczelni, zaczę-
ła się od wyjazdu profesora Grzegorza 
Żurka do Helsinki Metropolia Universi-
ty (Finlandia) w ramach Programu Era-
smus. Gospodarzem tej wizyty była Pani 
Anita Ahlstrand, pracująca w School of 
Rehabilitation and Examination, która 
po wysłuchaniu wykładów i poznaniu 
bliższych zainteresowań naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych pro-Fot. 3 dr Sebastian Klich
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fesora Żurka zaproponowała mu dołą-
czenie do zespołu realizującego projekt 
w ramach programu Erasmus+, jednak 
już w innym działaniu, zwanym Part-
nerstwa Strategiczne. Efekty pracy mię-
dzynarodowego zespołu przedstawione 
na stronie www.kidmove.eu, prezento-
wane były podczas spotkania Erasmusa 
na Stadionie Narodowym (XII 2019), jak 
też były przedmiotem ogólnopolskich 
warsztatów dla nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz trenerów pracujących 
z dziećmi i młodzieżą. 

W grudniu 2018 roku, pod bande-
rą programu Erasmus, została podpi-
sana umowa z Yangzhou University 
w Chinach. Yangzhou University znajdu-
je się w prowincji Jiangsu, która należy 
do najbogatszych w całych Chinach. 
Obustronna wymiana pracowników 
akademickich dała możliwość zdoby-
cia nowych doświadczeń naukowych, 
wymiany doświadczeń dydaktycznych, 
a także zapoznania się z wyposażeniem 
sal dydaktycznych oraz infrastruktu-
rą akademicką. W roku 2019 w trakcie 
wizyty dr Sebastiana Klicha, dr hab. 
Adama Kawczyńskiego oraz dr hab. Da-
riusza Mroczka zostało utworzone Chiń-
sko–Polskie Laboratorium (CHINESE 
– POLISH LABORATORY ON SPORT and 
BRAIN SCIENCE). Utworzona jednostka 
badawcza łączy zainteresowania obu 
stron i koncentruje się na badaniach 
w kulturze fizycznej, sporcie oraz aktyw-
ności mózgu w aspekcie wysiłku fizycz-
nego. Współpraca jest bardzo efektywna 
i w ramach badań prowadzonych przez 
CHINESE – POLISH LABORATORY ON 
SPORT and BRAIN SCIENCE powstało już 
10 publikacji z wysokim wskaźnikiem 
Impact Factor. (fot.3)

Dr hab. Joanna Szczepańska-Giera-
cha, prof. AWF przyznała, że gdyby nie 
środki pozyskane dzięki programowi 
Erasmus+  jej historia nigdy by się nie za-
częła. Staże szkoleniowe w  Fondazione 
Ospedale San Camillo IRCCS Venice Italy, 
a dokładnie w Laboratory of Neurore-
habilitation Technologies, umożliwiły 
poznanie sprzętu, w zakresie rehabilita-
cji neurologicznej z użyciem systemów 
do wirtualnej rzeczywistości, wart milio-
ny złotych, którego nie ma i prawdopo-
dobnie jeszcze długo nie będzie w Pol-
sce. Pani profesor miała okazję poznać 
młodych naukowców, którzy odnoszą 
ogromne sukcesy na arenie międzyna-
rodowej, w tym prof. Andrea Turolla, 
niespełna 40-letni naukowiec, którego 

Fot. 4 Malwina Sapeta w Olinek Hungary

Fot. 5 koordynatorki programu Erasmus w otwartym oknie Erasmus Spot

Fot. 6 Dzielenie się doświadczeniami w czasie Erasmus Open Day
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Index Hircha wynosi obecnie 16. Za-
inspirowana swoimi doświadczeniami 
Pani Szczepańska-Gieracha stworzyła 
niewielki zespół młodych naukowców 
i wraz z nimi i naszymi partnerami z San 
Camillo zaczęła przygotowywać 3 duże 
przeglądy literatury z zakresu wirtual-
nej terapii w rehabilitacji i psychiatrii. 
Ważnym wsparciem metodologicznym 
okazał się dr Paweł Kiper, pracownik 
Laboratory of Neurorehabilitation Tech-
nologies, który ukończył studia pody-
plomowe z zakresu „Systematic Reviews 
and Meta-analysis Cochrane” na Uni-
wersytecie w Modenie. Dr Kipper został 
zaproszony na Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu w ramach 
realizacji programu Erasmus i wygłosił 
wykłady dla naszej społeczności akade-
mickiej.  Pani profesor Joanna Szczepań-
ska-Gieracha została wyróżniona w roku 
2020 w projekcie 30 Kreatywnych Wro-
cławia, w dziedzinie nauka. 

Czym jednak byłby Program Erasmus 
bez studentów i historii ich sukcesu. Do-
świadczenia każdego z 1180 studentów 
AWF, którzy wyjechali na studia lub prak-
tykę w ramach programu są wyjątko-
we i warte opisania – w Biurze Erasmus 
często wspominany jest na przykład 
uczestnika wymiany Łukasza Derdow-
skiego, który dzięki udziałowi w Progra-
mie Erasmus, po ukończeniu Akademii 
został wykładowcą uczelni Univeristy of 
Stavanger w Norwegii, w której spędził 
jeden semestr swoich studiów. Dzięki 
studiom w Budapeszcie na Semmel-
weis University Malwina Sapeta zna-

lazła wymarzoną pracę jako terapeuta  
w Sher Rehabilitation Bp- Olinek, to fir-
ma specjalizującą się w kompleksową 
terapią dzieci z dysfunkcjami neurolo-
gicznymi, metabolicznymi i genetycz-
nymi. (fot. 4)W ostatnich latach dzięki 
udziałowi w praktyce zagranicznej, 
nasza studentka Lidia Szewc mogła 
podjąć pracę w zagranicznym ośrodku 
terapeutycznym i ukończyć procedurę 
nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty. 
W roku 2016/17, zaraz po I roku stu-
diów licencjackich, wyjechała do Lázně 
Teplice v Čechách na praktyki z zakresu 
fizjoterapii. W roku 2019/20, będąc stu-
dentką studiów magisterskich, wybrała 
na praktyki tę samą placówkę z zamia-
rem nostryfikacji dyplomu i podjęciem 
pracy zawodowej w Czechach. Pande-
mia pokrzyżowała jej plany. Praktyka 
została przerwana. Ale Lidka zdała eg-
zamin uprawniający ją do wykonywania 
zawodu w Czechach. W tych zwariowa-
nych czasach udowodniła, że posiada 
wiedzę i posługuje się językiem czeskim 
i sama na to zapracowała, z małą pomo-
cą i wsparciem Erasmusa. A program 
Erasmus to również sukcesy i zmiany 
w życiu prywatnym – nowe znajomości, 
nawiązane relacje, doświadczenia życia 
za granicą i na własny rachunek. Era-
smus daje szanse i stwarza możliwości, 
ale to studenci sami decydują jak je wy-
korzystają. 

Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu zespołu Biura Erasmus pozyskane 
w ramach Programu środki finansowe 
rok rocznie przyczyniają się nie tylko 

do rozwój zainteresowania międzynaro-
dową wymianą akademicką wśród stu-
dentów i pracowników, ale także do roz-
woju infrastruktury Uczelni i wzrostu 
prestiżu Uczelni. (Fot. 5) W ten sposób 
od początku realizacji programu Era-
smus w AWF powstał Erasmus Meeting 
Point – miejsce dedykowane studentom 
polskim i zagranicznym przeznaczone 
do nauki, spotkań i integracji oraz Era-
smus Spot – punkt informacyjny Era-
smusa, przestrzeń dla wszystkich zainte-
resowanych programem i mobilnością, 
w którym można uzyskać szczegółowe 
informacje i dopełnić formalności, a tak-
że porozmawiać, podzielić się doświad-
czeniami, nawiązać nowe kontakty. Ideą 
uruchomienia Erasmus Meeting Pointu 
oraz Erasmus Spotu jest bycie blisko stu-
dentów i pracowników, aby zachęcać ich 
do wyjazdów, informować o możliwo-
ściach, upowszechniać i promować ideę 
mobilności i otwartości. Erasmus to też 
różnego rodzaju wydarzenia i inicjaty-
wy – dni integracyjne dla studentów 
przyjeżdzających, dni kariery, spotkania 
z pracodawcami, dni życzliwości, miko-
łajki, Halloween i inne święta okoliczno-
ściowe – rozmowy, śmiechy i kolorowe 
ciasteczka! W działania chętnie włączają 
się przyjaciele Erasmusa– studenci i pra-
cownicy, Uczelniana Rada Samorządu 
Studenckiego, wolontariusze, weterani 
Erasmusa. Przez wszystkie lata realizacji 
Programu w AWF Erasmus stał się jedną 
wielką społecznością :) (Fot. 6)

Historii sukcesu jest wiele, większe 
i mniejsze, a prawie wszystkie spinane 
na stronie internetowej w zakładce Era-
smus, Okiem Stypendysty, zapraszamy! 
(Fot. 7)

Erasmus to ludzie, emocje. Wzajem-
nie uczymy się siebie, poznajemy swo-
ją różnorodność i  sprawiamy, że nasz 
świat staje się bardziej kolorowy. Za-
praszamy do kontaktu. Mamy piękny 
punkt Erasmusa (Erasmus Spot, Hala 
Wielofunkcyjna), miejsce do dzielenia 
się doświadczeniami (Erasmus Meeting 
Point, Biblioteka) oraz biuro gdzie zała-
twiamy wszelkie formalności. 

Lubimy wydarzenia niosące radość 
i gwar i po tym nas poznacie.

Monika Ilecka-Folcik
Magdalena Opala

Fot. 7 studenci zagraniczni w czasie wycieczki po Wrocławiu
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Olejnicę znają oczywiście wszy-
scy studenci i zdecydowana 
większość pracowników wro-
cławskiej Akademii Wycho-

wania Fizycznego. Jest to jednak często 
znajomość dość powierzchowna i dlate-
go też postanowiliśmy raz jeszcze przyj-
rzeć się jej na nowo.

Przemęckie błota
Na początku było tylko błoto. Zale-

gało ono grubą warstwą dno równo-
leżnikowej Pradoliny Warszawsko-Ber-
lińskiej (czyli Dolinę Środkowej Obry 
o powierzchni ponad 400 km kwadrato-
wych) oraz południkową rynnę jeziorną, 
wyżłobioną przez wody polodowcowe 
zlodowacenia leszczyńskie- go. W ryn-
nie tej, długiej na około dwadzieścia 
kilometrów, ulokowało się trzynaście 
jezior o łącznej powierzchni ponad 800 
hektarów. Są to, patrząc od północy, je-
ziora: Przemęckie Małe, Błotnickie, Prze-
męckie Duże, Radomierskie, Olejnickie, 
Osłonińsko-Górskie, Wieleńskie, Trzysto-
niowe, Białe, Miałkie, Brneńskie, Lincjusz 
i Brzeźe. Rynna ta koło Zaborowca łączy 
się  z inną rynną jeziorną, w której leżą je- 
ziora: Zapowiednik, Maszynek, Krzywe, 
Dominickie, Wielkie, Małe, Bosz kowskie 
i Trzebidzkie. Jak zatem widać, wód i bło-
ta na tym terenie nigdy nie brakowało. 
Świadczą  o tym najlepiej topograficzne 
nazwy miejscowe typu Przemęt, Błotnica, 
Olej nica, Wieleń czy Brenno, które od ba-
gien, błota i moczarów swój bezpośred- 
ni źródłosłów wywodzą. 

Błotnisty teren był niegdyś znacznym 
utrudnieniem komunikacyjnym, ale   

Spojrzenie 
  na Olejnicę

stwarzał jednocześnie dodatkowe moż- 
liwości obronne. Nic zatem dziwnego, 
iż tutejsze osadnictwo ma bardzo starą 
metrykę i sięga jeszcze epoki brązu. 
W Łękach Małych, leżących na dnie Pra-
doliny Warszawsko-Berlińskiej, odkryto 
kurhany szkieletowe kultury unietyckiej, 
a w Bruszczewie koło Śmigla – osadę 
kultury łużyckiej. O ciągłości osadniczej 
na tym terenie świadczy także cmen-
tarzysko ciałopalne kultury pomorskiej 
i grobów kloszowych w Sokołowicach 
oraz liczne grodziska wczesnośrednio-
wieczne w Łupicy, Przybyszowie, Mo-
chach, Przemęcie, Gościeszynie, Pro-
chach, Wielichowie, Popowie i Czaczu.

W zaraniu polskiej państwowości 
okolice te stanowiły także odrębne te-
rytorium plemienne (o powierzchni ok. 
2000 km kwadratowych), wchodzące 
w skład protopaństwa Polan.

Najważniejszym ośrodkiem na tym 
terenie był bez wątpienia Przemęt, 

w którym już na przełomie XII i XIII wie-
ku mieściła się siedziba kasztelana. Zapis 
z 1210 roku wspomina bowiem o pro-
wincji Premontensi, a zapis z 1242 roku 
wymienia miejscowość Premut. Kaszte-
lania przemęcka przetrwała zresztą aż 
do rozbiorów Rzeczypospolitej. Niektó-
rzy twierdzą nawet, jakoby Przemęt już 
w 1140 roku posiadał prawa miejskie, ale 
jest to mało prawdopodobne. Za miasto 
(oppidum) uznał go dopiero Władysław 
Jagiełło w 1406 roku.

Wieleńska legenda
Jeden z autochtonów mieszkających 

w pobliżu Olejnicy opowiadał mi ludo-
wą legendę, która choć wadliwie przez 
niego interpretowana, ma jednak swoją 
dość charakterystyczną wymowę.

W przededniu polskiej państwowości 
nad jeziorem wieleńskim osiadł pogań-
ski kapłan imieniem Welony, który przy-
wędrował tutaj aż z Rugii. Jego          zadaniem 
było strzeżenie świętego ognia, który 
płonął w tutejszej pogańskiej świąty-
ni. Kapłan miał córkę imieniem Sława, 
która zakochała się w obcym rycerzu 
i przyjęła dla niego wiarę chrześcijańską. 
Welony, oburzony jej postępkiem i wier-
ny swoim pogańskim bogom, utopił ją, 
niczym Marzannę, w wieleńskim jezio-
rze. Zrozpaczony rycerz wraz z martwą 
Sławą na rękach uszedł w okoliczne bory. 
Nad pobliskim jeziorem pochował zwło-
ki ukochanej i wystąpiwszy ze służby 
książęcej, zaczął pędzić żywot pustel-
nika. Obok jego pustelni powstała póź-
niej osada, która wzięła swoją nazwę 
od imienia zamordowanej Sławy.
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Jak widać, legenda ta ludowym zwy-
czajem etymologię miejscowości Sława  
łączy z imieniem córki pogańskiego ka-
płana. Jest to jednak oczywisty non sens, 
ponieważ baza apelatywna slav- pocho-
dzi z praindoeuropejskiego k’leu- po wy-
mianie miękkiego k na prasłowiańskie 
s. Praindoeuropejski wyraz oznaczał   wil-
goć, a jego baza zachowała się do dzisiaj 
w nazwie etnicznej Słowianie. Można 
zatem przypuszczać, iż prasłowiańska 
Sława wywodziła swój rodowód od zale-
gającego tutaj błota. 

Dlaczego jednak w XIII wieku na tu-
tejszych błotach osiedlili się cystersi, nie 
wiadomo. Może chrześcijański klasz-
tor miał za zadanie zatrzeć, żywe wciąż 
jeszcze na tym terenie, wspomnienia 
o pogańskiej świątyni? Nazwa uroczyska 
Święte  zdaje się to niedwuznacznie po-
twierdzać. (Fot.1)

Zakon cystersów
Zakon cystersów założył opat be-

nedyktyński – św. Robert w 1098 roku 
w Citeaux we Francji, a jego regułę za-

twierdził papież   Paschalis w 1119 roku. 
Do Polski cystersi  przywędrowali w XII 
wieku z niemieckiej  Pforty. Długosz wy-
mienia ich najstarsze  klasztory, które 
powstały w Jędrzejowie (1140), Lądzie 
i Wągrowcu (1145), Lubiążu (1155), Sule-
jowie (1176), Oliwie (1178), Wąchocku 
(1179) i Koprzywnicy (1186). W 1234 
roku komes wielkopolski – Bronisz osa-
dził także cystersów w Gościkowie koło 
Międzyrzecza. W połowie XIII wieku filia 
tego klasztoru powstała w Kaszczorze, 
zwanym wówczas  Antiguum Claustrum. 
W 1278 roku cystersi z Gościkowa prze-
jęli także na własność Wieleń (zwany La-
cus Sancte Marie) i przenieśli do niego 
filialne   opactwo z Kaszczora. Darowiznę 
tę (uzupełnioną o siedem okolicznych 
wsi) potwierdzili swoim dokumentem 
książęta wielkopolscy: Bolesław Poboż-
ny i Przemysław II.

W 1408 roku król Władysław Jagieł-
ło podarował klasztorowi w Wieleniu 
kolejne miejscowości, między inny-
mi Radomierz i Przemęt, a w 1418 
roku konwent klasztorny przeniósł się 
z Wielenia do Przemętu. W 1604 roku 
rozpoczęto tutaj budowę nowych 
gmachów klasztornych, a w 1651 roku 
podjęto decyzję o budowie nowe-
go kościoła. Prace nad jego budową 
trwały blisko połowę stulecia i kiero-
wali nimi trzej opaci: Mikołaj Żegocki, 
Zyg- munt Suliński i Robert Zbierski. 
Projekt nowej świątyni wykonał Włoch 
Tomasso Poncino, a architektami bio-
rącymi bezpośredni udział w budowie 
byli także Włosi: Giorgio i Giovanni Ca-
tenazzi. W wyniku ich prac powstała 
w Przemęcie monumentalna bazylika 
trójnawowa, o czteroprzęsłowej na-
wie i transepcie oraz niezwykle boga-
tym zdobieniu barokowym. Zamiast 
kamienia i tynku świątynię oblicowa-
no surową cegłą. Jej fasada stanowi 
także przykład zarzucenia dawnych 
przepisów zakazujących cystersom 
wznoszenia wież kościelnych. Wyrosły 
tu bowiem dwie strzeliste wieże, uj-
mujące po bokach elewację frontową, 
przyobleczoną w dwie kondygnacje 
kolumnad.

W 1725 roku wieże uwieńczone zo-
stały ozdobnymi hełmami. W siedem-
naście lat później klasztor nawiedził 
jednak pożar, a jego odbudowę w la-
tach 1758-1759 doprowadził do koń-
ca opat Hieronim Turno. W 1782 roku 
po- nowny pożar strawił hełm wieży 
północnej. Odbudowali go dopiero Fot.2 Kościół w Przemęcie, z Archiwum Życia Akademickiego
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po dwu- stu latach Władysław i Euge-
niusz Burowie z Brenna.

W wieku XVIII, w okresie reformy za-
konu, konwent przemęcki pozostawał 
na uboczu zachodzących zmian, w cie-
niu innych, wielkich opactw. Ostatecz-
ną zagładę klasztorowi przyniosła ka-
tastrofa Rzeczypospolitej. Znie- siono 
go bowiem w 1805 roku, przekazując 
klasztorne dobra rodowi Key selrin-
gów, a kościół miejscowej parafii św. 
Andrzeja.

U schyłku XIX wieku parafia ta prze-
prowadziła restaurację świątyni. Zbu-
rzono wtedy, niestety, większość zabu-
dowań klasztornych. Przetrwał jedynie 
krużganek przylegający do nawy połu-
dniowej i jedno wolno stojące skrzydło 
dawnego, klasztornego czworoboku. 
(Fot.2)

Szwedzka Mogiła
Czy Olejnica wchodziła w skład 

owych siedmiu wsi, które wielkopolscy 
książęta podarowali cystersom, nie wia-
domo. Biorąc jednak pod uwagę naj-
starsze zapisy pobliskich miejscowości 
(Przemęt – 1210, Mochy – 1210, Wieleń 
– 1278, Kaszczor – 1285, Radomierz – 

XIII w., Błotnica – 1395, Brenno – XIII w.) 
jej także należałoby przyznać XIII-wiecz-
ny rodowód. Pierwotnie była to niewiel-
ka osada smolarzy i rybaków, położo-
na nad brzegiem jezior: Olejnickiego 
i Osłonińskiego, które stanowiły ongiś 
jeden akwen. Podział jeziora nastąpił 
w XV wieku, kiedy to wieleńscy cystersi 
usypali kilkusetmetrową groblę, która 
podzieliła akwen i połączyła w ten spo-
sób Wieleń z Przemętem. Grobla ta przy-
bliżyła bez wątpienia Olejnicę do świata.

Podczas najazdu szwedzkiego w XVII 
wieku na pobliskiej Wyspie Konwaliowej 
stacjonował ze swoim dwustuosobo-
wym oddziałem chłopskim sławny par-
tyzant Rzeczypospolitej, starosta babi-
mojski, Krzysztof Żegocki. Szwedzi mieli 
z Żegockim „nieuregulowane rachunki”, 
ponieważ w październiku 1655 roku 
zdobył on Kościan, obsadzony przez 
czterystuosobową szwedzką załogę. 
Oddziały Karola Gustawa, pod dowódz-
twem generała Wrzesowicza, postawiły 
sobie zatem za punkt honoru pojmanie 
Żegockiego i zorganizowały w tym celu 
zmasowany atak na Wyspę Konwaliową. 
W sukurs Polakom przyszła jednak silna 
burza, która rozszalała się wówczas nad 

jeziorem Olejnickim. Wicher był tak po-
tężny, że rozbił szwedzkie tratwy  o małą 
wysepkę, położoną nieopodal grobli, 
która od tego czasu nosi nazwę Szwedz-
kiej Mogiły.

Poza tym wojennym epizodem ży-
cie w Olejnicy toczyło się jednak swoim 
utartym rytmem, pozbawionym więk-
szych i ciekawszych wydarzeń. Smolarze 
na co dzień wypalali smołę, a rybacy ło-
wili ryby. W najbliższych oko- licach już 
w XVII wieku rozwijać się także poczęło 
młynarstwo i kowastwo. Młynarzom słu-
żyły liczne wiatraki, które zachowały się 
do dzisiaj w Radomierzu, Błotnicy, Star-
kowie, Górsku, Dominicach, Kaszczorze 
i Brennie. Wiatrak w Brennie, pochodzą-
cy jeszcze z 1676 roku, jest najstarszą 
tego typu budowlą w Wielkopolsce. 
Po miejscowych kowalach pozo- stała 
natomiast szachulcowa kuźnia z XVIII 
wieku w Radomierzu.

W początkach naszego stulecia 
w Olejnicy ulokowane zostało leśnictwo, 
a budynek leśniczówki stał się pierw-
szym murowanym domem w osadzie. 
Dopiero w 1918 roku rozegrały się na tym 
terenie doniosłe wydarzenia. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej, na mocy de-

Fot.3 Szwedzka Mogiła, z Archiwum Życia Akademickiega
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cyzji komisji międzysojuszniczej, na linii 
jezior: Przemęckiego, Olejnickiego i Wie-
leńskiego, wytyczono granicę polsko-
-niemiecką. Fakt ten spotkał się jednak 
z ostrym protes- tem Polaków zamiesz-
kujących Wieleń, Brenno, Osłonin, Wije-
wo i Zaborowiec. 8 stycznia 1919 roku 
wybuchło tutaj powstanie wielkopol-
skie, wzniecone przez mieszkańców po-
bliskiego Górska. Powstańcy zajęli Wieleń, 
Kaszczor i Mochy i przesunęli w ten spo-
sób linię graniczną do tak zwanych Bia-
łych Gór, czyli wzgórz leżących na zachód 
od Wijewa. Komisja międzysojusznicza nie 
zaakceptowała jednak tego faktu i cofnęła 
granicę na wschód, na linię szosy wiodą-
cej ze Wschowy do Wolsztyna. Polakom 
po usilnych staraniach udało się jednak 
w 1920 roku odzyskać Wijewo, Rado- myśl 
i Potrzebowo oraz ustalić przebieg granicy 
na rzeczce Czernicy oddalonej o kilka kilo-
metrów na zachód od Olejnicy.

W latach 1930-1935 kilkakrotnie prze-
bywał tutaj pułkownik Stefan Grot – Ro-
wecki, dowódca 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty w Lesznie i przyszły komendant 
główny Armii Krajowej. Jako zapalony 
myśliwy polował często w olejnickich 
lasach oraz urządzał tutaj doroczny bieg 
św. Huberta.

We wrześniu 1939 roku byli podko-
mendni Roweckiego z 55. Poznańskie-
go Pułku Piechoty, zamiast bronić się 
na swoich pozycjach obronnych, ude-
rzyli nieoczekiwanie na Niemców i za-
jęli Wschowę. Był to wprawdzie suk- ces 
bardzo krótkotrwały, nie mniej nader 
znaczący. Polacy weszli bowiem po raz 
pierwszy na terytorium wroga i zmusi-
li osadników niemieckich do panicznej 
ucieczki. (Fot.3)

Turyści, studenci i wczasowicze
Dzisiejsza Olejnica nie przypomina 

już w niczym dawnej osady smolarzy i ry-
baków. Znikły stare, drewniane domy, 
a na ich miejscu wzniesiono nowo 
czesne, murowane budynki. Wieś liczy 
obecnie jedenaście numerów i mieszka 
w niej na stałe około siedemdziesięciu 
osób. Nad jeziorem Osłonińskim   w cią-
gu kilkunastu lat wyrosła duża dzielnica 
domów letniskowych z tara- sami i de-
koracyjnymi ogrodami. Współczesne-
go obrazu dopełniają dwie restauracje, 
nowoczesny sklep spożywczo-prze-
mysłowy oraz dwa kioski z warzywami 
i gazetami. W ostatnim roku wieś wzbo-
gaciła się o automatyczne połączenie te-
lefoniczne, estetyczny chodnik i nazwy 

nielicznych tutaj ulic. Radni z Przemętu, 
którzy nazwy te zatwierdzali, nie wyka-
zali jednak zbytniej pomysłowości.

Jest więc w Olejnicy ulica Jeziorna 
i Nadjeziorna, Górska i Podgórska, Leś- 
na i Łąkowa, ale nie ma ulicy Krzysztofa 
Żegockiego, Stefana Grota Roweckiego 
czy Wisławy Szymborskiej. Znakomita 
poetka i laureatka Nagrody Nobla spę-
dzała tu bowiem kilkakrotnie swoje wa-
kacje, o czym opowiedział mi miejscowy 
leśniczy – Juliusz Kwiasowski:

Szymborska przyjeżdżała tutaj kilka-
krotnie na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych. Po raz pierwszy 
przywiózł Ją do Olejnicy zmarły już doktor 
Siuda, wybrany ongiś Wielkopolaninem 
roku. Siuda, chociaż mieszkał w Buku, wy-
wodził się spod Przemętu i Błotnicy i do-
skonale znał tutejsze tereny. Szymborska, 
która przyjechała tutaj wówczas z Korne-
lem Filipowiczem, zauroczyła się Olejnicą 
na zawsze. Początkowo mieszkała               u pań-
stwa Lewandowskich i Wojciechów, póź-
niej przeniosła się do nas, do  leśniczówki. 
Przyjeżdżała potem jeszcze kilkakrotnie 
na dwa, trzy tygodnie. Filipowicz łowił 
ryby, ona zaś uwielbiała spacery po la-
sach. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi do tego 
stopnia, że odwiedzaliśmy ich potem 

Fot.4 Wisława Szymborska na wczasach w Olejnicy, z Archiwum Życia Akademickiego
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w Krakowie. Przestała przyjeżdżać do Olej-
nicy dopiero po śmierci Filipowicza, chyba 
sześć lat temu. (Fot.4)

Awans Olejnicy dokonał się zatem 
za sprawą wczasowiczów i turystów, 
którzy coraz częściej odwiedzać poczęli 
tę malowniczo położoną miejscowość. 
Oblicza się, iż w sezonie przebywa tutaj 
od dwóch do trzech tysięcy wczasowi-
czów, którzy nadają miejscowości swo-
isty charakter. Boom turystyczny roz-
począł się już w latach sześćdziesiątych, 
kiedy to powstawać tu taj zaczęły pierw-
sze ośrodki wypoczynkowe, przynależ-
ne do zakładów ze Strzegomia, Świe-
bodzic, Świdnicy czy Poznania. W 1964 
roku do Olejnicy trafili także pracownicy 
AWF we Wrocławiu: doc. dr Zofia Do-
wgird, Bolesław Haczkiewicz i Zbigniew 
Skrocki, którzy uzyskawszy poparcie 
miejscowego leśniczego i władz gmi-
ny Przemęt, postanowili zorganizować 
tutaj dydaktyczno-szkoleniowy ośro-
dek uczelniany. Teren był oczywiście 
całkowicie niezagospodarowany, ośro-
dek trzeba było budować od podstaw. 
Pierwszy obóz zorganizowano już latem 
tego samego roku. Studenci mieszka-
li wówczas w wojskowych namiotach, 
spali na drewnianych pryczach, sto-
łowali się w kuchni polowej, a swoje 
potrzeby fizjologiczne załatwiali w tak  
zwanej latrynie. Już w pierwszym roku 
wykonano olbrzymią pracę: karczowano 
drzewa, oczyszczono jezioro, zamonto-
wano pierwsze pomosty i prowizorycz-
ne zadaszenie stołówki. Później ustawio-
no drewniane „sławojki” oraz stajnie dla 
koni, ponieważ prowadzona wówczas 
była specjalizacja jeździecka. Przy nad-
jeziornej skarpie powstała także prowi-
zoryczna świetlica, którą dopiero w 1967 
roku zastąpiono pawilonem namysłow-
skim, zwanym popularnie „stodołą”. 
Pierwszych dziesięć lat upłynęło zatem 
w nader spartańskich warunkach.

Pod koniec lat sześćdziesiątych wy-
asfaltowano polne drogi, a GS w Prze-
męcie wybudował restaurację „Leśną”, 
która pełniła rolę studenckiej sto- łów-
ki. W 1973 roku przybył do Olejnicy jej 
obecny dyrektor – Ryszard Ludkiewicz, 
któremu władze Uczelni powierzyły 
zadanie budowy nowych sanitariatów 
i rozwiązanie problemu bieżącej wody. 
Stacjonarność Olejnicy rozpoczęła się 
zatem od ubikacji. Dyrektor Ludkiewicz 
wspomina tamte czasy z prawdziwym 
rozrzewnieniem:

Kiedy przybyłem tu po raz pierwszy, zasta-
łem zaledwie pięć drewnianych domków, 
w których mieszkała kadra instruktorska. 
Studentów kwaterowano wówczas w na-
miotach. Nie było prądu, wody i węzłów sa-
nitarnych. Wodę pobiera no bezpośrednio 
z jeziora. Przystąpiłem do wiercenia studni 
i budowy obiektu sanitarnego. Na sanita-
riaty wybraliśmy odpowiednio zaadapto-
wany projekt typowy. Był to pierwszy wybu-
dowany przez nas obiekt w Olejnicy, a jego 
od danie do użytku stało się prawdziwym 
świętem. Potem zbudowaliśmy studnię 
i trafostację, co umożliwiło nam w miarę 
normalną egzystencję.

Drugim etapem była budowa nabrze-
ża i hangaru żeglarskiego. Hangar ten 
powstawał na gruncie prywatnym, na-
leżącym do państwa Józefowskich, i mu-
sieliśmy odbyć z nimi długie i mozolne roz-
mowy. Trzeba było także pogłębić jezioro, 
co wydawało się prawdziwie syzyfową 
pracą. Wywoziliśmy tony mułu, a woda 
wciąż nanosiła go na nowo. Potem wbi-
jaliśmy w dno dębowe pale, aby ustabili-
zować nabrzeże. Na polu pana Józefow-
skiego powstał hangar żeglarski w którym 
można było zmagazynować sprzęt pływa-
jący. Pracowaliśmy wtedy na trzy zmia-
ny i całe przedsięwzięcie zakończyliśmy 
w czasie zaledwie sześciu tygodni.

