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Aktualności 
Poszukujemy wolontariuszy ! 

Biuro młodzieżowe Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Młodzieży 

poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizacji XV edycji imprezy. 

 

Obowiązki: pomoc w promocji i organizacji imprezy. 

Każda pomoc jest na wagę złota! 

Ilość miejsc ograniczona! 

Osoby zainteresowane prosimy do zgłaszanie się 

do sekretariatu Zakładu Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej 

i Onkologii AWF we Wrocławiu (pok.  3/4, budynek P4) 

Wszystkim wolontariuszom wystawiamy zaświadczenie 

o odbytym wolontariacie. 

Jeżeli chcesz pomóc dzieciom z choroba nowotoworową, 

poświęcić  im czas i cząstkę siebie oraz  zdobyć wiedzę i doświadczenie 

- zgłoś się do nas!!! 
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Stypendia  Ministra Edukacji i Nauki dla naszych studentów 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, przyznał stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazły się nasze Studentki - 

Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka) i Julia Ewa Piotrowska (strzelectwo sportowe). 

 

  

 

Natalia Kaczmarek   Julia Piotrowska 

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą na AWF 

1 kwietnia 2022 r., Prof. Alojzy Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego odwiedził naszą Uczelnię. 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat stanu infrastruktury sportowej. Zagadnienie to oraz realizacja 

zadań w obszarze sportu akademickiego będą omawiane podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 6 kwietnia 2022 r., gdzie Prof. Andrzej Rokita - Rektor 

naszej Uczelni będzie reprezentował Konferencję Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego. 

    

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/AMP/Julia_Piotrowska.jpg?1649141951786
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/AMP/Natalia_Kaczmarek.jpg?1649141920947
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Prezydium KRASP we Wrocławiu 

31 marca 2022 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rek-

torów Akademickich Szkół Polskich. Konferencję Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego repre-

zentował jej przewodniczący: prof. Andrzej Rokita - Rektor naszej Uczelni. 

  

  

 

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/krasp3.jpg?1649015735577
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/krasp2.jpg?1649015795852
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/krasp1.jpg?1649015837499
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AWF oddaje krew 

W dniach 23-25 marca Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

zorganizowała po raz kolejny akcję AWF Oddaje Krew. Tym razem 

odbyła się ona jednak pod hasłem "Dla Ukrainy". Cała krew, którą 

oddali uczestnicy naszego wydarzenia, a było to aż 42,5 litra, została 

wysłana do naszych wschodnich 

sąsiadów w ramach pomocy 

i wsparcia. Cała akcja okazała się 

dużym sukcesem, wzięło w niej 

udział 110 osób. Byli to nie tylko 

studenci i pracownicy, ale rów-

nież osoby postronne, które gdy 

tylko dowiedziały się o naszym 

wydarzeniu, od razu chciały 

wziąć w nim udział i zrobić coś dobrego dla innych, potrzebujących. 

Liczymy, że przy okazji kolejnego wydarzenia "AWF Oddaje Krew", 

będzie cieszyło się ono równie dużym zainteresowaniem i chęcią po-

magania innym. 
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Krzysztof Maćkała profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Prezydent RP Andrzej Duda w postanowieniem z dnia 16 marca 2022 r. nadał tytuł profesora nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej dr hab. Krzysztofowi Maćkale. 

Gratulujemy! 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/Postanowienie_o_nadanu_tytylu_profesora.jpg?1648497916205
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Gala Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera na Dolnym Śląsku „Słowa 

Sportowego” 

5 marca br. miała miejsce Gala Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera na Dolnym 

Śląsku „Słowa Sportowego”. Uroczyste wydarzenie odbyło się w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowa 

Im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy. 

Pierwsze miejsce i tytuł Najpopularniejszego Sportowca na Dolnym Śląsku w roku 2021 zajęła Natalia 

Kaczmarek, natomiast trener Marek Rożej zajął drugie miejsce wśród Najpopularniejszych Trenerów na 

Dolnym Śląsku. 

Podczas wydarzenia naszą Uczelnię oraz KS AZS-AWF Wrocław reprezentował Prorektor ds Orga-

nizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem, dr Ireneusz Cichy i Prezes KS AZS-AWF Wrocław dr hab. 

Jacek Stodółka, prof. AWF Wrocław oraz mgr Renata Mauer-Różańska. 

Fot. Słowo Sportowe 
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XI Dolnośląski Miting Olimpiad Specjalnych 

W dniu 3.03.2022 na Pływalni AWF we Wrocławiu odbył się XI Dolnośląski Miting Olimpiad Spe-

cjalnych. Organizatorem był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie oraz Klub 

Olimpiad Specjalnych "Handicap" Wrocław. Współorganizatorzy i instytucje wspierające to: Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dolnośląskiego 

oraz  Akademia Wychowania Fizycznego we Wro-

cławiu. 

Celem organizacji imprezy były: 

• Popularyzacja uprawiania pływania wśród 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

• Podsumowanie efektów szkoleniowych uzy-

skanych w czasie treningów i zajęć spor-

towo- rehabilitacyjnych dla osób z niepełno-

sprawnością intelektualną. 

• Nawiązywanie przyjaznych kontaktów między zawodnikami oraz czerpanie radości z uprawiania 

sportu. 

• Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie Dolnego Śląska oraz integracja ze śro-

dowiskiem lokalnym. 

W organizacji i przeprowadzeniu zawodów pomagali jako wolontariusze pracownicy i studenci AWF 

we Wrocławiu. Wśród pracowników byli to osoby z Zakładu Pływania,  którzy pełnili rolę sędziów: 

dr hab. Marek Rejman, dr Anna Kwaśna, dr Daria Rudnik, dr Michał Załęski, dr A. Klarowicz, mgr Woj-

ciech Bigiel i mgr Piotr Piwowarczyk.  

Pani doktor Renata Mauer- Różańska czyniła honory 

olimpijskie a pani dr hab. Marta Wieczorek, prof., AWF 

nadzorowała pracę studentów i miała zaszczyt uczestni-

czyć w ceremonii otwracia zawodów. 

Wśród studentów było to 30 osób – studentów kie-

runku WF, studia dzienne i zaoczne, specjalnośc „Edu-

kacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną”. 

Wszystkich wolontariuszom bardzo dziękujemy 

za zaangażowanie i poświęcony czas. 

 

Marta Wieczorek 

Fot. Małgorzata Grzesik 
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69 Gala Plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2021 

25 lutego odbyła się finałowa Gala 69. Plebiscytu” Gazety Wrocławskiej” na Najlepszego Sportowca 

i Trenera Roku 2021 

W tym roku po raz pierwszy w historii wydarzenia o wyborze laureatów decydowała Kapituła Plebi-

scytu Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku w składzie: Renata Mauer-Różań-

ska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Regionalna Rada Olimpijska), członek zarządu 

Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, dr Andrzej Ostrowski (Dolnośląska Szkoła Wyższa), 

dr Ireneusz Cichy (Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Mirosław Spychalski 

(dyrektor TVP Wrocław), Arkadiusz Zagrodnik (Dolnośląska Federacja Sportu) oraz Jakub Guder (Ga-

zeta Wrocławska, przewodniczący kapituły). 

Tegorocznymi zwycięzcami Plebiscytu zostali:  

• Natalia Kaczmarek – 1. miejsce, Sportowiec Roku 2021 na Dolnym Śląsku – złota medalistka 

w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebrna medalistka kobiecej sztafety 4X400 m Igrzysk Olimpij-

skich w Tokio 

• Marek Rożej – 1. miejsce, Trener Roku 2021 (AZS AWF Wrocław). 7 miejsce w kategorii Spor-

towca Roku 2021 zajęła Oliwia Jabłońska – studentka naszej Uczelni, brązowa medalistka Igrzysk 

Paraolimpijskich w Tokio w pływaniu. 
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Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wobec agresji Rosji na Ukrainę 

 

Rektor, Senat i cała wspólnota Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu wyraża zdecydowany sprzeciw i potępienie wobec agresji Rosji 

na suwerenną Ukrainę. Wszyscy solidaryzujemy się z Narodem Ukrainy. 

Jednocześnie deklarujemy wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy 

członkom społeczności ukraińskiej związanej ze środowiskiem naszej Akademii. 

Rektor 

Prof. dr hab. Andrzej Rokita 

 

Академія Фізичного Виховання у Вроцлаві щодо агресії Росії проти України 

Ректор, Сенат і вся громада Академії Фізичного Виховання 

у Вроцлаві висловлюють рішучий спротив і осуд щодо агресії Росії 

проти суверенної України. Ми всі висловлюємо свою солідарність з народом України. 

Водночас ми заявляємо про наше бажання надати будь-яку можливу допомогу 

членам української громади, пов’язаної з нашою Академією. 

