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Przed uczelnią nowe poważne wyzwania
Obchody 60-lecia były znakomitą okazją do podsumowania i przedstawienia niemałego dorobku i uzmysłowienia sobie, jaką drogę przeszła uczelnia
od skromnego Studium Wychowania Fizycznego, ulokowanego na skraju
Parku Szczytnickiego, do w pełni akademickiej, dynamicznie rozwijającej
się na obszernych terenach Stadionu Olimpijskiego uczelni.
Nadal w czołówce
Miarą dokonań jest między innymi pozycja AWF Wrocław w liczącym się
rankingu Szkół wyższych, od sześciu lat ogłaszanym przez „Rzeczpospolitą”. Nasza AWF zawsze plasowała się w pierwszej trójce uczelni wychowania fizycznego, a dwukrotnie była na pierwszym miejscu. W tym roku
jest na trzecim- za warszawską i poznańską AWF (wraz z Oddziałem w
Gorzowie Wlkp.) Wśród 89 publicznych uczelni (obok 92 niepublicznych) w
kraju zajmujemy 54 miejsce. W poprzednich rankingach byliśmy klasyfikowani znacznie wyżej – nawet na 42 i 43 miejscu, więc rodzi się pytanie,
dlaczego tak „omsknęliśmy się”?
Tym bardziej może to dziwić, gdy się słyszy opinie o stałym dynamicznym rozwoju naszej uczelni. Odpowiedź jest prosta – inne uczelnie rozwijają się jeszcze bardziej dynamicznie. Nadeszły czasy liczenia się z ostrą
konkurencją i w tej dziedzinie. Szanse przetrwania będą mieli tylko najlepsi.
Czas na zamiany
Nowa zasada finansowania uczelni zakłada zwiększanie środków dla dużych uczelni oraz stopniowe zmniejszanie ich dla małych. Już w przyszłym
roku uczelnie otrzymają 70% sumy poprzedniej dotacji oraz 30% środków
wyliczonych według nowego algorytmu, bardzo niekorzystnego dla mniejszych uczelni. W następnych latach parytet zmieni się na: 60% do 40%, a
docelowo 50% na 50%. Ministerstwo chce w ten sposób stworzyć warunki
do konsolidacji uczelni przez partnerstwo uczelni publicznych i prywatnych,
przechodząc z czasem w związki.
Wobec proponowanych zmian, aby uzmysłowić perspektywę trudnej sytuacji finansowej uczelni, rektor Tadeusz Koszczyc powołał specjalną komisję, która ma przygotować projekt restrukturyzacji uczelni, a także program jej funkcjonowania w sytuacji ograniczonych dotacji. Na czele komisji
stanął prorektor prof. Juliusz Migasiewicz.
W ramach tej komisji powołane zostały odpowiednie podkomisje, które do
30 kwietnia br miały przedłożyć odpowiednie wnioski i propozycje dotyczące m.in.:
- zmiany w organizacji kształcenia; zmiany programów i planów studiów,
analizy zatrudnienia kadry, promocji wydziału czy kierunku,

4

Biuletyn Absolwenta nr 40

- zmiany w organizacji administracji, analizy przychodów i kosztów itd.,
- opracowanie projektu chronologii wprowadzania poszczególnych zmian.
Jak orzekł przewodniczący komisji – prof. J. Migasiewicz (wypowiedź w
Życiu Akademickim Nr 111, 2007), propozycje i projekty będą do wglądu w
Internecie i będzie można zgłaszać swoje uwagi, pomysły i rozwiązania.
Pod koniec czerwca, na posiedzeniu Senatu sprawa zostanie przedyskutowana i podjęta odpowiednia uchwała.
Zdaniem prof. Migasiewicza musimy zrobić wszystko, aby obniżyć koszty funkcjonowania uczelni, nawet zrestrukturyzować się, ale nie może to
być powodem do obniżenia jakości kształcenia. Powinniśmy starać się o
podwyższenie kategorii, aby awansować do grona uczelni otrzymujących
dotacje na badania naukowe.
Kolejne historyczne wyzwanie
Stojące przed Władzami Uczelni problemy są poważne i niełatwe do rozwiązania, a konsekwencje podjętych dzisiaj decyzji będą dalekosiężne.
Ale nic nowego pod słońcem. W przeszłości, ówczesne kierownictwa uczelni, również stawały przed poważnymi dylematami i musiały podejmować
skutkujące po dziś dzień decyzje. Gdyby nie ryzykowne decyzje Zbigniewa
Skrockiego, to by nigdy nasza uczelnia nie powstała. Po krótkim czasie
funkcjonowania 3-letnich studiów przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Wrocławskiego, trzeba było o własnych siłach tworzyć odrębną, samodzielną
jednostkę. Wkrótce należało przestawić system studiów z 3-letnich na 4letnie pełne studia magisterskie.
Już w latach 70-tych podejmowaliśmy próbę przejścia na system studiów
3 + 2, co wówczas budziło ogromne sprzeciwy i opory. Należy żałować, że
do tego nie doszło, bo dzisiaj bylibyśmy w ścisłej czołówce uczelni równających do standardów europejskich.
Prowadzony przez lata system specjalizacji też musiał zostać zmodyfikowany i trzeba było tworzyć osobne kierunki – trenerski, turystyki i rekreacji oraz rehabilitacji. Z niektórych z nich powstały nowe wydziały – na
krótko (a szkoda) turystyki i rekreacji, a na trwałe, rehabilitacji ruchowej – fizjoterapii.
Warto także choćby tylko wspomnieć o staraniach i zabiegach o uzyskanie praw do doktoryzowania czy nadawania stopnia doktora habilitowanego.
A już nawet nie ma co wspominać o permanentnych perturbacjach z pozyskiwaniem obiektów – Banacha 11, „Zameczek”, Witelona 10, Na Grobli,
nie mówiąc o ośrodkach w Zieleńcu i Olejnicy. Problemów nigdy nie brakowało.
Normalną rzeczą jest, przyjmowanie zastanej rzeczywistości za oczywistą normalność, bez rozpamiętywania jak poprzednicy do tego dochodzili. Ale warto czasami sięgnąć pamięcią wstecz, aby podbudować się dzisiaj
myślą: „potrafili poprzednicy, potrafimy i my!”
Biuletyn Absolwenta nr 40
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Problemy są po to..., aby je rozwiązywać
Chcąc sprostać stojącym przed Uczelnią wyzwaniom, należy faktycznie
ostro brać się do roboty i nie dać się zepchnąć na margines. Słusznie
podkreśla prof. Migasiewicz, że należy przede wszystkim wytyczyć główne kierunki zmian i realne ramy czasowe.
Problemów jest wiele:
- Jak nadal funkcjonować w systemie szkolnictwa wyższego kształcącego kadry w zakresie kultury fizycznej, aby sprostać konkurencji i przyciągać kandydatów na studia.
- Rada: zachować t o ż s a m o ś ć! Postawić na „wrocławskiego konia”.
Chyba najbardziej konkurencyjni możemy być w niektórych dziedzinach
rekreacji ruchowej i fizjoterapii oraz w kilku dyscyplinach sportowych.
- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że minął czas dominującego dotychczas
profilu nauczycielskiego. Nawet kończący specjalizację nauczycielską chcą
uzyskiwać dodatkowe uprawnienia. Wyraźnie nadszedł czas odwrócenia
proporcji – postawienia na kierunki i specjalności, które dotychczas uważane były za poboczne. Dzisiaj społeczne zapotrzebowanie jest na specjalistów: z aerobiku, fitness, gimnastyki relaksacyjnej, tańców nowoczesnych,
windsurfingu, żeglarstwa, snowboardu, sportów walki itp.
Z dobrym rozeznaniem rynku należy rozwijać te dziedziny, na które jest
zapotrzebowanie, które są przyszłościowe. Wielu pracowników uczelni bardzo udanie prowadzi przeróżną działalność na własną rękę i to już jest
cenny kapitał do zagospodarowania.
- M a r k e t i n g – to powinna być sprawa nie tylko władz uczelni, ale
każdego pracownika, każdego zakładu i zespołu dydaktycznego. Każdego! W wielu jednostkach nikt nie myśli w tych kategoriach, bo niby dlaczego? „My robimy czystą dydaktykę, czy naukę”.
Dla przykładu Zakład Gimnastyki może „sprzedawać” swoje usługi szkołom – organizując warsztaty metodyczne dla nauczycieli, sportowi – usprawniając np. piłkarzy (prowadząc tzw. ćwiczenia ogólnorozwojowe), szkolić i
doszkalać w ramach aerobiku czy fitness, organizować turnieje aerobiku,
wydawać materiały szkoleniowe, itd., itd.
Inny przykład. Uczelnia nasza powinna być wręcz wzorcową jednostką
szkolenia w ramach sportów osób niepełnosprawnych. Sama uczelnia, jak
i środowisko wrocławskie ma w tej dziedzinie już niezły dorobek i z łatwością może go pomnażać. Dla przykładu: Ośrodek w Olejnicy można bez
większego problemu przystosować do prowadzenia tam szkolenia dla osób
niepełnosprawnych. Przykłady można mnożyć i mnożyć.
Wiele można będzie osiągnąć, jeżeli Władze Uczelni nie pozostaną same
z tą mnogością problemów, a pozyskają jak najszersze grono pracowników. Oczywiście, nie wszyscy są kreatywni i nie wszystkim dobro uczelni

leży na sercu. Jednakże, to nie pusty slogan, że: „wszystko zależy od
ludzi”!
Na potwierdzenie tego, jeszcze jeden przykład. Jak zawsze kreatywny
prof. Tadeusz Bober zdołał stworzyć na naszej uczelni silną katedrę Biomechaniki z liczącą się w środowisku pracownią naukową. Zdając sobie sprawę, że na swojskim zamkniętym podwórku niewiele zdziała, nawiązał współpracę z Politechniką i Akademią Medyczną, a także z zagranicznymi ośrodkami i dzięki temu „nasza biomechanika” ma wysoka pozycję, idzie do
przodu i rozwija się. Nic, tylko naśladować!
Doskonałym przykładem udanej współpracy z inną uczelnią może być
przejęcie przez naszą uczelnię Studium WF i Sportu Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy też i inne doświadczenia, choćby ze współpracy z niepublicznymi uczelniami w Jeleniej Górze, Legnicy czy w Opolu.
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I na koniec
Ponoć najłatwiej jest udzielać rad, a dużo trudniej samemu to robić. Ale
zanim zacznie się coś robić, warto wcześniej wszystko dobrze przemyśleć
i zasięgnąć rady innych.
-Wśród licznej rzeszy naszych absolwentów nie brakuje jednostek, które
osiągnęły sukces w wielu dziedzinach, nie tylko w sporcie, ale także w
ogólnie pojętym biznesie. Wato sięgnąć i do tej skarbnicy praktycznej wiedzy. Bardzo dużym doświadczeniem może służyć nasz absolwent Andrzej
Staniszewski, zajmujący się organizacją imprez w Hali Stulecia. Doskonale sprawdził się między innymi podczas organizacji niedawnego zjazdu
absolwentów w tejże Hali.
- Przepisy i zarządzenia podobno można interpretować na dwa sposoby:
angielski – na co przepisy pozwalają i niemiecki – czego zabraniają. W tej
nowej i niewątpliwie trudnej dla uczelni sytuacji, chyba warto przyjąć system angielski – „co w tej sytuacji da się ugrać?” Nie jest to żaden „dopust
Boży”, bo nie z takich opresji uczelnia wychodziła obronna ręką. Chociażby
sławetna powódź w 1997 roku. Szkód było co niemiara, ale dzięki temu
nieszczęściu mamy wyremontowanych i zmodernizowanych kilka obiektów.
- Ten nawał pracy spadł akurat na tę ekipę zarządzającą uczelnią, ale
podobnie jak poprzednicy, tak i następcy też będą mieli co robić. A więc do
dzieła!
Ryszard Jezierski
PS. Pod rozwagę:
„Teraz nowość wypiera jakość. Dzisiaj nie pytają, czy to jest dobre,
pytają – czy to jest nowe.”
Ryszard Kapuściński
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Z życia Uczelni
Nowa inwestycja na Polach Marsowych
(Skrócony przedruk z „Życia Akademickiego”)
22 lutego Senat AWF we Wrocławiu zapoznał się z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną nowej inwestycji na terenie Pól Marsowych
na Stadionie Olimpijskim i zatwierdził do realizacji projekt autorstwa arch. Jerzego Filarowskiego z Pracowni Projektowej Architektoniczno-Plastycznej w Środzie Śląskiej.
Co jest...
Teren objęty projektem
zlokalizowany jest na Stadionie Olimpijskim, w jego
południowo-zachodniej
części, wzdłuż ulicy Mickiewicza. Ma powierzchnię
około 55 770 m2. Ograniczony jest od wschodu
aleją wjazdową na teren
Stadionu, łączącą ulicę
Mickiewicza z pergolą
przed boiskiem głównym,
od południa ulicą Mickiewicza, od północy główną aleją wjazdową i od zachodu terenem kampingu.
Jest to teren Pól Marsowych, zagospodarowany, o nawierzchni trawiastej,
będący dawniej polem zlotowym, otoczonym wałami ziemnymi (wschód,
południe, zachód), pełniącymi rolę osłon oraz trybun. W osi symetrii terenu
(północ-południe) w trybunie ziemnej zlokalizowana jest trybuna główna o
konstrukcji żelbetowej. Jest to obiekt zrealizowany w latach 30. ubiegłego
stulecia w ramach przygotowań do olimpiady berlińskiej. Obiekt wykonano
jako trybunę o wyższym standardzie, z przeznaczeniem dla gości honorowych oraz ich otoczenia. Ogólną pojemność trybuny określa się na 2500
osób. Pod płytą widowni znajdowały się pierwotnie różnego rodzaju pomieszczenia techniczne, sanitarne i rekreacyjne, oraz najprawdopodobniej garaże dla samochodów osobowych dostojników, wozów straży pożarnych i
ambulansów pogotowia.
W chwili obecnej obiekt wraz z pasem terenu, przylegającego do ulicy
Mickiewicza, jest dzierżawiony przez różne podmioty gospodarcze, w przeważającej części branży motoryzacyjnej. Na całej szerokości istniejącego
8
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obiektu i na przejściach na teren placu zlotowego, wzdłuż jego boków, nawierzchnia jest utwardzona i zagospodarowana substandardowymi obiektami pomocniczymi.
Kubatura obiektu istniejącego wynosi 4 635 m3, powierzchnia jego zabudowy – 1 215 m2. Konstrukcja obiektu ramowa, żelbetowa.
Stan obiektu zły, bez możliwości adaptacji dla potrzeb AWF. Przewiduje
się jego rozbiórkę.
Co będzie...
Nowo projektowany budynek trybuny zlokalizowano w miejscu istniejącej
trybuny głównej, przeznaczonej do likwidacji, w centralnej części dostępnego terenu, między istniejącymi trybunami ziemnymi, przeznaczonymi do
przebudowy.
Obiekt ma pełnić funkcje:
– trybuny głównej z siedziskami indywidualnymi dla 2500 widzów,
– zaplecza szatniowego, magazynowego i logistycznego dla planowanych
na placu zlotowym boisk,
– dydaktyczną jako zaplecze i siedziba Katedry Zespołowych Gier Sportowych,
– usługową, gastronomiczną, odnowy biologicznej.
Budynek trybuny to obiekt o wysokości 11,5 m. Wymiary budynku w rzucie: długość – 55 m, szerokość – 33
m. W części centralnej dachu (tarasu), w nawiązaniu do formy budynku oryginalnego (z lat 30. ubiegłego
wieku), zaproponowano subdominantę, którą stanowi ażurowa wieża
zegarowa (informacyjna). Pod płytą
widowni zaprojektowano trzy kondygnacje użytkowe (piwnicę, parter, I
piętro). Nad płytą widowni zaprojektowano jedną kondygnację, mieszczącą pomieszczenia pracowników
naukowych.
W części podziemnej zlokalizowano salę sportową (dla osiągnięcia
właściwej wysokości), szatnie oraz
pomieszczenia techniczne (wentylatornie).
Wszystkie poziomy obiektu są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Widownia ma 21 stopni (poziomów)
Projekt nowego obiektu
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i jest podzielona na 8 sektorów obsługiwanych przez 7 ciągów komunikacji.
Ponadto plan zagospodarowania Pól Marsowych obejmuje:
– budowę kompleksu oświetlonych boisk otwartych do gier: sześć pełnowymiarowych boisk o nawierzchni trawiastej, dwóch boisk o nawierzchni
trawiastej sztucznej, jednego pełnowymiarowego boiska o nawierzchni
sztucznej oraz jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni piaskowej,
– budowę urządzeń towarzyszących obiektom sportowym, w tym sanitariaty, szatnie, natryski, biura, parkingi.
Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 13 mln złotych; planuje
się wystąpienie o jego dofinansowanie kwotą 9,1 mln zł (w transzach: w
roku 2007 – 500 tys. zł, w 2008 – 5 600 tys. zł i w 2009 – 3 000 tys. zł);
Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2007-2009.

