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Weszliśmy w kolejny 2008 rok, który (jak zawsze się sądzi) będzie lepszy od poprzedniego. Czy tak będzie, to w dużej mierze zależy od nas
samych. Z reguły, dla optymistów, ludzi czynu, odważnych w podejmowaniu decyzji nowy rok będzie udany czy też szczęśliwy. Dla pesymistów,
malkontentów, nieudaczników jest - nieudany. Oczywiście są sprawy i zdarzenia, na które nawet najwięksi optymiści nie mają wpływu, ale w razie
jakiegoś nieszczęścia czy tak zwanego „dopustu Bożego” optymistę nie
ścina to zupełnie z nóg, a mobilizuje do poszukiwania dróg wyjścia.
Rok 2008 według chińskiego kalendarza jest rokiem szczura. To ponoć
bardzo dobry znak, bo jak wiadomo szczur należy do jednych z bardziej
inteligentnych zwierzaków, świetnie dostosowujących się do każdej sytuacji i jest doskonale zorganizowany w swej szczurzej społeczności. Szczur,
jak wykazują liczne badania naukowe, bardzo szybko się uczy i wykazuje
zaskakująco wiele sprytu w rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań.
Chyba warto zawierzyć Chińczykom, z ich wielowiekową tradycją i mądrością życiową oraz niebagatelnymi osiągnięciami zadziwiającymi świat.
Jako organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w roku 2008 na pewno zadziwią
świat organizacyjnymi, a przede wszystkim sportowymi osiągnięciami. W
tej sytuacji muszą wierzyć, że „rok szczura” będzie dla nich szczęśliwym
rokiem i będą mocno mobilizować się, aby temu szczęściu sprzyjać i
mocno pomagać.
My, Polacy, oprócz nadziei związanych z Olimpiadą (chyba jakieś medale
– warte setki tysięcy złotych plus samochód - nasi sportowcy zdobędą)
mamy jeszcze nadzieje związane z piłką nożną – z mistrzostwami Europy
już w tym roku i następnymi w 2012.
Nadzieje AWF Wrocław związane z „Euro 2012”
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Wrocław szykuje się do zorganizowania meczu eliminacyjnego,
który ma być rozegrany na nowym
stadionie na Maślicach. Na razie są
przymiarki, starania, wizje i szczere chęci. Miejmy nadzieję, że powstanie też stadion (ponoć nie gorszy niż niemieckie czy angielskie), a na nim zostanie zorganizowana impreza na poziomie europejskim.
Zamiarem władz Miasta jest, aby jedna z finałowych drużyn przygotowywała się do rozgrywek we Wrocławiu, a władze Uczelni widzą w tym szanse na przyjęcie takiego zespołu na terenie Stadionu Olimpijskiego. Jeżeli
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zamysł powiedzie się, to dzięki sporemu dofinansowaniu można będzie z
tych wprawdzie pięknych, ale już tylko zabytkowych terenów stworzyć nowoczesny kompleks treningowo – sportowy, z odpowiednim zapleczem
hotelowym, medyczno-sanitarnym itd. Trzymajmy mocno kciuki, aby władzom Uczelni udało się to sfinalizować.
Tak na marginesie warto przypomnieć, że w roku 1948 współtwórca Uczelni Zbigniew Skrocki wykorzystał znakomitą okazję uzyskania dotacji na
remont obiektów przy ul. Witelona z puli Wystawy Ziem Odzyskanych (WZO),
oferując w zamian pokaźną liczbę miejsc noclegowych w hali sportowej.
Jak widać wzorce są, więc warto i tym razem „ten numer powtórzyć”.
Nadzieje związane z wyborami władz Uczelni na nową kadencję
Wiosną tego roku odbędą się wybory władz Uczelni na nową kadencję
2008 – 2011, co zawsze wzbudza pewne emocje i oczekiwania na zmiany
– na ogół na lepsze, co nie zawsze się spełnia. Nowa ekipa obejmie stery z
początkiem nowego roku akademickiego, ale dobrym obyczajem jest, że
sprawujący władzę odpowiednio wcześniej przekazują ją swoim następcom.
Miejmy nadzieję, że kontynuowana będzie, a może nawet jeszcze bardziej twórczo rozwijana dotychczasowa linia i styl kierowania Uczelnią.
Nadzieja pokładana jest przede wszystkim co do trafnego doboru personalnego, to znaczy, że zaszczytne i odpowiedzialne funkcje zostaną powierzone osobom, które wezmą na siebie przede wszystkim odpowiedzialność, a mniej liczyć będą na zaszczyty. I co niemniej ważne, będą to osoby kompetentne, a nie takie, którym się wydaje, że wszystkiemu potrafią
podołać i że nadają się na każde stanowisko. Już dwa wieki temu Jean
Jacques Rousseau odwoływał się do „arystokracji z wyboru” – to znaczy
do rządów sprawowanych przez ludzi wybranych dla ich wyższych zdolności!
Miejmy nadzieję, ze w następnej kadencji w kierownictwie uczelni dominować będzie „arystokracja z wyboru!”
Kolejną nadzieję należy pokładać w zbiorowej mądrości całej uczelnianej społeczności potrafiącej dostosowywać się do dynamiki następujących zmian (w szkolnictwie wyższym, w kraju, w Europie i w świecie w
ogóle) i poczuć się współodpowiedzialnymi za bieg zdarzeń na Uczelni.
Miejmy nadzieję, że nie będzie tak jak w polskiej służbie zdrowia, ze niby
wszystkim zależy na dobru ogółu (głównie pacjentów), ale nikt z nikim nie
może się dogadać, pójść na ustępstwa, na kompromis i rzeczywiście, a nie
deklaratywnie dokonać niezbędnych zmian. Wszystko na to wskazuje, że
największy opór występuje wewnątrz środowiska medycznego, na zasadzie oby tylko te niezbędne zmiany nie dotknęły nas. Podobnie dzieje się w
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szkolnictwie wyższym. Jeżeli na naszej uczelni „doły” będą biernie czekać
na inicjatywę władz, a władze uczelniane na decyzje ministerstwa, to w
niedługim czasie możemy obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku.
Pojawiają się warte kontynuacji i poważnego potraktowania inicjatywy jak
na przykład odbyte pod koniec roku (6 grudnia 2007) ogólnouczelniane spotkanie pt. „Razem czy osobno” przygotowane i prowadzone przez prof.
Gabriela Łasińskiego, a dotyczące strategicznej wizji dalszego funkcjonowania Uczelni – razem z Uniwersytetem czy pod własnym szyldem?
Pytanie jest zasadne, jeśli się weźmie pod uwagę obecną i zamierzoną na
najbliższe lata politykę Państwa – Rządu, stawiającą na duże (silne) uczelnie, które będą odpowiednio dotowane, a jednostki mniejsze muszą sobie
same jakoś radzić lub zniknąć z mapy szkół wyższych.
Na tym zaskakująco licznym spotkaniu padło wiele cennych uwag i propozycji co do dalszego funkcjonowania Uczelni i byłoby ogromną stratą
gdyby na tym pozostało. Jest nadzieja, że obecne władze Uczelni, a tym
bardziej nowo wybrane powołają kompetentny zespół ludzi, którzy zajmą
się diagnozowaniem bieżącego stanu funkcjonowania uczelni i wytyczaniem wizji niezbędnych zmian, prowadzących nie tylko do utrzymania się
Uczelni „na rynku”, ale dalszego jej rozwoju. Wyraźnie kończą się czasy
„ekstensywnego bytowania”, a nadchodzą (właściwie już nadeszły) czasy
intensywnego zabieganie o status, o poziom, o miejsce w coraz silniejszej
i liczniejszej konkurencji. Jak powiadają klasycy – wszystko zależy od ludzi.
Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie absolwentów, szczególnie tych,
którym powierzone zostaną stery Uczelni, podoła stojącym przed Uczelnią wyzwaniom i wrocławska AWF – czy to
jako samodzielny byt, czy też liczący
się wydział uniwersytecki – nadal będzie znaczącym ośrodkiem kształcenia
kadr kultury fizycznej, na które będzie
zapotrzebowanie nie tylko w kraju ale i
za granicą.
I na koniec – jest nadzieja, że włodarze Wrocławia usankcjonują nasze
prawa własnościowe i przyzwolą na
wpis do ksiąg wieczystych terenów,
na których od ponad 60 lat funkcjonujemy i w jakimś, choćby skromnym zakresie, przyczyniamy się do
rozkwitu tego Miasta i Regionu.
Ryszard Jezierski
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Niemalże w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia (21 grudnia
2007 r.) uroczyście
otwarto granice w tak
zwany szeroki świat.
Dostojnicy państwowi z
zapałem piłowali graniczne zapory (szlabany), a zapobiegliwi zbieracze pamiątek rozchwytywali piłowane
fragmenty i inne graniczne symbole.
Panie, to się w głowie nie mieści, że mogliśmy dożyć takiej
chwili – tak z pewnością pomyślało wielu z nas, szczególnie ci, którzy
niejednokrotnie mieli wątpliwą przyjemność przeżywania ekscytujących
emocji podczas przekraczania którejkolwiek z granic. Były lata, że jeszcze
daleko od granicy przeżywało się nie mniejsze emocje niż przy jej przekraczaniu.
W tym miejscu warto przypomnieć krótki fragment wspomnień Kolegi Bronisława Jackowskiego – „Jacka” - absolwenta Rocznika 1954, zamieszczonych w księdze 60-lecia „Nasza Słoneczna Uczelnia” – s. 178.
„W pięknych (?) czasach PRL-u student WSWF, chcąc wybrać się na
narty do Karpacza czy Szklarskiej Poręby, musiał uzyskać w dziekanacie
specjalne zaświadczenie – przepustkę, która upoważniała do przebywania
w „terenie przygranicznym”. Po przybyciu na miejsce przedstawiało się
przepustkę „wopiście”, który sprawdzał i porównywał dane personalne z dowodem osobistym. Dopiero po tej „ceremonii” mogłeś, bracie, brać dechy
na plecy i kierować się do Strzechy Akademickiej lub na Halę Szrenicką.
Kochana młodzieży, tak to kiedyś było.”
PS. - Dopisek na przepustce: „Po powrocie zaświadczenie podlega zwrotowi do działu personalnego Zakładu Pracy” (Uczelni).
To tylko jeden z drobnych przykładów tego czym kiedyś była – Granica
Państwa!
W tejże księdze „Nasza Słoneczna Uczelnia” na następnej stronie – 179,
Kolega Antoni Kaczyński opisuje swój niebywały wyczyn „wjazdu” do prze-

szklonej werandy przy „Wangu”, a wszystko zaczęło się od (niby) braku
listy szkolonych przez niego studentów. A bez takiej listy w pasie przygranicznym ani rusz. To kolejny przyczynek do zrozumienia czym były kiedyś
granice, strefy przygraniczne, pasy graniczne i jak je pilnie strzeżono.
Takich opowieści i wspomnień można by przytaczać w nieskończoność.
A niechaj każdy z Czytelników przypomni sobie swoje sytuacje przekraczania granicy, czy to przy wyjazdach służbowych, turystycznych czy też
prywatnych. Aż się prosi, aby dla potomnych pozostawić ślad „jak to drzewiej bywało”.
Dzisiaj granica – a właściwie jej brak – pozbawia tych niezapomnianych
chwil ekscytacji: puszczą – nie puszczą, uda się – czy coś znajdą, albo
zauważą brak… a zawsze można było doszukać się braku czegoś tam, lub
ostatecznie przyczepić się do niezbyt niewyraźnego zdjęcia czy podpisu.
A ile było wcześniej emocji czy się dostanie zgodę na wyjazd, otrzyma
paszport i kiedy. A te niekończące się kolejki, aby to załatwić – otrzymać
paszport, a później go zdać. Wielu sportowców, działaczy i sędziów miało
zdeponowane paszporty w swoich związkach sportowych, gdzie był kolejny próg do pokonania, a często też manipulacje „może się zgodzić albo i
nie”. I to wszystko prysło jak bańka mydlana. Ilu ważnych ludzi spadło z
piedestału i straciło swoją decyzyjną moc, a przy okazji i wiele innych korzyści.
Jakie były emocje kiedy, tak po prostu dla draki, przekraczało się kawałek
pasa granicznego w Zieleńcu czy w innych przygranicznych miejscowościach. Robiliśmy to kilka razy z moimi małoletnimi synami, którzy później
z wypiekami na twarzy, szeptem zwierzali się kolegom jakiego dokonaliśmy wyczynu.
Koniec z takimi historiami. Obecnie aż miło było oglądać w telewizji naszego Kolegę Juliana Gozdowskiego, który po ogłoszeniu zniesienia granic
z radością zacierał ręce, że od zaraz powiększyły się trasy biegowe w
rejonie Jakuszyc, bez konieczności pilnowania się czy przypadkiem w ferworze biegu nie zapędziliśmy się na czeską stronę.
Tak więc hulaj dusza! Granic nie ma! Aż głupio tak po prostu wjeżdżać
swobodnie bez zatrzymywania się do Niemiec, Czech, na Słowację czy
Litwę. Kilka lat temu przeżywałem to przekraczając granicę niemiecko –
austriacką - jadąc w Alpy na narty. Ze zdziwieniem oglądałem się na lewo i
prawo czy to już Austria czy jeszcze Niemcy, ale już przy kolejnych wyjazdach tego rodzaju ekscytacja znikała i wszystko wydawało się najnormalniejsze w świecie. Wreszcie mamy to i przy przekraczaniu naszych granic.
Zachęcam Koleżanki i Kolegów do podzielenia się swoimi przeżyciami na
granicach, bo chyba warto podzielić się tym z innymi i pozostawić pewien
ślad dla potomnych.
Ryszard Jezierski
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Schengen – Europa bez granic!
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Świąteczno-noworoczny toast JM Rektora Tadeusza Koszczyca

Od lewej: Janusz Lesiewski, Antoni Kaczyński oraz Ela Piesiewicz, a w tle „Kalina”.

Z życia Uczelni
Świąteczno-noworoczne spotkanie z seniorami Uczelni
Zaproszeni przez JM Rektora prof. Tadeusza Koszczyca - w sobotnie południe 15
grudnia 2007 r. – przybyli na tradycyjne spotkanie opłatkowe seniorzy –
emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni. Obok zasłużonych seniorów w osobach profesorów: Juliana Jonkisza, Bolesława
Buły, Bolesława Słupika, Zbigniewa Naglaka, Tadeusza Bobera czy równie
zasłużonych: Antoniego Kaczyńskiego, Zbigniewa Lewandowskiego, Karmeny Stańkowskiej, Jadwigi Chodemickiej, Emilii Hornowskiej, Marii Grabowskiej, Kazimierza Władyki, Ryszarda Jezierskiego i wielu innych, zjawili się najświeższej daty emeryci – dr Elżbieta Piesiewicz i dr Janusz Lesiewski.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w „Mateczniku” – czyli w budynku przy
ul. Witelona 25, w „sali
kominkowej”. Nasz najstarszy obiekt przy ul.
Witelona 25 poddany
został gruntownemu remontowi – używając dzisiejszej terminologii –
solidnemu „liftingowi”
przywracającemu tej
pięknej i zabytkowej budowli dawny blask. Sala
nr 1 (pierwsza na lewo parter) z ponownie odFoto: H. Sienkiewicz
krytym przepięknym kominkiem, została poszerzona o dawne werandy. Znajduje się tam
duży owalny stół (na 30 osób), na ścianach widnieją portrety doktorów honoris causa i dwóch laureatów (prof. J. Jonkisz i prof. Z. Zagrobelny) „Lauru
AWF”. Właśnie w tej dostojnej sali, przeznaczonej na posiedzenia Rady
Wydziału, kolokwia habilitacyjne, a także na inne uroczyste posiedzenia,
odbyło się tegoroczne spotkanie opłatkowe. W imieniu organizatorów –
Centrum Historii i Stowarzyszenia Absolwentów AWF - zagaił je prof. Zbigniew Naglak i oddał głos JM Rektorowi, który przywitał przybyłych i w
krótkich słowach przedstawił aktualny stan Uczelni i zamierzenia na najbliższe lata. Tradycyjną lampką szampana JM Rektor wzniósł toast za zdrowie seniorów, złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie dzieląc
8
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się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia.
W tak zwanym międzyczasie dr Henryk Sienkiewicz prezentował (przez
świeżo zakupiony przez Stowarzyszenie rzutnik multimedialny) zdjęcia z
poprzednich spotkań, a także z uroczystości 80-lecia Juliana Jonkisza i
niedawnej 80-ki Antoniego Kaczyńskiego.
Temperaturę spotkania rozgrzał przybyły w strojach ludowych chór uczelnianego zespołu „Kalina” – śpiewając pieśni i przyśpiewki ludowe oraz kolędy. A przygrywali: na
Foto: H. Sienkiewicz
akordeonie kierowniczka chóru Helena Tomaszek-Plewa, na basie
Krzysztof Słonina, a na
skrzypcach Zbigniew
Najsarek – prezes
elekt naszego Stowarzyszenia.
W przerwie kolędowania ponownie zabrał
głos JM Rektor i oznajmił zebranym, że Stowarzyszenie Absolwentów otrzymało
nową siedzibę również
w „Mateczniku” oraz w bardzo ciepłych słowach podziękował Stowarzyszeniu za dokonania na rzecz integrowania absolwentów z Alma Mater, a wieloletniemu prezesowi Ryszardowi Jezierskiemu wręczył list gratulacyjny wraz
z oryginalnym obrazem przedstawiającym „olejnicką omegę”, na której obdarowany przez ponad 30 lat szkolił studentów na zajęciach żeglarskich.
Nestor – prof. J. Jonkisz w serdecznych słowach podziękował Rektorowi i
organizatorom spotkania, podkreślając, że Uczelnia miała i ma szczęście
do rektorów. Obecny rektor prof. Tadeusz Koszczyc położył bardzo duże
zasługi jeśli idzie o dalszy rozwój i rozbudowę uczelni. Zdaniem prof. Jonkisza można być dumnym z takich wychowanków i mieć nadzieję, że następne pokolenia z powodzeniem będą kontynuować dzieło poprzedników.
Na koniec zabrał głos prezes Stowarzyszenia Władysław Kopyś, który
podziękował JM Rektorowi za przydzielenie Stowarzyszeniu tak pięknego
lokum w obiekcie „skąd nasz ród”, a następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia siedziby Stowarzyszenia, z czego wszyscy skwapliwie skorzystali,
podziwiając odnowiony lokal z kompletem funkcjonalnych mebli ufundowanych przez dwóch Kolegów – hojnych darczyńców.
Antoni Kaczyński
Biuletyn Absolwenta nr 42

9

Prof. Tadeusz Luty Doktorem Honoris Causa
AWF Wrocław

Zofią Ignasiak – dyplomu, prof. Tadeusz Luty wygłosił okolicznościowy wykład, którego fragmenty warto przytoczyć, chociażby z uwagi na interesujące i cenne odniesienia do wychowania fizycznego i sportu.

