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Od redakcji

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zima chyba na dobre się z nami pożegnała. Wesoły świergot ptaków,
nieśmiała zieleń przykrywająca połacie brunatnych pól, no i życiodajne
promienie słońca, które tak wspaniale działają na nasze spragnione ciepła
ciała. Niezależnie od tego ile mamy lat, każdy może z satysfakcją powiedzieć
– doczekaliśmy kolejnej wiosny – bo przecież kiedyś wiek określano liczbą
wiosen właśnie!

Jako skarbnik Stowarzyszenia zobowiązany jestem zwrócić uwagę na stan
finansów naszej organizacji. Nie jest żadną tajemnicą, że istnieje pewna
zależność pomiędzy liczbą członków naszego Stowarzyszenia a stanem
kasy. Dekadę temu było nas około 800 „dusz” i na koncie około 30 tys. zł.
Na chwilę obecną liczba osób utożsamiających się ze Stowarzyszeniem
(m.in. poprzez regularne płacenie składek) spadła do około 400. Kasa również
uszczupliła się o mniej więcej połowę. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim
nas ubywa (z różnych powodów, o których już kiedyś pisałem) żywot naszej
organizacji wylicza się na około 10 lat. Chyba, że zdarzy się cud i nowe
pokolenia absolwentów AWF zaczną masowo zapisywać się do
Stowarzyszenia i wśród nich będą hojni, bezinteresowni sponsorzy.

Tyle realistycznego biadolenia i czas wracać do wiosennej rzeczywistości.
A w niej możemy zaobserwować tyle zmian (dla jednych dobrych dla innych
nie), że normalny wuefiak starszej daty może dostać zawrotu głowy.
Najbardziej nam bliskie SĄ zapewne zmiany w szkolnictwie. A te są swoistą
rewolucją robioną w tempie, do którego chyba nikt poza jej twórcami nie
jest w stanie się dostosować. To tempo przekłada się również na konieczność
ekspresowych zmian w programach naszej uczelni. Komisje programowe
pracują w pocie czoła, bo terminy są „na wczoraj” i tylko studenci, jak to
studenci niewiele sobie z tego robią i jak na wiosenną porę przystało -
zakochują się … i pilnie uczą do egzaminów.

A przed nami kolejne Święta Wielkiej Nocy. Każdy przeżywa
je na swój sposób. Życzymy Wam, aby ta indywidualność i

odmienność w pojmowaniu największej tajemnicy
chrześcijaństwa zamiast wprowadzać między nami podzia ły

uczyła nas tolerancji i mi łości do wszystkich ludzi dobrej woli.

Zbyszek Najsarek
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Z życia uczelni

Otwarcie Centrum Kultury Akademickiej

W dniu 23 listopada, odbyło się spotkanie podczas którego JM Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Andrzej Rokita wraz
z Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Panem
Mariuszem Tomczakiem, w asyście Prorektora ds. Studenckich i Sportu
Akademickiego dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej dokonali otwarcia Centrum
Kultury Akademickiej w DS. Spartakus. Drugą ważną częścią uroczystości
było wręczenie grupie 122 studentów podziękowań i certyfikatów dla osób,
które odpowiedziały na apel organizatorów i włączyły się w przygotowania
obchodów 70-lecia naszej Słonecznej Uczelni. Jesteśmy bardzo dumni z
naszych studentów, z ich wielkiego zaangażowania, odpowiedzialności,
kreatywności, umiejętności pracy w grupie i otwartości, co podkreślali
zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy obchodów Święta Uczelni. Swoją
obecnością spotkanie uświetnili Prorektorzy, Dziekani i Prodziekanami,
Kanclerz, Kierownik Biura Promocji wraz ze swoimi współpracownikami,
przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, opiekunowie grup wolontariuszy,
opiekun Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz kierownik DS

Spartakus.
Na koniec nie zabrakło akcentu klubowego, swój talent wokalny

zaprezentowała Sabina Iskra studentka I roku fizjoterapii.
Studentom naszej Uczelni życzymy wielu miłych chwil spędzonych w

Centrum Kultury Akademickiej.

Strona internetowa AWF

Podsumowanie obchodów siedemdziesięciolecia
naszej Słonecznej Uczelni

W dniu 24 listopada 2016 roku, w sali wykładowej przy ul. Witelona 25
odbyło się spotkanie, na którym podsumowano obchody 70-lecia Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. JM Rektor Profesor Andrzej Rokita
wręczył wyróżnienia, medale 70-lecia oraz nagrody pracownikom
zaangażowanym w organizację jubileuszu.

Redakcja

Fot. A. Nowak

JM Rektor prof. Andrzej Rokita, Prorektor ds. Studenckich,
Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-

Lewandowska i przewodniczący URS Mariusz Tomczak,
dokonują otwarcia Centrum Kultury Akademickiej

Komitet organizacyjny obchodów 70-lecia AWF
we Wrocławiu
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Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
w czołówce uczelni najczęściej wybieranych przez

kandydatów na studia stacjonarne

W oparciu o przekazywane
przez uczelnie dane statys-
tyczne, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
podsumowało wyniki tego-
rocznej rekrutacji na studia na
rok akademicki 2016/2017.

Na podstawie przeprowadzo-
nych analiz, listę najpopular-
niejszych kierunków studiów,
podobnie jak w latach ubieg-

łych, otwiera informatyka. W dalszej kolejności wysokie zainteresowanie
zanotowały takie kierunki, jak: zarządzanie, prawo i psychologia. Rosnącą
popularnością cieszą się uczelnie techniczne i ich oferta dydaktyczna,
spośród nich Politechnika Warszawska była uczelnią najczęściej wybieraną
przez kandydatów na studia.