Później przystąpiliśmy do budowy 
stołówki, ponieważ posiłki w „Leśnej” 
pozostawiały bardzo wiele do życzenia 
i dochodziło na tym tle do częstych konflik-
tów. W l977 roku zaprojektowany został 
pawilon gastronomiczny, a rok później 
oddaliśmy go już do użytku. Obiekt ten 
liczy prawie dwa tysiące metrów kwadra-
towych, a jego budowa była szczególnie 
skomplikowana, ponieważ materiały 
budowlane musieliśmy przywozić często 
z bardzo odległych miejscowości.

Czwartym etapem, realizowanym już 
w początkach lat osiemdziesiątych, była   
budowa bazy noclegowej dla studentów 
i dla kadry. Istniejące domki kempingowe 
były bowiem w bardzo złym stanie, a cią-
głe rozbijanie i zwijanie namiotów bar-
dzo uciążliwe. Dla kadry wybudowaliśmy 
budynek hotelowy na około sześćdziesiąt 
miejsc, a dla studentów dziesięć szałasów 
obliczonych na l60 osób. Budowa szała-
sów była przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę, gdyż użytkownicy bardzo je sobie 
chwalą.

W l992 roku ośrodek w Olejnicy wy-
dzierżawiony został klubowi sportowemu 
AZS AWF. Zaowocowało to wybudowa-
niem boisk sportowych i kortu tenisowego, 

a w roku ubiegłym oddaliśmy do użytku 
basen kąpielowy. Było  w prawdzie wiele 
głosów krytycznych: po co nad jeziorem 
buduje się basen, ale jakość wody w jezio-
rze zaczęła gwałtownie się psuć i budowa 
basenu stała się prawdziwą koniecznością. 
W roku bieżącym dokonaliśmy także mo-
dernizacji części sanitariatów w hotelu, 
oddaliśmy do użytku drugi kort tenisowy 
oraz czekamy na zainstalowanie automa-
tu telefonicznego. W ten sposób po trzy-
dziestu kilku latach powstał w Olejnicy 
ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy z praw-
dziwego zdarzenia. (Fot.5)

Kiedy pytam dyrektora Ryszarda Lud-
kiewicza o plany na przyszłość, stwier-
dza, iż od Olejnicy nie ma w tej chwili 
odwrotu. Chcielibyśmy , aby ośrodek 
działał przez okrągły rok. W tym celu nale-
ży jednak rozwiązać problem   ogrzewania 
pomieszczeń, wybudować halę sportową, 
rozbudować hotel o dalsze sto miejsc noc-
legowych, wybudować restaurację i ka-
wiarnię. Se- zonowy ośrodek nie jest bo-
wiem w stanie pokryć w całości kosztów 
własnego utrzymania. Rozpoczęliśmy 
już starania o środki finansowe na ten cel 
i finalizujemy ostatecznie nasz wniosek 
o przekazanie tutejszego terenu w wie-
czyste użytkowanie uczelni. Jeżeli środki 
otrzymamy jeszcze w tym roku, skłonny 
jestem przypuszczać, iż w przyszłym roku 
inwestycje te zostaną zrealizowane.

Park krajobrazowy
Turystyczne walory Olejnicy pod-

nosi bez wątpienia utworzony w 1991 
roku Przemęcki Park Krajobrazowy 
o powierzchni 21 450 ha, który obejmu-
je pojezierną część Pojezierza Leszczyń-
skiego o cennych walorach przyrodni-
czych z dużą ilością jezior i lasów  oraz 
urozmaiconą rzeźbą powierzchni 
o znacznej deniwelacji terenu. Różnica 
poziomów na terenie parku waha się 
bowiem od 60 m npm (okolice Przemę-
tu i Błotnicy) do 120 m npm (okolice Wło-
szakowic i Hetmanic). Administracyjnie 
park   wchodzi w skład gmin: Przemęt, 
Włoszakowice i Wijewo, i rozciąga się 
od Nowej Wsi i Sączkowa na północy, 
Kaszczora i Lginia na zachodzie, Buczy-
ny na południu oraz Krzycka i Bisku-
pic na wschodzie. Olejnica znajduje się 
w jego zachodniej, niżej położonej czę-
ści. Na terenie parku znajdują się dwa 
ścisłe rezerwaty przyrody, zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie Olejnicy: 
Torfowisko nad Jeziorem Świętym i Wy-
spa Konwaliowa. Powierzchnia torfowi-
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ska wynosi 7,59 ha i chroni się w nim 
charakterystyczną roślinność zielną oraz 
pływający kożuch mchów. Powierzch-
nia Wyspy Konwaliowej wynosi 20,15 
ha i ochroną objęta jest na niej świetli-
sta dąbrowa z domieszką sosen i brzóz, 
w której runie rośnie łanowo konwalia 
majowa, w tym również różowa. W pla-
nach jest także utworzenie nowych rezer-
watów: kwaśnej dąbrowy koło Włosza-
kowic, ptasiego lęgowiska na jeziorze 
Trzebidzkim oraz rezerwatu krajobrazo-
wego o charakterze leśno-jeziorno-łą-
kowym nad jeziorami Wielkim  i Małym. 
W ubiegłym roku na zachodnim brzegu 
jeziora Olejnickiego wytyczono niezwy-
kle interesującą ścieżkę przyrodniczo-le-
śną, na której wyeksponowano i opisano 
najciekawsze okazy roślinności rosnącej 
na tym terenie.

W parku od dwudziestu trzech lat 
gospodarzy leśniczy Juliusz Kwiasowski. 
Tak jak wielu mieszkańców wioski, 
leśniczy posiada ścisłe związki  z Aka-
demią Wychowania Fizycznego: jego 
żona ukończyła na AWF Wy dział Turysty-
ki i prowadzi dzisiaj sezonową restaura-
cje „Diana”, córka zaś   ukończyła Wydział 
Rehabilitacji i pracuje w leszczyńskim 
„Akwawicie”. Pan Julian przeniósł się 
do Olejnicy w 1975 roku z leśnictwa Lu-
bosz, leżącego w nadleśnictwie Pniewy. 
Kiedy osiedlał się tutaj, wieś była biedna  
i zaniedbana, niemniej dzisiaj, kiedy minę-
ło już trzydzieści lat jego pracy  zawodo-
wej, uważa, że związał się z nią na stałe.

Pytam go o tutejsze leśnictwo, które 
udzieliło letniego schronienia naszym  
studentom.

Leśnictwo olejnickie obejmuje ok. 
l030 hektarów. Rozciąga się ono od Wie- 
lenia, po Wyspę Konwaliową i Jezioro 
Dominickie. Jest to teren niezwykle 
i urozmaicony i ciekawy florystycznie. 
Rośnie w nim zarówno bór świeży jak 
i bór mieszany wilgotny, o dużej ilości 
gatunków drzew i krzewów. Lasy obfi-
tują w znaczną ilość zwierzyny łownej. 
Jestem łowczym w obwodach nr l2 i l3, 
które obejmują ok. l2 tys. ha powierzch-
ni, w tym około 4 tys. ha lasu i pogłowie 
jeleni na tym terenie obliczam na blisko 
40 sztuk. Ze względu na pojemność ło-
wiska jest ich zatem co najmniej o l00% 
za dużo. Dzików mamy od l50 do 200 
sztuk. Osobiście zastrzeliłem tutaj odyń-
ca o wadze blisko 200 kilogramów. 
Mamy także znaczną ilość saren, które 
wyrządzają największe szkody w lasach. 
Wielkimi szkodnikami są także kruki, 
które znajdują się jednak pod całkowitą 
ochroną i dlatego też walka z nimi jest 
niezwykle trudna. Skutecznie walczymy 
za to z owadami, a zwłaszcza z brudnicą 
mniszką, która jest niezwykle groźnym 
szkodnikiem leśnym. Jej plagę zdołali-
śmy już jednak opanować. 

Jako interesującą ciekawostkę pan 
Julian po daje także, że w sąsiednim le-
śnictwie gnieździ się rzadki już w Polsce 
orzeł bielik, a przez jego lasy przeciągają 
wędrowne łosie i wilki. 

Pytam go, czy olejniccy turyści nie 
sprawiają mu zbytnich kłopotów.

Najtrudniej oczywiście jest przeżyć 
sezon  turystyczny ze względu na po-
ważne zagrożenie pożarowe. W roku bie-
żącym pożarów nie  było wprawdzie 

dużo, ale mieliśmy już próby celowego 
podpalenia nad jeziorem Domienickim. 
Las podpalany jest najczęściej za pomo-
cą słoików z benzyną, do których wkła-
da się zapaloną świeczkę. Sprawcy tych 
podpaleń praktycznie są nieuchwytni, 
tym bardziej ,                           iż na terenie obejmującym 
ponad l000 hektarów dysponuję zaled-
wie 6-8 osobami służby leśnej.

Co o Olejnicy myślą studenci? 
Jak się okazuje, studenci w Olejnicy 

nie tylko uczą się i wypoczywają, ale 
także pracują.   Bernardeta Józefowska, 
studentka V roku  Wydziału Wychowa-
nia Fizycznego, jest córką właściciela 
terenu, na którym uczelnia wy budowała 
swój hangar żeglarski. Jej ojciec gospo-
darzy wprawdzie na 30 hektarach ziemi, 
ale Bernardeta sama zarabia na swoje        
utrzymanie. Już trzeci rok pracuje jako 
bar manka w ajencyjnym bufecie na tere-
nie ośrodka i twierdzi, że zarobione tutaj 
w sezonie pieniądze zabezpieczają jej 
byt       na następne pół roku.

Urodziła się w Olejnicy, do szkoły 
podstawowej chodziła w Radomierzu 
i Przemęcie, a liceum ukończyła w Ko-
ścianie. Potem wybrała Akademię Wy-
chowania Fizycznego.

W Olejnicy napatrzyłam się na stu-
dentów tej uczelni, a że zawsze lubiłam 
sport i ruch, postanowiłam podjąć studia 
na AWF. Rozpoczęłam je w l994 roku, a dzi-
siaj zbliżam się do ich końca. Swoją pracę 
magisterską przygotowuję w Zakładzie 
Rekreacji i Turystyki na temat zachowań 
rekreacyjnych wczasowiczów na terenie Po-
jezierza Leszczyńskiego. Pragnę w niej okre-
ślić relacje wypoczynku czynnego w stosun-
ku do wypoczynku biernego. Sama preferuję 
oczywiście wypoczynek czynny, ponieważ 
lubię pływać i biegać, a we Wrocławiu pro-
wadzę zajęcia z aerobiku.

Pytam Bernardetę, czy mocno związa-
na jest z Olejnicą.

Bardzo mocno. Przyjeżdżam tutaj 
na każdy weekend. Jest to bowiem miej-
sce, w którym naprawdę można wypocząć. 
Tutejsze lasy i wody stwarzają swoisty 
i niepowtarzalny mikroklimat. W zeszłym 
roku byłam we Włoszech  i przyjechałam 
stamtąd mocno zawiedziona.

Osobiście nie lubię tłumów, a ciszę 
i spokój odnajduję właśnie w Olejnicy. Jest 
to miejscowość równie atrakcyjna latem, 
jak i zimą. Las jest bowiem zawsze, on ni-
gdy nie wyjeżdża. Poza tym zimą pojawia 
się śnieg, zamarza jezioro... Nie nudziłam 
się tutaj nigdy. Po ukończeniu studiów 

Fot.5 z Archiwum Życia Akademickiego
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chciałabym pracować na tym terenie jako 
nauczyciel wychowania fizycznego, a póź-
niej – po rozbudowie ośrodka – pracować 
w nim być może jako animator rekreacji. 
Najprawdopodobniej w przyszłym roku 
podejmę pracę nauczyciela w przemęckiej 
szkole podstawowej, w której pracuje już 
inny absolwent wrocławskiej AWF, wywo-
dzący się z Olejnicy – Paweł Lewandowski.

Na moje pytanie, czy nie myślała 
o tym, aby po studiach starać się o pracę 
we Wrocławiu, gwałtownie zaprzecza.

Nigdy... Chociaż Wrocław podoba 
mi się jako miasto, nie mogłabym w nim 
mieszkać na stałe. Jest  hałaśliwy i mę-
czący. Z trudnością mogę w nim wytrzy-
mać od weekendu do weekendu. Zawsze 
marzę o tym, aby jak najprędzej powrócić 
do domu.

Podobnego zdania jest także Elżbie-
ta Małecka, studentka II roku Wydziału 
Rehabilitacji, pracująca jako barmanka 
w restauracji „Diana”.

Chociaż Elżbieta wywodzi się z Lubi-
na, z Olejnicą związana jest bardzo emo-
cjonalnie.

Przyciąga mnie tutaj klimat, swoisty 
nastrój oraz ludzie. Mój tutejszy pobyt 
jest niczym innym, jak ucieczką przed mę-
czącym miastem. Jestem tutaj już po raz 
drugi, ale przypuszczam, że z pewnością 
nie            po raz ostatni. Łączę przyjemne z poży-
tecznym, ponieważ dorabiam sobie jako 
barmanka w „Dianie”. Szefowa „Diany”, 
która jest żoną leśniczego, udostępniła 
mi za darmo mieszkanie w leśniczówce, 
więc nie wydaję zbyt wiele pieniędzy i przy-
puszczam, że za miesięczną pensję będę 

mogła sfinansować moje dalsze wakacje 
i że zostanie mi ich jeszcze trochę na moje 
najpilniejsze potrzeby.

Praca, którą tutaj wykonuję, bardzo 
mi odpowiada, ponieważ lubię bezpo-
średnie kontakty z ludźmi. Spotykam 
tu zresztą bardzo interesujących ludzi.

Elżbieta odwiedzi po raz drugi Olejni-
cę jeszcze w tym roku razem z zespołem 
„Kalina”, który przyjedzie tutaj na dzie-
sięciodniowe zgrupowanie. Odwiedzi 
ją także w roku następnym jako uczest-
niczka obozu dydaktycznego i prawdo-
podobnie ponownie zatrudni się jako 
barmanka w „Dianie”. Pytam ją, czy tak 
częste wizyty w tej samej miejscowości 
w końcu jej nie nudzą?

Absolutnie nie... Do Olejnicy można 
przyjeżdżać po kilka, a nawet kilkanaście 
razy. Tu absolutnie nie można się nudzić.

Elżbieta po ukończeniu studiów nie 
wróci jednak do Olejnicy. Zostanie chy-
ba rehabilitantką dziecięcą i pragnie 
podjąć pracę w Domu Dziecka w Ścina-
wie. Za Olejnicą będzie jednak tęsknić, 
bo miejscowość ta wciąga podobno ni-
czym wakacyjny narkotyk.

I co dalej
Zgadzam się ze słowami dyrektora 

Ryszarda Ludkiewicza, że od Olejnicy nie 
ma już odwrotu. W tę urokliwą miejsco-
wość uczelnia zainwestowała bowiem 
pokaźne kwoty pieniędzy i dalsza droga 
wiedzie już tylko w jednym kierunku: 
do przodu. Nie ulega wprawdzie wąt-
pliwości, że ośrodek jest wciąż jeszcze 
niedoinwestowany i w znacznym stop-

niu zdekapitalizowany, ale cofnąć się już 
nie można. Z pewnością trzeba rozebrać 
większość domków kempingowych, któ-
rych siermiężny standard przypomina 
jeszcze wczesne lata Gomułki, ale trzeba 
je zastąpić czymś nowym, odpowiadają-
cym współczesnym czasom.

Trzeba także dołożyć starań, aby 
ośrodek sezonowy przekształcić w ośro-
dek całoroczny, umożliwiający organi-
zowanie w nim nie tylko obozów stu-
denckich, ale także różnych zgrupowań 
sportowych, sympozjów i konferencji 
naukowych. W tym celu należy przede 
wszystkim rozwiązać problem ogrze-
wania pomieszczeń, powiększyć bazę 
noclegową oraz wybudować przynaj-
mniej niewielką halę sportową. Odnoszę 
wprawdzie wrażenie, że przy rozpoczętej 
już modernizacji ośrodka zastosowano 
niezbyt prawidłowe priorytety inwe-
stycyjne. Budowa sezonowego base-
nu kąpielowego nad jeziorem nie była 
bowiem z całą pewnością inwestycją 
priorytetową. Obiegowe twierdzenie, iż 
woda w pobliskim jeziorze nie nadaje 
się do kąpieli, nie jest bowiem zbyt wia-
rygodne. Akwen zarasta wprawdzie glo-
nami, ale nie obniża to wcale klasy jego 
czystości. Według słów miejscowego 
leśniczego zalicza się on bowiem w dal-
szym ciągu do klasy pierwszej.

Tajemnicę tej kontrowersyjnej inwe-
stycji wyjaśnia mi jednak Dyrektor Ad-
ministracyjny Uczelni  inż Lesław Basara:

Otrzymaliśmy zgodę i środki na budo-
wę w Olejnicy basenu przeciwpożarowe-
go. Inwestycję tę zdołaliśmy jednak prze-
profilować i wybudować basen pływacki.

Chwała władzom Uczelni za ich po-
mysłowość, chociaż historia ta jest nieco 
śmieszna. Warszawscy decydenci zgo-
dzili się bowiem na budowę i przyznali 
środki finansowe na basen przeciwpo-
żarowy, leżący w odległości 50 m od je-
ziora.

W chwili obecnej nie warto już jed-
nak do tego wracać. Trzeba cieszyć się, 
że ośrodek wzbogacił się o nowy obiekt 
sportowy, ale w dalszym ciągu należy 
szukać możliwości uzyskania dodatko-
wych środków finansowych na całorocz-
ne wykorzystanie Olejnicy. Ciekawy je-
stem, na jaki tytuł inwestycyjny zostaną 
one przyznane. 

Jerzy Jankowski

Fot 6. Jan Siudecki, Olejnica - jezioro Górskie, źródło AbeBooks
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…jest taki leśny dukt gdzie prze-
ganiasz z oczu pajęczynę snu, gdzie 
tkwiąc na pomoście wśród nawałnicy 
chmur i porywów wiatru zanurzasz się 
w otchłań wspomnień, jest taka polana 
gdzie mrugające gwiazdy spełniają każ-
de najskrytsze marzenie, jest takie miej-
sce… (Fot.1)

Olejnica - mała  miejscowość, po-
łożona na ziemi leszczyńskiej, miejsce 
realizacji obozów letnich wrocławskiej 
AWF, żyje własnym, wewnętrznym ryt-
mem. Ten wyczuwalny wszystkimi zmy-
słami puls akcentowany jest terminami 
przyjazdu kolejnych (z każdym rokiem 
jakby młodszych) studentów. Z chwilą, 
kiedy kończy się obóz, kiedy nie słychać 
już młodzieńczego, radosnego gwaru, 
nawoływań i głośnego śmiechu, gdy 
rankiem nikogo nie budzi dźwięk obo-
zowego dzwonu, miejsce to ogarnia me-

lancholia i smutek... Niewielu jest takich, 
którzy bez żalu rozstają się z tym miej-
scem, szczególnie wówczas, kiedy oko-
liczne jeziora i lasy ukazują w promie-
niach wrześniowego, jesiennego słońca 
pełnię swej urody. (Fot.2)

Przyjechałem do Olejnicy  w 1974 roku 
jako student Akademii Wychowania Fi-
zycznego na swój programowy obóz let-
ni. Trzy lata później już jako absolwent 
naszej Uczelni rozpocząłem  działalność 
dydaktyczną  na obozach, która trwała 
nieprzerwanie do 2019 r.  W okresie po-
nad 40 lat prowadziłem zajęcia ze stu-
dentami na blisko 160 obozach, praco-
wałem  z dziećmi  na koloniach, byłem 
organizatorem i uczestnikiem konferen-
cji naukowych, pomagałem w realizacji 
studenckich zgrupowań integracyjno-a-

Jest takie miejsce na 
ziemi gdzie rankiem 
rozmawiasz z ptakami…

daptacyjnych. Odkryłem najpiękniejsze 
zakątki Olejnicy, poznałem wszystkie 
jej tajemnice. Pokochałem to miejsce, 
nietknięte cywilizacyjnym zamętem, 
przyrodę, znalazłem ukojenie dla zmę-
czonych  zmysłów. (Fot.3) Poznałem też 
ludzi mądrych, wrażliwych, uczynnych, 
gotowych do wyciągnięcia dłoni w po-
trzebie,  ludzi  starszych ode mnie, goto-
wych   bezinteresownie dzielić się   swo-
ją   wiedzą o świecie, jego zawiłościach 
i meandrach.  Im też poświęcam i dedy-
kuję, korzystając z gościnnych łamów 
Życia Akademickiego,  ten okoliczno-
ściowy materiał.

Od  początku miałem zaszczyt  współ-
pracować w Olejnicy z najlepszymi dy-
daktykami naszej Uczelni. Prowadziłem 
zajęcia pod skrzydłami blisko 20 kie-

Fot.2 Archiwum H. Nawara
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rowników obozów min.: Krystyny Świer-
czyńskiej, Henryka Antczaka, Tadeusza 
Koszczyca, Tadeusza Fąka,  a w ostatnich 
latach współpracując z młodszymi kole-
gami i przyjaciółmi: Ryszardem Błachą, 
Wojciechem Bigielem, Jackiem Gro-
belnym, Piotrem Zarzyckim, Michałem 
Załęskim, Ludwiką Kosińską i Piotrem 
Piwowarczykiem. Są na Uczelni osoby, 
które  nieprzerwanie  od wielu lat  przy-
jeżdżają w to miejsce. To nieformalne 
grono miłośników Olejnicy tworzą m.in.: 
Maria Grabowska,, Mirosław Fiłon, Tade-
usz Fąk,  a także  profesorowie: Tadeusz 
Bober, Tadeusz Koszczyc, Zofia Ignasiak, 
Krystyna i Marek Zatoń, Marek Woźniew-
ski, Juliusz Migasiewicz, Paweł Kowalski, 
Anna Skrzek,  Krystyna Rożek-Piechura, 
Wojciech Wiesner, Marek Rejman i wielu 
innych. Do szacownego grona aktyw-
nych, olejnickich bywalców  zaliczyć 
należy także mocno związanego emo-
cjonalnie  z tym miejscem  Rektora AWF 
we Wrocławiu prof. Andrzeja Rokitę. 

56 lat temu odkryła dla nas Olejnicę 
niewielka grupa osób, która pod kie-
runkiem docent Zofii Dowgird szukała 
lokalizacji dla programowych, dydak-
tycznych  obozów  letnich Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
W ciągu tych  lat Olejnica głównie dzię-
ki  szerokiej i różnorodnej działalności 
Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego 
AWF zmieniła swój wizerunek, przeista-
czając się z mało znanej wsi w atrakcyjną 
miejscowość o charakterze wypoczyn-
kowym.

Do grona olejnickiej rodziny przyję-
to mnie  życzliwie, zawsze służąc dobrą 
radą i pomocą. Polubiłem wszystkich 
tych ludzi, pokochałem tę pracę i to miej-
sce. Współpracowałem z  wieloma oso-
bami, które tworzyły historię obozów. 
W zajęciach, które  prowadziłem uczest-
niczyła  ogromna rzesza  studentów,  
specyfika i  charakter przedmiotu umoż-
liwił mi bliższe poznanie bardzo wielu 
młodych  osób. Ogromną satysfakcję 
sprawia mi każde  spotkanie po latach z  
dawnymi studentami, którzy zagadnięci  
o Olejnicę  natychmiast  rozpromieniają 
się i chętnie przypominają  szczegóły  
wielu zrealizowanych wspólnych obozo-
wych przedsięwzięć.  Z uwagi na to, że  
pamięć ludzka funkcjonuje wybiórczo   
są to najczęściej   zdarzenia   miłe sercu. 

Prowadziłem na obozach  zajęcia 
z łucznictwa,  siatkówki plażowej, te-
nisa stołowego, badmintona, kajakar-
stwa, uczyłem fotografowania i śpiewu. 

Fot.3 Archiwum H. Nawara

Fot.4 Archiwum H. Nawara

Fot.5 Archiwum H. Nawara
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Podstawowym jednak przedmiotem, 
nad którym sprawowałem pieczę przez 
wiele lat była organizacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży. (Fot.4)W ramach 
tych działań zrealizowałem ze studen-
tami  ogromną liczbę imprez o charak-
terze kulturalnym. Były to niekiedy wy-
darzenia duże, angażujące  cały obóz, 
a także okolicznych mieszkańców  ale  
też adresowane do mniejszej grupy 
odbiorców, mające  kameralny i nastro-
jowy przebieg. Realizacja  zajęć często 
zmuszała mnie do dużej aktywności 
i wychodzenia poza ustalone schema-
ty.  Jeździłem po okolicznych wsiach, 
spotykałem się z mieszkańcami wiosek, 
weteranami walk powstańczych, twór-
cami ludowymi, animatorami kultury, 
zachęcałem i zapraszałem ich do udzia-
łu w naszych obozowych kulturalnych 
imprezach. Przeprowadziłem dziesiątki 
rozmów, często korzystałem z  pomocy, 
pożyczając różnorodne rekwizyty i oso-
biste pamiątki. Nikt  nigdy nie odmówił 
mi pomocy, zawsze spotykałem się z wy-

razami sympatii i życzliwości dla naszej 
„wuefiackiej”, studenckiej braci. Odwza-
jemnialiśmy się jak tylko potrafiliśmy: 
pomagając przy żniwach, gasząc pożary, 
uczestnicząc w dożynkach, organizując  
imprezy dla dzieci itp. 

Obchody 75 lecia Uczelni stanowią 
niepowtarzalną  okazję do przypomnie-
nia sylwetek przynajmniej kilku  zasłu-
żonych  pracowników naszej Uczelni, 
którzy w dużym stopniu przyczynili się 
do zapisania pięknych kart historii roz-
woju  Ośrodka. Ograniczenia wydaw-
nicze  spowodowały, że prezentowane 
zestawienie nie jest całkowite i kom-
pletne. Grono zasłużonych jest bowiem 
znacznie większe, a dokonana pobieżna 
z konieczności prezentacja powinna za-
wierać także  sylwetki, nie tylko dydakty-
ków ale także pracowników administra-
cji, których  działalność na rzecz Ośrodka 
jest trudna do przecenienia. 

Szanowny Czytelniku,  jeżeli  słowo 
Olejnica  wywołuje w Twojej pamięci do-
bre skojarzenia, jeżeli przywołuje obrazy 

pogodne wiążące się  ze  wspomnienia-
mi radosnych wydarzeń, to materiał ten 
przypomni Ci   postacie, których  dzia-
łanie, pasja i zaangażowanie pozwoliło  
przeżyć Ci jedną z najpiękniejszych  stu-
denckich przygód. (Fot.5)

Wszystkich  zainteresowanych bo-
gatą historią olejnickich obozów za-
chęcam do lektury opracowań mojego 
autorstwa przygotowanych przed laty 
w związku z obchodami 40 i 50 lecia 
Ośrodka zatytułowanych: Olejnica Obo-
zy letnie AWF we Wrocławiu 1964-2004 
i Olejnica  50 lat Ośrodka Dydaktyczno-
-Sportowego Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu 1964-2014 
(wyd. AWF Wrocław), z których zaczerp-
nąłem materiał wykorzystany do sporzą-
dzenia prezentowanych notek biogra-
ficznych. Przeglądając z nostalgią moje 
wielotysięczne olejnickie archiwum fo-
tograficzne  żywię nadzieję na jego dal-
sze  upowszechnienie.  

Henryk Nawara

Zofia Dowgird uznawana jest za od-
krywcę Olejnicy. Jej odważne i konse-
kwentne działania na rzecz powstania 
Ośrodka stanowią przysłowiowy kamień 
węgielny w jego  rozwoju. W pionier-
skich,  trudnych  czasach trzeba było wy-
kazać się  dużym hartem, silną wolą oraz 
ogromnym talentem organizacyjnym   
aby  osiągnąć tak wartościowe i wymier-
ne  rezultaty. Zofia Dowgird  w okresie   
1964 - 1975 r. pełniła w Olejnicy funkcję 
kierownika obozów.  Duże umiejętności 
koordynowania i kierowania pracą lu-

dzi,  zachęcania ich do wytężonej pracy 
zawsze dawały  dobre rezultaty.  (Fot.1) 
Już  kilka dni przed rozpoczęciem pierw-
szego obozu w Olejnicy z inicjatywy 
Zofii Dowgird grupa studentów wolon-
tariuszy przygotowała w dziewiczym 
lesie miejsce pod przyszłe obozowisko. 
Ogromnym wysiłkiem i nakładem pracy 
stworzono warunki do realizacji zajęć, 
nauki  i wypoczynku. Wyzwania były 
ogromne m.in.: brak elektryczności, 
wody dla celów spożywczych,  sanitaria-
tów, zaplecza magazynowego, kuchen-

nego, stołówki itp. Wszystkie te zadania 
udało się zrealizować dzięki operatyw-
ności, inwencji  i determinacji kierowni-
ka obozu oraz przy pomocy studentów 
i oddanej kadry.

W działalności dydaktycznej także ce-
chowała Zofię Dowgird  odwaga i nowa-
torstwo,  nie bała się zmian. To głównie  
z Jej inicjatywy programy obozów wzbo-
gacały się o nowe treści i przedmioty, 
wprowadzane  w miejsce tych tracących  
popularność i  trudnych w realizacji (np. 
wioślarstwo). W ten sposób rozpoczęto 

Fot.2 Obchody 50 lecia Ośrodka Ryszard Jezierski składa raport Zofii Dowgird w tle pracownicy Uczelni
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szkolenie na obozach w Olejnicy  m.in.  
z żeglarstwa,  jeździectwa, nart wodnych, 
łucznictwa, strzelectwa sportowego itp. 
Programy naszych obozów letnich z cza-
sem stały się wzorcem dla innych uczelni 
wychowania fizycznego. Lubiana i sza-
nowana przez młodzież, mająca uznanie 
i szacunek licznej rzeszy współpracow-
ników, pomimo wielu zasług i osiągnięć  
pozostała skromna i naturalna. Ceniona 

za wiedzę,  doświadczenie, zdolności 
pedagogiczne  i organizacyjne, mająca 
ważną umiejętność jasnego formuło-
wania myśli, rzeczowego i precyzyjnego 
wyrażania opinii, zawsze wygłaszanych  
piękną   polszczyzną.   (Fot.2)

Zofia Dowgird była dla nas - licznego 
grona jej wychowanków - prawdziwym 
autorytetem, darzyliśmy Ją szacunkiem, 
byliśmy  dumni, że mogliśmy czerpać wie-

dzę i zdobywać umiejętności w kontak-
tach z tak niezwykłą Osobą. Nie budowała 
sztucznych fasad, nie stwarzała dystansu, 
wręcz odwrotnie była dla nas wszystkich 
przyjazna, otwarta, życzliwa i wyrozumia-
ła, zawsze gotowa do pomocy i udzielania 
dobrych rad.  Za to Ją pokochaliśmy i ob-
darzyliśmy szczerym uczuciem oddania, 
możliwym tylko w prawdziwych i głębo-
kich relacjach mistrz – uczeń.

Maria Grabowska (pseudonim obo-
zowy „Myszka”) należy do ścisłego grona 
prekursorów i twórców obozów w Olej-
nicy. W ciągu pierwszych 40 lat obecności 
naszej Uczelni  w tym miejscu  uczestniczy-
ła niemal we wszystkich obozach. W kolej-
nym 10-leciu   przyjeżdżała  do Olejnicy 
niemal rokrocznie. Ustanowiła  pod tym 
względem swoisty, trudny do pobicia re-
kord. Prowadziła na obozach zajęcia  z jeź-
dziectwa i gier terenowych ale nieobce jej 
były także wszystkie inne formy zajęć. Z 
mężem Jerzym Grabowskim przez wiele 
lat stanowili wzorową,  wzajemnie uzupeł-
niającą się obozową parę. (Fot.1)

„Myszka” jest inicjatorką i prekursorką 
obozowego jeździectwa. Sama od naj-
młodszych lat uczyła się jazdy konnej i przy 
każdej nadarzającej się okazji dosiadała 
konia, galopując po dostępnych polnych 
drogach i duktach leśnych. Jako pierwsza 
nawiązała kontakty z klubami jeździeckimi 
i właścicielami stadnin, przekonując jed-
nocześnie władze Uczelni i kierownictwo 
obozów szkoleniowych do wprowadzenia 
tej trudnej ale atrakcyjnej nowej formy 
zajęć do programu szkolenia.  To dzięki 
staraniom  Marii Grabowskiej i Zofii Do-
wgird zbudowano  (początkowo w lesie 

tuż za obozem, a następnie nieco dalej 
w pobliżu nieczynnej już żwirowni, na te-
renie której obecnie studenci grają w kwa-
dranta) prowizoryczną ale funkcjonalną 
plenerową stajnię. Konie przywożone były 
do Olejnicy wczesnym latem, a odwożone 
późną jesienią.  Zajęcia obozowe z jeź-
dziectwa,  realizowane  pod  kierunkiem  
Marii Grabowskiej cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem studentów, nabierając 
z czasem - z uwagi na nadmiar chętnych 
- nieco elitarnego charakteru.   