W Auli Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17. 12. 2007 r.
odbyła się podniosła uroczystość nadania najwyższego tytułu akademickiego prof. Tadeuszowi Lutemu – rektorowi Politechniki Wrocławskiej i „Rektorowi Rektorów” czyli Przewodniczącemu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (drugą kadencja) a także Przewodniczącemu Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Rektor AWF prof. Tadeusz Koszczyc zręcznie nawiązał do miejsca odbywania uroczystości – Auli Uniwersytetu, który wraz z Politechniką w powojennym Wrocławiu stanowił jeden wspólny organizm późniejszych
tak wspaniale rozwijających się uczelni, a
wśród nich i dzisiejszej
AWF.
Uroczystość była
świętem nie tylko naszej uczelni ale także
całego wrocławskiego
środowiska akademicFoto: T. Nowak
kiego, o czym najlepiej
Prof. T. Luty przyjmuje dyplom doktora
świadczyli tak licznie
honorowego z rąk władz Uczelni
przybyli dostojni goście, a wśród nich między innymi rektorzy wszystkich uczelni Wrocławia i
Opola, rektorzy uczelni wychowania fizycznego z całego kraju, przedstawiciele wielu uczelni technicznych, a także najwyżsi przedstawiciele władz
Wrocławia i Regionu, biskupi: kard. Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski abp Marian Gołębiewski, bp Ignacy Dec, przyjaciele Profesora i
najbliższa rodzina.
Na wstępie uroczystego posiedzenia Senatu AWF zabrał głos JM Rektor
prof. Tadeusz Koszczyc, który po przywitaniu Laureata i przybyłych gości,
przedstawił sylwetkę prof. Lutego, Jego drogę życiową, osiągnięcia naukowe i organizacyjne, tak liczące się w środowisku wrocławskim i ogólnopolskim. Dopełnieniem prezentacji osiągnięć Laureata były cytaty fragmentów recenzji Jego dorobku naukowego prof. Franciszka Ziejki z UJ i prof.
Henryka Sozańskiego z warszawskiej AWF.
Po akcie nadania honorowego doktoratu – odczytaniu przez Rektora prof.
Koszczyca łacińskiego tekstu i wręczenia - wraz z Panią Dziekan prof.

„Otrzymana dziś godność i ta uroczystość jest dla mnie wielkim darem
wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu…Dane mi jest przez przychylność Niebios i życzliwość społeczności
Akademii Wychowania Fizycznego dołączyć do wspólnoty i grona Doktorów Honoris Causa tej Uczelni …łaskawy los daje mi świętować tę chwilę w
Auli Leopoldinum Uniwersytetu, gdzie wielokrotnie byłem świadkiem uroczystości wręczania dyplomu Doktora Honoris Causa. I tak „po ludzku”
wzbierał we mnie podziw i pragnienie sięgania po takie wyróżnienie. Dziś,
kiedy dostępuję tego zaszczytu, na nowo rodzi się we mnie pytanie…czym
zasłużyłem na tę godność…
Pomimo fascynującej przygody jaką przeżyłem i do pewnego stopnia nadal przeżywam, nie udało mi się w nauce osiągnąć jeszcze tego co zamierzałem. To sztuka i umiejętność „przegrywania”. To tak, proszę Państwa jak
w słowach Konfucjusza: powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie
ponosimy porażki, ale to, że potrafimy się po niej podnieść. Ta myśl
prowadzi mnie wprost do refleksji na temat sportu w moim życiu, rywalizacji, fizycznej aktywności i sprawności…
Wiele jest maksym, od starożytności poczynając, łączących w swej myśli sprawność ciała i umysłu – psyche i phisis. Któż nie pamięta powiedzenia: w zdrowym ciele zdrowy duch, a należałoby przytoczyć wzniosłe
hasła takie jak greckie: kalos-kagathos. Głęboko utkwiła mi też w pamięci
maksyma Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: kształcić umysł – rzeźbić ciało. W nich przejawia się potrzeba postrzegania
człowieka w sposób holistyczny.
Myślę, że będzie stosowne na dzisiejszą okoliczność przywołać myśl
Jędrzeja Śniadeckiego, przyrodnika, który również był orędownikiem kultury fizycznej: Doskonałym ten tylko nazwać się może, kto w czerstwym
i kształtnym ciele czyste nosi serce i niepokalaną duszę, kto ma zdolności społeczeństwu, w którym żyje przydatne. Któż nie chciałby sięgnąć tego ideału. Spoglądam na swoje życie i pytam: co dała mi uprawiana
do niedawna, choć amatorsko, rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych?
Pierwszym sportem jaki uprawiałem i to Państwa z pewnością zdziwi były
zapasy. Wychowując się z bratem, niemal rówieśnikiem, miałem naturalnego partnera, nie wspominając o kolegach z klasy. Już wtedy zauważyłem,
że nie zawsze się wygrywa. Moje sportowe zacięcie udało się wnet uporządkować dzięki zajęciom wychowania fizycznego. Miałem świetnych nauczycieli wf, a w szkołach dobrze wyposażone sale gimnastyczne i boiska.
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Z końcem szkoły podstawowej i początku Liceum uprawiałem tenis, uczestnicząc w rozgrywkach ligowych (sic!), potem uprawiałem koszykówkę, dochodząc wraz z kolegami do II ligi w rozgrywkach w macierzystym klubie
„Kolejarz” w Rawiczu. Ten okres był dla mnie największym przeżyciem sportowym i też najlepszą nauką dyscypliny, regularności, wysiłku i …akceptowania porażek. Na studiach, już tylko okazjonalnie, uprawiałem koszykówkę i piłkę ręczną. Stopniowo też, nauka zaczęła wypierać sport z mego
życia. Powrócił w formie relaksu, jako tenis uprawiany nie tyle nawet amatorsko co towarzysko.
Uprawianie sportu nauczyło
mnie pokory, wytworzyło postawy dążenia do uczciwej rywalizacji. Twierdzę, że uprawianie nauki, jest nierozerwalnie związane z okazywaniem
pokory. Jeden z moich Mistrzów prof. Jerzy Janik z UJ
uświadomił mi w początkach
mojej kariery, że postawa pokory jest cechą wspólną uczonego i człowieka wierzącego.
Nasz Papież ujął to w słowach: Pokora jest znakiem
rozpoznawczym każdego
naukowca, który ma uczciwy stosunek do prawd. Powtórzę więc, pokory nauczyłem się przez sport, przez rywalizację! Poczucie braterFoto: H. Nawara
stwa, wielkoduszność,
Okolicznościowy wykład
uczciwość i szacunek dla
prof. Tadeusza Lutego
ciała – stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się
do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe
współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację. (Jan Paweł II).
Wielokrotnie w czasie mojej pracy odwoływałem się do doświadczeń z
boiska. Sport uczy wytrwałości, pracy nad sobą, szlifowania talentu. A umiejętności motoryczne, są przecież bezcenne w moim i jeszcze starszym
wieku…
W społeczeństwie nastawionym jedynie na rozwój cywilizacyjny, na pro-

dukcję, istnieje niebezpieczeństwo lekceważenia nauk humanistycznych,
czy tych ogólnie dotyczących kultury. A przecież, te właśnie nauki traktują
człowieka wraz z jego cywilizacyjnymi potrzebami całościowo, również w
fizycznym, duchowym i etycznym wymiarze…
W tym swoim „Klubie Rektorów” – w Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola, a potem w KRASP poznałem i zaprzyjaźniłem się ze wspaniałymi (magnificencje… to właśnie znaczy) uczonymi i artystami, a wspólna praca w
tych gremiach jest w istocie lekarstwem na samotność rektora. Wiele
udało się nam zrobić razem… W tej swoistej współpracy, nieocenioną rolę
integracyjną pełni Akademia Wychowania Fizycznego, szczególnie za kadencji Profesora Tadeusza Koszczyca. Aktywność, gotowość do świadczenia pomocy, okazywana nam życzliwość i wielka zawsze gościnność i
nade wszystko dbałość o…kondycję fizyczną środowiska, a osobliwie rektorów, zasługują na słowa wielkiego uznania.
Ufam głęboko, że nasza wspólna praca, całego środowiska, wspieraną
życzliwością władz samorządowych Miasta i Regionu, zaangażowanie w
wiele integrujących inicjatyw, przyniosą satysfakcję środowisku, a …moim
wnukom nie pozostawią wątpliwości, co do wyboru miejsca na studia i karierę.”
Vivant Akademia, Vivat Professores!!!
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Słuchając wykładu Pana Profesora, słuchacze coraz mniej dziwili się nadawaniu tego honorowego doktoratu przez Senat AWF absolwentowi Politechniki.
Pochlebne słowa na temat wychowania fizycznego i sportu nie były ze
strony Profesora Lutego tylko kurtuazyjnymi zwrotami, ale szczerym wyrazem uznania dla niebagatelnych wartości wychowania fizycznego i sportu
w życiu jednostki i społeczeństwa. Czasami my, wuefiacy, skoncentrowani
na techniczno – sprawnościowej stronie wf i sportu, gubimy gdzieś z pola
widzenia te ich ogólniejsze, humanistyczne aspekty, które tak trafnie uchwycił
Profesor nauk technicznych - fizykochemik.
Życzliwe słowa pod adresem naszej Akademii i Rektora również nie były
zdawkową uprzejmością, ale szczerymi słowami uznania dla naszej Uczelni za jej znaczącą rolę w integrowaniu wrocławskiego środowiska akademickiego. Już przed ponad ćwierć wiekiem rektor prof. Julian Jonkisz zapoczątkował wyjazdowe spotkania (kolegia) rektorów w naszym ośrodku w
Olejnicy. Trwa to nieprzerwanie po dziś dzień. Do Olejnicy rektorzy zjeżdżają
się „jak w dym”. Przyciągają ich tam piękne plenery – lasy, jeziora, możliwość korzystania z wszelakiego sprzętu sportowego i rekreacyjnego (żagle,
kajaki, rowery, korty tenisowe itp.) stwarzając niepowtarzalną atmosferę.
Jak tu nie chwalić Naszej Słonecznej Uczelni, która i tu u siebie we Wrocła-
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wiu też ma coraz więcej (choćby tylko na terenach Stadionu Olimpijskiego)
do zaoferowania.
Zdając sobie sprawę z proporcji - nasza Uczelnia, a Politechnika czy Uniwersytet, nie powinniśmy mieć kompleksów i widzieć, że inni też widzą „że
małe jest piękne” i w swojej dziedzinie wiele może.
W dbałości o należne miejsce w środowisku warto pozyskiwać takich
cennych i przychylnych nam przyjaciół jak Profesor Tadeusz Luty.
Ryszard Jezierski

- w kategorii „fotografia i rysunek” :
• pierwszą nagrodę
uzyskał dr Andrzej
Nowak, pracownik
Wydziału Wychowania Fizycznego, za
zdjęcia „Zameczku”
do kalendarza,
• drugą nagrodę uzyskał Łukasz Koper,
student Wydziału Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego, za
cykl czarno-białych

Wyniki konkursu na dzieło poświęcone „Zameczkowi”
W poprzednim numerze biuletynu (Nr 41) informowaliśmy o przeniesieniu
Wydziału Fizjoterapii z „Zameczku” do nowo wybudowanego obiektu na
Stadionie Olimpijskim (R. Jezierski - „Pożegnanie Fizjoterapii z „Zameczkiem”). W październiku ub. roku Dziekan Wydziału Fizjoterapii ogłosił
konkurs na dzieło poświęcone „Zameczkowi” w dowolnej formie: fotografia, grafika, malarstwo, rzeźba, wiersz, poemat, fraszka, limeryk itp.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr Henryka Nawary, po zapoznaniu się z pracami, rozstrzygnęła konkurs i przyznała następujące nagrody:
- w kategorii „wiersz” pierwszą nagrodę uzyskały:

fotografii „Zameczku”,
• trzecią nagrodę uzyskała Justyna Przeździecka, studentka Wydziału
Fizjoterapii, za akwarelę.
Redakcja

Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. 1946-2006

• dr Grażyna Dąbrowska pracownik Wydziału Fizjoterapii,
Z oddali Twa dostojność bije,
A wnętrze – codziennością żyje,
M amy ze sobą „coś” wspólnego,
E tap życia 30 – to letniego.
C zęść swoich wielkich emocji
Z ostawiłam w Tobie …
E stymą Cię otaczam,
K iedy w myślach do Ciebie wracam.
• dr Regina Kumala pracownik Wydziału Wychowania Fizycznego
Zameczku kochany –
Twój czas już minął …
Klamka zapadła,
I klucz gdzieś zaginął …
Będziesz więc zawsze
w naszych sercach schowany,
Choć dom ze szkła
w zamian zbudowany.
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Okładka książki

Opracowanie jest kolejną próbą przedstawienia sześćdziesięcioletniej dziś historii Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu. O jej przeszłości opowiada tym razem autor (Jakub Tyszkiewicz)
niezwiązany ani zawodowo, ani emocjonalnie z uczelnią, profesor w Zakładzie
Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Opisuje
on dzieje szkoły w sposób syntetyczny,
całościowy, starając się uchwycić najważniejsze zmiany, jakie w ciągu minionego
czasu zaszły w jej strukturze organizacyjnej, osiągnięciach naukowych, dydaktyce czy działalności sportowej. Autor
podzielił materiał chronologicznie i omówił kolejne etapy rozwoju placówki na tle
dokonujących się w kraju przemian poli-

tycznych.
Biuletyn Absolwenta nr 42
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Treść książki uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny w postaci czarnobiałych fotografii, które w pełni oddają charakter i klimat uczelni.
„Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to nie tylko książka o historii – to przede wszystkim książka o pamiętaniu”.
Wydawnictwo AWF Wrocław

Z życia Organizacji

nież zmianę adresu zobowiązani jesteśmy zgłosić i zatwierdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie i w Banku.
Wymaga to nieco zachodu – chodzenia po urzędach, wypełniania wielu
formularzy itp., na co poświęcają swój czas Koleżanki i Koledzy, za co
jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Prezes - Władysław Kopyś

Spotkanie opłatkowe w Dworze Polskim
Podziękowanie

Na zebraniu Zarządu w dniu 8 stycznia 2008 r. podjęto uchwałę o zmianach w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Zmiany w składzie Zarządu:
Ze względów osobistych z funkcji skarbnika zrezygnował Kol. Leszek
Buczyński.
Funkcję skarbnika objął Kol. Ryszard Helemejko, dotychczasowy przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dotychczasowy jej członek
Kazimierz Tarkowski.
Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniono o następujące osoby:
- Jerzego Biernackiego,
- Halinę Guła-Kubiszewską - w miejsce rezygnującego ze składu Komisji
Ryszarda Łopuszańskiego.
Przy okazji informujemy, że w/w zmiany w składzie osobowym, jak rów-

Podobnie jak w latach
poprzednich, tak i w tym
roku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe
w gościnnym Dworze
Polskim. Tym razem
były małe perturbacje z
datą spotkania, które
pierwotnie zostało zaplanowane na wtorkowy
wieczór 18 grudnia. Okazało się, że z powodów
niezależnych od StowaFoto: H. Sienkiewicz
rzyszenia, zmuszeni byŻyczenia Świąteczne od prezesa
liśmy zmienić termin
Stowarzyszenia Kol. W. Kopysia
spotkania na niedzielę
16 grudnia na godz. 17.00. Mieliśmy poważne obawy czy zdołamy wszystkich zainteresowanych powiadomić o zmianie terminu, ale jak się okazało
dopisała zarówno Poczta (jako urząd) i „poczta pantoflowa”, a także internetowa. Frekwencja dopisała jak zawsze, na spotkaniu było około 90 osób.
Ze strony Stowarzyszenia przygotowanie spotkania spoczywało na barkach Kol. Haliny Jezierskiej, która uzgadniała szczegóły menu (był oczywiście śledzik, barszczyk z krokiecikiem, pierogi z kapustą, ciasta, herbata,
kawa), a co najważniejsze liczbę uczestników. Niemal zawsze jest to „wróżeniem z fusów” czyli prognozowanie „na nosa”. W zeszłym roku zaplanowaliśmy na 90 osób, a przyszła ponad setka i trzeba było mocno zwijać
się, aby nikt nie odszedł „z kwitkiem”. Na szczęście udało się. W tym roku
nasze przewidywania sprawdziły się niemal co do joty.
Miło było patrzeć, jak tak liczne grono absolwentów przez bodajże dobre pół godziny składało sobie życzenia łamiąc się tradycyjnym opłatkiem, po wstępnym złożeniu wszystkim życzeń przez prezesa Stowarzyszenia Kol. Włodka
Kopysia. Prawdopodobnie dla nikogo nie będzie zaskoczeniem informacja,
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku na adres Stowarzyszenia i Redakcji Biuletynu przysłano wiele życzeń, za które serdecznie dziękujemy i ze swej strony przysyłamy niemniej gorące życzenia i pozdrowienia wszystkim naszym Absolwentom.
Oto lista Przyjaciół i Sympatyków, którym serdecznie dziękujemy za
przesłane życzenia:
Marian Błachno
Zygmunt Bodnar
Tadeusz Dłużyński
Ryszard Drobnicki
Wacław Dyczewski
Piotr Gadzina
M.A. Garlińscy
Johannes Golawski
Jan Kruczkowski
Zdzisław Łukaszów
Antoni Mucha
Aleksander Staśko
Longin Skowyra
Krystyna Warecka
Andrzej Wit
Janusz Wojtal
Zarząd i Redakcja Biuletynu

Zmiany w składzie Zarządu
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że treści życzeń najczęściej odnosiły się do zdrowia i pociechy z…wnuków.
Obserwując salę, przychodziły na myśl momenty ze zjazdu 60-lecia –
podobny sympatyczny, bezpośredni - „wuefiacki” nastrój, ogólne zbratanie
całej sali. Ten widok i niepowtarzalna atmosfera jest dla koleżanek i kolegów z Zarządu Stowarzyszenia zachętą do dalszego działania na rzecz
naszej „absolwenckiej” społeczności.
Miło było widzieć aplauz sali na zapowiedź kolejnego spotkania na „Wieczorze Kolęd” w dniu 15 stycznia w tymże gościnnym Dworze Polskim.