Poniżej uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów na studia
stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

UCZELNIA liczba kandydatów na 1 miejsce
1. Politechnika Warszawska 7,1
2. Politechnika Poznańska 6,0
3. Politechnika Gdańska 5,8
4. Politechnika Łódzka 5,2
5. Uniwersytet Warszawski 5,0
6. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu 4,9
7. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4,6
8. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 4,6
9. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4,2
10. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4,1
Łącznie w roku akademickim 2016/2017 przyjęto na studia 436 316 osób,

w tym 343 961 na uczelnie publiczne i 92 355 na uczelnie niepubliczne.

Redakcja

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 grudnia 2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wicepremier
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczył Nagrody
Ministra za 2015 rok. Szef resortu nauki powiedział, że wybitni polscy
naukowcy są gwarantem prawdziwie innowacyjnej gospodarki, a laureaci
zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są
corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech
kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa
i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za
osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku
naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Wśród laureatów znaleźli się również wrocławscy naukowcy. reprezentujący
wrocławskie środowisko akademickie, w różnych dziedzinach nauki.

Nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne, obejmujące innowacyjne
metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z piłkami edukacyjnymi EDUball
i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych, otrzymali pracownicy
wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego:

- dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław
- dr Tadeusz Rzepa
- dr Ireneusz Cichy

Od lewej: prof. Andrzej Rokita, wicepremier Jarosław Gowin, dr
Tadeusz Rzepa i dr Ireneusz Cichy
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Wśród wyróżnionych nagrodą za całokształt dorobku jest też prof. dr hab.
Andrzej Wit, doctor honoris causa naszej Akademii i absolwent 1967 roku.

Redakcja

Prof. Andrzej Rokita członkiem Komitetu Honorowego
The World Games 2017

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
zaprosił JM Rektora, Prof. Andrzeja
Rokitę do grona członków Komitetu
Honorowego 10. Światowych Igrzysk
Sportowych „The World Games 2017”.
Patronat Honorowy Igrzysk objął

Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród
członków Komitetu znajdują się m.in.
Minister Sportu i Turystyki, Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Marszałek Województwa Dolnośląs-
kiego.

Strona internetowa AWF

Wykład Wojciecha Marlicza

W dniu 08.12.2016 roku w sali
wykładowej budynku dydaktycznego
P-4 miał miejsce otwarty wykład dr.
nauk med. Wojciecha Marlicza pt.
„Dozwolony doping czy mit – stoso-
wanie probiotyków w sporcie”.
Wykładowca, znany i ceniony specja-
lista zajmujący się wpływem stanu flory
bakteryjnej jelit na stan zdrowia
człowieka przyjechał do Wrocławia na
zaproszenie Dziekana wydziału Nauk
o Sporcie dr. hab. Tadeusza Stefaniaka,
prof. AWF Wrocław. Wykład miał
interesujący przebieg i spotkał się z

żywym odbiorem ze strony słuchaczy, studentów i pracowników naszej
Uczelni.

Henryk Nawara

Spotkanie Opłatkowe JM Rektora z Seniorami naszej
Uczelni

20 grudnia br. w
Sali Kominkowej
przy ul. Witelona 25
miało miejsce Spot-
kanie Opłatkowe JM
Rektora z Seniorami
naszej Uczelni,
z o r g an i z owan e
wspólnie z Centrum
Historii Uczelni.
Licznie zebranych

Gości przywitał JM
Rektor dr hab.
Andrzej Rokita, prof.
AWF we Wrocławiu,
który przybył w
towarzystwie Rekto-

rów poprzednich
kadencji: prof. Tadeu-
sza Bobera, prof.
Krzysztofa Sobie-
cha, prof. Tadeusza
Koszczyca, prof .
Jul iusza Migasie-
wicza oraz swoich
zastępców: prof. dr
hab. Małgorzaty
Słowińskiej-Lisow-
skiej, Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z
Zagranicą, dr hab.
Ryszarda Barto-

Fot. H.Nawara

Wojciech Marlicz

Fot. A. Nowak

Stoją od lewej: L. Kulmatycki, E. Piesiewicz, J.
Migasiewicz, T. Bober, S. Maksymowicz, I. Kawulak,

E. Radziwon, E. Jakubczak i K. Kurzawski

Fot. A. Nowak

Tak jak co roku było odświętnie uroczyście i
radośnie
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szewicza, prof. AWF Prorektora ds. Nauczania oraz dr Agnieszki Pisuli
Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego.

Na wstępie JM Rektor zaprezentował przybyłym Gościom film z obchodów
70-lecia Uczelni, dokonał prezentacji zmian w nowej strukturze oraz
przedstawił plany i oczekiwania na najbliższą kadencję. Potem, już przy
świątecznym stole, miło spędziliśmy czas na wspomnieniach, rozmowie i
kolędowaniu. Nie zabrakło tradycyjnego barszczyku i innych smakołyków
oraz słodkości.

W bardzo ciepłej atmosferze życzyliśmy sobie wszystkiego co najlepsze
na zbliżające się Święta oraz Nowy Rok, a także spotkania się w przyszłym
roku.

Elżbieta Radziwon
Centrum Historii Uczelni

Spotkanie wigilijne pracowników Uczelni

W dniu 22 grudnia 2016, roku na spotkaniu z pracownikami JM Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita,
prof. AWF podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów
Uczelni, wręczył medale 70-lecia, podziękował pracownikom odchodzącym
na emeryturę oraz przedstawił wprowadzone zmiany i wizje rozwoju Uczelni.

