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Informacje 

KRASP oficjalnym członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołano nowych członków zwyczajnych 

PKOl: Olimpijskie Rady Regionalne – we Wrocławiu, Zachodniopomorską i Kujawsko-Pomorską oraz 

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 

W pracach Polskiego Komitetu Olimpijskiego KRASP będzie reprezentował Rektor Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. Andrzej Rokita.  

Prezes PKOl, Andrzej Kraśnicki podkreślił, że "członkostwo zwyczajne KRASP w Polskim Komite-

cie Olimpijskim znacząco wzmocni Ruch Olimpijski i pozwoli efektywniej działać w zakresie rozwoju 

osobistego zawodników wyczynowo uprawiających sport. Ponadto Polski Komitet Olimpijski zyska 

grono eksperckie, które będzie ogromnym wsparciem w zakresie realizacji projektów i inicjatyw eduka-

cyjnych, wydawniczych i naukowych podejmowanych przez PKOl." 

"Dziękuję za przyjęcie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do grona członków zwy-

czajnych PKOl. Jestem przekonany, że przyniesie to wspólne korzyści obu stronom. Chcemy, żeby mury 

wszystkich polskich uczelni były otwarte dla wszystkich sportowców. Zależy nam, by kończyli taką uczel-

nię, jaką chcą, niekoniecznie o profilu sportowym, adekwatną do ich oczekiwań i pozasportowych pasji. 

Z pewnością współpraca KRASP z Polskim Komitetem Olimpijskim pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby 

sportowców oraz budować ich zawodowe życie i pozycję po zakończeniu sportowej kariery – podkreślił 

prof. Andrzej Rokita." 

Fot. Facebook KRASP 
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Odsłonięcie tablic pamiątkowych 

W dniu 23 grudnia JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita w towarzystwie Rektorów poprzednich 

kadencji: prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza  i prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca, Prorektora ds Naucza-

nia dr hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF Wrocław,  Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

i Sportu dr hab. Tadeusza Stefaniaka, prof. AWF Wrocław,  Prorektora ds. Organizacyjnych i Współ-

pracy z Otoczeniem dr. Ireneusza Cichego, dr hab. Ryszarda Jasińskiego, prof. AWF Wrocław  oraz 

Kanclerza Adama Roczka odsłonił tablice pamiątkowe z biografiami patronów budynków i sal dydak-

tycznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

W ramach uroczystości odsłonięte zostały tablice poświęcone: 

• pamięci prof. Andrzeja Klisieckiego oraz prof. Zbigniewa Skrockiego - sala 111 oraz budynek 

przy  ul. Witelona 25  

• pamięci  prof. dr. hab. Jana Konopnickiego -  pawilon P-1, ul. Mickiewicza 94 

• pamięci  prof. dr. hab. Andrzeja Klisieckiego -  pawilon P-3, ul. Mickiewicza 94 

• pamięci  prof. dr. hab. Tadeusza Skolimowskiego - sala 2/4 im. prof. dr. hab. Tadeusza Skoli-

mowskiego w pawilonie P-4, ul. Mickiewicza 96, budynek im. prof.  Zdzisława Zagrobelnego  

• pamięci  prof. dr. hab. n. med. Adama Rosławskiego  - sala 2/8 im. prof. dr. hab. n. med. Adama 

Rosławskiego w pawilonie P-4, ul. Mickiewicza 96, budynek im. prof.  Zdzisława Zagrobelnego 

• pamięci  prof. dr. hab. Bogdana Czabańskiego - Kryta Pływalnia 

• pamięci  prof. dr. hab. Ewarysta Jaskólskiego  -  Hala Sportów Walki (w Wielofunkcyjnej Hali 

Sportowej). 

 

 
Fot. Marcin Lewandowski 
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Biuro Promocji Uczelni 

Przegląd roku #wiedza 

Miniony rok, chociaż trudny, stawiający często w obliczu niełatwych wyzwań i decyzji, możemy pod-

sumować głównie pozytywnie. 

Hasła przewodnie Uczelni #wiedza #sport #sukces w minionym roku w sposób imponujący prze-

jawiały się w działaniach jakie podjęli nasi Pracownicy, Studenci, Naukowcy, Dydaktycy 

Zapraszamy do subiektywnego przeglądu z roku 2021. 

 

  

 

  

 

  

 

Styczeń 

11 stycznia 2021r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem nadał dr hab. Jarosławowi 

Marusiakowi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

 

 

https://awf.wroc.pl/aktualnosci/podsumowanie-roku-2021-sport-6833
https://awf.wroc.pl/aktualnosci/podsumowanie-roku-2021-sukces-6834
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Luty 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki postępowa-

nia w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki 

dla studentów na rok akademicki 2020/2021 za znaczące osią-

gnięcia. Wśród 362 osób wyróżniono  studentów naszej 

Uczelni: Mateusza Jopka i Konrada Powroźnika. 

  

Kwiecień 

„Aktywny powrót uczniów do szkoły 

po pandemii” program stworzony przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współ-

pracy z Akademią Wychowania Fizycz-

nego w Warszawie w partnerstwie z in-

nymi uczelniami: Akademią Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, Akademią 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

Akademią Wychowania Fizycznego w 

Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Gdańsku. 

 

Maj 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Aka-

demią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a 

Polską Organizacją Turystyczną. Prezes Polskiej 

Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta i rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu prof. dr hab. Andrzej Rokita podpisali uro-

czyście porozumienie o współpracy. Instytucje 

będą prowadzić wspólne działania na rzecz roz-

woju i promocji polskiej turystyki.   

 

 

 
 

1 maja 2021r. podpisanie porozumienia o 

współpracy pomiędzy Akademią Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu a Instytutem Sportu – 

Państwowym Instytutem Badawczym. 

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/04_K.Powronik_fot._H.Nawara.jpg?1642586833643
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/1.jpg?1642585550584
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/11_umowa_z_pib.png?1642586770049
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Czerwiec 

 

System Catapult do monitorowania wydajności zawodników 

gier zespołowych. Nasza Uczelnia jako jedna z nielicznych na 

świecie posiada i stosuje system w badaniach naukowych. 

 

 

 

Wśród laureatów 3. edycji programu Funduszu Aktyw-

ności Studenckiej organizowanego przez Wrocławskie 

Centrum Akademickie dofinansowanie uzyskał projekt 

przygotowany przez SKN Fizjologia Wysiłku, którego 

opiekunem jest Pan prof. dr hab. Marek Zatoń. 

 

 

 

7 sierpnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posta-

nowieniem nadał dr hab. Krystynie Marii Rożek-Piechura tytuł 

profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki 

o kulturze fizycznej. 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Naro-

dowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w 

Kijowie w dniu 21.09.2021r. w Kijowie zawarły umowę o 

współpracy naukowej i dydaktycznej. 

 

 

 

 

Październik 

5 października 2021r. otwarte zostało Welcome Centre AWF 

Wroclaw – nowe miejsce w Uczelni do budowania relacji mię-

dzynarodowych. Welcome Centre AWF to część projektu „Wel-

come to AWF”,  realizowanego w ramach Programu "Welcome 

to Poland", organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej (NAWA). 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/06_catapult.jpg?1642585779376
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/09_Andrzej_Nowak_Otwarcie_Welcome_Centre.jpg?1642586375042
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/07_fundusz_aktywnosci_studenckiej.jpg?1642586104321
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/02_krystyna_rozek_piechura_.jpg?1642582444599
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Listopad 

Czytelnia Biblioteki Głównej AWF 

we Wrocławiu przeszła gruntowny re-

mont i uruchomiona została Wypoży-

czalni Samoobsługowej (dzięki fundu-

szom unijnym). 

  

     

 

 

 
 

W dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 10.30 odbyło się uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Witelona 25. 

 

 
 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/10_Szklany_Tomasz_Uroczyste_otwarcie_stadionu_lekkoatletycznego_Witelona_25.jpg?1642586521009
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/03_biblioteka2.jpg?1642582749820
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/03_biblioteka4.jpg?1642582770962
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/03_biblioteka3.jpg?1642582788965
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/wiedza/03_biblioteka0.jpg?1642582724076
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Przegląd roku #sport 

Luty 

20-21.02 w Toruniu odbyły się 65. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski. Wśród zawodników reprezen-

tujących naszą Uczelnię oraz KS AZS-AWF Wrocław srebrne medale zdobyli: 

• sztafeta kobiet 4x200m w składzie:  Jagoda Mie-

rzyńska (studentka AWF Wrocław),  Joanna Linkie-

wicz, Agata Forkasiewicz,  Weronika Chojka (stu-

dentka AWF Wrocław) 

• skok o tyczce kobiet: Anna Łyko 

• skok o tyczce mężczyzn: Robert Sobera 

• skok w dal mężczyzn: Mateusz Jopek (student AWF 

Wrocław) 

 

Marzec 

Siatkarki Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław zostały Mistrzyniami Dolnego Śląska Juniorek 

Młodszych. Klasyfikacja medalowa Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorek Młodszych 

1. KS AZS-AWF Wrocław 

2. #Volley Wrocław 

3. MKS IgnerHome Volley Świdnica 

 
 

 

 

Polska sztafeta kobiet 4x400m w składzie: Na-

talia Kaczmarek (studentka naszej Uczelni), Mał-

gorzata Hołub-Kowalik, Kornelia Lesiewicz i 

Aleksandra Gaworska z czasem 3:29,94 zdobyła 

brązowy medal halowych mistrzostw Europy w 

Toruniu. 