Ректор 

проф. д-р хаб Анджей Рокіта 

 

 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter luty-marzec 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 12 

Stanowisko KRUWiO 
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Posiedzenie Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki 

W dniu 17 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki minister Kamil Bortniczuk otworzył 

merytoryczną rozmowę z przedstawicielami Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury 

Fizycznej. 

Do Rady powołany został dr Piotr Kunysz, Pełnomocnik Rektora ds. Sportu Wyczynowego i Pra-

cownik Zakładu Rekreacji naszej Uczelni. 

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej jest organem pomocniczym Ministra 

Sportu i Turystyki  o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kształcenia i doskonalenia kadr 

kultury fizycznej. W jej skład wchodzą osoby ze środowiska związanego ze sportem, wybitni trenerzy, 

mający duże doświadczenie w kształceniu kadr instruktorskich i trenerskich. 

 

Fot. Facebook - Piotr Kunysz 

 

 

 

https://www.facebook.com/piotr.kunysz.7/posts/10224911714834391
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/02/kunysz.jpg?1645193989950
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Dr Rafał Kubacki powołany do Społecznej Rady Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki 

W dniu 16 lutego 2022r. Minister Kamil Bortniczuk wręczył akty powołania do Społecznej Rady 

Sportu. W gronie ekspertów jest Pan dr Rafał Kubacki - pracownik Zakładu Dydaktyki Sportu naszej 

Uczelni. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w hali COS Torwar. 

Społeczna Rada Sportu stanowi organ doradczy Ministra Sportu i Turystyki. Jej celem jest opiniowa-

nie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w zakresie 

sportu. 

 

Fot. źródło MSiT - Krystian Suchecki / Centralny Ośrodek Sportu / COS Torwar 

 

Dr Wojciech Fedyk powołany do Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministerstwie Sportu i 

Turystyki 

W dniu 9 lutego 2022 r. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, wydał Zarządzenie w sprawie 

utworzenia Rady Ekspertów ds. Turystyki. Członkiem grona ekspertów został dr Wojciech Fedyk, wy-

kładowca w Zakładzie Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dr Wojciech Fedyk 

to specjalista w zakresie turystyki, który w 2016 roku był Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Zadaniem Rady będzie „opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych 

rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu tury-

styki”, oraz „inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty 

polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, 

w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki”. 

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/02/Spoleczna_Rada_Sportu_R_Kubacki.jpg?1645104548093
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/02/R_Kubacki_1.jpg?1645104586637
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XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii  

Międzynarodowe Dni Fizjoterapii to konferencja naukowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na 

stałe wpisana w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury 

fizycznej.  W roku 2022 temat wiodący konferencji to: „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy poko-

lenia”. 

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii odbędą się w dniach 26-

28 maja 2022 r w formie hybrydowej, prelegenci jak i uczestnicy będą mogli wybrać bezpieczny dla siebie 

rodzaj uczestnictwa w wydarzeniu, poprzez udział stacjonarny lub za pośrednictwem platformy wi-

deokonferencji. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez: 

• JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzeja Rokitę 

• Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk 

• Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - prof. dr hab. 

Annę Skrzek  

• Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów - dr hab. n. med. Macieja Krawczyka 

• Prezydenta Wrocławia  - Pana Jacka Sutryka 
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Celem Konferencji będzie debata i wymiana doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, 

nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie sze-

roko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku począwszy od najmłodszych aż do 

wieku senioralnego. Nadrzędną ideą konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istnieją-

cych, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce. 

Styl życia współczesnego człowieka jest odzwierciedleniem stopnia zaspokojenia jego potrzeb za-

równo w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Ma to ogromny wpływ na zdrowie i życie czło-

wieka. Nowocześnie pojmowana rehabilitacja jest działaniem ukierunkowanym nie tylko na poprawę 

funkcji związanych ze zdrowiem fizycznym, są to także nowoczesne rozwiązania umożliwiające proces 

powrotu do zdrowia w zakresie ciała i umysłu człowieka, polegają na zastosowaniu różnych metod psy-

choterapeutycznych i fizjoterapeutycznych połączonych z terapią zajęciową, jak również kosmetologią, 

a niezbędnych do powrotu człowieka do satysfakcjonującego go życia. Nowa sytuacja zdrowotna społe-

czeństwa jaka jest wynikiem pandemii Covid -19 spowodowała konieczność wdrożenia nowych metod 

skierowanych do pocovidowych pacjentów.   

Konferencja jest więc próbą zwrócenia uwagi na istotne, aktualne  problemy rehabilitacji i zdrowienia, 

a także szeroko rozumianej profilaktyki osób zdrowych i chorych we współczesnym świecie. Podczas 

tego naukowego wydarzenia  będziemy poruszali najbardziej aktualne wątki, będące odpowiedzią na za-

chodzące w otoczeniu człowieka zmiany w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połą-

czonej z praktyką. 

W trakcie Konferencji zaplanowano 7 sesji składających się z dwóch bloków tematycznych. Z dzie-

dziny Fizjoterapii zaplanowane jest 7 bloków specjalistycznych, z dzieciny Kosmetologii - 3 bloki tema-

tyczne  zaś z Terapii Zajęciowej - 2 bloki tematyczne. Wszystkie sesje przewidziane są w formie hybry-

dowej. W ramach Konferencji przewidziane są także sesje dla studentów, doktorantów oraz sesja plaka-

towa. Przewidziano udział 150 prelegentów stacjonarnych oraz nawet do 300 w trybie online, we wszyst-

kich formach prezentacyjnych. 

Tematyka sesji będzie obejmować zagadnienia dotyczące: 

• fizjoterapia w dobie Covid-19 

• szeroko rozumianej profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz zdrowotnych aspektów stylu życia  w 

różnym wieku, 

• działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu 

prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, roli aktywności fizycznej, żywienia w wieku roz-

wojowym, dorosłym i w wieku starszym, 

• psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw i wyznaczające styl życia i formy codziennych za-

chowań, najnowszych doniesień dotyczących nowoczesnej fizjoterapii w chorobach wewnętrz-

nych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego, 
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• najnowsze kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu. Rehabilitacja medyczna  w pro-

cesie starzenia, osteoporozy, profilaktyka schorzeń geriatrycznych. Konsekwencje społeczne, po-

lityczne a przede wszystkim ekonomiczne procesu starzenia się  mające związek z szeroko rozu-

mianym procesem rehabilitacji osób starszych; 

• nowoczesna kosmetologia w profilaktyce i opóźnianiu oznak starzenia się. Tematyka bardzo po-

pularna i aktualna, obejmująca interdyscyplinarną koncepcję łącząca wiedzę z zakresu zabiegów 

pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii, odgrywająca niebagatelną rolę we współ-

czesnym świecie; 

• terapia zajęciowa w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia. Wieloaspektowa reha-

bilitacja, poprawa dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych. 

Wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako 

istotny  aspekt życia współczesnego człowieka. 

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano certyfikowane warsztaty, skierowane do studentów lub 

dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, dermatologów i innych spe-

cjalistów medycznych o następującej tematyce: 

• Podstawy treningu funkcjonalnego w stabilizacji kręgosłupa  lędźwiowego 

• Taping w fizjoterapii 

• Wprowadzenie do terapii manualnej w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego 

• Wybrane metody oceny mięśni dna miednicy w praktyce  fizjoterapeutycznej. 

• Dobre praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej. 

• Metoda Feldenkraisa – w poszukiwaniu tego, co możliwe. Wsparcie rozwoju od juniora do se-

niora. 

• Podologia 

W ostatnim dniu konferencji zaplanowana jest sesja plakatowa skierowana przede wszystkim do mło-

dych naukowców i studentów. 

Wybitni specjaliści stanowiący skład Komitetu Naukowego zagwarantują wysoki poziom meryto-

ryczny. Czas debaty naukowej pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnej reha-

bilitacji osób w różnym wieku. Dostarczy podwalin teoretycznych potrzebnych do nowoczesnych roz-

wiązań terapeutycznych. Nakreśli kierunki dalszych poszukiwań naukowych w celu podejmowania wy-

zwań stawianych współczesnemu człowiekowi w okresie od narodzin aż do śmierci. 