Maria Grabowska zawsze miała duży 
wpływ na obozowe życie kulturalne. 
W 50-letniej historii obozów niemal wszy-
scy kolejni prowadzący zajęcia kulturalno-
-rozrywkowe (dawniej nazywane świetli-
cowymi) zasięgali rady i konsultowali z Nią  
każdy swój pomysł. Czynnie i aktywnie 
uczestniczyła w wieczorkach kulturalnych 
nie szczędząc pochwał, z taktem wyty-
kając słabsze strony tych często sponta-
nicznych, przekraczających ustalone kon-
wencje i trudnych niekiedy do utrzymania 
w ryzach organizacyjnych obozowych 
przedsięwzięć. Miała i ma nadal wśród 
obozowej społeczności  wielu przyjaciół. 
W taki sposób jeden z nich Ryszard Jezier-
ski wspominał  tę powszechnie  lubianą 
i szanowaną  Postać  „Od samego począt-
ku istnienia ośrodka w Olejnicy Maria Gra-
bowska została wciągnięta do współpracy 
przez doc. dr. Zofię Dowgird i z niegasną-
cym zapałem pracowała i współpracowała 
ze wszystkimi kolejnymi kierownikami obo-
zów. Myszka  nadała ton i wręcz swój specy-
ficzny charakter zajęciom z gier terenowych, 
a przy okazji wyszkoliła całą plejadę współ-
pracowników… Zaprojektowany przez 
Myszkę i z czasem nieco zmodyfikowany 
bieg patrolowy, traktowany jako koronny ak-
cent wieńczący cykl szkoleniowy na obozie 
letnim, niezmiennie cieszy się ogromnym 
powodzeniem i uznawany jest przez uczest-
ników za największą obozową atrakcję.” 
(Ryszard Jezierski „Myszka – twórcza konty-
nuatorka Tatiany Pietrow” Nasza Słoneczna 
Uczelnia AWF Wrocław 2011 s. 180). 

Równolegle z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych  przez szereg lat pełniła 
na obozach nieformalną funkcję rzeczni-
ka młodzieży. Mając duży autorytet, takt 
i intuicję pedagogiczną wielokrotnie za-
bierała głos w  obronie studentów, wsta-
wiała się za nimi, dawała gwarancję swoją 
Osobą, że kolejne wykroczenie nie będzie 
miało miejsca. Prezentując nienaganną 
postawę, dużą kulturę osobistą, wiedzę 
i doświadczenie stanowiła dla studentów 
ale także i młodych pracowników dydak-
tycznych prawdziwy autorytet i wzorzec. 
Jej zalety i przymioty charakteru spowo-
dowały, że przylgnął do Niej jeszcze jeden  
obozowy pseudonim – Dobra Kobieta. 
Zawsze była „matką chrzestną” wszystkich 
zagubionych i bezpańskich olejnickich 
zwierząt: kotów i psów, słowem wszyst-
kich tych bożych stworzeń, które miały 
cztery łapy, postrzępiony ogon, wilgotny 
czarny nos, przestraszone oczy i nie stała 
przed nimi miska ciepłej strawy, a drew-
niane ściany nie chroniły przed chłodem.

Od pierwszych dni naszej znajomości 
na obozach w Olejnicy traktowała mnie 
z dużą wyrozumiałością, karciła kiedy 
należało, chwaliła gdy na to zasłużyłem, 
zachęcała do realizacji niebanalnych obo-
zowych form artystycznych. Tłumaczyła wy-
trwale i cierpliwie co wolno młodemu asy-
stentowi, a czego nie wypada mu robić. 
W kontaktach z Marią Grabowską zawsze 
towarzyszyło mi uczucie szacunku, sym-
patii i nieodpartego wrażenia, że mogę 
w każdej chwili liczyć na Jej  dobrą radę  
i pomocną dłoń. Kiedy wczesnym rankiem 
pozdrawiałem  Dobrą Kobietę  wracają-
cą z lasu często słyszałem w odpowiedzi: 
„Heniek, co tam  dzisiaj ciekawego robisz  
ze studentami?” Zawsze uśmiechnięta, 
pogodna i życzliwa. Nikt już dzisiaj nie po-
trafi tak jak Maria Grabowska   opowiadać 
o dawnych, olejnickich dziejach. Zawsze 
w tych wspomnieniach słychać w tle rże-
nie koni, świergot ptaków, szum wiatru, 
czuje się na twarzy gorące krople pada-
jącego deszczu…
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Krystyna Świerczyńska była najbliż-
szym współpracownikiem Zofii Dowgird 
i przez wiele lat godnie pełniła  funkcję 
kontynuatorki Jej dzieła. Początkowo 
prowadziła w Olejnicy zajęcia z wioślar-
stwa, kajakarstwa i gier terenowych, 
a nieco później z gier rekreacyjnych.  
Przejmując w 1976 r. kierownictwo obo-
zów i nadzór nad ich przygotowaniem 
i przebiegiem realizowała konsekwent-
nie wszystkie wypracowane do tej pory 
przez Zofię Dowgird  wartości i wzory. 
Sumienna, rzetelna,  punktualna i wy-
magająca, wysoko stawiała poprzeczkę 
wszystkim młodym pracownikom dy-
daktyczno-naukowym, rozpoczynają-
cym pracę w Uczelni pod Jej skrzydłem.  
Na obozach w Olejnicy  nic nie uchodzi-
ło Jej uwagi,  zawsze dostrzegała każde 
uchybienie zarówno u studentów jak 
i pracowników. Była otwarta na zmiany 
programowe, pomysłowa  i nowatorska. 
W latach 70-tych wprowadziła zmiany 
umożliwiające m.in. studentom wybór 
takich form zajęć, które najbardziej od-
powiadają ich oczekiwaniom i zainte-
resowaniom. Ten rodzaj zajęć otrzymał 
nazwę fakultetów i jest nadal z powo-

dzeniem kontynuowany przez Jej na-
stępców.

Zdobyte przez Krystynę Świerczyń-
ską  wykształcenie humanistyczne rzu-
towało w znacznym stopniu na atmosfe-
rę i klimat  obozów, którymi kierowała. 
Dużą wagę przywiązywała do zagospo-
darowania czasu wolnego studentów 
i jego racjonalnego wykorzystania. Z 
Jej inicjatywy  realizowane w tamtych 
latach na obozach tzw. zajęcia świetlico-
we były bardzo zróżnicowane  i urozma-
icone.  Studenci uczyli się  rysować, ma-
lować, śpiewać, recytować, doskonalili 
szereg  umiejętności animacyjnych m.in. 
poprzez realizację różnorodnych form 
(kameralnych ale też  rozbudowanych  
plenerowych) zabaw integracyjnych itp.  
Efektem  i  weryfikacją każdych  zajęć  
były programy artystyczne, które pre-
zentowała obowiązkowo każda z obozo-
wych grup.  Najsurowszym  i najbardziej 
wymagającym uczestnikiem tych pre-
zentacji  była zawsze obecna na wszyst-
kich pokazach kierowniczka obozu. 
Do takich działań i obecności w wie-
czorkach zachęcała także pozostałe oso-
by zatrudnione na obozach. Krystyna 
Świerczyńska w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej w Olejnicy kładła  duży 
nacisk na współpracę ze środowiskiem. 
Studenci przygotowywali wieczornice, 
na które zapraszani byli ludzie zasłuże-
ni dla regionu, młodzież uczestniczyła  
ze starannie przygotowanym, bogatym 
programem artystycznym w dorocznych 
gminnych dożynkach  wnosząc w nie 
każdorazowo niepowtarzalną, radosną 
atmosferę.  

Ważnym aspektem w koncepcji 
Krystyny Świerczyńskiej realizacji obo-
zów letnich studentów naszej uczelni 
było organizowanie podczas nich jak 
największej liczby zajęć w plenerze. 
W opracowanych pod Jej redakcją ma-
teriałach szkoleniowych  ujęła to w taki 
sposób: Celem zajęć jest przygotowanie 
studentów do przyszłej pracy. Studenci 

z kierunku wychowania fizycznego, jako 
przyszli nauczyciele, będą najczęściej 
podejmować pracę w szkołach. W pra-
cy tej nie może zabraknąć zajęć tereno-
wych, które stanowią element konieczny 
i wiążący w zamkniętą całość wszystkie 
inne działy wychowania fizycznego. 
Zajęcia w terenie stanowić mogą przy-
gotowanie i podbudowę dla ćwiczeń, 
gier i sportów prowadzonych na sali czy 
boisku, a także pełnić rolę bezpośred-
niego, przydatnego w życiu egzaminu 
sprawności fizycznej.  Trenerzy znajdą 
w zajęciach terenowych uatrakcyjnienie 
treningu, podobnie jak studenci rehabi-
litacji w pracy z ludźmi chorymi..”.  (Hen-
ryk Nawara Olejnica  Obozy letnie AWF 
we Wrocławiu 1964-2004. AWF Wrocław  
s.102). 

Krystynę Świerczyńską  wspominam 
z wdzięcznością i dużym szacunkiem,  
nauczyła mnie bowiem wielu ważnych 
rzeczy m.in.: sumienności wywiązywa-
nia się z zadań, punktualności i odpo-
wiedzialności. Jako kierownik obozów 
była wymagająca, skrupulatna, trzyma-
jąca dystans ale też sprawiedliwa i umie-
jąca docenić nasze starania. Tradycją 
obozów, którymi kierowała  były końco-
we spotkania kadry, mające na celu pod-
sumowanie i ocenę przebiegu procesu 
szkoleniowego. Każda z osób miała obo-
wiązek przedstawienia swojej krytycz-
nej opinii dotyczącej zajęć,  omówienia 
trudności w realizacji programu, sfor-
mułowania i przedstawienia wniosków 
i zaleceń mających na celu doskonalenie 
kolejnych, skuteczniejszych działań. Wy-
sokie wymagania stawiane wobec kadry 
dotyczyły także spraw wychowawczych 
i kultury osobistej. Krystyna  Świerczyń-
ska zwracała szczególną uwagę  na po-
stawę, słownictwo, sposób komuniko-
wania się ze studentami itp. Sama w tym 
względzie stanowiła dla nas i młodzieży 
znakomity i niedościgły wzór  wysokiej 
klasy pedagoga i wychowawcy. 

Henryk Antczak - posiadajacy in-
deks nr 1 naszej Uczelni,  zaliczany 
jest także do ścisłego grona pionierów 
obozów olejnickich. We wczesnych la-
tach prowadził zajęcia z wioślarstwa 
i obozownictwa. W latach 1982-1984 
pełnił funkcję kierownika obozów. Dał 
się poznać jako sumienny, pracowity 
i zdolny dydaktyk. Był szanowany i lu-

biany przez młodzież. Cechowała go 
prostolinijność,  ufność i życzliwość,  
te ważne cechy charakteru  szybko  
zjednywały mu zwolenników i przy-
jaciół, a wrodzony takt i łagodność 
w kontaktach społecznych szybko ni-
welowały wszelkie  napięcia i neutra-
lizowały negatywne emocje. Obozy 
w Olejnicy prowadzone pod Jego kie-

runkiem miały  sprawny i bezkonflikto-
wy przebieg. Bardzo rzadko stosował 
wobec studentów nieprzestrzegają-
cych nakazów i łamiących ważniej-
sze zalecenia regulaminu ostateczne 
sankcje w postaci relegowania z obo-
zu. Sam stanowił dla młodzieży dobry 
przykład i najlepszy wzorzec. Był  lu-
biany  przez współpracowników, miał 
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wielu licznych przyjaciół.  Imponował 
sprawnością fizyczną, którą cieszył 
się niemal do końca swoich lat. Roz-
grywane w Olejnicy mecze siatkówki, 
podczas których powoływał do zespo-
łu najlepszych graczy spośród kadry 
m.in.: Edwarda Superlaka,  Tadeusza 
Koszczyca, Tadeusza Fąka,  Janusza 
Pietrzyka i Bogdana Pawełkę towa-
rzyszyły ogromne emocje,  kończąc 
się  najczęściej przegraną studentów. 
Mecze w siatkówkę kadra - studen-
ci  stanowiły w latach 80-tych niemal 
codzienny popołudniowy obozowy 
rytuał. Henryk Antczak był także mi-
strzem wykonywania koszykarskich 
rzutów osobistych. Tocząc ze studen-
tami tego rodzaju pojedynki często 

kończył serię 10 kolejnych  rzutów 
z kompletem punktów, nie pudłując 
ani razu. Pełniąc funkcje kierownika 
obozu  zawsze uczestniczył we wszyst-
kich studenckich wydarzeniach rekre-
acyjnych, sportowych i kulturalnych. 
Nigdy nie szczędził słów pochwały 
i zachęty. W wolnych chwilach chętnie 
zbierał grzyby w towarzystwie myśliw-
skiego psa  „Zagraja” oddawał się z za-
miłowaniem temu hobby,  prezentując 
z dumą  po powrocie z lasu dorodne 
okazy borowików. 

Julian Jonkisz uznawany jest za  
kontynuatora pionierskich  olejnickich   
działań  Zofii Dowgird tworząc i kon-
sekwentnie  realizując przez wiele  lat 
nowoczesną  wizję  Ośrodka. Pomimo, 
że nie prowadził  na obozach  zajęć 
dydaktycznych  na trwałe związał się  
z Olejnicą, był to - jak  sam to  podkre-
ślał  - związek emocjonalny. Przyjeżdżał 
do Olejnicy  od 1964 r. mieszkając wraz z  
żoną i córką zawsze w tym samym miej-
scu  w drewnianym   domku. (Fot.1)

Zasługi Juliana Jonkisz w rozbudowę 
i rozwój ośrodka w Olejnicy są trudne 
do  przecenienia. Dzięki Jego staraniom  
udało się  uzyskać porozumienie z Okrę-
gową  Dyrekcją Lasów Państwowych 
i otrzymać zgodę na szereg działań 
umożliwiających sprawne funkcjonowa-

nie  letnich obozów dydaktycznych AWF 
na tym terenie. To głównie dzięki Jego 
inicjatywie zezwolono nam na budowę, 
rozbudowę, a następnie modernizację 
niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania Ośrodka najważniejszych 
inwestycji: pawilonu głównego  (w któ-
rym do dzisiaj  mieści  się stołówka, sale 
seminaryjne, świetlica, pomieszczenia 
magazynowe itp.), hotelu, studenckich 
pawilonów mieszkalnych, przystani że-
glarskiej, basenu,  kortów i boisk sporto-
wych.  Wybudowanie i oddanie do użyt-
ku każdego z wymienionych obiektów 
wymagało  dużej determinacji, uporu, 
zdolności do pokonywania szeregu   
nieprzewidywalnych trudności. Nale-
ży pamiętać, że okres głównej rozbu-
dowy ośrodka był  czasem trudnym 
dla budownictwa, brakowało  niemal 
wszystkiego: cementu, piasku, narzędzi, 
środków transportu itp.  Wszystkim tym 
przeciwnościom Julian Jonkisz potrafił 
stawić czoło i przezwyciężyć je. Niekiedy 
wymagało to z jego strony szczególnej 
pomysłowości i dyplomatycznych zabie-
gów. 

W gronie osób które znał i lubił Julian 
Jonkisz był zawsze otwarty i pogod-
ny. Nigdy nie odmawiał uczestnictwa 
w obozowych wydarzeniach kultural-
nych zawsze przyjmował zaproszenie do   
udziału w wieczorach poezji, wieczorni-
cach tematycznych, a także w impre-
zach lżejszego gatunku  wypełnionych 
żartobliwymi, pogodnymi treściami.. 
Był częstym gościem absolwentów na-
szej Uczelni, organizujących w Olejnicy  
zjazdy rocznikowe. Byłych  studentów 

mających z Nim wcześniej kontakt jako 
rektorem, wykładowcą lub egzamina-
torem mile zaskakiwał bezpośrednio-
ścią, poczuciem humoru, skłonnością 
do żartów i naturalnością zachowania. 
Żywo interesował się przebiegiem obo-
zów, zawsze Jego przyjazd do Olejnicy 
wyzwalało wśród kadry i  studentów 
szczególną aktywność. Nie tylko po-
rządkowano teren obozu z większą niż 
zwykle gorliwością i dokonywano sta-
rannego przeglądu obiektów. Często 
z myślą o czekającej wizytacji rektora 
przygotowywany był  specjalny  pro-
gram i blok imprez  kulturalnych. Tra-
dycją tego rodzaju wizyt  było oficjalne 
spotkanie rektora ze studentami i kadrą 
obozu, realizowane  podczas porannych 
zbiórek informacyjnych.   Tę miłą trady-
cję podtrzymują nadal  kolejni włodarze 
naszej Uczelni. (Fot.2)

Julian Jonkisz zapoczątkował w Olej-
nicy obrady Kolegium Rektorów Uczelni 
Wrocławia i Opola, był też inicjatorem 
Ogólnopolskich Obozów Integracyj-
nych Samorządów Studenckich Uczelni 
Wychowania Fizycznego, które realizo-
wano  w Olejnicy w latach 1993 – 1998. 
Pełnił podczas tych spotkań  różnorod-
ne funkcje, był kierownikiem zgrupo-
wań, a także wykładowcą i modera-
torem trwających do późnych godzin  
rozmów i dyskusji. Główny temat tych  
gorących dysput  stanowiła samorząd-
ność studencka, która w tamtych latach 
intensywnie  rozwijała się i umacniała  
na naszej Uczelni.  Julian Jonkisz czynnie 
uczestniczył we wszystkich spotkaniach, 
także tych  realizowanych nocą przy 
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ognisku. Snuł wówczas długie i ciekawe 
opowieści, rozbawiał studentów  aneg-
dotami, chętnie przyłączał się do śpie-
wu,  żartował i przekomarzał się. Kochał 
przyrodę, był wielkim miłośnikiem Olej-
nicy,  chętnie przyjeżdżał w to miejsce 

także jesienią, wówczas kiedy ośrodek 
pustoszał, a w okolicznych  lasach roz-
poczynał się wysyp grzybów. Był też 
zapalonym wędkarzem, chętnie  wypły-
wał  łowić ryby  w okolice Wyspy Konwa-
liowej wsiadając do  drewnianej łodzi, 

która zwykle cumowała przy pomoście  
nieopodal domku, w którym mieszkał.  
Wyprawy do lasu i wędkowanie stwarza-
ły okazję do refleksji, przemyśleń i odpo-
czynku, którego tak bardzo potrzebował 
w jesieni swojego życia.  

Antoni Kaczyński (pseudonim obo-
zowy „Tolo”)  z Olejnicą związany był 
od 1964 r. W pierwszych latach prowa-
dził zajęcia z wioślarstwa i obozownic-
twa. Był jednym z prekursorów obo-
zowego żeglarstwa. Uznawany za filar 
kadry obozowej, na której barkach spo-
czywał trud tworzenia, modyfikowa-
nia i doskonalenia programów dydak-
tycznych, w szczególności żeglarstwa.  
Dobry organizator, świetny dydaktyk, 
lubiany i szanowany przez studentów. 
Towarzyski kompan z dużym poczuciem 
humoru, zawsze chętny i skłonny do żar-
tów.  Bystry obserwator, utalentowany 
literacko, potrafiący w satyrycznym to-
nie wskazać i wykpić  przywary studen-
tów, a także kolegów z kadry obozowej, 
nie czyniąc sobie przy tym   wrogów. 
Jest autorem  wielu  obozowych rymo-
wanek, wierszy, zabawnych epitafiów. 
Talent literacki w połączeniu z walorami 

intelektualnymi i niepospolitym poczu-
ciem humoru owocował licznymi tek-
stami,  w oparciu o które powstawały 
w Olejnicy liczne udane, barwne obozo-
we programy satyryczne. Zdolności ar-
tystyczne odziedziczył  po ojcu artyście, 
malarzu i rzeźbiarzu, który zajmował się 
m.in. renowacją zabytków sakralnych. 
Antoni Kaczyński przez szereg lat za-
mieszkiwał  wraz z rodziną w Olejnicy 
w spartańskich  warunkach w drewnia-
nym domku kempingowym. Wraz z in-
nymi wytrawnymi bywalcami obozów: 
Marią Grabowską, Ryszardem Jezierskim  
Ewarystem Jaskólskim i Ryszardem An-
kowiakiem tworzyli przez długi czas 
stałą grupę najbardziej oddanych i wy-
próbowanych współpracowników Zofii 
Dowgird. Koleżeńskość, lojalność i bez-
interesowna uczynność zjednały Mu 
wielu przyjaciół.

Ryszard Jezierski należy do ści-
słego grona olejnickich prekursorów. 
Początkowo prowadził na obozach 
zajęcia z wioślarstwa, a następnie 
przez długie lata z żeglarstwa. Był 

jednym z głównych  inicjatorów  
wprowadzenia tej dziedziny aktyw-
ności fizycznej do programu obo-
wiązkowych zajęć na naszej Uczelni. 
Przez wiele lat koordynował proces 
nauczania żeglarstwa, pełniąc wie-
lokrotnie funkcję kierownika szkole-
nia.   Praca na obozach w Olejnicy, 
liczne okazje do rozmów i stałych 
kontaktów pozwalały  poznać szereg 
Jego zalet: sumienność, odpowie-
dzialność i dokładność w działaniu. 
Przez wiele lat podziwialiśmy Jego 
witalność, poczucie humoru, zdol-
ność do szybkich, celnych,  lapidar-
nych,  zwykle trafnych ocen, był przy 
tym człowiekiem wrażliwym i  opie-
kuńczym, widać to było szczególnie 
w relacjach rodzinnych. Realizowane 
pod  kierownictwem Ryszarda Je-
zierskiego Obozy w Olejnicy miały  
zawsze wzorcowy przebieg. W oce-
nie zarówno uczestników jak i kadry 
prowadzącej zajęcia  należały one 
do najlepiej zorganizowanych i prze-
prowadzonych tego rodzaju  przed-

sięwzięć, stanowiąc dla nas  jego 
uczniów niedościgły wzór. Panowała 
na nich dyscyplina i ład ale był też 
czas na niekonwencjonalne, pedago-
giczne eksperymenty. To na jednym 
z takich obozów z inicjatywy stu-
dentów: za zgodą kierownika obozu  
powstała  w centrum zgrupowania 
kawiarenka nazwana przez młodzież 
„Jezieranką”. W pomysłowo skonstru-
owanej drewnianej, kolorowo oświe-
tlonej  i zadaszonej chatce  studen-
ci spędzali czas do późnych godzin,  
grając na gitarach, śpiewając i tań-
cząc.  Ryszard Jezierski udanie pro-
wadził także  integracyjne obozy sa-
morządu studenckiego. Był jednym 
z głównych organizatorów i koordy-
natorów przygotowań związanych 
z 50 - leciem powstania Ośrodka. Ko-
chał Olejnicę, lubił tam przyjeżdżać 
do pracy, a w późniejszych latach 
także dla wypoczynku.
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Tadeusz Koszczyc pracę na obo-
zach letnich w Olejnicy rozpoczął 
w 1973 roku. W pierwszych latach 
gromadził wiedzę i doświadczenie  
prowadząc  niemal wszystkie zaję-
cia praktyczne realizowane podczas 
tych zgrupowań. W tamtych latach 
obowiązywała niepisana zasada do-
tycząca młodych pracowników pole-
gająca na odbywania stażu u kierow-
ników poszczególnych przedmiotów. 
Pierwsze zajęcia prowadził z łucznic-
twa pod opieką Krystyny Świerczyń-
skiej i z gier terenowych „terminując” 
u Marii Grabowskiej.   Z czasem za-
czął  specjalizować się w  sportach 
wodnych, konsekwentnie i syste-
matycznie zdobywając uprawnienia 
i kolejne stopnie w żeglarstwie, nur-
kowaniu, kajakarstwie czy narciar-
stwie wodnym. Najwyższe kwalifika-
cje i poziom wtajemniczenia osiągnął 
w ratownictwie wodnym. Tadeusz 
Koszczyc w latach 1984 - 1986 pełnił 
funkcję kierownika obozu. Lubiany, 
szanowany i ceniony przez młodzież. 
Wymagający, surowy a jednocześnie 
sprawiedliwy  pedagog i przełożony. 
Zawsze potrafił dostrzec i docenić 
starania studentów i podwładnych 
ale też zganić ich,  wówczas kiedy 
nie wywiązywali  się należycie z po-
wierzonych im obowiązków. Ta cecha 

charakteru wynika zapewne z wyso-
kich oczekiwań jakie zawsze miał 
wobec siebie.   Znakomity organiza-
tor i koordynator wszelkich działań. 
Obozy prowadzone pod Jego kierow-
nictwem realizowane były w sposób 
wzorcowy,  wszystkie miały udany 
i ciekawy przebieg. Rzeczowy, konse-
kwentny i dokładny w działaniu ale 
także skłonny do refleksji.   Jako kie-
rownik obozu, uczestnik kadry du-
żej liczby obozów zawsze aktywnie 
uczestniczył we wszystkich  studenc-
kich wydarzeniach kulturalnych, 
znajdował na to czas  także wówczas, 
kiedy pełnił najwyższą uczelnianą 
godność rektora AWF we Wrocławiu. 

Tadeusz Koszczyc - wszechstron-
nie uzdolniony ruchowo, znakomity 
narciarz i pływak (do  Niego należy  
nadal rekordowy czas  opłynięcia Wy-
spy Konwaliowej stylem klasycznym), 
a także świetny  siatkarz i tenisista.  
Zawsze powoływany do drużyny ka-
dry obozu przez Henryka Antczaka 
podczas pamiętnych siatkarskich po-
jedynków realizowanych w Olejnicy 
w latach 70 tych i 80 tych. Nie było 
w tamtym czasie na boisku siatka-
rza, członka kadry, który z większą 
determinacją broniłby każdej na-
wet najtrudniejszej zagranej przez 
studentów piłki.  Wśród licznych 
umiejętności ruchowych Tadeusza 
Koszczyca  wymienić należy także  
taniec towarzyski. W pamięci daw-
niejszych bywalców Olejnicy zacho-
wały się  efektowne popisy taneczne  
wykonywane na  parkiecie  ośrodko-
wej świetlicy.  

Pragnąc przypomnieć liczne za-
sługi Tadeusza Koszczyca dla Olej-
nicy trudno nie wspomnieć o Jego 
odwadze i zaangażowaniu podczas  
akcji gaszenia pożarów jakie nawie-

dziły lasy olejnickie w latach 80. Nie 
ma cienia przesady w stwierdzeniu, 
że gdyby nie Jego ofiarność i szcze-
gólna aktywność w kierowaniu akcją 
gaszenia pożarów, rozprzestrzeniają-
cy się z duża szybkością żywioł mógł 
strawić cały Ośrodek.

Tadeusz Koszczyc  mając rozległą,  
bogatą wiedzę o początkach i rozwo-
ju ośrodka AWF w Olejnicy  potrafił 
się także tą wiedzą dzielić ze słu-
chaczami. W ostatnich latach czę-
sto proszony był o pełnienie funkcji  
narratora podczas studenckich kul-
turalnych  wieczorków obozowych, 
realizowanych pod hasłem „Olejnica 
retro”. Zawsze z roli tej wywiązywał 
się znakomicie, potrafiąc ciekawie, 
ze swadą, rzeczowo i w barwnej nar-
racji  ukazać trudny ale pełen sukce-
sów  proces rozwoju  Ośrodka.   

Tadeusz Koszczyc przez wiele  lat 
pełnił funkcję pełnomocnika rekto-
ra  ds. Ośrodka Dydaktyczno-Spor-
towego w Olejnicy.  To dzięki Jego 
staraniom studenci zawdzięczają 
wygodne i funkcjonalne pawilony, 
w których teraz mieszkają podczas 
obozów. Tadeusz Koszczyc miał też 
duży wpływ na dobudowę kolejnych 
kondygnacji hotelu i postawienie 
nowych  drewnianych domków kem-
pingowych o podwyższonym stan-
dardzie. Z Jego inicjatywy dokonano 
wielu ważnych usprawnień dotyczą-
cych tego miejsca. W 40. rocznicę 
powstania Ośrodka w Olejnicy w pro-
gramie obchodów jubileuszu miała 
miejsce uroczystość, w trakcie której 
ten  znakomity naukowiec, pedagog 
i wychowawca młodzieży osobiście 
zasadził drzewo symbol. Dąb przez 
długie lata będzie upamiętniać Jego 
szczególne zasługi i dokonania dla roz-
woju i funkcjonowania tego miejsca. 

Moja  Olejnica to…
słońce, mgła i deszcz,
smagnięcie wiatru i wody chłód,
pot na czole i obolałe ramiona,
szara o poranku mysz,
radość i śmiech,
wzruszenie i gwałtowne bicie serca,
smutek i melancholia,
nieśmiałe spojrzenie i muśnięcie warg,
przemijanie i wspominanie…
Olejnica - wszystko co można w  krótkim czasie  pokochać na tak długo…

zdejacia archiwalne H. Nawary
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Klub Górski „Olimp”, dzięki uprzejmo-
ści pana profesora Pawła Kowalskiego 
i pani Kwestor po raz kolejny mógł sobie 
pozwolić na małe górskie szaleństwo, 
tym razem były to Alpy Austriackie.

Po ostatnim wypadzie w Alpy Ba-
warskie na  najwyższy szczyt Alp Nie-
mieckich – Zugspitze (2964 m n.p.m.), 
przyszedł czas na kolejna klubowa wy-
prawę. Tym razem chcieliśmy uderzyć 
na najwyższy szczyt Alp Austriackich – 
Grossglockner (3798 m n.p.m.), na który 
w 1857 roku cesarz austriacki Franciszek 
Józef  I odbył wyprawę po której stwier-
dził, że jest to  najpiękniejszy szczyt jego 
cesarstwa. (Fot.1)

Po do graniu wszystkich szczegółów 
dotyczących wyprawy, ustaliliśmy, że je-
dzie nas 17 sztuk (w tym dwie istoty płci 
pięknej), jedziemy czterema samocho-
dami, a wyruszamy w czwartek 28 maja 
o godz. 22.00. Po włączeniu silników 
nasze wehikuły skierowały się w kierun-
ku Kudowy Zdrój (przejście graniczne 
z Czechami). Jadąc przez Pragę, Czeskie 
Budejowice i Linz, przybliżaliśmy się 
z każdą chwilą do upragnionego celu. 
Przed Salzburgiem (miasto Mozarta) na-
szym oczom ukazał się przedsmak tego, 
co mieliśmy niebawem oglądać i po-

Klub Górski
        Olimp
wspomnienia z wypraw

Wyprawa na Wielki Dzwonnik

dziwiać ze zdwojoną siłą. Daleko przed 
nami rysowały się łańcuchy górskie 
Alp, a na pierwszym planie pojawiła się 
druga najbardziej znana po Zugspitze 
góra, najwyższy szczyt Wschodnich Alp  
Bawarskich – Walzman (2714 m n.p.m.). 
Jego urodę potęgowało opromieniające 
go wstające słońce, igrając na stokach 

góry. Pierwsze słowa zachwytu i jedzie-
my dalej. Trochę zaspani i ziewający, 
ale z roześmianymi buziami i iskierka-
mi radości w oczach, przyklejamy nosy 
do szyb, oglądając coraz bardziej wy-
dobywające się przed nami piękności. 
Zespalamy się z krajobrazem; słońce 
połyskuje na skałach, orzeźwiające po-

Fot. 1 Archiwum prywatne KG Olimp
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wietrze wpada przez okna, spływające 
strumyczki tworzą barwne kaskady.