 

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/01_Jopek.jpg?1642683743818
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Podczas Halowych Mistrzostw Polski 2021 w Tenisie w Bydgosz-

czy, studentka naszej Uczelni - Karolina Jaśkiewicz zajęła w finale 

14 marca drugie miejsce w rozgrywkach singla i w deblu kobiet zdo-

bywając srebro. 

  

 
 

W niedzielę, 14.03 w Dolno-

śląskiej Lidzie Międzyuczelnianej siatkarki AWF Wrocław zajęły I 

miejsce w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej w siatkówce ko-

biet, siatkarze AWF Wrocław zajęli III miejsce w Dolnośląskiej Li-

dze Międzyuczelnianej w siatkówce mężczyzn. 

 

 

 

 
 

 

19. marca w Krakowie odbyły się półfinały Akademickich 

Mistrzostw Polski w Badmintonie. Nasi Studenci zajęli pierw-

sze miejsce awansując do Turnieju Finałowego. 

 

 

Maj 

 

2. maja reprezentantki polskiej sztafety kobiet 4x400, pod-

czas World Relays Athletics w Chorzowie zajęły drugie miej-

sce z czasem 3:28.81. Drużyna w składzie Kornelia Lesiewicz, 

Małgorzata Hołub-Kowalik, Kinga Gacka i Natalia Kacz-

marek - Studentka naszej Uczelni i zawodniczka AZS-AZF 

Wrocław która dzięki fantastycznemu finiszowi zapewniła 

drużynie drugie miejsce. 

   

 

 

Podczas odbywających się w dn. 9-11.05 Akademickich Mi-

strzostwach Polski w strzelectwie sportowym Julia Piotrow-

ska zdobyła dwa złote i srebrny medal, a Jakub Rosa srebro. 

W klasyfikacji generalnej nasza Uczelnia zajęła pierwsze miejsce. 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/04_jaskiewicz.jpg?1642683964736
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/04_jaskiewicz1.jpg?1642684011418
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/05_siatkarze.jpg?1642683991826
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/06_amp_badminton.jpg?1642684042235
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/07_sztafeta_chorzow.jpg?1642684087194
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/08_amp_strzelectwo_sportowe.jpg?1642684118202
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Drużyna Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu wy-

grała 16 maja w Łodzi Akademickie Mistrzostwa Polski w badmin-

tonie. Zespół pokonał w finale Politechnikę Gdańską 4:2. Nasi za-

wodnicy wrócili do domów nie tylko ze złotymi medalami, ale rów-

nież z dwiema nagrodami dla najlepszych zawodniczek i zawodni-

ków mistrzostw. Otrzymali je Aleksandra Ptak i Łukasz Cimosz. 

 

 
Oliwia Jabłońska zdobyła dwa srebrne medale pod-

czas Mistrzostw Europy w Pływaniu w portugalskim 

Funchal na Maderze na dystansie 200m stylem zmien-

nym i 400 m stylem dowolnym. 

 

 

 

 

Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce.  

Złote medale zdobyli: 

• Natalia Kaczmarek, uzyskała piąty czas w historii polskich biegów na 400 metrów. W zwycięskim 

biegu uzyskała czas 51.03 s. 

• Mateusz Jopek w skoku w dal z wynikiem 7.64 m 

• Patryk Zygmunt w pchnięciu kulą na odległość 17.8 m. 

• W biegu 400 m przez płotki mężczyzn, Patryk Pawłowski zdobył brązowy medal z wynikiem 

53.33s. 

 

 
 

 

 

 

 

Julia Piotrowska, nasza studentka - Mistrzynią Eu-

ropy w karabinie pneumatycznym 

 

 

  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/11_amp_la3.jpg?1642697046444
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/11_amp_la4.jpg?1642697094947
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/09_amp_badminton_final.jpg?1642684146258
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/10_Jablonska_www_parasportowcy_pl.jpg?1642684180642
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/12_piotrowska_me_osjek.jpg?1642697137147
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W Akademickich Mistrzostwa Polski w judo zawodnicy startując w rywalizacjach zdobyli medale w 

kategoriach: 

Kobiety: 

• kat. -48 kg – złoty medal - Paulina Szlachta, 

srebrny medal - Nikola Szlachta 

• kat. -57 kg – brązowy medal - Katarzyna Śmie-

tana 

• kat. +78 kg – złoty medal - Kinga Wolszczak 

Mężczyźni: 

• Kat. 73 kg – brązowy medal - Patryk Kastner 

Dzięki tym zwycięstwom, nasza Uczelnia zajęła 

III miejsce w klasyfikacji generalnej. 

 

 

W Mistrzostwach Europy w Pływaniu Osób Niepeł-

nosprawnych w Funchal (Madera) Oliwia Jabłoń-

ska zdobyła cztery medale – 3 srebrne (400 metrów sty-

lem dowolnym, 200 metrów stylem zmiennym, 100 m 

stylem motylkowym) i 1 brązowy. 

 

 

 

 

 

 
Turniej Akademickich Mistrzostw Polski w Ko-

szykówce Kobiet - Akademia Wychowania Fizycz-

nego we Wrocławiu zajęła II miejsce wśród AWF-ów 

w Polsce. 

  

 
 

 

 

W Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lekkoat-

letyce Silesia 2021 odbywających się w Chorzowie w dn. 

29-30.05 br. Natalia Kaczmarek zwyciężyła w konku-

rencji biegu na 400 m z wynikiem 51.36 s. i pobiegła 

również w sztafecie żeńskiej, 4 x 400 m, która z czasem 

3:26.37 wywalczyła I miejsce. 

 

 
  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/13_amp_judo.jpg?1642697177790
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/14_jablonska_me_plywanie.jpg?1642697213245
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/16_AMP_koszykowka.jpg?1642697248382
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/15_DME_Silesia.jpg?1642697283606
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Akademickie Mistrzostwa Polski w karate w dniach 29-30.05 br. 

Kata indywidualne kobiet 

• III miejsce – Karolina Żelasko 

Kumite indywidualne kobiet do 61 kg 

• I miejsce – Mikulska Weronika 

• II miejsce – Dzióba Nikoletta 

Kumite indywidualne mężczyzn do 60 kg 

• I miejsce – Słota Jakub 

Kumite indywidualne mężczyzn powyżej 84 kg 

• II miejsce – Fortuniak Dawid 

Kumite drużynowe kobiet 

• III miejsce – Drużyna AWF Wrocław w składzie: Paulina Banat, Dzióba Nikoletta, Weronika 

Mikulska, Kinga Zwijacz 

Kumite drużynowe mężczyzn 

• III miejsce  – Słota Jakub, Szostecki Michał 

W klasyfikacji generalnej nasza Uczelnia zajęła III miejsce. 

Podczas zawodów w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczel-

nianej w dn. 27.05 br., dzięki wspaniałym wynikom na-

szych zawodników AWF we Wrocławiu zajęła I miejsce w 

klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. 

 

 

Czerwiec 

 

W dn. 4-6.06 br. w Katowicach podczas Akademickich 

Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym studentki naszej 

Uczelni uzyskały najwyższe miejsca w swojej kategorii: ka-

tegoria 84+ kg - I miejsce Agata Kaliciak, kategoria 63 kg 

- I miejsce Dominika Piskorz. 

 
Sekcja Unihokeja AWF Wrocław w dniu 01.06.2021 r. 

zdobyła 2 miejsce w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej. 

 
Grad medali na Akademickich Mistrzostwach Polski w 

pływaniu - 10-12.06 br., Lublin. 

• 50 m stylem grzbietowym - I miejsce Patrycja Roma-

nowska 

• 100 m stylem dowolnym - II miejsce Pinkosz M 

• 4 x 50 m stylem dowolnym mężczyźni - III miejsce Kra-

siński K., Grzymski M., Ponicki M., Kuczma J. 

• 4 x 50 stylem dowolnym kobiety - II miejsce Kołtunie-

wicz A., Majewska W., Widanka A., Adamczyk Z. 

• 50 m stylem grzbietowym - II miejsce Rudek W. 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/17_AMP_trojboj1.jpg?1642697433477
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/17_AMP_trojboj2.jpg?1642697454256
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/18_DLM_unihokej.jpg?1642697483492
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/19_AMP_plywanie.jpg?1642697753463


#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter styczeń 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 13 

• 100 m delfinem - III miejsce Żukowski M. 

• 100 m stylem grzbietowym - II miejsce Skorupa M. 

• 100 m stylem grzbietowym - III miejsce Rudek W. 

• 4 x 50 m stylem zmiennym mężczyźni - III miejsce Skiba D., Męczyński M., Żukowski M., Pinkosz M. 