Prof. Tadeusz Koszczyc członkiem Centralnej Komisji
ds. Tytułu i Stopni Naukowych
Prof. Tadeusz Koszczyc – rektor naszej uczelni został wybrany w
drodze głosowania na wszystkich uczelniach wychowania fizycznego na członka Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych –
organu funkcjonującego na podstawie ustawy z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2003 r).
Do zadań Komisji należy:
- przyznawanie prawa poszczególnym jednostkom naukowym i naukowobadawczym do nadawania stopnia naukowego doktora,
- weryfikacja rozpraw doktorskich i przyznanych stopni naukowych doktora,
- zatwierdzanie i nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- zatwierdzanie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 25 stycznia rektor T. Koszczyc podziękował za głosy oddane na jego kandydaturę, informując jednocześnie, że środowisko akademii wychowania fizycznego wybrało w drodze głosowania
również profesorów warszawskiej Akademii: prof. Henryka Sozańskiego,
rektora tej uczelni, oraz prof. Andrzeja Wita, byłego rektora tej uczelni (absolwenta wrocławskiej AWF). „Zdaję sobie sprawę ze swojej roli w Komisji –
powiedział prof. T. Koszczyc. – Będę zabiegał głównie o odpowiednie prezentowanie nauk o kulturze fizycznej, a także o formalne zabezpieczenie
rozwoju naukowego w uczelniach wychowania fizycznego”.
Warto przypomnieć, że w latach 1994-96 reprezentantem naszej uczelni
oraz nauk o kulturze fizycznej w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i
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Stopni Naukowych był prof. dr hab. med. Zdzisław Zagrobelny, pełniący
funkcje rektora naszej uczelni przez cztery kadencje: w latach 1984–1990
oraz w 1996-2002.
(a-k)

Zmiana na stanowisku kanclerza
6 marca Senat uczelni wyraził pozytywną opinię na temat zatrudnienia dr.
Zdzisława Paligi na stanowisku kanclerza na wniosek JM Rektora prof. T.
Koszczyca. „Dr Zdzisław Paliga jest wieloletnim pracownikiem Akademii,
pełniącym także wcześniej wiele znaczących
funkcji w administracji państwowej. Jego znajomość zagadnień związanych z rozwojem
uczelni i zarządzaniem zasobami ludzkimi to
wiedza, ale też i umiejętności dające nadzieję na dobre prowadzenie spraw gospodarczoadministracyjnych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” – stwierdził rektor
T. Koszczyc.
Mgr inż. Mariusz Kłosowski, pełniący od 1
października 2005 r. obowiązki kanclerza, był
zatrudniony na czas określony. Odszedł z
AWF na mocy porozumienia stron.
Dr Zdzisław Paliga ukończył studia na AkaDr Zdzisław Paliga
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku 1977. Podjął pracę na etacie asystenta w Zakładzie Lekkoatletyki AWF we Wrocławiu, gdzie doktoryzował się w 1986 r., awansując na
stanowisko adiunkta. W latach 1981-85 pracował dodatkowo jako inspektor
ds. organizacji imprez sportowych w Organizacji Środowiskowej AZS we
Wrocławiu, a następnie w latach 1985-92 był trenerem-koordynatorem Wrocławskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i Makroregionu Dolnośląskiego. W roku 1993, będąc nadal adiunktem w Katedrze Lekkoatletyki,
awansował na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i pozostał na tym stanowisku do
1999 roku, kiedy to objął kierownictwo Działu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Następnie awansował na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Od 2002 roku w Akademii
Wychowania Fizycznego pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. infrastruktury i inwestycji. W latach 2002 –2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Konfederacji Sportu. Jest od wielu lat wiceprezesem Organizacji Środowiskowej i Klubu Środowiskowego AZS we Wrocławiu. (a-n)
(Foto: A. Kiczko)
Biuletyn Absolwenta nr 40
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

zaprasza na nowy kierunek studiów - Sport

Wrocławskie Juwenalia 2007

1. Studia są dwustopniowe.
Pierwszy stopień stanowią studia licencjackie, trzyletnie (6 semestrów),
kończą się uzyskaniem uprawnień:
- Licencjata w zakresie sportu, upoważniający do studiów magisterskich,
- Trenera uzdolnionego sportowca w określonej dyscyplinie,
- Menedżera sportu.
2. Dla absolwentów studiów licencjackich będzie istniała możliwość
studiowania na drugim stopniu kształcenia - 2-letnich studiach magisterskich na projektowanych specjalnościach:
- Trener odnowy biologicznej,
- Coach sportowy,
- Menedżer firmy sportowej,
- Trener osób niepełnosprawnych,
- Specjalista metrologii sportowej.
3. Absolwent kierunku „Sport" będzie posiadać wiedzę:
- Psychospołeczną, biologiczną, medyczną, organizacyjną i prawną, oraz
ekonomiczną i marketingową.
4. Absolwent będzie posiadać umiejętności:
- Projektowania, realizacji i kontrolowania procesu trenowania uzdolnień
sportowca w różnych dyscyplinach sportu:
- Zarządzania organizacją sportową w szczególności:
- organizowania współzawodnictwa sportowego i przedsięwzięć sportowych.
5. Absolwent będzie przygotowany do:
- Samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego.
- Inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.
- Edukacji i wychowania poprzez sport.
6. Możliwości zatrudnienia absolwenta:
- Związkach i zrzeszeniach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, w
szczególności w klubach.
- W instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.
W roku akademickim 2007/2008 przewidujemy nabór kandydatów
w następujących dyscyplinach sportu:
- Piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
- Judo, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, tenis stołowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze dla
kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu w roku akademickim 2007/2008.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni:
www.awf.eroc.pl

W odróżnieniu od lat poprzednich, tegoroczne Juwenalia studenci wrocławskich uczelni zorganizowali wspólnie w jednym terminie - 17–19 maja.
Mimo nienajlepszej pogody w dniu 17 maja, żakowska brać, dosyć licznym
pochodem przemaszerowała z Placu Grunwaldzkiego do Rynku, gdzie w
trakcie uroczystości otwarcia Juwenalii włodarze miasta przekazali studentom symboliczne klucze do bram grodu.
Na poszczególnych uczelniach odbywały się typowe dla tego święta imprezy, a centralnym punktem gromadzącym ogół żakowskiej braci był Stadion Olimpijski, gdzie na Polu Marsowym donośnie grały liczne „kapele”, a
między innymi T-Love, Kult i inne.
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Prof. Krystyna Zatoń
otwiera Wuefalia

strzostw Dolnego Śląska w Aerobiku –
2007” – od lat sztandarowej imprezy
Wuefalii, gromadząc setki uczestników.
Podobnie było i w tym roku.
Na starcie stanęło wiele zespołów z
wrocławskich, a także z legnickiej uczelni (stąd nazwa Dolnośląskie, a nie tylko Wrocławskie Akademickie Mistrzostwa). Poziom prezentacji poszczególnych układów był wysoki, a wybijały się
zespoły z naszej uczelni, czemu nie ma
się co dziwić, gdyż od lat w tej dziedzi-

Tradycyjnie na naszej
uczelni Juwenalia noszą nazwę „Wuefalii”. W tym roku
organizowali je przedstawiciele Samorządu Studenckiego: Bartosz Kubicz,
Paweł Kosiński, Rafał Świerczek, Kinga Kuszelewska
wraz z gronem współwykonawców oraz pracowników
wielu zakładów dydaktycznych.
Oficjalne otwarcia Wuefalii
nastąpiło w chwili rozpoczęcia „XV Akademickich MiFoto: H. Sienkiewicz

Foto: H. Sienkiewicz

Wuefalia

Pokaz Mistrzyń
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Foto: H. Sienkiewicz

Foto: H. Sienkiewicz

Foto: H. Sienkiewicz

nie wspaniale rozwija się specjalizacja, prowadzona przez wysokiej klasy specjalistki: Alicję Rutkowską-Kucharską, Annę Jagusz, Katarzynę
Fujarczuk i Aleksandrę Sikorę. Podopieczne tej ostatniej – Akademickie Mistrzynie Polski 2007 – Klaudyna Dąbkiewicz, Ewa Bylok i Magdalena Lis zaprezentowały wspaniały pokaz, wprawiając w zachwyt półtoratysięczną widownię.
Dopełniające turniej aerobiku pokaNajlepszy zespół zawodów
zy wymienionej trójki, a także akro- Aerobik 2007
batycznego zespołu „Fly cube”, poziomem wykonawstwa – doskonałą techniką, artyzmem i finezją ruchu wprawiły widownię we wręcz euforyczny nastrój, oklaskom nie było końca.
Nastrój podkręcał jeszcze prowadzący ze swadą konferansjerkę Zbigniew
Najsarek (prezes elekt Stowarzyszenia Absolwentów). Składający do druku ten numer Biuletynu Kol. Henryk Sienkiewicz opracował gustowne okolicznościowe dyplomu, a była ich cała fura, gdyż wszyscy uczestnicy je
otrzymali.
Poza tą sztandarową imprezą odbyło się jeszcze wiele innych, choć już
nie tak licznie obsadzonych i nie tak tłumnie odwiedzanych, a między innymi:
- pływackie mistrzostwa uczelni,
- turniej piłki nożnej (Pole Marsowe) i
plażowej piłki siatkowej (przed akademikiem),
- kulturystyka i wyciskanie sztangi,
- bieg na szczyt akademika (10 pięter),
- a także: „sumo”, „pstrąg-man”, sporty dziwne (np. rzut jajkiem),
- w Klubie Discus – bardzo udany wieczór karaoke, seanse filmowe itd.
Nasuwające się refleksje;
- Pozytywny objaw – jednoczenie się
wrocławskiego środowiska akademickiego; odejście od zasady: „każdy sobie
rzepkę skrobie”.
Pokaz akrobatów z grupy
- Zbyt mało liczny udział studentów, a
„Fly cube”

Zbyszek prowadzi zawody w aerobiku
szczególnie jako aktywnych wykonawców. Idąc na łatwiznę, kontraktuje
się mniej lub bardziej profesjonalne zespoły, otwiera kasy, opłaca ochroniarzy i ... ”z głowy”.
- Wyraźnie brakuje masowej imprezy sportowo-rekreacyjnej, przyciągającej większą rzeszę studentów z poszczególnych uczelni. Aż się prosi, aby
wuefiacka brać wyszła z jakąś interesującą propozycją np. jakichś „prostych – łatwych i przyjemnych turniejów”, jakiegoś biegu przełajowego, turnieju tańca itp. Rzecz na pewno warta zachodu, która może przynieść uczelni wiele korzyści.
Warto też zastanowić się nad jakąś ogólnostudencką imprezą artystyczneą, coś na wzór tego, co się tak znakomicie udawało w latach 70-tych w
Pałacyku przy ul. Kościuszki – z inicjatywy Henryka Nawary i Marka Stasiaka.

AWF z obszernymi terenami Stadionu Olimpijskiego i liczną kadrą specjalistów w wielu dziedzinach sportu, rekreacji i turystyki ma co zaoferować
całemu wrocławskiemu środowisku akademickiemu. A Juwenalia są ku temu
znakomitą okazją.
Ryszard Jezierski
Biuletyn Absolwenta nr 40
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Wieczornica poświęcona prof. Bogdanowi
Czabańskiemu – 24.04.2007 r.

Po spotkaniu w „Dworze Polskim”

Foto: Słoniu

Foto: H. Sienkiewicz

Foto: Słoniu

W dniu 27.03.2007 r. Zarząd
Stowarzyszenia Absolwentów
AWF gościł w „Dworze Polskim”
przedstawicieli 18 roczników,
absolwentów z lat 1950-2006.
Wiceprezes Stowarzyszenia dr
Ryszard Jezierski omówił przebieg uroczystości Jubileuszowych, podkreślając liczny udział
w nich naszych absolwentów.
Zachęcił do organizacji spotkań
rocznikowych, deklarując poR. Jezierski prowadzi spotkanie
moc Stowarzyszenia w ich organizacji (zakup znaczków pocztowych, dane o absolwentach). Namawiał
do pisania materiałów wspomnieniowych do naszego „Biuletynu Absolwenta”, które zostaną wykorzystane w kolejnej „Księdze wspomnień”.
Omówił kalendarz spotkań jubileuszowych roczników w bieżącym roku,
takich jak 10, 20, 30, 40, 50-leciu rozpoczęcia czy zakończenia Uczelni.
W miłej atmosferze przebiegała dalsza część spotkania. Dyskusja wykazała duże zainteresowanie problematyką życia uczelni, dzielono się wrażeniami ze spotkań rocznikowych.
W swoim wystąpieniu opowiedziałem
o spotkaniach naszego rocznika, których odbyło się 14 w różnych miejscowościach gdzie mieszkają nasi absolwenci, a nawet jedno spotkanie odbyło się w dawnej Czechosłowacji. Nasze spotkania dokumentujemy licznymi zdjęciami, filmami a nawet folderaUczestniczki spotkania
mi, co stanowi miłą pamiątkę.
Nasuwa się ogólny wniosek z tego spotkania: Stowarzyszenie chce być
w stałym kontakcie z przedstawicielami roczników naszych absolwentów i
absolwentami, w czym widzi sens funkcjonowania naszej organizacji, i o to
do naszych Absolwentów apelujemy.
Jan Ryszard Łopuszański
Rocznik 1958
16
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Jesteśmy świadkami tworzenia przez nasze Stowarzyszenie sympatycznej i pożytecznej tradycji. Mam na myśli spotkania w klubie Absolwenta, za
jaki przywykliśmy już uważać kawiarnię w Dworze Polskim, poświęcone
wspomnieniom o naszych nauczycielach czy też popularnych a ciekawych
absolwentach. Było już kilka takich spotkań, a ostatnie poświęcone pamięci Bogdana Czabańskiego, nauczyciela i absolwenta zarazem, którego od
kilku lat nie ma wśród nas, odbyło się w kwietniu w rocznicę Jego urodzin.
Zarząd poprosił mnie o prowadzenie tego spotkania, więc miałem dobry
wgląd w tok licznych wystąpień spośród grona około 70 osób obecnych.
Byli młodzi i starsi, uczniowie i koledzy współpracownicy. Prezentację sylwetki Bogdana zaczął uczeń i wieloletni współpracownik, aktualny Rektor
Tadeusz Koszczyc. Wspólnie z Andrzejem Nowakiem przygotowali interesujący, retrospektywny materiał fotograficzno – filmowy. Ładny przegląd
przez lata wprowadził obecnych
w tamte minione czasy od niemal początków Uczelni po zdarzenia współczesne i stworzył
klimat do wspomnień bardziej
osobistych. Zaczęło się od końca, czyli ostatniej owocnej inicjatywy Bogdana, którą było
utworzenie Centrum Historii
Uczelni. O tej inicjatywie, bardzo cennej i skutecznie rozwijanej, powiedział aktualny kieJM Rektor wspomina
rownik Centrum Zbigniew Naprof. B. Czabańskiego
glak.
Foto: H. Sienkiewicz

Z życia Organizacji

A potem szły wspomnienia...
Karmena Stańkowska, studentka medycyny, która równolegle studiowała
wychowanie fizyczne była osobą pamiętającą najwcześniejsze chwile Bogdana – studenta, a potem asystenta i profesora. Wypada przypomnieć, że
w składzie: Karmena, Włodek (Wompel) i Bogdan powstawały w klimacie
obozów letnich i zimowych wiersze (... a pan z fajansu muszlę miał, w którą
z taktem składał....) i piosenki, które przetrwały do dzisiaj. Karmena również wspominała o powodzeniu Bogdana u pań, dyskretnie dystansując się
od aprobaty pewnych, nazwijmy to niuansów, towarzyszących temu powodzeniu. W tych wspomnieniach były też opisane pasje żeglarskie BogdaBiuletyn Absolwenta nr 40
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na. Jako współpracownika, a potem kierownika zakładu pływania w latach
50-tych przypomniała Lalka Naorniakowska-Trojanowska, a pewne sformułowanie o Jego wymaganiach kierowniczych wzbudziło ogólną wesołość.

Wuefiacy-artyści w Dworze Polskim
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I tak wspomnienia płynęły...
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Foto: H. Sienkiewicz

Bogdan był np. prekursorem w
skali kraju nowej specjalności naukowej mocno osadzonej w naukach o kulturze fizycznej - teorii
nauczania i uczenia się motorycznego, znanej w literaturze anglosaskiej jako motor learning. Taka pozycja zasługuje na podkreślenie
chyba bardziej niż Jego ważne funkcje akademickie jak dziekaństwo,
Foto: H. Sienkiewicz
protektorstwo i wieloletnie kierowanie katedrami pływania, a potem dydaktyki. Wychował grupę doktorów, a
wśród nich już są już i profesorowie, co stawia Go w randze twórcy szkoły
naukowej. Mówiono również o licznych pasjach Bogdana w tym szczególnie o narciarstwie (uczył narciarstwa późniejszego guru narciarstwa krajowego Bronka Haczkiewicza!!), tenisie, a nawet próbie lotniarskiej, o czym
wspomniał Staszek Maksymowicz. Oddany nauczyciel, bo tak należy ocenić Jego pedagogiczne pasje, nie mógł pozostać z boku studenckiego ruchu naukowego, a o Jego dokonaniach pedagogicznych na tym polu wspominała Krystyna Antoniak-Lewandowska. Były i inne wspomnienia wypowiadane przez kolegów, uczniów i
współpracowników. Przypominano
również o silnych związkach Bogdana z pływaniem krajowym np. w postaci publikacji naukowych i kierowania krajowym zespołem badawczym
na rzecz sportu pływackiego.
Dobrze jest w miłym gronie, przy
kawie wspominać swych nauczycieli
(zdawałem u niego egzamin z pływania) i kolegów (wspólnie organizowaliWszyscy z zaciekawieniem
śmy krajowe konferencje naukowe tak
słuchają wspomnień
zwane Szkoły Biomechaniki i Nauczania Czynności Sportowych). Dobrze jest być członkiem Stowarzyszenia,
które dba o swoje korzenie i kultywuje takie spotkania.
Tadeusz Bober

W gościnnym, jak zawsze, Dworze Polskim - 22 maja 2007 r. zebrało się
liczne grono chętnych do podziwiania dzieł absolwentów Naszej Słonecznej Uczelni:
- tkactwa artystycznego Elżbiety Ptak-Zatoki – Rocznik 1969,
- akwareli Tomasza Tołłoczki - Rocznik 1965,
- malarstwa – olej Magdaleny Kępki – Rocznik 2001,
- haftów Janiny Paluszek – Rocznik 1964.
Z odległej Teneryfy przybyła absolwentka z Rocznika 1973 Izabella BuryBurzymska Degen, która wprawdzie w Dworze Polskim nie prezentowała
swoich dzieł, ale rozdała zaproszenia na Wernisaż pt. „Hiszpańskie impresje” do Klubu Muzyki i Literatury Pl. Kościuszki, na 29 maja br.
Koleżanki: Nina Seniuk-Ostrowska – R. 1955 i Ada Stańczyk-Witkowska – R. 1958, bardzo udanie recytowały swoje wiersze.
Koledzy: Zbigniew Najsarek – R. 1988 (skrzypce) i Krzysztof Słonina –
R. 1990 (gitara) umilali spotkanie przerywnikami muzycznymi. Nawiasem
mówiąc obaj grają w kapeli uczelnianego zespołu tanecznego „Kalina” i
niedługo wraz z nim udają się na kolejne festiwalowe występy – tym razem
do Meksyku.
Rolę kustosza przyjęła na
siebie Koleżanka Ela PtakZatoka, która w porozumieniu z kierownictwem Dworu
Polskiego przygotowała
sztalugi i bardzo gustownie
udekorowane miejsca wystawiennicze. A wszyscy
uczestnicy spotkania zasiedli przy stołach częstując się
kawą, herbatą, ciastkami i
mocno schłodzoną wodą mineralną, co miało swój speElżbieta-Ptak Zatoka
cjalny smak, gdyż w tym
prezentuje swoje gobeliny
dniu za oknem temperatura
wynosiła około 30o C.
Poszczególni artyści w krótkich wystąpieniach zaprezentowali swoje dzieła
wraz z ciekawymi komentarzami naświetlającymi proces twórczy oraz dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Okazało się, że nasza najmłodsza
Koleżanka – Magda Kępka na wiele swoich prac znalazła nabywców nie
tylko w kraju, ale i w świecie. Jeden z obrazów, tam na miejscu, zakupił
19