Następnie odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego  JM Rektor dr

hab. Andrzej Rokita, prof. AWF życzył pracownikom i studentom naszej
Uczelni radosnych, przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2017 Roku dużo radości, miłości,
pomyślności, szczęścia i wytrwałości w dążeniu do celów oraz wielu
sukcesów  w życiu osobistym.

Strona internetowa AWF

Posiedzenie Senatu

W dniu 26 stycznia 2017 roku Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu prof. Andrzej Rokita otworzył pierwsze w tym roku posiedzenie
Senatu. Miłym akcentem poprzedzającym rozpoczęcie obrad było wręczenie
pamiątkowych medali 70-lecia AWF pracownikom naszej Uczelni, którzy z
ważnych powodów nie odebrali tego zaszczytnego wyróżnienia podczas
grudniowej uroczystości. Medale otrzymali: prof. Marek Zatoń, dr hab. Anna
Burdukiewicz, dr hab. Małgorzata Mraz, Joanna Kurowska, Alicja Kołodziej,
dr Ryszard Błacha, Jerzy Tauer i dr Henryk Nawara. W tej części spotkania
z rąk Rektora nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrali
studenci: Katarzyna Sobczak, Mateusz Stawarz i Robert Sobera.

Henryk NawaraŻyczenia Świąteczne i  Noworoczne od JM Rektora
prof. Andrzeja Rokity

Fot. H. Nawara

Posiedzenie Senatu w Sali Kominkowej
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wspaniała to sprawa.
Że możemy raz do roku
przy świątecznym stole
złożyć sobie życzenia
na ziemskim padole.
Życząc sobie zdrowia, szczęścia
wszystkiego co najlepsze.
Abyśmy się spotykali,
Jak najdłużej jeszcze.

Od redakcji: tradycyjnie na spotkanie opłatkowe Ala Pietras przywiozła
okolicznościowy wierszyk. Już po świętach przysłała wspomnienie tego
wieczoru, które jako relację poniżej zamieszczamy.

Było to 11 grudnia
Roku Pańskiego
2016 i od rana
czułam, jakieś
nietypowe napięcie.
Tego dnia po
obiedzie wybie-
raliśmy się na spot-
kanie opłatkowe
organizowane przez
Stowarzyszenie.
Już przy wjeździe do
Wrocławia wyczu-
wało się świąteczny
nastrój. Ulice oświet-
lone różnorodnymi

odświętnymi światełkami o pięknej kompozycji i kolorach. Na Rynku ogromna
choinka ustrojona w pomarańczowo-srebrne lampki w kształcie płatków
śniegu. Również jarmark bożonarodzeniowy przyciągał wzrok. W
jarmarcznych kramach można było kupić różne rzeczy – od artykułów
spożywczych po wyroby drobnego rzemiosła. Można było też posilić się
gorącymi daniami lub napić się grzańca, piwa, herbaty czy kawy.
Spacerowaniu i robieniu zakupów przeszkadzał silny wiatr oraz padający
deszcz.

Przy wejściu do Dworu Polskiego stały dwa olbrzymie świerki, które swoim
leśnym zapachem witały przybywających gości. W przyćmionych światłach
holu widać było ładnie ubraną choinkę, świąteczne stroiki, a na stolikach

Z życia organizacji

Honorowa lista wszystkich sponsorów roku 2016

Eliza Bator
Zofia Biernacka
Hanna Burzyńska-Grzeszczak
Henryk Dąbrowski
Zdzisław Drobniewski
Adam Dziąsko
Grzegorz Freus
Mirosław Janik
Krystyna Juszkiewicz
Mieczysław Kicera
Władysław Kopyś
Stanisław i Magdalena Maksymowicz
Lucjan Matluch
Katarzyna Orłowska
Rocznik 1962-1966
Andrzej Scheuer
Czesław Szczyglewski
Janusz Taczalski
Regina Warężak

Wszystkim wspomagającym nasze Stowarzyszenie, wymienionym
powyżej w kolejności alfabetycznej, składamy serdeczne wyrazy
wdzięczności za okazaną bezinteresowną pomoc w realizacji naszej
działalności statutowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie opłatkowe

Bije dzwon na wieży,
zwiastuje nowinę.
W Dworze Polskim na Rynku
jest dzisiaj wigilia.
Przybywają mili goście
z wszystkich stron Wrocławia.
Będzie uczta i opłatek,

Fot. H.Sienkiewicz

Wejście do Dworu Polskiego
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płonące świeczki w
ozdobnych osło-
nkach.

Przed salą kawiar-
ni wchodzących
witali Jaga Święto-
chowska, Inka
Warężak i Andrzej
Scheuer. W sali
zachwyciły oczy
pięknie nakryte
stoły ustawione w
podkowę, przykryte
śn i eż nob i a ł y m i
obrusami i postawio-
nymi w kształcie
stożków czerwonymi serwetkami. Podobnie jak w holu, piękna świąteczna
choinka i stroiki, w głębi ciche melodie kolęd. Coś wspaniałego!

Z lekkim opóźnieniem przybyłych powitał i złożył życzenia prezes
Władysław Kopyś w towarzystwie Prorektora ds. Studenckich profesora
Ryszarda Bartoszewicza i Haliny Jezierskiej. Nastała chwila bardzo
oczekiwana – dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Po czym wszyscy
uczestnicy zasiedli do wieczerzy. Na stole pojawiły się wigilijne potrawy –
śledzik, barszcz czerwony z grzybowym krokietem, pierogi z kapustą i
grzybami, kompot z suszu. Na deser rozmaite ciasta, herbata i kawa.