• 100 m stylem zmiennym - II miejsce Smętek W. - III miejsce Skorupa M.  

• Klasyfikacja drużynowa kobiet w kategorii Akademii Wychowania Fizycznego - III miejsce 

• Klasyfikacja drużynowa mężczyzn w kategorii Akademii Wychowania Fizycznego - III miejsce 

 
Złoty Medal dla Oliwii Jabłońskiej w Pucharze Świata w Berlinie, na dystansie 400 m stylem dowolnym. 

 
Letnie Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wod-

nym w Szczecinie w dniach 18-20. czerwca br. 

Student naszej Uczelni z Wydziału Fizjoterapii 

– Tymoteusz Świecak - zdobył dwa tytuły vice-mi-

strza Polski w następujących konkurencjach: 

• Konkurencja: Mężczyzn, 100m ratowanie manekina w 

płetwach - II miejsce: Tymoteusz Świecak (49.83 s). 

• Konkurencja: 100m ratowanie z pasem - II miejsce: 

Tymoteusz Świecak (53.78 s) 

 

 

 
Wygrana w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zawodni-

czek piłki siatkowej KS AZS-AWF Wrocław i trenera Marcina 

Ściślaka, trener AWF Wrocław 

 

 

 

 
Podczas odbywających się w dniach 24-26.06.2021 Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce w 

Poznaniu, studentka naszej Akademii, Natalia Kaczmarek zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów, 

uzyskując przy tym rekord życiowy (50,72 s). 

Podczas ostatniego dnia Mistrzostw Polski w LA w Poznaniu brązowy medal w skoku w dal zdobył 

nasz student Mateusz Jopek, który uzyskał rezultat 7,67 m. 

 

 
 

 

Natalia Kaczmarek w debiucie Diamentowej Ligii zajęła 4. 

miejsce na 400 m czasem 51,71 (rekord życiowy 50,72). 

 

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/21_MP_ratownictwo_Swiecak.jpg?1642698174785
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/22_OOM_siatkowka.jpg?1642698295659
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/23_MP_LA_Poznan.jpg?1642698438210
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Lipiec 

 

Uniwersytecki Puchar Świata w trójboju siłowym, w dniach 5-

10.07 br. w Wilnie na Litwie. 

• Agata Kaliciak – złoty medal w klasyfikacji generalnej w swojej 

kategorii wagowej 

• Dominika Piskorz - brązowy medal w martwym ciągu i IV 

miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

 

 
Polska sztafeta mieszana 4x400 m w składzie: Karol Za-

lewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Ka-

jetan Duszyński z rekordem Olimpijskim i rekordem Eu-

ropy 3.09,87 wywalczyła złoto olimpijskie. 

Natalia Kaczmarek – studentka naszej Uczelni biegła na 

drugiej zmianie wyprowadzając polską drużynę na 2 pozycję. 

 

Srebrny medal dla polskiej kobiecej sztafety 4X400 m w 

składzie: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, 

Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Erse-

tic. Z czasem 3:20.53 sztafeta wywalczyła wicemistrzostwo 

na Igrzyskach Olimpijskich i ustanowiła nowy rekord Pol-

ski. 

 

Sierpień 

 

W dniach 17-22.08 w holenderskim Apeldoorn odbyły 

się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w kolarstwie toro-

wym, podczas których srebrny medal w konkurencji keirin 

zdobył Daniel Rochna. W sprincie drużynowym Polacy 

ukończyli rywalizację na 4 miejscu 

W zawodach uczestniczył dr Kamil Michalik, pracow-

nik Zakładu Motoryczności Człowieka oraz dr Sebastian 

Klich, pracownik Zakładu Sportu Paraolimpijskiego 

 

 

Wrzesień 

 

Oliwia Jabłońska zajęła trzecie miejsce w finale wyścigu 

na 400 metrów stylem dowolnym z czasem 4.33.20 s pod-

czas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 

 

  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/26_Tokio_sztaf_mieszana.jpg?1642698937722
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/27_Tokio_sztaf_4x400.jpg?1642699170216
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/28_MME_kolarstwo_torowe_Rochna.jpg?1642699240010
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/29_Toko_Jablonska.jpg?1642699577882
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Listopad 

 

 

Sztafeta żeńska w składzie: Katarzyna Wasick, Kornelia 

Fiedkiewicz – studentka naszej Uczelni, Dominika Sztandera – 

studentka naszej Uczelni i Alicja Tchórz wywalczyła brązowy 

medal na dystansie 4x50 m stylem dowolnym na pływackich 

Mistrzostwach Europy w Kazaniu. 

 

 
 

 

Konrad Powroźnik – student naszej Akademii - został Mistrzem Świata Niesłyszących na 200 m 

stylem motylkowym podczas odbywających się w Gliwicach w dniach 15-20 listopada br. Mistrzostwach 

Świata w Pływaniu osób niesłyszących (1st World Deaf Short Course Swimming Championships Poland). 

 

 
 

 

 

 

 

Paweł Dudkowski, student naszej Uczelni na II 

roku st. II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne 

uzyskał tytuł najlepszego zawodnika spotkania w roz-

grywkach PGNiG SuperLigi (piłka ręczna) zdobywa-

jąc w meczu z ORLEN Wisła aż dziewięć bramek. 

 

 

 

  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/31_MS_nieslyszacych_Powroznik.jpg?1642700222494
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/31_MS_nieslyszacych_Powroznik1.jpg?1642700246823
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/31_MS_nieslyszacych_Powroznik2.jpg?1642700269344
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/30_ME_plywanie_Kazan.jpg?1642699832591
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sport/30a_Dudkowski.jpg?1642700111506
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Przegląd roku #sukces  

Styczeń 

I Mistrzostwa AWF w GeoGuessr 

"GeoGuessr to gra internetowa pozwalająca odkrywać świat z wykorzystaniem Google Street 

View. Imprezę przygotowali i zrealizowali studenci II roku z kierunku Sport, specjalność Menedżer or-

ganizacji sportowej, w ramach przedmiotu Organizacja przedsięwzięć rekreacyjnych prowadzonego przez 

dr Jacka Grobelnego - Zakład Rekreacji AWF Wrocław. W roli komentatorów Łukasz Kilian i Maciej 

Markowski – komentator telewizji Eleven Sports. 

 

Luty 

W ramach projektu NAWA pn. Zagraniczna promocja potencjału badawczo-dydaktycznego Akade-

mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nasza Uczelnia zrealizowała 3 filmy promocyjne kierowane 

do kandydatów na studia oraz do Pracowników. Ideą tego działania było skuteczna promocja Akademii 

za granicą 

 
W plebiscycie „Słowa Sportowego” na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza 75-lecia 

zwyciężyła Pani Renata Mauer-Różańska - dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie sportowym, 

która w naszej Uczelni pracuje w Zakładzie Dydaktyki Sportu. 

 

Marzec 

Pani dr. hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw. wraz 

z zespołem została wyróżniona przez Journal of Rehabilitation Me-

dicine za badania prowadzone w obszarze wykorzystania wirtualnej 

rzeczywistości (virtual reality, VR) wspierającej proces rehabilitacji 

poudarowej realizowane w ramach grantu NCBiR, który zakończył 

się opracowaniem urządzenia medycznego i jego komercjalizacją, 

czyli sprzedażą gotowego produktu VR TierOne ® - wirtualna te-

rapia i rehabilitacja (www.vrtierone.com). 

Miasto Wrocław przyznało wyróżnienie dr hab. Joannie Szcze-

pańskiej-Gieracha w postaci wyboru do grona 30 Kreatywnych 

Wrocławia 2020 r. w kategorii Nauka. 

 

 

 
 

W popularnym programie rozrywkowym emitowanym przez TV POLSAT 

- Ninja Warrior Polska udział wzięły dwie Panie związane z naszą Uczelnią: 

Pani dr Róża Gumienna, na co dzień pracująca w Zakładzie Dydaktyki 

Sportu oraz Pani Julia Maciuszek - studentka III r. na kierunku Sport. 
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Kwiecień 

Studentki AWF Wrocław na kierunku Terapia Zajęciowa oraz wolonta-

riuszki Fundacja Potrafię Pomóc Pomóc pod kierunkiem naszego nauczy-

ciela akademickiego dr Dominiki Zawadzkiej i koordynatorki ds. terapeutycz-

nych @Centrum im. Bartłomieja Skrzyńskiego zrealizowały w ramach Świa-

towego Dnia Świadomości Autyzmu na terenie Wrocławia Kampanię Spo-

łeczną informującą poprzez plakat i film czym jest autyzm. 

 

 

 

Maj 

Dr Dominika Zawadzka – Pracownik naszej 

Uczelni wraz z mgr Katarzyną Olszewską - dokto-

rantką II roku Szkoły Doktorskiej na naszej uczelni 

wspierają Stowarzyszenie „JAK NIE MY TO KTO” 

w przygotowaniach i organizacji rejsu żeglarskiego 

dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 
 

 

Studenci naszej Uczelni - Agata, Wiktoria i Cezary – studenci 

II roku Terapii Zajęciowej wzięli udział w sesji zdjęciowej „Wro-

cławskiej Oblicza Wolontariatu” 

 

 
 

 

 

19.05.2021 r. odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu pt. "Lekcja 

wychowania fizycznego realizująca podstawę programową z wy-

korzystaniem atrakcyjnych form aktywności fizycznej", organizo-

wany przez Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Po-

znaniu. 