Tradycyjny już, tegoroczny „Wieczór Kolęd” odbył się we wtorek 15 stycznia w gościnnym jak zawsze Dworze Polskim.
W przeciwieństwie do noworocznego występu na wrocławskim rynku rockowych zespołów z plejadą gwiazd, buchającego orgią decybeli i feerią
świateł z rozjarzonego krateru oryginalnej estrady i tamże niedzielnego
(13.01.) Koncertu Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasza impreza w Dworze
Polskim, była spokojna i panował na niej rodzinny, pełen ciepła nastrój.
Przy ustawionych w podkowę,
pokrytych śnieżnobiałymi obrusami stołach, zasiadło dosyć
liczne grono wuefiaków. Zebranych powitał wice-prezes Ryszard Jezierski, zachęcając na
wstępie do oglądania aktualności wyświetlanych na dużym
ekranie z multimedialnego rzutnika. Ten nowy nabytek Stowarzyszenia obsługiwał Henio
Foto: H. Sienkiewicz
Sienkiewicz, prezentując videoobrazy z niedawnych spotkań Prezentacja multimedialna przygotowana
przez Kol. H. Sienkiewicza
Stowarzyszenia i uczelnianych
imprez. Były to m.in. zdjęcia z jubileuszu Tola Kaczyńskiego, spotkań JM
Rektora z seniorami Uczelni oraz z ostatniego spotkania opłatkowego w
Dworze Polskim. Zebrani z żywym zainteresowaniem oglądali doskonałej
jakości zdjęcia przedstawicieli władz Uczelni i nadal krzepko prezentują-

cych się seniorów – swoich dawnych nauczycieli, wreszcie samych siebie.
W międzyczasie przybył prezes Władysław Kopyś (we wtorki przyjmuje
pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym) wzniósł, tradycyjnie już fundowanym przez siebie szampanem, noworoczny toast za pomyślność wszystkich i łut szczęścia w Nowym Roku.
Rozpoczęło się kolędoFoto: H. Sienkiewicz
wanie. W blasku rozjarzonych choinek, przy
białym fortepianie zasiadł maestro – niezrównany Roman Wajler.
Tym razem sam, bez
swojego parafialnego
chóru. Spod klawiszy
popłynęły dźwięki pierwszej kolędy: „Bóg się
rodzi… Zgromadzony
wokół maestra kilkunastoosobowy „aktyw”
„Orkiestra” w Dworze Polskim
śpiewaków na czele z
Elą i Ryśkiem Jezierskimi podchwycił melodię i zgodnie zabrzmiały słowa znanej kolędy …moc
truchleje”. Po tej popłynęły następne i następne. Śpiewano niemal wszystkie
zwrotki kolęd i pastorałek, wspomagając się tekstem z „kapownika”.
W tym miejscu chciałbym wyrazić pewien niedosyt z opisywanego kolędowania. Otóż, nie wszyscy włączyli się do śpiewu. Wielu dyskutowało,
wymieniało się nowinkami, ploteczkami itd. Było
Foto: H. Sienkiewicz
to tym dziwniejsze, że
przecież wuefiacka brać
z reguły jest rozśpiewana. Czyżby zanikała tradycja i gasł duch w naszej braci?
Tymczasem niezmordowany, spontanicznie
zebrany chór, wśród nich
niżej podpisany, wyśpiewywał unisono i na głosy bogaty repertuar powszechnie i mniej znaMaestro i „Chór” absolwentów
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PS. Każdy kto wszedł na stronę internetową AWF, a konkretnie na Link
Stowarzyszenia mógł już po paru dniach obejrzeć reportaż z omawianego
spotkania, który przygotował i wysłał w świat niezawodny Kol. Henryk Sienkiewicz, za co składamy Mu serdeczne podziękowania.
Redakcja

Dwór Polski kolędami rozśpiewany
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nych kolęd i pastorałek. Romkowi przy fortepianie dzielnie towarzyszyli
Koledzy: Zbyszek Najsarek na skrzypcach i Krzysiu Słonina na gitarze.
W przerwie „koncertu” Kol. Halina Jezierska podała terminy i tematykę
spotkań w pierwszym półroczu. (czyt. str. 23 Biuletynu) Ustalono też, że
spotkanie opłatkowe 2008 odbędzie się w drugą niedzielę grudnia –
tj. 14.XII. o godz. 17.00.
Kolega Kopyś zaproponował, aby majowe spotkanie odbyło się w plenerze na Partynicach (tereny torów wyścigowych), obiecując ciekawe atrakcje i niespodzianki.
Na zakończenie kolędowego spotkania prezes wręczył Romkowi Wajlerowi „List dziękczynny” za Jego wkład w uświetnienie wieczoru. Zainicjowane przez „chórzystów” gromkie „Sto lat” tym razem podchwyciła cała sala.
Po kolędowaniu impreza trwała dalej do późnego wieczora. Konsumowano ciastka, pito kawę, herbatę i szampana, dyskutowano i gawędzono bez
końca.
Antoni Kaczyński

W tym roku przypada 50 rocznica działalności Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Z tej okazji poświęcona była wystawa prezentująca żeglarstwo dolnośląskie oraz działalność uczelnianego Klubu Żeglarskiego „Dal”. Przy okazji takich wspomnień nie sposób nie nadmienić parę
zdań o żeglarstwie w środowisku regionalnym jak też uczelnianym.
WrOZŻ zrzesza
około 30 klubów
żeglarskich, skupiających ok.
1150 żeglarzy.
Szacuje się, że
żeglarstwo w samym tylko Wrocławiu uprawia, w
różnych jego formach, kilkadziesiąt tysięcy jego
mieszkańców.
Możemy się pochwalić, że Wrocław jest na piąSłońce nigdy nam nie zajdzie...
tym miejscu w

Polsce jeśli chodzi o liczbę osób, które zdobywają uprawnienia żeglarskie
w ciągu roku. Jednym z celów WrOZŻ jest popieranie rozwoju żeglarstwa w
różnych jego formach, umożliwianie żeglarzom organizowanie, rozwijanie i
uczestniczenie w jachtingu jako zjawisku kulturowym. Dzięki temu są utrwalane i rozwijane dobre obyczaje i tradycje żeglarskie. Ponadto WrOZŻ organizuje regaty sportowe i turystyczne oraz imprezy rekreacyjne i kulturalne.
Nadzoruje szkolenia na podstawowe stopnie żeglarskie i stopnie instruktorskie.
KŻ „DAL” jest klubem zrzeszonym we WrOZŻ, jest mocno związany z
dolnośląskim środowiskiem żeglarskim. Powstał w 1986 roku. Była to grupa młodych ludzi, którzy chcieli poznawać tajniki żeglarskiego rzemiosła i
jednocześnie spędzać wspólnie wakacje prowadząc kolonie i obozy żeglarsko-sportowe organizowane na Kaszubach przez „Elmor” z Gdańska. A byli
to Barbara Łukawska, Darek Hrabański, Ewa Najsarek, Zbigniew Makówka
(Najsarek), Krzysztof Słonina (Słoniu), Kaśka Kajdrys, Wiesiek Nicpoń (Dżuma), Agata Tomanek, Piotr Kurnicki (Kura), Artur Jańczak (Pinio), Maciek
Sztaufer, Marek Pyziak, Grzegorz Szymański i in. Poza pracą na obozach
organizowano wspólne rejsy po jeziorach mazurskich i wodach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego. W tejże działalności pomocnym okazał się
kpt. Wacław Petryński, który był niejako mentorem klubu i to dzięki niemu
studenci mogli szkolić się na sterników jachtowych, a później na instruktorów żeglarskich. Przyjaźnie zawiązane w tamtym czasie trwają po dziś
dzień. Klub „DAL” spełnił oczekiwania grupy osób – założycieli i działaczy
klubu. Kto chciał, zdobył stopień instruktora, kto chciał, popracował i zarobił podczas wakacji parę groszy, kto chciał, zawarł związek małżeński, kto
chciał, po prostu sobie pożeglował. Klub zakończył swoją formalną działalność wraz z ukończeniem przez ówczesnych studentów studiów i braku
kontynuatorów.
Dopiero w 1998 roku z inicjatywy kpt. Ryszarda Błachy (również pierwszy
komandor Klubu) powstał Klub Żeglarski „THOR” skupiający studentów zarażonych żeglarstwem najczęściej po obozach letnich w Olejnicy. Tutaj mogli
kontynuować dalszą przygodę żeglarską, uczestnicząc w różnych imprezach klubowych oraz zdobywając stopnie żeglarskie.
Od 2003 roku komandorem Klubu „THOR” został kpt. Stanisław Guz, który rozszerzył działalność klubową o zdobywanie stopni motorowodnych. W
marcu 2007 roku na Walnym Zebraniu K.Ż „THOR” został wybrany nowy
Zarząd Klubu, którego komandorem został Krzysztof Słonina – tym razem
jako pracownik AWF. Klub nadal kontynuuje zacne tradycje swoich poprzedników organizując szkolenia, rejsy morskie i śródlądowe, regaty i imprezy
klubowe. Jednakże z powodów sentymentalnych przywrócono dawną nazwę klubu na „DAL”. Wszystkich chętnych, którzy chcą zaznać przygód
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pod żaglami i nie tylko – serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy szczególnie
naszych Absolwentów! Po
przeprowadzeniu wielu rozmów w gronie żeglarzy doszliśmy do wniosku, że
przecież nasza Uczelnia ma
duże tradycje żeglarskie!
Większość studentów ma
przecież letni obóz i styczność z żaglami! Aby podtrzymać te piękne tradycje
postanowiliśmy utworzyć
sekcję żeglarską przy KŻ
„Dal” dla Absolwentów
AWF. Co wy na to? Aby zostać członkiem tej sekcji
Komandorze - trzymaj kurs!
wystarczy wypełnić prosty
formularz z informacjami kontaktowymi do siebie i to wszystko! Ahoj przygodo! W planach naszych znajdują się m.in. wspólne wyjazdy żeglarskoogniskowo-wspomnieniowe do Olejnicy, wspólne rejsy do Krainy Wielkich
Jezior. Możliwe są też rejsy morskie po ciepłych morzach południowej Europy np. Grecja, Chorwacja. Liczymy, że uda się nam zorganizować REJS
ABSOLWENTA AWF!! Z żeglarskim pozdrowieniem!
Komandor Klubu Żeglarskiego „Dal”
Krzysztof Słonina

1965 – 14 osób;
1965 - 14 osób;
1971 – 12 osób;
1967 – 11 osób;
1972 – 10 osób;
1968 - 9 osób;
1969 - 8 osób.
Na spotkaniach zjawiali się także przedstawiciele innych roczników, ale
mniej regularnie i nie tak licznie. Niektóre spotkania przyciągały większą
liczbę przedstawicieli z określonego rocznika – np. na spotkaniu 80-ki Tolka Kaczyńskiego było liczne grono jego koleżanek i kolegów z rocznika 1953.
Prezentując powyższe dane liczbowe zachęcamy Koleżanki i Kolegów do
jeszcze liczniejszego udziału, zarówno w spotkania organizowanych przez
Zarząd Stowarzyszenia jak i przez poszczególne roczniki.
Liczymy także na podpowiedzi tematów spotkań, jak również na podejmowanie inicjatyw absolwenckich spotkań poza Wrocławiem – gdzieś w
Polsce!
Terminarz następnych spotkań - w 2008 roku:
- 15 stycznia - Wieczór Kolęd, Wrocław - Rynek 5 - Dwór Polski,
- 22 kwietnia - spotkanie poświęcone pamięci o prof. Ewaryście Jaskólskim, Wrocław - Rynek 5 - Dwór Polski,
- ostatni tydzień maja (dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Stowarzyszenia) - plenerowe spotkanie na Partynicach (teren torów wyścigów konnych).
Prosimy o zaglądanie na naszą stronę internetową i sprawdzanie czy terminy i miejsca spotkań są aktualne - http://www.awf.wroc.pl/absolwenci/.
Ryszard Helemejko

Dzieje naszego „Matecznika” przy ul. Witelona 25

W roku 2007 Stowarzyszenie zorganizowało w gościnnym Dworze Polskim sześć spotkań:
- 16.01. - Wieczór Kolęd - 52 osoby,
- 27.03. - Spotkanie rocznikowych liderów - 37 osób,
- 24.04. - 80-lecie urodzin prof. Bogdana Czabańskiego - 45 osób,
- 25.05. - Artyści - absolwenci AWF Wrocław - 51 osób,
- 6.11. - 80-lecie urodzin doc. dr Antoniego Kaczyńskiego - 90 osób,
- 6.12. - Spotkanie opłatkowe - 83 osoby
Najliczniej reprezentowane były Roczniki:
1958 – 29 osób;
1960 – 28 osób;
1966 – 20 osób;
1961 - 17 osób;
1973 – 17 osób;
1963 – 15 osób;

Dzięki przychylności JM Rektora prof. Tadeusza Koszczyca Stowarzyszenie Absolwentów (wraz z Klubem Seniora) zyskało nową siedzibę w
najstarszym uczelnianym, wspaniale odremontowanym budynku przy ul.
Witelona 25. Tu, w tym „Mateczniku” wszystko się zaczęło, więc chyba
warto zapoznać szersze grono absolwentów (a także i pracowników uczelni) zarówno z przedwojennymi, jak i powojennymi losami tego obiektu.
Jak wynika z zachowanego jakimś cudem pożółkłego, niepozornego dokumentu, już 27 lipca 1945 roku Pełnomocnik Ministra Oświaty zawiadamiał Prezydium m. Wrocławia o przejęciu z rąk sowieckiego dowództwa
przez Uniwersytet i Politechnikę Wrocławską wyszczególnionych obiektów, a wśród nich: „2 budynki Instytutu Wychowania Fizycznego (Inst. f.
Leibesübungen) Wardeinstrasse 25”.
W lutym 1946 r. Okręgowy Wizytator WF na Okręg Dolnośląski Zbigniew
Skrocki wystąpił do Ministerstwa Odbudowy o dotacje: „na odbudowę dwóch
budynków oraz boisk przy Wardeinstrasse 25”.

22

Biuletyn Absolwenta nr 42

Nasze spotkania

Biuletyn Absolwenta nr 42

23

„Budynki i urządzenia sportowe przy ul. Witelona 25 (budynek administracyjny, hala sportowa oraz stadion) zostały częściowo zniszczone w czasie
działań wojennych…Mocno ucierpiały oba budynki, zniszczone zostały narożniki, brakowało okien, dachów, instalacji. Odbudowa zniszczonych obiektów wobec powszechnego…”
Z uwagi na powszechnie występujące braki, prace zabezpieczające i najbardziej pilne remonty – jak wspomina Zofia Dowgird, w: Nasza Słoneczna
Uczelnia - wykonywali społecznie pionierscy pracownicy i studenci.
„Środki na utrzymanie hali sportowej, zwłaszcza na opłacenie palacza (uruchomiono kocioł centralnego ogrzewania) w kwocie 27 tys. zł
zebrali z datków własnych i cudzych, członkowie komisji przyjęć na I
i II rok (1947/48). W gromadzeniu środków na dalszą działalność pomagali także studenci, którzy pełni ofiarności urządzali różne imprezy, z których dochód przeznaczono np. na zakup sprzętu”. (XXX Lat AWF… s.14).
Wystawa Ziem Odzyskanych (WZO) w 1948 była kolejną szansą zdobycia przez niebywale operatywnego Zbigniewa Skrockiego środków finansowych na niezbędne remonty. W zamian, w wielu pomieszczeniach, głównie
salach gimnastycznych, urządzono dla kilkuset osób miejsca noclegowe.
Dużą pomoc świadczyły także władze Uniwersytetu. „Dzięki interwencji
rektora prof. Stanisława Kulczyńskiego, przydzielono Studium blachę
na pokrycie dachu. Przekazano także dla potrzeb Studium część mebli biurowych oraz ławek szkolnych.” (XXX Lat AWF.. s. 14)
Pionierscy wykładowcy, pracownicy i słuchacze, w publikowanych m.in.
w: Nasza Słoneczna Uczelnia, wspomnieniach opisują ile trudu kosztowało zagospodarowywanie zdewastowanych i rozszabrowanych pomieszczeń.
Na pierwszych wykładach w budynku przy ul. Witelona 25 słuchacze siedzieli na deskach podpieranych cegłami. Na wyższe kondygnacje wchodzili po drabinie, gdyż schody były zarwane. W pierwszych latach na pierwszej i drugiej kondygnacji mieszkali studenci (m.in. B. Czabański), a także
niektórzy pracownicy, wśród nich nawet późniejszy prof. med. E. Szczeklik.
Dzięki wysiłkom pionierskiego grona wykładowców i słuchaczy, jak również dzięki zapałowi i operatywności ówczesnych (a także późniejszych)
władz uczelni, zdołano zniszczone i zdewastowane obiekty odbudować i
nie tylko przywrócić do dawnej świetności , ale także rozbudować (hala
sportowa) i unowocześnić.
Dzisiejsi odwiedzający obiekt przy Witelona 25 nawet nie domyślą się ile
trzeba było przez te ponad pół wieku włożyć wysiłku i jakie ponieść koszty,
aby budynek prezentował się tak wspaniale jak obecnie.
Kiedy powstał i jakie były losy naszego „Matecznika”
W Archiwum Budowlanym Wrocławskiego Muzeum udało się dotrzeć do
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archiwalnych zasobów zawierających informacje - kiedy i dla kogo został
wybudowany omawiany budynek i w jakim czasie wszedł w posiadanie Uniwersytetu na siedzibę „Hoch Institut’u für Leibesübungen”.
Z dokumentacji wynika, że na posesji: „Hohenlohe-Ecke Wardeinstr.”
tj. na rogu dzisiejszych ulic Banacha i Witelona, w roku 1912 do 1914 wznoszono „Einfamilienhaus” - dom rodzinny dla „Geheimen Medizinalrat Prof.
H. Küttner’a”.
Prawdopodobnie w latach 1914/15 prof. med. (tajny radca med. – takie
kiedyś były w modzie tytuły) Küttner zamieszkał w tej okazałej willi z dużym ogrodem.
Pierwotny stan willi ilustruje przedstawiony rysunek architektoniczny z
widokiem od strony wschodniej – od parku i dróżki na przedłużeniu ul. Banacha.
W zasobach archiwalnych znajdują się dokumenty z lat 1935 – 1936 zawierające projekty budowy hali sportowej i boiska, a w przyszłości także
krytej pływalni, co ilustruje załączony szkic.