Zjazdy rocznikowe
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Kolega Ryszard Łopuszański.
Byli chętni do zakupu akwareli Tomka Tołłoczki i pięknych kilimów Eli
Ptak-Zatoki, jednakże to, co oboje wystawiali stanowiło ich kolekcję, której
nie chcieli się pozbywać. Ale
w bezpośrednich rozmowach
dochodziło do wymiany zdań
i adresów oraz do wstępnych
ustaleń, co będzie można w
przyszłości pozyskać z rąk
poszczególnych wystawców.
Jeśli chodzi o poetki, to coś
bliższego o Adzie Witkowskiej czytelnicy Biuletynu
mogą dowiedzieć się z jej
opracowania drukowanego w
tym numerze, a Ninka
Ostrowska prezentowała się
już parokrotnie na łamach Biuletynu, ponadto jej piękny wiersz „My, absolwenci” zamyka księgę wspomnień wydaną na 60-lecie, Nasza Słoneczna
Uczelnia.
W podzięce, wszystkim artystom prezes Stowarzyszenia Władysław
Kopyś wręczył okolicznościowe dyplomy i dorodne róże.
Było to już trzecie niezmiernie udane spotkanie „Wuefiacy-artyści” pokazujące, jak wielu naszych absolwentów odkrywa w sobie ukryte talenty
artystyczne i spełnia się w nowym hobby czyn też pasji, która czasami
przekształca się w prawdziwy profesjonalizm.
Apelujemy do Koleżanek i
Kolegów o zgłaszanie się
samemu lub polecanie innych utalentowanych absolwentów, którzy zechcą zaprezentować się na kolejnych spotkaniach w Dworze
Polskim lub też w innym stosownym miejscu.
Jak widać nie jesteśmy tylko „nauczycielami od fikołków” i mamy się czym pochwalić. Więc śmiało, chwalMagda Kępka z prezesem W. Kopysiem
my się!
Ryszard Jezierski
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Orły i sokoły WSWF Wrocław 1953-1956
ORGANIZATOR ZJAZDU: Sławomir Mozyrko, 16-400 Suwałki, ul. Nowomniejska 4a/39 Tel. stac.: 087 567 1821 Tel. kom.: 600 365 653 lub 603 86
920
TERMIN I MIEJSCE: 3-8 września 2007 - wieś letniskowa w (Gawrach
Rudzie nad Wigrami -Suwalszczyzna
ZGŁOSZENIA: wypełnić załączony druk i przesłać na w/w adres. Osoby,
które nie wezmą udziału w zjeździe, zwracają druk z adnotacją negatywną.
PROGRAM:
A. Całodniowa wycieczka do Druskienik, a tam:
- Aqua Park
- Park Gruto - nazywany też parkiem pozostałości komunizmu. Cieszy
się dużym zainteresowaniem turystów.
- Zwiedzanie obiektów sanatoryjnych
- Obiad w zakolu Niemna
B. Wycieczka „Ciuchcią" po Wigierskim Parku Narodowym
C. Ponadto imprezy w miejscu zamieszkania będą realizowane wg naszych zainteresowań tak, by nacieszyć oko i rozruszać stare kości (RYBY
i GRZYBY, PUSZCZA, ŚCIEŻKI ROWEROWE (rowery też), SPRZĘT PŁYWAJĄCY)
Po kolacji „wyrzucam" Was z salonów na łono natury, na ognisko
KOSZTY POBYTU: 350,00 zł od osoby (płatne w dwóch ratach: 100,00 +
250,00 zł). Opłata obejmuje świadczenia:
- 5 noclegów
- pełne wyżywienie
- bankiecik
- wycieczki autokarowe do Druskiennik, obiad lub poczęstunek, bilet
wstępu do Aqua Parku lub Parku Gruto
- wycieczka „Ciuchcią" po Wigierskim Parku Narodowym
- ubezpieczenie NW, rybki i inne drobiazgi przy ognisku
LUDZIE, CZEGO NAM JESZCZE POTRZEBA? TROCHĘ KASY,
ZDROWIA I DOBREGO NASTROJU!
P.S. Gospodarz spotkania służy radą i pomocą w organizowaniu
zjazdów rocznikowych na terenie Suwalszczyzny
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Koleżanki i Koledzy - absolwenci Rocznika 1958
Z przyjemnością informuję, że spotkanie nasze odbędzie się w dniach 13-16 września
2007 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Kliniczna 1G w Letnich Pokojach „Rybka”. Lokalizacja jest bardzo dogodna, ok. 10 min. Środkami komunikacji miejskiej zarówno w stronę
Gdańska, jak i Wrzeszcza. Proponuję Wam trzy noclegi, tj. przyjazd we czwartek na
obiado-kolację, a wyjazd w niedzielę (jest możliwość przedłużenia pobytu). Wstępnie
zarezerwowałem 20 miejsc, ponieważ przy tej ilości możliwy jest duży rabat, oraz
uruchamiana jest stołówka. Pokoje są 2 i 3 osobowe z łazienką. Jest jednak jeden
warunek – należy do 1 maja 2007 r. potwierdzić swój udział oraz ilość zainteresowanych
osób na adres:
Płonka Zbigniew
ul. Kurpińskiego 7D/31, 80-169 Gdańsk
tel. 058-302-00-86
Koszt uczestnictwa wynosi 207 zł od osoby i należy wpłacić całą kwotę
do 15 lipca 2007 r. na konto:
POLBANK EFG-GDAŃSK
Nr 20234000090410103000001533
Zbigniew Płonka, 80-169 Gdańsk, ul. Kurpińskiego 7D/31
Nasze spotkanie proponuję podzielić na część poświęconą zwiedzaniu i spotkaniom:
I dzień – radość spotkania wieczorową porą
II dzień – zwiedzanie starego miasta z jego ciekawostkami, kościół św. Brygidy –
modlitwa za kolegów i koleżanki. Po kolacji wyjazd nad morze do Brzeżna
III dzień – Sopot – spacer po Monte Ciasno, Molo, przerwa na kawę i lody.
Wieczorem chciałbym zaprosić Was na uroczystą kolację w miejscu zakwaterowania (gwarantuję miłą atmosferę…). Towarzysze życia mile widziani.
Bardzo ważne!
1. obecność obowiązkowa, 2. termin potwierdzenia obecności, 3. dokonanie wpłaty na konto
Kontakty:
Ryszard Łopuszański Wrocław, tel. 071-343-31-68
Zbigniew Płonka Gdańsk, tel. 058-302-00-86

Honorowy sponsoring
Honorowa lista sponsorów od roku 2006
Rok 2006 dyplom złoty
Leszek Dębicki
Tadeusz Osipowicz
Eugenia Ostapowicz
Eugeniusz Rolewski
Andrzej Wit

Rok 2006 dyplom srebrny
indywidualne

Rok 2006 dyplom brązowy
indywidualne

indywidualne

Tomasz Garliński
Eugenia Ostapowicz

Rok 2007 dyplom srebrny
indywidualne

Bogdan Ostapowicz
Edward Wlazło

Rok 2007 dyplom brązowy
indywidualne

W dniu 12 maja br odbyło się robocze spotkanie organizacyjne zjazdu
rocznikowego, w obecności Juliana Gozdowskiego i Eugeniusza Drozda,
którzy zaproponowali aby kolejne koleżeńskie spotkanie odbyło się w dniach
14 – 16 września 2007 r. na Polanie Jakuszyckiej.
Szczegółowe informacje przedstawione zostaną w późniejszym terminie.
Kazimierz Tarkowski
Biuletyn Absolwenta nr 40

Tadeusz Chlebicki
Józef Kopeć
Roman Proszowski
Władysław Taranek
Cenia Wieszczak-Jeffer
Rafał Wołk

Rok 2007 dyplom złoty

Koleżanki i Koledzy – absolwenci Rocznika 1959
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Adam Stocki
Edward Żugaj
Cenia Wieszczak-Jeffer
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Elżbieta Kubacka
Małgorzata Lewandowska
Roman Proszowski
Mirosław Śliwiński
Zbigniew Wolny
Krzysztof Słonina
Henryk Sienkiewicz
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Stowarzyszenie Absolwentów AWF
apeluje o wspieranie finansowe
działalności statutowej
klasy sponsorów
brązowa
srebrna
złota

osoby prywatne
100 PLN
300 PLN
500 PLN

instytucje
300 PLN
600 PLN
1000 PLN

Sponsorzy otrzymają honorowy dyplom a ich nazwiska (za zgodą) będą umieszczone w Biuletynie. Wpłacać można na konto: 52 1020 5242 0000 2902 0114 0680
lub w sekretariacie podczas dyżurów lub w klubie na specjalnych spotkaniach
wtorkowyc h.

Wspomnień czar
Zachęcając Czytelników Biuletynu do prześledzenia niezmiernie
interesujących wspomnień naszego absolwenta z 1961 roku – Jacka
Doleckiego, mamy nadzieję, że wielu odnajdzie w nich duże podobieństwo do własnych przeżyć i doświadczeń dydaktyczno- wychowawczych. Niejeden wuefiak musiał solidnie się natrudzić, aby stworzyć sobie – a tak naprawdę młodzieży – godziwe warunki do zajęć
z wychowania fizycznego i do uprawiania sportu. Podobnie wielu
staczało boje z władzami szkolnymi, samorządowymi i wszelkimi
innymi o uznanie i docenienie ich wysiłków, i niemałych dokonań.
Warto przypominać tych Judymów i Siłaczki z dawnych lat i
utrwalać ich pamięć.
Redakcja

Moja teoria i praktyka
Wprowadzenie
Wbrew temu co sugeruje tytuł, nie będzie to totalne potępienie teorii, „która nie nadąża za praktyką” ani też banalne narzekanie na brak właściwej
teorii – w zderzeniu ze szkolną rzeczywistością. Intencją moją jest napisanie swoistego hymnu pochwalnego dla naszych nauczycieli, pod kierunkiem których mieliśmy szczęście studiować w naszej ukochanej Słonecznej Uczelni. Czy mi się to udało – oceńcie Państwo sami.
Zastrzegam się, że są to wyłącznie moje, subiektywne spostrzeżenia i
zdaję sobie sprawę, że wielu czytelników będzie miało inne opinie na poruszone tematy. Zachęcam do wyrażenia swoich opinii (m.in. na łamach Biu-
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letynu) na ten temat.
Aby moje intencje były bardziej zrozumiałe podam kilka niezbędnych informacji o sobie.
Maturę zdałem w Oleśnicy, w Liceum, gdzie nie było ani sali gimnastycznej ani boiska. Był tylko wyasfaltowany plac bez bramek i prowizoryczne
boisko do siatkówki.
Na szczęście, w roku 1954 przyszedł do nas młody nauczyciel wf Sewer
Bieliński, absolwent wrocławskiej WSWF. I ten pasjonat, który uczył mnie
przez trzy lata w Liceum, pokazał jak można zrobić coś z niczego. Jedną z
klas szkolnych przerobił na salę gimnastyczną, w której zimą „graliśmy” w
koszykówkę i ćwiczyliśmy gimnastykę. Prawie stumetrowe korytarze służyły jako bieżnie. Pobliski park stał się kuźnią młodych lekkoatletycznych
talentów. Sam lekkoatleta – płotkarz, zachęcił mnie również do lekkiej atletyki. Wraz z uczniami zbudował 60-metrową bieżnię, a także skocznię i
prowizoryczną rzutnię. Nie zniechęciło go nawet to, że kiedyś podczas
odmierzania rzutu, jeden z kolegów niechcący pchnął mu na plecy 6-kilową
kulę. Ani to, gdy pod koniec lekcji (już po dzwonku) zademonstrował nam
„skok tygrysi” przez skrzynię, nie wiedząc, że gorliwi dyżurni uprzątnęli
wcześniej materace. Sewer kwitował to uśmiechem i machnięciem ręką.
Dla niego najważniejszy był cel, który zawsze osiągał.
Prawie wszyscy polubili lekcje wf, przestano przynosić zwolnienia lekarskie, przebieranie się w stroje sportowe stało się oczywistym obowiązkiem,
a udział w zawodach sportowych był naprawdę masowy.
Gdy w roku 1957 zostałem przyjęty na WSWF we Wrocławiu, byłem już
zdeklarowanym lekkoatletą – biegaczem na średnich dystansach, z liczącymi się osiągnięciami w kategorii młodzików i juniorów. W innych dyscyplinach sportowych miałem duże braki, co tu dużo mówić, byłem po prostu
słaby. Dość dobrze grałem w piłkę nożną i siatkówkę, w piłkę ręczną i
koszykówkę słabo, byłem niezły w skokach gimnastycznych, pływałem
byle jak, na nartach prawie nic. Na szczęście dość szybko przyswajałem
sobie wszystko to czego nas na uczelni uczono i sprawiało mi to dużą
radość i przyjemność. Zdawałem sobie sprawę, że mam jeszcze duże braki i z satysfakcją patrzyłem jak robiłem postępy.
Od 1. września 2005 roku jestem już na emeryturze i myślę, że mam
podstawy do oceniania z perspektywy czasu różnych zawodowych zdarzeń.
Praca
Bierutów
Pierwszą pracę po studiach podjąłem w SP Nr 1 w Bierutowie w powiecie
Oleśnickim. Znałem to kilkutysięczne miasteczko, gdyż 7 km od Bierutowa
– w Wabienicach mieszkali moi rodzice. Mama była tam kierowniczką szkoły
Biuletyn Absolwenta nr 40

25

i to za jej staraniem objąłem tę posadę. Pod koniec sierpnia 1961 roku, z
głową pełną planów i pomysłów, zjawiłem się na radzie pedagogicznej. Mój
entuzjazm minął, gdy zostałem chłodno przyjęty przez grono pedagogiczne, a z wyraźną niechęcią, nawet wrogo, przez aktualnego kierownika szkoły.
Na wejściu oświadczył mi, że w szkole podstawowej trzeba uczyć wszystkiego i że oprócz wychowania fizycznego będę uczył geografii, biologii i
chemii. Uprzedził mnie przy tym , żebym nie był taki pewien, że na tych
studiach to mnie wszystkiego nauczono. Prawdziwą szkołę będę miał dopiero tutaj.
Czułe się jakbym z powrotem trafił na obóz wojskowy, z którego dwa tygodnie wcześniej wróciłem. Jakby tego było mało, przydzielono mi wychowawstwo 5 klasy, w większości chłopców „z piekła rodem”.
Szkoła nie posiadała żadnej sali gimnastycznej, a na podwórku klepisko z
dwoma bramkami. Na lekcjach wf klasy były łączone do 40 osób.
Nie zrażony niczym, wziąłem się ostro do roboty. Zbudowałem kawałek
bieżni i skocznię. Naprawiłem z uczniami boisko. Nieraz, stojąc przed trudnym problemem myślałem, co w tej sytuacji zrobiłby Sewer Bieliński, mój
nauczyciel wf z liceum, entuzjasta i fanatyk sportu. I zawsze znajdowałem
jakieś rozwiązanie.
W sprawach organizacyjno-remontowych wykorzystywałem fakt, że ojciec jednego z uczniów był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej.
Widząc mój zapał, zadeklarował daleko idącą pomoc. Na zbudowaną skocznię lekkoatletyczną, przywieziono mi tyle piachu, że mógłbym zorganizować mistrzostwa Europy w piłce plażowej – gdyby takie wtedy rozgrywano.
Z tartaku przywieziono mi całą przyczepę równiutko pociętych listew – poprzeczek do skoku wzwyż.
Moi uczniowie wygrywali wszystkie powiatowe zawody m.in. w lekkiej atletyce, w piłce ręcznej i innych dyscyplinach. Mimo to, nie znajdowałem uznania w kierownictwie szkoły.
Gdy przyszła zima, przerzuciliśmy się na sporty zimowe. Pobliską rampę
kolejową przerobiłem na tor saneczkowy. Bezpieczne, bo płytkie rozlewiska rzeki Widawy, stały się lodowiskiem do hokeja i torem łyżwiarskim.
Najbardziej dokuczliwy był brak sali gimnastycznej, ale i na to znalazł się
sposób. Za zgodą odpowiednich władz, zorganizowałem salę gimnastyczną
w miejscowym kinie, które funkcjonowało tylko wieczorami. W dzień odsuwało się pod ściany ruchome rzędy krzeseł, na środek wjeżdżała skrzynia,
kozioł i dwa materace. Dzieciakom to się bardzo podobało i ćwiczyły z
ogromnym zapałem.
Rodzice wielokrotnie przekazywali mi wyrazy uznania za moją pracę. Dochodziły do mnie echem opinie, że nareszcie w Bierutowie jest z prawdziwego zdarzenia nauczyciel wf.