I miejsce zdobyły studentki I roku II stopnia kierunku Wycho-

wanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu – Klaudia Polak-Grudzińska i Aleksandra Sima. 

Opiekunem studentek była dr Regina Kumala z Zakładu 

Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej. 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/04_autyzm.jpg?1642703178746
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/05_niepelnosprawni.jpg?1642703408022
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/06_sesja.jpg?1642703598871
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/07_lekcja_wf.jpg?1642703782786
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Czerwiec 

 

W III Ogólnopolskim turnieju tańca w Pniewach, Weronika Przybylska – nasza Studentka która wy-

stąpiła w kategorii Aerial Silk (18-30 lat) zajęła II miejsce. 

 

 
Tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus (Honorowy 

Obywatel Miasta Wrocławia) wyróżniono mgr Renatę 

Mauer-Różańską. Pani Renata otrzymała to wyróżnienie za 

całokształt działalności na rzecz miasta Wrocławia. 

 

 

Lipiec 

W piątek 23. lipca br. w Polanicy-Zdrój została otwarta pierwsza w Polsce „Pocovidowa ścieżka zdro-

wia”, której pomysłodawcą i autorem jest gmina Polanica-Zdrój, natomiast autorkami ćwiczeń są Pani dr 

hab. Alicja Rutkowska-Kucharska i Pani dr hab. Małgorzata Sobera z Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu. 

Podczas wydarzenia podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Polanica - Zdrój i 

Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

   

 

Sierpień 

15 sierpnia 2021 roku w Kowarach, dr Paweł Pie-

piora z Zakładu Dydaktyki  został wyróżniony Od-

znaką „Za Zasługi dla Sportu” przyznawaną przez Mi-

nisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

trenerom i osobom wyróżniającym się szczególną ak-

tywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działal-

ności w zakresie sportu. 

Dr Paweł Piepiora został odznaczony w uznaniu zasług 

zawodniczych, trenerskich, organizacyjnych i nauko-

wych dla karate w Polsce. 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/09_sciezka_zdrowia1a.jpg?1642704413597
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/09_sciezka_zdrowia2.jpg?1642704431638
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/08_Renata_Mauer-Rozanska.jpg?1642704109221
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/10_Piepiora.jpg?1642704914992
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Złoty Krzyż Zasługi dla dr Wiesława Błacha 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pracownicy AWF Wrocław Zakładu Rekreacji dr 

Piotr Zarzycki i dr Jacek Grobelny w miniony week-

end wzięli udział w III Mistrzostwach Polski w 

Mölkky, które odbyły się w Bojanowie. 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

Katarzyna Kujawa i Pani Agata Gorączko – doktorantki na-

szej Uczelni zakończyły z pełnym sukcesem wyprawę w rejon 

Kaukazu. Celem była zbiórka prowadzona w ramach "Idziemy 

dla" z pomocą dla Mariusza. 

 

 

 

 

 

 

Mgr Andrzej Kijowski, trener strzelectwa sportowego i pracownik w 

Zakładzie Dydaktyki Sportu naszej Uczelni został wybrany na prezesa 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Funkcję będzie sprawo-

wał przez cztery lata. 

 

 

  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/10_Blach.jpg?1642705080615
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/11_molkky.jpg?1642705724645
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/12_idziemy_dla.jpg?1642705935522
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2021/09/Kijowski_1a.jpg?1642706113003
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Październik 

 

8 października 2021 roku, podczas uroczystej Inauguracji 

roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach, odbyła się ceremonia wręcze-

nia najwyższej godności akademickiej, Doktoratu Honoris 

Causa katowickiej uczelni, Panu prof. dr. hab. Janowi Chmurze.  

 

 

 

 

Konrad Powroźnik, student naszej Uczelni oraz utytu-

łowany pływak, został odznaczony przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne 

osiągnięcia sportowe. 

 

 

 

 

Listopad 

 

8 listopada br. powołana została Wrocławska Organiza-

cja Turystyczna (WROt), której głównym zadaniem będzie 

koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, in-

stytucji i biznesu. Jednym z założycieli WROtu jest Pan prof. 

Piotr Oleśniewicz Kierownik Zakładu Turystyki naszej Aka-

demii, wybrany również na członka Komisji Rewizyjnej. 

 

 
Wyróżnienia przyznane Studentom naszej Uczelni w konkursie PRO JUVENES i konkursie Młodych 

Talentów 2021: 

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

Studentki – Weroniki Przybylskiej (IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, War-

szawa, 20.11.2022 r.), 

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

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

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

naszej Uczelni pod opieką Pani dr Dominiki Zawadzkiej - Agaty Golanowskiej i Wiktorii Nose-

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

• nagroda w konkursie Młodych Talentów w kategorii „Sukces w działalności społecznej” dla Uczelnia-

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

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

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/13_Nowak_Andrzej_Prof_Jan_Chmura_doktorem_HC_AWF_w_Katowicach.jpg?1642706370402
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/14_Konrad_Powroznik_3.jpg?1642706620833
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/14_Piotr_Olesniewicz.jpg?1642706794770
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W dniu 20.11. 2022 r. odbyła się IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, podczas 

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

reatką w kategorii STUDENT ARTYSTA. 

 

 
Wywiad z Panią prof. Joanną Szczepańską-Gieracha  w Radiu Wrocław dotyczący fizjoterapii i 

psychologii, po a także wyzwań jakie spotykają na tym polu osoby wspierające innych. 

 

Grudzień 

Rozmowa z Panią prof. Anną Skrzek, Dziekanem Wydziału Fizjoterapii i 

Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego, Polskiego Towarzystwa Ge-

rontologicznego dot. podejmowania działania przez  PTG oraz Akademię 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, związanego z funkcjonowaniem 

Seniorów, ich kondycją fizyczną i możliwościami ich aktywizacji, a także 

działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu, wpły-

wającą na podnoszenie jakości życia osób w późnej dorosłości 

  

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/01/podsumowanie_roku_2021/sukces/15_fot_www_mlodetaletny.pl_Gala_Mlode_Talety_I_ProJuvenes.jpg?1642707011576
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Pracownicy naszej Uczelni prowadzili w ramach webinariów z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi" 

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" oraz naszą  

Uczelnie spotkania i wykłady tematyczne: prof. Małgorzata Sobera, prof. Jarosław Fugiel, dr inż. Anna 

Broniecka, dr Małgorzata Kałwa, dr Rafał Kubacki, dr Piotr Kunysz, dr Paweł Posłuszny, dr Rafał 

Omelko. 
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Znane twarze Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu 

Grzegorz Grzyb – ur.  w 1976r.  kierowca rajdowy, Absolwent wrocławskiego AWF-u. Starty roz-

począł w 1994 w Mistrzostwach Polski w wyścigowym pucharze Cinquecento[5]. Pierwszy start 

w RSMP zaliczył w 1997 w Rajdzie Krakowskim. Kilkukrotnie zdobył tytuł rajdowego mistrza Słowa-

cji (sezony 2006, 2012, 2013, 2014, 2020) i wicemistrza Słowacji (sezony 2005, 2008, 2010, 2011). W 

2012 zajął trzecie, a w 2014 drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski, stając kilka razy 

na podium poszczególnych rajdów. W sezonie 2016, wraz z pilotem Robertem Hundlą, zdobył tytuł 

Rajdowego Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. W roku 2020 pilotowany przez Michała Poradzi-

sza sięgnął po tytuł Rajdowego Mistrza Słowacji w klasyfikacji generalnej, Rajdowego wicemistrza Pol-

ski oraz Mistrza Europy Centralnej CEZ. 

 

 

 

Tekst: Wikipedia, zdj. internet 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Grzyb_(kierowca_rajdowy)#cite_note-5
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Erasmus 
Nowa edycja programu Erasmus 2021-27 – co nowego 

Nowa edycja programu Erasmus+ na lata 2021-2027 

wprowadziła dużo nowości do programu. Program skupił się na włączeniu społecznym oraz wspieraniu 

ekologicznych  i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. 

Działania, w obszarze szkolnictwa wyższego, zostały poszerzone o nowe komponenty.  

Do tej pory studenci mogli realizować tylko długoterminowe wyjazdy na studia i praktyki (od 2 do 12 

miesięcy). Wraz z rokiem akademickim 2021/22 dodatkowo stały się możliwe krótkoterminowe wy-

jazdy na studia i praktyki oraz mieszane kursy intensywne (od 5 dni do 2 miesięcy).  

Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy programu otrzymują wsparcie indywidualne (stypen-

dium) w wysokości zgodnej z miejscem i długo-

ścią pobytu. Natomiast studenci, którzy z racji 

trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do 

otrzymywania stypendium socjalnego oraz stu-

denci z niepełnosprawnością otrzymają dodat-

kowo dopłatę do wsparcia indywidualnego.  