Na jednym z projektów z 30 listopada 1935 r. widnieje tekst: „Universität
Breslau – Neubau einer Turnhalle für Institut f.Leibesübungen, sowie
zu einer Schwiemmhalle .
Aufgestellt in der Hochbauabt des Preuss Finanzministeriums Berlin“
– t.zn Pruskie Ministerstwo Finansów zatwierdza budowę hali sportowej, a
także i krytej pływalni dla– Instytutu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Na przedstawionym szkicu widnieje obrys hali (na tle istniejących wczeBiuletyn Absolwenta nr 42
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śniej alejek ogrodowych) boiska wraz z bieżnią, a na delikatniej zarysowanym prostokącie (wzdłuż parku, a prostopadle do hali sportowej, gdzie dzisiaj jest dobudowana w latach 70-tych druga jej część i kawałek parkingu)
widnieje dopisek: „spätere Schwimmhalle” – później kryta pływalnia).

wychowania fizycznego i sportów mają załatwiać na Wardeinstr. (Witelona)
25. Wcześniej załatwiali je w siedzibie uniwersytetu na Pl. Uniwersyteckim, a także w Poliklinice na Hobrechtüfer – dzisiejszej ul. Pasteura.
Po przejrzeniu archiwalnej dokumentacji nasuwać się może refleksja, że
być może szkoda, iż przedwojennym władzom Instytutu nie udało się doprowadzić do budowy krytej pływalni przy ul. Witelona, bo nie mielibyśmy
kłopotów z jeżdżeniem na zajęcia na ul. Teatralną i płaceniem wysokiego
czynszu za wynajem basenu. Ale być może uruchomienie basenu (na pewno zdewastowanego podczas działań wojennych) mogłoby nastręczać
ogromne problemy, a dzisiaj konserwator zabytków upierałby się aby zachować tę staroć w nienaruszalnym stanie, podobnie jak ma to miejsce z
basenami otwartymi na Stadionie Olimpijskim.
Na szczęście mamy piękną nowoczesną pływalnię na Stadionie Olimpijskim, na którym z rozmachem rozbudowuje się coraz okazalsza Akademia
Wychowania Fizycznego, a w pieczołowicie hołubionym „Mateczniku” nadal kształci się szeroko pojęte kadry kultury fizycznej, z sukcesywnym
przenoszeniem akcentu na studia podyplomowe i doktoranckie. I jak widać
- po oddaniu nam nowej siedziby - także z dbałością o szerokie rzesze
absolwentów, aby nigdy nie zrywali więzi z Alma Mater.
Ryszard Jezierski

Prezentacja nowej siedziby Stowarzyszenia

Z roku 1937 istnieje szczegółowy plan pomieszczeń, który najprawdopodobniej został sporządzony przez władze ówczesnego Instytutu WF, aby
odpowiednio je zaadaptować i zagospodarować.
Na razie nie wiemy na jakich zasadach Uniwersytecki Institut f. Leibesübungen wszedł w posiadania willi prof. Küttnera, ale wiemy, że władał nim od
1935 – 1937 roku.
Teraz staje się jasne dlaczego w dokumentacji przesłanej przez naszego
absolwenta Jana Golawskiego (o czym pisaliśmy w poprzednim Biuletynie
Nr 41) dopiero w spisie wykładowców i zajęć z roku 1938 znajdują się wskazania, że studenci Uniwersytetu wszystkie sprawy związane z zajęciami
26
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Nasza strona internetowa
Nazwą Internet (łac. inter - między, ang. net - sieć,
dosłownie międzysieć) określa się ogólnoświatową sieć komputerową, logicznie połączoną w jednorodną sieć adresową. Internet przebył długą drogę ewolucji, od projektu lokalnej sieci komputerowej ARPANet
pod koniec lat 60-tych, do sieci globalnej funkcjonującej obecnie, bezustannie ewoluującej i przekształcającej się.
Możliwości wykorzystania sieci
Internet są ogromne i ciągle
rosną. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Internet stał się bardzo ważnym medium, oddziaływującym na prawie każdy aspekt kultury światowej – edukację, biznes,
politykę, handel i rozrywkę. Wkroczył on w różne dziedziny naszego życia
i odgrywa coraz większą rolę na polu zawodowym i osobistym.
Dzięki sieci Internet można np.:
- przesyłać korespondencję do bardzo odległych miejsc w bardzo krótkim czasie,
- przesyłać nie tylko tekst, ale również zdjęcia, filmy, dźwięk,
- korzystać z informacji znajdujących się na innych komputerach, np. z
serwisów giełdowych, z zasobów bibliotecznych itd.,
28
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- uczestniczyć w dyskusjach „na żywo” z innymi użytkownikami sieci,
- zamówić towary w specjalnych sklepach internetowych,
- skorzystać z porad innych użytkowników Internetu w ramach tak zwanych grup dyskusyjnych.
Nieodłącznym składnikiem internetowego fenomenu stała się sieć WWW
(skrót od ang. World Wide Web), która wraz z pocztą elektroniczną, czatami, transferami plików i innymi technologiami, jest jednym ze sposobów
wymiany informacji i komunikacji.
Jednym ze skutków ekspansji Internetu jest potrzeba i konieczność posiadania umiejętności użytkowania komputera i oprogramowania, przynajmniej w podstawowym zakresie. Wiedza i umiejętność ta staje się niezbędna pracownikom naukowym, nauczycielom oraz przedstawicielom innych zawodów, często podkreślana w wielu życiorysach, czasem nawet
konieczna do otrzymania wymarzonej pracy.
Na przestrzeni ostatnich lat komputer zagościł w wielu naszych domach.
Jest on wykorzystywany nie tylko przez dorosłych, ale także duża ilość
dzieci ma kontakt z komputerem, podobnie jak z wieloma urządzeniami
znajdującymi się wokół nich, od najwcześniejszych lat życia. Nie da się
ukryć, że obcowanie z komputerem ma wiele zalet, pod warunkiem, że
będzie rozumne i kontrolowane. Korzystanie z komputera nie może się
stać podstawową formą spędzania wolnego czasu i zastępować dziecku
zabawy z rówieśnikami lub rodzeństwem i wzajemnych kontaktów w gronie
rodziny. Należy chronić młode pokolenie przed zagrożeniami wynikającymi
z coraz łatwiejszego dostępu do „globalnej pajęczyny”.
Nic więc dziwnego w tym, że wiele szkół podstawowych, posiadających
odpowiednie warunki, wprowadza do
programów nauczania
edukację informatyczną. Tak więc
dzieci już na etapie
wczesnoszkolnym szybko
„oswajają komputer”, podpatrując i
ucząc się od dorosłych, po czym same
próbują przekazywać tą
wiedzę dorosłym, a w szczególności dziadkom i babciom.
Przykładem mogą być moje dwie córki
(6 i 8 lat), które już trochę „surfują” i chcą swemu dziadkowi „pokazać Internet”. Natomiast 80-cio letnia babcia jednego z moich znajomych zakupiła ostatnio laptopa i poprosiła wnuka o rozpoczęcie nauki użytkowania komputera.
Polecam i namawiam do korzystania z takiej formy pomocy, która jest i
przyjemna i pożyteczna, bo umacnia więzy rodzinne, daje możliwość wy-

kazania się młodemu pokoleniu swoją wiedzą, a e-Seniorom otwiera to medialne okno na świat.
Inną możliwością jest wykorzystanie coraz szerszej oferty różnych instytucji, które dostrzegają seniorów, jako dużą grupę potencjalnych użytkowników Internetu, proponując dla nich coraz szerszy wachlarz warsztatów i
kursów komputerowych.
Cieszą się one dużym zainteresowaniem, bo coraz większa rzesza seniorów twierdzących, że nigdy w życiu się tego nie nauczą, uczestniczy w
tych zajęciach i z ogromną satysfakcją je kończy. Mam nadzieję że udało
mi się zmotywować i zmobilizować niektórych komputeroopornych do podjęcia wyzwania, a myślę że dla pozostałych zrozumienie, że „nie taki komputer straszny” będzie tylko kwestią czasu.
W tak krótkim tekście nie da się objaśnić zasad korzystania z komputera
i oprogramowania (przeglądarki internetowej) służącego do pobierania i wyświetlania stron WWW z serwerów internetowych. Zachęcam więc do samodzielnego lub z pomocą młodszego pokolenia, odwiedzenia Uczelnianej
witryny (http://www.awf.wroc.pl/) oraz Stowarzyszenia Absolwentów (http:/
/www.awf.wroc.pl/absolwenci/). Z paska menu u góry strony możemy
dotrzeć do informacji podzielonych na pięć bloków, z których możemy
przejść dalej na szczegółowe podstrony dotyczące danej tematyki: O Uczelni,
Studia, Nauka, Studenci i Aktualności. Środkowa część strony jest przeznaczona na prezentowanie Nowości oraz Aktualności i Wydarzeń z życia
Uczelni. W dolnej części, na żółtym pasku umieszczono odnośniki do:
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Honorowy sponsoring
Honorowa lista sponsorów
Rok 2007 dyplom złoty
indywidualne

Tomasz Garliński
Eugenia Ostapowicz

Rok 2007 dyplom srebrny
indywidualne

Bogdan Ostapowicz
Edward Wlazło

Rok 2007 dyplom brązowy
indywidualne

Danuta Azman-Zielińska
Henryk Kruczek
Elżbieta Kubacka
Małgorzata Lewandowska
Genowefa Ostapowicz
Roman Proszowski
Mirosław Śliwiński
Zbigniew Wolny
Krzysztof Słonina
Henryk Sienkiewicz
Henrietta Wilk

Strona internetowa Stowarzyszenia

serwisu wewnętrznego (dostępny tylko w sieci Uczelnianej), poczty, biblioteki, dokumentów, e-Dziekanatu, konferencji, przetargów i linków do innych
stron m.in.: Stowarzyszenia Absolwentów, Zespołu Tańca Ludowego "Kalina", pracowni multimedialnej.
Stronę Stowarzyszenia można również wyświetlić z menu głównego O Uczelni. Zawiera ona podstawowe informacje o funkcjonowaniu Stowarzyszenia, fotoreportaże z imprez organizowanych przez Naszą Organizację (w dziale - Aktualności), relacje z zebrań roczników (Zebrania rocznikowe) oraz internetową wersję Biuletynu Absolwenta (dział - Biuletyny) wydawanego przez
Stowarzyszenie. Staramy się naszą stronę rozwijać poprzez systematyczne aktualizowanie, poprawianie błędów i niedoskonałości, dodawanie różnych elementów zgodnie z zapotrzebowaniem odwiedzających. Z licznika
odwiedzin wynika, że tygodniowo odwiedza naszą stronę ok. 100 osób, więc
cały czas liczymy na podpowiedzi, sugestie co do zawartości naszego
dzieła, zwracanie uwagi na błędy oraz na przysyłanie tekstów na stronę lub
do Biuletynu. Na podstronie „Aktualizacje, kontakt” - zamieściliśmy informacje o tym, kiedy powstał nasz serwis informacyjny, o ostatniej aktualizacji oraz nasze adresy. Aby ułatwić odwiedzającym kontakt z nami, umieściliśmy na tej stronie formularz pocztowy, przy pomocy którego bezpośrednio
ze strony internetowej można wysłać e-maila do nas.
Z zakładki - „Zapisz się!” można pobrać deklarację członkowską
oraz zasięgnąć informacje o sposobie przystąpienia do Stowarzyszenia - do czego wszystkich absolwentów naszej Uczelni serdecznie zapraszamy!
Henryk Sienkiewicz
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Rok 2008 dyplom srebrny
indywidualne

Adam Stocki

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.
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Sylwetki
Uczciliśmy 80-te urodziny Zbigniewa Schwarzera
„Pana Kolegi”
Grono przyjaciół i wychowanków Pana dr Zbigniewa Schwarzera – skupionych przy Radzie
Sekcji Wioślarskiej AZS-Politechnika Wrocławska - spotkało się dnia 12 stycznia 2008 roku, w
hotelu „Rezydent” we Wrocławiu, by wraz z Jubilatem uczcić Jego 80-te urodziny i życzyć Mu
dalszych lat w zdrowiu. By nadal służył nam swoją
wiedzą i doświadczeniem w rozwijaniu wioślarstwa oraz w propagowaniu ruchu olimpijskiego.
Udział w miłej uroczystości wzięło 46 osób.
Obok okolicznościowych toastów, gratulacji i
życzeń zdrowia nie zabrakło wspomnień, anegdot z ponad 60-letniej działalności Jubilata w spoZbigniew Schwarzer
rcie wrocławskim.
O pięknym jubileuszu pamiętali oczywiście Rektorzy AWF we Wrocławiu
oraz Politechniki Wrocławskiej, przy której to prowadzi swoją działalność
Sekcja Wioślarska AZS we Wrocławiu. Nie zabrakło też delegatów Prezydenta miasta Wrocławia, Rady Miasta Wrocławia, Prezesa PKOl, Prezesa
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w Warszawie, członków Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu. Przybyli delegaci wymienionych
uczelni i organizacji, wręczyli Jubilatowi listy gratulacyjne z życzeniami
oraz drobne upominki.
Postać dr Zbigniewa Schwarzera, to żywa historia wrocławskiego i polskiego wioślarstwa, całej drugiej połowy XX wieku. Zdaniem kół związanych
z wioślarstwem był On twórcą „wrocławskiej szkoły wioślarstwa”, a Jego
osady nosiły miano „stajni Schwarzera” w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Były to lata kiedy trzon reprezentacji Polski i reprezentacji na Igrzyska
Olimpijskie stanowiły osady AZS we Wrocławiu.
Jako zawodnik Jubilat zdobył:
- 18-krotnie Mistrzostwo Polski
- 2 razy startował na Igrzyskach Olimpijskich: w Helsinkach w 1952
roku, w czwórce bez sternika zajął V miejsce, a w 1956 roku w Melbourne, w dwójce ze sternikiem był IV.
- w roku 1957 Duisburgu na Mistrzostwach Europy w 2-ce ze sternikiem zdobył brązowy medal.
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Po zakończeniu czynnego uprawiania sportu, zajął się pracą trenerską
oraz pracą na Naszej Uczelni. Jego osady zdobyły 38 razy Mistrzostwo
Polski. Był trenerem kadry olimpijskiej na Igrzyskach w Tokio i Montrealu.
W pracy na Uczelni poświęcił się historii sportu. Wiele Jego publikacji i
praca doktorska przybliżyły nam dorobek sportowy Dolnego Śląska oraz
znaczenie tego dorobku w rozwoju ruchu olimpijskiego.
W działalności Jubilata nie można pominąć Jego wkładu w szkolenie kadr
instruktorów i trenerów dla wioślarstwa w Polsce. Przez te dziesięciolecia
wyszkolił kadrę kilkudziesięciu trenerów pracujących obecnie w Polsce, od
Wrocławia przez Poznań, Gorzów, Szczecin, Bydgoszcz aż po Gdańsk.
Trudno z pamięci przywołać postać podobną do Jubilata, by mogła się poszczycić
tak bogatym dorobkiem jako zawodnika, trenera, pracownika naukowego
szkolącego kadry trenerskie dla wioślarstwa i jednocześnie propagatora
ruchu olimpijskiego. Od szeregu lat bowiem pełni On funkcję Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu. Mimo swoich lat udziela się społecznie w pracach Rady Sekcji Wioślarskiej AZS-Politechnika Wrocławska.
Żyj więc nam Drogi Jubilacie jeszcze długie lata i służ nam swoją wiedzą
i doświadczeniem w podnoszeniu na coraz wyższy poziom sportu w naszym regionie i w Polsce.
Pisze te słowa Jego zawodnik, wyszkolony przez Niego trener, przez kilkanaście lat współpracownik na przystani AZS we Wrocławiu oraz kolega
działacz i sędzia wioślarski.
Jerzy Biernacki

Ponad 50 lat wioślarstwa Jerzego Biernackiego
(przedruk z „60 lat wioślarstwa we Wrocławiu”)

Jerzy Biernacki
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Data i miejsce urodzenia: 1937 rok, w Winnikach. Zawodnik, trener, sędzia, działacz.
Kiedy i jak zaczął wiosłować: Jeden telefon
od kolegi szkolnego do Niego do pracy we wrześniu 1955 roku zadecydował, jak się później okazało, o całym Jego życiorysie zawodowym, aż
do dnia dzisiejszego. Rówieśnicy - wioślarze z
klubu Olimpii Wrocław na ul. Na Grobli, potrzebowali sternika. Miał wtedy wagę 53 kg i rozpoczynał swoją życiową przygodę z wioślarstwem,
pod opieką trenera Kazimierza Krupińskiego.
Ciekawostki i anegdoty o kolegach (koleżankach), z którymi wiosłował:
Z perspektywy tych 50 lat, były to czasy bar35

dzo biedne, ale byli wtedy młodzi i świat wydawał się im piękny. Pływali na
poniemieckich klepkowych łodziach z cedru i wiosłach ciężkich jak licho.
Wyścigowe łodzie z Chojnic produkowane ze sklejki, były ciężkie, a odsadnie stalowe, później duralowe, często pękały. Uszkodzenia łodzi i wioseł
naprawiał pan Józef Majda, szkutnik AZS-u, góral z pochodzenia i „złota
rączka". Nawet mocno uszkodzone łodzie, poklejone przez niego, dalej
wyglądały jak nowe.
Ciekawe wydarzenia z życia wioślarskiego i z życia przystani:
Wyjazdy na regaty do Kruszwicy, Bydgoszczy czy Gdańska, były w tamtych czasach wyprawami jak na biegun w wydarzeniach dzisiejszej młodzieży wioślarskiej. Łodzie szczelnie owijano w pokrowce, wiosła mocowano w drewnianych dybach, odsadnie wiązano w pęczki i cały ten sprzęt
zawodnicy nieśli w rękach na dworzec towarowy PKP. Przybijali gwoździami do podłogi wagonu-platformy, kobyłki z łodziami, dyby z wiosłami i odsadnie. Jeden z zawodników na ochotnika poświęcał się i jechał 2-3 dni z
tym sprzętem jako konwojent do stacji docelowej. Nikt się nie pytał, co on
będzie jadł, ani gdzie będzie spał w tych wagonach towarowych. Ze stacji
docelowej odbywało się noszenie sprzętu na tor wioślarski, nieraz przez
całe miasto. Cała operacja była powtarzana przy powrocie z regat. Jeździli
na regaty pociągami osobowymi II klasy i podróż trwała nieraz 10-12 godzin. Takie to było wioślarstwo w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku.
Jak wspomina trenerów, którzy go uczyli i trenowali?:
Jako pedagog z wykształcenia i trener, dostrzegał bardzo ważną rolę, jaką
do spełnienia ma sport w życiu młodego człowieka. To dzięki wioślarstwu w
latach 1957-1961 ukończył WSWF we Wrocławiu. W czasie studiów, u mgr
Zbigniewa Schwarzera odbył specjalizację z wioślarstwa i uzyskał tytuł trenera. Na czwartym roku studiów zaproponowano Mu pracę w Sekcji Wioślarskiej AZS-u we Wrocławiu i od połowy lutego 1961 roku do października
1973 roku, pracował z młodzieżą wioślarską. Były to jeszcze lata bezwzględnej dominacji wioślarzy AZS Wrocław nad resztą klubów w Polsce. Zarówno On jak i Jego zawodnicy oraz zawodniczki mogli wzorować się na atmosferze oraz metodach pracy z Mistrzami Polski oraz członkami Kadry
Olimpijskiej. Swoje praktyczne doświadczenia w tworzeniu planów treningowych, przekazał Mu wieloletni trener kobiet AZS Wrocław - Lesław Idzikowski. Dzięki tak zdobytej wiedzy, udało Mu się na przestrzeni 13 lat
pracy trenerskiej, wyszkolić w cyklach trzyletnich cztery osady Mistrzów
Polski Juniorów i reprezentantów Polski. Przez te lata nauczył wiosłować
około 300 zawodników. Około 10 ukończyło studia na AWF we Wrocławiu,
niektórzy z nich przyszli po Nim do pracy w sekcji wioślarskiej AZS-u.
Najważniejsze wspomnienie wioślarskie:
Jak ważną rolę sport wioślarski spełnił w życiu tych młodych ludzi niech