Biesiadnicy rozma-
wiali o rodzinach, o
zdrowiu, jak spędzili
wakacje, o kole-
żankach i kolegach,
którzy nie mogli
wziąć udziału w tym
spotkaniu.

Wieczór powoli
dobiegł końca.
Komu w drogę, temu
czas...Biesiadnicy
udali się do swoich
domów. Ja z mężem
przeszłam na Plac
Solny, gdzie już

czekał na nas syn
Marek z żoną. Ze
względu na to, że
mąż z powodów
zdrowotnych nie
może prowadzić
samochodu, korzys-
tamy z „rodzinnej
podwózki”. Zaraz po
wejściu do samo-
chodu Marek zapy-
tał: Kiedy macie te
swoje piosenki,
żebym mógł wziąć
wolne i przywieźć
Was do Wrocławia?
Syn miał na myśli wieczór kolęd, i tak nas tym rozśmieszył, że śmialiśmy
się aż do Ząbkowic. Tak zakończyła się nasza wspaniała wieczerza
absolwentów A.D. 2016.

Ala Pietras

Wieczór kolęd

„Do szopy, hej pasterze” – już było!
10 stycznia 2017

roku z całego
Wrocławia przyby-
liśmy na godzinę 18-
tą do Dworu Pols-
kiego na wieczór
kolęd, zaplanowany
przez Zarząd rok
wcześniej. Zawsze
brakuje Was Kocha-
ni, którzy mieszka-
cie dalej.
Sala Litewska w

świątecznym wys-
troju cieszyła oczy,
zaś serca radował

Fot. H.Sienkiewicz

Jaga Świętochowska, Ryszarda Tyc, Inka Warężak,
Andrzej Schauer

Fot. H.Sienkiewicz

Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, Halina Jezierska
i Władysław Kopyś

Fot. H.Sienkiewicz

Gościnne wnętrze Dworu Polskiego

Fot. H.Sienkiewicz

Życzenia noworoczne składają Halina Jezierska i
Władysław Kopyś
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nastrój, który stwa-
rzają wuef iacy
przychodzący radoś-
nie na kolejne spot-
kanie z przyjaciółmi,
aby wspólnie powitać
Nowy Rok i razem
kolędować. Przyby-
łych serdecznie
powitał nasz prezes
Władysław Kopyś
wznosząc szampa-
nem toast za zdrowie
i pomyślność. Śpiew-
niki rozdano, a
kolega Romek Waj-
ler, nasz niezawodny pianista, zasiadł przy białym fortepianie. Kolędowaliśmy
od pierwszej do ostatniej w śpiewniku kolędy. W przerwie był słodki skromny
poczęstunek. Wieczór fotografią dokumentował Henio Sienkiewicz, a tę
zmaterializowaną przeszłość obejrzyjcie sobie na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

Przed nami kolejne tegoroczne spotkania. Do zobaczenia!

Inka Warężak

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

AWF we Wrocławiu w roku 2016

W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu odbył 14 posiedzeń zaprotokołowanych, w tym 2
nadzwyczajne w sprawie wyjaśnienia sytuacji koła absolwentów UTW przy
AWF we Wrocławiu. Na zebraniach podjęto 11 uchwał.

W marcu Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu przyjął
pisemną rezygnację kol. Ryszarda Helemejko z funkcji członka zarządu.
Obecny Zarząd liczy 11 osób.

Na spotkaniach w „dyżurne” wtorki często obecni byli członkowie Komisji
Rewizyjnej. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 395 członków.

W 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie powstania Stowarzyszenia
Absolwentów AWF we Wrocławiu. Uroczyście świętowaliśmy jubileusz na
„Pikniku pod kasztanami”. Zarząd przygotował rocznicowe etykietki  z logo

25-lecia, zaś prezes Władysław Kopyś zafundował uczestnikom
okolicznościowe gustowne koszulki.

Zgodnie z zaplanowanym terminarzem odbyło się jedno plenerowe
spotkanie oraz trzy w Dworze Polskim.

W związku z obchodzonym w 2016 roku Jubileuszem 70-lecia Słonecznej
Uczelni, stowarzyszenie włączyło się do przygotowań tej uroczystości.

Władysław Kopyś i Halina Jezierska uczestniczyli w wielu posiedzeniach
Komitetu Obchodów oraz zebraniach zespołu przygotowującego Wieczór
Absolwentów w Hali Stulecia. Zaproszenie na to spotkanie zaprojektowała
wnuczka naszego kolegi Jerzego Biernackiego Pani Urszula Markowska. Z
inicjatywy Henryka Nawary, 25-letnia działalność Stowarzyszenia została
zaprezentowana na 5 dużych planszach zdjęciowych, podczas
okolicznościowej wystawy w ramach obchodów 70-lecia AWF.

W trakcie obchodów mieliśmy swoje stoisko (usytuowane przy biurze
zjazdu), gdzie członkowie stowarzyszenia pełnili dyżury. W tym czasie
zadeklarowało swoje członkostwo w stowarzyszeniu 19 osób.

O wszystkich wydarzeniach członkowie stowarzyszenia byli informowani
na bieżąco w Biuletynie Absolwenta. Zespół redakcyjny przygotował 3
numery, wydane w marcu, październiku i grudniu, i tą drogą dziękuje
wszystkim za nadesłane materiały, które zamieścił w kolejnych
egzemplarzach naszego periodyku.