Wśród planowanych 250 uczestników  naszej konferencji nie może zabraknąć światowej sławy nau-

kowców, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, między innymi: 

• prof. dr hab. Marek Woźniewski (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław) 

• prof dr. Rabih Chattat (University Of Bologna, It) 

• prof. Michael Davidson (Mount Sinai Medical School, USA) 

• prof. dr hab. n. med.  Piotr Dzięgiel (Uniwersytet Medyczny, Wrocław) 
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• prof. dr hab. Joanna Rymaszewska (Uniwersytet Medyczny, Wrocław) 

• prof. dr hab. Anna Skrzek (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław) 

• prof. Rose-Marie Dröes (Department Of Psychiatry, Vu University Medical Center, Amster-

dam) 

Największą grupą uczestników i odbiorców będą fizjoterapeuci, którzy chcąc być najlepszymi specja-

listami w tej dziedzinie, powinni podążać za nowymi kierunkami badawczymi, doniesieniami naukowymi 

oraz stosowanymi najnowocześniejszymi metodami. Przedstawione na konferencji wyniki badań będą 

doskonałą aktualizacją wiedzy dla tej grupy specjalistów. Poza tym celem tej cyklicznej konferencji jest 

łączenie nauki z praktyką. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 

  

dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

  

dr hab. Agnieszka Chwałczyńska, prof. AWF 

 

Podpisanie porozumienia z SKKP 

24 stycznia 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie, związane z podpisaniem porozumienia o współpracy 

pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a Stowarzyszeniem Konferencje i Kon-

gresy w Polsce. 

 

W spotkaniu uczestniczyli Rektor AWF we Wrocławiu  prof. dr hab. Andrzej Rokita, Prorektor 

ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem dr Ireneusz Cichy, Kierownik Zakładu Turystyki 
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dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF, dr Wojciech Fedyk – adiunkt Zakładu Turystyki oraz przedstawi-

ciele Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce: Paula Fanderowska - Prezes Zarządu SKKP, 

Anna Górska – Wiceprezes Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej SKKP oraz Agnieszka Szyme-

rowska – Członek Zarządu SKKP ds. Edukacji. Podpisanie tej umowy stwarza szereg możliwości dla 

obu stron. W przypadku naszej Akademii nie tylko nauczyciele akademiccy będą mogli podnosić swoje 

kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim studenci wszystkich kierunków. 

 

„Ściągnięte z Fb” 
Studenci AWF Wrocław z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 

Przebywający na obozie zimowym w Zieleńcu studenci kierunku Wychowanie Fizyczne naszej 

Uczelni, na prośbę władz miasta Duszniki Zdrój, w przerwach między zajęciami pomagali w przygoto-

waniu miejsc dla uchodźców - matek z dziećmi, które przyjechały z Ukrainy.  

Na hali sportowej w Dusznikach studenci rozkładali i ustawiali łóżka, organizowali magazyn potrzeb-

nych rzeczy, sortowali darmowe ubrania, żywność i środki chemiczne.  

Pomoc była bardzo potrzebna, a chętnych do jej niesienia było więcej niż tego oczekiwały władze 

Dusznik Zdroju. 

Koordynatorem i opiekunem działań Studentów był Pan dr Piotr Kunysz z Zakładu Rekreacji. 

 

 

 

 

 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter luty-marzec 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 20 

 

W dniach 27.02-5.03 w Zieleńcu odbył się pierwszy obóz zimowy w 2022 roku.  

Uczestniczyło w nim pięćdziesięciu studentów II roku I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne. 

Przy pięknej pogodzie i wspaniałych warunkach śniegowych studenci uczyli się i doskonalili jazdę na 

nartach i deskach snowboardowych. Grupy narciarskie realizowały zajęcia pod okiem dr Beaty Blachury 

i dr Wołka.  

Dr Urszula Szczepanik, będąc jedno-

cześnie kierownikiem obozu, prowadziła 

grupę snowboardową. 

Oprócz zdobywania umiejętności w 

wybranej przez siebie dyscyplinie sportów 

śnieżnych studenci na obozie zimowym 

biorą udział w szeregu innych zajęć w śro-

dowisku górskim m.in. uczestniczą w wy-

cieczce na nartach biegowych, organizują 
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gry i zabawy na śniegu czy poszerzają swoją wiedzę o ratownictwie w terenie górskim na spotkaniu 

z przedstawicielami GOPRu. 

W bardzo przyjaznej atmosferze studenci zrobili ogromne postępy w nauce i spędzili czas poznając 

interesujące formy rekreacji zimowej. 

 

Studenci AWF Wrocław - nasza siła, nasza duma 

W ramach nowego cyklu chcemy prezentować sylwetki naszych 

Studentów. Ich pasje, ich sukcesy, ich codzienność.  

Dzisiaj przedstawiamy Marlenę Jarmasz, która tak mówi o sobie... 

Nazywam się Marlena Jarmasz. Jestem studentką Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyłam studia I stopnia - 

Wychowanie Fizyczne. Aktualnie kontynuuje edukacje na studiach 

magisterskich - Kierunek Sport. 

Na co dzień jestem trenerem personalnym oraz nauczycielem wy-

chowania fizycznego. 

https://www.facebook.com/marlena.jarmasz?__cft__%5b0%5d=AZVYACLgaH2v5GQZLNWZ5rPIugQz2mHVr8znx-QuGchib9l66LuXzD8OuNcj8vipQn-uCcGn_MyD27yT20DuVejE1BP9hufPMHwWZJYBWlwT6Ri9GWCAOHS7SK1m3EqSO73X1tE-1wO1a8Jwe9YNJ1zf&__tn__=-%5dK-R
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Sport w moim życiu jest od zawsze. Aktualnie od roku trenuje trójbój siłowy. W tym czasie miałam 

przyjemność wziąć udział w zawodach i zmierzyć się z innymi zawodnikami, tym samym sprawdzić swoje 

maksymalne wyniki. 

W swoim dorobku zawodowym posiadam kilka istotnych osiągnięć - 4 starty 4 medale. Mam sprecy-

zowane plany w kwestii dalszej kariery zawodowej. 

I miejsce - Ogólnopolskie Debiuty w Trójboju Siłowym Klasycznym. Uzyskałam najwyższy wynik 

wśród wszystkich kobiet. 

• II miejsce - Irone Dead League - Liga Martwego Ciągu 

• II miejsce - Irone Dead League - Liga Martwego Ciągu 

• III miejsce - Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Classic Raw Federacji WPC Polski 

 

Sport w moim życiu odgrywa bardzo ważną rolę, pozwala realizować moje pasje i zainteresowania. 

Skutecznie zaszczepiam pasje do tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży w mojej szkole wiedząc, że 

poprawa kondycji fizycznej wśród młodych ludzi jest bardzo ważnym elementem ich rozwoju. 

W moim miejscu pracy organizuję różnego rodzaju zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, których 

celem jest przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej. 

Jestem osobą kreatywną, zdyscyplinowaną, twórczą, empatyczną. Nieustannie rozwijam się i podno-

szę swoje kwalifikacje wiedząc, że nieustanny rozwój jest gwarancją sukcesu.  
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27.02 Marlena startuje na Irone Dead League (liga martwego ciągu) w kategorii open Irone Dead 

League PRO wśród 18 kobiet z najlepszymi wynikami. Pierwszy raz na tych zawodach utworzona została 

LIGA PRO.  

Poprzeczka dość mocno została postawiona. Wcześniejsze rzuty odbywały się według kat. wiekowej 

senior/junior, wagi masy ciała i oczywiście płci zawodnika.  

Zawody trwają dwa dni. Zawodników jest około 300 w tym liga PRO 18 najlepszych kobiet  

i 18 najlepszych mężczyzn.  

 

 
Oprac. Elżbieta Jakubczak 

Zdj. FB Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Słoneczna Uczelnia 

https://www.facebook.com/awf.wroc/
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Relacje 

Gala Sportu Akademickiego XXIX Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego spor-
towca i trenera AWF Wrocław i  Klubu Sportowego AZS-AWF 

W dn. 10. marca o godz. 19.00 odbyła się Gala Sportu Akademickiego XXIX Plebiscytu „Życia Aka-

demickiego” na najlepszego sportowca i trenera AWF Wrocław i  Klubu Sportowego AZS-AWF Wro-

cław 2021 r. 

W tym roku z powodów przedłużającej się pandemii COVID-19 oraz wojny za naszą wschodnią 

granicą uroczystość odbyła się w trybie zdalnym. Zaproszeni goście uczestniczyli w wydarzeniu oglądając 

je na żywo na kanale You Tube AWF Wrocław.   