Innych przedmiotów też uczyłem najlepiej jak umiałem. Byłem do lekcji
zawsze przygotowany, miałem konspekty, radziłem się starszych nauczycieli. A mimo to, wciąż słyszałem od kierownictwa szkoły, że te studia na
WSWF to właściwie nie przygotowały mnie do pracy w szkole, a stopień
magistra (który wówczas mało kto w szkole posiadał) o niczym nie świadczy.
Byłem nękany hospitacjami po 3 – 4 razy w tygodniu i zawsze znienacka,
bez zapowiedzi. W ich następstwie, dołujące psychicznie omówienia, bez
żadnych konkretnych wskazówek do dalszej pracy. Trwało to kilka miesięcy, a ja nie mogłem pojąć o co chodzi. Dopiero jedna odchodząca na emeryturę nauczycielka otworzyła mi oczy zdradzając, że na koniec poprzedniego roku szkolnego, inspektor powiatowy bardzo nisko ocenił kierownika
szkoły i zapowiedział, iż od nowego roku szkolnego przyjdzie do pracy
młody, energiczny magister wf, który być może w niedługim czasie zostanie kierownikiem szkoły i zrobi tu porządek. Czy po takich zapowiedziach
miałem jakąś szansę?
Zrozumiałem wtedy, że gdy na początku roku szkolnego przedstawiono
mnie młodzieży jako magistra wychowania fizycznego, przyjąłem to za dobrą
monetę, jako wyróżnienie, a było zwykłą ironią, bo tytuł ten bardzo kłuł
niektórych w oczy.
Dowiedziałem się również, że z dwóch równoległych klas piątych, dla mnie
jako wychowawcy, wyselekcjonowano specjalny zespół. Nauczyciel chemii został zastępcą kierownika szkoły i miał mi skutecznie obrzydzić pracę
w tej szkole. I tak się stało. Wytrzymałem tylko do półrocza i z końcem
stycznia 1961 roku zwolniłem się z pracy na własna prośbę. Postanowiłem
za wszelką cenę wrócić do ukochanego Wrocławia.
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Wrocław
Pierwsze kroki skierowałem tam, gdzie do tej pory spotykało mnie w
życiu to co najlepsze i gdzie mogłem spodziewać spotkania z życzliwymi
ludźmi – na ul. Witelona. Pierwszą napotkaną osobą był prof. Zbigniew
Skrocki. Lepiej nie mogłem trafić. To przecież prof. Skrocki był tym człowiekiem, dla którego nie było spraw niemożliwych do załatwienia, a przy tym
był zawsze życzliwy i ciepły dla wszystkich wuefiaków. Obiecał mi pomoc
w znalezieniu pracy we Wrocławiu. Następnego dnia, z polecenia Profesora, skontaktowałem się z naszym absolwentem Ryszardem Łopuszańskim
– inspektorem w wydziale oświaty Wrocław-Śródmieście. Był środek roku
szkolnego, wszystkie etaty zajęte, ale przyrzekł pomoc.
Przez dwa tygodnie byłem bezrobotnym. Szukałem pracy również na własna rękę, ale nic z tego. Wszędzie jak głową w mur. Straszna bezsilność.
Nie mogłem tego pojąć, że ja pełen zapału, po studiach nie mogę znaleźć
27

pracy. I chociaż nie byłem bez środków dożycia, to popadałem coraz bardziej w depresję. To te dwa tygodnie spowodowały, że zawsze, a szczególnie w obecnych czasach, głęboko i szczerze współczuję ludziom nie mogącym znaleźć pracy.
Wreszcie jest praca! Od połowy lutego 1962 r. dostałem skierowanie do
SP Nr 12 we Wrocławiu, na Wybrzeżu Wyspiańskiego – koło Mostu Grunwaldzkiego. Nauczyciel wf z tej szkoły dostał powołanie do wojska i już nie
wróci.
W szkole przyjęto mnie z radością i nadzwyczaj serdecznie. Kierownictwo szkoły, jak i całe grono pedagogiczne przesympatyczne. Kierowniczka
– Maria Chmielik (Lwowianka) o cudownym charakterze, serdeczna, ciepła,
wyrozumiała, opiekowała się młodymi nauczycielami jak mama. Ale bez
zbytniego ingerowania. Dla mnie do dzisiaj wzór kierownika.
Warunki do wf-u beznadziejne. Budynek stary, bez korytarzy. Sala gimnastyczna 6 x 9 zrobiona z jednego z pomieszczeń, z dużym piecem kaflowym. Na ścianie 2 drabinki, na stałe ustawiony drążek gimnastyczny, dwa
stare jak świat materace, dwie ławeczki i szafa na sprzęt sportowy, a w niej
parę starych piłek. (Obecnie w tej pięknie odrestaurowanej kamienicy mieści się Studium Języków Obcych Wrocławskiej Politechniki)
Służące za boisko podwórko- 4 x 20 m, otoczone budynkami i 2-metrowym murem. W rogu stoi wychodek. Na bramie wjazdowej od ul. Wrońskiego wymalowana jedna bramka, a druga na murze od ulicy Wyspiańskiego i
Odry. Wiele razy łowiliśmy piłki z Odry.
Takie trudne warunki była dla mnie wyzwaniem. Kierownictwu szkoły udało się pozyskać jako opiekuna pobliską Politechnikę. Dzięki nadzwyczajnej
przychylności kierownika Studium WF Politechniki – mgr Zbigniewa Świerczyńskiego, mogliśmy czasami korzystać z „dużej” sali (w przyziemiu)
gmachu głównego Politechniki, zimą z lodowiska i odstąpiono nam kilka
godzin na basenie. W efekcie uczniowie zaczęli osiągać bardzo dobre wyniki w gimnastyce, w jeździe na łyżwach i w pływaniu. Na sprawdzianie,
pod koniec roku szkolnego wszyscy uczniowie klas piątych potrafili przepłynąć 25-metrowy basen.
Te kontakty to jeszcze jedno moje doświadczenie. Przekonałem się, że
my wuefiacy stanowimy jedną rodzinę. Dzięki serdeczności pracowników
Studium WF – Anny Niemczyckiej-Lubienieckiej, Kazimierza Chromicza,
Józefa Bogdanowicza, Wiesława Macha i wielu innych, korzystaliśmy z
obiektów Politechniki o wiele częściej, niż to przewidywał grafik. Jestem im
za to bardzo, bardzo wdzięczny.
Z tego okresu utkwił mi w pamięci jeden przypadek i nie mogę oprzeć się
pokusie, żeby go nie opisać. Na pierwszą lekcję wf, do maleńkiej szkolnej
salki przyszli chłopcy z 5-tej klasy. Wszyscy przebrani, oprócz jednego,

który siedział na ławce. Był to Bronek Janowski. Na moje pytanie dlaczego
nie ćwiczy, odpowiedział, że nie może, bo ma zwolnienie po chorobie. W
klasie był jego brat bliźniak – Julek, który poinformował mnie, że Bronek
jest po chorobie Heinego-Medina. Obaj chłopcy bardzo podobni do siebie,
krucze włosy, ładne smagłe buzie. Julek świetnie zbudowany, wysportowany, najsprawniejszy w szkole. Natomiast Bronek przez chorobę odsunięty
na margines. Podczas zajęć z gimnastyki zauważyłem, że Bronek aż się
rwie do ćwiczeń. Po lekcji zaproponowałem mu, aby na następne zajęcia
przyszedł przebrany i wziął udział w ćwiczeniach. Chłopcy przyjęli to z
niedowierzaniem i z dogaduszkami, a i sam Bronek skwitował moją propozycję uwagą, że on przecież nie może normalnie ćwiczyć. Przed następną
lekcją cały czas myślałem, co ja mogę z tym chłopcem zrobić, aby go nie
zdołować psychicznie. Bronek przyszedł na zajęcia jako pierwszy, przebrany w strój sportowy. Już w czasie rozgrzewki zauważyłem, że radzi
sobie bardzo dobrze. Miał pewien niedowład jednej nogi i kłopot z koordynacją rąk, ale starał się nad tym panować. Swoją nieporadność ruchową
tuszował żartami i niegroźnymi wygłupami. Zauważyłem, że ma bardzo silne ręce. Był niezrównany w ćwiczeniach na drążku, a zwłaszcza w podciąganiu. Świetnie radził sobie w ćwiczeniach na drabinkach. Na dużej sali był
mistrzem w rzucie piłką lekarską. Uwielbiał pokonywać tory przeszkód i
robił to z ogromnym zapałem. Gorzej było z hamowaniem. Wiele razy upadł,
potłukł się, ale nigdy nie narzekał i nie odniósł żadnej kontuzji. Na dworze
grał z całą klasą w piłkę nożną i jako bramkarz w piłkę ręczną, wykazując
świetny refleks. Stał się ulubieńcem całej klasy. Nikomu nie wolno było
niczego złego powiedzieć o Bronku. A jeżeli już ktoś coś palnął, to był
srogo karcony przez kolegów z klasy.
Mój kontakt z braćmi Janowskimi urwał się gdy skończyli szkołę podstawową – chyba w 1964 roku. Pamiętam, że ich matka lub ojciec pracował na
Akademii Rolniczej.
Bronka spotkałem ponownie po prawie dwudziestu latach. Byłem wtedy
zastępcą kierownika ośrodka wczasowego wrocławskiej AR w Dąbkach koło
Koszalina. Wśród meldujących się wczasowiczów zauważyłem Bronka.
Upewniłem się po podaniu przez niego dowodu osobistego. Serce zabiło mi
mocniej, ale zapytałem: Czy pan był uczniem podstawówki przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego we Wrocławiu? Bronek spojrzał na mnie i wykrzyknął na
cały głos: Pan Dolecki! Rzuciliśmy się w objęcia, wycałowaliśmy się, ciesząc się z tego spotkania. Przez trzy tygodnie jego pobytu w ośrodku,
przegadaliśmy wiele godzin, wiele wieczorów.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych, został malarzem, usamodzielnił się.
Bardzo dbał o kondycję fizyczną. Na plażę chodził zawsze z piłką i godzinami grał z przyjaciółmi w piłkę nożną, z reguły jako bramkarz. Kilka razy
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zakładał się ze mną, że nie strzelę mu karnego i prawie zawsze wygrywał.
Każdej zimy Bronek wyjeżdżał w Bieszczady, gdzie przez kilka miesięcy
mieszkał w lesie z drwalami i zajmował się wyrębem lasu. Mówił że , sprawia mu to ogromną satysfakcję, że w ten sposób może sobie udowodnić,
że jest silny i zdrowy, bo mimo spartańskich warunków bytowych nigdy tam
nie chorował. A szczególne powody do zadowolenia miał zawsze wtedy,
gdy osiągał lepsze wyniki dniówki, niż zawodowi drwale.
Wiele razy powtarzał, że wtedy na wuefie ustawiłem go na całe życie i
dałem mu wiarę w siebie. Było to dla mnie niezmiernie miłe.
Niestety, jego bratu Julkowi nie za bardzo się powiodło w życiu. Występował nawet z sukcesami we Wrocławskiej Pantomimie, później wyjechał do
Niemiec i coś mu się życie pokręciło. Zmarnował swój talent. Bronek nie
chciał na jego temat rozmawiać.
Tak to w moim życiu zawodowym przewinęli się bracia Janowscy.
Wracając do pracy w szkole – muszę powiedzieć, że mimo trudnych warunków, młodzież nasza osiągała niezłe wyniki sportowe. Najzdolniejszych
i przy tym dobrych uczniów, zabierałem na treningi do BKS „Czarni”, gdzie
początkowo tam, a później w „Śląsku”, byłem trenerem średniodystansowców.
Mimo dużej ilości godzin w szkole (etat obejmował więcej godzin niż dziś),
pracy trenerskiej w klubie, prowadziłem także SKS, kółko fotograficzne i
kółko filmowe. Całe dnie miałem wypełnione pracą. Miałem w tygodniu jeden dzień wolny – czwartek, kiedy lekcje wf miały tylko dziewczęta z koleżanką Barbarą Ćwikło. Lata wspólnej pracy z Basią wspominam nad wyraz
miło.
W ten wolny dzień, wraz z dwoma chłopcami z kółka filmowego taszczyliśmy ciężki projektor do pobliskiej Kliniki Pediatrycznej przy ul. Wrońskiego, gdzie w specjalnej sali wyświetlaliśmy chorym dzieciom filmy. Szefem
Kliniki był wówczas prof. Tadeusz Nowakowski, który na WSWF-ie wykładał higienę. Przy załatwianiu początkowych formalności przypomniałem
Profesorowi, że zdawałem u niego egzamin z higieny, co miło wspominam.
Profesor był nieco zaskoczony, a jednocześnie mile ujęty i słyszałem jak
czasami przedstawiał mnie jako dawnego swojego studenta, który wyrósł
na takiego społecznika.
Od 1 września 1965 roku, szkołę naszą przeniesiono do niezbyt odległego, nowego, pięknego budynku przy ul. Janiszewskiego, zaprojektowanego
przez znaną architekt p. Hawrylakową, której syn był naszym uczniem.
Wreszcie mieliśmy przyzwoitą salę gimnastyczną, szatnie, natryski, piękne boiska i pokój dla nauczycieli wf. Szkoła została wyposażona w nowy
sprzęt sportowy. Mieliśmy niby wszystko, ale niestety nie było atmosfery
do pracy, gdyż zabrakło ukochanej kierowniczki szkoły Pani Marii Chmieli-

kowej, jej zastępczyni i jeszcze kilku wspaniałych koleżanek i kolegów, z
którymi tak się wspaniale współpracowało w starej szkole. Przez 20 lat, w
powojennym Wrocławiu, czekali na nową szkołę, a teraz musieli odejść.
Bardzo „życzliwa” pani wizytator z kuratorium, przekonała naszą panią kierowniczkę, że nie podoła trudom zorganizowania od podstaw nowej szkoły.
Mimo naszych protestów i rzeczowych argumentów, że podoła, odesłano ją
na przedwczesną emeryturę. Wraz z nią odeszła duża część grona pedagogicznego. Kierowniczką szkoły została...”życzliwa” pani wizytator. Przyszła ze „swoją ekipą”.
Szkoła była nowiutka, bardzo funkcjonalna, więc pani kierowniczka bez
trudu znajdowała wielu chętnych i usłużnych współpracowników. Od samego początku nowego roku szkolnego nastąpiło „zniechęcanie starych” do
pracy w tej szkole i zachęcanie do odejścia. Basia Ćwikło, wraz z kilkoma
innymi, odeszła już od półrocza. Zajęła się rehabilitacją studentów.
Ja wytrzymałem do końca roku szkolnego i z żalem odszedłem wraz z
dużą częścią starego grona. Był to rok walki o przetrwanie. Trzeba było być
miernym, ale wiernym. Jakoś nie mogłem się przemóc i robiłem swoje.
Wielokrotnie stawiano mi zarzut, że jestem zbyt pobłażliwy i tolerancyjny
dla młodzieży. To, co uważałem za dobre, okazało się złe. Nie miałem
zamiaru się zmienić, więc musiałem odejść.
Za radą kilku kolegów, którzy odeszli ze szkolnictwa, postanowiłem również odejść ze szkoły i zatrudniłem się w milicji, gdzie obiecano mi etat
inspektora wychowania fizycznego.
Uprzednio złożyłem w kuratorium podanie o zwolnienie ze szkolnictwa. W
tym miejscu muszę zrobić dygresję, aby opisać jak czasem w życiu ważne
są drobiazgi, które mogą później zaważyć na wielu sprawach.
Gdy przyszedłem do kuratorium po odbiór decyzji o zwolnieniu, sympatyczny i życzliwy oraz przewidujący pracownik kadr Kazimierz Szałankiewicz poradził mi, abym zmienił treść podania. Poinformował mnie, że w
decyzji napisał, iż zostałem oddelegowany do pracy w innym resorcie, a
nie zwolniony ze szkolnictwa. Taki drobiazg, a okazał się w przyszłości
bardzo istotny. Dzisiaj jestem niezmiernie wdzięczny panu Kazimierzowi,
bo jak po 20-latach wróciłem do pracy w szkolnictwie, nie chciano mi zaliczyć tego okresu pracy w innym resorcie. Dopiero prawnik Ministerstwa
Oświaty doczytał się, że nigdy nie zwalniałem się, a jedynie byłem oddelegowany. Ostatecznie zaliczono mi ciągłość pracy.
W tamtej „firmie” przepracowałem 14 lat na różnych stanowiskach, ale
nigdy nie doczekałem się funkcji inspektora wychowania fizycznego. Wprawdzie zajmowałem się m.in. organizacją zajęć wf i sportowych oraz rekreacyjnych, a nawet udało mi się wraz z innymi entuzjastami doprowadzić do
tego, że jeden dzień w tygodniu przeznaczony był na sport.

30

Biuletyn Absolwenta nr 40

Biuletyn Absolwenta nr 40

31

Ale to wszystko nie były to, do czego czułem powołanie, czyli praca z
młodzieżą. Wprawdzie równocześnie pracowałem jako trener w „Czarnych”,
a później w „Śląsku”, ale i to (ze względów formalnych) musiało się skończyć. W roku 1980, kiedy zaczęto wciągać mnie w sprawy polityczne, „ze
względu na zły stan zdrowia” odszedłem na rentę.
Z tych lat pamiętam dwie smutne (dla nas wuefiaków) uroczystości – pogrzeb prof. Mariana Weinerta i niedługo potem prof. Zbigniewa Skrockiego.
Pragnę podzielić się niezmiernie ważnymi dla mnie wspomnieniami związanymi z tymi Profesorami, którzy bardzo mi pomogli na ważnych dla mnie
zakrętach życiowych. O prof. Skrockim już wcześniej wspominałem jak
pomógł znaleźć pracę we Wrocławiu. Jeszcze kilka słów o prof. Weinercie.
Po pierwszym roku studiów przytrafił mi się egzamin komisyjny z anatomii. W czasie wakacji nie było zbyt wiele czasu na naukę. Bo to i obóz letni
w Sierakowie, start na Akademickich Mistrzostwach Polski, wyjazd do
Warszawy na mecz lekkoatletyczny Polska – USA, a później wypadek
motocyklowy i dwa tygodnie pobytu w szpitalu. Na przygotowanie się do
egzaminu pozostało zaledwie kilka dni, w akademiku na IV p. w PDT.
Na egzaminie podzielono nas na trzy grupy, ja byłe w trzeciej. W pierwszym dniu oblał tylko jeden delikwent. W drugim dniu podobnie „poległ”
tylko jeden i też ten, który wszedł jako pierwszy. Czekając przed budynkiem rektoratu cały czas zastanawialiśmy się kto zostanie poproszony jako
pierwszy.
W komisji egzaminacyjnej był prof. Czesław Niżankowski, prorektor prof.
Marian Weinert i na zmianę asystenci: Tadeusz Bober i Antoni Janusz.
W trzecim dniu wywołano pierwsze nazwisko – Jacek Dolecki. Nogi mi się
ugięły . W oczach innych zdających zobaczyłem wyrazy współczucia, a
jednocześnie i ulgi, że to nie oni. Czułem, że już po mnie. Wszedłem na
egzamin jak na szafot. Poproszono mnie o indeks. Indeksu nie miałem i
skwapliwie wyjaśniłem, że indeks został w dziekanacie i zaraz go przyniosę. Prof. Niżankowski poirytowanym głosem oznajmił, że bez indeksu mnie
nie przyjmie i mam się z nim zjawić, ale za karę na końcu. Indeks odebrałem w dziekanacie z rąk pani Zosi i wróciłem „na giełdę”, aby się jeszcze
trochę poduczyć. W moje miejsce poszedł kolega Darek, a ja faktycznie
zdawałem jako ostatni. Gdy usiadłem przed komisją, byłem struchlały ze
strachu. Usłyszałem pytanie prof. Niżankowskiego: Proszę nam powiedzieć,
gdzie znajduje się macica? Podczas gdy „rozpocząłem pracę myślową”, do
pokoju wszedł któryś z asystentów i pokazał prof. Niżankowskiemu nowo
wydaną dwuzłotówkę. Gdy ją oglądali, zza ogromnego bukietu piwonii, usłyszałem szept prof. Weinerta: „w miednicy małej”. Kochany Profesor! Powtórzyłem jak echo i prof. Niżankowski orzekł, że nie będzie mnie już więcej męczył i podziękował mi. Po kilku minutach, wezwano nas wszystkich