Około godziny 9.00 dojeżdżamy 
do Natio nal Park Hohe Tauern. Po zapła-
ceniu za każdy samochód 350 szylingów, 
wjeżdżamy na  Hochalpenstrasse, którą 
pniemy się pod górę. Jest to droga o nie-
zliczonej ilości zakrętów. Co jakiś czas 
zatrzymujemy się, żeby nasze  mecha-
niczne rumaki mogły trochę odetchnąć, 
a my w tym czasie „strzelamy” fotki i po-
dziwiamy krajobrazy (a widoki są na-
prawdę urzekające). Po drodze mijamy 
górę Hochtor (2575 m n.p.m.), a wła-
ściwie wjeżdżamy w nią, bo droga pro-
wadzi przez tunel. Tu na suwa się mała 
dygresja, gdyż patrząc na wysokość tej 
góry, można powiedzieć, że samo cho-
dem wyjechaliśmy wyżej niż na Rysy.

Kiedy dojeżdżamy na miejsce, pogo-
da się psuje: zaczyna padać deszcz i robi 
się chłodno. Góry mają to do siebie, 
że aura lubi być tam bardzo kapryśna, 
a my trafiliśmy właśnie na jej zły humor. 
Tak więc na miejscu (Franz Josefs Höhe) 
wita nas deszcz, mgła i... świstaki, które 
bez żadnego strachu „przechadzają się” 
w pobliżu turystów.  Lokujemy się na za-
daszonym piętrowym parkingu i rozbija-
my się biwakiem. „Chińszczyzna” gotuje 
się w menażkach, a my zastanawiamy 
się, co dalej. Dochodzimy do wniosku, 
że ten siąpiący deszcz powinien lada 
chwila ustać, wiec po posiłku każdy się 
przepakowuje. Zabieramy najpotrzeb-
niejszy sprzęt: uprzęże, raki, liny, śpiwo-
ry, na mioty, a resztę chowamy do sa-
mochodów. Nasz plan jest następujący: 
schodzimy szlakiem w dół na lodowiec 
Pasterze (długość około 9 kilometrów, 
jest to jeden z największych lodow-
ców Alp Austriackich), przecinamy go 
ukośnie i wchodzimy na szlak, którym 
mamy dojść na Grossglockner (namioty 
i śpiwory przydadzą się, bo szczytu nie 
zdobędziemy w jeden dzień i będziemy 
spać na dworze).

Pomysł jednak po jakimś czasie 
upada, bo rozpadało się na dobre, więc 
chowamy plecaki do samochodów 
i robimy sobie wycieczkę krajoznawczą 
do schroniska Hofmanns Hütte (2444 m 
n.p.m.). Góry są tak piękne, jak i niebez-
pieczne, czego o mało nie doświadczyli 
Jacek i Mateusz, wchodząc w tunel pod 
ogromną kopułą śnieżną. Nie był on zbyt 
wysoki, więc chłopcy, jako że szli pierw-
si, zaczęli go powiększać. Tak dobrnęli 
do końca tunelu, a kiedy wyszli, tunel się 
zawalił. Trochę nas to przeraziło i jeszcze 

bardziej wzmocniło czujność. Po spacer-
ku wróciliśmy na parking, kilka osób po-
szło jeszcze na lodowiec. Około godziny 
21.00 ekipa zaczęła pomału udawać się 
na zasłużony odpoczynek. Niektórzy 
zdeklarowali się, że wstaną o trzeciej nad 
ranem, żeby sprawdzić, jaka jest pogoda 
i jeśli będzie OK to wstajemy i wyrusza-
my na podbój Grossglocknera. Trzeba 
przyznać, że pogoda robiła nam psikusy 
i zamiast rano wyruszyć tak, jak zaplano-
waliśmy, zmieniliśmy trasę i pomaszero-
waliśmy częściowo drogą i lodowcem 
w kierunku schroniska Oberwaler Hütte 
(2973 m n.p.m.). Ciśnienie zaczęło da-
wać się nam we znaki, bo oprócz tego, 
że każdy co kilkadziesiąt metrów stawał, 
ciężko dysząc, to kilka osób miało dodat-
kowe problemy (bóle żołądka, nudności, 
tudzież ciekawsze problemy natury we-
wnętrznej).

Aura nam zupełnie nie dopisywa-
ła, mgła nie pozwalała na zobaczenie 
czegokolwiek w granicach kilkunastu 
metrów. Dopiero przed schroniskiem 
zaczęło się „wylampiać” i choć słonce 
świeciło przez mgłę, dawało tyle cie-
pła, że niebawem nam – niewiastom 
– ukazała się fascynująca scena: prawie 
wszyscy chłopcy zaczęli ściągać z siebie 
przyodziewki tak skutecznie, że zostali 
w slipkach – wtedy zabawa rozpoczę-
ła się na całego ( w ruch poszedł śnieg 
i niektórzy wyglądali jak bałwanki). 
W schronisku zrobiliśmy sobie dłuższą 
przerwę na jedzonko i odpoczynek. Na-
stępnie „powskakiwaliśmy” w uprzęże 
i utworzyliśmy czteroosobowe załogi, 
powiązane linami. Jeszcze tylko czeka-
ny w dłoń i heja! Całe to wyposażenie 
mieliśmy na sobie, aby w razie potrze-
by asekurować się nawzajem. Naszym 
zadaniem na najbliższe godziny było 
dojście na szczyt Grosse Baeren-Kopf 
(3401 m n.p.m.). Po drodze „zaliczyliśmy” 
Mittel Baeren-Kopf (3356 m n.p.m.). Po-
tem zeszliśmy na przełęcz Ober Bockkar 
Pass, tam zostawiliśmy plecaki i czterna-
stoosobowa załoga ruszyła na podbój 
Grosse Baeren-Kopf. Iza, Tomek i Bogdan 
nie wchodzili z nami, tylko wytyczonym 
przez kompas szlakiem wracali do schro-
niska, gdzie mieli na nas czekać. Tomek 
w czasie drogi powrotnej miał duże 
„szanse” zostać na szlaku w charakterze 
denata, dlatego, że trafił na szczelinę 
brzeżną (długa, głęboka dziura  niewi-
doczna spod śniegu). Na szczęście wy-
kazał się szybkim refleksem i wszystko  
skończyło się dobrze.

Nasza wspinaczka ku szczytowi prze-
biegała pomyślnie. Podejście nie było 
zbyt trudne, ale trzeba było bardzo uwa-
żać, bo większą część drogi wspinaliśmy 
się po  skale (momentami raki, które 
mieliśmy na butach, ślizgały się, a to już 
nie skłaniało do śmiechu). Ostatnie 200 
metrów „kopaliśmy się” w śniegu. Mu-
sieliśmy uważać, ażeby nie iść za blisko 
brzegu stoku, bo wiatr zrobił tam tzw. 
nawiewy śnieżne, które mogły się w każ-
dej chwili oderwać, a my runęlibyśmy 
z nimi w dół. Kiedy stanęliśmy na szczy-
cie, mgła zaczęła się przesuwać, słońce 
wyjrzało zza chmur i naszym oczom 
ukazał się boski widok: ośnieżone sto-
ki Taurów, hektary lasów i łąk poniżej, 
kontrastująca z soczystą zielenią biel 
śniegu, maciupkie domki hen w dole. 
Widząc to wszystko najpierw stanęliśmy 
jak wryci, a potem zaczęliśmy krzyczeć 
z radości jak opętani. To było coś cudow-
nego: majestat gór, wzbudzający niemal 
nabożny respekt i my, tacy mali ludko-
wie, mający czelność naruszyć to niewy-
powiedziane piękno. W głowie nam się 
kręciło od nadmiaru wrażeń. „Pstryknę-
liśmy” sobie kilka fotek, odpoczęliśmy 
i zaczęliśmy schodzić na dół. Gdyby 
warunki pozwoliły, pewnie bieglibyśmy 
z powrotem (i niewątpliwie spadlibyśmy 
na łeb, na szyję, bo stromizny skalne 
były naprawdę niebezpieczne).

Do schroniska doszliśmy prawie bez 
problemów (Siostra miał tylko małą 
niespodziankę, bo tak jak Tomek, wcze-
śniej trafił na  szczelinę brzeżną, ale 
na szczęście wyszedł z tego bez szwan-
ku). Idąc do schroniska  podziwialiśmy 
krajobrazy. Mogliśmy zobaczyć w oddali 
Johannisberg (3453 m n.p.m.) na tle czy-
ściutkiego błękitu oraz górującego nad 
wszystkim Grossglocknera.

W schronisku jedni przez drugich 
opowiadaliśmy Izie, Tomkowi i Bogda-
nowi wrażenia ze szczytu. Siedzieliśmy 
szczęśliwi, choć ze straszliwie piekącymi 
od słońca  twarzami. Powrót przedłużył 
się nieco, ponieważ co chwilę robiliśmy 
zdjęcia. Na- sza druga noc była pasmem 
cierpień i łez, bowiem słoneczko, które-
go wprawdzie nie nie było za wiele (ale 
jednak) „spaliło” nam twarze. Tomek chy-
ba najbardziej od czul tę moc na swojej 
buzi, gdyż rano wyszedł z namiotu nie-
wyspany i podpuchnię- ty i wyglądał jak 
Frankenstein po kilku niezbyt udanych 
zabiegach kosmetycznych. Reszta to-
warzystwa też nie wyglądała najlepiej. 
Wstaliśmy około piątej piętnaście (jakim 
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cudem, jak na komendę wszyscy pod-
nieśli się z posłań tak wcześnie – tego 
nie  jestem w stanie wyjaśnić). To, co uj-
rzeliśmy rano, było apogeum naszych 
oczekiwań i marzeń. Cisza zaległa przez 
chwilę, gdy wszystkie oczy zwróciły 
się w kierunku  góry, którą tak bardzo 
chcieliśmy zdobyć, a na co nie pozwoliła 
nam pogoda. Słońce  zapalające swymi 
promieniami wierzchołek szczytu, skały 
kąpiące się w blasku wstającego słońca, 
oślepiająca biel śniegu na stokach, czyli 

natura ukazująca swe oblicze, odkrywa-
jąca przed nami choć na chwile swe pięk-
no i jakby cicho szepcząca, że nie  zawsze 
można zdobyć to, na co się ma ochotę. 
Za godzinę, dwie musimy wracać do  
domu, ale w tej chwili nikt o tym nie my-
ślał. Podziw, radość, wzruszenie.

Kolejna wyprawa Klubu Górskiego 
„Olimp” zakończyła się. Mimo że nie zdo-
byliśmy szczytu Gross Glockner, wszyscy 
jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie jest 
bowiem żadnym bohaterstwem pchać 

się bezmyślnie gdzieś, gdzie jest szansa 
na zwycięstwo, ale można je przypła-
cić życiem. Takie wyprawy  uczą, by nie 
dawać się ponosić emocjom, ale racjo-
nalnie myśleć i przewidywać rożne sytu-
acje. Najważniejsze jest  jednak wspólne 
przebywanie na łonie natury, przeży-
wanie radości i umiejętność wyciągania 
wniosków dla siebie na przyszłość.

Karpatka

Wyprawa Klubu Górskiego w Tatry Zachodnie 

W dniach 12–15 listopada 1998 roku 
odbył się kolejny rajd Studenckiego  
Klubu Górskiego „Olimp”. Po licznych 
wyjazdach w Alpy i w Tatry Wysokie tym 
razem odwiedziliśmy nasze rodzinne Ta-
try Zachodnie.

Coroczne listopadowe rajdy klubu 
w Tatry powoli stają się tradycją. Rok 
temu o tej samej porze zdobyliśmy naj-
wyższy szczyt polskich Tatr – Rysy  (2499 
m n.p.m.), na którym świętowaliśmy 
Dzień Niepodległości.

W tym roku członkowie Klubu posta-
wili sobie za cel przejście Tatr Zachod-
nich w warunkach zimowych. 13 listo-
pada (piątek!) ekipa w sile dwu nastu 
osób ruszyła o poranku w długą, trzy-

dniową trasę z zamiarem przejścia Tatr 
Zachodnich od Polany Chochołowskiej 
aż po Dolinę Kondratową.

Wyprawa zapowiadała się uda-
nie, gdyż Zakopane przywitało nas 
piękną zimową pogodą: słońce, bez-
chmurne błękitne niebo, lekki mrozik 
i mnóstwo świeżego śniegu. W związku 
z tym po opuszczeniu pociągu szybko 
przesiedliśmy się w busa i pomknęli-
śmy do wrót Doliny Chochołowskiej. 
Z parkingu, na którym skończył swoją 
„podróż” nasz bus, ruszyliśmy pieszo 
w kierunku schroniska PTTK na Polanie 
Chochołowskiej. Po drodze podziwiali-
śmy wspaniale ośnieżone szczyty Komi-
niarskiego Wierchu (1829 m n.p.m.) oraz 

pobliskiego Wołowca (2064 m p.n.m.). 
W schronisku szybko zjedliśmy śniadan-
ko, zostawiliśmy plecaki  pełni nadziei 
na utrzymanie ładnej pogody wyruszy-
liśmy zdobyć  szczyt Wołowca – naj bar-
dziej wysuniętego na zachód polskiego 
dwutysięcznika. Po dwugodzinnym po-
dejściu w śniegu po kolana, prowadzeni 
przez klubowego przewodnika – Mate-
usza, osiągnęliśmy szczyt. Michał – repor-
ter wyprawy odnotował na dyktafonie go-
dzinę 13.45. (Fot.1)

Ze szczytu Wołowca ukazały się nam 
piękne widoczki na ośnieżone szczyty 
słowackich Rohaczy oraz na liczne szczy-
ty Tatr Zachodnich i odległych Tatr Wyso-
kich. Okoliczne szczyty szybko stały się 
obiektem sesji zdjęciowej oraz świadkiem 
radości z możliwości przebywania w tak 
pięknym i niesamowitym miejscu.

Po nasyceniu się widokiem ruszyliśmy 
w dalszą drogę prowadzeni tym razem 
przez drugiego klubowego przewodnika 
– Grześka. Poprowadził nas niezapomnia-
nym czerwonym szlakiem – granią Tatr Za-
chodnich – przez Dziurawą Przełęcz, Łopatę 
(1957 m n.p.m.), Niską Przełęcz aż na szczyt 
Jarząbczego Wierchu (2137 m n.p.m.).

Na szczycie kolejna długa sesja 
zdjęciowa z powodu niecodziennego 
za- chodu słońca. Wszyscy nie odrywa-
jąc oczu obserwowaliśmy, jak ośnieżo-
ne szczyty Tatr czerwienieją w słońcu, 
by w końcu przyjąć całkowicie purpuro-
wą barwę zboczy.

Ten niesamowity widok spowodo-
wał nasze lekkie opóźnienie, które nad-
rabialiśmy jadąc na pupach ze zboczy 
Kończystego Wierchu (2003 m n.p.m.) 
aż do granicy lasu. W schronisku poja-
wiliśmy się już po zmroku, serdecznie Fot.1 Długi Upłaz, źródło wikipedia
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wymęczeni, lecz pełni przeżytych wcze-
śniej wrażeń.

Ranek drugiego dnia wyprawy obu-
dził nas piękną, typowo górską pogo-
dą, więc nie zwlekając ruszyliśmy zaraz 
po śniadaniu na szlak w kierunku schro-
niska PTTK na Polanie Ornaczańskiej. 
W schronisku zjawiliśmy się około po-
łudnia, idąc żółtym szlakiem przez Iwa-
nicką Przełęcz. W schronisku  zostawili-
śmy plecaki i udaliśmy się na położony 
na wysokości 1226 m n.p.m. Staw Smre-
czyński. Znad zamarzniętego stawu 

roztaczał się wspaniały widok na ośnie-
żoną Bystrą (2250 m n.p.m.), która jest 
najwyższym szczytem Tatr Zachodnich 
i leży po słowackiej stronie. Znad stawu 
udaliśmy się na zwiedzanie jaskiń Doliny 
Kościeliskiej – Mylnej i Raptawickiej. Eks-
ploracja jaskiń prowadzona przez naszą 
ekipę dostarczyła wielu wrażeń i emocji.

Po wrażeniach w jaskiniach wróci-
liśmy do schroniska, gdzie zjedliśmy        
wspólnie kolację oraz zorganizowaliśmy 
wieczorny kominek. Najwięcej radości 
i śmiechu dostarczyły kalambury, w któ-

re graliśmy do późnej nocy. Niedzielny 
ranek (15 listopada) przywitał nas, nie-
stety, załamaniem pogody. Mgła, pada-
jący śnieg i brak widoczności rozwiały 
nasze marzenia  o widokach z Czerwo-
nych Wierchów. Po długiej naradzie 
postanowiliśmy zmienić nasze plany. 
Część ekipy ze sprzętem alpinistycznym 
zdecydowała się na wejście na Czerwo-
ne Wierchy, część bez sprzętu na atako-
wanie Giewontu, a Mateusz na samotne 
zdobywanie Wrót Chałubińskiego (2022 
m n.p.m.) w Tatrach Wysokich. (Fot.2)

Ostatni dzień wyprawy okazał się 
bardzo ciężki z powodu panujących  
w górach warunków atmosferycznych. 
Ekipa zmierzająca na Giewont przeszła 
Dolinę Kościeliską, Dolinę Małej Łąki 
i około godziny 14.00 stanęła na

szczycie Giewontu (1909 m n.p.m.). 
Klubowicze spędzili kil ka chwil na naj-
popularniejszym szczycie polskich tatr 
i w otaczającej ich mgle  przeszli przez 
Dolinę Kondratową do Kuźnic, skąd bu-
sem pojechali do Zakopanego. Druga eki-
pa przeszła Dolinę Tomanowej i kierowała 
się w stronę Czerwonych  Wierchów. Idąc 
w  śniegu po kolana, przy zupełnym braku        
widoczności mozolnie zdobywaliśmy ko-
lejne szczyty Czerwonych Wierchów:

Ciemniak (2096 m n.p.m.), Krzesani-
cę (2123 m n.p.m.), Małołączniak (2096 
m n.p.m.) oraz Kopę Kondracką (2005 m 
n.p.m.). Z Kopy Kondrackiej, zjeżdżając 
tzw. dupozjazdami stawiliśmy się w schro-
nisku PTTK w Dolinie Kondratowej i dalej, 
identyczną trasą jak wcześniejsza ekipa 
udaliśmy się do Zakopane go. W tym sa-
mym czasie schodził z gór Mateusz, który 
samotnie zdobył Wrota Chałubińskiego, 
walcząc z lodem i śniegiem.

Wszyscy spotkaliśmy się w pociągu 
relacji Zakopane-Wrocław o godzi- nie 
20.00. Czas powrotny zleciał nam bardzo 
szybko, ponieważ graliśmy niestrudze-
nie w popularną ostatnio wśród „awu-
efiaków” grę „mafia”. (Fot.3)

Wyjazd okazał się bardzo udany, gdyż 
przez większą część wyprawy towarzy-
szyła nam piękna pogoda, przeszliśmy za-
mierzoną trasę oraz spędzi liśmy wspólnie 
niezapomniane chwile w miejscu, które 
jest jednym z nie licznych, gdzie człowiek 
może poznać samego siebie, może zrege-
nerować swoje siły czy wyrzucić z siebie 
negatywną energię, gdzie w końcu choć 
przez chwilę staje się lepszym.

Marcin Ściślak
(„Życie Akademickie” 1999)

Fot.2 Dolina Małej Łąki, źródło wikipedia

Fot.3 West Tatry (widok z Czerwonych Wierchów), źródło wikipedia
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W Tyrolu wiele miejscowości odcię-
tych od świata. Generalnie w Alpach 
alarm lawinowy i drogi nieprzejezdne, 
a mimo to skromna ekipa Klubu Gór-
skiego OLIMP YMCA – sekcji tzw. ambit-
nej turystyki wyjechała 25 marca w Alpy 
Julijskie na najwyższy szczyt Słowenii – 
Triglaw. (Fot.2)

Niewielu przyjaciół dawało nam ja-
kiekolwiek szanse na osiągnięcie wierz-
chołka, inni uważali, że nie dojedziemy 
nawet do Słowenii, a jeszcze inni puka-
li się po prostu w czoło na sam pomysł 
wycieczki w tym czasie w Alpy. Liczba 
uczestników początkowo 16 osób – 
stopniowo malała. 25 marca br. o go-
dzinie 21.30 z Opola  wyjechała dwójka: 
Kostek i Tomek. W Kłodzku zabraliśmy 
Roberta i pomknęliśmy po polskich – 
psia jucha – drogach na granicę w Kudo-
wie. Tu dotankowanie i pierwsza niemiła 
niespodzianka: stwierdziliśmy brak koł-
paka i wgiętą felgę. Zmiana koła i dalej 
jazda. Nawierzchnia sucha przez prawie 
całą drogę, rozgwieżdżone niebo, dają-
ce nadzieję na słoneczną pogodę w Al-
pach. (Fot.3)

Występująca mgła spowolniła nasz 
przejazd przez Brno, Wiedeń, Graz i Kla-
genfurt (kontrkandydat Zakopanego 
do Olimpiady 2006). Po około 12 go-
dzinach byliśmy w Słowenii. Po doje-

chaniu do Majstrany zaparkowaliśmy 
przy granicy Triglawskiego  Parku Na-
rodowego i już dalej „z buta” poszliśmy 
doliną do Aljażew Dom (zamkniętego, 
niestety, schroniska). Tu „wtrząchnęli-
śmy żarełko” z naszych zapasów, a tar-
galiśmy tego sporo. Klara permanentnie   
ładowała w nas promieniami UV, dopóki 
nie objęła nas swym cieniem północna 
ściana Triglawu – niespełna tysiąc met 
rowe wapienne urwisko. Alpy Julijskie, 
zawdzięczają swą piękną „dolomito-
wą” rzeźbę właśnie skałom osadowym, 
na bazie których posiadają również 

wspaniałą szatę florystyczną. Podejście 
pod ścianę przez las i kosówkę to ciągłe 
gubienie i odnajdywanie  znaków szla-
ku i zapadanie się z każ- dym krokiem 
od kolan po pas. 

To ogromny wysiłek wkładany w po-
konywanie każdego metra wysokości  
i towarzysząca temu myśl, aby wyżej, 
aby do przodu. Męką jest także przedzie-
ranie się przez kosówkę na bardzo stro-
mym stoku, torowa nie drogi na zmianę, 
przenoszenie ton mokrego, lepiącego 
się śniegu do butów i raków. Wolno po-
konujemy wysokość, teraz dopiero daje 

A zima była śnieżna tego roku

Fot.2 Alpy Julijskie, źródło wikipedia

Fot. 1 Archiwum prywatne KG Olimp
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się nam we znaki nieprzespana noc i po-
nad dwunastogodzinna podróż.

Słońce chyli się ku zachodowi, szlak 
dawno zgubiony, mało precyzyjna mapa 
nie pozwala nawet na dokładne określe-
nie miejsca naszego pobytu. Jesteśmy 
u stóp ogromnego skalnego muru bez 
większej nadziei na znalezienie kawałka 
płaskiego terenu umożliwiającego po-
stawienie namiotu.

Pod nami bardzo stromy stok po-
przecinany żlebami, a perspektywa noc-
legu na siedząco niezbyt różowa. Już 
grubo po zachodzie słońca odnajduje-
my w skale niszę podsypaną śniegiem. 
Robert wspina się do niej i odkrywa 
z nieukrywaną radością, iż jest na tyle 
głęboka, że możemy tam spać. O roz-
biciu namiotu nie może być oczywiście 
mowy. Mocno zmęczeni, ale niezwykle 
szczęśliwi z powodu znalezienia lokum 
noclegowego przystępujemy do wyrów-
nywania platformy naszej sypialni. Przy-
wiązujemy się do liny i tak też śpimy uło-
żywszy się w naszej płachcie biwakowej.

Pod nami kilkuset metrowa lufa 
(czyt. ekspozycja), nad nami gwieździ-
ste niebo a mimo to dość ciepła i pra-
wie bezwietrzna noc (jesteśmy gdzieś 
na wysokości 1/3 ściany na wysokości 
około 1800 m. n.p.m.).

Nazajutrz priorytetem jest odnale-
zienie via ferraty (rodzaj szlaku z opo-
ręczowaniem) która doprowadzić nas 
ma do schroniska pod Triglawem. Udaje 

nam się to idąc na zachód do kuluaru, 
stamtąd stromym żlebem na grzędę, 
gdzie znajdujemy znaki i stalową linę.

Jak się okazało była to inna via ferra-
ta na tej ścianie, a więc musieliśmy zbyt 
długo trawersować po stoku poprzed-
niego dnia w kierunku S-W.

Ta Orla Perć przez liczne półki skalne, 
kuluary i ubezpieczone ścianki prowadzi 
nas do kotła pod Triglawem. Problemem 
jest tylko przekraczanie żlebów, w któ-
rych zapadamy się po pas, a z obawy 
przed „wyjechaniem” asekurujemy się 
w nich „na sztywno”. Napieramy upar-
cie mimo ogromnej ilości śniegu przez 
który trzeba się przekopać. Mimo pół-
nocnej wystawy ściany słońce łapie 
nas dość wcześnie. Kilka- krotnie topi-
my śnieg, łapczywie kojąc pragnienie. 
Wreszcie osiągamy drugi kocioł za któ-
rym po ogromnym lawinisku przecho-
dzimy na wypłaszczenie pod wschodnią 
ścianą Triglawa. Tym płaskowyżem, już 
w łatwym terenie podążamy do Triglaw- 
skiego Domu (2518 m.n.p.m.), gdzie do-
cieramy na godzinę 15.00. 

Cocacolowa kofeina, piękna pogo-
da, jak i otwarta droga na szczyt wle-
wa w nas nowe siły i podkręca nasze 
umysły. Zapisujemy się w księdze wyjść 
i z satysfakcją odkrywamy, że jesteśmy 
pierwszymi Polakami tej zimy, szukają-
cymi swego szczęścia pod Triglawem. 
Mimo dużego zalodzenia i imponującej, 
zapierającej dech stromizny, szybko po-

konujemy wysokość wchodząc na Mały 
Triglaw (2725 m.n.p.m.). Idziemy Via Fer-
ratką w mikstowym (skalno-lodowym) 
terenie o nachyleniu około 55 stopni. 
Dziabka i raki zwracają zainwestowa-
ne w nie środki. Ze szczytu ostrą granią 
(poręczówka) pod główny wierzchołek 
– tu znów strome skalne odcinki i dalej 
na najwyższy szczyt Słowenii. Wybija sie-
demnasta, jesteśmy na Triglawie (2864 
m n.p.m.). Na szczycie spędzamy ponad 
pół godziny delektując się słoneczną, 
prawie bezwietrzną pogodą i morzem 
gór dookoła. Następnie sesja zdjęciowa 
do „zmęczenia migawki”, później cisza, 
spokój , nic. Poza schroniskami na całej 
naszej trasie nie spotykamy ani jednego 
tury- sty. Zdjęcia szczytowe szpeciła tyl-
ko postawiona tu w 1895 roku metalo-
wa buda służąca latem chyba za schron. 
Szczęśliwie jest nieduża, zresztą i tak 
zasypana do połowy śniegiem. Wra-
cając podziwiamy zachodzące gdzieś 
ponad włoskimi Dolomitami słońce. 
Do schroniska schodzimy bardzo powo-
li, ostrożnie, by nie popełnić na końcu 
głupiego błędu. Zdajemy sobie sprawę 
ze swojego zmęczenia fizycznego, spo-
tęgowanego jeszcze silnymi wrażenia-
mi emocjonalnymi. Prawie każdy krok 
poprzedzamy pewnym umocowaniem 
czekana.

Schronisko, co prawda nieogrzewa-
ne, jest czynne cały rok, gdyż znajduje 
się przy nim stacja meteorologiczna. 
Zja- damy tu bardzo zasłużoną kolację, 
którą zaprawiamy austriackim piwem. 
Toastom nie ma końca, a humorów 
wcale nie trzeba podrasowywać alko 
holem, dlatego pijemy Alkoholfreie 
Bier. Za jedyne 1250 talarów (25 PLN) 
mamy do dyspozycji pokój 4-osobowy 
i całą jadalnię, gdyż jesteś my jedynymi 
gośćmi w schronisku. Nazajutrz skusze-
ni srebrzystą pełnią księżyca pięknie 
oświetlającego „nasz  Triglaw” zrywamy 
się by popatrzeć na wschód słońca. Jest 
naprawdę ślicznie, a jasne od śniegu 
góry lśnią czerwienią. Jest pięknie, baj-
kowo i tak bardzo cicho (... ) „Zdjątka”, 
choć robione „idiot-camerą” wychodzą 
bardzo dobrze, a niektóre spod ręki Ro-
berta i zenitowskiej migawki nadają się 
na wystawę (według mnie). (Fot.4)

Około godziny 8.00 zaczynamy zej-
ście w dół przez Dom Valentina Stanica 
(nieczynny) do doliny pod skalnymi ze-
rwami szczytu Rjavina (2532 m.n.p.m). 
Przez Debeli Kamen pupo- zjazdami 
na czekanie, szaleńczo bawiąc się zjeż-

Fot.3 Triglav – najwyższy szczyt Alp Julijskich, źródło wikipedia
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dżamy w dół doliny. Tak jak jej górne 
partie pokonujemy niemal bez wysił-
kowo, szybko i ogólnie zabawowo, tak 
znów dolne partie (kosówkowe) dają 
nam się mocno we znaki. Znów zapa-
damy się po pas na stromym stoku po-
rośniętym „badziewnym” wężowiskiem. 
Zapychamy się ponadto w tak stromy 
teren, że z opresji wybawiają nas zjaz-
dy na linie (5×25 m), gdyż   schodzenie 
w tak eksponowanym terenie byłoby 
po prostu lekkomyślne. O szlaku może-
my zapomnieć, nie zarejestrowaliśmy go 
zresztą na całej długości doliny. Po osią-
gnięciu jej dna oddychamy z ulgą. Lecz 
to nie koniec męczarni. Brodzimy po ko-
lana w śniegu idąc korytem strumienia. 
Chwila koncentracji w zejściu wodospa-
dowym, a raczej lodospadowym OS-em 
(Slapowa w Kotu). Ale najgorsze ma do-
piero nadejść. Sześciokilometrowy odci-

nek doliny Kot pokonujemy 2,5 godzi-
ny, brnąc po kolana, a czasem i po pas 
w moknącym, ciężkim „białym bagnie”. 
Krok za krokiem, ciągłe zapadanie się 
i podnoszenie, zmiany na torowaniu. 
Na tym odcinku znów żelazna kondycja 
Roberta okazuje się pomocna. Nareszcie 
asfalt... ale plasti- kowe buty. Zmęczone-
mu nie dogodzisz. Pozostaje tylko pro-
blem sprowadzenia samochodu, czym 
na ochotnika zajął się niezmordowany 
tego dnia Kostek. Wychodzimy o około 
30 minut marszu od parkingu, na którym 
zostawiliśmy nasz transport. Hartująca 
kąpiel w strumyku, dobry posiłek i w dro-
gę. Na granicy słoweńsko- austriackiej 
zakupy w sklepie wolnocłowym, a póź-
niej już tylko dziesięciogodzinna podróż 
do Opola. W domu zameldowaliśmy się 
na 3.30, a o 4.30 wyjechaliśmy do Wro-
cławia, prosto na zajęcia.

Tak było. Triglaw, szczyt napraw-
dę niebanalny, fotogeniczny (co widać 
na zdjęciu) i majestatyczny, jest z pew-
nością do zrobienia nawet zimą dla 
doświadczonego turysty. Polecam 
na weekendową wycieczkę, bo w końcu 
nie tak bardzo oddalony od Śląska. Po-
trzeba tylko trochę motywacji, sprzętu 
i pieniędzy. 