Wydarzenie ma dla nas szczególne znaczenie, bo podczas niego nagradzamy najlepszych sportowców 

i trenerów minionego roku dziękując im tym samym za sportowe emocje, których nam dostarczyli, gra-

tulując sukcesów i doceniając ich ciężką pracę.  
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Kapituła XXIX Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera Akademii Wy-

chowania Fizycznego i KS AZS-AWF Wrocław 2021 r. przyznała nagrody w następujących kategoriach: 

Debiut roku – przyznano aż dwie nagrody: 

• Paulina Szlachta i Przemysław Drąg 

Najlepszy wynik w sporcie powszechnym dla 
zawodnika  

• Drużyna badmintona 

Najlepszy wynik w sporcie powszechnym dla 
trenera  

• Małgorzata Janiaczyk 

Wyróżnienie dla zawodnika w sporcie paraolimpijskim 

• Konrad Powroźnik 

Wyróżnienie dla trenera w sporcie paraolimpijskim 

• Wojciech Seidel 

Najlepszy trener miejsce III 

• Łukasz Błach - judo 

Najlepszy trener miejsce II 

• Beata Pożarowszczyk-Kuczko  

Najlepszy trener miejsce I 

• Marek Rożej 

 

W tym roku Kapituła przyznała: 

Wyróżnienie specjalne Kapituły  za wkład włożony w rozwój sportu akademickiego w Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz KS AZS AWF Wrocław 

• Rafał Omelko 

KS AZS AWF Wrocław przyznał wyróżnienie specjalne dla trenerów 

• Jerzego Szydy i Wiliama Rostka  

Wyróżnienie specjalne Dziekanów  obu wydziałów 

• Agata Kaliciak 

Najlepszy sportowiec miejsce V – przyznano aż dwie nagrody: 

• Julia Piotrowska i Wojciech Makowski 
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Najlepszy sportowiec miejsce IV 

• Joanna Linkiewicz 

Najlepszy sportowiec miejsce III 

• Agata Ozdoba-Błach 

Najlepszy sportowiec miejsce II 

• Oliwia Jabłońska 

Najlepszy sportowiec miejsce I  

• Natalia Kaczmarek 

 

W głosowaniu internetowym na najpopularniejszego trenera i sportowca największą liczbę 
głosów internautów zdobyli: 

Najpopularniejszy Trener 

• Małgorzata Janiaczyk 

Najpopularniejszy Sportowiec, a właściwie w tym 

roku drużyna: 

• Drużyna badmintona 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, cieszymy się, że mogliśmy wraz z Wami świętować 

sportowe sukcesy, pomimo utrudnionych warunków.  

 

Dziękujemy naszym patronom medialnym: telewizji ECHO24 i wydawnictwu „Słowo Sportowe”. 

Dziękujemy za wsparcie organizacji naszego wydarzenia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Dolnośląskiego i Urzędowi Miejskiemu we Wrocławiu  oraz wszystkim pozostałym darczyńcom, spon-

sorom i przyjaciołom (kolejność alfabetyczna):  

• Biuro Brokerskie Silesia 

• Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego 

• dr Jerzy Kosa 

• dr Władysław Kopyś 

• Firma Poplawska Group sp. z o.o. sp. komandytowa – marka  Clarena 

• Firma PPH Wadex SA 

• Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska s.a. we Wrocławiu 

• Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR 
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• Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Dolny Śląsk” 

• Rzetelna Firma – Kaczmarski Group sp. z o.o. 

• Słowo Sportowe 

• SMS Junior Wrocław 

• Wrocławski Szkolny Związek Sportowy 

• Wrocławskie Centrum Akademickie. 

 

 

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska 
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Piszą dla nas 

Plebiscyty „Życia Akademickiego” w pigułce Reginy Kumali 

Pierwsze miesiące Nowego Roku to czas sprzyjający różnym podsumowaniom i plebicytom organi-

zowanym przez różne instytucje, organizacje czy media. Plebiscyt (z łac. plebiscitum) jak podaje Słownik 

Języka Polskiego to głosowanie czytelników, słuchaczy lub widzów na osobę lub rzecz, która ich zdaniem 

jest najlepsza pod jakimś względem. 

Niektóre z plebiscytów organizowane są nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Również nasza Uczelnia 

może poszczycić się swoim, prawie trzydziestoletnim, cyklicznie ogłaszanym plebiscytem. Jego początki 

sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w 1993 roku z inicjatywy redakcji „Życia Aka-

demickiego” pod kierownictwem dra Jerzego Jankowskiego – redaktora naczelnego, ogłoszono pierwszy 

Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Do konkursu zgłoszono wtedy na kartach, wrzucanych do urny w siedzibie redakcji, 21 sportowców i 11 

trenerów. Po podliczeniu głosów okazało się, że zwycięzcami I Plebiscytu zostali judocy - wśród spor-

towców Anita Kubica, a wśród trenerów Kazimierz Witkowski - trener judo. Nagradzani w plebiscycie 

otrzymują nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które od początku są przekazywane dzięki wielu sponsorom. 
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Od pierwszych edycji Plebiscytu istnieje również tradycja nagradzania osób głosujących, z których 

grona losuje się szczęśliwców otrzymujących różnorodne upominki. Warto przypomnieć, iż w I Plebiscy-

cie „Wśród osób, które bezbłędnie wytypowały kolejność 10 sportowców i 5 trenerów, rozlosowana 

została nagroda w wysokości 1 mln złotych” (Witkowski K. Plebiscyty „Życia Akademickiego” 1993-

2005, str.8). 

Uroczystości wręczania nagród dla najpopularniejszych sportowców i trenerów towarzyszył od zaw-

sze tzw. Bal Sportowca, a całość odbywała się m.in. w klubie studenckim Discus w D.S. Spartakus, w Ta-

wernie przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, kilkukrotnie w Klubie Związków Twórczych we wrocławskim 

Rynku, w klubie Queen, klubie Kolor-Rock Cafe na placu Nowy Targ, stołówce Politechniki Wrocław-

skiej, jak również w obiektach Uczelni oraz Młodzieżowego Centrum Sportu (Sala Mediów), zlokalizo-

wanych w obrębie Stadionu Olimpijskiego.  

Obecnie znacznie rozbudowano formę i kategorie Plebiscytu, którego zwieńczeniem jest uroczysta 

Gala. Zmieniła się też nazwa Plebiscytu. W tym roku ogłoszono XXIX Plebiscyt na najlepszego spor-

towca i trenera AWF Wrocław i Klubu Sportowego – AZS AWF Wrocław. Nad organizacją imprezy 

czuwa oprócz „Życia Akademickiego”, Klub Spor-

towy - AZS AWF Wrocław, Prorektor ds. Studenckich 

i Sportu Akademickiego oraz Biuro Promocji Uczelni. 

Od kilku lat (najprawdopodobniej od momentu za-

przestania drukowania wersji papierowej „Życia Aka-

demickiego”) głosujący w plebiscycie nie oddają już 

swoich głosów na kartach wrzucanych do urny w sie-

dzibie redakcji. Zgodnie z duchem czasu głosowanie 

odbywa się internetowo. 

Historię plebiscytu uczelnianego dokumentuje ob-

szernie opracowanie pt. Plebiscyty „Życia Akade-

mickiego” 1993-2005, gdzie autor dr hab. Kazimierz 

Witkowski, umieścił oprócz wyników poszczególnych 

edycji, również wiele ciekawych informacji i wywiadów 

z laureatami. W bieżącym roku ukaże się kolejny tom 

tego interesującego opracowania obejmującego lata 

2006-2021 tego samego autora.  

 

 

Oprac. dr Regina Kumala, Centrum Historii Uczelni 

Zdjęcia pochodzą z opracowania „Plebiscyty Życia Akademickiego 1993- 2005”, Kazimierz Witkowski 
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Dominika Zawadzka na „Randkach Naukowych” 

W kwietniu zostałam zaproszona przez Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki na spotkanie z dziennika-

rzami w ramach projektu Rzecznicy Nauki 2022. Wzięłam udział  w  "Randkach naukowych”. To spo-

tkanie naukowców i dziennikarzy, kreatywna formuła spotkań - okazja do wymiany wiedzy, cennych do-

świadczeń pomiędzy reprezentantami środowiska naukowego i dziennikarskiego. Organizatorem kolejnej 

edycji tego wydarzenia był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Projekt Rzecznicy Nauki służy inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy naukowcami i dzien-

nikarzami. Jego kluczowe momenty to spotkania przedstawicieli obu środowisk w formule  ”szybkich 

randek” – czyli szybkich wywiadów których dziennikarzom udzielają naukowcy. Zasada jest prosta – 

ekspert danej dziedziny naukowej i dziennikarz mają 3 minuty na rozmowę. Po upływie czasu dziennikarz 

przesiada się do kolejnego „stolika naukowego”. 

W skład naukowców wchodzili specjaliści – praktycy, naukowcy – w dziedzinach takich jak m.in. 

dietetyka, onkologia weterynaryjna, projektowanie architektury pomocowej, tymczasowej i eksperymen-

talnej, fizjoterapia, czy terapia zajęciowa. Efekt tych spotkań to wzmocnienie sojuszu na rzecz „krytycz-

nego myślenia” oraz liczne publikacje w wielu ważnych tytułach polskich mediów. 