świadczy fakt, że w czasie obchodów 50-lecia sekcji, podeszło do Niego
kolejno 3 zawodników, by Mu podziękować słowami: „Panie magistrze, dzięki
Panu osiągnąłem coś w życiu i wyrosłem na porządnego człowieka". Od
tego czasu powtarza wszędzie, rodzicom i młodzieży, że sport kształtuje
osobowość, uczy życia w społeczeństwie, rozwija fizycznie.
Teraźniejsza działalność:
Od 1962 roku jest też sędzią wioślarskim i działaczem. Na ile pozwala Mu
czas służy wioślarstwu wrocławskiemu. Niestety te lata uczestnictwa w
sporcie powodowały często zaniedbywanie życia rodzinnego, bo odbywało
się kosztem Jego najbliższych. Syn Wojciech poszedł w Jego ślady i był
sternikiem w osadach AZS-u w połowie lat 70-tych.
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Pani i Pan od „Gimnastyki”
Jerzy Bogdanowicz (Pan od gimnastyki) urodził się 70 lat temu w Łukowie w woj. Lubelskim w rodzinie rolniczej. W 1939 r. ojciec poszedł na
wojnę. W 1940 r. przy próbie przekraczania granicy z Litwy do Generalnej
Guberni, w czasie ucieczki z internowania, został zatrzymany przez Rosjan i skazany na 6 lat syberyjskiego łagru. W roku 1941 został zwolniony
z łagru i jako jeden z pierwszych wstąpił do tworzonej na terenie ZSRR
armii Andersa. Po przetransportowaniu armii do Anglii, służył aż do zakończenia wojny w lotnictwie jako pilot. Odbywał wiele lotów bojowych m.in.
nad Niemcy.
W roku 1947 ojciec wrócił do domu, ale dom i gospodarstwo zostały spalone w czasie działań wojennych. Cała rodzina wyjechała na Ziemie Zachodnie do Kamienia Pomorskiego.
Junior Jerzy Bogdanowicz, po ukończeniu szkoły podstawowej do szkoły
średniej uczęszczał w Szczecinie i tam w klubie sportowym „Kolejarz” uprawiał koszykówkę, lekką atletykę oraz pływanie.
W latach 1954 – 1958 studiował na WSWF we Wrocławiu, gdzie zetknął
się m.in. z mgr Bogdanem Czabańskim. On to, na obozie w Szczyrku,
nauczył go jeździć na nartach. U Niego też uzyskał stopień instruktora
pływania i ratownika wodnego. W czasie studiów uzyskał także uprawnienia instruktora i sędziego w koszykówce, piłce ręcznej, w lekkiej atletyce i
kulturystyce.
Po studiach wrócił do Kamienia Pomorskiego i rozpoczął pracę w szkole
podstawowej nr 1 i 2, a następnie w Liceum Pedagogicznym, Szkole Zawodowej przy POM-ie, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Przez
dwa lata pracował także jako instruktor gimnastyki leczniczej w powstałym
wówczas Uzdrowisku.
Przez wiele lat w klubie „Gryf”, a następnie „Opty” trenował drużyny koszykówki dziewcząt i chłopców, odnosząc szereg sukcesów.
37

W Inspektoracie
Oświaty przez
szereg lat pełnił
funkcję wizytatora i podinspektora do spraw wychowania fizycznego i sportu. Od
początku swej
pracy, każdego
roku był organizatorem dziesiątek
imprez sportowych na terenie
miasta i powiatu.
Rok 1958. Zajęcia ze specjalizacji z pływania.
Przez wiele lat był
Od lewej: Jerzy Bogdanowicz, mgr Tadeusz Krizar,
sekretarzem
Janusz Panfil, Bolesław Buczkowski, mgr Bogdan
Szkolnego ZwiązCzabański, Krystyna Frończak, Tolek Bieszczanin,
ku Sportowego i
Zbigniew Krasucki
MKS „Opty”.
Pani i Pan od „Gimnastyki” – Zofia i Jerzy Bogdanowiczowie
Jerzy ożenił się z Zofią Materską 45 lat temu. Pani Zofia po ukończeniu
Liceum Pedagogicznego w Stargardzie, ze specjalnością wychowanie fizyczne, rozpoczęła pracę jako nauczycielka nauczania początkującego i
wf w SP Nr 1 w Kamieniu Pomorskim. W tej szkole oraz w Liceum Ogólnokształcącym, jako nauczycielka wf przepracowała 36 lat, aż do przejścia
na emeryturę. W międzyczasie urodziła dwóch synów, ukończyła studia na
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, kierunek wychowanie fizyczne.
Zofia i Jerzy Bogdanowiczowie, jako nauczyciele i instruktorzy wielu dyscyplin sportowych, wychowali
całą plejadę medalistów mistrzostw powiatu i województwa. Bardzo wielu młodych ludzi nauczyli pływać, a na obozach zimowych jeździć na nartach.
Zofia i Jerzy mają dwie wspaniałe wnuczki. Za swoją pracę
uhonorowani zostali wieloma
dyplomami i odznaczeniami,
zarówno sportowymi jak i pań-

stwowymi. Tworzyli historię sportu Regionu Kamieńskiego i jako nauczyciele oraz działacze sportowi pozostają w miłej pamięci swoich wychowanków.
W lutym 2006 r. w hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim
odbył się integracyjny turniej „Białego Misia”, w którym uczestniczyło ponad 500 dzieci z klas I-III szkół podstawowych z całej gminy. Nagrodami
były białe pluszowe misie.
Podczas tej znakomitej imprezy, wręczono po raz pierwszy specjalne wyróżnienie: „Order Białego Misia” , który w tym roku przypadł w udziale
Zofii i Jerzemu Bogdanowiczom. Jest to specjalne wyróżnienie przyznawane zasłużonym nauczycielom wychowania fizycznego, działaczom sportowym, a także trenerom i wybitnym osobistościom.
Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Antoni Kaczyński, z
myślą o zaprezentowaniu sylwetki jednego z wielu naszych absolwentów,
którzy gdzieś daleko w „terenie” dokonali tak wiele na niwie wychowania
fizycznego i sportu. I jak widać, choćby tylko na tym jednym przykładzie,
wrocławska AWF może być z tego dumna.
Kolejny raz zachęcamy Koleżanki i Kolegów do prezentowania osiągnięć
własnych jak i innych naszych absolwentów.
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Ludwik Ralski „Belfrem Roku 2007”
(skrót ze strony www.dolnoslaski.szs.pl/)
Czwartym laureatem tytułu „Belfer roku” - plebiscytu na najlepszego
nauczyciela wychowania fizycznego wrocławskich szkół został, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV pan Ludwik Ralski.
W dniu 4.01.2008 roku w hotelu Orbita odbyło się coroczne spotkanie
członków Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego w obecności
zaproszonych gości: Adama Stockiego - dyrektora Biura Sportu, Turystyki
i Rekreacji, Ewy Szczęch - przedstawicielki Wydziału Edukacji oraz Jolanta Olejarczyk - przedstawicielki Wydziału Zdrowia.
W pierwszej części spotkania przedstawione zostały reguły Plebiscytu
na Najlepszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego Wrocławskich Szkół
– „BELFER ROKU 2007”. W tym roku wpłynęły 22 kandydatury wspaniałych nauczycieli wrocławskich szkół, którzy swoją pracą zdecydowanie
wykraczają poza „normalne” obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego.
Spośród tych kandydatur Kapituła Wyróżnienia w skład której wchodzą
laureaci plebiscytu z ubiegłych lat : Jacek Hojka, Zbigniew Suprun i Wojciech Burzyński oraz przewodniczący WSZS Bohdan Aniszczyk po długich naradach wyłoniła czwórkę nominowanych do tytułu „BELFER ROKU
2007”. Zostali nimi:
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- Bogusława Głogowska Nowak - nauczycielka LO Nr VII od 1980 roku,
- Aleksander Płatek - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 od 1997 r. (wcześniej nauczyciel i dyrektor ZSZ Nr 9 Hutmen),
- Ludwik Ralski - nauczyciel LO Nr XIV z 40 letnim stażem (co ciekawe
tylko 26 lat jako nauczyciel wf, wcześniej fizyki),
- Andrzej Wicki - dyrektor Gimnazjum Sportowego WRO-BASKETBALL
i nauczyciel LO Nr XV.
Po bardzo burzliwych obradach Kapituły zapadła decyzja, że wyróżnienie
„BELFER ROKU” za 2007 rok otrzyma LUDWIK RALSKI za m.in.:
• organizację bardzo ciekawej rywalizacji wewnątrzszkolnej oraz wycieczek narciarskich i sportowych w kraju i za granicą,
• organizację wielu przedsięwzięć integracyjnych dla innych szkół, absolwentów, rodziców i innych osób,
• dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami; organizowanie lekcji koleżeńskich, siatkarskich piątków i innych akcji,
• organizację Wrocławskiej Nauczycielskiej Ligi Siatkówki.
Pan Ludwik Ralski jako dowód wygrania Plebiscytu otrzymał z rąk Adama

Laureat tytułu „Belfer roku” wspólnie z nominowanymi do wyróżnienia i
władzami DSZS i WSZS. Od lewej: A. Szymczak (z tyłu - sekretarz WSZS), B.
Aniszczykiem (Przewodniczący WSZS), L. Ralski, B. Zawisza (z tyłu - członek
Zarzadu WSZS), B. Głogowska - Nowak, A. Wicki, A. Płatek, oraz dyrektor
Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji UM Wrocławia Adam Stocki.

Stockiego i Bohdana Aniszczyka tradycyjną figurkę Oskara oraz równie
tradycyjną nagrodę – voucher turystyczny na wycieczkę zagraniczną ufundowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy i Biuro Turystyczne
TWISTER, natomiast nominowani do tytułu Belfra Roku otrzymali bony
wartościowe na zakup sprzętu sportowego, których fundatorem jest WSZS
i Sieć Sklepów META.
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Wspomnień czar
Jak przegrałem z Auerbachem
Wszystko się zaczęło na pływalni przy ul. Teatralnej od niecodziennego
show, wywołanego przez niesfornych studentów 1-go roku na zajęciach z
pływania, prowadzonych przez mgr Lalę Naorniakowską. Monotonia tych
zajęć polegająca na jednostajnym pokonywaniu kolejnych basenów różnymi stylami z deską i bez, była nużąca. W pewnym momencie któryś z
chłopaków (chyba Zbyszek Nestrypke – „Pipek”), z cywila junga z „Daru
Pomorza” i gimnastyk, wpadł na oryginalny pomysł uatrakcyjnienia lekcji.
Po wbiegnięciu na galerię otaczającą basen z rozbiegu wykonał przez metalową barierkę efektowną „jaskółkę” do głębokiej części basenu. Z galerii
do lustra wody jest tam około 5 m. Zaraz za nim ja „odpaliłem” niemniej
efektowny „Sztuka Szprung”. Była to „jaskółka” ze skrętem i pionowym
wejściem głową do wody.
Idea takiego skoku powstała z obserwacji w czasie wojny w 1939 roku
ataku niemieckich „Stukasów” bombardujących Wilno z lotu nurkowego.
Tuż po mnie klasycznym łamańcem popisał się Czesio Świerczyński. I
wtedy się zaczęło. Opanował nas chyba jakiś amok. Nie bacząc na protesty prowadzącej zajęcia, chłopcy zaczęli skakać z galerii jak kto umiał – na
główkę, na nogi, na „bombę”. W powietrzu krzyżowały się ciała rozhasanych studentów, kipiała rozbryzgiwana szeroko woda. A wszystko przy akompaniamencie ogłuszającego wrzasku dopingujących widowisko kolegów. Ta
niecodzienna awantura spowodowała wkrótce interwencję obsługi basenu.
Zajęcia zostały przerwane. Wiara w czasie przebierania się i jazdy tramwajem na kolejne zajęcia, namiętnie komentowała niedawne swoje i kolegów
wyczyny, czując jednak, że nie może to ujść na sucho. Tak też się i stało.
Pani Lala uznając Zbyszka Nestrypke, Cześka Świerczyńskiego i mnie
za prowodyrów zajścia, poleciła całej trójce zgłosić się do kierownika zakładu. W tym składzie nazajutrz stawiliśmy się na „dywaniku” przed marsowym obliczem dr med. Józefa Kłoptocza, pełniącego wówczas funkcję kierownika Zakładu Pływania. Ten po porządnym zmyciu nam głów za szczenięce wybryki, zagrażające bezpieczeństwu ćwiczących i dezorganizację
zajęć, udzielił nam surowej nagany. Na zakończenie ku naszemu zaskoczeniu powiedział z charakterystycznym dla niego grymasem ust: „jeżeli
jesteście takimi kozakami w skokach do wody, to zapraszam was wieczorem na basen na trening tego sportu. Oczywiście skwapliwie zgodziliśmy się.
Trzeba wiedzieć, że dr Józef Kłaptocz z zawodu lekarz, będąc wielokrotnym mistrzem Polski w skokach do wody z trampoliny i wieży, był reprezentantem Polski na licznych zawodach w kraju i za granicą. Ku schyłkowi
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swej bogatej sportowej kariery, pragnąc wychować swoich następców, prowadził przy AZS-AWF sekcję skoków do wody.
Wieczorem na pływalni byliśmy świadkami urzekającego widowiska. Dr
Kłaptocz dał zgromadzonym na basenie widzom i nam, zapierający dech w
piersiach pokaz możliwości technicznych tej dyscypliny. Po wielominutowej suchej rozgrzewce na trampolinie, gdzie wzlatując w górę prawie pod
kopułę basenu, wykonywał pojedyncze i podwójne salta na desce, rozpoczął
właściwy pokaz demonstrując imponujący zasób skoków do wody w mistrzowskim wykonaniu. A repertuar mistrz miał przebogaty. Precyzyjne skoki
proste we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Wielokrotne salta w
różnych pozycjach. Wreszcie salta ze śrubami. Wszystko to wykonywane
bliziutko deski i wieńczone idealnym wejściem do wody. Wiele z tych skoków oglądaliśmy po raz pierwszy w życiu. Zafascynowani widowiskiem,
podziwiając klasę mistrza, połknęliśmy bez reszty bakcyla tego pasjonującego sportu.
Po zakończeniu pokazu dr Kłaptocz jeszcze ociekający wodą rzekł do
nas: „No chłopcy, podobało się?
Mam nadzieję że pójdziecie w
moje ślady i będziecie to robić
jeszcze lepiej ode mnie. Jedyny warunek moi drodzy to praca i jeszcze raz praca, a ja już
was poprowadzę”.
Zaczęliśmy odtąd chodzić regularnie na treningi dwa, a później trzy razy w tygodniu. Równolegle z nami ćwiczyła grupa
młodzików ze szkół wrocławskich. Ponieważ nasza trójka
miała za sobą niezłe przygotowanie gimnastyczne, trener pominął ćwiczenia „na sucho” i od
pierwszego dnia, po oswojeniu
się z 1 i 3 metrowymi trampolinami zaczęliśmy skakać do
wody. Oczywiście nie od razu
salta. Realizowaliśmy dość
uciążliwą tzw. szkółkę tj. skoki
proste na nogi i głowę, wykonywane jak najbliżej deski i naukę „czystego” bez rozbryzgów
„Delfin” w pozycji łamanej