W tym ostatnim wyręczył nas w istot-
ny sposób Pan Prorektor ds. Studenckich 
i Sportu – prof. Paweł Kowalski, wspiera-
jąc Klub swoimi środkami, za co pragnie-
my Mu bardzo serdecznie podziękować. 
Zaś wszystkich studentów chcę zachęcić 
do aktywnej działalności w Klubie Gór-
skim „Olimp” YMCA przy AWF Wrocław, 
bo przygoda, taka jak wyżej opisana, 
może stać się i Waszym udziałem.

Adrian Rybus i Tomasz Nowak

Fot.4 Archiwum prywatne KG Olimp
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Samolot
staruje za pół godziny, więc szyb-

ko nadajemy bagaże. W chwilę później 
słyszymy komunikat: Pan Jarosław Bo-
tor proszony o zgłoszenie się w punk-
cie odprawy celnej. Doskonale wiemy, 
o co chodzi. Mamy w plecakach  kar-
tusze z gazem. Prześwietlają nasz ba-
gaż i nie ma wyjścia, trzeba zostawić 
gaz w kraju. Wsiadamy do Boeinga 737 
i za chwilę jesteśmy w powietrzu. Krótki 
lot (75 minut) do Frankfurtu i tam prze-
siadka. O 22.00 startuje nasz Boeing 
747 do Buenos Aires i Santiago de Chi-
le. W porównaniu z 737 to prawdziwy 
gigant. Pozostali pasażerowie, w więk-
szości udający się na „gorący urlop”, tro-
chę się dziwią, patrząc na nasze kurtki 
puchowe i skorupy. My tylko walczymy 
z nadbagażem. Upragnione Andy po raz 
pierwszy widzimy z lotu ptaka. Dziwi 
mnie mała ilość śniegu. Spodziewałem 
się bieli szczytów, a tymczasem góry 
mają odcień czerwony. Mamy szczęście, 
około 11.00 naszym oczom ukazuje się 
Aconcagua. Pilot zapowiada: Wysokość 
8000 m, po prawej stronie Aconcagua − 
najwyższy szczyt w Andach. Dokładnie 
widać południową ścianę, jest majesta-
tyczna i robi wrażenie. Pół godziny póź-
niej lądujemy w...

Santiago de Chile
26 stopni, duszno, a my ubrani jak 

na biegun. Dojazd do hotelu i poszuki-
wanie ambasady. Santiago to prawdzi-
wa metropolia. Przejście wzdłuż głównej 
ulicy, która posiada 4 pasy w każdą stro-
nę, zajęłoby z pewnością kilka godzin. 
Z uwagi na zmęczenie podróżą oraz 
znaczne odległości poruszamy się tutaj 
metrem oraz taksówkami. W ambasa-
dzie otrzymujemy odpowiedzi na nurtu-
jące nas pytania i wątpliwości. Udajemy 
się na zakupy do „Jumbo”, czyli hiper-
marketu o powierzchni 2 razy większej 
od naszego „Makro”, ale przede wszyst-
kim o 10-krotnie większym asortymen-
cie towarowym. Nabywamy niedrogo 
palniki „Blueta” i butle z gazem. Nie 
możemy się oprzeć i kupujemy także 
brzoskwinie w puszce o nazwie „Acon-
cagua”. W związku z różnicą czasu 
pierwsza doba trwa dla nas 28 godz. 
Następne go dnia wynajmujemy sa-
mochód, którym przedostajemy się 
przez Andy do Argentyny.

Mendoza
to półmilionowe miasto 150 km 

na wschód od granicy z Chile. Słynie  
z produkcji dobrych gatunków win. Kon-
taktujemy się z panią Luiginą Gę barski, 
która według informacji uzyskanych 
w ambasadzie pomaga polskim alpini-
stom. Zaprasza nas do siebie, pokazuje 
listy i zdjęcia osób, które się  u niej za-
trzymywały. Niezła kolekcja, w tym: Wan-
da Rutkiewicz i Ryszard  Pawłowski. Pani 
Luigina oprócz tego, że dobrze mówi 
po polsku, to jeszcze  świetnie gotuje, 
o czym mieliśmy okazję się przekonać. 
Załatwiamy niezbędne formalności tak 
szybko, jak tylko jest to możliwe. Bardzo 
już chce my stanąć pod górą. Ale zanim 
to nastąpi czeka nas...

Karawana
i związane z nią wynajęcie tragarza 

z mułem. Jak się okazuje, sprawa nie 
jest taka łatwa, jeśli chce się to zrobić 
w Punta de Vacas. Dowiadujemy się, 
że muły wynajmuje się w Puenta del 
Inca, czyli 7 km dalej. Nie dajemy za wy-
graną i zagadujemy policjanta. Bingo! 
Juan (tak miał na imię nasz przewoźnik) 
proponuje, że za 230 USD może nam 
przenieść bagaż. Spada nam  jak z nie-
ba. To znaczy, że możemy od razu ruszać 
bez straty dnia. Za chwilę okazuje się, 
że 230 USD to cena transportu w górę, 
a na dół 150 USD, razem 380 USD – dużo. 
Musimy zadecydować: płacimy i startu-
jemy od razu, czy szukamy tańszego 

muła, a to równa się stracie co najmniej 
1 dnia  (trzeba dojść do Puenta del Inca). 
Szybka decyzja, przeliczanie pieniędzy 
ruszamy dzisiaj. Z Juanem umawiamy 
się nazajutrz w Casa del Piedra o godz. 
20.00. Zostawiamy rzeczy, uprzednio 
zbiwszy cenę do 350 USD i ruszamy 
ochoczo do Lenas, pierwszego przystan-
ku na drodze do bazy Plaza Argentina. 
Mijamy po drodze krowy i leniwie spa-
cerujące muły oraz całe rzesze jaszczu-
rek. Po niecałych 4 godzinach docieramy 
do Lenas, gdzie wita nas wesoła grupka 
Amerykanów. Częstują gorącą czekola-
dą, a później witaminowym napojem. 
To dla nas zbawienie. Rozstawiamy na-
miot i zasypiamy w pięć minut. Naza-
jutrz nie potrafimy się zebrać i trochę le-
niuchujemy. Rozmawiam ze strażniczką 
parku na temat przejścia przez rzekę bez 
mułów. Zdecydowanie odradza i zale-
ca czekać na muły. Mówi, że woda jest 
zimna, prąd wartki, a głębokość do pasa. 
Niezbyt nam to pasuje, więc postana-
wiamy czekać na muły. O 12.00 nie wy-
trzymujemy i postanawiamy przeprawić 
się na drugą stronę. Asekuruje mnie 
strażniczka. Jest  solidnie zbudowana 
i bardzo sympatyczna. Muszę się roze-
brać od pasa w dół. Wkładam plecak, 
wiążę się liną i wchodzę. Faktycznie, 
woda zimna, robię kilka kroków i czu-
ję, jak zaczyna mnie podmywać silny 
prąd. Jeszcze chwila stracę równowagę 
i wpadnę do wody z plecakiem. Trzeba 
coś zrobić, decyduję się na kilka szyb-

Aconcagua – 100 m do (nie)szczęścia

Fot. 1 Archiwum KG Olimp
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szych kroków i… jestem już w bezpiecz-
nym  miejscu. Na szczęście mokrą mam 
tylko bieliznę, a mogło być znacznie go-
rzej. Po mnie przeprawia się Jarek, idzie 
mu znacznie lepiej.

Drugi dzień wędrówki to mozolny 
20-kilometrowy marsz szeroką doliną 
bez stromych podejść. Mijamy po dro-
dze dwa zespoły wspinaczy (z Rumu-
nii i Australii), którzy z powodzeniem 
atakowali szczyt. Krótka wymiana zdań 
i dalej w drogę. Dochodzimy do Casa del 
Piedra i u wylotu doliny Relinchos spo-
strzegamy najpierw Cerro Ameghinio, 
a chwilę później pojawia się Aconcagua. 
Emocje rosną, najchętniej jeszcze dzisiaj 
poszlibyśmy do bazy. Ta noc nie należy 
do spokojnych i to bynajmniej nie z racji 
pogody. Otóż wyczekiwany Juan wraz 
z naszymi bagażami nie zjawia się. Kwa-
śne są również nasze miny rano, bo ani 
mułów, ani naszych bagaży nie widać. 
Przypomina się przysłowie: Gdy się czło-
wiek spieszy, to się diabeł cieszy… Ka-
mienie z serca spadają nam „z głośnym 
hukiem”, gdy w końcu się pojawia. Jeste-
śmy tak szczęśliwi, że nawet nie pytamy, 
co go zatrzymało. Udajemy się w górę 
doliny Relinchos do bazy Plaza Argenti-
na. To bardzo malownicza i wąska doli-
na. Po drodze spotykamy Polaka. To miła 
niespodzianka. Jest z Gorlic. Zerwało mu 
namiot w obozie i musi wracać. Jakieś 
dwie godziny drogi od miejsca przezna-
czenia dopada nas silny wiatr, dodat-
kowo tempo marszu znacznie spada. 
Marzną nam dłonie, sypie kryształkami 
lodu. Jak się później okazało, to słynny 
„el viento bianco” dał o sobie znać. Na-
reszcie upragniona…(Fot.1)

Baza
Docieramy zmęczeni, a tu trzeba 

rozbić namiot i coś jeszcze zjeść. Następ-
nego dnia odpoczynek i aklimatyzacja, 
w końcu to przecież 4200 m n.p.m. Robi-
my porządek w namiocie, segregujemy 
jedzenie i sprzęt. W bazie stoi kilkana-
ście namiotów i jest sporo osób, w więk-
szości Amerykanów. Ku naszej radości 
spotykamy także Polaków. Są tu: Marek 
i Krzysiek oraz małżeństwo – Katarzy-
na i Augustyn. Spotyka nas niezwykła 
życzliwość ze strony mieszkańców bazy, 
a także strażników. Pomagamy sobie 
wzajemnie, gdy okazuje się, że ktoś cze-
goś zapomniał, zawsze znajdzie się oso-
ba, która pomoże. Źle obliczony zapas 
cukru czy też brak igły i nitki nie stano-
wi już dla nas problemu. Sami również 

pomagamy, gdy jest taka konieczność. 
Kubek gorącej herbaty dla kogoś, kto 
właśnie zszedł i jest zmęczony, to piękny 
gest i nie należy tu do rzadkości. (Które-
goś dnia podczas zejścia  z obozu pierw-
szego złamałem kijek. Pewien Ame-
rykanin, zauważywszy to, podarował 
mi swoją parę, ponieważ już schodził 
i stwierdził, że mnie będą        bardziej 
potrzebne.) W bazie jest namiot, który 
spełnia rolę bufetu. Można tu zamó-
wić za jedyne 4 USD puszkę piwa 0,33 l 
(ulubiony napój Krzysztofa i Marka) lub 
za 25 USD zjeść obiad. Jak się można ła-
two domyśleć, nie korzystamy z tych do-
godności. Za to chwalimy sobie wnętrze 
tego namiotu ze względu na jego prze-
stronność. Do końca jednak nie jesteśmy 
pewni, czy można korzystać z niego jako 
kuchni, ale nikt nie kieruje pod naszym       

adresem żadnych uwag, więc przyjmu-
jemy to za dobry znak. W bazie rzadko  
się nudzimy. Któregoś dnia postanawia-
my trochę „poboulderować”. Wspinamy 
się na każdy większy głaz w pobliżu na-
szych namiotów. Chwilę później to już 
nie wystarcza i zaczynamy obchodzić 
bazę w poszukiwaniu  bardziej atrakcyj-
nych boulderów, których w otoczeniu 
nie brakuje. Innym razem spotykamy się 
w namiocie kuchennym w piątkę: Ken, 
Kurt (dwaj Amerykanie) i Miquel (Mek-
sykanin). Rozmawiamy, gotujemy, jemy, 
żartujemy, gramy w karty. Amerykanie 
zaskakują nas wyciągając coraz to nowe 
gadżety i akcesoria, z jednej strony bar-
dzo przydatne, jak np. „Mini” – mini roz-
grzewacz do rąk, który wystarczy wyjąć 
z opakowania i potrząsnąć, emituje 
ciepło przez 7 godzin. Mają także kilka, 

Fot. 2 Archiwum KG Olimp
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moim zdaniem, zbędnych  rzeczy, jak 
np. wodoodporny odtwarzacz płyt kom-
paktowych wraz z kolekcją 12 płyt, 5 kg 
sprzętu fotograficznego, mini lampkę. 
Gramy w kierki. Schodzą nam na grze 3 
godziny, w międzyczasie gotujemy.

W bazie jest „cool”, ale nas ciągnie 
w górę. Wychodzimy. Początkowy odcinek 
to trawers zbocza, delikatnie podchodzą-
cy w prawo. Dochodzimy do szczelin nad 
strumieniem lodowcowym i między nimi 
20 m w górę. Dalej stromym podejściem 
na górną część lodowca. Teren jest dosyć 
urozmaicony, wymaga kluczenia licznymi 
ścieżkami i przy słabej widoczności może 
być trudny orientacyjnie. Zatrzymuję się 
na chwilę, bo oto  przede mną niesamo-
wity widok: Aconcagua - jej wschodnia 
ściana wraz z Lodowcem Po laków. Przy-
glądam się uważnie, bowiem chcemy za-
atakować właśnie przez lodowiec. Zaczy-
nają pojawiać się poletka śnieżne i przed 
nami ostatni fragment podejścia. Jest 
dosyć stromy i można go pokonać na dwa 
sposoby.  Pierwszy z nich wymaga odbicia 
w prawo  i wejścia w śnieżne pole z peni-
tentami, drugi,  bardziej wprost, oznacza 
przejście po granicy kamieni i lodu. Wy-
bieramy drugi wariant, lecz      podczas 
podejścia mamy wątpliwości, czy jest 
to słuszny wybór. Teren jest stromy, a ka-
mienie, po których stąpamy, bardzo łatwo 
wymykają się spod stóp. Pod koniec do-
chodzimy do małego lodospadu, za któ-
rym po lewej stronie, w długiej niecce, 
znajduje się...

Obóz I 
Po kilku dniach drogę do obozu I zna-

my dobrze, przeszliśmy ją już trzykrotnie 
(wystarczy). Brzydka pogoda paraliżuje 
nasze dalsze działania. Drogę Lodow-
cem Polaków już dawno wybiliśmy sobie 
z głowy. Czasu coraz mniej, a my siedzi-
my w obozie pierwszym i gramy w karty 
z zaprzyjaźnioną parą Amerykanów. Tutaj 
nuda doskwiera na całego.  Czy pogo-
da puści, czy się przejaśni, czy przestanie 
wiać? To ciągłe wyczekiwanie jest faktycz-
nie irytujące. Od 10 dni nikt nie wszedł 
na szczyt od tej strony (prawdopodob-
nie od drugiej również). Podobno w tym 
roku skuteczność wejść wynosi zaledwie 
5%. Wszystko przez „El Nino”. Wreszcie 11 
lutego budzimy się w mroźny i słoneczny 
poranek. Nie  musimy nic mówić, idziemy 
w górę. Najpierw zakosami na przełęcz, 
później na lewo w stronę lodowca. Wśród 
skał odnajdujemy nasz depozyt i zakłada-
my...

Obóz II
Miejsce sprawia wrażenie dobrze osło-

niętego od wiatru i śniegu, ale, niestety, 
to tylko złudzenie. Ustawiamy namiot. Ja-
rek gotuje jedzenie. Ja nie  jem nic. Usiłuję 
zasnąć. Odczuwam objawy choroby wy-
sokościowej i tej nocy bardzo się męczę. 
Pogoda znowu się popsuła. Budzi mnie 
Jare k z kubkiem gorącej herbaty i mówi, 
że muszę pić. Jest 2.00. Czuję się lepiej, je-
stem tylko osłabiony i nie wiem, czy mogę 
coś jeść. Ograniczam się do paru suchar-
ków i gorącej herbaty. Co chwila zasypiam. 
4.00. Wychodzimy. Rozpoczyna się...

Atak szczytowy
Jest przepiękna księżycowa noc w oko-

licach pełni. Mamy czołówki, lecz nie uży-
wamy ich prawie wcale. Pierwsza trudność 
– znalezienie odpowiedniego trawersu. 
W warunkach normalnych to podobno 
udeptana i rzucająca się w oczy ścieżka. 
Teraz – zasypany śniegiem stok i w do-
datku od przynajmniej 11 dni nie uczęsz-
czany. Kluczymy wśród drobnych szczelin 
i brodzi my w kopnym śniegu. Marzną 
nam dłonie i stopy. Tuż przed wschodem 
słońca jest zawsze najzimniej. 7.00 – zaczy-
na wschodzić słońce. Przed nami niezapo-
mniane widoki, widoczność znakomita. 
W dali błyszczy samotny Mercedario i wie-
le innych, nieznanych nam z nazwy szczy-
tów. Teren zaczyna się „stawiać”. Głęboki 
śnieg. Dostajemy w kość. Wychodzimy 
szerokim żlebem między dwiema grzęda-
mi i widzimy charakterystyczne drewnia-
ne budki. To Independencja. (Fot.2)

W takim razie jesteśmy na wysokości 
6500 m n.p.m. Od tego momentu znaj-
dujemy się na drodze normalnej. Jest 
9.00, czyli poruszamy się w tempie 100 m 
w pionie na godzinę, raczej wolno. Zaczy-
nam słabnąć, to skutek wczorajszej nocy. 
Teraz prowadzi tylko Jarek. Różnica mię-
dzy nami stale wzrasta. Widzę dwa wierz-
chołki. Chciałbym wejść jak najszybciej 
i to najlepiej najkrótszą drogą, na bliższy 
północny. Jarek trawersuje do żlebu mię-
dzy wierzchołkami. Śnieg    jest kopny, 
idzie się ciężko. Wchodzę w żleb, Jarek 
jest ciągle w zasięgu wzroku. Teren sta-
je się nieciekawy. To mieszanina kamie-
ni i luźnego śniegu. Wszystko wyjeżdża 
spod  nóg przy każdym kroku. Szczyt już 
coraz bliżej. Nachylenie terenu wzrasta 
i jest zdecydowanie więcej kamieni niż 
śniegu, nie zmienia to faktu, że zrobienie 
jednego kro- ku w takich warunkach jest 
niezwykle wyczerpujące, a nierzadko po-
ciąga za sobą prze mieszczenie się wraz 

z kamieniami w dół! Nie widzę już Jarka, 
jest gdzieś wyżej. Zaczynam poruszać się 
na czworaka, gdyż od kryłem, że tak jest 
łatwiej (przynajmniej się  nie przewracam). 
Niestety, jestem już moc no wyczerpany. 
Poruszam się ciągle w górę. Strasznie cią-
ży mi plecak. Wtem widzę Jar ka. Schodzi 
ze szczytu! Był tam pół godziny, prawdo-
podobnie jako pierwsza osoba od 13 dni. 
Cieszę się, że wraca i wpadam na pomysł, 
że zostawię mu plecak i pójdę na szczyt. 
Za wszelką cenę chce mnie od tego  za-
miaru odwieść. Mówi, żebym zawrócił, bo  
pogoda się psuje. Jest 14.00, do przełęczy 
brakuje mi najwyżej 50 m. Zastanawiam 
się. Idę już 10 godzin, niewiele jadłem 
(nie licząc kilku snikersów), a ostatnie 100 
m w moim wykonaniu pozostawia wiele 
do życzenia. Decyzja – odwrót. Schodzi-
my szybko, tzn. tak szybko, jak możemy. 
W okolicach Independencji spotykamy 
Rosjanina, który żałuje, że tego dnia nie 
zdecydował się na atak. Gratuluje Jarko-
wi. Schodzimy     teraz w stronę Berlina 
i dopiero później trawersujemy. Śnieg wy-
daje się głębszy niż rano. Faktycznie więk-
sze jest tylko zmęczenie. Zmieniamy się  
w prowadzeniu i torowaniu drogi. Prze-
wracam się parę razy i najchętniej tak bym 
został. Całe szczęście, że zdrowy rozsądek 
każe gnać w dół. Około 18.30 docieramy 
do namiotu w obozie II. Widok nieciekawy, 
nasz namiot  zasypało i pozrywało odciągi. 
Resztkami sił stawiamy go na nowo. Bar-
dzo szybko zasypiamy. Budzi nas walący 
się ponownie namiot. Patrzę na swoje dło-
nie i nie mam wątpliwości – odmroziłem 
końcówki palców lewej ręki. A mogło być 
przecież gorzej. Rozpoczyna się szybki...

Powrót
Jeszcze tego samego dnia, po 15 

godzinach marszu, późnym wieczorem 
dochodzimy do Pampa de Lenas (2800 
m!). Następnego dnia wieczorem w szpi-
talu w Mendozie ogląda mnie lekarz. 
Na szczęście nie interweniuje drastycz-
nie. O mały włos nie bankrutujemy przy 
zakupie lekarstw (100 USD  za trzy po-
zycje). Sprzedaję śpiwór i jakoś wystar-
cza. Szczęśliwie udaje nam się przesu-
nąć o dwa dni wcześniej termin wylotu 
do kraju. Korzystamy oczy wiście z tej 
możliwości i marzymy, by znowu być 
wśród bliskich.

Michał Grzyb
(„Życie Akademickie” 2000)
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Rok temu zamieniłem rower i kask  
na czekan i raki. Wierzcie mi, ni- gdy nie 
będę żałował swojej decyzji. Drugim 
moim krokiem było zapisanie się do Klu-
bu Górskiego „Olimp” Polska YMCA  AWF 
Wro- cław. Razem z jego członkami 
za planowaliśmy wyjazd na Mount 
Blanc. Niestety, fatalna pogoda w ostat-
nim momencie zmieniła na- sze plany. 
Powstał plan awaryjny, który zaplano-
wali i przygotowali Patryk z Robertem. 
Mieli na te przygotowania tylko  dwa 
dni, ale zrobili to profesjonalnie.

Dzień pierwszy
O godzinie 23.08 wyruszyliśmy 

na naszą wyprawę. Szczerze mówiąc, 
niewiele pamiętam z naszej nocnej po-
dróży. Zmęczenie całym, pracowitym 
dniem i nieprzespaną ostatnią nocą 
wzięły górę i co jakiś czas przysypiałem. 
Było to dość zabawne, gdyż to ja miałem 
czuwać, aby nasz kierowca przypadkiem 
nie zasnął za kierownicą. No cóż – tak 
czasami bywa.

Dzień drugi
Mimo zmęczenia podróż mijała nam 

całkiem dobrze. Jedynie co jakiś czas bu-
dzili nas na granicy celnicy w celu spraw-
dzenia paszportów. Gdy dojeżdżaliśmy 
do naszej pierwszej granicy każdy z nas 
zastanawiał się czy nas przepuszczą, czy 
też będziemy musieli się pozbyć naszych 
zapasów żywności? Na szczęście nic 
takiego  nie miało miejsca i mogliśmy 
kontynuować jazdę. Przekroczyliśmy 
granicę polsko--czeską i kierowaliśmy 
się dalej ku naszej pierwszej przystani 
– rezerwatu przyrody w Chorwacji. Park 
Narodowy Plitvickie Jeziora – szereg po-
łączonych ze sobą nie wielkich 16 jezior 
i zalewów przedzielonych prawie sto-
ma wodospadami. Niewiele jest takich 
miejsc zachwycających oryginalnością, 
które stworzyła sama przyroda  i gdzie 
można zobaczyć tak naturalny i tak pięk-

ny zakątek świata. Woda niesamowicie 
czysta, mieniła się tysiącami kolorów, 
wypływała dosłownie zewsząd. Nieste-
ty, kąpiel była zabroniona, a z pewnością 
każdy z nas jej pragnął. Spędziliśmy tam 
parę godzin i musieliśmy ruszać dalej 
w kierunku naszego głównego celu – 
Dinary. Jest to najwyższy szczyt Chorwa-
cji – 1831 m n.p.m. Ze względu na późną 
porę zamierzaliśmy dojechać jak najbli-
żej góry i gdzieś w okolicy znaleźć noc-
leg. Niestety, zbyt bliska lokalizacja obok 
strefy zmilitaryzowanej – pozostałość 
po ostatniej wojnie domowej – zmusiła 
nas do szukania miejsca w licznych sa-
dach otaczających  tamtejsze domy.

Kierując się na Split, dojechaliśmy 
do małego miasteczka Debelo. I tu cze-
kała na nas miła niespodzianka. Szuka-
jąc noclegu spotkaliśmy na swej dro-
dze człowieka – jak później się okazało 
– mówiącego świetnie po angielskim. 
Zaproponował nam nocleg  oddając 
do dyspozycji cały swój dom, w któ-
rym mieszkał, zanim wyjechał na 27 lat 
do Australii. Niestety, jak wiele innych 
domów w Chorwacji, był on w czasie 
wojny  zniszczony i obecnie zostały tylko 
gołe ściany. Ale mimo tego było to ideal-
ne miejsce na nocleg. Szczerze mówiąc 
nie spodziewaliśmy się takich luksu-
sów. Byliśmy raczej nastawieni na spa-
nie w namiotach. Jeszcze mała kolacja 
i do spania. Jutro Dinara!

Dzień trzeci
Rano po szybkim śniadaniu zrobili-

śmy pamiątkowe zdjęcie i wręczyliśmy 
klubową koszulkę naszemu gospoda-
rzowi, dziękując za gościnność.

O 10.00 ruszyliśmy w kierunku małej 
mieściny – Knin. Odbijając w miasteczku 
w kierunku gór, dojechaliśmy do małe-
go wodospadu – Topolski Slajd na rze-
ce Krka. Naszym oczom ukazał się nie-
samowity widok. Mimo tego, że dzień 
wcześniej oglądaliśmy liczne wodospa-
dy w Plitvickich Jeziorach, ten był jed-
nak nadzwyczajny. Woda spadała z wy-
sokości około 45 metrów. Odbijając się 
u jego podnóża, tworzyła niesamowity 
wodny prysznic. Niestety, czas nieubła-
ganie płynął i musieliśmy ruszyć dalej. 
Brak jakichkolwiek opisów dróg na ma-
pie zmuszał nas do jechania  praktycznie 
„w ciemno” .

Skorzystaliśmy z okazji i kto tylko 
mógł wyczołgał się na dach lub drzwi 
samochodu, by czerpać radość z szalo-
nej jazdy – istna „jazda bez trzymanki”! 
Przejechaliśmy w taki sposób sporo 
kilometrów, gdy nagle naszym oczom 
ukazała się w całej  okazałości szara 
i olbrzymia grań Dinary, która z dołu 
wyglądała na niedostępną. Ze względu 
na brak opisów góry i późną porę dnia 
postanowiliśmy dojechać do małej wio-
ski u podstawy stoku – Glavaś, gdzie zo-
stawiliśmy nasze samochody.

U podstawy góry znaleźliśmy ta-
bliczkę z informacją, że marsz szlakiem 
na górę  zajmie nam około 4,5 godziny. 
Wyruszyliśmy o 15.10 i mimo późnej 
pory zdecydowaliśmy wszyscy, że górę 
zdobywamy jeszcze dziś. Mimo proble-
mów z odnajdywaniem szlaku pierwsi 
na szczyt dotarliśmy po 3 godzinach 
i 10 minutach Mateusz i ja. Parę zdjęć 
na szczycie, uroczyste wpisanie się 
do księgi i po chwili ruszyliśmy w dół. 
Góra okazała się dość łatwą do zdoby-
cia, choć wymagającą od nas kondycji 
fizycznej. Niestety, podczas schodze-
nia zastał nas zmrok, co spowodowało, 
że szlak, który był źle oznaczony w dzień, 
w nocy stał się zupełnie niewidoczny. 
Mimo tego, że każda ze schodzących 
grup zgubiła szlak, kierując się tylko 
na azymut, dotarliśmy o 22.20 do na-
szych samochodów. Ze względu na póź-
ną porę miejsce do spania wybraliśmy 
na chybił-trafił – strzał w dziesiątkę! 
Biwakowaliśmy na jednej z małych po-
lanek, które mijaliśmy podczas naszej 
jazdy wzdłuż rzeki Krki.

Dzień czwarty
W trakcie śniadania padła propozycja 

zjazdu na linie z wodospadu, który dzień 
wcześniej mijaliśmy. Duże brawa nale-
żą się Mateuszowi, który perfekcyjnie 
przygotował   i zabezpieczył cały zjazd! 
Początkowo mieli w tym brać udział tyl-
ko najlepsi spośród  nas, ale KTOŚ raz 
za razem przyprowadzał kolejną „OFIA-
RĘ” do liny – szybka lekcja „na sucho” 
w posługiwaniu się tzw. ósemką i jazda 
na dół! Ale frajda! Spędziliśmy nad wo-
dospadem ładnych parę godzin. Na-
stępny cel to Adriatyk, kierunek Zadar.

W Zadarze uzupełniliśmy zapasy je-
dzenia i wody, zostawiając zwiedzanie 

Bałkańskie wojaże
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na dzień jutrzejszy. Skoncentrowaliśmy 
się na dotarciu jak najbliżej Adriatyku 
i znalezieniu dogodnego noclegu. Nie-
stety, półwysep okazał się tak przepeł-
niony wspaniałymi willami i hotelami, 
że musieliśmy ratować się biwakiem w le-
sie. Chyba każdy trochę żałował, że nie 
mogliśmy nocować tuż przy morzu. Zna-
leźliśmy jednak mały plac ze świetnym 
miejscem na ognisko, więc dlaczego 
tego nie wykorzystać!? Wspaniała orga-
nizacja grupy przyniosła kolejne efek-
ty. Już po godzinie było przygotowane 
całe pole namiotowe. Dziewczyny i nasz 
czarodziej kuchni – Mateusz, jak zwykle, 
wyczarowali wspaniałą kolację. Zaczęło 
się niewinnie – pieczenie kiełbasy, gdzieś 
opowiedziany kawał, różne dowcipne do-
cinki rzucane tu i tam, a po chwili wielki 
koncert przy dźwiękach muzyki puszcza-
nej z samochodowego magnetofonu. Wy-
śpiewaliśmy chyba wszystkie znane nam 
polskie piosenki.

Dzień piąty
Wydaje mi się, że nie ma nic przyjem-

niejszego, jak zasnąć przy ognisku i obu-
dzić się przy delikatnych promieniach 
słońca przesuwających się po twarzy. 
To będzie  niesamowity dzień!

Rano Zadar – ciche, spokojne porto-
we miasto, które całkowicie nas urzekło. 
Nie  tracąc czasu wykorzystaliśmy ten 
dzień na poznanie chociaż w niewielkiej 
jego części. Kręte, wąskie uliczki, ruiny 
budowli z początków naszej ery, palmy 
rosnące  wzdłuż portu – tak w wielkim 
skrócie można opisać to miejsce. Mysz-
kując pomiędzy domkami, słyszałem 
ciche odgłosy muzyki i szum kawiar-
nianych rozmów. To idealne  miejsce, 
by spędzić w nim chociaż jeden cały 
dzień. Niestety, musieliśmy ruszać dalej 
w pogoni za przygodą. Pod koniec dnia, 
niedaleko miasta Semi w Juriewie, zna-
leźliśmy dopiero co otwarty kamping 
położony tuż przy Adriatyku. Szybkie 
rozpakowanie rzeczy, nikt nawet nie 
myślał o jedzeniu i każdy z nas pobiegł 
ku plaży, by móc zanurzyć się w zimnych 
orzeźwiających wodach morza.

Chłopcy znaleźli w pobliżu idealne 
miejsce do wspinaczki. Wspinaliśmy 
się aż do zachodu słońca, a wieczorem 
zrobiliśmy imprezę, której pozazdrościć 
może nam każdy. Wyobraźcie sobie, 
że nawet cichy i spokojny dotąd Mateusz 
przebrał się w spódnicę zrobioną z kari-
maty, ubrał na stopy rakiety śnieżne i pa-
rodiował jednego  ze słuchanych przez 

nas piosenkarzy. Dziewczyny utworzyły 
taneczny chórek, ktoś chwycił łopatkę 
do śniegu i grał na niej jak na gitarze, 
a inny udawał, trzymając kawałek kija, 
grę na saksofonie. Tak potrafią bawić się 
studenci AWF!