W ramach tego projektu naukowcy i dziennikarze spotkają się w kilku miastach Polski, żeby się po-

znać, wzajemnie zrozumieć i przez to lepiej współpracować. W części warsztatowej - przeznaczonej dla 

naukowców - uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak dostosowywać treści do grup docelowych i konkretnych 

kanałów komunikacji , jak używać nowych mediów w popularyzowaniu nauki oraz przećwiczyli wszystkie 

aspekty wystąpień od strony werbalnej 

Przesłanie Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki” jest następujące: „Jesteśmy naukowcami zapalonymi 

pasją do popularyzowania nauki. Nie tylko tworzymy naukę na co dzień, ale łączymy ją z umiejętnością 

mówienia o skomplikowanych sprawach w zrozumiały sposób. Z chęcią angażujemy się w różne działania 

popularyzatorskie – w końcu komunikacja naukowa to jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa 

opartego na wiedzy. Skąd pomysł na stowarzyszenie? Brak w polskiej przestrzeni medialnej trwałej plat-

formy łączącej dziennikarzy naukowych i osoby poszukujące sprawnej komunikacji naukowej z odpo-

wiednio wykształconymi i doświadczonymi naukowcami-popularyzatorami. Inną motywacją była chęć 

zorganizowania polskiego środowiska popularyzatorów nauki, aby mogli mówić silniejszym, bardziej sły-

szalnym głosem. Jesteśmy doświadczonymi komunikatorami nauki. Jako uczestnicy kolejnych polskich 

edycji konkursu FameLab, organizatorzy setek różnorodnych wydarzeń popularnonaukowych, zawodowi 

mówcy, goście programów telewizyjnych i autorzy niezliczonych doniesień medialnych – wiemy dosko-

nale jak odkrycia i fakty naukowe przedstawić prosto, zrozumiale, ale jednocześnie nie ujmując im nic 

z poprawności. 

Za naszą dotychczasową działalność, zostaliśmy nominowani do nagrody Popularyzator Nauki 2018 

w kategorii instytucja (zazwyczaj zarezerwowanej dla centrów nauki, planetariów, itd.)”. 

 

Dominika Zawadzka 
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Studenckie Towarzystwo Naukowe 

V Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców: "Wieczór Naukowca 2022 - Wokół 
Człowieka”.  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę zaprosić społeczność akade-

micką oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w V Ogólnopolskiej Kon-

ferencji dla Młodych Naukowców: "Wieczór Naukowca 2022 - Wokół Czło-

wieka”. Konferencja odbędzie się 08.06.2022 (środa) w formie hybrydowej. Wy-

darzenie stało się rozpoznawalną marką o zasięgu ogólnopolskim, czego dowo-

dem jest uczestnictwo studentów, doktorantów oraz członków Komitetu Nau-

kowego z różnych ośrodków krajowych. Od kilku lat znajduje się w corocznym 

kalendarzu wydarzeń naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

Tematyka obejmuje między innymi:  REHABILITACJĘ (fizjoterapia, terapia zajęciowa, 

kosmetologia); TRENING SPORTOWY (sport wyczynowy, sport paraolimpijski, sport dzieci 

i młodzieży); AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I ZDROWIE (adaptowana aktywność fizyczna, rekreacja, 

turystyka, wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna, dietetyka) oraz inne zagadnienia w naukach 

o kulturze fizycznej (z pogranicza nauk ścisłych, technicznych, społecznych, humanistycznych). Więcej 

szczegółowych informacji (komunikaty, tematyka, kluczowe terminy, wzór streszczenia, wstępny ramowy 

program konferencji oraz materiały archiwalne poprzednich edycji) znajduje się na stronie internetowej: 

 

http://wieczor.awf.wroc.pl   Pełnomocnik Rektora  

ds. Studenckiego  Towarzystwa  Naukowego 

dr Kamil Michalik  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwieczor.awf.wroc.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lkQjmtWuNzzjcq-JLeBaDEOIj3EjneTwFdfq9rGxmyZv4ZtJDSMX3dek&h=AT1HwVyFpXn5ds3JjnCkr6MjTTy7CbPyxfKE07HthNwkQvgqbnuF-8c0VQpbVWA_co3XrV_qqPFW89DMVj_GhfBYDqg3q1WnTdxqJrV7W4kronqeew7T_30HXIdzcOpakoo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT09vZdkIeAPHCCGXqo1TEemu1UFbafKPTFiVm2b7X-1Boq0yr-rF9wM65w1qUY7wVO7V2iKU40A2eeWL9b4hjWbJL7lj-YE-4DETSMFwBWxqCHyvOmmocZKrgZNH6wknUcekzAOYIfH6ia_rgdJqlFcBbCGVqmjWA4Y_nDsoAo18ImMLyN3MAlHR7twACUWUjkgjuQ
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Psychologia na co dzień 

Słowa mają moc  

W 2013r. Lauann Brizendin przeprowadziła badania dotyczące liczby 

słów, wypowiadanych na co dzień przez kobietę i mężczyznę. Badania 

wykazały, że statystycznie kobieta wypowiada około 20 tysięcy słów, na-

tomiast mężczyzna około 7 tysięcy dziennie.  Liczba  nie powinna mieć znaczenia, a znaczenie słów, 

których używamy. Sens słów ma większe znaczenie niż ich liczba. Słowa, używane na co dzień mają 

ogromny wpływ na przyszłość, relacje, osiągane sukcesy jak i samoocenę. Brytyjski profesor Alain Morin 

od lat pokazuje zależność pomiędzy rozmową intrapersonalną, czyli z samym sobą, a rozwojem samo-

świadomości. Z tego powodu warto zastanowić się, z których słów zrezygnować.  

SŁOWA, KTÓRE UTRUDNIAJĄ WYKONANIE ZADAŃ:  

• Niemożliwe. 

Okłamujemy siebie posługując się słowem „niemożliwe”. Jeszcze przed wykonaniem czynności mózg 

uważa, że jest to nieosiągalne do wykonania, a nawet jeszcze nie zostały podjęte próby realizacji zadania. 

• NIEMOŻLIWE = NIEREALNE DO WYKONANIA 

• Muszę. 

„Muszę” to taki paralizator, który wprowadza strach i obciąża umysł. Znaczna większość zdań zaczy-

nających się na „muszę”, nie ponosi za sobą poważnych konsekwencji, choć mózg o tym nie wie. Np.  

„Muszę... 

• …dzisiaj napisać raport”; 

• … iść do kina”; 

• … wypić 2 litry wody dziennie”; 

• … jeść owoce i warzywa.”; 

• … jeździć tylko niebieskimi tramwajami”. 

Używając w przyszłości „muszę” należy się zastanowić jakie czekają następstwa za niewykonanie za-

dań.  Najlepiej zastąpić je na „mogę” / „chcę”. 

Tak, ale… 

„ale” to taka gumka, która wymazuje słowa wypowiedziane przed nim. Z łatwością można nim uspra-

wiedliwić swój brak działania. Mózg słysząc „ale” automatycznie stworzy minimum 5 powodów, dlaczego 

nie należy wykonać zadania. „Zajęłoby mi to 5 minut, ale oglądałem wtedy film”.  

Co brzmi lepiej? 

„Muszę napisać dzisiaj raport.” czy „Chcę napisać raport, żeby zająć się przyjemniej-
szymi czynnościami” 
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Spróbuję 

Mózg widzi szansę na niepowodzenie, dlatego nie trzeba się starać. Już na początku jest usprawiedli-

wienie, gdyby się nie udało i okazja do rezygnacji celu w połowie wykonywania zadania. 

 

Chcę. 

„Chcę” jest powiązane z motywacją wewnętrzną. Czynność wykonywana jest dobrowolnie przez co 

więcej czasu można na nią poświęcić.  

 

Powinnam 

Presja zewnętrzna przysłania prawdziwą osobowość. Zadania, które są do wykonania nie należą do 

nas.  

 

Na szczęście sposób komunikacji należy do zmiennych i od dziś wystarczy wyrzucić lub zamienić 

kilka słów na inne. 😉 

 

 

        

 

 

 

 

 

Małgorzata Ciemna 

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum prywatnego autorki. 
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Fotoreportaż 

Taką Ukrainę zapamiętamy 

1. Kijów 

 
Źródło: https://www.1zoom.me 

2. Odessa 

 
Źródło: https://podroze.gazeta.pl 

2.Irpin 

 
Źródło: https://www.tripadvisor.com 

https://www.1zoom.me/pl/wallpaper/528016/z5606.2/
https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,12456763,ukraina-odessa-dwa-swiaty-w-jednym-miescie.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g3174748-Irpin_Kiev_Oblast-Vacations.html
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3. Mariupol 

 
Źródło: https://www.haaretz.com  

4. Charków 

 
Źródło: https://bartekwpodrozy.pl  

5. Czernichów 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org  

https://www.haaretz.com/israel-news/MAGAZINE-mariupol-before-after-drone-footage-shows-devastation-of-russian-shelling-1.10695129
https://bartekwpodrozy.pl/charkow-co-warto-zobaczyc/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czernih%C3%B3w
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Erasmus 

List ze Lwowa 

Drodzy Przyjaciele, Partnerzy Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

Ranek 24 lutego 2022 r. podzielił życie Ukrainy i każdego Ukra-

ińca na przed i po. Mimo wszystko staramy się patrzeć optymistycz-

nie. Sposób, w jaki walczy cały kraj, jest przejawem siły i miłości. Siły 

Zbrojne Ukrainy bronią nas na froncie, a na tyłach każdy Ukrainiec 

stara się zrobić wszystko, co w jego mocy. 