W trosce o środowisko naturalne Erasmus 

zaproponował platformę Online Learning Agre-

ement (OLA).  Cyfrowe wersje dokumentów 

oznaczają mniej formalności oraz mniej dokumentów, które trzeba wypełnić, co ułatwi wyjazd na wy-

mianę i ocali lasy.  A w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu 

takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, uczestnik otrzyma jednora-

zową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR oraz wsparcie na dodatkowe dni 

podróży.  

Informacje dot. programu Erasmus zostały uporządkowane w prezentacji ERASMUS W PIGUŁCE 

(dostępne na stronie internetowej) i bardzo mocno zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym ma-

teriałem. 

 

Nabór na długoterminowe wyjazdy studia w roku 2022/23 

Ruszył nabór na długoterminowe wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w roku akademic-

kim 2022/23.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pragnących podniesienia kompetencji językowych, spo-

łecznych i kulturowych. Nabór potrwa do 25 lutego 2022 roku.  

Jak to zrobić?  

1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po 

kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania). 

2. Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni 

– jedna priorytetowa i dwie rezerwowe). 

3. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty: 
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• wypełniony komputerowo formularz zgłosze-

niowy 

• podpisane przez Dziekanat zaświadczenie 

o średniej ocen 

• oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów 

w ramach ERASMUS 

oraz jeśli posiadasz 

• dokument zwalniający z egzaminu językowego 

• dokument potwierdzający działalność społeczną 

• zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2021/22. 

 

 

 

 

Wyjazdy długoterminowe na studia będą rea-

lizowane w roku akademickim 2022/23.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

 

 

 

 

Możliwości w bieżącym roku akademickim  

 

W tym roku akademickim można jeszcze ‘załapać’ się na długoterminowe i krótkoterminowe praktyki 

oraz krótkoterminowe studia i mieszane kursy intensywne. Wyjazdy krótkoterminowe oraz mieszane 

kursy intensywne muszą być połączone z obowiązkową częścią wirtualną. W przypadku studentów dok-

torantów część wirtualna może być opcjonalna.  

Nabór na praktyki oraz na wyjazdy krót-

koterminowe odbywa się w trybie cią-

głym, do wyczerpania środków finanso-

wych. Student samodzielnie wyszukuje 

przedsiębiorstwa na staż/praktyki, 

kursu intensywnego, szkoły letniej 

i zgłasza się z dokumentacją do Biura 

Erasmus nie później niż  2 miesiące 

przed wyjazdem. Wyjazdy na praktyki 

po ukończeniu studiów są możliwe jeśli 

student zgłosi się w trakcie studiów 

(musi posiadać status czynnego studenta). 

         

Monika Ilecka-Folcik 
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Psychologia na co dzień 

„Jutro zrobię...” – czyli jak radzić sobie z prokrastynacją.  

Często robisz rzeczy na ostatnią chwilę? Umiesz wysprzątać 

całe mieszkanie albo jechać po jedną rzecz na koniec miasta, 

kiedy masz usiąść do pracy? Wiesz, że musisz coś wykonać, ale 

nie umiesz się zmotywować do podjęcia realizacji?   

Wyżej wymienione przykłady dokładnie utożsamiają się z poję-

ciem prokrastynacji. Jest to irracjonalne odkładanie, odwle-

kanie czy też opóźnianie rzeczy lub spraw na później.  

Badania naukowe pokazują, że aż 15 – 20% społeczeństwa,  

w tym 50-95% studentów nie radzi sobie z wykonywaniem czynności od razu.  Psychologowie zasta-

nawiają się nad włączeniem prokrastynacji do chorób cywilizacyjnych. 

W dzieciństwie rodzice najczęściej nazywali to lenistwem, ale możliwe, że to było błędne określenie. 

Na szczęście od teraz będziesz umiał rozróżniać te pojęcia. Mówiąc o lenistwie – podmiot czyli czło-

wiek nie zastanawia się nad efektem, bo jest on mu obojętny. Natomiast posługując się pojęciem 

prokrastynacja – podmiot jest świadomy konsekwencji swoich czynów. Zdaje sobie sprawę, że gdy dalej 

będzie odwlekać wykonanie danej czynności to efekty będą marne, np. będzie miał za mało czasu na 

wykonanie danej czynności i może jej nie ukończyć albo nie zaliczy danego kolokwium na pozytywną 

ocenę.  

 

 

 

 

 

 

  

LENISTWO – podmiot nie analizuje jaki będzie efekt 

PROKRASTYNACJA – podmiot zdaje sobie sprawę z efektu 
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Joseph Ferrari - profesor psychologii z Uniwersytetu z Chicago 
opracował kilka pytań, które pozwolą Ci sprawdzić czy cierpisz na 
ten „problem” cywilizacji: 

• Myślisz, że zostało ci więcej czasu na wykonanie zadania niż 
masz go w rzeczywistości? 

• Nie doceniasz, ile czasu faktycznie potrzeba na wykonanie 
zadania? 

• Przeceniasz motywację, jaką będziesz miał jutro, za tydzień 
czy za miesiąc, kiedy będziesz musiał zakończyć zadanie? 

• Uważasz, że potrzebujesz dobrego nastroju, żeby działać? 

• Jesteś przekonany, że żeby odnieść sukces musisz lubić to 
co robisz? 

• Myślisz, że najlepiej działasz pod presją czasu? 
 

Jak radzić sobie z prokrastynacją? 

 

Przedstawię Ci pięć sposobów, których psychologowie  i osoby zajmujące 

się zarządzaniem czasu uczą na swoich warsztatach. Oto one: 

 

1. LISTA RZECZY – to dobre przypomnienie i uporządkowanie zadań, które należy wykonać. Osza-

cuj ile czasu zajmie Ci realizacja każdego z nich.  

2. PRZYSŁOWIOWA 1 MINUTA – spróbuj usiąść i zacznij wykonywać zadanie tylko przez 1 mi-

nutę.  Nie musisz się zmuszać dłużej. Podczas tej 1 minuty Twój mózg wprowadzi się w stan skupie-

nia i nawet nie zorientujesz się, kiedy wykonałeś dane zadanie.  

3. DZIEL ZADANIA NA ETAPY – przyjemniej wykonuje się mniejsze zadania, które są skonkrety-

zowane, np. łatwiej napisać 1-2  strony dziennie pracy licencjackiej niż całą pracę w jeden dzień. Mo-

żesz również napisać w jeden dzień wstęp, w dwa kolejne część główną i w kolejny zakończenie. 

4. RÓB OD RAZU ZADANIA, KTÓRE ZAJMUJĄ 2 MIN – David Allen w swojej książce „Get-

ting Things Done” opisuje, że czynności, których wykonanie zajmuje mniej niż 2 min należy wyko-

nywać od razu i nie zaśmiecać sobie nimi głowy. 

5. NAGRADZAJ SIĘ  - stwórz nagrodę, którą otrzymasz w zamian za wykonaną pracę. Może to być 

dłuższe oglądanie serialu czy też wyjście ze znajomymi.  

Im dłużej odkładasz  coś w czasie, tym trudniej jest Ci zrealizować zada-

nie, a chwilowe przyjemności  zamieniają się w poczucie winy, rozczarowa-

nie, zniechęcenie i totalną bezradność. Z prokrastynacją można sobie radzić. 

Najtrudniejszy jest pierwszy krok. 😉 

Małgorzata Ciemna 

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum prywatnego autorki. 

Joseph Ferrari (The New York Times) 
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Fotoreportaż 
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Klub Górski OLIMP 

Listopadowe Tatry 

Była to moja pierwsza przygoda z Klubem Górskim Olimp (i nie ostatnia), 

na której się bawiłem fenomenalnie. Poniżej zamieszczę tylko skrót całego 

wyjazdu. 

 

Dzień pierwszy 

Wyjechaliśmy 11 listopada o 1:30 z Dworca Głównego we Wrocławiu pociągiem do Krakowa, a na-

stępnie autobusem do Zakopanego. Wyspani i wypoczęci jazdą ;) dojechaliśmy około 8 na miejsce. Za-

ładowani plecakami ruszyliśmy w pierwszą wędrówkę do naszej Willi Wiesi przez długą i krętą drogę 

zdobywając po drodze Sarnią Skałę. 

 

 
 

Schodząc zahaczyliśmy jeszcze o olbrzymi wodospad Siklawicę. 

 

Do Willi Wiesi dotarliśmy między 17 a 18. 

Rozpakowaliśmy się, każdy zrobił sobie coś do 

jedzenia i odpoczywaliśmy do 20. O 20 była in-

tegracja w stołówce znajdującej się na parterze. 

Towarzyszyła nam super atmosfera i muzyka 

przygrywana na gitarze jak i z głośnika. Najwy-

trwalsi wytrzymali do 2 w nocy i wysprzątali sto-

łówkę. 