Dzień szósty
Obudził nas rano przyjemny ciepły 

wiatr. Po śniadaniu podzieliliśmy się 
na dwie  grupy: tych, którzy idą na plażę 
i tych, którzy udają się na wspinaczkę. 
Tak minęło  nam całe przedpołudnie. 
Postanowiliśmy jednak gnać dalej ku na-
szemu głównemu      celowi – najwyższe-
mu szczytowi Słowenii – Triglavie (2864 
m n.p.m.). Po drodze zamierzaliśmy 
wejść do najwspanialszych jaskiń Sło-
wenii, niestety, straciliśmy wiele godzin 
jadąc w samochodowym korku, a stra-
conego czasu nie można było odzy-
skać. Poczułem straszny żal, opuszczając 
Chorwację. Jest to kraj, gdzie każdy z nas 
był mile widziany i pozdrawiany przez 
napotykanych mieszkańców. Chorwacja 
urzekła mnie     swoim pięknem, kolo-
rem gór i niezliczoną ilością przepięk-
nych domów i ogrodów. Aż  dziw bierze, 
że jeszcze tak niedawno toczyła się tutaj 
wojna domowa i brat strzelał do brata. 
Chorwacja zachwycała i jednocześnie 
przerażała. Podczas całej naszej podró-
ży nie sposób było zliczyć opuszczone 
i ograbione po wojnie domy, do dziś 
noszące ślady walk – zwłaszcza zbom-
bardowana wioska otoczona czerwoną 
taśmą z ostrzeżeniem:

„Uwaga miny!” Mam jednak nadzieje, 
że uda mi się jeszcze tutaj wrócić.

Słowenia bardziej przypominała 
Polskę. Zamiast kamienistych, ostrych, 
szarych  szczytów ukazały się nam zielo-
ne łagodne wzgórza. Po przekroczeniu 
granicy kierowaliśmy się ku Skocjańskie-
mu Parkowi Narodowemu. Już wtedy 
wiedzieliśmy, że jaskinie przepadły – 
przynajmniej na dziś. Honorata wydo-
była z rękawa plan awaryjny – Włochy 
i portowe miasto Triest. Przecież to tylko 
30 km stąd, więc co nam zależy?! Pomysł 
przyjęliśmy jednogłośnie i pół godziny 
później błąkaliśmy się uliczkami podobno, 
jednego z najciekawszych włoskich miast. 
Po zachodzie słońca, oglądanego przez 
nas z portu, wróciliśmy do Słowenii.

Dzień siódmy
KTOŚ w nocy narozrabiał i rozłado-

wał CAŁKOWICIE akumulator w jednym  
z samochodów! Oj, przecież ta wyciecz-

ka nie może być taka idealna do samego 
końca! O 10 rano weszliśmy wraz z prze-
wodnikiem do jaskiń. Dzięki wielkości 
sal oraz rozległym, podziemnym prze-
paściom Jaskinie Śkocjanske zajmują 
szczególne miejsce spośród siedmiu ty-
sięcy jaskiń znajdujących się na terenie 
Słowenii.

Cały kompleks tworzy jedenaście 
jaskiń, zapadlisk, korytarzy ucieczko-
wych oraz korytarzy naturalnych. Dzięki 
swojemu niepowtarzalnemu charakte-
rowi Jaskinie Śkocjanske znajdują się 
już od roku 1986 na liście świa- towego 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego  UNESCO. Spędziliśmy tam dwie 
godziny. Później ruszyliśmy dalej ku na-
stępnej, tym razem znacznie większej 
górze – Triglav. Niestety, w czasie drogi 
doszło do pierwszego załamania pogo-
dy. Plan na dziś – dojechać do Aljażev 
Dom – małej wioski u podnóża góry, 
tam przepakować rzeczy i jeszcze tego 
samego dnia dojść do małej bacówki 
na wysokości około 1800 m n.p.m. Po-
goda trochę      się poprawiła, mimo tego 
robiło się coraz zimniej. Po dwóch go-
dzinach marszu naszym oczom ukazała 
się mała chatka z dwoma piętrowymi 
łóżkami w środku i starym piecem. Był 
to nasz ostatni przystanek przed zdo-
byciem szczytu. Dziewczyny dwoiły się 
i troiły, by w tak małym pomieszczeniu 
przyrządzić dla nas kolację. My zajęliśmy 
się rozbiciem namiotów, wykopując plac 
pod namioty w grubej warstwie śniegu. 
Na szczyt miała iść tylko część      z na-
szej grupy, która posiadała niezbędny 
sprzęt – raki  i czekany. Zaplanowaliśmy 
pobudkę o 5 rano. Reszta gru- py miała 
dojść tylko do schroniska położonego 
o podnóża szczytu na wysokości 2500 
m n.p.m. Schronisko to oka- zało się póź-
niej także małą stacją meteorologiczną.

Dzień ósmy
Chyba nikt z nas nie spał tej nocy, 

a jeżeli już, to niewiele. Bliskość góry 
spędzała sen z naszych powiek. Dwa 
tygo- dnie wcześniej Tomek, Patryk i Ro-
bert próbowali zdobyć ten sam szczyt. 
Tylko Robertowi udał się ten wyczyn. On 
jest zdolny do wszystkiego i nic nie jest 
w stanie mu w tym przeszkodzić, nawet 
noc nie jest dla niego prze- szkodą!

Czy tym razem pogoda będzie nam 
sprzyjać? Na sam szczyt  wyruszyli: Pa-
tryk, Tomek, Mateusz, Jacek, Dagma-
ra oraz  ja. Wstaliśmy o 5 rano. Szybkie 
śniadanie i o 6,15 ruszyliśmy do schro-
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niska. Marsz zajął nam około dwóch 
godzin.     Niestety, zabraliśmy ze sobą 
za mało wody, a na kupno jej w schro-
nisku nie mogliśmy sobie pozwolić: nikt 
nie za brał pieniędzy. Tu za wszystko 
trzeba słono płacić. Hań ba! W schro-
nisku spotkaliśmy alpinistę, który po-
dobnie jak my wybierał się na szczyt. 
Po chwili rozmowy dołączył się do na-
szej gromadki. W zamian za to pomógł 
nam  załatwić trochę wody – za darmo. 
O 8,35 ruszyliśmy na szczyt. Składał się 
on z trzech głów, z czego pierwsza z nich 
była najwyższa – 2864 m n.p.m. Po wyj-
ściu ze schroniska zamierzaliśmy wejść 
najpierw na drugą głowę, nieco niższą, 
a następnie bardzo wąską granią przejść 

około 300 metrów na najwyższy punkt 
pierwszej głowy.

Po 93 minutach dotarliśmy na szczyt, 
gdzie Patryk wyciągnął biało-czerwo-
ną flagę i każdy z nas na chwilę poczuł 
się bohaterem. Parę zdjęć i musieliśmy 
uciekać na dół do   schroniska, gdzie 
czekali na nasz powrót nasi znajomi. 
Zejście okazało się znacznie trudniejsze, 
ale daliśmy sobie radę. W schronisku 
czekały nas gratulacje i wiwaty. Zejście 
do bacówki zajęło nam około 30 minut. 
Godzinę  później wsiedliśmy do samo-
chodów. W przydrożnym zamkniętym 
schronisku przebraliśmy się w ciepłe 
i suche  ubrania, a dziewczyny z Mate-
uszem przygotowały ostatnie wspólne 

jedzenie. Niestety, tu kończyła się nasza 
wy prawa i trzeba było wracać. Nie wi-
działem jeszcze tak  smutnych twarzy 
moich współtowarzyszy. Teraz czekała  
nas tylko droga do Polski.

Do Wrocławia dotarliśmy w sobotę 
o 5 rano.

Klub Górski „Olimp” Polskiej YMCA 
AWF Wrocław chciałby serdecznie po-
dziękować prof. drowi hab. Zbigniewowi 
Naglakowi, Pani Kwestor Grażynie Muź-
nierowskiej oraz Pani mgr Magdzie Własak 
za pomoc w realizacji na szych marzeń.

Aurel
(„Życie Akademickie” 2001)

Malownicze krajobrazy Andory, 
wysokie Pirenejskie szczyty, via ferraty 
w pełnym słońcu, a nawet hiszpańskie 
wybrzeże. Właśnie w takich okoliczno-
ściach przyszło nam się bawić na tego-
rocznym wyjeździe majówkowym!

Zaczęło się od wyruszenia z Wro-
cławia w czwartkowy wieczór. Po spa-
kowaniu aut i skompletowaniu ekipy, 
pierwsi kierowcy zasiedli za kierowni-
cę i wyruszyliśmy w podróż trwającą 
prawie 30 h w kierunku Andory. Jadąc 
za dnia i nocy, w słońcu i w deszczu, 
śpiewając i śpiąc, dotarliśmy w końcu 
do miejsca startu naszej pieszej wy-
prawy. Planowaliśmy nocleg na dziko, 
jednak ukształtowanie terenu oraz 
okres godowy niedźwiedzi uniemoż-
liwiły nam te plany. Zmuszeni jechać 
dalej znaleźliśmy najbliższy camping 
w Hiszpanii i po północy udało nam 
namówić się kierowniczkę terenu 
na przyjęcie 13-osobowej grupy.

Po pierwszym noclegu w namio-
cie, cały czas głodni wrażeń, spako-
waliśmy się i wyruszyliśmy na szlak. 
Od początku wędrówki, podziwiając 
przepiękne krajobrazy oraz cały czas 
pnąc się w górę, torując sobie drogę 
w głębokim śniegu, szybko znaleźli-
śmy się pośród ośnieżonych górskich 
grani na wysokości 2600 m n.p.m. czyli 
większej niż nasze polskie Rysy! Zejście 
z grani, szukanie zasypanego szlaku, 
zjazdy po usypujących się kamieniach 
i w końcu dotarliśmy do miejsca nasze-
go noclegu. Pierwszy dzień bardzo in-
tensywny, ponad 130 0m przewyższe-

OLIMPowa majówka

nia i ponad 15 km w nogach uraczyło 
nas przyjemnym schronem, w którym 
mogliśmy rozpalić ogień.

Następnego dnia ruszyliśmy 
na podbój najwyższego punktu 
na mapie Andory, którym jest Pic de 
Coma Pedrosa wznoszący się na 2942 
m n.p.m.. Po kilkugodzinnej wędrów-
ce i zostawieniu zbędnego balastu 
w miejscu naszego noclegu, dołączy-
liśmy kolejny szczyt do Korony Europy.

Szczęśliwi ale zmęczeni po kolej-
nych 1300 m przewyższeniach, usta-
liliśmy, że po dniu przeznaczonym 
na zamknięciu naszej 3- dniowej pętli, 
następny przeznaczymy na wypoczy-
nek, po dotychczasowych dokona-
niach.

Oczywiście nie mogliśmy za długo 
usiedzieć w miejscu, więc po przespa-
nej nocy i śniadaniu, szybko udaliśmy 
się w stronę jeziora Embalse de Santa 
Anna na malownicze i urokliwe via fer-
raty. Reszta dnia odpoczynku mijała 
na zwiedzaniu okolicy kempingu – po-
bliskiego jeziora i miasteczka.

Następnego dnia, wypoczęci i peł-
ni chęci na dalszą przygodę, konty-
nuowaliśmy nasz plan zdobywania 
wysokich górskich szczytów. Kolejnym 
celem był Pico de Aneto 3404 m n.p.m. 
– najwyższy szczyt Pirenejów. Aby zdo-
być go w jak najlepszej formie zdecy-
dowaliśmy się nocować na wysokości 
2138 m n.p.m. w Refugio de la Renc-
lusa.

Dzień przeznaczony na zdobycie 
Aneto, pokrył się z dniem urodzin na-

szego prezesa Adriana. Atak na szczyt 
rozpoczęliśmy po godzinie 5 rano, 
zakładając raki i w ciemnościach uda-
jąc się w stronę szczytu. Będąc po-
nad chmurami i podziwiając wysokie 
szczyty, w końcu dotarliśmy do przełę-
czy na wysokości około 3000 m n.p.m. 
Niestety warunki pogodowe takie jak 
zapadający się śnieg i silny porywisty 
wiatr w tej części trasy i duża ekspo-
zycja na wiatr w dalszych odcinkach, 
stwarzał duże ryzyko, uniemożliwiając 
tak licznej grupie bezpieczne przejście 
dalej. Więc z lekkim niedosytem, choć 
dalej w dobrych humorach wycofali-
śmy się pozostawiając szczyt do zdo-
bycia.

To był już koniec planów górskich. 
Ale nie koniec naszego majówkowe-
go wyjazdu! Ostatnie dni spędziliśmy 
na Costa Brava w Lloret de Mar, cho-
dząc po plaży, skałach i samym mie-
ście.

Na sam koniec Hiszpania uraczy-
ła nas deszczem i choć szkoda było 
wyjeżdżać, udaliśmy się z powrotem 
w kierunku Wrocławia, z nadzieją 
na kolejne tak udane wyjazdy.  
     
  Agnieszka Wojtysiak

(„Życie Akademickie” 2002)
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Tenzing Norgay, który jako pierwszy 
w historii, wraz z Edmundem Hillarym, 
zdobył Mount Everest, powiedział kie-
dyś, że “każdy ma swój Everest”. Jego 
słowa można interpretować dosłownie, 
w rozumieniu szczytów, które chce się 
zdobyć, ale niekoniecznie tak wysokich 
jak Czomolungma, będących jednak 
ogromnym wyzwaniem dla wspina-
cza. Drugi sposób interpretacji to oczy-
wiście potraktowanie tych słów jako 
alegorii do wyzwań jakie stawia nam 
na co dzień życie. Klub Górski “Olimp” 
skupia w swoich szeregach ludzi prak-
tycznych, twardo stąpających po ziemi. 
Nic więc dziwnego, że chętniej skłonili 
się ku pierwszej wersji interpretacji słów 
Tenzinga. Po szybkiej burzy mózgów 
odnośnie celu majowej wycieczki, pre-
zesi zdecydowali, że w tym roku będzie 
to łańcuch górski stanowiący naturalną 
granicę pomiędzy Półwyspem Iberyj-
skim a resztą Europą - Pireneje.

Początek naszej wędrówki miał miej-
sce oczywiście we Wrocławiu w dniu 25 
kwietnia. Na początek należało zebrać 
całą ekipę i rozmieścić ją w odpowied-
nich, wypożyczonych wcześniej przez 
naszych prezesów, środkach lokomocji. 
Na zasadzie ustaleń “w locie, na szyb-
ko” osiem osób zostało przydzielonych 
do busa, a reszta do osobówki. Zdecydo-
wana większość wyruszyła spod budyn-
ku akademika Akademii Wychowania 
Fizycznego. Pozostali uczestnicy zostali 
zgarnięci po drodze ze Śródmieścia oraz 

z Kleciny. Po umieszczeniu w bagaż-
nikach wszystkich naszych rzeczy, sa-
mochody pękały niemal w szwach, ale 
my wreszcie wyruszyliśmy z Wrocławia 
w kierunku naszego pierwszego “Evere-
stu” jakim miał być szczyt Pic de Coma 
Pedrosa leżący w Pirenejach Wschod-
nich. 

Zaczęliśmy więc naszą trwającą 27 
godzin podróż samochodem. Do poko-
nania mieliśmy bowiem ponad 2000 km. 
Droga mijała na rozmowach, poznawa-
niu się nawzajem, śpiewach i… oczywi-
ście spaniu. Nic tak bowiem nie zbliża 
do siebie ludzi jak robienie sobie na-
wzajem za poduszkę. Mijaliśmy kolejno 
Niemcy, Francję, Hiszpanię, by wreszcie 
wjechać do Andory. Pierwsze zdziwienie 
miało miejsce już przy przekraczaniu 
granicy. Na poboczach leżały bowiem 
wysokie na 2 m zaspy śniegu. Szybko 
zweryfikowaliśmy z czego ten fakt wy-
nikał - znajdowaliśmy się na wysokości 
ponad 2100 m n.p.m. Generalnie całe te-
rytorium Andory otoczone jest górami, 
a wjechać do niej można tylko dwiema 
drogami - jedną od strony Hiszpanii oraz 
drugą od strony Francji. Po przekrocze-
niu granicy, bardzo późnym wieczorem, 
rozpoczęliśmy powolne wytracanie 
wysokości zjeżdżając wąskimi serpen-
tynami w dół, do Llorts. Tam mieliśmy 
spędzić pierwszą noc i kolejnego dnia 
wyruszyć na szlak. Tu nastąpiło jednak 
brutalne zderzenie z rzeczywistością. 
Okazało się, że namiotów nie można 
rozbijać “na dziko” przy szlaku, ponieważ 

od maja rozpoczyna się okres rozrodczy 
niedźwiedzi i często bywają one przez 
to agresywne. Po szybkiej naradzie 
ustaliliśmy, że jedziemy do Hiszpanii, 
gdzie roaming nie jest tak brutalny jak 
w Andorze (nie należy do Unii Europej-
skiej) i tam znajdziemy jakiś camping, 
odpowiednio ogrodzony i bezpieczny. 
Ostatecznie, lekko po północy, wylą-
dowaliśmy w miejscowości Montferrer 
na campingu “Gran Sol”. Po szybkim 
rozstawieniu namiotów cała gromadka, 
wykończona podróżą, udała się na za-
służony odpoczynek. 

Sobotniego poranka (27 kwietnia), 
ok. godziny 8, wszyscy klubowicze 
sprawnie opuścili namioty i rozpoczęli 
proces ich osuszania, jako że rosa ich nie 
oszczędziła, ponieważ różnica tempe-
ratur pomiędzy dniem a nocą wynosiła 
15-20ºC. W międzyczasie wszyscy sko-
rzystali z radością z dobrodziejstw cam-
pingu jakim były prysznice - wiedząc, 
że szybko możemy ich znów nie uświad-
czyć. Następnie przyszedł czas na szyb-
kie śniadanie. Migiem na stole znalazła 
się jajecznica, inni znowu gustowali 
w owsiance z owocami, jeszcze inni jedli 
wafle ryżowe z domowej roboty masłem 
orzechowym. Znaleźli się również zwo-
lennicy starej szkoły - chleba i pasztetu. 
(Fot.1, 2) O godzinie 10 wszystko było 
już załadowane do samochodów i opu-
ściliśmy Montferrer, zmierzając do Llorts, 
gdzie zaczynał się nasz szlak prowadzą-
cy na najwyższy szczyt Andory - Pic de 
Coma Pedrosa. 

Każdy ma swój Everest

Fot. 1 Archiwum KG Olimp

Fot. 2 Archiwum KG Olimp

Fot. 3 Archiwum KG Olimp
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Na szlaku znaleźliśmy się ok. godziny 
11:30 i w świetnych humorach ruszy-
liśmy przed siebie. Początkowo szlak 
prowadził wiejskimi drogami, aby dość 
szybko zamienić się w mocno stromą 
ścieżkę leśną. Szybko było nam dane do-
strzec malujące się w oddali ośnieżone 
szczyty Pirenejów. Dość szybko rónież 
suche i przyjemnie ubite ścieżki leśne 
ustąpiły miejsca połaciom głębokiego, 
mokrego śniegu. Marsz stał się cięższy, 
nogi zapadały się momentami po łyd-
ki, a tempo znacznie spadło. W parze 
ze śniegiem pojawiły się coraz bardziej 
strome podejścia.  (Fot.3)

Pierwsze oznaki zmęczenia zaczę-
ły dawać się wszystkim we znaki, ale 
pomimo tego grupa trzymała się ra-
zem, wspierając się i czekając na siebie 
nawzajem. Osoby z gorszą kondycją 
starały się iść w myśl ulubionej zasady 
naszej prezes, czyli “wolno, ale cały czas 
do przodu”. Od czasu do czasu sytu-
acja lawinowa zmuszała nas do odbicia 
ze szlaku aby znaleźć bezpieczniejsze 
przejście danego odcinka. O godzinie 16 
znaleźliśmy się w najwyższym punkcie 
przewidzianej na ten dzień trasy, czyli 
na grani oddzielającej dwie andorskie 
parafie - Ordino oraz La Massana, na wy-
sokości 2650 m n.p.m. (Fot.4) 

Od tego momentu szło się już bar-
dzo przyjemnie, a po godzinie marszu 
zaczął się malować w oddali nasz cel 

na tamten dzień - Refugi de les Fonts 
(2160 m n.p.m.), gdzie spędzić mieli-
śmy noc. Zanim jednak się tam zna-
leźliśmy musieliśmy pokonać strome 
zbocze pełne osuwającej się ziemi oraz 
kamieni. Dodatkowo nie pomagał fakt, 
że ziemia była mokra od topniejącego 
od kilku dni śniegu. Zejście okazało się 
dość niebezpieczne i trzeba było uwa-
żać na każdy krok, by nie strącić komuś 
kamieni na głowę. Na tym etapie wspi-
naczki ludzie masowo lądowali na ziemi 
i po pewnym czasie nikogo już ten wi-
dok specjalnie nie dziwił. Po pokonaniu 
zbocza znów znaleźliśmy się w głębokim 

śniegu, ale widok schronu znajdującego 
się już bardzo niedaleko, dodawał otuchy 
i sił maszerującym. Ostatecznie, przed go-
dziną 20 byliśmy już w środku, rozłożyli-
śmy śpiwory oraz karimaty, a następnie 
zaczęliśmy przygotowywanie obiadokola-
cji, która po tak intensywnym dni, została 
zjedzona w iście ekspresowym tempie. 
Szczęśliwie się złożyło, że w pobliżu schro-
nu znajdował się strumień, więc można 
było bez zbędnych kombinacji się wy-
kąpać - oczywiście wyzwaniem pozosta-
wała niska temperatura. Gdy wszyscy się 
już oporządzili, w schronie została omó-
wiona trasa na kolejny dzień, a następ-
nie wszyscy stopniowo zaczęli zapadać 
w błogi, zasłużony sen. Podsumowując - 
tego dnia pokonaliśmy 10 km oraz 1240 
m przewyższenia. (Fot. 5)

Następnego dnia (28 kwietnia) wsta-
liśmy o 7 rano, powtórka z dnia poprzed-
niego, czyli szybkie śniadanie, spako-
wanie plecaków, sprawdzenie sprzętu 
i o 8:20 byliśmy już na szlaku. Na począt-
ku czekało nas zejście do poziomu 1740 
m n.p.m., by chwilę później rozpocząć 
mozolną wędrówkę w kierunku Pic de 
Coma Pedrosa. W południe byliśmy już 
w schronie Refugi de la Comapedrosa 
(2250 m n.p.m.). (Fot.7)

Postanowiliśmy zostawić w środku 
cały zbędny sprzęt i zostawić w pleca-
kach tylko niezbędne rzeczy tj. woda, 
przekąski, kurtka, czekan oraz raki. Śnieg 
był w tym miejscu wyjątkowo głęboki 
oraz miękki, co powodowało zapada-
nie się ludzi nawet po uda. Spakowa-
nie się “na lekko” miało na celu chociaż 
minimalne zażegnanie tego problemu. 
Opuściliśmy schron w okolicy godziny 
13 i rozpoczęliśmy atak szczytowy, który 

Fot. 5 Archiwum KG Olimp

Fot. 4 Archiwum KG Olimp
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trwał niecałe 3 godziny. Wszyscy włożyli 
w niego wiele wysiłku oraz determina-
cji no i wreszcie… Stało się, stanęliśmy 
na wysokości 2942 m n.p.m. zdobywając 
tym samym kolejny szczyt do Korony Eu-
ropy. Oficjalnie mogliśmy wpisać Pic de 
Coma Pedrosa do listy osiągnięć Klubu 
Górskiego “Olimp”. Na szczycie klasycz-
nie miała miejsce krótka sesja zdjęciowa, 
a także akrobacje  - to już w końcu nasz 
znak rozpoznawczy, a pół godziny póź-
niej rozpoczęliśmy zejście do schronu. 

Skorzystaliśmy tam z ostatnich pro-
mieni słońca i podsuszyliśmy nieco 
przemoczone bluzy, kurtki oraz buty. 
O 19 zjedliśmy kolację i zaczęliśmy się 
układać do snu. Plan, że wszyscy pójdą 
od razu spać był jednak zbyt optymi-
styczny. Wszystkim udzielała się bowiem 
euforia po zdobyciu szczytu, więc jesz-
cze do godziny 22 miały miejsce radosne 
rozmowy przeplatane salwami śmiechu, 
gdy wspominaliśmy co śmieszniejsze 
momenty naszej wyprawy, a zwłaszcza 
nasze górskie opalenizny. Podsumowu-
jąc - tego dnia zrobiliśmy 14 km i 1210 m 
przewyższenia. (Fot. 8)

Kolejnego dnia (29 kwietnia) stan-
dardowo - pobudka o 7 rano, śniadanie 
i ruszamy na szlak. Na ten dzień w pla-
nach było zejście do samochodu pozo-
stawionego w Llorts, a następnie zna-
lezienie campingu na spędzenie nocy. 
Pogoda dopisywała nam od pierwszego 
dnia wyprawy. Tym razem również nas 
nie zawiodła. Słońce jednak brutalnie 
odbijało się od zmrożonego śniegu, 
a poruszanie się w takich warunkach bez 
okularów z dobrym filtrem UV byłoby 
wręcz niemożliwe. Przed wyruszeniem 
w drogę większość grupy postanowi-
ła uzupełnić zapasy wody w znajdują-
cym się nieopodal schronu strumieniu. 

Na ten aspekt naprawdę w Pirenejach 
nie można narzekać - zbocza są tutaj 
pocięte licznymi rzeczkami i strumienia-
mi, które wyglądają z daleka jak błękitny 
układ limfatyczny góry, a w wielu miej-
scach tworzą się wodospady. (Fot.9)

Po raz pierwszy do tej pory czekało 
nas więcej zejść niż podejść. W efek-
cie już po 1,5 h marszu znaleźliśmy się 
w miejscowości Arinsal (1450 m n.p.m.). 
Jest to miasto bardzo znane, głównie 
za sprawą wielu ośrodków narciarskich. 
My jednak zastaliśmy je niemalże opusz-
czone - w końcu byliśmy tam poza sezo-
nem narciarskim. Bardzo sprawnie poko-
naliśmy niekomfortowy, wyasfaltowany 
odcinek drogi, a następnie odbiliśmy 
na szlak turystyczny wiodący stromym 
podejściem na polanę znajdującą się 
na granicy dwóch wspomnianych wcze-

śniej parafii - Ordino i La Massana. Teraz 
czekało nas zejście z wysokości 1930 m 
n.p.m. do miejscowości Arans, a kolejno 
do Llorts (1430 m n.p.m.). Na parkin-
gu, gdzie zostawiliśmy wcześniej auta, 
zameldowaliśmy się o godzinie 13. 
Szybka zmiana butów, zapakowanie 
plecaków do bagażników i wyruszamy 
w kierunku Hiszpanii w poszukiwaniu 
noclegu. Po drodze zahaczamy o sklep, 
uzupełniamy zapasy, a także… szykuje-
my niespodziankę naszemu prezesowi, 
któremu mieliśmy tego wieczoru wy-
prawić urodziny. Pomysł na prezent był 
improwizowany, ale podyktowany roz-
sądkiem - padło na krem po opalaniu. 
Cóż… Na pewno mu się przyda. Oprócz 
tego zakupiliśmy jeszcze lokalne ciasto 
i małe co nieco na poprawę humoru.

Wspólnymi siłami znaleźliśmy cam-
ping “Collegats” w hiszpańskiej miej-
scowości La Pobla de Segur. Zależało 
nam żeby był stosunkowo blisko Parku 
Naturalnego Posets-Maladeta, w którym 
znajdował się nasz kolejny cel, najwyż-
szy szczyt Pirenejów - Pico d’Aneto (3404 
m n.p.m.). Po dojechaniu na miejsce nikt 
jednak o nim nie myślał. Reszta dnia 
miała być przeznaczona na odpoczynek 
oraz regenerację, a także na wspomnia-
ną wcześniej niespodziankę. Po zjedze-
niu obiadokolacji, wykąpaniu się i ge-
neralnym oporządzeniu przyszedł ten 
czas. W okolicach godziny 21 poszliśmy 
całą grupą do prezesa klubu z naszym 
“tortem” i prezentem. Był kompletnie 
zaskoczony, ale szybko się jednak za-

Fot.7 Schron Refugi de la Comapedrosa (2250 m n.p.m.)

Fot. 9 Archiwum KG Olimp
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adoptował do sytuacji. Nie trzeba 
było długo czekać żeby wszystkim 
udzieliło się radosne usposobienie 
prezesa. Zabawa była na tyle przed-
nia, że właściciel campingu przyszedł 
nam oznajmić, że od północy obo-
wiązuje cisza nocna. Niewiele my-
śląc przenieśliśmy imprezę do busa, 
uprzednio oczywiście sprawdzając 
czy odpowiednio wytłumia on hałas 
dochodzący ze środka. Następnego 
dnia nie było wymogu wczesnego 
wstawania, więc pozwoliliśmy sobie 
na nieco dłuższe niż zwykle wariacje 
senne. Po godzinie 1 w nocy ludzie 
powoli zaczęli się kłaść do śpiworów. 
Podsumowując - tego dnia zrobiliśmy 
13 km i 560 m przewyższenia. 

Dzień 30 kwietnia również miał być 
poświęcony odpoczynkowi i regene-
racji. Ludzie z “Olimpu” mają jednak 
dziwną definicję odpoczynku, więc 
po porannym oporządzeniu się wylądo-
waliśmy na znajdujących się nieopodal 
campingu, via ferratach. Polecił je nam 
jeden z obozowiczów, zapewniając, 
że są bardzo proste. Sama nazwa trasy 
“teletubbies” brzmiała dla nas bardzo 
wdzięcznie, wręcz dziecinnie. Pasowało 
nam to, bo dla wielu z klubowiczów było 
to pierwsze zderzenie ze wspinaczką. 

Wyruszyliśmy więc w kierunku miej-
scowości Corçà, gdzie znajdował się nasz 
“teletubiś”. Po krótkim instruktażu odno-
śnie zakładania i dopasowania uprzęży 
wspinaczkowej oraz zasady wpinania się 
w “żelazną drogę”, rozpoczęliśmy wspi-
naczkę. (Fot. 10)

Początkowo trasa opadała łagodnie 
w dół. Dopiero po 0,5 h marszu poja-
wiły się pierwsze przeszkody - bardzo 
wąskie przejścia “bramy” skalne, co bar-
dziej strome zejścia z łańcuchem do ase-
kuracji. Wreszcie dotarliśmy do końca 
tego łatwiejszego odcinka, a naszym 
oczom ukazała się “drabinka”, na którą 
składały się powbijane w skałę, zagiętę 
z obu stron, pręty. Jako pierwsi poszli Ci 
bardziej doświadczeni, aby ocenić trasę, 
głównie pod kątem osób, dla których 
był to pierwszy raz. Okazało się, że trasa 
wcale nie jest przeznaczona dla dzieci, 
jak zapewniał nas poznany przypad-
kowo na campingu jegomość. Kto czuł 
się na siłach mógł iść tym trudnym wa-
riantem. Pozostali, mniej doświadczeni, 
poszli innym wariantem trasy. Po pierw-
szych podejściach naszym oczom uka-
zały się przepiękne widoki katalońskiej 
przyrody - ogromne jezioro, formacje 
skalne i lasy. Po godzinnej wspinacz-
ce wszyscy spotkali się na mecie trasy, 
niezależnie od tego, którą wersję drogi 
wybrali na początku. Teraz czekała nas 
już tylko droga powrotna do La Pobla 
de Segur. Tego samego dnia wybraliśmy 
się jeszcze na wieczorny spacer nad po-
bliskie jezioro Sant Antoni - największy 
zbiornik wodny w Katalonii. (Fot. 11)

Kolejny dzień (1 maja) miał być lek-
kim dniem adaptacyjnym przed atakiem 
szczytowym, który miał mieć miejsce 
dzień później. Po spakowaniu naszego 
dobytku wyruszyliśmy w drogę do Be-
nasque. Tam na parkingu, z którego mie-
liśmy rozpocząć wędrówkę, przywitał 

nas nie kto inny jak znany z reklamy 
pewnej czekolady - świstak. Dla wszyst-
kich było to chyba pierwsze spotkanie 
na żywo z tym stworzeniem. Widoki, 
które rozpościerały się wokół, zapierały 
dech w piersi. Wszyscy mieli w głowie 
jedną myśl - “to już tak blisko!”. 