na ogłoszenie wyników. Z całej grupy nie zdał tylko pierwszy – Darek.
Po przejściu na rentę w 1980 roku przez osiem lat imałem się przeróżnych zajęć. Byłem instruktorem nauki jazdy, kurierem paszportowym w
„Orbisie”, akwizytorem, sezonowo „wirówkowym” w cukrowni, strażnikiem
w zakładach mięsnych i zastępcą kierownika ośrodka nad morzem.
Na przełomie 1987/88 roku na skutek różnych układów rodzinnych, postanowiliśmy wraz z żoną przenieść się do Warszawy, gdzie odziedziczyłem
po ciotce skromne mieszkanie. Wrocławskie mieszkanie zostawiliśmy synowi
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Warszawa
W połowie lutego 1988 roku ukończyłem remont mieszkania i zacząłem
rozglądać się za pracą. Czyniłem to bez pośpiechu, bo po tylu latach przerwy obawiałem się powrotu do szkoły. Przechodząc ul. Emilii Plater, całkiem przypadkowo natknąłem się na IX LO. W sekretariacie powiedziano
mi, że dyrektor jest bardzo zajęty, ale jak wyjaśniłem cel wizyty, to z miejsca mnie przyjął i to z wyraźnym zadowoleniem. Okazało się, że tego dnia
rano, nauczyciel wf złożył wymówienie i spadłem mu jak z nieba.
Dowiedziałem się, że do tego LO uczęszcza młodzież wyselekcjonowana. Z zadowoleniem obejrzałem salę gimnastyczną i boiska. Poinformowano mnie, że będę miał półtora etatu oraz SKS, a w zimie będę wyjeżdżał na
6 tygodni do Szczyrku na obozy narciarskie. Bardzo mi to odpowiadało i
natychmiast się zgodziłem.
Następnego dnia miałem już kilka godzin zajęć i ku własnemu zdumienie
od razu poczułem się pewnie, jakbym w ogóle nie miał tak długiej przerwy
w zawodzie. Pod koniec pierwszego dnia dowiedziałem się, że mam udać
się do Wydziału Oświaty celem podpisania umowy. I tu okazało się, że
wszystko było zbyt piękne, aby było prawdziwe. Inspektor zirytował się, że
dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela bez jego wiedzy i zgody, a on miał na
to miejsce swojego kandydata. Telefonicznie zrobił awanturę dyrektorowi, a
mnie oświadczył, że w jego dzielnicy nie mam co szukać pracy. I tak skończyło się moje pierwsze podejście do pracy w szkole w Warszawie.
Do drugiej szkoły udałem się już ze skierowaniem z kuratorium. Była to
szkoła zawodowa specjalna dla chłopców, kształcąca tapicerów, introligatorów itp. Dyrektor przyjął mnie z zadowoleniem. Poinformował mnie, że
wprawdzie ma nauczyciela wf, ale wobec mnie będzie miał inne plany. W
tej placówce jest nowym dyrektorem, więc liczy na to, że z nowym nauczycielem uda mu się zaprowadzić w szkole porządek. Wyśle mnie na kurs
dyrektorów szkół specjalnych i od nowego roku szkolnego zostanę wicedyrektorem. Na razie, do końca roku szkolnego, będę miał pół etatu w bibliotece, a drugie pół to zajęcia SKS. W bibliotece miałem pracować od 8 do
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12.
Szkoła jakaś taka bardzo smutna. Chłopcy na przerwach nie dokazują,
chodzą w ciszy. Przez dwa tygodnie do biblioteki nawet nikt nie zajrzał, ani
też nikt nie przyszedł na popołudniowe zajęcia SKS. Gdy zgłosiłem to dyrektorowi, odrzekł mi, że to normalne, a godziny SKS to tylko formalność,
bo na te zajęcia nikt nie przychodził. To nie było to, czego szukałem i po
dwóch tygodniach pożegnałem się z tą szkołą. Tak wyglądało drugie podejście do pracy w Warszawie.
Z ogłoszenia w prasie dowiedziałem się, że SP Nr 103 poszukuje nauczyciela wf, więc zgłosiłem się tam i zostałem przyjęty. Szkoła bardzo przypadła mi do gustu. Znajdowała się na Mokotowie, na granicy Sadyby i Czerniakowa. Wzdłuż płotu polna droga, za drogą Jeziorko Czerniakowskie, a
wokół łąki i pola. Dalej już tylko Siekierki – wieś nad Wisłą włączona do
Warszawy, z ogromną elektrociepłownią. Obrzeża Warszawy, wspaniałe
tereny do uprawiania lekkiej atletyki.
Szkoła posiadała salę gimnastyczną o wymiarach boiska do siatkówki i
piaszczysty plac. Z czasem dowiedziałem się, że nauczyciele wf zmieniali
się w tej szkole przynajmniej raz do roku, bo nikt nie wytrzymywał dłużej.
Szkoła leżała na uboczu miasta
i była tak zaniedbana pod względem
wychowania fizycznego, że zaprzestano nawet przysyłać zawiadomienia o
zawodach sportowych. Postanowiłem to zmienić. Przyszło mi to dosyć
łatwo, bo miałem dużą przychylność dyrekcji szkoły, a przybyły wraz ze
mną wuefiak Zbyszek Madejski, okazał się świetnym nauczycielem i doskonałym kumplem. We dwóch rozpoczęliśmy pionierską robotę.
Zaczęliśmy zgłaszać uczniów do szkolnych rozgrywek sportowych i już w
pierwszym roku – w Dniu Dziecka – zorganizowaliśmy dla całej szkoły
„Bieg Dookoła Jeziorka Czerniakowskiego”, z odpowiednimi nagrodami. Biegi
te, na dystansie 1200 – 1500 m, odbywały się corocznie przez 11 lat mojej
pracy w szkole.
W maju i w czerwcu, gdy było ciepło, prowadziliśmy w jeziorku naukę
pływania, co stanowiło dla dzieci ogromną frajdę. Zimą, gdy jeziorko dobrze
zamarzło, służyło za lodowisko.
Po czterech latach kolega odszedł na emeryturę, a na jego miejsce przyszła koleżanka, matka dójki dzieci, która już nie miała zbyt wiele czasu na
zajęcia pozalekcyjne. Wszystko spadło na mnie, ale specjalnie nie narzekałem.
Latem jeździłem z uczniami na zielone szkoły, zimą na 3 – 4 tygodniowe
białe szkoły narciarskie, w tym także do Czech. W ciągu roku prowadziłem
także naukę pływania na krytej pływalni.
Wspaniałą rzeczą było to, że udało mi się załatwić dla szkoły 10 żaglówek z fundacji Kusznierewicza. Były to piękne, lekkie, niezatapialne plasti-

kowe łódeczki, specjalnie dla małych dzieci. Aż się serce radowało, gdy
patrzyłem jak po jeziorku cichutko sunęły takie kolorowe motyle. Zajęcia
prowadził zaprzyjaźniony instruktor żeglarstwa. Byliśmy jedyną szkołą w
Warszawie, prowadzącą zajęcia z żeglarstwa.
Tak było do czerwca 1998 roku. Wspaniała dyrektorka odeszła do kuratorium, a w wyniku konkursu dyrektorką i zastępcą zostały dwie nasze koleżanki Rozpoczęła się wymiana ekipy. Mimo, że przez 11 lat pracy w tej
szkole byłem wyróżniany i nagradzany, z dnia na dzień dowiedziałem się,
że (podobnie jak i inni) nie pasuję do nowej koncepcji szkoły. Udowadnianie
mi tego trwało rok, a na koniec roku, bez żadnego uzasadnienia, wręczono
mi wypowiedzenie.
Odszedłem z tej szkoły z żalem, który spotęgował fakt, że szkoła wypadła z mapy sportowej dzielnicy, co miałem okazję obserwować pracując
dalej na Mokotowie. Nauczyciele wf często się zmieniali, nikt nie organizował mojego ukochanego Biegu Dookoła Jeziorka Czerniakowskiego, a zdobyte cudem żaglóweczki pleśnieją w szopie.
Rozstając się z tematem SP Nr 103 pragnę opisać jeszcze jedno zdarzenie.
Któregoś roku przydzielono mi prowadzenie zajęć z czwartą klasą dziewcząt. Po miesiącu zajęć, głównie w formie zabawowej, w pewnym momencie podeszła do mnie jedna z dziewczynek i zakomunikowała, że Agnieszka nie może rzucać prawą ręką bo jej nie ma. Zamurowało mnie. Zawstydziłem się bardzo, że przez parę tygodni tego nie zauważyłem. Uczennica ta,
miała świetnie dobraną i zamaskowaną protezę i przy tym była bardzo sprawna. Wykonywała wszelkie możliwe ćwiczenia nie mając ręki od połowy ramienia. Od tej pory, z myślą o niej, bardzo starannie przygotowywałem się
do zajęć w tej klasie. Wszystko robiłem, aby jej nie zażenować i niczym
nie urazić. Zdarzały się jednak sytuacje, które mnie zaskakiwały. Pewnego
razu zauważyłem Agnieszkę stojącą w kolejce do ćwiczeń na drążku. Zastanawiałem się jakby jej odradzić ćwiczenia na tym przyrządzie. Ale ona
sama zapytała czy może wykonać swój własny układ. Spadł mi kamień z
serca i przygotowałem się do wzmożonej asekuracji. Agnieszka - trzymając się tylko lewą ręką wykonała wspaniały zestaw najprzeróżniejszych
kołowrotów i po bezpiecznym zejścia z drążka orzekła, że w tych ćwiczeniach jest najlepsza na osiedlowym trzepaku. Bez żadnych kompleksów
uczestniczyła w nauce pływania na jeziorku, wygrała bieg przełajowy w
grupie klas 4-ch, a nawet grała w dwa ognie w reprezentacji klasy. Uścisk
lewej ręki miała tak mocny, że na baczności mieli się nawet starsi chłopcy.
Chwała takim charakterom.
Po odejściu ze SP Nr 103, bez trudu znalazłem pracę w SP Nr 46, też na
Mokotowie – osiedle Służew nad Dolinką (nie mylić ze Służewcem).

34

Biuletyn Absolwenta nr 40

Biuletyn Absolwenta nr 40

35

Szkoła ta do tej pory miała tylko klasy 1-4, a po reformie doszły następne
– 5 i 6-te więc potrzebni byli nowi nauczyciele. Dyrektor zasięgnął o mnie
opinii tu i tam i chętnie mnie przyjął. Warunki do pracy były takie sobie.
Sala gimnastyczna 8 x 15 m ze sceną i tylko na jednej ścianie kosz. Za to
bardzo duży teren wokół szkoły, ale bez żadnych obiektów. Świetny do gry
w palanta, którego uczyłem jako chyba jedyny w Warszawie. (Tu ukłon dla
dr Zofii Dowgird). Uczniowie chętni do sportu, atmosfera bardzo przychylna.
Już w pierwszym roku mojej pracy zaistnieliśmy w rozgrywkach sportowych, gdyż z racji profilu 1-4, wcześniej szkoła w nich nie uczestniczyła. W
drugim roku pracy, gdy doszły klasy 6. byliśmy już liczącym się w dzielnicy
uczestnikiem rozgrywek.
W międzyczasie, w ciągu roku szkolnego, wybudowano przy szkole kompleks sportowy. Powstał piękny i funkcjonalny stadion z 4-torową tartanową
bieżnią, dwie skocznie, boisko ze sztuczną trawą 35 x 70 m. Tartanowe
boiska do koszykówki, do siatkówki i do piłki ręcznej, plac zabaw, bogato
wyposażona ścieżka zdrowia, i rampa dla deskorolkarzy. Najlepszy szkolny stadion w Warszawie, a może i w kraju – jeśli idzie o szkoły podstawowe.
Było to wymarzone miejsce pracy, ale nie tylko dla mnie. Zaraz znalazło
się wielu chętnych. W tej sprawie docierano do dyrektora na różne sposoby. Odczułem to osobiście poprzez wzmożone kontrole i hospitacje, domyślając się, że jest to szykowanie gruntu do zwolnienia mnie. Tak jak kiedyś
w przeszłości, zarzucano mi zbytnią tolerancję, pobłażliwość i dawanie
młodzieży nadmiernej swobody. Na te zarzuty tylko się w duchu uśmiechałem i przywoływałem na myśl wskazówki i wzorce uczelnianych pedagogów z niezapomnianym przyjacielem młodzieży i piewcą aktywnego trybu
życia prof. Andrzejem Klisieckim na czele.
Moi nauczyciele nie przypuszczali, że nadejdą czasy, gdy każdy przejaw
czułości w stosunku do ucznia może być traktowany jako zachowanie pedofilskie, a asekuracja w trakcie ćwiczeń jako przejaw molestowania seksualnego. Z tego co mi wiadomo z rozmów z wieloma nauczycielami, m.in.
z tego powodu mało kto prowadzi z prawdziwego zdarzenia zajęcia z gimnastyki.
Tym razem jednak postanowiłem nie poddawać się i nie dać szansy dyrektorowi do zwolnienia mnie. Pomogła mi w tym bardzo usportowiona młodzież, która w dzielnicowych zawodach wygrywała w wielu dyscyplinach, a
w lekkiej atletyce zajmowała same czołowe miejsca. Uczniowie naszej szkoły
w punktacji zespołowej zajęli pierwsze miejsce w dzielnicy Mokotów. Równocześnie, obojętny na sukcesy sportowe dyrektor odszedł na emeryturę.
Przyszła nowa dyrektor, bardzo serdeczna i przychylna sportowi. Można
było spokojnie pracować w tych wspaniałych warunkach, a także wyjeżdżać

na obozy narciarskie do Czech, Słowacji i nawet do Włoch, uczyć pływania
i jazdy na łyżwach.
Tak dotrwałem do przejścia na emeryturę w końcu sierpnia 2005 roku.
Pałeczkę przekazałem w dobre ręce – młodszemu koledze, który doskonale się sprawdził w ciągu całorocznej współpracy.
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Refleksje końcowe
- Prawie czterdzieści lat pracy w charakterze nauczyciela wf i trenera
utwierdziło mnie w przekonaniu, że zostałem dobrze przygotowany do tego
zawodu przez pedagogów z WSWF we Wrocławiu w trakcie studiów w
latach 1957 – 1961.

Obiekt sportowy przy SP Nr 46 w Warszawie

- Wysoki poziom specjalizacji z lekkiej atletyki pozwolił mi na odważne
podjęcie pracy trenerskiej zaraz po studiach, za co jestem niezmiernie
wdzięczny Bogdanowi Berezeckiemu, Adamowi Haleczce, a zwłaszcza
mojemu ukochanemu trenerowi Janowi Bąkowskiemu, który do końca życia
pozostanie dla mnie wzorem tolerancji, wysokiej kultury i mądrości.
- Najlepsze efekty szkoleniowe odnosiłem w dziedzinach, w których sam
na studiach miałem największe problemy. Ucząc się, gruntownie utrwaliłem
sobie metodykę nauczania i to mi później w mojej pracy nauczycielskiej
procentowało.
- Dzięki takim nauczycielom pływania jak m.in. Kazimierz Władyka czy
Olga Socha mogłem później z dużym skutkiem nauczyć pływać wielu młodych ludzi.
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„Wspomnień koszmar” byłby bardziej odpowiednim tytułem dla
tego tekstu, w którym młody człowiek opisuje swoje przeżycia sprzed
przeszło 60 lat, kiedy to wojenna zawierucha przetaczała się przez
północno-wschodnie Kresy Rzeczpospolitej.
Upalny lipiec 1944 roku na Wileńszczyźnie obfitował w brzemienne wydarzenia. Szturm słabo uzbrojonych oddziałów Armii Krajowej na Wilno w dniu
7 lipca załamał się w ogniu niemieckiej obrony. Natarcie kontynuowały wojska sowieckie, które po tygodniowych ciężkich walkach z użyciem czołgów i artylerii zdobyły miasto. Walec wojny potoczył się dalej na zachód,
bo krasnoarmiejcom na czołgach spieszno było do Berlina.
Początkowa euforia mieszkańców po wyzwoleniu Wileńszczyzny przez
„sojuszników” szybko opadła, gdyż ci wkrótce zamiast wybawicielami okazali się kolejnymi okupantami. Nikt zresztą nie miał większych złudzeń co
do polityki Sowietów. Zbyt dobrze dali się poznać podczas pierwszej okupacji w latach 1939-1941. Na Wileńszczyźnie zapanował terror. Po rozbrojeniu polskiej partyzantki i zsyłce 6 tysięcy kwiatu wileńskiej młodzieży w
głąb Rosji, NKWD przeczesywało miasto i okolice w poszukiwaniu resztek
ukrywających się akowców, którym udało się wymknąć z sieci obławy. W
puszczańskich lasach powstawały nowe oddziały partyzanckie zaciekle
ścigane i likwidowane przez wojska NKWD i pomocnicze oddziały „istriebitieli” (niszczycieli).
W owym czasie ja z ojcem po udanej ucieczce ze sławetnych Łukiszek,
gdzie pod koniec okupacji niemieckiej byliśmy więzieni za czynny udział w
ruchu oporu, zamieszkiwałem w Czarnym Borze k/Wilna. Zacząłem tam
uczęszczać do miejscowego progimnazjum.
Tymczasem Sowieci, traktując ludność Wileńszczyzny przyłączonej do
ZSRR jak swoich obywateli, zarządzili masowy pobór do wojska. Mnożyły

się też łapanki i wywożenie siły roboczej do rosyjskich kopalń i fabryk ogołoconych z mężczyzn na potrzeby frontu.
Taki los i mnie zaczął zagrażać. Aby go uniknąć, postanowiłem ochotniczo zaciągnąć się do Wojska Polskiego, tzw. Armii Berlinga. Wojna trwała
nadal, a fronty potrzebowały armatniego mięsa, stąd polskie biuro meldunkowe pracowało pełną parą.
Formowały się tam gigantyczne kolejki, a młodzi ludzie koczowali pod
gołym niebem przez wiele dni i nocy. Dzięki protekcji zatrudnionego tam
mego wuja stanąłem przez komisją werbunkową, która zakwalifikowała mnie
do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Chełmie Lubelskim.
Otrzymane papiery ponoć miały chronić przez branką do Armii Sowieckiej
i wywózką, co okazało się nieprawdą. W wyznaczonym terminie tj. w styczniu
1945 roku zaopatrzony w bochen razowego chleba i połeć słoniny, żegnany
przez spłakaną matkę i siostrę wyruszyłem pieszo do Wilna (12km) gdzie
zameldowałem się na miejscu zbiórki. Tam mrowiło się już od młodych
mężczyzn. Po kilku godzinach wyczekiwania zgromadzono nas w ogromnej sali, gdzie kapitan w polskim mundurze wygłosił łamaną polszczyzną
przemówienie, a właściwie typową komunistyczną agitkę. Na zakończenie
ku ogólnemu zaskoczeniu zakomunikował, że ze względu na nasz młody
wiek (roczniki 1926 i 27) Wojsko Polskie - nie chcąc przelewać młodej krwi
– zrezygnowało z nas. Mówił dosłownie: „My ta wojna i biez was wygramy,
potomu odpuskamy was do doma”. Mocno skonsternowani ruszyliśmy do
drzwi, a tam już stali „bajcy” ze „sztykami” na karabinach, warcząc groźnie:
„Stoj! Nazad!”.
Po kilkunastu minutach stałem już jak mnie Bozia stworzyła w długim
ogonku przed sowiecką komisją lekarską. „Familia, otcziestwo” (Imię ojca)
- rok urodzenia... Dalej pobieżne oględziny - „pokażi ruki”, przysiad, skłon,
a po złożeniu odcisku kciuka na „Krasnoarmiejskoj kniżce” – krótki rozkaz
„odiewajsia”. Jeszcze strzyżenie tępą maszynką na zero i tak oto, wraz z
bujnymi wtedy kędziorami lecącymi na ziemię, ulatywała nadzieja wojaczki
z Niemcami w szeregach regularnego Wojska Polskiego. Zostaliśmy wbrew
naszej woli wcieleni do niezwyciężonej Armii Czerwonej. Ten jawny gwałt
na nas musiał być już wcześniej ukartowany z Ruskimi, dla których widocznie nie byliśmy za młodzi. Potem upchano nas w amerykańskie Studebakery i pod eskortą przewieziono 30 km od Wilna do miejscowości Jaszuny.
Na bramie wjazdowej doszczętnie splądrowanego, straszącego oczodołami wybitych szyb, ziemiańskiego dworu Balickich, powitała nas czerwona
gwiazda i napis: „Istriebitielnyje Bataliony im. Iwana Czerniachowskogo” –
sowieckiego generała i zdobywcy Wilna. Głodnych i przemarzniętych napis
ten zmroził ostatecznie, bowiem formacja ta powołana na zaanektowanych
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- Tacy doskonali pedagodzy jak: Zbigniew Nestrypke – gimnastyka, Bolesław Słupik – koszykówka czy Tatiana Pietrow – tańce przekazali mi trwałe
podstawy metodyki nauczania, które mogłem twórczo rozwijać w konkretnych sytuacjach i warunkach.
- Osoby niepełnosprawne należy włączać do ćwiczeń na równi z innymi
uczniami - oczywiście z uwzględnieniem ich możliwości ruchowych – stwarzając im szansę przeżycia niepowtarzalnych doznań i emocji.
- Dyrekcja szkoły może bardzo skutecznie zachęcić lub zniechęcić nauczyciela do pracy, co w konsekwencji najbardziej odbija się – pozytywnie
lub negatywnie – na uczniach.
Jacek Dolecki – absolwent 1961 r.