 

 

Pierwszego dnia poznałem dwa najważniejsze motta: “Teraz to tylko z górki - ale trzeba najpierw wejść pod 

górkę” oraz “Cel jest już za zakrętem - nikt nie powiedział którym”. 
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Dzień drugi 

Pobudka przed 8 wymarsz o 9. Ruszyliśmy na Giewont. Bardzo przyjemna trasa z pięknymi widokami. 
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Oczywiście nie wyrobiliśmy się przed 

zmierzchem, więc czołówki się przydały, 

a na łące było przepiękne niebo (którego 

niestety nie pokażę, ale pokażę nasze czo-

łówki :p .) 

 

 

Tej nocy już niestety nie było zabawy. 

 

Dzień trzeci 

 

Pobudka przed 7 wymarsz po 7, była to najdłuż-

sza wyprawa tego wyjazdu ponieważ przeszliśmy 

prawie 30 kilometrów, a przewyższenie wyniosło 

prawie 1200 metrów. Zdobyliśmy wtedy Małołącz-

niak, Krzesanicę i Ciemniaka. Nie będę się rozpi-

sywał wolę Wam to pokazać. Najważniejsze z tej po-

dróży to swojskie kabanosy i silny wiatr.. Nabawiłem 

się wtedy bardzo dużo odcisków i straciłem buty. 
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Po powrocie do Willi otworzyliśmy strefę masażu – każda obolała osoba była masowana.  Znowu 

były śpiewy i śmiechy ,a nowi Olimpowicze, tacy jak ja, otrzymali mały podarek.  

 

Dzień czwarty 

Trochę pospaliśmy i o 9-tej wyszliśmy w kierunki Jaskini Mylnej . Przez jaskinię polecam iść z małym 

bagażem i z czołówką, bo można wpaść do kałuży i się trochę zmoczyć. Była to bardzo przyjemna spo-

kojna trasa tylko było trochę chłodno.  

Po wyjściu z jaskini skierowaliśmy się już na dworzec w Zakopanem i autokarem wróciliśmy do Wro-

cławia. 

 

Jak podsumuję ten wyjazd?  

Piękne góry, wspaniały czas i cudowni ludzie. Miło spotkać innych górskich przyjaciół, już szykuję się 

na następny wyjazd. 

 

 
 

Tekst: Kornel Kaszczyc 
Zdj. KG Olimp 
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Studenckie Towarzystwo Naukowe 
Zarząd STN w roku akademickim 2021/2022 

W dniu 26 października 2021r. o godzinie 9.00 odbyło się spotkanie 

sprawozdawczo – wyborcze Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

oraz wybory do Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego na ka-

dencję w roku akademickim 2021/2022. Wzięło w nim udział 6 studen-

tów i doktorantów, a do Zarządu STN wybrano następujące osoby:  

• Przewodnicząca: mgr Aleksandra Kowaluk (IV r., III st., Fizjoterapia) 

• Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Smolarek (I r., Szkoła Doktorska) 

• Sekretarz: Magdalena Węgrzyn (I r., II st., Wychowanie Fizyczne) 

• Koordynator na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Wiktor 

Chodor (IV r., III st., WFiS) 

• Koordynatorka na Wydziale Fizjoterapii: Wiktoria Nosewicz (III r., I st., 

Terapia Zajęciowa) 

Wybory przeprowadzono w obecności Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Nau-

kowego dr Kamila Michalika.  

Serdecznie zapraszamy studentów do zapoznania się z ofertą Studenckich Kół Naukowych, które 

funkcjonują w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na stronie Uczelni: 

STUDENCI –> STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ->  WYKAZ STUDENCKICH 

KÓŁ NAUKOWYCH  
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Piszą dla nas 

Joga terapeutyczna – słów kilka 

Wiele ćwiczeń wykorzystywanych w re-

habilitacji pochodzi z systemu ćwiczeń 

wschodnich. Stosowanie odpowiednich po-

zycji, świadome kierowanie oddechu i 

uważność w praktyce pozwala pacjentowi 

zrozumieć swoje ciało i przyspieszyć proces 

powrotu do zdrowia. Przyczyna bólu kręgo-

słupa nie zawsze związana jest z jego fi-

zycznym przeciążeniem. Może być wyni-

kiem gromadzonych emocji, które manife-

stują się np. w zaburzeniach perystaltyki je-

lit i podwyższonym ciśnieniu tętniczym 

krwi. Odpowiedni dobór asan (pozycji), wykorzystanie pomocy (klocków, pasów, kocy, itp.), właściwy 

dotyk terapeuty oddziałują na wielu wymiarach, wpływając tym samym na poprawę jakości życia pa-

cjenta. Podczas zajęć z Modeli rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii studenci uczą się 

współpracy w relacji pacjent-fizjoterapeuta z zastosowaniem elementów Jogi. 
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Wskaźnik ABI –co to takiego? 

Choroba okien wystawowych, jak potocznie nazwano przewlekłą niewydolność tętniczą kończyn dol-

nych (PNT), najczęściej manifestuje się pod postacią bólu mięśni łydek po pokonaniu pewnego dystansu. 

Nie zawsze jest prawidłowo diagnozowany, ze względu na pojawiające się mrowienie, drętwienie dystal-

nych części kończyn dolnych, które najczęściej kojarzone są z rwą kulszową lub udową czy też z postę-

pującymi zmianami przeciążeniowymi kończyn dolnych. Podczas zajęć z Diagnostyki funkcjonalnej w 

chorobach wewnętrznych Studenci uczą się 

rozróżniać przyczyny powstawania bólu koń-

czyn dolnych odpowiednio dobranymi te-

stami funkcjonalnymi oraz wyprzedzać dia-

gnozę lekarską. Choć badanie wskaźnika 

kostka-ramię (ankle brachial index – ABI) wy-

konuje najczęściej lekarz, to wykrycie niedo-

krwienia kończyn dolnych w gabinecie fizjo-

terapeuty powoduje skrócenie procesu dia-

gnostycznego, a tym samym przyspiesza pro-

ces leczenia pacjenta. Dzięki urządzeniu Mi-

niDoppler Studenci mogą wykonać badanie 

ABI oraz wykryć lub odrzucić występowanie 

PNT u realnego pacjenta. 

Katarzyna Bulińska 

 

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy UTW AWF we Wrocławiu  

Wieleń 2021 

Życie, które znaliśmy do tej pory gwałtownie zmieniła pandemia Sars-Cov 2 wywołana wirusem Co-

vid-19. Początkowo nikt nie przypuszczał, jakie oprócz skutków zdrowotnych, przyniesie te społeczne, 

szczególnie uderzając w nas, grupę osób starszych. Ograniczenia związane z pandemią spowodowały 

częste odizolowanie a przez to osamotnienie członków naszego Uniwersytetu. Zawieszenie zajęć w ra-

mach UTW stało się przyczyną zaprzestania bezpośrednich kontaktów związanych zarówno z uczestnic-

twem w naszych ulubionych zajęciach, jak również realizowania swoich zainteresowań i pasji oraz działań 

wolontariackich, w których tak często uczestniczyliśmy.  

Ucieszyliśmy się bardzo gdy dotarła do nas wiadomość o przyjęciu do realizacji projektu dotowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który zgłosiła kierownik naszego UTW dr 

Regina Kumala. Projekt zatytułowany Integracja szansą na aktywizację społeczną seniorów z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku UTW AWF we Wrocławiu zakładał organizację wyjazdu integracyjno-szkoleniowego i w takim też 

mogliśmy wziąć udział.  

Nasze spotkanie integracyjne trwało zaledwie trzy wrześniowe dni, a atmosfera panująca sprawiła, że 

nie wiadomo kiedy ten czas przeminął…  
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Udaliśmy się do Wielenia, miejscowości 

położonej w Przemęckim Parku Krajobra-

zowym. Ośrodek Krokus w którym za-

mieszkaliśmy, znajduje się bezpośrednio 

nad jeziorem Wieleńskim z plażą i wszel-

kimi wodnymi atrakcjami. Po przyjeździe 

i zakwaterowaniu w domkach, na lawendo-

wej stołówce czekała na nas pyszna zupa, 

a po kolacji dyskoteka, tańce, zabawa. 

Drugi dzień to był dzień, który przypo-

mniał nam o tym jak uczestniczyliśmy w 

zajęciach przed pandemią. Jak możemy 

znowu być razem, zapomnieć o dniu codziennym. Taka chwila normalności, za którą cały czas tęsknili-

śmy… Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, które uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez kadrę 

wyjazdu. Pani Dr Anna Malska-Śmiałowska maszerowała z nami po lesie z kijkami. Pani Dr Małogorzata 

Krzak zapewniła nam świetną „integrację” poprzez różne gry i zabawy, a Pani dr Regina Kumala zaser-

wowała nam arteterapię. Wszyscy byliśmy ciekawi 

co to takiego, ta „arteterapia”… a tu trzeba się było 

wykazać skupieniem, precyzją, pomysłowością. Z 

papierowych wycinanek, wydzieranek, malowanek, 

stworzyliśmy wyjątkowe dzieło, które miało zostać 

omówione następnego dnia. Po obiedzie czekała na 

nas nie lada niespodzianka. Okazał się nią rejs pirac-

kim statkiem o nazwie „Kraken”... Statkiem stero-

wał niesamowity Kapitan. Ahoj Panie Kapitanie, -

DZIĘKUJEMY BARDZO! Dzień zakończył się 

kolacją i śpiewami przy ognisku. 