wchodzenia do wody. Powtarzaliśmy te elementy nieskończoną ilość razy,
aż do całkowitego opanowania. Dopiero wtedy trener przystąpił z nami do
nauki techniki skoków złożonych.
W tym miejscu niewtajemniczonym czytelnikom winienem pewne wyjaśnienie dotyczące podstawowych zasad rządzących tą dyscypliną sportu.
W tamtych czasach skoki do wody z trampoliny dzielono na 6 grup, w
zależności od usytuowania skoczka do lustra wody w momencie odbicia i
kierunku obrotu. Były to:
- Skoki z miejsca i rozbiegu
1. Przodem z obrotem w przód
2. Przodem z obrotem w tył (Auerbachy)
- Skoki z miejsca
3. Tyłem z obrotem w tył
4. Tyłem z obrotem w przód (delfiny)
5. Przodem i tyłem ze stania na rękach
6-ta grupa to kombinacje wymienionych skoków ze śrubami tj. z obrotami
wokół długiej osi ciała.
Aby zostać pełnowartościowym skoczkiem do wody, należało mieć opanowane wszystkie te grupy. Wymagało to dużego nakładu pracy i poświęcenia. Ale jakoś radziliśmy sobie, osiągając osobistą satysfakcję i zdaniem
trenera robiąc postępy. Było to żmudne, lecz pasjonujące zajęcie z dreszczykiem i wciąż uczyliśmy się czegoś nowego.
Każdy z nas miał „swoje” skoki, które lubił i najlepiej wykonywał, co nie
znaczyło, że zaniedbywał te słabsze, lub nielubiane. Moją piętą achillesową były skoki przodem w tył, a to za sprawą pewnego przykrego doświadczenia. Pewnego razu po szczegółowym instruktażu trenera, miałem
wykonać z rozbiegu prosty skok Auerbacha. Wystartowałem. Po maksymalnym odbiciu z deski w górę w martwym punkcie lotu wyprężony z ramionami w bok, czekałem aż nadany nogami niewielki kręt wolno mnie
obróci i po przeniesieniu rąk w górę wejdę głową miękko do wody. Niestety
w skutek „niedokręcenia”, całą powierzchnią napiętego ciała płasko uderzyłem o wodę, prawie nie zanurzając się. Poczułem niewyobrażalny ból, bo
wierzcie – przy upadku z tej wysokości (ok. 5 m) woda ma konsystencję
betonu. Potwornie obolały po wyjściu z wody oczekiwałem od trenera współczucia i pociechy. Tymczasem ten z kamienną twarzą wskazując na deskę
lakonicznie powiedział: „powtórz, bo będziesz miał uraz, tylko trochę bardziej podkręć nogami”. Nie miałem wyboru. Popełniając identyczny jak za
pierwszym razem błąd techniczny, skopiowałem nieudany skok z wiadomym skutkiem. Nie czułem już bólu, bo plecy i uda miałem całkowicie
zdrętwiałe. Tym razem trener po osuszeniu i delikatnym masażu, posmarował mi ciało jakimś kojącym balsamem i zwolnił z dalszych zajęć. Przygo-
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da ta kosztowała mnie parę źle przespanych nocy, a widok oglądanych w
lustrze sinych przez wiele dni pleców, doprowadzał do rozpaczy. Był to
jeden z tzw. wypadków przy pracy, który w moim przypadku nosił już zalążek przyszłego dramatu. Oczywiście po pewnym czasie wziąłem byka za
rogi i opanowałem tę grupę skoków, łącznie z półtora salta Auerbacha.
Innym razem przy nauce półtora salta w przód ze śrubą, uderzając płasko
twarzą o wodę, uszkodziłem na szczęście niegroźnie błonę bębenkową w
uchu w którym szumiało mi przez wiele dni.
Przy wykonywaniu nowych skoków pierwszy raz, trener zalecał nam zakładanie suchego dresu, który dość skutecznie chronił ciało przed bólem
po nieudanej próbie, ale tylko raz, a dres w owym czasie mieliśmy tylko jeden.
Podziwiając kiedyś w cyrku brawurowe ewolucje akrobatów na trapezach,
zwróciła naszą uwagę elastyczna siatka ochronna rozpinana nad areną. To
wręcz idealny trenażer do nauki i doskonalenia skoków do wody – powiedzieliśmy sobie i zaraz wprowadziliśmy to spostrzeżenie w czyn. Któregoś
przedpołudnia z pomocą flaszki gorzały ugadaliśmy się z cieciem i ten
pozwolił nam poszaleć na owej siatce. Trudno opisać cośmy tam wtedy na
niej wyczyniali, realizując cały dotychczasowy repertuar skoków, łącznie z
niećwiczonymi jeszcze wielokrotnymi saltami i śrubami. I to wszystko na
sucho w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, dzięki cudownej elastyczności
tego urządzenia. Trenerowi nic o tym nie powiedzieliśmy.
O batutach wtedy u nas w kraju nikt jeszcze nie słyszał, na których dzisiejsi skoczkowie spędzają połowę czasu treningowego skoków do wody.
Próbowaliśmy też markować pewne fazy skoków na wieży spadochronowej stojącej wówczas w okolicy krytego basenu AWF na Stadionie Olimpijskim. Nic z tego nie wyszło ze względu na krępującą ruchy uprząż spadochronu na linie. Zresztą po pierwszych próbach przegoniono nas za nieprzestrzeganie obowiązujących tam przepisów, posądzając o chuligaństwo.
Z czasem nasza i tak nieliczna grupa adeptów na przyszłych mistrzów
wykruszyła się. Zrezygnował z treningów Czesio Świerczyński, tak że w
końcu zostaliśmy z „Pipkiem” sami. Na dobitkę z pracy na WSWF odszedł
nasz trener dr Kłaptocz, wracając do swego podstawowego zawodu – medycyny. Kierownictwo Zakładu objął mgr Bogdan Czabański, którego nikt
dotąd nie widział na 3 m trampolinie. Obcięto nam godziny na basenie.
Trener Kłaptocz już tylko sporadycznie spotykając się z nami, udzielając
wskazówek, dalej nas ukierunkowywał. Zanosiło się więc na pożegnanie z
tym pięknym sportem. Jednakże my nie poddawaliśmy się, rzadziej ale
dalej przychodząc na basen, aby poskakać sobie, wzajemnie się korygując.
W tym impasie w sukurs przyszedł nam niespodziewanie Polski Związek
Pływacki, wprowadzając zawody o Puchar Miast z obowiązkowym udziałem skoczków do wody. Prawdopodobnie miało to na celu wymuszoną wpraw-

dzie ale popularyzację
tej dyscypliny.
W rocław wówczas
był niekwestionowaną
potęgą w pływaniu dzięki takim pływaczkom
jak: Lubieniecka, Jagodzińska, Komisarek,
Baraniuk, Czapska, i
takim asom jak: Petrusewicz, Tołkaczewski,
Manowski, Lewicki,
Połomski i Fecica.
Regulamin Pucharu
„Jaskółka” z wieży
Miast zawierał klauzulę posiadania w reprezentacji na zawodach co najmniej jednego skoczka do wody, którego brak
powodował odejmowanie ekipie pokaźną ilość punktów w ogólnej klasyfikacji.
Nagle staliśmy się potrzebni. Znalazły się godziny na basenie, reprezentacyjne dresy i stroje. Skakano wtedy w czarnych wełnianych kostiumach,
podobnych do strojów zapaśników. Otrzymaliśmy nawet skromne fundusze
na dożywianie. Reprezentując ze Zbyszkiem Wrocław startowaliśmy w turnieju razem, lub na przemian w kilku miastach Polski.
Pierwsze zawody odbyły się we Wrocławiu z reprezentacją stolicy. Tam
na tle takich warszawskich gwiazd w skokach do wody jak Chrząszczówna
czy Rękas, wypadliśmy wówczas blado, ale w sumie dzięki pływakom reprezentacja Wrocławia wygrała wysoko. W rewanżu u siebie Warszawiacy
znowu polegli. Startując tam razem ze Zbyszkiem, znowu wysoko przegraliśmy z renomowanymi warszawiakami, ówczesnymi reprezentantami Polski. Nasza wewnętrzna rywalizacja ze Zbyszkiem oscylowała w granicach
remisu. Raz on wygrywał, innym razem ja byłem lepszy.
Skoki do wody oceniało zazwyczaj 5 sędziów w skali 0-6. Dwie skrajne
noty odpadały, a do średniej z trzech dodawano punkty za stopień trudności.
W kolejnym spotkaniu z Katowicami przypadła kolejka na mnie. Zawody
te odbywały się na pływalni w Bytomiu. Po zakończeniu konkurencji pływackich w których prowadził Wrocław w szranki stanęli skoczkowie. Skakaliśmy na przemian. Po kilku niezłych pierwszych skokach dość wysoko
ocenionych, prowadziłem w punktacji z moim rywalem z Katowic. Aż przyszedł ten nieszczęsny skok z grupy przodem w tył. Wykonywałem wtedy z
rozbiegu półtora salta Auerbacha w pozycji kucznej. Nie miałem żadnych
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zahamowań i nic nie wskazywało na późniejszy dramat finału tej niezbyt
przecież trudnej ewolucji. Tymczasem po wyjściu z deski w górę w najwyższym punkcie lotu i tuż przed momentem przyjęcia pozycji kucznej, gdzieś
w podświadomości nastąpiła nagła blokada, całkowicie paraliżująca moje
ruchy. Coś jakby spazmatycznie wołające nie! nie! spowodowało że rozpaczliwie wierzgając kończynami, bezwładnie jak worek kartofli wpadłem
do wody. Spadając słyszałem już pierwsze gwizdy widowni, a prawdziwego
koncertu dezaprobaty zawiedzionej, licznie zgromadzonej na pływalni publiczności wysłuchałem, gdy kompletnie załamany gramoliłem się z wody.
Dzięki dużej przewadze naszych pływaków zawody te Wrocław wygrał,
ale co się nasłuchałem od kierownictwa ekipy – mój Boże! Był to koniec.
Taka totalna klęska stała się dla mnie żabą nie do przełknięcia.
Przez pechowego Auerbacha, nie dając się już namówić na dalsze treningi zakończyłem moją karierę skoczka do wody. W moje ślady zaraz poszedł Zbyszek Nestrypke. Zresztą i tak wkrótce wycofano skoki do wody z
programu pucharowej rywalizacji miast w pływaniu.
Będąc już asystentem, na obozie letnim w Sierakowie uczyłem studentów podstaw skoków do wody. Dla większości, zwłaszcza dziewcząt, zaliczeniowy prosty skok na głowę tzw. „trupek” (bezwładnościowe spadanie z
3 m trampoliny) był zawsze wielce emocjonującym przeżyciem.
Nabyte w czasie mojej stosunkowo krótkiej przygody ze skokami do wody
umiejętności, wykorzystywałem potem już tylko prywatnie, popisując się
skokami z trampoliny i 10 m wieży na basenie Stadionu Olimpijskiego oraz
ryzykancko skacząc do stawów w szczeblowskich kamieniołomach.
Antoni Kaczyński

Rocznik 1967 na zjeździe w Jaworzu

Rocznik 1963-1967 należy do jednego z tych, który spotyka się dosyć
często na różnych zjazdach. Spotkanie pierwsze – jubileusz „porcelanowy”
tzn. po 20. latach miał miejsce we wrześniu 1987 roku w Sulistrowiczkach
koło Sobótki. Po 25 latach – w „srebrny” jubileusz spotkaliśmy się w czerwcu 1992 r. w Olejnicy. Jubileusz „koralowy” – po 35 latach święciliśmy również w Olejnicy we wrześniu 2002 roku. Czwarte spotkanie zaplanowano na
wrzesień 2004 roku w Olejnicy po 37 latach, ale za to „rubinowy” jubileusz –
40-lecia powstania w Olejnicy Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF
Wrocław święciliśmy tamże. Tą rocznicę cenimy sobie z nieukrywanym
sentymentem, bowiem to nasz rocznik rozpoczął tam działalność obozową
w 1964 roku. I wreszcie kolejna rocznica po 39 latach, ale najważniejsza,
ponieważ bardzo uroczyście święciliśmy „diamentowy” jubileusz tj. 60-lecie
naszej Alma Mater.

Rok później mieliśmy świętować, również w Olejnicy, 40-lecie ukończenia studiów, ale jak się okazało chyba było to zbyt wcześnie po zjeździe w
Hali Ludowej, bo frekwencja nie dopisała. Szkoda było wysiłku kolegów
czyniących starania o uzgodnienie terminów, rezerwację miejsc itd. Smutek jaki zapanował w sercach organizatorów spotęgował jeszcze bardziej
fakt odejścia od nas na zawsze kochanego Kolegi Karola Widermańskiego.
Cześć Jego pamięci!
Nim otrząsnęliśmy się z tych smutnych przeżyć minęło kilka tygodni. Nie
można wiecznie ubolewać nad losem. Hart i wuefiacka zadziorność zwyciężyły. Pewnego czerwcowego popołudnia spotkaliśmy się w kilka osób
na grillu u Janusza Pietrzyka w ogrodzie. W pewnym momencie ktoś wpadł
na genialny pomysł, aby przedzwonić do Basi Wodniak, która prowadzi
pensjonat – Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „Villa Barbara” w Jaworzu koło
Bielska Białej, u podnóża Beskidu Śląskiego. Basia z miejsca, z pełnym
entuzjazmem przyjęła propozycję zorganizowania spotkania w jej pensjonacie. W kilka dni później, ustalamy termin jubileuszowego rocznikowego
zjazdu na 12 – 14 października 2007. Machina organizacyjna rusza ponownie z kopyta. Wysyłamy zawiadomienia, wykonujemy dziesiątki telefonów.
Chwile niepewności i obawy przed ewentualnym fiaskiem rosną w postępie
geometrycznym. Wreszcie nadchodzi dzień spotkania, dzień który albo
rozwieje nasze obawy, lub pogrąży nas ostatecznie. Ale jak powiada przy-
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słowie: „niech żywi nie tracą nadziei” uaktualnia się. Oczekiwana ilość uczestników zjawia się na miejscu spotkania. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Nakreślony program zrealizowaliśmy z nawiązką.
W pierwszym dniu uroczysta kolacja, później tańce, no i…toasty, toasty!
Okazało się, że wśród nas jest autentyczny pradziadek i to mimo jeszcze
młodego wieku. Okazał się nim były szczypiornista AZS - Andrzej Wolski, do
tej pory w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej. Tylko mu pozazdrościć.
Noc po udanej zabawie okazała się zbyt krótka, by dostatecznie wypocząć. Następnego dnia wyśmienite śniadanie, które mogło zadowolić nawet najbardziej wybrednych smakoszy, bo tzw. stół szwedzki nie skąpił
wyszukanych potraw. Po takim śniadaniu - trochę świeżego powietrza nigdy za wiele. A więc ruszamy na wycieczkę autokarową po tzw. „Pętli Beskidzkiej”. Pierwszy postój to Szczyrk na przełęczy Salmopol. Po zaczerpnięciu świeżego powietrza - a było wietrznie, mokro i zimno - ruszamy
dalej. Następny postój to Wisła. Spacer po deptaku. rzut oka na skocznię
narciarską i pałacyk prezydencki. Czas nagli, więc ruszamy dalej do Ustronia. Tam postój na Równicy, skąd podziwiamy przepiękny widok na całe
Beskidy. Być na Równicy i nie widzieć „Zbójnickiej Chaty” to jakby w ogóle
tam nie być. „Zbójnicka Chata” słynie z doskonałych góralskich potraw, no
i oczywiście z „warzonki” – gorącej nalewki na miodzie z przyprawami
korzennymi. Po wypiciu kieliszka robiło się błogo na ciele i duszy, tym
bardziej, że ziąb dał się nam mocno we znaki.
Po eskapadzie, powrót do pensjonatu na obiad. Kuchnia nie szczędziła
wyśmienitych dań i przystawek. Po krótkim odpoczynku udało mi się namówić koleżanki i kolegów na „nasiadówkę”, na której zapoznałem zebranych z moimi artykułami wydrukowanymi w Biuletynach i tym samym zachęcałem innych
do chwycenia za
pióro.
Kto chciał zregenerować siły skorzystał z basenu,
bo pensjonat naszej Koleżanki posiada znakomite
wyposażenie rehabilitacyjno-rekreacyjne. Jak to się
dzisiaj wśród młodzieży mówi „pełVILLA BARBARA - Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ny wypas”.
w Jaworzu k/Bielska-Białej

Sobotni wieczór upłynął przy góralskiej „watrze” i ruszcie, z którego serwowano znakomite krupnioki, szaszłyki i inne pyszności, zapijane wódeczką, piwem lub herbatą czy kawą – do wyboru – co kto wolał. Przy
ognistej watrze płynęły różne wspomnienia, niosły się w dal przyśpiewki i
radosne pokrzykiwania.
Poranek dnia następnego powitał nas słońcem i mimo to smutkiem rozstania, ale z nadzieją, że za rok znowu się spotkamy i to zgodnie z umową
w ostatni weekend września 2008 roku. Oczywiście w „Villi Barbara”,
bo gdzie tak może być „jak u mamy” – jak nie u naszej Basi.
Na koniec ciekawostka! Po latach ujawniła się kolejna fraszkopisarka –
Monika Piwowarska-Szucsne. Węgierka z polskim rodowodem, która chyba już na zawsze pozostanie tam u „Bratanków” tych do szabli i do szklanki.
Oto kilka wybranych fraszek Moniki:
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* Brakuje ci nas – jedź na zjazd.
* Dla Basi Woźniak

Wiedziała co nam trzeba
I uchyliła nieba

* Na Janusza Pietrzyka

Stawia na stół
choć pamięta olejnicki dół

* Na Andrzeja Wolskiego

Nie lada to gratka
mieć w grupie pradziadka.

* Na Jurka Śliwę
(autora powyższego tekstu)

Ojcujesz nam nie od wczora
A żadna z nas nie wie
Co z tą strzałą Amora

* Ku przestrodze

Dziewczyn nie widzi,
A żadna się nie chowa
Dla niego najlepsza
Po prostu – wyborowa!

* Prolog i epilog

Was będę wspominać
Wami będę żyła
I chociaż czas przeleci
Pamiętać Was będą
Też węgierskie dzieci.

PS. Monika z Polski zabrała się autostopem i jak twierdzi do Budapesztu
dostała się szybko i komfortowo.
Jerzy Śliwa
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Od Redakcji
Jak opisuje autor, pensjonat „Villa Barbara” w Jaworzu dysponuje doskonałymi warunkami do odbywania m.in. spotkań rocznikowych. Jego właścicielka Basia Wodniak serdecznie zaprasza do Jaworza także inne roczniki
wf-ków zapewniając im godne przyjęcie i niewygórowane koszty.
Adres pensjonatu:
VILLA BARBARA Sp. z o.o.
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworzu
Recepcja: +48 33/ 817 23 00 wew. 800
Marketing: +48 33/ 817 23 00 wew. 802
www.villabarbara.pl
info@villabarbara.pl

Moje kontakty z Jubilatem
Składając serdeczne gratulacje w związku z tak dostojnym jubileuszem,
chciałbym i ja opisać moje kontakty z Tolkiem Kaczyńskim - jeżeli redaktor
Kaczyński zechce je zamieścić w Biuletynie.
W czasie moich studiów spotykałem się z Tolkiem na „3 płaszczyznach”.
Po pierwsze na zajęciach z gimnastyki. W ćwiczeniach nieźle sobie radziłem, więc Tolek nie miał ze mną problemów, w przeciwieństwie np. do
Kazia Frąszczaka (późniejszego reprezentanta Polski w piłce ręcznej) ,
który jak zawisł na drabinkach, to nawet silny asystent Kaczyński nie był w
stanie unieść mu nóg do poziomki.
Po drugie na zajęciach ze Studium Wojskowego. Tylko dzięki takim ludziom jak Strusiński- dowódca kompani, Kaczyński, Dziedzic- dowódcy
plutonów, udało nam się przeżyć terror kapitana Poucha; 9/10 spraw w
komisji dyscyplinarnej pochodziło ze Studium Wojskowego. Wprawdzie przeoraliśmy brzuchami poligon karłowicki, czy Pole Marsowe, ale było to bez
złośliwości, a przydało się potem w ćwiczeniach rezerwy. Sporo z nas awansowano później na stopień kapitana. Tylko czasami jak nas Tolek zbyt pogonił, to śpiewaliśmy trawestując słynny marsz toreadorów: „Zabiłem kaczkę, kaczka marny ptak - hej kwa, kwa, kwak!”
Po trzecie w VI grupie narciarskiej na obozie zimowym w Bierutowicach
(dziś Karpacz Górny). Nasze popisy na słynnych „kredensówach” często
wołały o pomstę do nieba. Tolka zawołanie: „no moje orły, kto w Boga wierzy - za mną!” nie przekładało się tak, jakby sobie „wódz” życzył na poziom
naszych zjazdów. Zresztą i on właśnie kiedyś, nabierając zbyt dużej prędkości przy zjeździe z Samotni wbił się w szklaną altanę! Kiedy indziej Tolek
z Misiem Bilińskim i Bolkiem Słupikiem (był opis w Biuletynie) weszli wyso50
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ko w kosodrzewinę i zafundowali sobie szaleńczy zjazd. Chcąc ich naśladować podczas przerwy w zajęciach z Ryśkiem Truczko podeszliśmy nieco nad Mały Staw. Z góry dokładnie było widać spory głaz. Mówię do Ryśka: „Tylko uważaj na ten głaz!” Rysiek ruszył i widziałem jak te dwa punkty
się przyciągają - nastąpiło „bliższe spotkanie 3 stopnia”. Po chwili doleciał
do mnie trzask łamanych „kredensówek”- Ryśkowi nic się nie stało. Na to
Tolek wypadł ze schroniska i krzyknął „Sachnik - schodź!”. Próbowałem
negocjować, że ostrożnie zjadę, ale odpowiedź była jedna, jak zjedziesz jedziesz z obozu. I tak dłużej schodziłem niż wcześniej podchodziłem.
I jeszcze jedna historia. Po zajęciach zjeżdżaliśmy z Samotni na którą
wcześniej 2 godziny podchodziliśmy, a niewidoczne na zakręcie 2 turystki
usiadły sobie na związanych sankach, tarasując zupełnie drogę. Jak klocki
domina po kolei wpadaliśmy na siebie sypiąc się w śnieg. Echo długo niosło donośne, lekko zacinające się Tolka: „K… mać!”
Mimo że szanowny Jubilat wyrażał się o mnie, ale i o innych kolegach z
grupy: „ostatni tramwaj w mojej grupie”- zorganizowałem ponad 10 obozów
narciarskich i sporo ludzi nauczyłem jeździć na nartach.
Józef Sachnik