O ile wcześniej myśleliśmy o tym, jak uciec przed obowiązkami 

patriotycznymi, to dziś na całej Ukrainie stoją kolejki do wojskowego 

biura poboru i obrony terytorialnej. To niewiarygodne jak nasz naród 

potrafił się zjednoczyć! 

Nigdy nie sądziłam, że ja, kierownik wydziału uniwersyteckiego, będę robiła koktajle Mołotowa, 

które teraz nazywamy Banderą Strip.  

We Lwowie każdy stara się pomóc każdemu. W mieście powstała duża baza wolontariuszy, a miasto 

aktywnie przyjmuje uchodźców. W szkołach, przedszkolach,  uniwersytetach i innych organizacjach 

utworzono ośrodki dla uchodźców, gdzie ludzie są karmieni, otrzymują odzież, lekarstwa i inne niezbędne 

artykuły. Lwów stał się ośrodkiem zbierania po-

mocy humanitarnej, do Lwowa pomoc dociera 

z zagranicy i stąd w razie potrzeby jest rozprowa-

dzana do wszystkich części Ukrainy (lekarstwa, 

żywność, odzież, sprzęt wojskowy). Miasto jest 

otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Zatrujemy: jeśli ochotnikom każe się znaleźć i 

dostarczyć dinozaura a on do tego musi żyć, to zo-

stanie odnaleziony za 27 minut. 

Nie poddajemy się, żyjemy na ile możemy. 

Kształcenie na odległość w szkołach i na uniwer-

sytetach rozpoczęło się w poniedziałek 14 lutego. 

Sklepy i przedsiębiorstwa działają w miarę możli-

wości. Ponad 100 przedsiębiorstw ze Wschodu 

przenosi produkcję do obwodu lwowskiego. Pod 

Lwowem powstają modułowe obozy dla uchodź-

ców. 
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Życie się zmieniło, zmieniliśmy się, staliśmy się silniejsi! Wygramy! 

Cały świat solidaryzuje się z nami! Każdy pomaga, jak tylko może! Nadzwyczajna pomoc z Polski! 

DZIĘKUJEMY!!! 

Pozdrawiam prosto z mojej kryjówki na czas alarmu bombowego.  

Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! 

 

 

Liliya Bedriy-Fertsak – kierownik Biura Międzynarodowego na Lwowskim Państwowym Uniwersy-

tecie Kultury Fizycznej we Lwowie. Kilkukrotna stypendystka programu Erasmus+ (projekt: mobilność 

z krajami partnerskimi). 
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Kalina 

Lwowskie wspomnienia Kaliny... 

Wybuch wojny u naszych wschodnich sąsiadów - w Ukrainie - był szokiem dla wielu ludzi nie tylko 

w naszym kraju. Biorąc pod uwagę straszne doświadczenia i okrucieństwa  II wojny światowej  byliśmy 

chyba wszyscy pewni, że takie sceny już nigdy się w Europie nie powtórzą….Ta pewność prysła 24 lutego 

2022 wraz z informacją o brutalnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.   

Słuchając wszystkich tych przerażają-

cych informacji, podawanych w mediach, 

wracamy teraz często myślami do stycznia 

2016 roku, kiedy to Kalina gościła we Lwo-

wie na Festiwalu Noworocznym. Zespół 

ma z tamtego wyjazdu same dobre wspo-

mnienia: o wspaniałych i gościnnych lu-

dziach, którzy dbali, abyśmy mieli wygodny 

nocleg, smaczne jedzenie, codziennie w in-

nej restauracji. Starali się, by nasz pobyt był 

atrakcyjny, urozmaicony programem zwie-

dzania i poznawania tego pięknego miasta.    

Występy zespołów odbywały się w prestiżowym miejscu na Prospekcie Svobody, na tle wspaniałego 

gmachu Opery Lwowskiej, zaprojektowanej pod koniec XIX wieku przez Zygmunta Gorgolewskiego. 

Festiwalowi towarzyszyło ogromne zainteresowanie mieszkańców oraz mediów, które przeprowa-

dzały relacje i wywiady z występującymi zespołami.  

Jadąc do Lwowa, postanowiliśmy również uwzględnić motyw charytatywny i zawieźliśmy tam dary 

dla Lwowskiego Gimnazjum Specjalnego Nr 104, a dodatkowo przekazaliśmy także pomoc finansową.  

W czasie pobytu opiekowała się nami bardzo sympatyczna dziewczyna Lesia (ps. „Ukrainka”) , która  

mówiła piękną polszczyzną i dbała, aby nas na bieżąco informować o programie pobytu i aby niczego 

nam nie brakowało. Skontaktowałem się z nią 

już po wybuchu wojny w Ukrainie pytając czy 

jest bezpieczna i czy tym razem ona czegoś nie 

potrzebuje.  

Okazało się, że od niedawna mieszka już 

w Polsce, ma polskiego partnera i 2 synów. 

Przekazała tylko informacje od znajomych ze 

Lwowa, że potrzebują przede wszystkim kami-

zelek kuloodpornych , środków opatrunko-

wych i żywności z długim terminem  ważności. 
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Oczywiście byliśmy już  w trakcie przygoto-

wania kartonów z pomocą i dlatego skupili-

śmy się na środkach opatrunkowych, które 

zostały wysłane wraz z innymi, bardzo licz-

nymi, paczkami właśnie do Lwowa, skąd są 

rozsyłane dalej na wschód kraju. 

Zbiegiem okoliczności również ze 

Lwowa pochodzą uchodźcy, których właśnie 

gościmy: 60-letnia Natalia wraz ze swoimi po-

nad 80-letnimi rodzicami oraz jej wnuczki  

7-letni Oleksandr i 10-letnia Vitalija. Ich rodzice zostali w Ukrainie, aby pomagać w obronie ojczyzny…  

Pomoc dla Ukrainy płynie z całej Polski i my jako zespół również myślimy, jak możemy pomóc robiąc 

to, co potrafimy i lubimy najlepiej - przez muzykę i taniec . Dlatego w najbliższym czasie wspólnie z kil-

koma Ośrodkami Kultury i Sztuki czy Domami Kultury chcemy przygotować koncert dla Ukrainy, z któ-

rego dochód przekazany będzie na pomoc dla tego bohaterskiego narodu, który został tak okrutnie po-

traktowany przez swoich wschodnich sąsiadów.     

 

Teks i zdjęcia Aleksander Sobera 
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Ciekawostki 

Ukraina 

 
Ukraina jest wspaniałym miejscem do podróżowania, pełnym kontrastów i z niesamowitą gastronomią. 

Jest to również kraj o bogatej historii i pełen ciekawostek. Oto kilka głównych ciekawostek o Ukrainie: 

• Jest to drugi co do wielkości kraj (pod względem powierzchni) w Europie. 45. miejsce na świe-

cie. 

• Ukraina ma drugą co do wielkości armię w Europie (na ulicach można zobaczyć wielu wojsko-

wych, zwłaszcza młodych ludzi). 

• Jej flaga, z dwoma poziomymi pasami, górnym niebieskim i dolnym żółtym, to rozległe i płaskie 

tereny pszenicy oraz błękitne niebo. 

• Posiada 7 obiektów Światowego Dziedzictwa, z których jeden znajduje się w Kijowie, a drugi 

we Lwowie. A na wstępnej liście do takiej deklaracji znajduje się 16 innych obiektów (jednym 

z nich jest historyczne centrum Odessy). 

• Autorem pierwszej na świecie konstytucji (1710 r.) był Ukrainiec, na długo przed tą, która obo-

wiązywała w USA (1787 r.) czy we Francji (1791 r.). Nie licząc Magna Carta jako poprzedniczki 

(1215). 

• Na świecie tylko sześć klasztorów ma status Laury, z czego trzy znajdują się na Ukrainie: klasz-

tor Jaskiń Kijowskich, klasztor Laury w Pochajowie i klasztor Laury Świętej Góry w Doniecku. 

• W Kijowie znajduje się najgłębsza stacja metra na świecie (ponad 100 metrów). 

• W Kijowie znajduje się również największa siłownia na świecie, ogromna siłownia na świeżym 

powietrzu wykonana ze złomu. 

• Na Podolu znajduje się druga co do długości jaskinia na świecie, której długość wynosi 216 ki-

lometrów. 