Nie zwlekając dłużej zarzuciliśmy 
na ramiona plecaki i żwawym tempem 
ruszyliśmy przed siebie. Po godzinnej 
wędrówce byliśmy już na miejscu, oto 
przed nami stało schronisko Refugio de 
la Renclusa (2160 m n.p.m.). Jako, że słoń-
ce wciąż mocno operowało, część osób 
postanowiła “wyrównać” nieco opaleni-
znę wylegując się na pobliskich kamie-
niach, a co odważniejsi z nas postanowili 
się trochę zahartować w pobliskim stru-
mieniu. Od czasu do czasu zerkaliśmy 
na trasę, która nas jutro czekała, a która 
teraz była pięknie widoczna z dołu. Nie 
mieliśmy złudzeń - będzie ostro. Odpę-
dzaliśmy te myśli grając w pokera, czy-
tając książki i dyskutując między sobą. 
Podsumowując - tego dnia zrobiliśmy 
6,5 km i 470 m przewyższenia.

2 maja był kluczowy. To właśnie tego 
dnia mieliśmy stanąć na Pico d’Aneto. 
Analizując dzień wcześniej sytuację 
na szlaku, postanowiliśmy wyjść bardzo 
wcześnie rano, kiedy śnieg będzie jesz-
cze twardy i zmrożony. Taka strategia 
bardzo ułatwiłaby nam wejście, a także 
zejście. W optymistycznym założeniu 
mieliśmy bowiem schodzić w momen-
cie kiedy słońce nie operowałoby jesz-
cze tak mocno, a pokrywa śnieżna była-
by zbita i twarda. Dlatego też pobudka 
miała miejsce o 4 rano, a wyjście godzinę 
później. Jakież było nasze rozczarowanie 
gdy okazało się, że zamiast zmrożonego 
śniegu zastaliśmy mokrą breję… Pogo-
da w nocy uległa gwałtownej zmianie, 
a temperatura wzrosła. Zdarza się, nie 
sposób przewidzieć wszystkiego. Nie 
złamało to jednak naszego hartu ducha 
i śmiało ruszyliśmy przed siebie. 

Szlak był nieprzetarty, co nie ułatwia-
ło nam zadania. Tempo marszu było rów-
ne, ale wolne. Co chwilę ktoś zapadał się 
po pas w śniegu. Wszystkie te niedogod-
ności rekompensowały jednak widoki. 
Szczególnie zapadający w pamięci był 
moment gdy wyszliśmy z piętra chmur. 
Wszystko pod nami było skryte pod bia-
łym puchem, a ponad nim wybijały się 
tylko co wyższe szczyty. Na wysokości 
2800 m n.p.m. przywitał nas wschód 
słońca, a naszym oczom ukazał się cały 
masyw Maladeta, od którego ścian ba-

Fot. 11 Archiwum KG Olimp
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jecznie odbijały się promienie słonecz-
ne. (Fot. 11)

Ze stanu upojenia widokami wyrwał 
nas fakt zejścia ze szlaku. Musieliśmy 
znacząco odbić na wschód, aby z po-
wrotem się na nim znaleźć. Wreszcie do-
szliśmy do Portillón Superior, który sta-
nowi swego rodzaju naturalną bramę, 
przez którą trzeba przejść chcąc wejść 
na Pico d’Aneto. Tutaj niestety zaczęły 
się schody. Trasa przebiegała po stoku 
o dość dużym nachyleniu, na którym za-
legało dużo zawianego śniegu. Mocniej-
szy podmuch wiatru wystarczał, by małe 
pasma śniegu samoczynnie zaczynały 
się zsuwać ze zbocza. Po dłuższej na-
radzie ustaliliśmy, że pokrywa śnieżna 
może nie wytrzymać siły, jaką będzie 
na nią wywierać 13 osób. Wszyscy tęsk-
no spojrzeli w stronę naszego “Everestu”, 
ale wiedzieliśmy, że nie warto podejmo-
wać takiego ryzyka. Góra była tu tysiące 
lat - będzie stała kolejne tyle. Z bólem 
serca zawróciliśmy w kierunku schroni-
ska. Jako, że był 2 maja, czyli rzeczywisty 
dzień urodzin prezesa, postanowiliśmy 
wszyscy raz jeszcze odśpiewać mu “sto 
lat”, “niech mu gwiazdka…” itd. W końcu 
nie co dzień ma się możliwość obcho-
dzenia swoich urodzin na wysokości 
3000 m n.p.m., więc postaraliśmy się, 
by zapadło mu to w pamięci na długo. 

Po zejściu do Refugio de la Renclusa 
ustaliliśmy, że od razu schodzimy do sa-
mochodu. Zabraliśmy wszystkie nasze 

rzeczy i ruszyliśmy w drogę. Większość 
grupy wyrwała mocno do przodu. Je-
dynie mała, trzyosobowa grupka zo-
stała w tyle. Okazało się, że buty jednej 
z klubowiczek nie przetrwały “próby 
gór”, a ich podeszwa na całej praktycz-
nie długości odkleiła się od reszty buta. 
Na nic zdały się trytki i taśma naprawcza. 
Musiała się po prostu pogodzić z faktem, 
że jej but stał się nagle niezwykle otwar-
ty. Pozostała dwójka oczywiście została, 
by wspierać ją w jej niedoli. 

Po dotarciu na parking wszyscy od-
powiednio się posilili, uzupełnili płyny 
i ruszyliśmy w drogę do… Lloret de Mar. 
Uznaliśmy bowiem, że po takim wysił-
ku i takiej ilości włożonej pracy, należy 
się nam dzień urlopu. Podsumowując 
- tego dnia zrobiliśmy 17 km i 1250 m 
przewyższenia. (Fot. 12)

Na miejscu byliśmy ok. godziny 19. 
Szybkie rozstawienie namiotów, kąpiel 
i lecimy „w miacho”. Były spacery przy 
morzu, była integracja i ogólnie dobra 
zabawa. Kolejnego dnia wypłoszył nas 
deszcz. Nie zapowiadało się żeby miał 
przestać padać. Zwinęliśmy szybko nasz 
obóz i rozpoczęliśmy podróż w kierunku 
Wrocławia. Podczas długiej jazdy mieli-
śmy kilka przerw. Jedna z nich wypadła 
nam we francuskiej miejscowości Por-
t-la-Nouvelle, gdzie mogliśmy pospa-
cerować wzdłuż morza oraz przejść się 
po molo. Reszta drogi upłynęła nam 
w ciągłym deszczu. Energii było zdecy-

dowanie mniej niż przy podróży do An-
dory pierwszego dnia naszej wycieczki, 
w wyniku czego większość z nas drogę 
powrotną przespała. 

We Wrocławiu zameldowaliśmy się 
5 maja. Ze smutkiem, ale i z nadzieją 
na kolejne wspólne wypady, pożegna-
liśmy się ze sobą i rozeszliśmy każdy 
w swoją stronę, wracając do swoich nor-
malnych, codziennych zajęć.

Wypad z “Olimpem” trwał 10 dni, 
z czego 4 z nich zajęła podróż w tę i w dru-
gą stronę. Był to wspaniały czas zawierania 
nowych znajomości i poznawania swoich 
granic. W ciągu tak naprawdę 6 dni uda-
ło się nam zrobić ponad 60 km i 4730 m 
przewyższenia. Do tego doszły jeszcze via 
ferraty, wieczorne spacery i wiele innych 
atrakcji! Owszem, wszyscy byli niesamo-
wicie zmęczeni, poobijani i posiniaczeni, 
ale przy tym też niesamowicie szczęśliwi, 
spełnieni i głodni kolejnych przygód. Stan 
ten idealnie oddają słowa polskiego hi-
malaisty Piotra Pustelnika, który zapytany 
kiedyś dlaczego chodzi po górach, odpo-
wiedział: “ludzi można podzielić na dwa 
rodzaje: na tych, którym nie trzeba tej pasji 
tłumaczyć oraz na tych, którym się jej nie 
wytłumaczy”. 

Na koniec pozostaje mi jedynie po-
dziękować wszystkim klubowiczom 
za wspólną wyprawę, a także mieć na-
dzieję, że spotkamy się jeszcze na wielu 
kolejnych!

Bartek Głowacz

Fot. 12 Archiwum KG Olimp
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Tatry ’94
Gdy ogłoszono zapisy na obóz wę-

drowny dla III roku, wielu z nas stanęło 
przed dylematem, jaki obóz wybrać. 
Gdybym jeszcze raz miała możliwość 
wyboru, bez wątpienia byłby to obóz 
w Tatrach. Tegoroczny był bowiem tak 
bardzo udany, że chyba nie mogło być 
lepiej. (Fot.1)

Przeżyliśmy w Tatrach prawdziwe 
cztery pory roku. Dane nam było opa-
lać się na przepięknych przełęczach, 
ale i zmarzliśmy porządnie, gdy zaczął 
sypać śnieg. Chodziliśmy też po śniegu, 
trzymając się łańcuchów i gdy pokony-
waliśmy pewne odcinki trasy, czuliśmy, 
że na prawdę mamy serce!

Atmosfera w zespole była prawdzi-
wie rodzinna. Obóz nasz liczył ośmiu 
uczestników, a opiekunem był dr Ka-
zimierz Kurzawski. Przygotowania roz-

Studenckim
           piórem

poczęliśmy już w marcu. Największe 
kłopoty mieliśmy z ustaleniem trasy, 
jednak opiekun służył nam zawsze radą 
i podpowiedzią. Podział ról odbył się bez 
sprzeczek i niezadowolenia. Każdy z nas 
pełnił na obozie minimum dwie funkcje. 
Największe zasługi we wspaniałej orga-
nizacji obozu położyła nasza super sze-
fowa – Mysz, której komputer stawał się 
czasami aż gorący i czerwony od ilości 
przygotowywanych materiałów.

Plany planami, a pogoda lubi płatać fi-
gle. Bardzo często byliśmy zatem zmuszani 
do modyfikacji naszych zamierzeń, a i nasze 
przygotowanie kondycyjne i sprzętowe nie 
zawsze było najodpowiedniejsze. Ktoś cza-
sami marzł, ktoś „strzaskał” sobie czoło...

Woleliśmy nie zdobywać od razu 
wszystkich szczytów, bo zdawaliśmy so-
bie sprawę ze skutków nierozważnego 
postępowania.

Dzięki obozowi poznaliśmy się i zży-
liśmy dosłownie i w przenośni, mimo 
że przy przygotowywaniu posiłków oka-
zało się, iż ta nie lubi serca, ten konserw, 
a tamta szczypiorku. Czasami było jak 
z dziećmi, co jednak wyszło nam na do-
bre, bo przygotowało nas do bardzo od-
powiedzialnej funkcji życiowej, jaką jest 
karmienie „wspólnoty rodzinnej”.

Obóz przygotował nas nie tylko 
do prowadzenia turystyki z dziećmi, ale 
także dał nam umiejętność podziwiania 
pięknych gór, a przede wszystkim spra-
wił, że wszyscy zakochaliśmy się w Ta-
trach. W tym miejscu chcę podziękować 
wszystkim uczestnikom obozu oraz 
opiekunowi za te dziesięć cudownych 
dni.

Regina Posmyk
IV rok studiów

Fot.1 Tatry, źródło onet
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Zwierzenia beanusa
Pierwsze dni na Uczelni rozpoczęli-

śmy z pewną dozą niepewności i w to-
warzystwie tremy. Podobnie, jak nasze 
starsze koleżanki i koledzy, zaczęliśmy 
rok akademicki odrobinę wcześniej, tak 
by poznać pracowników Uczelni, swoje 
prawa i obowiązki, ale przede wszystkim 
rozległą zabudowę całej Akademii.

Pierwszy tydzień edukacji zainau-
gurowany został uroczystym rozda-
niem indeksów, które w sposób formal-
ny udokumentowały naszą obecność 
na Uczelni. Będą także odnotowywały 
nasze sukcesy i potknięcia (oby tych 
było jak najmniej) na kolejnych sesjach 
egzaminacyjnych. Wielu z nas przeko-
nało się już na własnej skórze, iż nie ła-
two przestawić się na tory takiej nauki, 
która wymagana jest na studiach. Przy-
zwyczajeni do szkoły średniej z trudem 
zaczęliśmy rozwiązywać zadania, jakie 
postawiła przed nami wrocławska AWF.

Bolączką wszystkich pierwszaków, 
bez wyjątku, stała się ANATOMIA. Próbu-
jemy w różny sposób zgłębić i przyswoić 
sobie zadany materiał, ale nie do końca 
nam się to udaje. Niektórzy poświęcają 
niemalże cały tydzień, by „jakoś” wy-
paść na zajęciach. Niestety, każdy musi 
to przejść.

Starsi koledzy trochę nam współczu-
ją, ale gdy słyszą, iż na razie uczymy się 
wszystkiego, co związane jest z biernym 
układem szkieletowym, mówią: „Pocze-
kajcie na mięśnie, «flaki» i «nerwówkę», 
wówczas zobaczycie, co znaczy nauka 
anatomii”. Tylko cóż powiedzieć dziew-
czynie, która siada przy „Discus-owym” 
stoliku i mówi, popijając herbatę: „Nie 
mam na nic siły... miednica mnie dziś 
zabiła”.

Ale nie dano nam męczyć się tylko 
psychicznie. Każdy student może popi-
sać się swoją wytrzymałością biegową 
na zajęciach lekkoatletyki. Nietety, nie 
u wszystkich jest ona na odpowiednim 
poziomie, toteż mając świadomość, 
że należy zaliczyć TEST COOPERA, biega-
my po pięknym o tej porze roku Parku 
Szczytnickim.

Zastanawia sposób prowadzenia 
zajęć przez wykładowców. Pomijając 
przedmiot wyżej już wspomniany, daje 
się zauważyć, że coraz więcej jest takich 
zajęć, na których nie trzeba cytować 
autorów skryptów i książek. Ćwiczenia 
prowadzone są w sposób ciekawy i po-
zwalający wykazać się własną inicjaty-
wą. Niestety, władze Uczelni nie zadbały 

do końca o lektorów jęzków obcych. Ze-
wsząd dochodziły głosy o nieobecności 
wykładowców lub ich cotygodniowej 
rotacji. Od niedawna jest już jednak le-
piej i miejmy nadzieję, iż tak pozostanie.

Po upływie miesiąca nauki czujemy 
się coraz pewniej i coraz bardziej utwier-
dzamy się w przekonaniu, że jesteśmy 
studentami. Chcielibyśmy tylko zwró-
cić się z prośbą do samorządu Uczelni, 
aby w przyszłym roku zorganizował coś 
na wzór „banku mieszkań”. Wielu z nas 
nie dostało miejsca w akademiku i nie-
którzy nawet do tej pory szukają odpo-
wiedniego miejsca do mieszkania.

Odczucia „pierwszoroczniaków” 
są różne. Większą ich część stanowią 
zadowoleni, nie tylko ze studiów, ale 
i z siebie, że dobrze wybrali drogę swo-
jej edukacji, że to jest to, o czym marzyli. 
Niestety, są też zdegustowani wrocław-
ską AWF, ale może jest to tylko pierwsze 
wrażenie i zbyt pochopnie wyciągnięte 
wnioski.

Teresa
I rok studiów

Nie tylko mielony
„Nie samym chlebem” człowiek 

wprawdzie żyje, ale prawidłowe odży-
wianie się jest jednak podstawą egzy-
stencji człowieka. Dietetycy zwracają 
uwagę na konieczność urozmaicenia 
posiłków, a także na ich zawartość kalo-
ryczną.

Przeciętny student, który sam sobie 
przygotowuje śniadanie bądź kolację 
na zalecenie dietetyków nie zwraca 
na ogół uwagi. Nie zawsze pozwala 
zresztą na to jego portfel. Nieco inna jest 
sprawa z obiadami. Nie wszyscy potrafią 
je przygotować sami, a ponadto obiad 
stanowi podstawę całodziennego wyży-
wienia. Duża część studentów korzysta 
zatem z usług stołówki, mieszczącej się 
w „Spartakusie” Obiad kosztuje w niej 20 
tysięcy złotych i przy obecnych cenach 
nie jest to z pewnością kwota wygóro-
wana. Jak informuje kierowniczka sto-
łówki, Pani Zdzisława Issel, codziennie 
wydaje się około 250 posiłków. Składa 
się na nie zupa, od trzech do pięciu dru-
gich dań do wyboru, surówka i napój. 
Obiady wydawane są od godziny 12.30 
do 16.00.

Według opinii kierowniczki koszt 
surowca zużytego na przygotowanie 
jednego posiłku zamyka się w granicach 
18 tysięcy złotych i dlatego też jego 

cenę zbytu – 20 tysięcy – traktować na-
leży w kategoriach minimalnych. W tro-
sce o kieszeń studenta kierownictwo 
stołówki zaopatruje się bezpośrednio 
u producenta, bądź też na targowiskach 
hurtowych. Każdego dnia kuchnia zuży-
wa 40 kg mięsa, 60 kg warzyw i 100 kg 
ziemniaków.

O wagę i recepturę posiłków dba 
każdorazowo Pani Bogusława Kluba, 
która waży porcje przygotowane przez 
kuchnię. Wszelkie pretensje, zgłaszane 
nieraz przez studentów,  którzy dopatru-
ją się w nich niedowagi, nie mają zatem 
żadnego uzasadnienia. Nie ma także 
uzasadnienia legenda o dyżurnym, mie-
lonym kotlecie. Kotlet, owszem, jest, ale 
zawsze towarzyszą mu inne dania, które 
każdy może sobie zadysponować. Nie-
śmiertelny kotlet mielony ma jednak 
swoich stałych wielbicieli.

Marcin Troszka - student II roku

Studenci w Królestwie, 
czyli o kapitalizmie słów kilka
Liczbę Polskich studentów w Wielkiej 

Brytanii szacuje się na kilka, a w okresie 
wakacji kilkanaście tysięcy. Tylko nie-
wielka część z nich to ci, którzy wyjechali 
dzięki oficjalnym programom wymiany 
studentów, na stypendia, staże nauko-
we itp. Większość to osoby, które przed 
rozpoczęciem, bezpośrednio po nich 
lub w czasie urlopów dziekańskich decy-
dują się spędzić (najczęściej) rok w tym 
kraju. Motywy są różne, niektórzy chcą 
poznać obcą kulturę lub zwiedzić kraj, 
inni poznać ciekawych ludzi. Przeważa-
ją jednak studenci mający dwa główne 
cele: nauczyć się języka i odłożyć trochę 
pieniędzy (na studia lub czas po nich). 
Ja też byłem jednym z nich i w czasie 
swojego pobytu w UK-eju (UK – United 
Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo 
poznałem wielu podobnych do mnie. 
O nich chciałbym napisać. (Fot.2)

Dla spokojnego, młodego, a więc 
i nieco naiwnego człowieka taki wyjazd 
okazuje się często jednym wielkim zdzi-
wieniem. Pierwsza lekcja odbywa się 
na granicy. Bzdurą okazuje się bowiem 
twierdzenie, iż wewnątrz Unii Europej-
skiej nie ma granic. Otóż są! Grzesiek 
miał szczęście – po kilku godzinach 
spędzonych w odosobnionym pokoju, 
po odpowiedzeniu na dziesiątki pytań 
zadanych przez niezbyt sympatycznego 
urzędnika i po dokładnej rewizji rzeczy 
osobistych(łącznie z przejrzanym strona 
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po stronie kalendarzykiem) dostał zgo-
dę na wjazd. Skąd to wszystko? Może 
komuś nie spodobała się jego odpo-
wiedź na jedno z kilkunastu standardo-
wych pytań lub wrodzony „szelmowski” 
uśmiech – nie wie nikt.

Po dotarciu do Londynu (dla zde-
cydowanej większości jest to miasto 
docelowe), wszyscy nie mający: nikogo 
znajomego w tym mieście, zbyt wielu 
pieniędzy i nie znający zbyt dobrze ję-
zyka udają się na Rawenscourt Park Rd. 
Tam na jednej z szyb wystawowych moż-
na znaleźć dziesiątki ogłoszeń – ofert 
pokoi i mieszkań do wynajęcia. Jeśli 
wybierzesz, któreś z najtańszych, napi-
sanych po polsku, masz szansę na lekcję 
drugą. W Londynie są Cyganie. Skąd? 
Każdy tutaj wie: Cyganie są w Polsce 
prześladowani i dlatego dostają w Wiel-
kiej Brytanii azyl, a co za tym idzie komu-
nalne mieszkanie, którego nota bene nie 
mogą w świetle prawa nikomu wynaj-
mować. Dla Ciebie niesie to kilka pozy-
tywów. Najważniejsze dwa to te, że nie-
legalne jest tańsze a przy okazji (jeśli 
wynajmujesz tylko pokój) masz szansę 
z bliska przyjrzeć się cygańskiemu życiu. 
A jest się czemu przyglądać.

Charakterystycznymi cechami go-
spodarzy Przemka i Roberta były: 
oszczędność, zamiłowanie do ciszy 
i przywiązanie do przyjaciół... Regulowa-
nie rachunków za prąd w mieszkaniach 
komunalnych (tzw. counsil-owskich) 
odbywa się na zasadach tzw. kluczyków. 
Na każde mieszkanie przypada jeden 
kluczyk, który można naładować w spe-
cjalnych punktach za dowolną liczbę 
punktów i włożyć do własnego licznika. 

Dopóki kluczyk jest „naładowany” dopó-
ty w mieszkaniu jest prąd. Jeśli na czas 
kluczyka się nie doładuje – światło ga-
śnie. „Oszczędnym” gospodarzom mo-
ich przyjaciół zdarzało się to dosyć czę-
sto, a wiązało się m.in. z rozmrożeniem 
lodówki, zepsuciem jej zawartości i nie-
zbyt miłym, przez następnych kilka dni 
zapachem w całym mieszkaniu. Zami-
łowanie do ciszy również objawiało się 
niemal każdego dnia gdy Przemek z Ro-
bertem musieli wysłuchiwać licznych 
uwag na temat swojego zachowania: 
głośnych rozmów wieczorem, wczesne-
go wychodzenia z mieszkania, korzy-
stania z prysznica itp. O przywiązaniu 
do przyjaciół dowiedzieli się dla odmia-
ny dopiero gdy zdecydowali się zmienić 
mieszkanie. Gospodyni długo odwodzi-
ła ich od tego pomysłu argumentując 
tym, iż  przecież tak dobrze im razem 
było. Chłopaków to nie wzruszało. Ran-
kiem w dniu przeprowadzki schodząc 
po schodach natknęli się na delegację: 
syn Cyganki z nożem w ręku oraz kilku 
kuzynów poprosili ich by nie opuszczali 
mieszkania. Trzy dni (a w zasadzie noce) 
później nasi studenci opuścili mieszka-
nie oknem... Do końca swego pobytu 
w Londynie mieszkali w innej części mia-
sta gdzie wynajmowali mieszkania kolej-
no od trzech innych cygańskich (!) rodzin. 
Ja też wynajmowałem mieszkanie od jed-
nego z Cyganów i wszystko było O.K.!

Mieszkanie to jednak nie wszystko – 
trzeba jeszcze pracować. Potrzeba ta jest 
tym silniejsza im mniej w studenckiej 
kieszeni jest pieniędzy. Już po kilku 
dniach wszyscy wiedzą, iż lepiej nie ku-
sić złego i nie szukać pracy u Polaków. 

Owszem ryzyko jest zawsze bo o legalną 
pracę trudno, ale lepiej ryzykować za 3 /
godz. niż za 1,5 /godz., no nie?

Przez długi czas najbardziej przy-
krym był dla mnie przypadek Krzysia. 
Po kilkunastu dniach poszukiwań zna-
lazł w końcu posadę – „kitchen porter”, 
czyli osoba do mycia garów. Nie rewe-
lacja, ale zawsze coś. Pierwszy tydzień 
to odpracowanie tzw. depozytu, czyli 
swego rodzaju zastawu wypłacanego 
w chwili zakończenia pracy, a mającego 
zapobiec niezapowiedzianemu odej-
ściu. Drugi tydzień kończy się zwykle 
pierwszą wypłatą, niestety nie zawsze. 
Krzysiu zobaczył tylko uniesiony trium-
falnie środkowy palec swojego szefa 
i usłyszał głos oznajmiający, iż jeśli coś 
mu się nie podoba, to niech zadzwoni 
na policję...

Przypadek Gosi był niemal identycz-
ny, z małą wszakże różnicą: szef nie za-
proponował jej telefonu na policję, zro-
bił to sam. Tutaj każdy Europejczyk może 
się zdziwić, ale w UK-eju wciąż jeszcze 
obowiązuje prawo, które nie karze pra-
codawców zatrudniających na czarno, 
a tylko tych zatrudnionych, a na dodatek 
przewiduje nagrody dla osoby zgłasza-
jącej przypadek takiej pracy. Szef Gosi 
zaoszczędził więc podwójne „wages” 
(tygodniowe zarobki) i zainkasował 
nagrodę za donos na policję. Czyż nie 
genialne? Otóż nie zawsze... Gosia jako 
dziewczyna prostolinijna i inteligentna 
skorzystała z propozycji aresztujących 
ją policjantów (możesz zażądać adwo-
kata, ale i tak będziesz deportowana) 
i po dniu spędzonym w areszcie od-
zyskała wolność. Następnie z kilkoma 
znajomymi poszła do byłego szefa pro-
sić o zaległą wypłatę. Wiecie co? Myślę, 
że warto byłoby przejechać pół świata 
by zobaczyć jego minę!

Emocje nie kończą się wszakże 
ze znalezieniem dobrego mieszkania 
i uczciwego pracodawcy...

W jedną z niedziel wczesnym ran-
kiem ktoś zapukał do drzwi wynajmo-
wanego przez Grześka pokoju. Byli 
to funkcjonariusze Home Office (najbliż-
szym Polskim odpowiednikiem może 
być MSW) i policji. Do końca nie wie, 
jak to się stało, prawdopodobnie w po-
przednich latach mieszkali tam imigran-
ci z Polski i policja okresowo sprawdzała 
ten lokal. Na szczęście Grzesiek jako je-
den z nielicznych moich znajomych miał 
pozwolenie na pracę (20 godz./tydz.) 
i policjanci odeszli z niczym.

Fot.2 Big Ben, źródło bryla
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Heniek miał mniej szczęścia. W jed-
nym z pierwszych dni pracy (rozwoził 
pizze) policja zatrzymała go gdy prze-
jeżdżał przez niewielkie skrzyżowanie 
na czerwonym świetle. Kilka dni później 
dzwonił do nas z Francji...

Tym wszystkim, którzy lubią emocje 
(lub chociaż się ich nie boją) i nie oba-
wiają się np. zmywać gary 50 godz./
tydz. (lub mają dużo pieniędzy) jak naj-
bardziej wyjazd do Londynu polecam. 
Szkoły językowe bywają naprawdę re-
welacyjne. Nie tylko uczysz się języka, 
ale i poznajesz ludzi z całego świata. 
Mnóstwo jest szczególnie Hiszpanów, 
Włochów i Japończyków. Zresztą samo 
miasto też ma swój własny niepowta-
rzalny klimat. Naprawdę warto.

Poleca Heniek
(„Życie Akademickie” 1997)

Śpiewałem ze Stingiem ...
W poniedziałek, 13 stycznia już po raz 

drugi wystąpił w Polsce przed ośmio-
tysięczną publicznością zgromadzoną 
w katowickim Spodku angielski piosen-
karz i kompozytor - Sting. W niespełna 
siedem miesięcy od warszawskiego kon-
certu artysta powrócił do naszego kraju 
aby ponownie zaprezentować na żywo 
utwory ze swojej ostatniej płyty, a także 
przypomnieć kilka muzycznych hitów 
pochodzących zarówno z okresu so-
lowej kariery, jak i z czasu działalności 
w zespole The Police. 

Do Katowic pojechałem razem 
z Krzyśkiem Wilczyńskim, studentem 

III roku AWF we Wrocławiu, wielkim fa-
nem Stinga. Na płytę Spodka dostali-
śmy się jako jedni z pierwszych i od razu 
zajęliśmy miejsca tuż przy barierkach 
oddzielających scenę od publiczności, 
zaledwie półtora metra od statywu z mi-
krofonem, do którego miał śpiewać pio-
snkarz. W nerwowym podekscytowaniu 
przyszło nam czekać ponad dwie godzi-
ny na rozpoczęcie koncertu.

Kilka minut po dwudziestej zgasły 
światła, z głośników popłynęła muzy-
ka, a na scenę wbiegł... Robert Amirian. 
Zaskoczenie było duże, a po pierwszej 
histerycznej wrzawie, wymieszanej 
z oklaskami, na sali zaległo złowrogie 
milczenie. Na szczęście występ solisty, 
znanego skądinąd ze współpracy z Ka-
sią Kowalską i Varius Manx, nie był długi. 
Po półgodzinnej przerwie potrzebnej 
na ustawienie sprzętu, zgasło światło, 
usłyszeliśmy, pierwsze gitarowe akordy, 
a na scenę wbiegł witany burzą okla-
sków Sting. (Fot.3)

Program występu, poza dwoma, trze-
ma piosenkami nie nie różnił się w sposób 
zasadniczy od repertuaru koncertu wyko-
nanego pół roku wcześniej w Warszawie. 
Tym razem nie padał deszcz, a występ był 
o wiele lepiej zrealizowany pod wzglę-
dem akustycznym. Dało się przy tym 
zauważyć, że muzycy “ograli się” już 
z utworami z ostatniej płyty Mercury Fal-
ling, co znalazło wyraz w częstych i efek-
townych improwizacjach jazzowych 
wplatanych w poszczególne aranżacje. 
Sam Sting jak zwykle w świetnej formie, 
ubrany tak jak reszta zespołu w czerń 
ze swoją starą, wysłużoną gitarą baso-
wą, zaprezentował się wspaniale. Obok 
nowych piosenek, nie zabrakło, odśpie-
wanych wraz z całą salą sztandarowych 
hitów typu Roxanne i Every Breath You 
Take . Z tyłu, nisko zawieszona nad sce-
ną, znajdowała się płachta materiału, 
która przy każdej piosence podświetla-
na była różnokolorowymi reflektorami 
w klimacie odpowiednim dla treści po-
szczególnych piosenek. Przykładowo: 
przy melancholijnych kompozycjach 
barwa ekranu przybierała zimny niebie-
ski odcień, przy bardziej dynamicznych 
dominowały kolory żółty i pomarańczowy. 
W czasie nastrojowego Fragile, zagranego 
na bis, ukazał się na ekranie efektowny 
fragment zachmurzonego nieba wraz 
ze skrzydłem ptaka.

W połowie koncertu po wytarciu ręcz-
nikiem spoconej twarzy Sting oświadczył 
, że potrzebuje tłumacza, którego sam 

wybierze spośród widowni. W pierwszych 
rzędach zawrzało, dziesiątki rąk wysunęły 
się w błagalnym geście, artysta po krótkim 
wahaniu wskazał dziewczynę znajdującą 
się zaledwie o krok ode mnie. Marta, przy-
szła na koncert z plecakiem wypełnionym 
po brzegi tzw. banerami, czyli kawałkami 
prześcieradeł z wypisanymi na nich spray-
em krótkimi hasłami wielbiącymi idola. 
Dziewczyna nie wykazała się zbytnią orygi-
nalnością, gdyż napisy na prześcieradłach 
ograniczały się jedynie do odmiany zwro-
tu LOVE YOU ! Dziewczyna wyszła na sce-
nę na ugiętych nogach blednąc i czer-
wieniąc się na przemian. Po pocałunku 
danemu Stingowi przetłumaczyła krótkie 
powitanie artysty skierowane do fanów 
zebranych w spodku. W kilku prostych 
zdaniach dowiedzieliśmy się między in-
nymi, że Katowice przypominają Stingowi 
jego rodzinne miasto, następnie wokali-
sta zaproponował dziewczynie wspólne 
odśpiewanie piosenki I’m so happy I can’t 
stop crying (jestem tak szczęśliwy, że nie 
mogę powstrzymać łez). Marta cały czas 
pochlipująca ze szczęścia przyznała z roz-
brajającą szczerością, że nie umie śpiewać. 
W tym momencie Sting wskazał na Krzyś-
ka, który stał tuż obok mnie, aby ten po-
mógł dziewczynie w wykonaniu utwo-
ru. Krzysiek jak przystało na studenta 
AWF z piatką z gimnastyki w indeksie 
od dra R. Jezierskiego wyskoczył zza 
barierek jak sprężyna, zwinnie wdrapał 
się na scenę i... od razu dopadła mnie 
trema, przed tymi wszystkimi ludźmi, 
którzy patrzyli na mnie z zadrością, 
czekając zapewne, aż popełnię jakąś 
gafę lub coś w tym rodzaju. Po chwili 
jednak trema ustąpiła uczuciu zwąt-
pienia w swoje umiejętności, nie by-
łem pewien czy będę umiał odpowie-
dzieć na zadawane pytania. Przyznam 
się, że byłem mocno zdenerwowany 
i nie wiedziałem na dobrą sprawę, jak 
mam się zachować. Nie wątpię, iż to, 
że akurat mnie udało się dostać na sce-
nę i stać tak blisko człowieka, którego 
muzykę uwielbiam, było kwestią wiel-
kiego szczęścia i przypadku, bo prze-
cież na dobrą sprawę mógł wybrać każ-
dą inną osobę.