 

 

 

 

 

W trzecim dniu po śniadaniu, spotkaliśmy się pod białym namiotem by 

„ rozszyfrować” naszą „arteterapeutyczną łąkę”. Pani Dr Regina Kumala 

przedstawiła nam znaczenie rożnych elementów znajdujących się na naszej 

łące. To niesamowite, że każdy element miał jakieś znaczenie i o czymś 

i o kimś nam potrafi wiele powiedzieć.  
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Dzięki zaangażowaniu całej grupy 

mogliśmy znów poczuć siłę wspól-

noty, którą tworzymy. 

 

Podczas pobytu znaleźliśmy rów-

nież czas i miejsce aby minutą ciszy 

uczcić nasze dwie koleżanki, które 

pożegnaliśmy w ubiegłym roku.  

Po obiedzie zapakowaliśmy się do au-

tokaru i cóż… rozstania nadszedł 

czas… Pożegnaliśmy Ośrodek, po-

dziękowaliśmy za pyszne jedzenie 

i przemiłą atmosferę. Szczególne po-

dziękowania skierowaliśmy do osób i instytucji, dzięki którym doszedł on do skutku. Takie działania 

utwierdzają nas w przekonaniu, że my seniorzy możemy jeszcze liczyć na pomoc i wsparcie. 

Nasz wyjazd do Wielenia dał nam również ogromną nadzieję na rozpoczęcie naszych zajęć w semestrze 

zimowym już w NORMALNYM bezpośrednim kontakcie.  

 

Joanna Kwiatkowska 
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Tworzenie relacji w zawodzie terapeuty zajęciowego – Jasełka 18.12.2021 

Kierunek Terapia Zajęciowa charakteryzuje się możliwością odbycia wielu praktyk i zajęć dydaktycz-

nych organizowanych w ciekawych miejscach we Wrocławiu i  jego okolicach.  Przedmiot Terapia zaję-

ciowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością uczenia się, ze względu na panujące obostrzenia pande-

miczne, przeniosłam do miejsca, które po-

znałam ponad 10 lat temu, kiedy sama pro-

wadziłam tam swoje zajęcia z terapii tańcem 

i ruchem. W czasach pandemii dużo placó-

wek odmawia współpracy, co jest zrozu-

miałe ze względu na panującą sytuację. Ba-

zując na dobrych relacjach i dawnej zawo-

dowej współpracy z Klubowym Centrum 

Aktywności Dzieci i Młodzieży POZY-

TYWKA udało się zorganizować tam reali-

zację przedmiotu dla 2 roku Terapii Zaję-

ciowej.  

 

 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży POZYTYWKA powstało przy Zgromadzeniu 

Sióstr Bożego Serca Jezusa przy ul. Kapitulnej 4 we Wrocławiu, z potrzeby znalezienia miejsca, w którym 

dzieci i młodzież z Zespołem Downa i nie tylko, po skończonych zajęciach szkolnych, mogłyby spotkać 

się ze swoimi rówieśnikami i wspólnie spędzić cieka-

wie czas. To wyjątkowe miejsce. Niepowtarzalny kli-

mat tworzą sami uczestnicy, którzy zawsze szczerze 

i radośnie witają się z każdym już na wstępie. Miejsce 

to nie byłoby tym samym bez cudownych i zaanga-

żowanych rodziców. Zajęcia prowadzą wykwalifiko-

wani, pełni serca i pomysłów prowadzący, których 

mocno wspierają wyjątkowi i bardzo oddani wolon-

tariusze. Prowadzona jest terapia sensomotoryczna, 

muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, dogote-

rapia, zajęcia kulinarne oraz fotograficzne. W „Pozy-

tywce” wykorzystuje się środki komunikacji alterna-

tywnej, a wykwalifikowana kadra włada językiem mi-

gowym. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki 

w godzinach 17.00- 19.05. Chętnych do pracy wolon-

taryjnej serdecznie zapraszają dzieci, rodzice jak 

i prowadzący zajęcia specjaliści.  
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Studenci zostali od pierwszego spotkania włą-

czeni do grupy i towarzyszyli młodzieży we wszyst-

kich zajęciach. Nauka budowania relacji rozpo-

częła się na bazie ogromnego zaufania i ciekawości 

ze wszystkich stron. Lęki, obawy ustępowały i po-

jawiały się coraz większe chęci do zaangażowania 

się i ugruntowania relacji. Inicjatywa przygotowa-

nia Jasełek, na grudniowe spotkanie szybko się 

skrystalizowała. Mieliśmy 2 miesiące na przygoto-

wanie przedstawienia. Wśród studentów, wyłoniła 

się pani reżyser, grupa tańczących aniołków, akto-

rów, muzyków grających na pianinie, skrzypcach 

oraz grupa kulinarna, która zorganizowała poczę-

stunek dla dzieci oraz rodziców. Teoria terapii za-

jęciowej ukierunkowana na pracę z niepełnospraw-

nymi dziećmi i młodzieżą bezproblemowo 

i sprawnie przekładała się na praktykę i budowanie 

relacji. Równolegle z uczestnictwem w zajęciach 

w „Pozytywce” odbywały się próby artystycznych 

jasełek. Efekt końcowy był pięknym i artystycz-

nym wydarzeniem, na które składa się rzetelna 

i konsekwentna praca w kontekście terapii zajęcio-

wej. Jasełka dla młodzieży z „Pozytywki”, były jed-

nocześnie spotkaniem wigilijnym studentów. Przy 

jednym kolędującym stole zasiedli uczestnicy, ro-

dzice, specjaliści, siostry zakonne. wolontariusze, 

studenci, wykładowcy akademiccy. Czas wyjąt-

kowy, pełen radości i nauki tworzenia relacji z dru-

gim człowiekiem.  

A jak o realizacji przedmiotu wypowiedzieli się 

samo studenci: "Dzięki możliwości odbycia zajęć 

w „Pozytywce” mieliśmy możliwość dowiedzenia 

się, jak różne są osoby z niepełnosprawnością in-

telektualną, każdy z nich był inny, miał swoje ta-

lenty, ale także humorki. Jako studenci staraliśmy 

się wesprzeć ich w trakcie zajęć, a oni pomagali 

nam zrozumieć i poznać trudności oraz sposoby 

ich pokonywania w codziennym życiu. Jasełka były 

naszym podziękowaniem, nie tylko dla dzieciaków 

za możliwość ich poznania, ale także dla sióstr za 

to, że przyjęły nas do siebie z taką otwartością. Wspólne przygotowanie jasełek było świetnym pomysłem 

i przyniosło ze sobą wiele korzyści. Nie dość, że mogliśmy podarować coś od siebie dla dzieciaków to 
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jeszcze mieliśmy okazję sami ze sobą się zintegrować (co wcześniej utrudniała pandemia) i spędziliśmy 

naprawdę wesoły czas razem."  

Składam ogromne podziękowania studentom 2 roku Terapii Zajęciowej za ich zaangażowanie w bu-

dowanie relacji od samego początku z młodzieżą jak i specjalistami tej placówki. Efekt końcowy był 

podsumowaniem, które na długo zostanie w mej pamięci. Wysokiej klasy występ artystyczny oraz zaan-

gażowanie w proces nauki i poszerzania kompetencji terapeuty zajęciowego przynosi poczucie pełnej 

satysfakcji i życzenie, aby proces budowania relacji, kompetencji terapeuty zajęciowego i rozwoju poten-

cjału artystycznego był kontynuowany zarówno przez uczestników jak i studentów. Podsumowując. 

Wszyscy zdaliśmy egzamin na ocenę bardzo dobrą z plusem!!!☺  

 

Agnieszka Zygmont 
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Mówią o nas 

Mówi się o nas w Polskim Radio Wrocław 

23 listopada 2021 roku w Polskim Radiu Wrocław w 

audycji „Seniorzy” , prowadzonej przez Panią Redaktor 

Małgorzatę Majeran – Kokot, wysłuchałam wywiadu z 

Panią Profesor Anną Skrzek – Dziekanem Wydziału Fi-

zjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-

wiu. Dla mnie, jako studentki Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku działającego w strukturach tej samej Uczelni , było 

to niezwykle ciekawe doświadczenie. Wysłuchanie wy-

wiadu wzbogaciło moja wiedzę na temat zagadnień, któ-

rymi zajmuje się Pani Profesor Skrzek. Jako Przewodni-

cząca Dolnośląskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

wyjaśniła wiele zagadnień, także tych wydawałoby się podstawowych jak np. jaka jest różnica między 

gerontologią a geriatrią oraz czym zajmują się te specjalności. Pani Profesor uczestniczy w różnych mię-

dzynarodowych konferencjach i projektach i porównując nas seniorów z tymi zagranicznymi stwierdziła, 

że Polscy seniorzy mając mniej atrakcyjne i gorsze warunki lepiej sobie radzą w życiu późnej dorosłości, 

są bardziej samodzielni. Pani Profesor opowiedziała też pokrótce o naszym UTW – było mi z tego po-

wodu niezwykle miło, a jeszcze milej zrobiło się w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jako jego re-

prezentantka będę mogła, wspólnie z moimi dwoma koleżankami, osobiście o nim opowiedzieć. Na za-

proszenie tej samej Pani redaktor dałyśmy się namówić na wywiad i stawiłyśmy się we trójkę (wraz z prze-

wodniczącą samorzadu studentów UTW Danutą Durman-Ulatowską i Krystyną Matuszek) w Radio 

Wrocław 28 grudnia 2021 roku. Pierwszy raz miałam okazję zobaczyć tę część Radia Wrocław, wystrój, 

studia nagrań i osobiście przeżyć nagranie audycji. Pani Redaktor Małgorzata Majeran – Kokot pytała 

nas dlaczego wybrałyśmy UTW – AWF, dlaczego Uniwersytety Trzeciego Wieku mają taką popularność, 

co nas zachęciło do bycia w tej społeczności. 