Zjazdy rocznikowe
Jubileuszowy zjazd absolwentów Rocznika 1958
Komitet Organizacyjny Jubileuszowego zjazdu absolwentów WSWF Wrocław z Rocznika 1954—1958. WROCŁAW 18.06 - 21.06.2008 r. Adres: 53604 Wrocław, ul. Pawłowa 1/7, tel. 071/3433168 lub 607308045, e-mail:
wujciorysio@neostrada.pl.
W czerwcu bieżącego roku minie 50 lat, gdy pożegnaliśmy gościnne mury
„Naszej słonecznej Uczelni”. Ten ważny moment w naszym życiu pragniemy uczcić jubileuszowym zjazdem rocznika 1954-1958 we Wrocławiu w
dniach 18-21 czerwca 2008 r.
Terminarz zjazdu:
18.06.2008 r. - przyjazd do Wrocławia, zakwaterowanie w domu studenckim „Spartakus”.
godz. 18.00 – „grill u Krysi” – spotkanie u Krystyny Krzaczkowskiej ul.
Wykładowa 44.
19.06.2008 r. godz. 14.00 - spotkanie uczestników zjazdu w sali kominkowej AWF z
J.M. Rektorem AWF dr. hab. Tadeuszem Koszczycem, opiekunem roku
prof. dr. hab. Julianem Jonkiszem, Prezydium Stowarzyszenia Absolwentów, byłymi nauczycielami (ul. Witelona 25).
Biuletyn Absolwenta nr 42
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50 LAT WROCŁAWSKIEGO SPORTU 1945 – 1995 autorstwa Marka Ordyłowskiego, Zbigniewa Schwarzera i
Leonarda Szymańskiego, ukazało się
pod koniec 2007 roku, wydane przez
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej, przy współpracy i
wsparciu Biura Sportu Turystyki i
Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dwaj autorzy: dr Zbigniew Schwarzer
i prof. Leonard Szymański są absolwentami i byłymi wieloletnimi pracownikami naszej uczelni, natomiast prof.
Marek Ordyłowski jest historykiem –
absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też mocno związany z kulturą fizyczną i naszą uczelnią, gdzie
przez kilka lat był wykładowcą historii
w AWF Wrocław, a do tego jest zięciem naszego absolwenta z 1951 r.-

wałbrzyskiego nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy wielu pokoleń koszykarzy – Andrzeja Daszkiewicza.
Nieco więcej informacji o autorach zawartych jest w notkach biograficznych zamieszczonych na końcu publikacji.
Krótką charakterystykę tego obszernego i bardzo starannie wydanego (na
kredowym papierze) i bogato ilustrowanego dzieła chyba najtrafniej oddadzą
zacytowane niżej fragmenty ze wstępu:
„Autorzy koncentrując się na latach powojennych, 1945 – 1995, zdawali
sobie sprawę, że tradycje sportu wrocławskiego sięgają kilkaset lat wstecz.
II wojna światowa brutalnie je jednak przekreśliła. Powojenny ruch sportowy
w żadnym aspekcie nie nawiązał do przeszłości, która była nawet celowo
przez wiele dziesiątków lat eliminowana ze świadomości wrocławian... Dziś,
w zjednoczonej Europie, celowe jest zwracanie się ku minionym czasom,
często wspólnym dla narodów polskiego i niemieckiego, jako wyraz szacunku dla dorobku minionych pokoleń…
Sport pisał swoją historię codziennie faktami mniej lub bardziej istotnymi.
Wielkim problemem, stojącym przed autorami, było dokonanie takiej selekcji, aby obraz rozwoju i osiągnięć sportu we Wrocławiu w okresie 50 lat był
czytelny i w miarę syntetyczny, ukazujący jego drogę od powojennych początków w 1945 r. po 1995 rok. Z konieczności autorzy zrezygnowali z
omówienia wielu wydarzeń sportowych o mniejszym ich zdaniem znaczeniu i ograniczyli prezentowanie działaczy i sportowców, gdyż wykroczyłoby
to poza ramy publikacji…
Aby zachować pewien dystans do przeszłości, autorzy celowo zrezygnowali z omówienia rozwoju wrocławskiego sportu w ostatnim 10-leciu. W
końcowym rozdziale prezentują jednak z uwagi na Czytelnika, udział i osiągnięcia wrocławskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie,
Sydney i Atenach, co daje pewien obraz miejsca wyczynowego sportu we
Wrocławiu w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1996 – 2004.
W opracowaniu wykorzystano liczne źródła archiwalne i drukowane oraz
wywiady, a także bogatą literaturę, w tym wielu znakomitych publikacji
Kolegów Dziennikarzy. Autorzy wykorzystali też prace magisterskie, które
pod ich kierunkiem wykonano i obroniono w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bez sięgnięcia do nich, odtworzenie wielu faktów z
przeszłości byłoby znacznie trudniejsze. Listę autorów ponad 70-ciu prac
magisterskich związanych z wrocławskim ruchem sportowym zamieszczamy
w spisie wykorzystanych źródeł i literatury. Ponieważ cytowanie wszystkich dokumentów i opracowań czyniłoby tekst mało czytelnym, zrezygnowano z nadmiernego eksponowania aparatu naukowego…
Autorzy liczą też na pobłażliwość czytelnika wobec możliwych nieścisłości czy przekłamań, które w opracowaniu o tak szerokim zakresie są trud-
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godz. 16.00 - obiad w restauracji „Rezydent” ul. Różyckiego 7.
godz.19.00 - spektakl w Operze Wrocławskiej „Jezioro łabędzie” - P. Czajkowskiego.
20.06.2008 r. godz.11.00 - zajęcia z pływania (sprawdzian sprawności po 50 latach) kryta pływalnia im. prof. dr. hab. B. Czabańskiego.
godz.12.30 - zwiedzanie obiektów dydaktycznych i sportowych AWF.
godz.19.00 - uroczysta jubileuszowa kolacja w restauracji „Rezydent” ul.
Różyckiego 7.
21.06.2008 r. - w godzinach rannych zakończenie zjazdu.
Kochane koleżanki i koledzy oraz osoby towarzyszące prosimy o liczny
udział w jubileuszu. Na zgłoszenia oczekujemy do końca lutego bieżącego
roku. Szczegółowy plan kosztów w załączeniu.
Do miłego zobaczenia
Komitet Organizacyjny Zjazdu

Wuefiacy książki piszą
50 lat Wrocławskiego sportu 1945 - 1995
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ne do uniknięcia. Wyrażają też wdzięczność byłym sportowcom i działaczom za życzliwość, cenne konsultacje i korektę tekstu oraz udostępnienie zdjęć z minionej działalności sportowej.”
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do sięgnięcia do tej publikacji,
w której dawni zawodnicy znajdą utrwalone na kartach historii, młodsi dowiedzą się ciekawych rzeczy o ich poprzednikach (często dziadkach i ojcach, jak również babciach i matkach), a wielu absolwentów może ze zdziwieniem dowiedzieć się jak wielu wybitnych sportowców to absolwenci Naszej Słonecznej Uczelni.
Wyszczególnienie przez autorów obszernej listy konsultantów i autorów
prac magisterskich stanowi kolejną zachętę do sięgnięcia po to opracowanie i zobaczenia w druku swojego nazwiska. Nie tylko z tego, ale i wielu
innych powodów … warto!
Ryszard Jezierski

Listy
Moi Drodzy z Rocznika 1951- 1954

Absolwent AW F we
Wrocławiu (1968, mgr
wf), Podyplomowych
Studiów Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego (1978). Członek Ogólnopolskiej Rady Spikerów (od 1986 W-wa). Korespondent Sportowy,
prezenter - Radia Deutsche Welle, Radia Colonia (Koln) i I Programu
Polskiego Radia Redakcji Sportowej w Warszawie (od 1992). Długoletni spiker imprez sportowych
i masowych, współpracownik czasopism o tematyce sportowej. Jest autorem książek: „Puchar ROW - zapomniany turniej, Rybnickie finały" (1998),
„Rybnik żużlem stoi" (2001), "Memoriał redaktora Jana Ciszewskiego 1982
- 2003" (2004), „Olimpijczycy subregionu zachodniego województwa śląskiego 1928 - 2006" (2006), „Biografie żużlowców Rybnika 1932 - 2007"
(2008).
W przygotowaniu ma: „Leksykon olimpijczyków Śląska 1924 -2008", „Ludzie sportu subregionu zachodniego woj. śląskiego - sportowcy, szkoleniowcy działacze", „Z plastronem Kolejarza".
Redakcja

Posiłkując się słowami Tolka Kaczyńskiego z zażenowaniem informuję, że nie jestem
już ani gibki, ani hardy, ale jestem ! Ha! Ha!
Mam drobne problemy z akceptacją
tego barbarzyńskiego obyczaju, który pozwala tej zachłannej, chciwej,
falującej, zwycięskiej starości, brać
wszystko, jak leci.
Szlag mnie trafia, kiedy co rano
muszę golić i z pasją zacinać, jakąś
pomiętą, pomarszczoną jak stary
pantofel zupełnie obcą mi twarz.
Chciałem złożyć postulat, ale poinformowano mnie, że Pan Bóg jest
teraz bardzo zajęty sprawami wagi
państwowej, bo zwracają się do niego o pomoc, a jakże: prezydent, premier, posłowie, ministrowie, mniejszych notabli nie licząc. Roboty ma więc huk i moimi duperelami głowy
zawracał sobie nie będzie. Jak widzicie na nikogo nie można liczyć.
No! Dość tego biadolenia – są przecież i radości. Radością jest, gdy wtargną
do nas najmłodsze wnuczęta i prawnuczka, których szczebiot i uśmiech
koi i łagodzi wszystko.
Trudno mi pogodzić się z faktem, że Ewarysta nie ma już wśród nas. Ja
go po prostu lubiłem. Wydaje się to tak niedawno, gdy nie zjawił się na
ostatnim zjeździe naszego rocznika. Pisałem wtedy do niego tak: „Co się z
tobą dzieje ? Gdzie się zawieruszyłeś ? Masz kłopoty z nawigacją? Zahaczyłeś o „Trójkąt Bermudzki” ? O chorobie nawet nie wzmiankuję, bo receptę na nią już dawno wystawił Staudinger, pisząc: „Po to Pan Bóg dał ci
dupsko byś go wypiął na choróbsko”. Jak mogłeś nie przyjechać na zjazd.
Było Ciebie brak, brak mi było Twojego sarmackiego wąsika oraz spiżowego głosu.
- Bo kto miał ogłosić że „Chachary żyją”, kto miał przekonywać, że: „Myśmy przyszłością narodu” No kto ? Do jasnej cholery, kto? Jak Ciebie nie
było! To do grzyba nie podobne, byś Ty, jeden z liderów, twardziel, kozak,
który kiedyś ośmielił gębę mi sprać, na ostatnim etapie, odstawał od peletonu i schodził z trasy. Zatraciłeś instynkt stadny? Szukasz już matecznika ?
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Jerzy Szczygielski ur. 26.06.1944, Rybnik
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- Do czego Ci się spieszyło? Choć nie jestem wizjonerem, przewiduję bez
pudła, że niedługo wszyscy zejdziemy z trasy, ale po co się spieszyć, po
co wybiegać na przeciw tego co i tak jest nieuchronne. Masz postępować
tak, jak to ujęła w swoim wierszu Basia Zięba-Kocan w: Naszej Słonecznej
Uczelni:
„Wcale nie trzeba być liderem
Do mety trzeba zdążać wolno
Nie wstyd być nawet maruderem „
Teraz mógłbym napisać podobnie, ale gdzie miałbym wysłać ten list? Skoro
odszedł i nie podał nowego adresu.
Nasz kolega Adam Skręt trzyma się krzepko i jest zupełnie, ale to zupełnie dziarskim staruszkiem. Zaglądam do niego często, by podziwiać jego
nowoczesne gospodarstwo, oparte na najlepszych wzorach, wywodzących
się od Piasta Kołodzieja. Rozrusznik mi się wzrusza, nie dawno wstawione
sprężynki wydają radosny dźwięk, na widok szczęśliwego człowieka, który
chodzi po swoich włościach jak Boryna, głosząc swoją miłość do ziemi.
Czasem rzuci we mnie jakąś perłą swoich głębokich przemyśleń, w rodzaju
– ziemia by rodzić, musi swoje dostać – co najczęściej jest zaczynem
kolejnej sprzeczki, bez której czujemy się źle. Coś tak jak Pawlak z Kargulem.
W wycieczkach samochodowych, z Adasiem za kierownicą, już nie uczestniczę, bo czułem się po nich tak, jakbym zaliczał ekstremalną szkołę
przetrwania. I tak nam leci.
Mówicie moi drodzy, bym się przygotował na rocznikowy zjazd, który miałby
się odbyć w 2008 roku. Było by pięknie, tak pięknie, że wydaje się niemożliwe. W zasadzie szkopuł jest tylko jeden, nie wystarczy już tylko chcieć.
Mnie marzył się zjazd w 2005 roku, więcej, byłem pewny, że będzie. Byliśmy w pełni przygotowani. Adam wyreperował swój „zawsze
nowy” samochód, ja
przewietrzyłem mój
ulubiony garnitur, o
którym
życzliwi
mówią, że wyglądam
w nim jakbym wyszedł z salonu „Moda
Polska” - lata 50-te! .
Oczami wyobraźni
widziałem jak z mozołem i chrzęstem ładu-

jemy te nasze wspólne 150 lat do aż nazbyt pełnoletniego „Golfa” i ruszamy
na spotkanie z przeszłością.
Marzenia - gdy się ma tyle lat, co się ma - mają to do siebie, że najczęściej nie materializują się. Tak było i tym razem. Zjazdu nie było, zjazdy się
skończyły. Tu żadne lamenty ani zaklęcia nic nie pomogą, to niczyja wina.
To zegar czasu odmierzył swoje i sprawił, że znowu coś dobiegło końca,
znowu coś się skończyło, skończyło się to, co wydawało się że będzie
trwało i trwało. Pozostały tylko miłe, dobre i trwałe wspomnienia. Za te
piękne zjazdowe dni i za te wspomnienia, dziękuję Wam wrocławska grupo, dziękuję Wam, bo to Wy byliście inicjatorami i realizatorami naszych
rocznikowych spotkań, To Wy wspierani „zduńską wolą” - „Jacka” sprawiliście, że nie byliśmy tylko martwym, zakurzonym spisem w uczelnianych
annałach. Jeszcze raz najpiękniej, jak umiem, dziękuję! Przyznaję że jest
mi z tego powodu smutno i jest mi tego żal, bo te nasze rocznikowe spotkania miały w sobie to coś !!
Upłynęło tak wiele lat, od czasu kiedy po studiach, poszliśmy „w Polskę”.
Przygoda z życiem układała nam się różnie. Zostaliśmy babciami, dziadziusiami, prababciami, pradziadkami. Czas naznaczył nas już mocno i
poszczerbił, zmieniło się wszystko wokół nas. Niemało umknęło z naszej
pamięci, ale ten życzliwy, przyjazny, wzajemny stosunek do siebie, zachował się, pozostał ! To on tworzył tą miłą, sympatyczną niekonwencjonalną
atmosferę naszych rocznikowych spotkań. To te życzliwe słowa, uśmiechy, uściski, te pozorne drobiazgi kiedyś niedoceniane - bo było ich wiele
- teraz stanowiły o tym, że na te zjazdy się czekało, że na tych zjazdach,
chciało się być.
Wiem co myślicie czytając ten list. Myślicie, że jestem staroświecką,
sentymentalną, niereformowalną spuścizną ubiegłej epoki. Nawet nie będę
zaprzeczał. Ale muszę jeszcze raz dodać, że te drobiazgi zachowaliśmy
głęboko w sercu. My, relikt czasów dawnych, czasów niełatwych, skomplikowanych, niejednoznacznych, o których teraz dobrze jest mówić źle i tylko źle.
A może ja nie mam racji ? Może się jeszcze zerwiemy i już niezbyt zwycięskim krokiem, ale za to wsparci dodatkiem pielęgnacyjnym, ruszymy na
poszukiwanie minionego czasu – na kolejny zjazd.
Pozdrawiam i ściskam. Ukłony dla wszystkich.
Adam – Cibek
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Pożegnania
Bogdan Berezecki (16. 03.1910 – 16. 12.2007 r.)
W gronie pionierskiej kadry wykładowców naszej
uczelni złotymi zgłoskami zapisał się Bogdan Berezecki.
Przywędrował do Wrocławia z rodzinnego Chełma, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. Miasto o niewielkich tradycjach sportowych, pozbawione odpowiednich obiektów i urządzeń sportowych
nie stwarzało dla uzdolnionego ruchowo Ucznia odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Znacznie większe możliwości w tym względzie istniały w
Brześciu. Uczęszczając tam do szkoły średniej z
powodzeniem uprawiał dostępne w warunkach
Bogdan Berezecki
szkolnych sporty: gimnastykę, lekkoatletykę i pływanie. W roku 1931 po uzyskaniu matury, odbył służbę wojskową w Szkole
Podchorążych Rezerwy w Krakowie. Pobyt w mieście, będącym jednym z
najbardziej aktywnych ośrodków życia sportowego Polski okresu międzywojennego miał znaczący wpływ dla wysportowanego młodzieńca. Podjął
starania o przyjęcie do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
(CIWF) w Warszawie. W roku 1935 r. z dyplomem nauczyciela wychowania
fizycznego wrócił do pracy do rodzinnego Chełma, aby w Gimnazjum im.
Stefana Czarnieckiego zachęcać uczniów do sportu i stałej dbałości o sprawność fizyczną.
W końcu sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i otrzymał przydział do
kompanii CKM - 7-go Pułku Piechoty Legionów. Przerzucana rozkazami
dowództwa z miejsca na miejsce jednostka do końca września uczestniczyła w obronie Warszawy. Po kapitulacji 1 października podporucznik Berezecki dostał się do niewoli. Początkowo przebywał w obozach jenieckich
w Prusach Wschodnich i w Austrii, na koniec w Oflagu IIC w Woldenburgu
(obecnie Dobiegniew na Pojezierzu Drawskim).
Trudne lata niewoli wypełniał organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowych, rekreacyjnych dla towarzyszy niedoli, a także rehabilitacyjnych dla
kolegów inwalidów wojennych. Jednocześnie nie zaniedbywał dbałości o
własną sprawność fizyczną, ćwicząc systematycznie po dwie godziny dziennie.
W lutym 1945 po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną wrócił do rodzinnego Chełma i podjął pracę w szkole średniej. Ze względów rodzinnych
pod koniec roku szkolnego 1945/46 przeniósł się do Wrocławia, znajdując
58