Halina Jezierska

Fot. H.Sienkiewicz

Chór przy fortepianie

Fot. H.Sienkiewicz

Stoisko z plakietkami i koszulkami
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Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Stan Konta na 1.XII.2015 - razem na koncie i w gotówce 17.258,53 zł
Zestawienie wydatków za okres XII/2015 - II/2017
1. Dwór Polski 7830,00
2. ATA-Druk biuletyn 6874,40
3. Art. Biurowe   603,80
4. Opł. Bankowe   173,76
5. Poczta – znaczki 4318,26
6. REKLAMA (foto, druki itp.) 2050,49
7. INNE   108,81
8. Obsługa księgowa 1770,90
Zestawienie wpływów i wydatków za okres XII/2015 - II/2017
1. Wpływy na konto bankowe 8508,43
2. Wpłaty gotówkowe 8105,00
SUMA WPŁYWÓW           16613,43
SUMA WYDATKÓW           23730,42
BILANS Wpływy-Wydatki -7116,99
Stan Konta na 1.XII.2016 - RAZEM            11356,48
Stan Konta na 28.II.2017 - RAZEM            10141,54

Popołudnie literackie z Izabellą Degen

W ramach wtorkowych spotkań
w Saloniku Literackim Klubu
Seniora Politechniki Wrocławskiej,
31 stycznia 2017 roku Izabella
Degen zaprezentowała zbiór
wierszy zawartych w tomiku
zatytułowanym „Włoskie Incontro”
(pisaliśmy o nim w numerze 67
biuletynu).

W pierwszej części spotkania
autorka podzieliła się wspomnie-
niami z kilkukrotnego pobytu w
Wenecji. Fascynację Wenecją
udokumentowała na zdjęciach
pokazanych zebranym na slaj-
dach. O Wenecji oraz o wyspach
Laguny Weneckiej – Murano,
słynnej z niezwykłego rękodzieła,
a także z kolorowymi domkami
Burano, szesnastowiecznej stolicy
włoskiego koronkarstwa w barwny
sposób opowiadała. Następnie
przeczytała nam kilka wybranych
wierszy z tomiku dostarczając nam

sporo wzruszeń i emocji.
Spotkanie odbyło się przy kawie i lampce wina.
Iza jesteś wielka!

Jadwiga Świętochowska

Wieczór poświęcony pamięci doc. dr Adama Haleczki

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu pamięta o Tych, naszych Wykładowcach, Koleżankach i
Kolegach, którzy od nas odeszli, a z którymi wiążą się nierozerwalnie losy
Uczelni i jej historia. To właśnie zachowaniu pamięci o osobach, które tworzyły
tę historię i miały wpływ na rozwój Uczelni, służą spotkania, które zaczynają
być już tradycją Stowarzyszenia. Kontynuując te upamiętniające działania,
w dniu 7. lutego 2017 roku zorganizowaliśmy wieczór poświęcony pamięci

Fot. J. Bieleńko

Izabella Degen
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doc. dr Adama
Haleczki (1924 -
2016), pracownika
Uczelni, związanego
z Zakładem Lekkoa-
tletyki - wieloletniego
kierownika Zakładu.
W spotkaniu z człon-
kami Stowarzysze-
nia, zorganizowanym
tradycyjnie w „Dworze
Polskim” (wrocławski
Rynek), którego

wnętrza na I piętrze, nadal życzliwie udostępnia dr Adam - Józef Dziąsko,
uczestniczyły władze uczelni z JM Rektorem prof. Andrzejem Rokitą, najbliżsi
współpracownicy Adama Haleczki, Jego dawni koledzy z pierwszych lat
życia naszej Słonecznej Uczelni i kierownictwo Stowarzyszenia z Haliną
Jezierską na czele.

Przy kawie, herbacie i ciasteczkach spotkało się wiele osób, które
współpracowały z doc. dr Adamem Haleczko i Ci, dla których był On
przełożonym. JM Rektor, prof. Andrzej Rokita przypominając sylwetkę Adama
Haleczki, przypomniał też o ważnej idei, której do końca swoich dni nie
udało się Adamowi Haleczce sfinalizować – to wskaźnik AH. – „Współczynnik
AH” (Haleczko), to tabele przeliczeniowe dla kobiet i mężczyzn w
podnoszeniu ciężarów, umożliwiający przeliczenia wyników wyciskania
ciężaru leżąc u niepełnosprawnych sportowców oraz służący wyborowi
najlepszego zawodnika, niezależnie od kategorii wagowej. Piękną
charakterystykę doc.
Adama przedstawił
poprzedni Rektor
wrocławskiej AWF,
prof. Juliusz Miga-
siewicz. Przepiękny
wiersz podarowała
uczestnikom spot-
kania ku pamięci
Adama Haleczki,
Jego wychowanka,
Izabella Degen -
znana poetka i laure-
atka wielu wystaw

artystycznych. O
trudach badań zwią-
zanych motoryką i
jej oceną oraz o
pracy magisterskiej,
opowiadał dr Jerzy
Kosa - Jego magis-
trant. Anegdoty zwią-
zane  z Adamem
Haleczko przytaczali
prof. Paweł Kowalski
i dr Tadeusz Kmieć.
W spom nieniowe
opowieści o swoim

koledze, snuli także prof. Tadeusz Bober, dr Stanisław Maksymowicz i dr
Jacek Stodółka. Wzruszające wspomnienia o przyszytym guziku – a raczej
przyszytej do guzika kieszeni, były udziałem Marii Zubrzyckiej, która przez
wiele lat kierowała sekretariatem docenta. Wiele osób przytaczało różne
epizody z życia Zasłużonego dla Uczelni Adama, który uwielbiał żyć w
otoczeniu książek, publikacji i nieustannie je pozyskiwał, angażując też
pracowników uczelnianej biblioteki. Wiele chwil spędził również w pracowni
statystyki, u Jerzego Stęślickiego, korzystając z narzędzi statystycznych,
dla obróbki prowadzonych nieustannie badań. Niezmiernie ciekawe informacje
z ostatniego okresu życia, przekazali najbliżsi Jego współpracownicy - dr
Ewa Misiołek i dr
Leszek Korzewa.