• Znajduje się tu jedna z największych pustyń na świecie – piaszczysty obszar Oleski. 
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• Jedyna podwodna rzeka na świecie znajduje się w Morzu Czarnym, która płynie 350 razy szyb-

ciej niż Tamiza. 

• W mieście Rajiv znajduje się geograficzne centrum Europy. 

• Kawiarni jest prawie tyle, ile ludzi. Może to lekka przesada, ale prawie. Najwyraźniej Ukraińcy 

kochają kawę i robią ją bardzo dobrze, na każdym rogu można znaleźć miejsca, gdzie można 

napić się dobrej kawy. Czy to w kawiarni, restauracji, vanie a nawet w autobusach. 

Źródło:ukrytaukraina.pl 

 

Kartka z kalendarza 
24 lutego - wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę 

 

 
Źródło: https://zip.news/pl 

https://zip.news/pl/entity/Babi?id=005E8F182F8576AA59F005227866846A&country=PL
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Źródło: https://wydarzenia.interia.pl  

 
Źródło: https://wydarzenia.interia.pl  

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-wojna-w-ukrainie-seria-przeciekow-z-fsb-w-najnowszym-mowa-o-,nId,5895095
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-wojna-w-ukrainie-irpien-odciety-od-swiata-ofiary-takze-wsrod,nId,5877003
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Źródło: https://www.radiosupernova.pl  

 
Źródło: https://poranny.pl  

https://www.radiosupernova.pl/wiadomosci/wojna-rosja-zaatakowala-ukraine-wybuchy-w-roznych-miastach-zdjecia-wideo-ak-hoZR-Pveu-YYmY.html
https://poranny.pl/wojna-rosja-atakuje-ukraine-trwa-inwazja-relacja-na-zywo/ga/c1-16048575/zd/54908069
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Źródło: https://www.gazeta.pl  

 
Źródło: https://www.gazetakongresy.pl  

https://www.gazeta.pl/0,0.html?utm_campaign=amtp_pnHP_gallery&mtpromo=enc02qhrmp2hwrnvt3udraocblesmjkfctyua5icroec2jemjmqd4qgrjmudrqmcblgd34gsrmed4ig2ri
https://www.gazetakongresy.pl/jak-opanowac-lek-w-obliczu-biezacych-wydarzen/
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Źródło: https://wydarzenia.interia.pl  

 

 
Źródło: https://www.glamour.pl  

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-wojna-w-ukrainie-doradca-zelenskiego-rozmowy-pokojowe-moga-p,nId,5903566
https://www.glamour.pl/artykul/17-proc-armii-ukrainskiej-to-kobiety-lyzwy-i-pointy-baletowe-zamienily-na-karabiny-i-koktajle-molotowa-220304101500
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Aktualności sportowe 
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn 
 

Do sukcesów naszych sportowców dopisujemy fantastyczny występ naszych piłkarek i piłkarzy ręcznych. 

Pan dr Andrzej Dudkowski tak podsumowuje rozgrywki drużyn: 

3 kwietnia w hali Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Chełmońskiego rozegrane zostały zawody 
Dolnośląskiej Ligii Międzyuczelnianej w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. 

Drużyna żeńska z naszej uczelni rywalizowała z Uniwersytetem Medycznym, wygrywając 19:6, na-
stępnie z Politechniką Wrocławską wygrywając 14:8 i w ostatnim meczu, będącym finałem tych rozgry-
wek, z Uniwersytetem Przyrodniczym, przegrywając po wyrównanej grze 15:12. Ostatecznie nasze za-
wodniczki uplasowały się na drugim miejscu awansując do Półfinału Akademickich Mistrzostw Polski. 

Akademię Wychowania Fizycznego reprezentowały: Karolina Cieślik, Julia Kania, Alicja Noculak, 
Katarzyna Szymańska, Matylda Nowak, Paulina Mikołajczyk, Weronika Fałek, Wiktoria Woch, Bogumiła 
Pruchnicka, Weronika Wielgos. 

Natomiast znacznie lepiej poszło naszym chłopcom, którzy rywalizowali z Uniwersytetem Medycz-
nym, gromiąc rywali 41:9, następnie zmierzyli się z zespołem z Politechniki Wrocławskiej i w tym meczu 
zdecydowanie dominowali od początku spotkania (prowadząc w 8 minucie 7:0) aby ostatecznie wygrać 
31:19. 

Skład drużyny AWF Wrocław: Michał Wiewiórski, Kacper Okapa, Łukasz Królikowski, Arkadiusz 
Michalak, Tomasz Kołodziejczyk, Dawid Galle, Piotr, Śliwiński, Jakub Chuć, Dawid Pęczar, Adrian Klu-
czyński, Michał Klimaszewski, Mateusz Kubicki, Piotr Wojtaszek, Patryk Król, Dawid Cyrson oraz Kon-
rad Andrzejewski, Kacper Okapa i Wiktor Wiciak. 

 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter luty-marzec 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 47 

 

Gratulujemy zawodnikom i trenerowi 

 

W ostatnim czasie zawodnicy reprezentujący naszą Uczelnię uczestniczyli w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w kilku konkurencjach sportowych. Nasi studenci jak zwykle stanęli na wysokości zadania 
i dostarczyli nam mnóstwo emocji przywożąc ze sobą worek medali. 

Przedstawiamy poniżej wyniki rywalizacji sportowych: 

Akademickie Mistrzostwa Polski (pływanie) -  1-3.04.2022, Łódź 

• I miejsce i złoty medal dla Kornelii Fiedkiewicz w kategorii 50 m stylem dowolnym i w kategorii 
50 m stylem motylkowym 

• I miejsce i złoty medal dla Dominiki 
Sztandery w kategorii 50 m stylem kla-
sycznym 

• II miejsce i srebrny medal dla Domi-
niki Sztandery w kategorii 50 m stylem 
dowolnym 

• I miejsce i złoty medal dla Damiana 
Chrzanowskiego na 50m stylem 
grzbietowym 

• II miejsce i srebrny medal dla Da-
miana Chrzanowskiego na 100m sty-
lem grzbietowym 
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Klasyfikacja - Uczelnie Wychowania Fizycznego w kategorii mężczyzn 4x50 stylem dowolnym 

• III miejsce dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Klasyfikacja generalna w kategorii kobiet 4x50 stylem zmienny 

• I miejsce dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Akademickie Mistrzostwa Polski (wspinaczka sportowa) - 31.03-3.04.2022, Lublin 

• I miejsce i złoty medal dla Szymona Starżyka w konkurencji bouldering 
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Akademickie Mistrzostwa Polski (judo) - 1-3.04.2022, Piła 

• I miejsce, złoty medal dla Anny Dąbrowskiej, w kategorii – 63 kg kobiet 

• II miejsce, srebrny medal dla Tamary Anoshkiny, w kategorii – 57 kg kobiet 

• III miejsce ex aequo, brązowy medal dla Dawida Hypty i Piotra Zendera w kategorii - 66kg męż-
czyzn 

  

W klasyfikacji w kategorii Uczelni Wychowania Fizycznego oraz w klasyfikacji generalnej: III miejsce 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
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 Akademickie Mistrzostwa Polski (strzelectwo sportowe) 1-3.04, Bydgoszcz 

• I miejsce i złoty medal dla Julii Piotrowskiej w kategorii - 10m Karabin pneumatyczny 60 - 
Kobiety 

• I miejsce i złoty medal dla Julii Piotrowskiej w kategorii  - 50m Karabin dowolny 60 leżąc – 
Kobiety 

• I miejsce i złoty medal dla Julii Piotrowskiej w kategorii  - 50m Karabin dowolny 3x40 – 
Kobiety 

• I miejsce i złoty medal dla Macieja Kowalewicza w kategorii - 50m Karabin dowolny 60 leżąc – 
Mężczyźni 

• I miejsce i złoty medal dla Macieja Kowalewicza w kategorii - 10m Karabin pneumatyczny 60 - 
Mężczyźni 

• I miejsce i złoty medal dla Macieja Kowalewicza w kategorii - 50m Karabin dowolny 3x40 – 
Mężczyźni 

• II miejsce i srebrny medal dla Jakuba Rosy w kategorii - 25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 – 
Mężczyźni 

• III miejsce i brązowy medal dla Jakuba Rosy w kategorii - 50m Pistolet dowolny 60 - Mężczyźni 

W klasyfikacji generalnej Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęła I miejsce.  
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 Strzelectwo sportowe 

W rozgrywanych w norweskim Hamar Mistrzostwach Europy w Strzelectwie Sportowym, reprezen-

tantki Polski zdobyły złoty medal w drużynie w konkurencji karabinu pneumatycznego. Nasz zespół 

w składzie Julia Piotrowska (Śląsk Wrocław, studentka AWF Wrocław), Natalia Kochańska (Gwar-

dia Zielona Góra), Aneta Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) w finale pokonała zespół Norweżek 16:14 . 