Każda z nas opowiedziała o swoich odczu-

ciach, a jak to było dokładnie to zapraszam 

do wysłuchania audycji: Seniorzy: UTW-

AWF we Wrocławiu - Radio Wrocław (radio-

wroclaw.pl) 

To było bardzo miłe i ekscytujące przeży-

cie. Polecam wszystkim seniorom i nie tylko, 

tę cykliczną audycję, która obfituje w wiele 

ciekawych informacji dotyczących tego, co 

dzieje się w regionie a dotyczy naszej grupy 

wiekowej.      

 

 

Joanna Kwiatkowska 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/116387/Seniorzy-4
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/116387/Seniorzy-4
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/116387/Seniorzy-4
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Nowości wydawnicze 
Małgorzata Sobera (red.), Hipokinezja – efekt pandemii COVID-19 (Studia i Monografie AWF we 

Wrocławiu, nr 139, 2021) 

 

Opracowanie zostało zainspirowane wciąż 

trwającą pandemią i obserwowanymi proble-

mami związanymi z ograniczeniem aktywności 

fizycznej. Pozycja ta jest adresowana do stu-

dentów akademii wychowania fizycznego 

i szkół kształcących przyszłych nauczycieli wy-

chowania fizycznego oraz instruktorów sportu 

i rekreacji, a także do trenerów personalnych i 

uczestników lub przyszłych uczestników zajęć 

z zakresu aktywności fizycznej świadomych za-

grożeń zdrowotnych wynikających z ogranicze-

nia ruchu.  

 

W rozdziale pierwszym przedstawiono hi-

storię pandemii COVID-19 w Polsce oraz ana-

lizuje dane epidemiologiczne dotyczące innych 

krajów. Bogaty zbiór doniesień naukowych z 

lat 2020 i 2021 został opracowany pod kątem 

skutków zdrowotnych hipokinezji w różnych 

grupach wiekowych i społecznych. Osobna 

część rozdziału poświęcona jest zaleceniom 

WHO i innych organizacji w zakresie przeciw-

działania negatywnym skutkom nieodpowied-

niego odżywiania się i hipokinezji.  

 

W drugim rozdziale opisano wybrane aspekty zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dysharmonii rozwojowych w dobie hipokinezji. Zaproponowano test przydatny 

do rzetelnej oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci przedszkolnych oraz terapię łagodzącą dyshar-

monię u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

 

Trzeci rozdział porusza temat aktywności elektrycznej mięśni i możliwości wykorzystania zaawanso-

wanych technik statystycznych do oceny jakości, struktury i funkcji mięśni. W czwartym rozdziale poru-

szono zagadnienia aktywności fizycznej i jej znaczenia w czasie pandemii. Część pracy poświęcona jest 

charakterystyce biegu na orientację jako formy aktywności fizycznej możliwej do realizacji w czasie obo-

wiązujących restrykcji epidemicznych. 
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Katarzyna Kisiel-Sajewicz (red.), Metody diagnostyczne wykorzystywane w programowaniu fizjo-

terapii (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 140, 2021) 

 

Celem monografii jest przybliżenie wiedzy na 

temat wybranych metod, które można z powo-

dzeniem wykorzystywać w programowaniu 

procesu fizjoterapii. W pierwszym rozdziale ob-

jaśniono zagadnienia związane z oceną właści-

wości fizjologicznych mięśni szkieletowych po-

przez badanie ich czynności bioelektrycznej 

i mechanomiograficznej. Omówiono dwie me-

tody diagnostyczne: elektromiografię pozwala-

jącą rejestrować sygnały elektryczne w mię-

śniach i mniej znaną mechanomiografię służącą 

do oceny właściwości mechanicznych mięśni.  

 

Drugi rozdział porusza temat badań termowi-

zyjnych, które pozwalają na rejestrację i analizę 

dynamiki zmian powierzchniowej temperatury 

badanego ciała i stwarzają możliwości zaobser-

wowania zmian odbiegających od stanu fizjolo-

gicznego wyrażającego się zmiennym przepły-

wem naczyniowym.  

 

Trzeci rozdział poświęcony jest wydolności tle-

nowej zarówno u osób zdrowych, jak i osób z 

niepełnosprawnością. Poruszono też zagadnie-

nia dotyczące pomiaru progu anaerobowego i mocy krytycznej, a także maksymalnego i szczytowego 

pomiaru poboru tlenu jako „złotego standardu” oceny zdolności wysiłkowej.  

 

Czwarty rozdział dotyczy programowania fizjoterapii na podstawie mocy i wydolności beztlenowej u 

osób z niepełnosprawnością ruchową, głównie poruszających się na wózkach inwalidzkich (z uszkodze-

niem rdzenia kręgowego, porażeniem mózgowym oraz po amputacjach kończyn). 
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Kartka z kalendarza 
14 lutego 

 

 

 

14 lutego - Międzynarodowe Święto zakochanych – popularne Walentynki 

 

 

 

 

1919 – Wybuchła wojna polsko-bolszewicka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1937 – Rozegrano pierwsze zawody na skoczni narciar-
skiej Skalite w Szczyrku. 
 
 
 
 

 
 
 

1939 – W stoczni w Hamburgu zwodowano pan-
cernik „Bismarck”. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1919
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1937
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skalite_(kompleks_skoczni)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyrk
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pancernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pancernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bismarck_(1939)
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1942 – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. 

 

 

 

 

 

1945 - Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentra-
cyjny Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. 

 

 

 

 

1945- Powołano Biuro Odbudowy Stolicy. 

 

 
 
 
 

 
1948 – W swym pierwszym oficjalnym meczu reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet pokonała 
w Warszawie Czechosłowację 3:1. 

 

1952  – W Oslo rozpoczęły się VI Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Zbrojnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Rosen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Odbudowy_Stolicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_siatkowej_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Czechos%C5%82owacji_w_pi%C5%82ce_siatkowej_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1952
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1952
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1989 – Ajatollah Chomeini ogłosił fatwę nakazującą muzułmanom 
zabić Salmana Rushdiego, autora powieści Szatańskie wersety. 

 

 

 

 

 

1995 – W warszawskiej katedrze św. Jana odbył się pogrzeb 
szczątków króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 

 

 

 

 

2010 2010 – W Gdyni otwarto Narodowy Stadion 
Rugby. 

 

 

 

 

2011 Brazylijski piłkarz Ronaldo ogłosił zakoń-
czenie kariery sportowej. 

 

 

Żródło: tekst i zdj. Wikipedia, internet 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ajatollah
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Chomejni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szata%C5%84skie_wersety_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Stadion_Rugby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Stadion_Rugby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ronaldo
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Anegdoty Henryka Nawary 
Grunt to technika 

 

Wytrawny obozowy wędkarz Edward Caban wybrał 

się kiedyś na ryby wyposażony w najlepsze, jakie tylko 

zdołał zgromadzić, akcesoria wędkarskie: dwie bardzo 

lekkie wędki z włókna węglowego, nowoczesny koło-

wrotek, zestaw różnorodnych, niezawodnych spławi-

ków, kolorowe przynęty, haczyki we wszelkich możli-

wych rozmiarach. Łowił na środku jeziora z łódki, nie-

stety z mizernym skutkiem. Po dwóch godzinach, znie-

chęcony, wrócił na brzeg. Tam zastał jakiegoś tubylca, 

który z daleka pokazywał mu na migi, żeby nie płoszył 

mu ryb. Edek wysiadł z łódki i mówi do wędkarza. 

– To wszystko bez sensu, dzisiaj ryba nie bierze. 

– Bierze, bierze… 

– A na co pan łapie? 

Na to mężczyzna wyjmuje z wody własnoręcznie wy-

strugany sosnowy kij, z zamocowaną na końcu żyłką i 

zwykłym metalowym haczykiem i po kilku minutach na 

oczach zdumionego Edka wyciąga potężnego… szczu-

paka. 

 

H. Nawara 

 

 

 

 

 

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

we Wrocławiu autorstwa Alicji Kruk 
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