Byłem czerwonoarmijcem
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polskich ziemiach do zwalczania ruchu oporu i partyzantki cieszyła się jak
najgorszą sławą.
Pierwszą noc przespaliśmy na snopkach słomy przyniesionych z pobliskich czworaków. Chociaż trudno tu mówić o spaniu, gdy na dworze trzaskający mróz, a w nieopalonych, pozbawionych okien komnatach hula wiatr.
Bladym świtem urządzono nam „padiom”(pobudka) i „fizzariadkę”(rozruch)
oraz mycie w lodowatej wodzie, czerpanej z koryt do pojenia bydła. Na
ogólnym zebraniu zakomunikowano nam, że zostaliśmy zmobilizowani do
walki ze zbrojnym podziemiem tj. „Bandami Białopolaków”. Będziemy tu
szkoleni trzy miesiące przez kadrę sowiecką wg regulaminów Armii Czerwonej. Na razie nie otrzymamy broni ani umundurowania, a wyżywienie we
własnym zakresie mają nam zapewnić rodziny. Przestrzegli też, że za dezercję z jednostki, zgodnie z prawem wojennym, grozi rozstrzelanie.
Kadrę dowódczą obozu stanowili byli żołnierze frontowi, oficerowie i podoficerowie wycofani z linii po odniesionych ranach. Funkcję komendanta
obozu pełnił obwieszony medalami i mocno kulejący starszy porucznik
gwardii.
Na zgrupowaniu utworzono dwie kompanie strzeleckie i jedną minerską.
Trafiłem do strzeleckiej. Podzielono nas na plutony, drużyny i rozpoczęło
się szkolenie. Przed tym, kazano nam sporządzić z desek makiety karabinów i saperskie łopatki. Kiedy przyniosłem na przegląd swój misternie wystrugany Winchester, po soczystej wiązance usłyszałem słowa sierżanta:
„Amerykańskoje barachło!”, potem trzask łamanej na kolanie wiernej kopii
strzelby – legendy Dzikiego Zachodu – i rozkaz, że za godzinę mam się u
niego zameldować z makietą „wintowki” typu Mosin. Tym razem wyciosałem siekierą toporną jego replikę.
Na pierwszej zbiórce naszej kompanii ogarnąłem wzrokiem całe to wojsko. Mój Boże! Takiej zbieraniny w życiu nie widziałem. Była to prawdziwa
cywil banda. Różnej długości kożuchy i kurtki, pomieszane z paltami i jesionkami. Wszyscy opasani wyfasowanymi brezentowymi pasami, za którymi tkwiły drewniane łopatki. „Karabiny” na sznurkach, a na ostrzyżonych
czaszkach przegląd przeróżnych nakryć głowy. Od polowych polskich rogatywek i czapek Wehrmachtu, poprzez kaszkiety, berety, ruskie uszanki,
do baranich papach. Moją glacę przykrywała czapka gimnazjalna i wełniane nauszniki. Ubrany byłem w watowaną kurtkę, a na nogach miałem zdobyczne niemieckie saperki.
Początkowy chaos powodowany nieznajomością rosyjskich komend, wkrótce został opanowany i zwartą kolumną ruszyliśmy na ćwiczenia. Na pobliskich polach, brnąc po kolana w śniegu poznawaliśmy tajniki sowieckiej
taktyki wojennej – głównie ataku. Niemiłosiernie gnani przez podoficerów
jak owce przez zajadłe owczarki, cały czas biegiem formowaliśmy różne

kombinacje szyków bojowych: jakieś roje, kąty w przód i w tył, tyraliery.
Padaliśmy w śnieg po komendzie „Wozdusznaja triewoga” (lotnik, kryj się).
Czołgaliśmy się bez końca, aby na gwizdek zrywać się do ataku wrzeszcząc przeciągle „uuurrraaa!!!”. Potem zalegaliśmy i niezgrabnymi saperkami ryli w śniegu strzeleckie dołki i transzeje.
Wyciskano z nas siódme poty. W końcu niemiłosiernie zhasani człapaliśmy do „koszar”. Tam po krótkiej przerwie, wyczerpanych i przemoczonych
poddawano zmorze wszystkich armii świata – musztrze. Zbiórki, odliczanie, zwroty, tworzenie szyków, chwyty bronią i tak w kółko. Po przerwie
obiadowej, na której każdy zjadał, co miał – „Oddych”.
Popołudniowe zajęcia teoretyczne, zazwyczaj wychowanie polityczne,
odbywały się pod dachem. Zmęczenie i chłód nieogrzewanych pomieszczeń nastrajały raczej do płytkiej drzemki, niż do przyswajania sobie jedynie słusznej teorii marksizmu-leninizmu, czy podziwiania postępów bohaterskiej Armii Czerwonej, dobijającej „faszystowskawo zwieria”. Tak też i
było. Wiara nagminnie śpiąc z półotwartymi oczami, śniła zapewne o domowych ciepłych pieleszach. Świadomi tego oficerowie wykładowcy gromkim „Smirno!!” (baczność) co jakiś czas, brutalnie tę sielankę przerywali.
Naukę o broni prowadzili podoficerowie. Odbywało się to metodą średniowiecznych scholarów, albo nauki islamu w szkołach Czarnej Afryki. „Starszyna” (sierżant) wodząc trzcinką po planszy z przekrojem broni, głośno
wymieniał nazwę poszczególnych części, np: „stwoł” (lufa), „prikład” (kolba). Słuchacze chórem dukali powtarzając: stwoł, prikład! I tak na okrągło,
po kilkanaście razy aż do skutku.
Nie pozwalano robić żadnych notatek, zresztą i tak nie było ku temu warunków. Wszystko trzeba było wykuć na pamięć. Ale jak to zrobić, kiedy
większość kursantów prawie nie znała języka rosyjskiego? Takie metody
nie mogły oczywiście dać dobrych wyników, stąd nauka i szkolenie szło
bardzo opornie, zwłaszcza, że większość stosując ukryty bojkot nie przykładała się do nauki. Stan taki mocno denerwował naczalstwo, które bezpardonowo zwiększało ilość i intensywność zajęć. Nic to nie pomagało i
rezultaty szkolenia nadal były mierne. Aż do pierwszego strzelania ostrą
amunicją, które doskonałymi wynikami zaskoczyło „kamandzirów”. „Nu riebiata atliczno” – chwalili. Dla nas było to zrozumiałe, gdyż znakomita większość chłopaków była już nieźle ostrzelana w partyzanckich oddziałach,
ale wcale nie byliśmy tym ucieszeni – gnębiła nas świadomość nieuchronnej konfrontacji z rodakami, którzy nie złożyli broni, a przeciwko którym tak
intensywnie nas szkolono. Jednego byliśmy pewni – wtedy nie będziemy
już tak celnie strzelać.
Pierwsza próba pełnienia przez kursantów służby wartowniczej skończyła
się kompletną klapą. Feralnej nocy cała zmiana warty odziana w kożuchy i
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uzbrojona w karabiny z ostrą amunicją po obezwładnieniu rosyjskiego podoficera - dowódcy warty, po prostu zdezerterowała. Prawdopodobnie zasilili
jakiś odtworzony oddział partyzancki Armii Krajowej. Po tym wydarzeniu
sojusznicy już nam nie dowierzając, sami pełnili wartę z psami. Pomagali
im kursanci uzbrojeni w... kije.
Mijały dnie i tygodnie, a koszmarne warunki bytowania, jakie nam zgotowano, z biegiem czasu tylko trochę ulegały poprawie.
W pierwszych tygodniach z braku szyb, które zastępowaliśmy słomą i z
powodu zdewastowanych pieców, jedynym źródłem ciepła były wiecznie
płonące ogniska rozniecone na środku przestronnych dworskich komnat,
nieustannie podsycane przez dyżurnych. Na pierwszy ogień poszły wykonane ze szlachetnego drewna klepki pięknych mozaikowych parkietów i
unikalne boazerie. Potem legary podłóg, kunsztownie rzeźbione balustrady
schodów, wreszcie bezcenne kasetonowe stropy. W końcu łupem płomieni
padało wszystko, co chciało się palić. Na szczęście ten suchy, wiekowy
materiał płonął prawie nie wydzielając dymu. W nocy wokół tych ognisk
spaliśmy plutonami – na snopkach słomy, nogami do źródła ciepła. Bolejąc
nad tym, że bierzemy udział w niecnych praktykach okolicznej ludności,
niszczącej wielkopańskie siedziby, sami byliśmy zmuszeni kontynuować
ten barbarzyński proceder, dewastując do reszty okazały ongiś obiekt. Jedynym usprawiedliwieniem mogło być to, że walczyliśmy o przetrwanie.
Fatalne warunki sanitarne, brak ciepłej wody do kąpieli, spanie w ubraniach oraz niezmieniana i nieprana bielizna sprawiły, że opanowała nas
plaga wszy, z którą w tej sytuacji walka była beznadziejna. Mimo częstych
pogromów gryzły nas niemiłosiernie. Insekty te, dobrze nam znane z partyzanckich szlaków, skutecznie tępiliśmy latem, rzucając bieliznę i mundury
na leśne mrowiska. Tutaj nie było na nie rady.
Z ciepłej strawy pod dostatkiem było tylko „kipiatku” (wrzątku). Dopiero
pod koniec pierwszego miesiąca warunki bytowe znacznie się poprawiły.
Głównie dzięki pomocy odwiedzających nas rodzin oraz inwencji samych
zainteresowanych. Polak potrafi. Oszklono część okien, wyremontowano
niektóre piece i zainstalowano prymitywne „kozy” z rurami, w których palono torfem. Z dostarczanej dość regularnie przez zamożnych gospodarzy
żywności, organizowano ciepłe posiłki, głównie w postaci zawiesistych zup
warzonych na ogniskach w ogromnych garach.
Osobiście wiodło mi się nie najgorzej. A to za sprawą listów, które pisałem
mało gramotnym wiejskim rówieśnikom do ich rodzin i dziewczyn. Miałem
opracowanych kilka wariantów na każdą okazję. Do rodzin „pisaliśmy” rzewne
epistoły, te do sympatyj często ozdabiałem motywami Amora, a więc sercem przebitym strzałą, albo kwiatami i ptaszkami. Otrzymywałem za to
przyzwoitą wałówkę, co pozwalało mi w miarę znośnie egzystować.

W mojej kompanii na ćwiczeniach pełniłem rolę „zapiewajły”, nieodzownego u Sowietów przodownika marszowych pieśni. To on podawał ton i śpiewał pierwsze zwrotki, resztę i refreny podchwytywał cały pododdział. Niestety wiara prawie nie znała ruskich piosenek. Nauczanie ich na siłę nie
dawało rezultatów, a że wojsko śpiewać musiało, „kamandiry” poszły na
ugodę i pozwolono nam śpiewać polskie piosenki. Odtąd śpiewaliśmy bardzo ochoczo i to cały legionowy repertuar z „I brygadą” włącznie. Często
prowadzący wojsko gromko zachęcał: „Nu-ka, Tolik, dawaj a Piłsudskim”.
A wtedy, ze stugębnej kolumny buchała w niebo legionowa pieśń „Jedzie,
jedzie na kasztance...”. „Kamandirom” to nie przeszkadzało. A na mnie od
tej pory wołano „katolik”.
Czas szybko mijał i nieuchronnie zbliżał się złowróżbny finał – zakończenie kursu. Sroga zima, spartańskie warunki i mordercze tempo szkolenia
były niczym wobec świadomości, że niebawem staniemy zbrojnie oko w
oko przeciwko niedawnym kolegom i towarzyszom broni. Nękany taką złowieszczą perspektywą napisałem do domu rozpaczliwy list, kończąc go
słowami: „Mamo, ratuj, w Tobie cała nadzieja...” Pisałem to w rozpaczy,
licząc na cud. I cud taki się wydarzył. Do dziś nie wiem, jak udało się mojej
Rodzicielce uzyskać dla mnie, w
dodatku zaocznie, kartę ewakuacyjną i wizę na repatriację do Polski, z rosyjską adnotacją „sroczno”
(pilne). I oto, na tydzień przez zakończeniem kursu i przysięgą na
wierność ZSRR, moja Mama dotarła pieszo do Jaszun ze stosownymi dokumentami i wręczając mi je,
rzekła: „Ja swoje zrobiłam, teraz Ty
działaj”. Ale jak to miałem rozegrać,
żeby nie zaprzepaścić takiej szansy? Był to bowiem przypadek bez
precedensu. Jak dotąd poza kilkoma ciężkimi zachorowaniami nikogo z obozu nie zwolniono. Zdeterminowany, na miękkich nogach zameldowałem się do raportu u komendanta obozu. Ten po pobieżnym
przejrzeniu papierów, kwaśno zapytał: „Choczisz w Polszu jechat’, a?”.
„Tak toczno” – odpowiedziałem
Rysunrk autora
służbiście. „Durak! Nikakoj Polszy
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niet i nie budiet, ty zdies’ nużen” (Durniu! Nie ma nie będzie żadnej Polski,
jesteś tutaj potrzebny). Pozornie przyznając mu rację i jednocześnie wskazując na opatrzone polskim godłem dokumenty w końcu go przekonałem.
Oficer żachnąwszy się, podpisał moje zwolnienie. Wyprężony jak struna
zasalutowałem i wyrecytowałem: „Tawariszcz gwardii starszyj liejtinant, razrieszitie idti”. „Stupaj!”, warknął ze złością. Cały w skowronkach, ale nie
do końca pewny sukcesu, rzuciłem krótko Mamie: „A teraz zmykajmy czym
prędzej, żeby się nie rozmyślił”.
Po wylegitymowaniu się na wartowni i zdaniu pasa – jedynego przedmiotu, w który wyposażyła mnie armia sowiecka, przekroczyliśmy bramę obozu. Tam dopiero uściskałem Mamę, pełen szczęścia z odzyskanej wolności.
Było już przedwiośnie, na drogach roztopy i czekała nas długa droga, ale
przepełniała nas wielka radość, że cały ten koszmar mamy już za sobą.
Rozpoczął się dla mnie nowy rozdział w życiu, ale to już całkiem inna historia.
Nie znam, poza jednym przypadkiem, dalszych losów moich towarzyszy
niedoli. Ten przypadek to śmierć mojego szkolnego kolegi z kompanii minerskiej, który w pierwszej akcji rozbrajania zaminowanego przez cofających się Niemców terenu, wyleciał w powietrze. „Krasnoarmiejskuju Kniżku” zabrano mi na granicy podczas repatriacji w lutym 1946 roku.

chorążego Antoniego Kaczyńskiego w toku studiów w WSWF, w trakcie których został zatrudniony w Studium Wojskowym jako oficer wykładowca.

Autor powyższych wspomnień przeszkolony początkowo jako krasnoarmijec, po repatriacji z ojcowizny na Dolny Śląsk, dokończył
szkolenia w Ludowym Wojsku Polskim w oficerskiej szkole artylerii
w Gnieźnie, z której wyszedł w stopniu chorążego. Jedno i drugie
szkolenie nie poszło na marne, gdyż zostało zdyskontowane przez

Jakie było nasze ogromne zdziwienie, gdy na pierwszych zajęciach studium wojskowego kap. Jarosław Pouch przedstawił nam dowódcę kompani
- czyli naszego pierwszego rocznika - chorążego Ryszarda Strusińskiego i
dowódców plutonów - trzech grup studenckich - chorążych: Antoniego Kaczyńskiego, Tadeusza Łopuszańskiego i Bolesława Dziedzica. Wszyscy
czterej byli naszymi starszymi kolegami z trzeciego rocznika. Wiadomość
przyjęliśmy z dużym zadowoleniem, myśląc sobie, fajno jest, będziemy
mieli zajęcia nie z jakimiś zawodowymi zupakami, a z sympatycznymi
wuefiakami. Oj srodze żeśmy się zawiedli. Chorąży Strusińskich z miejsca
wziął kompanię ostro w cugle i nie było mowy o żadnej taryfie ulgowej. Jego
koledzy: Tadeusz Łopuszański i Bolesław Dziedzic starali się dotrzymywać mu kroku, jednakże to już nie było to. Po prostu nie mieli osobowości
dowódców, a także zbytniego zamiłowania do robienia z nas prawdziwych
żołnierzy. Dla odmiany chorąży Antoni Kaczyński pokazał swój wojskowy
lwi pazur. Widać było, że sam przeszedł ostre przeszkolenie (dopiero teraz
dowiedziałem się gdzie i jakie) i lubił wojsko.
Na naszym roczniku była około dziesięcioosobowa grupa gimnastyków,
trenujących pod kierunkiem szefa Zakładu Gimnastyki Mariana Weinerta,
który praktycznie oddał nas pod opiekę bardziej zaawansowanego gimnastyka z trzeciego rocznika - Tolka Kaczyńskiego. Na treningu był wymagającym, ale koleżeńskim instruktorem, ale na zajęciach studium wojskowego koleżeńskie układy szły na bok i był tylko i wyłącznie ostrym dowódcą.
Przed zupełnym znienawidzeniem ratował go polot i dowcip. Miał wyczucie, że są granice dawania nam w kość i potrafił celnym, dowcipnym powiedzonkiem rozładować niejedną zaognioną sytuację. Kiedyś jeden z kolegów niezbyt uważnie słuchał co się do niego mówi i w tym momencie chorąży Kaczyński zwraca się doń: „Ruki po szwam i komandira głazami jebi",
co na polski tłumacząc znaczyło: „Stań na baczność i patrz mi prosto w
oczy". Kolegę zamurowało, a my oczywiście wybuchnęliśmy śmiechem i
koniec incydentu.
Czasami Tolek próbował nieco oszczędzać gimnastyków, no bo akurat w
tym dniu po zajęciach studium wojskowego wieczorem mieliśmy trening.
Tak miało być na jednych z zajęć na terenach poligonowych szkoły oficerskiej na Krzykach, gdzie grupa gimnastyków została wyznaczona jako pozoranci armii nieprzyjacielskiej, na którą miał być przypuszczony atak.
Zajęliśmy dogodne pozycje za kępą krzaków, majowe słoneczko dobrze
dogrzewało, atak coś się zbyt długo przygotowywał, więc rozłożyliśmy się
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Niedoszły szeregowy Armii Czerwonej
Antoni Kaczyński
P.S. Ludobójcza polityka Sowietów na Wileńszczyźnie i osobiste przeżycia rekruta Armii Czerwonej radykalnie i na stałe ukształtowały ambiwalentny stosunek autora do Związku Sowieckiego i jego polskiej mutacji PRL-u.
Trzy lata po opisywanych wydarzeniach odbył w Gnieźnie roczną służbę
wojskową jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii. Mimo surowego drylu,
jaki serwowali im tym razem rodzimi kaprale było to niemal sanatorium w
porównaniu z Jaszunami. Umiejętności tam nabyte przydały mu się później
na studiach, gdy już jako oficer szkolił studentów na Studium Wojskowym,
w tym także kolegów z rocznika.