A ja, oprócz
osobistych wspom-
nień związanych z
doc. dr Adamem
Haleczką z okresu
10-letniej pracy na
Uczelni i wspólnych
działań związanych
z wdrażaniem kon-
cepcji Dolnośląskiej
Odznaki Spraw-
ności, zostałem
obdarowany możli-
wością prowadzenia
tego spotkania,

Fot. H.Sienkiewicz

Doc. Adama Haleczkę wspomina
prof. Andrzej Rokita

Fot. H.Sienkiewicz

Izabella Degen czyta swój wiersz

Fot. H.Sienkiewicz

Adam Stocki prowadzi spotkanie

Fot. A. Stocki

Wystawa zdjęć Adama Haleczki
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wykonania prezentacji multimedialnej, tableau i małej wystawy zdjęciowej,
do której materiały pozyskaliśmy z Centrum Historii Uczelni. Wszystkim
39. osobom uczestniczącym w tym niezwykłym wieczorze - serdeczne
dzięki.

Adam Stocki (rocznik 1982)

Pro memoria - Adamowi

każdy ma swój czas
swoją scenę
życia scenariusze
główne i inne role
nawet te wstydliwe
z marzeniami o sławie

kiedy lata szybko przeminą
czas zaczyna uciekać
włosy srebrem się przyprószą
doświadczenie zmarszczki zdradzą
a łokcie już nie takie mocne
aby wciąż do przodu się pchać
podsumujesz wtedy życie
w równaniach matematycznie
dzisiaj to nic nie znaczy
że x nie równa się y

że służyłeś wielu sprawom
i nikt tego nie cenił...

chciałeś na pożegnanie
Ciszę na trąbce usłyszeć
lecz tego nikomu nie powiesz
twój telefon nie odpowiada
nie ma cię na przystanku za rogiem
taka jest kolej życia
nadchodzi czas i trzeba odejść

kiedyś i tak się spotkamy
...
gdzieś tam w boskim w kosmosie

Izabella Dege

VIII IntegracyjnyTurniej „Boule Soft 2017”

W dniu 17 lutego 2017 roku w hali sportowej Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbył się
VIII Integracyjny Turniej „Boule –Soft” – triplety, którego celem głównym
była aktywizacja psychospołeczna i integracja mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej ze środowiskiem zewnętrznym. Organizatorem turnieju

było Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
Starszych i Niepeł-
nosprawnych „Kolory
Nadziei” oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wie-
ku przy Uniwersy-
tecie Ekonomicznym
we Wrocławiu. W
zawodach brały
udział czteroosobo-
we zespoły Domów
Pomocy Społecznej,
Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przy
Uniwersytecie Eko-
nomicznym, Uniwer-

Fot. H.Sienkiewicz

Uczestnicy spotkania

Fot. H. Jezierska

Drużyna Stowarzyszenia
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sytetu Trzeciego Wieku przy
Dolnośląskiej Szkole Wyższej, KS
Petanque Jedlina Zdrój, KS
Petanque Wałbrzych oraz
reprezentacja Stowarzyszenia
Absolwentów Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu.
Zawody prowadzili sędziowie –
Urszula Parchanowicz i Andrzej
Ślusarski. Nasz zespół wystąpił w
składzie: Anna Grotthus, Regina
Warężak, Jadwiga Świętochowska
oraz Andrzej Scheuer i zajął I
miejsce w grupie uniwersyteckiej.
W przeprowadzeniu zawodów
pomagali studenci kierunku Terapii
Zajęciowej Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.

Andrzej Scheuer

Zjazdy rocznikowe

Kalendarium zjazdów rocznika 1961

Jubileusz 70–lecia istnienia Uczelni skłonił mnie do napisania artykułu o
Roczniku, który w roku 2017 obchodzi 60–lecie rozpoczęcia studiów. Studia
rozpoczynało około 120 osób, z dyplomem opuściło mury Uczelni 75. W
międzyczasie, z różnych przyczyn, z naszych szeregów odeszło 15
koleżanek, kolegów. Rocznik był bogaty w znaczące osobowości ze świata
sportu w różnych dyscyplinach sportu. Spośród tych, którzy ukończyli
Uczelnię w roku 1961 należy wymienić:

- Władka Pałaszewskiego – siatkarza, reprezentanta Polski, olimpijczyka
i trenera,

- Lidkę Kamecką - wspaniałą gimnastyczkę,
- Longina Skowyrę, Andrzeja Jasiukowicza – czołowych sztangistów Polski,
- Artura Szlinga, Adama Sudoła - liczących się w Polsce w swoich wagach

bokserów,
- Franciszka Odorskiego – zapaśnika,
- Romana Molendę - narciarza, później trenera kadry saneczkarzy polskich,
- Józefa Zająca - trenera reprezentacji kobiet w piłce ręcznej, wykładowcę

Uczelni,
- Ankę Darulewską – wspaniałą wykładowczynię w zakładzie tańców
i wszystkich pozostałych - Koleżanki i Kolegów, którzy byli doskonałymi

nauczycielami, trenerami i szczycili się wysokim poziomem sprawności
fizycznej.