– Jak wygląda Sting z bliska, stałeś 
przecież tuż obok niego ?.

– Wysoki, tak gdzieś pod 180 cm 
wzrostu, żadnych znaków szczególnych 
nie zauważyłem Wiesz, byłem za bardzo 
ucieszony i podekscytowany, żeby zwra-
cać uwagę na takie rzeczy .Gdy podał 
mi na powitanie rękę, uścisk był niezbyt Fot.3 Sting, źródło wikipedia.org
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mocny, ale pewny. Myślę że właśnie taki, 
jaki charakteryzuje człowieka któremu 
coś się udało w życiu. 

– Znałeś tekst piosenki, którą mieli-
ście wspólnie zaśpiewać?

– Trochę mnie przestraszyło to, 
że od razu zaczął się dopytywać, czy 
znam całą piosenkę, bo myślałem, 
że rola moja i tej dziewczyny ograniczy 
się do śpiewania chórków w refrenie albo 
czegoś w tym rodzaju. Tymczasem pio-
senkę mieliśmy wykonać wspólnie. Gdy 
zabrzmiały pierwsze akordy, przyznam, 
że zrobiło mi się gorąco i przez chwilę 
z wrażenia zapomniałem, od jakich słów 
zaczyna się pierwsza zwrotka. 

– Wszystko jednak poszło dobrze...
– Tak. Praktycznie nie słyszałem siebie 

i nie mogłem też obserwować reakcji pu-
bliczności, ponieważ bardzo silny reflektor 
świecił prosto w oczy. Na dobrą sprawę 
przez chwilę poczułem się tak, jak wtedy 
gdy wspólnie śpiewaliśmy podczas wie-
czornej imprezy studenckiej na obozie 
letnim w Olejnicy.

– Zauważyłem, że po skończonym 
śpiewie nachyliłeś się na moment i szep-
nąłęś Stingowi coś na ucho. Czyżby 
I LOVE YOU? 

– Nie, nie...(śmiech) Po prostu po-
dziękowałem mu za to, że mnie wybrał, 
powiedziałem że był to dla mnie wielki 
zaszczyt móc z nim śpiewać... i tyle. 

Dodam jeszcze, że po takim zastrzyku 
adrenaliny, gdy wróciłem za barierki sam 
koncert stał się dla mnie osobiście mniej 
ważny od tego, co zdarzyło się przed chwi-
lą... W końcu śpiewałem ze Stingiem !

Po występie Krzyśka koncert potoczył 
się dalej już bez większych niespodzianek. 
Znowu kilka hitów z dawniejszych płyt, 
urozmaiconych nowymi, ciekawymi, bar-
dziej rozbudowanymi aranżacjami, dwa 
bisy i nieuchronny koniec. Po dwóch go-
dzinach muzyki na najwyższym, świato-
wym poziomie Sting ukłonił się i podzię-
kował polskiej publiczności, a następnie 
opuścił scenę. Zmęczeni, ale zadowoleni 
i usatysfakcjonowani, opuściliśmy salę 
koncertową. Tego wieczoru czekał mnie 
jeszcze z Krzyśkiem niemały wysiłek, gdyż 
mieliśmy przed sobą 10 minut szaleń-
czego biegu na ostatni pociąg z Katowic 
do Wrocławia.

A Sting ? Następnego dnia występo-
wał już w czeskiej Ostrawie, w mieście 
które – jak się później dowiedziałem 
od uczestnika tamtego koncertu – przy-
pomina mu jego rodzinne miasto...

 Jędrek

Olejnica, Olejnica – cztery domy 
i ulica
czyli krótkie wspomnienia studen-

tów AWF o obozie spisane na kolanie
W ostatnim dniu obozu poprosiłem 

studentów, aby w dowolnej pisemnej 
formie wyrazili swoją opinię na temat 
obozu, jego programu, przebiegu i kadry 
prowadzącej zajęcia. Zaproponowałem, 
aby opisali dowolny epizod, wydarzenie, 
sytuację. Zachęciłem do sformułowania 
opinii zarówno pozytywnych, jak też ne-
gatywnych. W celu uzyskania większego 
obiektywizmu wypowiedzi zasugerowa-
łem podpisywanie prac w dowolny spo-
sób. Pozwalam sobie przytoczyć kilka, 
moim zdaniem, najciekawszych wypo-
wiedzi.

Henryk Nawara

Nigdy nie przypuszczałbym, że obo-
zy sportowe mogą wnieść do życia tak 
wiele wspaniałych chwil. Do Olejnicy 
dojechaliśmy w niedzielę, 23 sierpnia, 
bardzo dużą grupą. Zostaliśmy w progu 
przywitani przez pana kierownika, który 
wręczył nam zaświadczenia do podpi-
sania dotyczące naszych umiejętności 
pływackich. Następ- nie przydzielono 
nam miejsca w szałasach. Codziennie 
pobudka o siódmej, apel, śniadanie, 
a potem różnorodne zajęcia praktyczne 
prawie wszystkie, w wodzie lub na wo-
dzie. Uczyliśmy się pływać na deskach 
windsurfingowych, żaglach, kajakach. 
Było bardzo fajnie i chyba wszyscy byli 
zadowoleni z tych zajęć. Mnie jednak 
naj- bardziej podobały się zajęcia z or-
ganizacji zajęć plenerowych (połączone 
gry rekreacyjne z zajęciami świetlicowy-
mi), na których poznaliśmy bardzo dużo 

nowych gier, których jeszcze do tej pory 
nie znaliśmy. Zawsze na tych zajęciach 
było wesoło i ciekawie. Wieczorami or-
ganizowaliśmy różne imprezy dla całego 
obozu. Najbardziej podobał mi się wie-
czór zatytułowany „Koncert pod gwiaz-
dami”, w trakcie którego słuchaliśmy 
muzyki poważnej. Dzięki świecom i mu-
zyce został stworzony wspaniały klimat. 
Wieczór ten głęboko utkwił mi w pa-
mięci i z wielkim sentymentem będę go 
wspominać. Tutaj także stworzono nam 
możliwość poznania naszych koleżanek 
i kolegów z innych grup uczelnianych 
dzięki różnorodnym, ciekawym grom 
integracyjnym. Te- raz już, niestety, mu-
simy wyjeżdżać, gdy wszystko się tak 
dobrze układa. Za oknem świeci piękne 
słońce, wszyscy się już dobrze znamy 
i lubimy. Uważam, że takie obozy to dla 
nas studentów bardzo ważna i potrzeb-
na rzecz. Na pewno często będę wraca-
ła we wspomnieniach do wspaniałych 
chwil spędzonych tutaj. [Zauroczona]

Ciągły pośpiech, gonitwa za czymś, 
zatracanie sensu, brak  czasu na zastano-
wienie się nad własnym wnętrzem i nad 
tym, co naprawdę wartościowe i waż-
ne w życiu – to nie- odłączne elementy 
każdego mojego dnia. Tutaj w Olej- nicy 
nie budzę się wśród hałasu mknących 
po szynach tramwajów, lecz wsłuchu-
ję w świergot ptaków. Tutaj znajduję 
możliwość udania się w spokojne miej-
sce nad jezioro i wsłuchania się w głos 
natury. Odnalezienie swoich pierwot-
nych korzeni – nierozłącznego związku 
z przyrodą dało mi spokój i relaks du-
chowy, o który tak trudno podczas cało-
rocznej gonitwy za wiedzą, zaliczeniami, 
oceną. To bliskie olejnickie obcowanie 
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z naturą przypomniało mi i uzmysłowiło 
raz jeszcze, że jesteśmy tylko maleńkim 
ogniwkiem w całym biologicznym sys-
temie, a nie egocentrycznymi panami 
świata, jak się to często niektórym wy-
daje. [Kamila C.]

Nie lubię zajęć, które rozpoczynają 
się od formułki: „zapraszamy”, a w pod-
tekście mają: „obecność obowiązkowa”. 
Czuję się wtedy przymuszona, pozba-
wiona możliwości wyboru. Niestety 
większość imprez na obozie miała taką 
formę. Jednak na  wieczorek pod ty-
tułem „Śpiewać każdy może” poszłam 
z zaciekawieniem i bez przymusu. Nie 
rozczarowałam się, gdyż już sam wystrój 
sali był fantastyczny, do  tego pianino, 
obrazki, świece... To właśnie palące się 
świece stworzyły ten niepowtarzalny 
nastrój, który trudno opisać. Na impre-
zę przyszły osoby, które lubią muzykę 
i miały ochotę jej posłuchać. I właśnie 
wtedy po raz pierwszy na tych studiach  
poczułam jakąś więź między nami, ro-
dzaj wspólnoty... wszyscy, przy tym byli-
śmy rozbawieni i odprężeni. W takiej at-
mosferze słuchanie sonetów Szekspira, 
szant, piosenek Stinga stanowiło praw-
dziwą przyjemność. Wieczorek bardzo 
mi się podobał, żałuję tylko, że okazji 
do takich wspólnych spotkań w progra-
mie studiów jest  tak mało. [Ania K.]

...Była piękna pogoda, ale padał 
deszcz i wiał silny wiatr. Bardzo źle się 
tego dnia  czułem, okropnie bolała mnie 
głowa, ale tak jak wszyscy, udałem się 
na zajęcia  z pływania. W wodzie sta-
rałem się tak pływać, aby do reszty nie 
skostnieć z zimna. Mój zły stan zdrowia 
i okropne samopoczucie całkowicie ze-
psuła prowadząca zajęcia. Dobiła mnie 
mianowicie ironicznym pytaniem: „Dla-
czego płynąc żabką nie zanurza Pan 
głowy pod wodę?” Odpowiedziałem 
co było zgodne z prawdą, że okropnie 
boli mnie głowa. Ale to, co rzekłem, 
nie zrobiło na niej żadnego wrażenia 
i wleciało jednym, a wyleciało drugim 
uchem. Po prostu nie mogła w to uwie-
rzyć, że boli mnie głowa! Dla niej było 
to coś nowego, niespotykanego. Jeszcze 
raz po wiedziałem jej wtedy bojowo: 
„Po prostu boli mnie głowa i nie mam za-
miaru chować jej pod lodowatą wodę...” 
[Rozgoryczony]

Obóz w Olejnicy pozostanie w mojej 
pamięci na zawsze! To miejsce ma jakąś 
nieokreśloną magiczną moc, która już 
teraz każe mi przyjechać tu za rok. Ma-
gnetyzm tego miejsca bez wątpienia 

związany jest z ludźmi, których tu spo-
tkałem. W Olejnicy, tej małej wiosce, nie 
ma nawet telefonu. Ale może to i lepiej? 
Człowiek odłączony jest od cywilizacji, 
uciążliwych aglomeracji miejskich, po-
śpiechu, nerwów, problemów dnia co-
dziennego. Tutaj w Olejnicy wzrastają 
i dojrzewają moje najśmielsze pomysły 
– te chmurne, a także te mniej wyszuka-
ne. Fantazja przywołuje mi na myśl sta-
ry, wyblakły sweter, który kiedyś bardzo 
lubiłem. Teraz ten sweter świeci pełnią 
różnokolorowych barw, zmieniających 
się jak w kalejdoskopie. Tutaj człowiek 
staje się spokojniejszy, łagodniejszy 
i czerpie garściami wszystko, co się tyl-
ko dookoła niego znajduje. Nie jestem 
osobą potrafiącą żyć bezstresowo. Tutaj 
jednak pękają moje bariery i ogranicze-
nia hamujące i tłamszące moje „ja”. Czu-
ję, jak odradzam się na nowo, wyrastają 
mi skrzydła i mogę polecieć wszędzie, 
gdzie tylko zapragnę... [Nostradamus]

Kochana Mamo.
Już drugi tydzień jestem obozie. 

Zajęć mamy mnóstwo. Po windsurfin-
gu mam trzy siniaki na lewym piszcze-
lu i dwa na prawym. Po pływaniu tylko 
jeden – na udzie, ale za to największy. 
Dzisiaj zaliczałam 1500 metrów – jesz-
cze żyję! Natomiast w basenie ćwiczę 
pływanie stylem klasycznym łamiąc 
w każdym cyklu linię lodu. Jeżeli chodzi 
o geografię to właśnie zaczynam dotkli-
wie odczuwać swoje zatoki. Pływałam 
też już kajakiem typu „canoe” – czułam 
się wtedy jak prawdziwa  Indianka. Ma-
muś, mówiłaś mi, że nie ma już „Ukrain” 
– no wiesz tych rowerów. Ależ wyobraź 
sobie, że są! Tutaj w Olej nicy jest ich cała 
kolekcja, mieliśmy na nich całkiem fajne 
zajęcia... [Iwona] 

Cześć Adam,
Piszę do ciebie z obozu w Olejnicy. 

Początek był  trudny. Przez pierwsze 
dwa dni każdy chodził  swoimi droga-
mi, tworzyły się grupki znajomych, któ-
re żyły we własnym gronie. Lecz z każdą 
chwilą jednoczyliśmy się coraz bardziej. 
Poznawaliśmy się w szałasie, na zajęciach, 
na imprezach lub w pobliskiej dyskote-
ce. Na obozie prze żyłem swoją pierwszą 
wielką miłość. Jest dużo interesujących 
dziewczyn. Ciekawe, co myślą o nas, chło-
pakach? Wśród wielu fajnych koleżanek 
znalazłem tę wymarzoną. Nie było z nią ła-
two, początek był trudny, ale z czasem sy-
tuacja się unormowała. Pomogły mi w tym 

nastrojowe wieczory przy świecach. Szko-
da, że obóz mija tak szybko, trzeba wymie-
nić adresy, telefony i szybko spotkać się 
znowu... [Marzyciel]

...Moim zdaniem obozy letnie w Olej-
nicy są nam bardzo potrzebne, ponie-
waż tutaj, jak mało gdzie, można się 
wyedukować wreszcie od strony prak-
tycznej, a nie tylko teoretycznej. Jestem 
przekonany, że taka nauka jest bardziej 
efektywna, gdyż stwarza wiele okazji 
studentom do samodzielnego myślenia, 
działania. Podpowiada tym, którzy po-
dejmą kiedyś pracę jako wychowawcy 
na koloniach, w jaki sposób można zor-
ganizować w świetny, oryginalny i war-
tościowy sposób czas wolny dzieciom 
i młodzieży. Obóz pokazuje, że bycie 
aktywnym to ważna recepta na życie, 
na sensowne spędzanie czasu. Jedyną 
złą rzeczą jest to, że trwa tak krótko... 
[Robert]

...Wczoraj odbył się u nas – na obo-
zie w Olejnicy – mecz w kwadranta, 
pomiędzy kadrą a studentami. Kwa-
drant to taka gra pomiędzy baseballem 
a palantem. Od pierwszych zajęć gra 
spodobała mi się bardzo, więc z wielką 
ochotą wziąłem udział w tym meczu. 
Walka była ostra. Po początkowym pro-
wadzeniu studentów 2:0 ka- dra wzięła 
się do roboty i nie tylko odrobiła straty, 
ale wyszła na prowadzenie 3:2. Taktycz-
nie unikając walki utrzymała prowa-
dzenie do końca. W trakcie meczu było 
kilka nietypowych zagrań np. podczas 
łapania „kampy” razem z kolegą Jurkiem 
zderzyliśmy się głowami i złamaliśmy 
chorągiewkę. To nic jednak w porówna-
niu z tym, jak zawodnik z kadry odrzuca-
jąc pałkę „przygrzał” w głowę partnerce 
z drużyny. Ale był ubaw! [Pałkarz]

...Co najbardziej utkwiło mi w pamię-
ci? Nie, nie tylko zimno w basenie, śmier-
dząca woda pod prysznicem, wieczorne 
popijawy z kolegami, oraz problemy 
żołądkowe. Na zawsze zapamiętam te 
chwile, które mnie zachwyciły. Nigdy 
wcześniej nie słuchałem muzyki przy 
świecach w lesie, nigdy nie słuchałem 
sonetów Szekspira w polskim wykona-
niu, nie prowadziłem zabaw, nie byłem 
ich organizatorem. Ja, wuefiak, ze wsty-
dem stwierdzam, że nie wiedziałem 
dotąd, co to takiego kwadrant, boule, 
pexesso... [Chebas]
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Wartość Bursztynowej Komnaty oce-
nia się na ponad 50 mln dolarów. Naj-
wspanialsze dzieło, jakie kiedykolwiek 
wykonał człowiek z bursztynu, nie może 
być jednak wyceniane w kategoriach 
handlowych. Pod względem artystycz-
nym wartość tego dzieła jest bezcenna, 
a historycy sztuki uważali je za ósmy 
cud świata. Bursztynową Komnatę stwo-
rzył kaprys króla pruskiego Fryderyka I. 
Wykonał ją na zamówienie królewskie 
mistrz bursztyniarski z Kopenhagi – Got-
fryd Wolffram w 1707 roku. Zainstalowa-
no ją najpierw w Charlottenburgu, lecz 
już dwa lata później zdemontowano, 
przeniesiono do Berlina i umieszczono 
w Pałacu Miejskim. Po śmierci Fryderyka 
I władzę w Prusach objął jego syn, Fry-
deryk Wilhelm I, zwany żołnierzem na 
tronie. Nie interesował się on sztuką, nie 
doceniał jej wartości i dlatego też, pra-
gnąc zapewnić bezpieczeństwo swoich 
wschodnich granic, podarował komnatę 
w 1717 roku carowi Rosji, Piotrowi I. Car 
kazał ją zawieźć do Petersburga, gdzie 
trzymano ją wszakże w skrzyniach. Na 
stałe zamontować kazała ją w Carskim 
Siole dopiero caryca Elżbieta w 1753 
roku. Od tej pory przez 187 lat ozdabiała 
ona letnią rezydencję rosyjskich carów.

Kolejnego demontażu komnaty do-
konali dopiero Niemcy w lipcu 1942 
roku. Załadowana do kilkudziesięciu 

skrzyń, została przewieziona do Kró-
lewca i zdeponowana w miejscowym 
zamku. Opiekę nad nią powierzono 
doktorowi Alfredowi Rohde, jednemu z 
największych znawców sztuki burszty-
niarskiej na świecie.

Komnata znajdowała się w Królewcu 
jeszcze w początkach 1945 roku, co po-
twierdzają naoczni świadkowie. Później 

znikła i nie odnaleziono jej do dnia dzi-
siejszego.

Po bombardowaniu Królewca przez 
lotnictwo alianckie we wrześniu 1944 
roku doktor Rohde podjął próby zmie-
rzające do wywiezienia z miasta bez-
cennego dzieła sztuki. Zwracał się w tej 
sprawie listownie do księcia Aleksandra 
zu Dona, aby ten zgodził się na zdepo-

      Czy na Stadionie 
Olimpijskim ukryta jest
 Bursztynowa
     Komnata?

Fot. Bursztynowa Komnata -Andrey_Zeest_-_Amber_Room_2_(autochrome), źródlo wikipedia
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nowanie skrzyń w swoim zamku Schlo-
bitten. Książę jednak odmówił, więc po-
stanowiono wywieźć skrzynie do Saksonii 
i umieścić je w zamku Wechselburg lub 
Burg Kripstein. Nie wiadomo dokładnie 
kiedy, ale przed okrążeniem miasta przez 
wojska radzieckie, skrzynie te zostały 
z Królewca wywiezione, ale do Saksonii ni-
gdy nie dotarły. „Rozpłynęły się” gdzieś po 
drodze, prawdopodobnie w Polsce.

Załadunek komnaty nadzorował po-
dobno pomocnik Rohdego – Hans Spe-
cht, konserwator zabytków. Pod koniec 
wojny wcielono go do oddziałów poli-
cyjnych. Był potem podobno w obozie 
jenieckim, ale nikt go nie zdołał odna-
leźć po wojnie.

Wkrótce potem zmarł nagle niespo-
dziewanie dr Alfred Rohde i jego żona 
Anna Gertruda. Nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, iż ktoś celowo usu-
nął świadków. W mieszkaniu zmarłego 
znaleziono wprawdzie notatki, z któ-
rych wynikało, że komnata ukryta była 
początkowo w lewym skrzydle królew-
skiego zamku, następnie zaś... W tym 
miejscu nieznana ręka wyrwała kartkę 
z dziennika Rohdego.

Później wypłynęło nazwisko nieja-
kiego Georga Ringela, któremu Specht 
przekazał być może transport. Znalezio-
no bowiem dokument następującej tre-
ści: „Przekazano kierownikowi transport 
30 skrzyń z płytkami bursztynu i skrzy-
nie ze zbiorami bursztynowymi zgodnie 
z rozkazem Głównego Urzędu Bezpie-
czeństwa Rzeszy”. Pod dokumentem 
widniał podpis nieczytelny, ale poniżej 
widniały słowa napisane dużym, wy-
raźnym pismem: „Transport przyjąłem. 
George Ringel. Obersturmbannführer 
SS”. Okazało się, że był on przyjacielem 
gauleitera Kocha. Zbrodniarz hitlerow-
ski wspominał o nim kilkakrotnie pod-
czas swoich zeznań. 

Coraz więcej śladów  poczęło się za-
tem urywać i coraz mniejsza była nadzie-
ja na odnalezienie Bursztynowej Kom-
naty. Szukano jej jednak bez przerwy 
nieomal przez pięćdziesiąt lat, chwyta-
jąc się wszystkich możliwych śladów, 
ale wszystkie one okazały się zawodne. 
Penetrowano zatem ruiny junkierskie-
go pałacu von Schwerinów w Dzikowie, 
podziemia zamków w Lidzbarku i Człu-
chowie, bunkry w okolicach Spały, ko-
palnię bursztynu w Jantarsku, zatopio-
ne wraki „Wilhelma Gustloffa” i „Roberta 
Leya”, wody przybrzeżne koło Piławy, 
ale wszystko to nie przyniosło żadnych 

rezultatów. Niektóre ślady prowadziły 
także na Dolny Śląsk. Spenetrowano 
tutaj bunkry w Srebrnej Górze, bunkry 
koło Ząbkowic Śląskich, nieczynne sztol-
nie w Złotym Stoku. Komnaty jednak nie 
znaleziono. Popularność zaczęła zdoby-
wać teoria, iz nie zdążono jej wywieźć 
z Królewca i że spłonęła w nim podczas 
ostrzału miasta.

Nie wiadomo, dlaczego nikt nie za-
interesował się jednak tropem wrocław-
skim i dlaczego na terenie Wrocławia nie 
prowadzono żadnych poszukiwań. Wro-
cław znajdował się na drodze wiodącej 
z Królewca do Saksonii i konwój Ringela 
mógł tędy przejeżdżać. O ile dotarł do 
miasta, stało się to przed 23 stycznia, za-
nim wojska rosyjskie odcięły drogi wio-
dące na północ. 

Obracamy się tutaj wprawdzie w 
sferze przypuszczeń, ale o dużej dozie 
prawdopodobieństwa. Skrzynie złożo-
no przypuszczalnie w piwnicach byłe-
go klasztoru augustianów na Piasku, 
w którym mieściła się Biblioteka Uni-
wersytecka. Stary klasztor był bardzo 
solidny i zabezpieczał skutecznie cenny 
ładunek. Komnata spoczywała tam do 
połowy marca, to jest do momentu, kie-
dy podziemia klasztorne zajęte zostały 
przez dowództwo twierdzy wrocław-
skiej. Należało zatem znależć inne miej-
sce, w którym można byłoby umieścić 
kilkadziesiąt skrzyń. W lokalizacji tego 
miejsca przychodzi nam z pomocą re-
lacja Stanisława Wydry, byłego więźnia 
wrocławskiej filii obozu w Gross Rosen: 
„Mniej więcej na dwa tygodnie przed 
Wielkanocą kazano nam przystąpić 
do wyburzenia kwartału domów po 
obu stronach Kaiserstrasse (dzisiejszy 
pl. Grunwaldzki), gdzie miało powstać 
nowe lotnisko. Żołnierze wysadzali bu-
dynki, a my wywoziliśmy gruz. Pewnego 
dnia zauważyłem konwój ciężarówek 
podążających Sternstrasse (dzisiejsza ul. 
Sienkiewicza) w kierunku wschodnim. 
Wszystkie ciężarówki były załadowane 
wielkimi skrzyniami. Zwróciłem na nie 
uwagę dlatego, że od pewnego czasu 
samochody podążały raczej na zachód, 
nie zaś na wschód. Moje zdziwienie 
było tym większe, kiedy zauważyłem, 
że pojechały one w ulicę Fürstenstrasse 
(dzisiejsza ulica Różyckiego), która nie 
prowadziła do żadnego wylotu z miasta. 
Na jej końcu znajdował się jedynie wiel-
ki stadion sportowy. Przed wieczorem 
samochody pojawiły się ponownie. Były 
jednak puste i pojechały w przeciwnym 

kierunku”. 
Dzisiejsza ulica Sienkiewicza jest 

najprostszym połączeniem pomiędzy 
byłym klasztorem augustianów a Sta-
dionem Olimpijskim, na którym ukryto 
prawdopodobnie tajemnicze skrzynie.

O tym, że pod Stadionem Olimpij-
skim znajdują się niezbadane podzie-
mia, zaświadczają naoczni świadkowie, 
m.in. były dyrektor Fundacji dla AWF 
– mgr Andrzej Skrzypczyk. Nadzorował 
on prace związane z kładzeniem instala-
cji ogrzewczej pod boiskiem piłkarskim 
i stwierdził, iż podczas robót ziemnych 
natrafiono niżej na betonowe płyty, 
będące z pewnością stropem podziem-
nych budynków. Do budynków tych 
wejście wiodło z wieży zegarowej, lecz 
zostało jeszcze w czasie wojny zasypa-
ne lub zdetonowane. Nie można zatem 
wykluczyć, iż za ścianą gruzu spoczy-
wają skrzynie z Bursztynową Komnatą, 
warte co najmniej 50 mln dolarów. Przy-
puszczenie to potwierdza fakt, że wśród 
jeńców niemieckich, którzy dostali się 
do niewoli rosyjskiej we Wrocławiu, był 
niejaki Georg Ringel. Jakie były jego 
późniejsze losy – nie wiadomo. Poszu-
kiwały go zarówno władze polskie, jak i 
radzieckie, ale bezskutecznie. Znikł i nie 
pojawił się już nigdy więcej.

Eska

Fot.2 Fragment kopii Bursztynowej Komnaty 
w Carskim Siole -Puschkin_Bernsteinzimmer, 
źródło wikipedia

Fot. Bursztynowa Komnata -Andrey_Zeest_-_Amber_Room_2_(autochrome), źródlo wikipedia
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Kto pyta, nie błądzi 

Zbigniewa Skrockiego zawsze iryto-
wało spóźnianie się studentów na 
zajęcia. Starał się, jak mógł, ograniczać 
i piętnować tego rodzaju denerwujące 
zachowania młodzieży. Pewnego dnia 
podczas seminarium podszedł do niego 
spóźniony student i w mało wiarygodny 
sposób zaczął wyjaśniać powód braku 
punktualności. Wykładowca uważnie 
wysłuchał młodego człowieka i po 
chwili wpisał mu obok nazwiska literę 
„s”.  
– A co to „s” oznacza? – zapytał student, 
nachalnie przy tym zaglądając prowa-
dzącemu przez ramię.  
– Spóźniony, proszę pana.  
– A to „n”, które mam tam już w dzien-
niczku… Co oznacza to „n”?  
– Nieobecny – odpowiedział poirytowa-
ny profesor i w tym momencie dopisał 
studentowi literę „i”.  
– A po co mi pan profesor dopisał to 
„i”? Co oznacza to „i”? – dopytywał się 
student.  
– Idiota, proszę pana, idiota! 

Z. Dowgird 

Franio wędkarz 

Jezioro Krosino, nad którym zloka-
lizowany był ośrodek sportowy w 
Złocieńcu, miało dobrą opinię także u 
wędkarzy. Wędkowali studenci, kadra, 
profesorowie. Nierzadko były to niezbyt 
sportowe sposoby łowienia na tak zwa-
nego dorożkarza. Ale to była metoda 
najskuteczniejsza. […] Swojemu kocha-
nemu Franiowi studenci zrobili tratwę z 
desek i bali ze specjalnym stołeczkiem, 
aby wygodniej mu było łowić ryby oraz 
przemieszczać się tratwą na miejsca 
najlepszego brania. […] Zapalonym 
wędkarzem był również Dominik Su-
cheński. Kiedyś Dżony (bo nikt wtedy 
inaczej się do niego nie zwracał) wraz z 
innym kolegą lekkoatletą wypłynął ka-
jakiem na ryby. Zaszyli się przy trzcinie, 
tuż przy linii wody, i zaczęli wędkowa-
nie. Brań nie było. W dodatku w nieda-
lekim sąsiedztwie był inny wędkarz w 
trzcinie, który czynił nieco hałasu, bo… 
łowił jedną rybę za drugą. Poirytowany 
tym rzekomym hałasem Dżony zapro-
ponował swojemu koledze:  
– Przepłyńmy na inne miejsce, bo ten 
palant w trzcinach nie daje połowić.  
Nagle z trzcin rozległ się głos:  
– Ty, Dżony, jak ja tobie dam palanta, to 
spadniesz z kajaka do wody.  
Okazało się, że tym sąsiadem-palantem 
był sam profesor Wandokanty.  
J. Jonkisz (1996, s. 47–48, Śladami obo-
zów letnich studentów AWF we Wrocła-
wiu. 1947–1995. Silesia, Wrocław).  
 

Genialna pamięć 

Przyszedłem na zajęcia z gier prowa-
dzone przez Antoniego Szymańskiego. 
Już po chwili musiałem je opuścić, po-
nieważ prowadzącemu nie spodobało 
się moje obuwie. Byłem lekkoatletą i 
na salę wszedłem tuż po treningu, po 
zejściu z boiska, i być może dlatego 
obuwie zostało przez prowadzącego 
zdyskwalifikowane.  
– Wpuszczę pana na salę dopiero jak 
pan sobie kupi białe tenisówki – zawy-
rokował profesor.  
Postanowiłem zignorować ten nakaz 
i sprytnie omijałem prowadzącego, 
uczestnicząc w kolejnych zajęciach. 
Minął semestr. Stawiłem się z indeksem 
przed surowym obliczem Szymańskie-
go, ten spojrzał na mnie i powiedział:  
– Tak jak mówiłem… Proszę kupić nowe 
buty – i oddał mi indeks bez wpisu.  
Zrezygnowany popędziłem do najbliż-
szego sklepu obuwniczego. Kupiłem 
tenisówki, ostatnią parę, jaka była na 
półce. Przybiegłem na salę, pokazałem 
profesorowi zakup. Dostałem zaliczenie. 
Idąc do domu, zastanawiałem się, co 
zrobię z tymi pięknymi, nowymi białymi 
tenisówkami w rozmiarze… czterdzieści 
sześć! 

B. Mańka

Anegdoty 
H. Nawary