Byłem szkolony przez czerwonoarmijca
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na trawce i zupełnie zapomnieliśmy o sytuacji bojowej. A tu nagle z za
krzaków wypada wściekły nasz dowódca i nie pozwalając do końca ubrać
się zaczyna ostre szkolenie. Biegiem naprzód, padnij, powstań, biegiem
marsz, padnij itd. Oj nie było nam do śmiechu! Krzaki, pokrzywy, osty i
dobre pół godziny bojowej musztry spowodowały, że na uczelnie wracaliśmy jak zbite psy, a na wieczorny trening nie wszyscy z nas mieli ochotę.
O tej przygodzie szybko zapomnieliśmy i po dzień dzisiejszy, nie tylko my,
ale wszyscy którzy mieli zajęcia czy to na studium wojskowym, czy na
gimnastyce z nostalgią wspominają Tolka, z uśmiechem na ustach opowiadają przeróżne anegdoty i powtarzają jego dowcipne powiedzonka.
Tylko nie wiem czy dzisiaj możemy o tym wszystkim tak otwarcie mówić,
czy przypadkiem nie zostaniemy zlustrowani przez współczesnych, dziarskich inkwizytorów -dekomunizatorów. Ale niech tam! Co przeżyliśmy to
nikt nam tego nie odbierze i będziemy zawsze mile to wspominać.

Moim marzeniem było zostać dziennikarzem. Zdawałam nawet na Uniwersytet
Warszawski, ale nie zdałam. Do końca życia będę
pamiętać ten nieudany start
w dorosłość. Lipiec, upał,
krwotok z nosa, kiepski wynik z egzaminu.
Moja profesja to pedagogika – metodyka wychowania
fizycznego. Zawsze uwielbiałam sport i rywalizację
Ada Witkowska recytuje swoje wiersze
sportową. To mnie kręciło –
w Dworze Polskim
gimnastyka, taniec, pływanie, narciarstwo. Uprawiałam te wszystkie dyscypliny sportowe i uczyłam
w szkołach różnego stopnia, od szkoły podstawowej po Wyższą Szkołę
Pedagogiczna w Zielonej Górze.
Trzydzieści lat pracy pedagogicznej minęło jak z bicza strzelił. Jak tu
nagle przestawić się na spokojne życie emeryta? To nie w moim stylu! Aby
zaspokoić potrzeby ciała i ducha – znalazłam odskocznię w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW). Trzy lata temu trafiłam do „Oksymoronu”.

Oczarowana panującą atmosferą, postanowiłam zadomowić się tam na stałe.
Od dziecka lubiłam muzykę, taniec i ruch w ogóle.
Na fali wspomnień zaczęłam zastanawiać się, dlaczego muzyka i taniec
zawsze fascynowały mnie i inspirowały przez całe życie?
Jestem tą „przedwojenną” dziewczyną, która w głębi wspomnień zapamiętała matkę grającą na fortepianie, jej piękne dłonie, muzykę, którą nas czarowała - tak cudownie sharmonizowaną z jej romantyczną duszą. Ojciec,
obdarzony pięknym tenorem, w młodości śpiewał w chórze a ja wsłuchiwałam się w arie operetkowe oraz modne wówczas szlagiery, które wyśpiewywał. Wyśpiewał zresztą i moje imię, ze znanej piosenki „Ada to nie wypada”.
Okrutna wojna przerwała bezlitośnie tę sielankę. Bez domu, bez ojca,
tułając się po różnych mieszkaniach, jednakże zawsze szukałyśmy kontaktu z muzyką. Zabawy i występy na podwórkach były naturalną potrzebą
dziecka. Szczególnie zapamiętałam opracowany przeze mnie taniec do
muzyki Niewiadomskiego pt. „Widziałem ja brzózkę jak silny wiatr wiał”.
Cała kamienica musiała przyjść na występ.
Dobrze pamiętam walki o wyzwolenie Poznania, te straszne alarmy i nocne ucieczki do schronów i piwnic oraz ostentacyjną grę pianisty, który na
przekór wszystkiemu, nie schodząc do schronu, manifestował swoją wolność, grając Chopina. Dzisiaj wiem, że grał etiudę C-mol opus 10 nr 12.
Następnie przeprowadzka do Łodzi, rok nauki baletu w domu kultury, pierwsze w życiu baletki i występy przy muzyce Chopina, tym razem był to
mazurek A-mol.
Skończyła się wojna i całą rodziną wyruszyliśmy na Ziemie Odzyskane –
do Jeleniej Góry. Zmieniając trzykrotnie mieszkanie, zawsze taszczyliśmy
ze sobą pianino. Mama uczyła mnie i siostrę gry na pianinie. W teatrze
jeleniogórskim, grałyśmy różne role w bajkach dla dzieci. Gdy ogłoszono
nabór do zespołu pieśni i tańca „Mazowsze” złożyłyśmy z siostrą podania o
przyjęcie, ale ojciec wkroczył w akcję i kategorycznie nam zabronił, mówiąc: „artystkami nie będziecie”. Tak się skończył sen o karierze artystycznej.
Następna przeprowadzka do Zielonej Góry i tu zatrzymaliśmy się na stałe. Nauka w liceum, obowiązkowe uczestnictwo w chórze. Do dzisiaj pamiętam piosenki typu: „Budujemy nowy dom”, „Ej wy konie rumaki stalowe”. Oj, nie było to zbyt romantyczne.
Nauka i sport były moim wyzwaniem. Potem na wrocławskim WSWF-ie
sprawdziłam się jako gimnastyczka i tancerka w uczelnianym zespole.
W pracy nauczyciela wf bardzo często włączałam muzykę i taniec do
zajęć. Po nocach układałam choreografię do widowisk, pokazów i układów
gimnastyki artystycznej. Moje wychowanki występowały między innymi we
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Tańcząc przy muzyce – żyję
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wrocławskiej Hali Ludowej w ćwiczeniach z szarfami.
Dzisiaj, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku staram się jak najczęściej mieć
kontakt z muzyką. Wielkim wydarzeniem był bardzo profesjonalnie przygotowany koncert z muzyką Czesława Niemena. Wiele osób na sali uroniło
łeskę, podziwiając młodych artystów z zielonogórskiego Domu Kultury, jak
w porywającym stylu wykonywali utwory tego artysty.
Pomyślałam wtedy, że muzyka potrafi łączyć pokolenia, działać na wyobraźnię i wzbudzać pozytywne uczucia.
W ostatecznym podsumowaniu okazało się, że wybór zawodu był niezmiernie trafny, zawsze satysfakcjonowało mnie łączenie muzyki z ruchem
– tańcem i różnymi formami gimnastyki. Zawsze fascynowała mnie praca z
młodzieżą, a dzisiaj spełniam się jako aktywna uczestniczka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Ada–Adriana Witkowska – R. 1959
Moja muzyka
We mnie jest muzyka,
Którą wielbię i kocham
Jest – gdy się cieszę
Jest – gdy szlocham
Przypominam dobre i złe chwile
Dotyka miejsc czułych
Uspokaja łagodnie serce
Jak lek na wszelkie bóle
Gdy smutek ogarnia
Me zwątpione myśli
Słucham mej muzyki
Tej co radość wyśni
Niezniszczone marzenia
Utopię w muzyce
Najgłębsze me myśli
Zapiszę w każdej życia minucie
Muzyko co mi w duszy grasz
Bądź mi nadal kochankiem
Co pieści me serce
Każdej nocy i rankiem
Ada Witkowska
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Pożegnania
Czesław Świerczyński 1930 – 2007
Czesław pochodził z Piekar Śląskich. Tamże, jeszcze przed wojną, rozpoczął edukację w szkole powszechnej, która w czasie okupacji, po przyłączeniu Górnego Śląska do Rzeszy, stała się szkolą niemiecką. Po wojnie i uzyskaniu matury – już w polskim liceum – rozpoczął studia w WSWF we Wrocławiu.
Z Czesławem byłem w jednej grupie studenckiej
rocznika 1950-1953. Studiowało Mu się – jak sam
powiadał – łatwo i przyjemnie, a to za sprawą nieprzeciętnych zdolności intelektualnych i ruchowych.
Należał do najwszechstronniejszych z nas na
Czesław Świerczyński wszystkich zajęciach praktycznych. Nie będąc wyczynowcem w żadnej dyscyplinie, jednak wszędzie
się wyróżniał. Między innymi na rocznikowych zawodach gimnastycznych
w klasie 3-ciej zajął pierwsze miejsce, pozostawiając w pokonanym polu
takich gimnastyków jak Zbyszek Nestrypke i ja. Obdarzony wrodzoną elegancją ruchu, był przy tym perfekcjonistą we wszystkim co robił. Będąc
niezwykle przystojnym mężczyzną, stał się przedmiotem westchnień licznego grona koleżanek. Durzyły się w Nim całe piękniejsze połowy roczników. On sam zupełnie nie dbał o to, jakby nie zauważając otaczającej Go
aury adoracji.
Razem z Czesławem uprawialiśmy na pierwszym roku gimnastykę sportową u prof. Mariana Weinerta. Skakaliśmy do wody u dr Józefa Kłaptocza,
wreszcie tańczyliśmy w zespole tanecznym u mgr Tatiany Pietrow. Tam
dopiero Czesław czuł się w swoim żywiole. Jako gwiazda pierwszej wielkości, tańczył zawsze w pierwszej parze, zachwycając rozmachem, swobodą i elegancją. Przy tym, z największą łatwością przyswajał sobie najbardziej skomplikowane kroki i figury, z czym wielu, w tym i ja, miało niekiedy kłopoty.
Po drugim roku studiów obaj zostaliśmy zatrudnieni jako młodsi asystenci
w Zakładzie Gimnastyki, gdzie przez 40 lat razem pracowaliśmy, zdobywając kolejne szczeble kariery nauczycieli akademickich. Latem wyjeżdżaliśmy na obozy letnie, Czesław prowadził początkowo wioślarstwo, później
narciarstwo wodne. Zimą szkoliliśmy studentów na obozach narciarskich.
Tam Czesław znowu brylował, demonstrując nienaganną technikę i elegancki
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styl jazdy. W pracy w Zakładzie Gimnastyki (początkowo, także w Zakładzie Tańców), wyróżniał się fachowością i rzetelnością. Wiele roczników,
które wychował, do dzisiaj pamięta jego doskonale przygotowane i ciekawe
zajęcia. Był wymagającym nauczycielem i nie cierpiącym bylejakości.
Tak się złożyło, że w jednym roku – 1956 – założyliśmy rodziny, a potem
niemalże w tym samym czasie obroniliśmy prace doktorskie i zostaliśmy
mianowani adiunktami.
Zazdrościliśmy Czesławowi zdolności językowych. Władał biegle niemieckim, nieźle znał angielski, a dzięki żonie Krystynie mającej korzenie francuskie, opanował i ten język. Był też uzdolniony plastycznie. Między innymi to według Jego pomysłu zaprojektowano logo (wpierw WSWF, a później
AWF) uczelni na sztandarze i znaczku w kształcie żagli.
Z Czesławem łączyły mnie zawsze serdeczne, koleżeńskie stosunki. Nie
była to przyjaźń, bo będąc zamkniętym w sobie introwertykiem nie zawierał
bliskich przyjaźni. Mimo wszystko rozumieliśmy się doskonale.
Nasze stosunki nieco ochłodziły się po śmierci prof. Weinerta i objęciu
przeze mnie kierownictwa Zakładu Gimnastyki, bo oto nagle kolega stał się
Jego zwierzchnikiem. Nigdy jednakże z Jego strony nie doświadczyłem
najmniejszych przejawów nielojalności czy niesubordynacji, mimo odmiennych często zdań w kwestiach zawodowych. Razem opracowaliśmy i wydaliśmy kilka skryptów z zakresu gimnastyki.
W latach 60-tych otworzył nowy życiowy rozdział. Po wygraniu konkursu,
został spikerem Wrocławskiego Radia i Telewizji. Tam, dzięki doskonałej
prezencji i nienagannej dykcji dał się poznać jako kompetentny i wzięty
prezenter, zyskując wśród słuchaczy i telewidzów dużą popularność.
Mając perspektywę zrobienia kariery w nowej profesji, pozostał jednak
wierny Uczelni prowadząc dalej zajęcia z gimnastyki w pełnym wymiarze, a
Jego przygoda z telewizją w najmniejszym stopniu nie odbiła się na pracy w
Zakładzie.
W roku 1991, korzystając z ustawy o wcześniejszych nauczycielskich
emeryturach, przeszedł w stan spoczynku i wtedy nasze życiowe ścieżki
rozeszły się. Czesław zamknął się w domowych pieleszach, nie uczestnicząc w życiu społecznym, ani nie udzielając się towarzysko.
Nieuleczalna choroba przerwała nić żywota człowieka szczodrze wyposażonego przez naturę w liczne talenty. Można śmiało powiedzieć, że Czesław w swoim życiu nie wykorzystał do końca wszystkich swoich potencjalnych możliwości.
Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy i niezawodny kolega ze studiów, rzetelny profesjonalista w pracy zawodowej i błyskotliwy towarzysz
na obozach i spotkaniach towarzyskich.
Żegnaj Czesławie
Antoni Kaczyński
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Bogdan Cybulski – trener na miarę marzeń!
1950 - 2007
Przeszedł do historii polskiej piłki ręcznej jako wielki trener nauczający w tej dyscyplinie. Jego znane powiedzenie „Jesteś
tu by się uczyć, a nie żeby być trenowaną(ym)” znane było ostatnio wśród młodzieży norweskiej.
21 letni asystent trenera Zająca w 1. lidze AZS kończy ostatni rok studiów i pozostaje na uczelni w Zakładzie Gier Sportowych. Do 1975r jest z zespołem z czołówki tabeli, z zespołem, który zdobywa
Mistrzostwo Polski.
Ale kariera naukowa na Uczelni nie pociąga
go. Wyjeżdża na rok do Australii.
Bogdan Cybulski
Po powrocie w 1977r obejmuje samodzielne stanowisko trenera we wrocławskim klubie AZS. Po roku pracy zdobywa
Puchar Polski i 3. miejsce w lidze. Po kolejny sukces akademiczki sięgają
już w 1979 r. – Mistrzostwo Polski. Dla młodego 29 letniego trenera to
wskazówka, że idzie prawidłową drogą. Kolejny wyjazd do Australii przynosi spore zmiany. Powrót wiąże się z przeprowadzką do Chorzowa. Bogdan
zostaje trenerem 1-ligowego AKS Chorzów. Przez trzy lata pracy do czerwca 1984 roku zdobywa z tym zespołem dwa tytuły Mistrza Kraju i Puchar
Polski. Jednocześnie w 1983 r. podejmuje się pracy z kadrą narodową Polski. 33 letni Bogdan Cybulski ma plany i ambicje by dorównać najlepszym
w tych latach: NRD, ZSRR, Jugosławii. Po niespełna roku przygotowań do
mistrzostw świata grupy B, które odbyły się w Katowicach daje nadzieje
wszystkim miłośnikom piłki ręcznej, że polskie dziewczęta mogą liczyć się
w Europie. W 1984 r. wraca do Wrocławia z dwóch powodów. Ma tu rodzinę
– zostaje ojcem, i ma ponowną możliwość pracy z AZS-AWF. Jeden sezon
wystarczył, by dzieląc swoją pracę trenera kadry i klubu potwierdził swoją
klasę. Prestiżowy tytuł Mistrza Polski jest ponownie we Wrocławiu. To rok
1984. Nie mniej uszczęśliwiły go narodziny córki Agnieszki - 1987 r.
Entuzjastyczny trener, wielki zapaleniec a przede wszystkim profesjonalista sięga po kolejny tytuł Mistrza kraju i zdobywca Puchary Polski.
Bogdan Cybulski kilkakrotnie był zwycięzcą plebiscytu na najlepszego
trenera Dolnego Śląska i zajmował wysokie miejsca w podobnych plebiscytach w województwie Katowickim. Był spełniony jako trener klubowy. Miał
większe ambicje i wielki plany związane z kadrą narodową Polski. Ale waBiuletyn Absolwenta nr 40
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runki panujące w tamtych latach uniemożliwiły mu osiągnięcie stawionego
sobie celu. Dlatego postanawia wyjechać za granicę. Jest rok 1991. A pierwsze propozycje wyjazdu zaczęły napływać już w 1984 roku. Zawsze odmawiał. Tym razem podpisuje kontrakt z 2. ligowym Fabergiem. Po zakończeniu sezonu dziewczęta awansują do 1. ligi, a Bogdan musi zgolić brodę! Był
wielkim autorytetem dla Norweżek. Zgadzały się na treningi nawet o szóstej rano. Prasa norweska zaczęła określać go jako wielkiego specjalisę od
obrony w piłce ręcznej. Potwierdził to w następnych latach pracy z mężczyznami. Wnosił wiele nowości w taktyce ataku i obrony. W roku 1994 (po
Zimowej Olimpiadzie w Lillehammer) podpisuje dwuletni kontrakt z męskim
zespołem Elverum. Ponownie kończą sezon na 3. miejscu w ekstra klasie
i wygrywają ”Play Off”. Bogdan znów zgolił brodę. Nazwisko Bogdana Cybulskiego wpisano do historii miasta Elverum. W 1996 zgadza się być szefem oddziału piłki ręcznej w prywatnej szkole sportowej w Lillehammer. To
ciężki rok dla Bogdana. Rano jedzie (99 km) do NTG, wraca popołudniu a
wieczorem ma treningi z chłopakami w ekstra klasie. We wrześniu 1996 r.
podejmuje decyzję o rozstaniu się z wielką piłką ręczną i rozpoczyna nowy
etap w swojej karierze. Szkoli młodzież w wieku od 16 do 19 lat.
Był autorem wszystkich sukcesów młodych piłkarek ręcznych w NTG.
Wiele z nich gra teraz w ekstra klasie, 1. lidze norweskiej i za granicą. Był
uwielbiany choć był stanowczy, wymagający i czasami apodyktyczny. Zespoły z ekstra ligi wielokrotnie składają mu propozycję. Nie potrafił odmówić chłopakom z Elverum ratując ich przed
spadkiem z 1. ligi. A w
latach 2005-2007 był koordynatorem w 1. ligowym zespole kobiet Gjovik/Vardal. Zespół ten ma
szanse awansować do
ekstra klasy.
Bogdan uczył młodzież
i kształcił trenerów. Był
trenerem z charyzmą i
zasadami. Wiele wymagał od innych, ale jeszcze więcej od siebie. Do
każdego treningu czy to
Bogdan na tle norweskich lasów
w szkole NYG, czy w klu-

bie był przygotowany. Pozostawił bogate materiały dotyczące piłki ręcznej.
A niektóre z jego pomysłów funkcjonują od kilku lat w innych klubach i
szkołach sportowych pod nazwą ”ćwiczenia Bogdana”. Przez cały czas
starał się być na bieżąco z nowościami w piłce ręcznej. Podnosił swoje
kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowych seminariach między innymi w Grecji, Kanadzie, Hiszpanii, Holandi, Bankoku i Słowenii.
Prywatnie był zapalonym wędkarzem, świetnym narciarzem, tenisistą i
rokującym nadzieję golfistą. A jego zdolności kulinarne to już legenda wśród
znajomych. Mieszkając przez ostatnie 16 lat w Norwegii najchętniej wypoczywał z rodziną w Chorwacji. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Nikt nie jest w stanie zastąpić Bogdana Cybulskiego. Był wyjątkowy.