Zajęcia dydaktyczne były prowadzone w czterech grupach dziekańskich,
co nie sprzyjało stworzenia możliwości poznania i zawarcia więzi między
studentami. Jednakże obozy, letni w Sierakowie, wędrowne, czy narciarskie
w Zieleńcu, pozwoliły na bliższe poznanie, co w efekcie w późniejszym
czasie, przyczyniło się organizowaniu spotkań w formie zjazdów
rocznikowych. Chęć takich spotkań zapewne była u wielu koleżanek i
kolegów. Jednak brakowało organizatorów, którzy ujawnili się dopiero w roku
1987, a byli to Ela Kubacka, Anka Darulewska, Adam Sudoł, Artur Szling i
Jurek Biernacki. Zespół ten zainaugurował pierwsze spotkanie w Srebrnej
Górze. Zjazd inauguracyjny – po 26 latach od ukończenia Uczelni był pełen
wzruszeń, wspomnień, wymiany adresów, zdjęć, a ponad wszystko był
okazją do rozpoznania „kto jest kto”. Pierwsze spotkanie po latach w gronie
26 osób utwierdziło uczestników w przekonaniu potrzeby częstszego
spotykania się.

Kolejny zjazd nastąpił dopiero po 4. latach, w roku 1991 w Siennej

Fot. H. Jezierska

Odległości na miarę zwycięstwa

Dyplom dla Stowarzyszenia
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k/Stronia Śląskiego, gdzie przybyło 30 osób. Organizatorzy Jurek Biernacki
i Adam Sudoł zapewnili dobry ośrodek, z dobrą kuchnią, a czołową pozycją
programu była wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Tu te, za
sprawą Anki, został ustalony scenariusz naszych spotkań, w których czołową
pozycję zajęły tańce rozpoczynane oczywiście polonezem.

Następnie nastąpiła długa przerwa w naszych kontaktach, aż do roku
1997, kiedy to Henrietta Rossowska–Wilk zaskoczyła nas zapraszając na
spotkanie do własnego domu w Austrii, w miejscowości Wels. Wesoły
autokar z Wrocławia przywiózł na miejsce zbiórki 35 chętnych spotkania i
interesującej wycieczki. Henia wspaniale dała radę tak dużemu wyzwaniu
logistycznemu, stworzyła wraz mężem Georgiem fantastyczną wręcz
rodzinną atmosferę. Poza wspaniałymi posiłkami i szampańską zabawą
mieliśmy okazję uczestniczenia w spacerze po Wels oraz w wycieczce
autokarowej na pogórze Alp. Spotkanie u Państwa Wilków było przełomowe
w historii organizacji zjazdów, bowiem stwierdzili wszyscy uczestnicy, iż
jest nam tak dobrze w tym gronie i należy spotykać się częściej.

W ślad za tym postanowieniem, kolejne spotkanie zostało zorganizowane
przez Grażynę Stojak w roku 1999 w Szczyrku. Frekwencja uczestników
była niezbyt zadawalająca (19), pogoda również była kapryśna, stąd też
plany zdobycia Skrzycznego udało się zaliczyć nielicznym. Mimo wszystko
było wesoło i czas upłynął na wspominkach, tańcach, grze w brydża i
obejrzeniu filmu z pobytu u Henrietty, wykonanego przez Andrzeja B. Ta
mała ilość uczestników była wynikiem niemożności przyjazdu wielu osób z
różnych przyczyn, o czym uprzedzano wcześniej. Tam też zostało ustalone
kolejne miejsce spotkania wiążące się z obozem szkoleniowym w trakcie
studiów. Do wyboru były dwie kandydatury, a mianowicie Sieraków lub
Zieleniec .

Wybór padł na Zieleniec. I tak w roku 2001 organizatorzy Edek Żugaj i
Jurek Biernacki zakwaterowali 25 uczestników w pensjonacie „Hanka”. Wielu
z nas dotarło na miejsce zbiórki po 40 latach od zakończenia studiów, więc
nie poznaliśmy miejsca naszego przed laty szkolenia narciarskiego.
Wspominaliśmy jakie to było szkolenie, jak biegało się do „Buraka” po
„jabola”, jakie to z nas były orły narciarskie. Pogoda była niezbyt przyjazna
stąd też wycieczka do Masarykowej Chaty była nieudana, ale później tańce
oraz coś na rozgrzewkę wynagrodziły nam niepowodzenia. Podczas
wieczoru pożegnalnego stwierdziliśmy, iż z każdym rokiem starzejemy się
więc należy spotykać się częściej, czyli co roku.

Nawiązując do uprzednich postanowień, w roku 2002 Lidka i Jurek zaprosili
do Sulistrowiczek pod Ślęzą. Sceneria miejsca zjazdu wspaniała. Uroczystą
kolację rozpoczęliśmy polonezem prowadzonym przez mistrzynię tańca
Hankę. W trakcie spotkania odbyliśmy ciekawą wycieczkę na szczyt Raduni,

a następnego dnia zdobyliśmy czarowną górę Ślęzę. W kolejnym dniu
sympatycznie spędziliśmy wieczór wśród kwiatów letniej rezydencji Jurka
Biernackiego. Ważnym wydarzeniem tego zjazdu była zamówiona przez
uczestników msza w drewnianym kościółku za tych, co odeszli z naszych
szeregów.