  

  
Fot: Facebook Julia Piotrowska, PZSS 

https://www.facebook.com/julia.piotrowska.564
https://www.pzss.org.pl/
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/ME_Hamer/04.jpg?1648410772603
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/ME_Hamer/06.jpg?1648410823674
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/ME_Hamer/02.jpg?1648410921863
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/ME_Hamer/01.jpg?1648410969224
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/03/ME_Hamer/05.jpg?1648410948928
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Puchar Świata w pływaniu  

 

 

Wspaniałą wiadomość otrzymaliśmy również z areny zawodów 

w parapływaniu. W Pucharze Świata w pływaniu, odbywającym się 

w Berlinie, Oliwia Jabłońska, nasza znakomita pływaczka zdobyła 

brązowy medal na 400m dowolnym. 

   

 

 

https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/AMP/Oliwia_Jablonska_1.jpg?1649056803708
https://awf.wroc.pl/images_mce/aktualnosci/2022/04/AMP/Oliwia_Jablonska_2.jpg?1649056820685
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Sztafeta 

Podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie, odbywają się w dniach 18-20.03, sztafeta kobiet 

w biegu 4x400 zdobyła brązowy medal. W składzie sztafety nie mogło oczywiście zabraknąć naszej naj-

lepszej biegaczki, studetki AWF Wrocław, Natalii Kaczmarek, która biegła na pierwszej zmianie. 

 

W finale pobiegły: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka oraz Święty-Ersetic.  

Brawo Dziewczyny! Jeżeli czegoś możemy być zawsze pewni, to medalu z Waszej strony. 

Gratulujemy! 

 

66. Halowe Mistrzostwa Polski odbywające się w Toruniu w miniony weekend, przyniosły Zawodni-

kom wspaniałe wyniki, a nam kibicom ogromne emocje. 

Podsumowując udział Sportowców reprezentujących naszą Uczelnię przedstawiamy poniżej rezultaty 

poszczególnych startów: 

• Mateusz Jopek - pracownik Zakładu Lekkoatletyki 

srebrny medal - skok w dal; odległość: 7.52 m 

• Natalia Kaczmarek 

brązowy medal w biegu na 400 m; czas 51.24 s 
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• Weronika Stefaniuk 

srebrny medal w kategorii U23  (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski)   skok wzwyż  (w klasyfikacji 

ogólnej 6 miejsce, skok wzwyż; wysokość 1.70 m) 

• Adriana Gąsior 

brązowy medal w kategorii U23 (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski)   w biegu na 60m (w klasyfi-

kacji ogólnej - 5 miejsce w biegu na 60m; czas: 7.39) 

• Sztafeta Męska 4x200 m w składzie: Patryk Bachar, Mateusz Jopek, Paweł Bugajski, Adam 

Łukomski - 4 miejsce ; czas 1:29.42          

• Adam Łukomski 

6 miejsce w biegu na 60m; czas 6.76 s         

Zawodnicy sekcji sportowych KS AZS-AWF Wrocław w rywalizacji osiągnęli następujące wyniki: 

• Anna Łyko 

srebrny medal, skok o tyczce; wysokość: 4.10 m 

• Robert Sobera 

4 miejsce, skok o tyczce; wysokość 5.21 m 

• Weronika Strączek 

10 miejsce, trójskok; odległość 12.29 m 

• Paweł Nawocki 

10 miejsce, skok o tyczce; wysokość 4.60 m        

• Antoni Peitler 

12 miejsce, skok o tyczce; wysokość 4.40 m 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałej rywalizacji i dziękujemy za emocje.  

Przed Wami kolejne starty, za które mocno trzymamy kciuki.  

Już 18 marca kibicujemy podczas 18. Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. 

 

CZY WIECIE ŻE…? 

Natalia Kaczmarek przyspiesza, a Jej forma wciąż rośnie? 

Kolejny start naszej złotej medalistki z Igrzysk Olimpijskich w Tokio i kolejny rekord życiowy. 

Podczas Halowego Mytingu Orlen Copernicus Cup w Toruniu 22 lutego br., Natalia Kaczmarek 

zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m z wynikiem 51,15 s ustanawiając swój nowy rekord życiowy. 

Facebook - Orlen Copernicus Cup, Facebook - Orlen Copernicus Cup/Aktualności, Sport Onet 

https://www.facebook.com/copernicuscup/videos/639253827380720/
https://www.copernicuscup.pl/pl/aktualnosci/item/539-niesamowity-orlen-copernicus-cup-za-nami.html
https://sport.onet.pl/lekkoatletyka/polka-zapowiada-walke-o-obrone-tytulu-latwo-zlota-nie-oddamy/wmw27tz
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Przypomnijmy, że jeszcze 13 lutego rekord życiowy Natalii wynosił 51, 58 s. Tym wynikiem za-

jęła  pierwsze miejsce w biegu na 400 m podczas Halowego Mityngu Lekkoatletycznego we francuskim 

Metz. 

Co mówi o swojej formie Zawodniczka KS AZS_AWF Wrocław? (źródło: www.sport.onet.pl) 

— To jest super wynik, bo jeszcze niedawno byłby to rekord Polski, ale wiem, że mogłam pobiec szybciej. Mam na-

dzieję, że uda się w kolejnych startach. Do Belgradu mogą pojechać i wystartować indywidualnie tylko dwie dziewczyny, 

więc muszę się dostać na mistrzostwa świata, a nie jest to łatwa sprawa. Jeśli uda mi się tam pojechać, to będę chciała 

właśnie w Belgradzie pobić rekord życiowy — mówiła Kaczmarek chwilę po starcie w Copernicus Cup. 

Natalia – gratulujemy i trzymamy kciuki jeszcze mocniej.  

Judo 

Wszyscy potrzebujemy pozytywnych wiadomości, dlatego z ogromną radością dzielimy się z Wami 

sukcesem naszych Studentek, Pauliny Szlachty i Kingi Wolszczak  

Podczas turnieju Judo Warsaw European Open odbywającego się w dniach 26-27.02.2022 r.  

 

Paulina zajęła III miejsce zdobywając brązowy medal w kategorii kobiet do 48 kg, 

Kinga zajęła III miejsce zdobywając brązowy medal w kategorii kobiet do 78 kg. 

Naszym Zawodniczkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za piękne wyniki. 



#wiedza       #sport       #sukces 

 Spis  

treści 

Życie Akademickie – Newsletter luty-marzec 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 56 

 

 

 



#wiedza  #sport  #sukces 

Spis 

treści 

Życie Akademickie – Newsletter styczeń 2022 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 57 

Redakcja Życia Akademickiego : 
Redaktor naczelna - Ligia Poniatowska, Redaktor techniczny – Anna Cierniak, Adam Stępień 
Współpracownicy- Edyta Pieniacka, Elżbieta Jakubczak, Małgorzata Ciemna, Fot. Andrzej Nowak 
Adres redakcji: Wrocław, ul. Banacha 11, e-mail: zycie@awf.wroc.pl, tel. 602695221, 609109764. 

Anegdoty Henryka Nawary 

Bitwa pod Grunwaldem 

Na obóz sportowy przyjechali studenci z Kazachstanu. 

Biorą udział w biegu patrolowym. Docierają wraz z sześcioma 

innymi kolegami na moje stanowisko. 

– Panowie, waszym zadaniem jest podzielić się na dwa zespoły

i zainscenizować trzyminutową bitwę pod Grunwaldem wraz

z ceremoniałem, który ją poprzedzał.

– O co chodzi z tym Grunwaldem? – pytają kolegów Kazacho-

wie.

– Tam Paljaki pabili Giermańcow – wyjaśnia krótko jeden z

kumpli.

– Aha!

Zaczyna się bitwa, poprzedzona sceną przekazania przez

„Krzyżaków” dwóch nagich mieczy „Polakom”. Kazachowie nie rozumieją, co się dzieje, przewracają 

oczami. Gdy jednak pada komenda: „Do boju!”, Kazachowie rzucają się na „Krzyżaków” z okrzykiem: 

„Haende hoch!”, następnie dopadają jednego z leżących, kłują go patykami i z tryumfalną miną krzyczą 

wniebogłosy: 

– Hitler kaputt!

Koncert 

Ci sami dwaj studenci z Kazachstanu. Okazało się, że jeden z nich gra na pianinie. 

– Może nam pan coś zagra – proponuję.

– Kakoj utwór: klasiczieskij czy normalnyj? – dopytuje.

– Klasyczny, proszę.

Gra Do Elizy. Wychodzi mu to marnie, myli się co chwilę. Kolega „artysty”, widząc dezaprobatę na

mojej twarzy, nachyla się do kumpla i szepce: 

– Zagraj Marsz Brygady.

H. Nawara

mailto:zycie@awf.wroc.pl
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