Biuletyn Absolwenta nr 42

zatrudnienie w Liceum Pedagogicznym. W tym okresie ówczesny wizytator Kuratorium Oświaty mgr Zbigniew Skrocki , organizując wspólnie wraz z
prof. Andrzejem Klisieckim Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie i Politechnice werbował do pracy najlepszych fachowców, zapewniając im na początek jedynie możliwość późniejszego stałego zatrudnienia. W październiku 1946 roku na rocznym kursie (zalążek przyszłego Studium) rozpoczęły się zajęcia. W grupie pierwszych wykładowców znalazł
się Bogdan Berezecki, szkolący słuchaczy w walce wręcz. Lekką atletykę
prowadził wówczas Dominik Ochendal i Zofia Dowgird, która głównie prowadziła gry sportowe. Od roku 1947 szkolenie w lekkiej atletyce objął Bogdan
Berezecki wraz z Genowefą Cejzik-Zimnochową. Wszechstronne przygotowanie sprawnościowe i metodyczne umożliwiło Mu prowadzenie zajęć
także z pływania i boksu.
Jednocześnie uzupełniał CIWF-oskie studia zawodowe na poziomie magisterskim we wrocławskim Studium WF. Kilkanaście lat później pod kierunkiem znanego antropologa prof. Adama Wankego uzyskał stopień doktora
nauk o kulturze fizycznej. Z chwilą przekształcenia Studium w pełnoprawną
Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego otrzymał nominację na kierownika Zakładu Lekkiej Atletyki, którą pełnił przez 25 lat, do przejścia na emeryturę.
W czasie wieloletniej pracy z powodzeniem przekazywał swoje bogate
doświadczenie pedagogiczne kilkutysięcznej rzeszy słuchaczy. Opracował wiele programów szkoleniowych dla nauczycieli, instruktorów i trenerów. Był także bardzo cenionym sędzią lekkoatletycznym.
Ogromna pracowitość i systematyczność, niezwykła skromność, życzliwość i kultura oraz stosowanie zasady „pedagogiki otuchy” zjednywały
Mu studentów stawiających Go za wzór nauczyciela-wychowawcy. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez kilka lat pracował w niepełnym wymiarze
godzin, służąc pomocą i radą młodszym kolegom.
Bogdan Berezecki jest nadal (A.Haleczko 1996 r – dop. Redakcji)) codziennym gościem na hali sportowej, dając przykład młodzieży, że wiek nie
stanowi przeszkody w utrzymywaniu dzięki ćwiczeniom zdrowego, sprawnego i estetycznego ciała. Przeszło 40-letni okres nierozerwalnego związku z Uczelnią pozwala określić Bogdana Berezeckiego jako wzór nie spotykanego dziś w kulturze fizycznej czy w sporcie pedagoga, realizującego
zasady kalokagatii.
Adam Haleczko
w: Pięćdziesiąt Lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
PS. Pogrzeb Bogdana Berezeckiego odbył się 21 grudnia na cmentarzu
na Sępolnie i miał godną oprawę – z udziałem uczelnianego pocztu sztanBiuletyn Absolwenta nr 42
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było to nam wytrzymać. Chłopy jak dęby, ciężarowcy, bokserzy, miotacze,
a jak za pociągnięciem sznurka opuścili głowy, zapanowała kłopotliwa chwila
zawstydzenia, zażenowania, pretensji do siebie i złości, iż coś takiego
mogliśmy właśnie Jemu wyrządzić! Nikt z nas nie odezwał się słowem, nie
przeprosił - byliśmy za hardzi, ale zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy
i ostatni.
Janusz Maleta – R. 1956.
w: Pięćdziesiąt Lat AWF … opus. cit.

Bodzio
„Bodzio” – Bogdan Berezecki, kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki - wobec
Niego w pseudonimie „Bodzio” wyrażaliśmy wobec tego wspaniałego człowieka własne uczucia i szacunek. Był dla mnie autorytetem szczególnym i
zawdzięczam Mu szczególnie wiele. Kierował moją praca dyplomową. Pracowity jak mój ojciec i niezmiernie serdeczny wobec studentów. Trafiłem
doń przez miłość do lekkiej atletyki. Chociaż do najlepszych nie należałem, to jednak cudownie było być lekkoatletą.
Miał „Bodzio” dar zawstydzania niesfornych studentów. Kiedyś, gdy zrobiliśmy głupi kawał swojemu wykładowcy, nie rzekł wiele. Stanął przed grupą
i powiedział: „I to panowie mnie zrobiliście – dziękuję.” Och! Jak trudno

Bogdana Berezeckiego wspomina Jego wychowanek i następca
doc. dr Adam Haleczko
Kilka dni po pogrzebie zmarłego Mistrza wspominał Jego wychowanek w
rozmowie z Ryszardem Jezierskim.
R.J. - Z Bogdanem Berezeckim zetknąłeś się na pierwszym roku studiów na zajęciach z lekkiej atletyki?
A.H. - Tak, miało to miejsce w 1947 r. ale nie na zajęciach z lekkiej atletyki, ale na gimnastyce, pływaniu i boksie, bo z tych przedmiotów prowadził
wówczas zajęcia Bogdan Berezecki. Lekkoatletykę mieliśmy początkowo
z Dominikiem Ochendalem (przedwojennym 10-cioboistą), a także z Genowefą Cejzikową. Dopiero na drugim i trzecim roku zajęcia z „lekkiej” mieliśmy z Berezeckim.
Berezeckiego właściwie kojarzy się głównie z lekkoatletyką, a był
bardzo wszechstronnym pedagogiem. Ja sam w latach 50-tych miałem
z Nim zajęcia z boksu, a na obozie w Sierakowie z pływania.
Był doskonałym metodykiem, bardzo solidnie przykładającym się do zajęć, jednakże nie był rygorystyczny w egzekwowaniu wymagań. W Jego
mentalności nie mieściło się pojęcie niechęci do ćwiczeń, nie mówiąc o
przymuszaniu.
Pamiętam to z zajęć na pływalni w Sierakowie, gdzie niektórzy migali się od większego wysiłku. „Bodziu” to widział, ale w Jego naturze
nie leżało popędzanie i częste zwracanie uwagi.
Pod tym względem był uosobieniem taktu i delikatności. Jeżeli miał komuś
zwrócić uwagę, to robił to z największą dyskrecją. Nigdy nie podnosił głosu. Chociaż, przypominam sobie jeden taki wypadek, gdy był odpowiedzialny za ustawienie wszystkich studentów przed budynkiem na ul. Witelona (wówczas często gdzieś się maszerowało, jak np. na pochód 1-majowy). Jak zwykle w takich wypadkach był duży rozgardiasz i prawie nikt Go
nie słuchał. Aż tu nagle wszyscy zdębieli, bo „Bodzio” wrzasnął i zaległa
absolutna cisza, gdyż nikt się nie spodziewał, że „Bodzio” potrafi podnieść
głos. On sam się najbardziej zdziwił i po małej pauzie zaczął nas przepraszać, że musiał tak postąpić.
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Mowę pożegnalną wygłasza JM Rektor prof. Tadeusz Koszczyc

darowego. Pożegnalną mowę wygłosił rektor prof. Tadeusz Koszczyc, w
której podkreślił, że nazwisko żegnanego pionierskiego wykładowcy zostało na trwale wyryte nie tylko na obelisku stojącym na terenie „Matecznika”
przy ul. Witelona 25, ale nade wszystko w pamięci i sercach licznej rzeszy
Jego wychowanków.
Wspomnienia o prof. Bogdanie Berezeckim
Nikt z absolwentów, którzy mieli szczęście pobierać nauki pod kierunkiem pionierskich wykładowców jak Bogdan Berezecki czy Zofia
Dowgird, Antoni Szamański, Marian Weinert, Franciszek Wandokanty nie zdziwi się tytułowaniem tych wybitnych pedagogów tytułem
profesora, bo nimi byli de facto, chociaż nie de nomine.
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Kiedyś jeden z naszych kolegów przyszedł nie przygotowany na egzamin i „Bodziu” nie bardzo wiedział jak mu powiedzieć, aby się nauczył i przyszedł jeszcze raz. Zaczął się bawić kluczami na skraju
stołu i w pewnym momencie celowo strącił je na podłogę i schylając
się po nie rzekł: „Proszę się pouczyć i przyjść ponownie”. O wpisaniu
dwójki nie było mowy.
Często Jego łagodności i serdeczności nadużywano, a nawet potrafiono
robić Mu głupie kawały. Kiedyś przez kilka dni chodził z teczką, do której
ktoś włożył kawał żelaznej sztabki i jak się zorientował to jedynie cichym
głosem orzekł, że był to niezbyt mądry dowcip.
O tyle to jest istotne, że na uczelnię i do domu na Sępolnie zawsze chodził piechotą, traktując to jako kolejną okazję do podtrzymywania kondycji.
Był wręcz wzorcowym przykładem greckiej kalokagathii – stałej dbałości o sprawność ciała i wzniosłość ducha. Po przejściu na emeryturę dalej
regularnie ćwiczył swój przemyślany zestaw ćwiczeń. Czynił to gdzieś do
80-go roku życia, dopóki siły i zdrowie Mu pozwalały. Miał kilka ciężkich
wypadków – potrącił Go samochód na ulicy, kiedyś przy skoku o tyczce
student zwalił się na Niego wraz ze stojakami i kilka jeszcze innych. Dzięki
systematycznym ćwiczeniom zawsze dosyć szybko wracał do zdrowia i
swoich ćwiczeń.
Studenci późniejszych roczników, z którymi już nie miał zajęć z podziwem patrzyli na starszego pana potrafiącego m.in. podciągać się
wiele razy na drążku i wykonywać takie ćwiczenia, z którymi oni mieli
trudności.
Nieubłagany czas i procesy starzenia się coraz bardziej zatrzymywały Go
w domu i w ostatnich latach już nie mógł wychodzić nawet na krótkie spacery, co jeszcze bardziej Go pognębiało. Dzisiaj coraz trudniej o takie wzorce do naśladowania, ale u wielu Jego wychowanków „duch Bodzia” pozostawił trwały ślad.

wędruje z Kotsisa na Biskupinie w rejon Stadionu Olimpijskiego czy na
Witelona.
Ilu, o wiele młodszych absolwentów potrafi dorównać takiemu wzorcowi?
Chyba nie za wielu. Ale na pewno warto iść w ślady „tej starej, wypróbowanej kadry”!
Ryszard Jezierski

Stanisław Pochylski (1.09.1935 – 5.11.2007 r.)

PS. Adam Haleczko, podobnie jak Jego Nauczyciel, należy do pokolenia szczerych propagatorów i realizatorów w praktyce zasad kalokagathii
– systematycznej dbałości o sprawność ciała i umysłu. Mimo słusznego
wieku nadal wykazuje dużą aktywność intelektualną, prowadzi badania naukowe, wspiera radą i pomocą młodszych nauczycieli akademickich. Nadal wiele publikuje m.in. na łamach cenionej „Antropomotoryki”, a także w
innych czasopismach naukowych.
Systematycznie ćwiczy, wykonując m.in. (jeszcze!) podciągnięcia na drążku rozporowym zainstalowanym w drzwiach swojego pokoju, a także wyciska sztangę, zaznaczając, że z uwagi na kręgosłup to już tylko w leżeniu i
o coraz mniejszym ciężarze. Podobnie jak Berezecki, najczęściej piechotą

Stanisław Pochylski urodził 1 września 1935 roku w Gryzikamieniu na Ziemi Kieleckiej. Po ukończeniu szkoły
podstawowej podjął naukę w Liceum
Pedagogicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym uzyskał maturę
w 1954 r. Przez rok pracował w Powiatowym Zarządzie ZMP w Opocznie.
Studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w latach 1955
- 1959. Po studiach, do roku 1966 pracował w Studium WF Politechniki Wrocławskiej.
Od połowy lat 60-tych pełnił funkcję
sekretarza wrocławskiego Zarządu
Stanisław Pochylski
Środowiskowego AZS. Następnie
przez półtora roku był kierownikiem
Biura Turystycznego „Gromada”. W latach 1974 – 1979 był kierownikiem
internatu Technikum Geodezyjnego, a następnie do 1986 roku pełnił funkcje dyrektora Państwowego Zakładu Dzieci Niewidomych we Wrocławiu.
Pracując, podjął studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii SkłodowskiejCurie w Lublinie – specjalność: rewalidacja niewidomych i niewidzących,
które ukończył w 1979 roku. Ostatnim miejscem pracy był Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Akacjowej we Wrocławiu, gdzie
pracował jako wychowawca, aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Za rzetelną pracę organizatora, pedagoga i wychowawcy był wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany oraz odznaczany – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Honorową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych.
Żegnamy kolejnego wuefiaka, który – podobnie jak wielu innych naszych
absolwentów – był przykładem pedagoga wychodzącego daleko poza gra-
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nice wąsko pojętego „przedmiotowca”. Nade wszystko był w y c h o w a w
c ą dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej troski.
Należał do grona niezmiernie aktywnych uczestników koleżeńskich spotkań - chyba nie opuścił żadnego zjazdu rocznikowego czy ogólnouczelnianego.

Sport
Zawody narciarskie DLM
(przedruk ze strony internetowej Uczelni)

Cześć Jego pamięci!

Pierwsza rocznica śmierci Mariana Klimkowskiego
Przed rokiem – 18 stycznia 2007 r.
zupełnie niespodziewanie opuścił nas
na zawsze nieodżałowany Kolega
Marian Klimkowski, którego bardzo
nam brakuje. Przez kilka kadencji pełnił niezmiernie sumiennie funkcję sekretarza Zarządu, ale także i po części wyręczał skarbnika skrupulatnie
zbierając składki członkowskie.
Powiada się, że nie ma ludzi nie zastąpionych i coś w tym jest, ale nie
do końca. Z uwagi na charakterystyczne cechy osobowościowe Mariana nikt
nie jest w stanie Go zastąpić w dynaMarian Klimkowski
mice i żywiołowości działań, w stałym
zagrzewaniu innych do aktywności
społecznej, do zwoływania zjazdów i koleżeńskich spotkań. Na zebraniach
i spotkaniach w siedzibie Stowarzyszenia obecnie jest nieco ciszej, mniej
żywiołowości oraz ścierania się racji i poglądów. Marian wnosił swoisty koloryt spotkań, którego nam teraz brakuje.
Drogi Marianie nigdy Ciebie nie zapomnimy.
Koleżanki i Koledzy

W dniu 9.01.2008 w Zieleńcu na
stoku przy wyciągu nr 5 odbyła się
pierwsza edycja Dolnośląskiej Ligi
Międzyuczelnianej (DLM) w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie.
Naszą Uczelnię w zawodach narciarskich, które odbyły się w konkurencji giganta reprezentowali:
Agnieszka Basel (V rok, wf), Anna
Horyza (I rok, wf), Olga Frącz (I
Reprezentanci AWF
rok, TiR), Alicja Barnaś (III rok,
fiz), Bartłomiej Kwiek (II rok, wf), Maciej Barabasz (I rok, wf), Michał
Malik (IV rok, wf) i Wojciech Woźnica (III rok fiz).
Zawody były rozegrane w dwóch przejazdach, a o kolejności decydowała
suma czasów obu przejazdów. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, gdyż niejednokrotnie o kolejności decydowały setne części sekundy. Najlepsze miejsca indywidualnie zajęli Agnieszka Basel, która wygrała
w konkurencji kobiet i Bartłomiej Kwiek, który zajął II miejsce w konkurencji
mężczyzn. Do punktacji drużynowej
liczyły się wyniki dwóch najlepszych
zawodników z danej uczelni. Dzięki
wysokim lokatom Olgi Frącz VIII
miejsce i Wojtka Woźnicy VII miejsce, w najważniejszej dla Nas klasyfikacji drużynowej, znaleźliśmy się
na I miejscu. II edycja DLM odbędzie się 27.02.2008 w konkurencji
slalom. Liczymy na równie udany
start Naszych zawodników.
Zawodnicy na starcie
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Humor

W miłości dwie wolności łączą się w jedną,
słodką niewolę.
Iasan Evangelu

Od Redakcji
W Biuletynie Nr 40, na s. 60 przy fraszce „Smutki i radości”, napisaliśmy
– „autor nie znany”. Niniejszym prostujemy, a to dzięki Kol. Jerzemu Śliwie, który podał nam, że tekst ten jest autorstwa Reinera Kerna. Z oryginału pt. tytułem: „Das Alter auf Seine Weise” przełożył Tadeusz Rejniak.

Garść aforyzmów
Humor może być niezwykłą i zdumiewająco
skuteczną bronią.
Carl Hiaasen
Prawdopodobnie nie ma na świecie tak zwanego szczęścia,
są tylko szczęśliwe chwile.
Isadora Duncan
Ludzie nie potykają się o góry, lecz o kretowiska.
Konfucjusz

Dolnośląskie limeryki
Na cnotkę
Pewna cnotka z Radwanic
Przestrzega pewnych granic.
W Zgorzelcu granicę przekroczy
I trzy motele obskoczy.
Mietkowi zaś mówi: - Za nic!
Na Matkę – Polkę
Pani Dorota z Miękini
Prawdziwe cuda czyni.
Mąż szelek zrzucić nie zdąży,
A ona już jest w ciąży.
Taka jest z niej mistrzyni.
Na rolnika

Nie zwlekaj z radością do jutra.
Józef Bułatowicz
Idź przez życie z podniesionym czołem,
a nie z zadartym nosem.
Magdalena Samozwaniec

Jeden rolnik z Kostomłotów
Był już do żeniaczki gotów,
Ale panny go nie chciały
I po wsi rozpowiadały,
Że chłopu brakuje klejnotów.

Komu Allach odbiera urząd,
temu przywraca rozum.

Romantyczność
Przysłowie wschodnie

Kobieta nigdy nie goni za mężczyzną,
czy kto widział, żeby pułapka goniła mysz.
Julian Tuwim
Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności
i uniwersytetem rezygnacji.
Tenessee Williams
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Jedna Krycha z Wałbrzycha,
Zaprosiła do siebie Zbycha.
Po romantycznej chwili,
Kiedy już zapalili,
Krycha mówi: - Należy się dycha.
Limeryki z Gazety Wyborczej z dnia 16 lipca 2007 r.
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Foto: H. Sienkiewicz

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciuł oraz wesołego „Alleluja” życzy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
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