52

Biuletyn Absolwenta nr 40

Biuletyn Absolwenta nr 40

Danuta Załęska, Władysław Kopyś

Sport
Piłkarze AWF Wrocław mistrzem Polski Szkół Wyższych
w futsalu!
(skrócony przedruk z „Życia Akademickiego”)
W dniach 1–4 marca 2007 w halach Uniwersytetu Przyrodniczego (ul.
Chełmońskiego) i Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Przybyszewskiego) odbył
się finałowy turniej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Futsalu z udziałem naszej drużyny. W finale wzięło udział 16 zespołów, które przebrnęły
przez eliminacje strefowe i półfinałowe (ponad 280 drużyn akademickich z
całego kraju).
Po losowaniu nasi piłkarze trafili do grupy B, która wyglądała następująco:
- AWF Wrocław
- Politechnika Rzeszów
- UTP Bydgoszcz
- Politechnika Warszawa
Pierwszy dzień mistrzostw nasza drużyna rozpoczęła niespodziewanie
od porażki z Politechniką Rzeszów, która co się później okazało doszła aż
do półfinału imprezy. W tej sytuacji aby awansować dalej AWF Wrocław
musiał wygrać kolejne dwa mecze. Analizując dalszy przebieg turnieju porażka z Rzeszowem podziałała bardzo mobilizująco na naszych piłkarzy,
którzy w konsekwencji grali z meczu na mecz coraz lepiej i skuteczniej
zarówno w ataku jak i w obronie. Owocem tego były wygrane w świetnym
stylu kolejne mecze grupowe z UTP Bydgoszcz 6:2 i z Politechniką Warszawa 4:0.
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Awans z drugiego miejsca w grupie dał nam możliwość gry w ćwierćfinale
imprezy, gdzie czekał na nas obrońca tytułu Mistrz Polski z poprzedniego
roku – WSEZ Łódź!
Spotkanie zostało rozegrane w hali przy ul. Przybyszewskiego, gdzie uczelnia z Łodzi grała swoje mecze grupowe, co było jej dodatkowym atutem.
Według opinii fachowców (m.in. Tomasz Aftański – trener kadry narodowej i
akademickiej w Futsalu) mecz zasłużył na miano przedwczesnego finału!
Nietuzinkowy kunszt piłkarski, dramaturgia towarzysząca przez całe spotkanie oraz wspaniały doping przybyłej publiczności stworzyło niezapomniane
widowisko, w którym zobaczyliśmy wszystko, to co w sporcie najpiękniejsze. Była to prawdziwa bitwa szkoleniowa obu trenerów, z której zwycięsko
wyszedł trener AWF Wrocław – Sławomir Domański. Mistrz pokonany, AWF
Wrocław – WSEZ Łódź 6:3!!
W tym momencie wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że już nikt i nic nie jest
w stanie zatrzymać rozpędzonej piłkarskiej maszyny z Wrocławia i cel jakim
od początku było Mistrzostwo Polski jest bardzo blisko. Na drodze do finału
stanęła nam uczelnia
PWSZ Konin. Po wyczerpującym spotkaniu z
Łodzią nasi piłkarze odczuwali skutki zmęczenia
Mistrzowie Polski Szkół Wyższych 2007
w Futsalu
co w konsekwencji przełożyło się na mało ciekawe widowisko. Przez dłuższy czas nie mogliśmy sforsować obrony przeciwnika, aby w końcówce I połowy zadać niespodziewany cios po akcji
całego zespołu i bramce Dawida Ćwieka. Druga połowa meczu była zdecydowanie pod dyktando naszych piłkarzy, co w rezultacie zostało udokumentowane trafieniami Sławka Kałwaka i dwukrotnie naszego kapitana Tomasza Jaworskiego, zwycięstwo 4:2 i AWF w finale! W finale spotkały się
AWF Wrocław i Wszechnica Świętokrzyska Kielce. Spotkanie zostało rozegrane w hali przy ul. Chełmońskiego przy dosyć licznie zgromadzonej
wrocławskiej publiczności. Po zaciętej i dość ospałej pierwszej połowie przyszedł czas na wspaniały pokaz konsekwencji i skuteczności Wrocławskich
piłkarzy. W czasie niespełna 15 minut drugiej połowy nasi zawodnicy sześciokrotnie pokonali bramkarza gości, tracąc przy tym jedyną bramkę z

rzutu karnego. Prawdziwy nokaut! AWF Wrocław – WŚ Kielce 6:1. Wrocławscy piłkarze Mistrzami Polski!!
Na wyróżnienie zasługują nasi dwaj czołowi strzelcy Tomasz Jaworski i
Sławomir Kałwak, którzy zostali Królami Strzelców całej imprezy oraz nasz
znakomity bramkarz Piotr Turski, który w chwilach zwątpienia i słabszej
gry całego zespołu, potrafił swoimi wspaniałymi interwencjami przechylić
losy meczu na naszą korzyść.
Fundamentem i zarazem fenomenem naszej reprezentacji była doskonała
atmosfera w szatni i wspaniały kolektyw na boisku, dzięki któremu długo
wyczekiwane Mistrzostwo Polski stało się faktem!
Szczególne podziękowania należą się opiekunom naszej reprezentacji –
dr Krzysztofowi Paluszkowi i mgr Łukaszowi Becelli oraz pracownikom
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i pracownikom AZS Wrocław.
Oprac: Dawid Ćwiek (asystent trenera)
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Od Redakcji:
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Futsalu 2006/2007 w liczbach: 185 reprezentacji uczelnianych zostało sklasyfikowanych w XXIV MPoSzW
(starty wszystkich drubiorących udział w eliminacyjnych rozgrywkach środowiskowych).
- 26 spotkań w ramach XIIV MPSzW musiała rozegrać reprezentacja AWF Wrocław,
aby zdobyć złoty medal: 17 w eliminacjach
środowiskowych, 3 w turnieju strefowym, 6
w turnieju finałowym.
- 8 bramek zdobyli w turnieju finałowym królowie strzelców mistrzostw: Tomasz Jaworski i Sławomir Kałwak z AWF Wrocław.
- W finale wzięły udział reprezentacje 7 politechnik, 3 uczelni niepublicznych, 3 akademii, 2 akademii wychowania fizycznego,
oraz jedna państwowa wyższa szkoła zawodowa.
Jakub Rejmer z AWF Wrocław został wytypowany do „Złotej Piątki Turnieju” przez Tomasza Aftańskiego na łamach „Akademickiego Przeglądu Sportowego”
(www.azs.pl). „Doceniony za strzelanie bramek w trudnych momentach.
(...) Zadziorny, nieustępliwy, przy czym potrafiący grać tyłem do bramki
rywala” (APS, 2007, nr 2, s. 7).
Sławomir Kałwak z AWF Wrocław widnieje na okładce „Akademickiego
Przeglądu Sportowego” z lutego br.
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Złote dziewczyny aerobiku
W dniach 30.03 - 01.04.2007 r. w hali Uniwersytetu Przyrodniczego (ul.
Chełmońskiego) odbyły się XXIV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w
Aerobiku Sportowym. W zawodach wzięły udział reprezentacje 27 uczelni.
Zawodnicy startowali w 4 konkurencjach:
- indywidualnej kobiet - 43 solistki,
- indywidualnej mężczyzn - 16 solistów,
- konkurencji zespołowej - 23 trójki,
- konkurencji zespołowej - 14 par mieszanych.
Naszą Uczelnię reprezentowały 3 zawodniczki. W
konkurencji trójek startowały: Ewa Bylok (III rok WF),
Magdalena Lis (II rok WF
st. wieczorowe) oraz Klaudyna Dąbkiewicz (IV rok
WF). Klaudyna Dąbkiewicz
walczyła o punkty dla naszej
uczelni również w kategorii
solistek. Dziewczęta trenowały pod okiem dr Aleksandry Sikory (Zakład GimnaNasz złoty zespół
styki).
Już podczas oficjalnego treningu (w piątek) okazało się, że reprezentacja AWF W-w będzie faworytem
na tegorocznej imprezie. To potwierdziły eliminacje. Zespół trójkowy zdeklasował pozostałe drużyny w tej kategorii.
Dziewczęta zademonstrowały bardzo ciekawy układ choreograficzny, dużo wysoko
punktowanych elementów technicznych
zawierających elementy siły statycznej, siły
dynamicznej oraz gibkości. Ciekawe połączenia elementów, wykonane z charyzmą i
uśmiechem w rytm dynamicznej muzyki pozwoliły reprezentacji wrocławskiej AWF zająć pierwsze miejsce w eliminacjach oraz
zdobyć tytuł Mistrza Polski w tej kategorii.
Podobna sytuacja miała miejsce w rywalizacji solistek. Klaudyna Dąbkiewicz z dużym wdziękiem zaprezentowała swój 2 miKlaudyna - złota solistka
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nutowy program. Wykonała
dużo ciekawych elementów
wymagających siły i dużej amplitudy ruchu. Dynamika i precyzja wykonania tych elementów oraz sposób interpretacji
muzyki sprawił, że komisja sędziowska oraz przybyli kibice
nie mieli wątpliwości, kto wygra w tej kategorii. Rywalizacja była bardzo zacięta, bo
startowały aż 43 zawodniczki.
Tak kibicuje AWF
Klaudyna wywalczyła jednak
tytuł Mistrzyni Polski.
Pierwsze miejsce w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej zagwarantował również reprezentantkom AWF Wrocław
tytuł Mistrza Polski w punktacji
drużynowej.
Mistrzostwa Polski rozegrane pod
koniec marca były,
więc obfite w sukcesy dla naszych
dziewcząt, a tym
samym dla naszej
uczelni, za co jesteśmy im bardzo
wdzięczni. Oprócz
Figura z trenerką
zawodników bardzo dobrze spisali się również kibice. Nikt podczas tegorocznej imprezy
nie miał takich zagorzałych kibiców jak nasza reprezentacja, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.
AWF Wrocław ma bardzo duże osiągnięcia w aerobiku sportoweym (dotychczas 11 tytułów Mistrza Polski). Tegoroczna impreza jest dowodem na
to, że ta dyscyplina sportu, za sprawą zaangażowanych studentów oraz
pracowników Zakładu Gimnastyki bardzo prężnie rozwija się na naszej uczelni.
Aleksandra Sikora
Biuletyn Absolwenta nr 40
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AWF Wrocław V-ce Mistrzem Polski w V Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych w jeździectwie
Wrocław po raz piąty gościł najlepszych w Polsce jeźdźców – studentów. Zawody odbyły się na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice w dniach od 24 do 26 maja. Do
zawodów zgłosiło się i wystartowało
ponad 100 amazonek i jeźdźców z 30
uczelni. W punktacji drużynowej na
podium stanęły uczelnie wrocławskie:
Akademia Ekonomiczna, AWF i Uniwersytet Przyrodniczy. Drugie miejsce naszej reprezentacji w tej imprezie jest największym sukcesem w jeździectwie w historii Uczelni. Dotąd za
taki uchodziło III miejsce zdobyte na
III Mistrzostwach w 2004 roku. Sukces drużynowy to nie wszystko. Klasyfikację w konkurencji ujeżdżenie
amator wygrała Noemi Stanisławska
na Allegrze natomiast Tomasz Kuczerawy na Pretorii był III w skokach przez
przeszkody profi. Bardzo niewiele do
medalu zabrakło Aleksandrze Szadkowskiej na Ishanie, która w ujeżdżeniu amator była czwarta. Najwszechstronniejszą zawodniczką mistrzostw
została po raz drugi z rzędu (!) Noemi
Stanisławska. Sukces drużynowy były
niemożliwy bez wyżej wymienionych
i innych zawodników, którym należą
się serdeczne podziękowania za ich
zaangażowanie i wielkie gratulacje.
Podsumowując był to bardzo dobry,
najlepszy rok jeździecki dla studentów AWF-u– rozpoczęło się od sukcesów jeźdźców na Akademickich Mistrzostwach Polski a skończyło na II
miejscu w Polsce.
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Humor
Smutki i radości
Idę ulicą i ktoś mi się kłania
oddaję ukłon, znam przecież drania.
Ta twarz, ten uśmiech i taki błysk w oku,
to miły facet znam go od roku.
Jakże, u diabła on się nazywa?
Dziura w pamięci - czasem tak bywa.
Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi:
nic nie poradzisz – starość nadchodzi!
Z trzeciego piętra schodzę radośnie,
bo w kalendarzu ma się ku wiośnie,
no i spaceru gna mnie potrzeba,
zwłaszcza, że słońce i błękit nieba.
Gdy już po parku idę alei,
nagle pot zimny koszulę klei.
Bowiem pytanie w głowie mi tkwi,
czy aby kluczem zamknąłem drzwi?
W spiesznym powrocie znów myśl się rodzi,
nic nie poradzisz – starość nadchodzi!
Siedzę i czytam, nagle myśl żywa,
jakimś pragnieniem z fotela zrywa.
Robię trzy kroki, staję przy szafie...
i jak to zwykle na nią się gapię.
Pojęcia nie mam po co znów wstałem,
czego tak bardzo i nagle chciałem?
Och, coraz bardziej mi to już szkodzi,
że ta nieszczęsna starość nadchodzi!
Jadę na urlop, prasuję spodnie,
żeby wśród ludzi wyglądać godnie,
biorę walizkę, jadę nad morze,
lecz tam, miast śledzić dziewczyny hoże.
Zamiast podziwiać plażowe akty –
czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu,
może dom spłonął ? – strach we mnie godzi!
Tak to jest, kiedy – starość nadchodzi!
Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy,
zaoszczędziłem trochę pieniędzy.
W dużej kopercie i z mocnym klejem,
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dobrze ukryłem ją przed złodziejem.
A teraz – od dobrych kilku miesięcy,
nie mogę znaleźć moich pieniędzy.
Oj, nie pojmiecie tego wy młodzi,
jak to się żyje – gdy starość nadchodzi!
Pomimo moich najlepszych chęci,
nie zawsze mogę ufać pamięci.
Więc by jej pomóc, a przez nią sobie,
czasem na chustce węzełki robię.
Potem – Bóg jeden wiedzieć to raczy,
co który węzeł miał dla mnie znaczyć?
Chodź mi się nieźle nawet powodzi,
Wciąż mam kłopoty – bo starość nadchodzi!
Dwa razy dziennie – raz po śniadaniu,
potem na obiad - po drugim daniu,
zażywam leki: tabletki białe –
cztery połówki i cztery całe.
Często się pieklę – bom nie aniołem,
gdy w obiad nie wiem czy rano wziąłem?
Tę gorycz klęski wątpliwie słodzi,
wiedza, że oto – starość nadchodzi!
Żuję kolację, w niej polędwica,
me podniebienie smakiem zachwyca.
Pogodnie dumam o tej starości,
czy ona musi stale nas złościć?
Przecież jest piękna – masz sporo czasu,
chcesz iść nad wodę, albo do lasu,
to sobie idziesz, nikt ci nie broni!
Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni,
bowiem nie musisz pędzić do pracy,
jak wszyscy twoi rodacy.
Co prawda, wigor z wolna przekwita,
lecz po co wigor u emeryta?
Podwyżki pensji już nie wyprosisz,
należną gażę poczta przynosi.
Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia,
bo wiek ci daje mądrość spojrzenia.
Więc wiwat starość! Niechaj nam służy,
bowiem, jak sądzę, w tym jest rzecz cała,
by jak najdłużej ta starość trwała!
(Autor nieznany)
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Słodki Bachus
Kiedyś, po pierwszej ćwiartce,
Rozglądał się człowiek za drugą.
Dzisiaj, a nie jest to żartem,
Bywam Morfeusza sługą.
Przysypiam trzeźwy jak dziecię,
Co słodko trzyma się cyca.
Wiem, że mnie wyśmiejecie,
Byłem chojrak prosty jak świca.
Ruszałem raźno w balety,
Śpiewy, hulanki, swawole,
A dzisiaj? Kochani, niestety,
Łeb swój w bety kłaść wolę.
O, zacny i słodki Bachusie,
Powiedz coś, ku pocieszeniu.
Czy jak zawsze być musi,
Że w Twoim imieniu,
Że w Twoim imieniu,
Boga snu będę wielbił,
Kimając nad kuflem piwa.
Czy już na zawsze zgasła nam,
Gwiazda młodości szczęśliwa?
Stanisław Paszkowski – R. 1959

Bywa też i tak
Mija kolejny, rozparty w fotelu lenistwa dzień.
Rozwiązujemy węzełki pamięci,
Wykonując banalne czynności dnia codziennego.
Intensywnie myślimy, czy nie zapomnieliśmy
Zrobić to, o czym zapomnieliśmy wczoraj.
Kładziemy się do snu, nie wiedząc,
Co nas tak porządnie zmęczyło.
Stanisław Paszkowski
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Rysuneczki Andrzeja Mleczki
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Wuefiacy-artyści w obiektywie Słonia i Henia
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Foto: H. Sienkiewicz

Bezpiecznych i wesołych wakacji,
dobrego wypoczynku i wielu wspaniałych wrażeń
życzy wszystkim
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
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