W roku 2003 dzięki Jurkowi i Eli towarzystwo w liczbie 18 osób zjechało
po raz drugi do Srebrnej Góry. Ładna słoneczna pogoda sprzyjała humorom
oraz atrakcyjnym wycieczkom prowadzonym przez Elę po twierdzy i
okolicach Srebrnej Góry. Dni pobytu w tej malowniczej miejscowości zbiegły
się z wyborami do Sejmu. Wszyscy uczestnicy zjazdu stawili się w lokalu
wyborczym, aby towarzyszyć tym Kolegom, którzy mieli zaświadczenia
uprawniające do głosowania. Ciekawym momentem spotkania była
prezentacja przez Lidkę zestawu zdjęć z poprzednich zjazdów. W związku
z nie zadawalająca frekwencją na spotkaniach podjęto decyzję o wysłaniu
deklaracji do osób dotychczas nie biorących udziału w zjazdach.

Kolejni organizatorzy rocznikowego zjazdu, Henryk Dorosławski wraz z
żoną Marylą oraz Piotr Polański, zaprosili na wielce sympatyczne spotkanie
na wsi Chrościn koło Wieruszowa. Był to oryginalny, trafny wybór miejsca,
gdyż zlokalizowany w gospodarstwie agroturystycznym. Trzydniowy pobyt
w tym atrakcyjnym miejscu był pełen ciekawych doznań. Atrakcję stanowiła
cała menażeria, (konie psy, świnki, kozy), z którą wszyscy się zaprzyjaźnili.
Dużo wrażeń dostarczyła wycieczka drewnianym wozem ciągnionym przez
traktor. Było to spotkanie w atmosferze śpiewu i tańców przy dźwiękach
różnych rodzajów instrumentów akordeonu, gitary, jak też orkiestry. 3-dniowy
pobyt w tym wiejski folklorze uczestnicy uważali za bardzo udany. Brawo -
organizatorzy M.H. Dorosławscy.

X Zjazd, w roku 2005 zorganizował w Karpaczu Romek Molenda. Pogoda
niestety nie dopisała. Atrakcyjny program poznawczo – turystyczny nie
mógł tym samym w pełni być zrealizowany, nie mniej udało się odbyć
wycieczkę do świątyni Wang, jak też zwiedzić Muzeum Lalek oraz Rezerwat
Krucze Skały. Zmuszeni do dłuższego przebywania w pomieszczeniach
pensjonatu „Wodomierzanka” zajęliśmy się wspominkami z życia
studenckiego i aktualnymi problemami życia dorosłego człowieka.

W roku 2006 Uczelnia obchodziła jubileusz 60–lecia istnienia. Nasz Rocznik
spotkał się w przeddzień oficjalnych uroczystości we Wrocławiu w kawiarni
„Słoneczna”. Organizatorem tego spotkania był Jurek, który zadbał, aby
spotkania przebiegało w miłej przyjacielskiej atmosferze przy suto
zastawionym stole biesiadnym. Następnego dnia wzięliśmy udział w
realizacji programu obchodów jubileuszowych.

Rok później, 2007, był rokiem wznowienia i immatrykulacji naszego
Rocznika 1957 – 1961
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Władze Uczelni z Rektorem prof. Tadeuszem Koszczycem zadbały, aby
w sposób uroczysty dokonać potwierdzenia tego wydarzenia. Poczuliśmy
się młodsi o 50 lat. Po tej uroczystości kawalkada samochodów z 24
studentami udała się do Sobótki, gdzie w zajeździe „Pod Wieżycą”
uczciliśmy tańcem, i nie tylko, ten doniosły jubileusz. W następnym dniu,
nie w pełni kondycji po wczorajszych udanych harcach, odbyliśmy wycieczkę
po okolicy, zaliczając wieżę widokową na Wieżycy. Po powrocie do zajazdu
wywiązała się burzliwa dyskusja na temat organizatora następnego
spotkania. Zbyt długie obrady przerwał Franio Odorski, który zadeklarował
się jako organizator zjazdu w roku 2008.

Zjazd odbył się w Ustroniu Śląskim w pobliżu Czantorii. Atmosfera była
wspaniała, do czego w znacznej mierze przyczynił się przybyły po latach
nieobecności Mirek Brzozowski – pseudonim Picer, który z racji chęci
wkupienia się do grona stałych bywalców zjazdów częstował wszystkich
własnymi nalewkami, zwanymi „mikstury młodości a’la Picer”. Turystyczną
atrakcją zjazdu były wycieczki na skocznię imienia Adama Małysza w Wiśle
Malince oraz do zapory i Zbiornika Goczałkowickiego.

I mamy już rok 2009 – kolejne spotkanie w Kobylej Górze k/Ostrzeszowa
za sprawą Maryli i Heńka Dorosławskich. W bardzo dobrych warunkach
lokalowych, przy wspaniałej kuchni, urokliwym otoczeniu w Ośrodku

Wypoczynkowym Rowy, w pensjonacie „Maciejanka” spotkało się 25 osób.
Czas szybko płynął na wycieczkach po okolicy, jak też hucznych tańcach
przy dźwiękach orkiestry sprowadzonej prze Henia. Były też momenty
zadumy i przemyśleń po odejściu z naszego grona jedynej swego rodzaju
maskotki rocznikowej Artura Szlinga, jak też radości z przyjazdu z Niemiec
po raz pierwszy Waltera Dudy. W tym miejscu należy nadmienić, iż częstym
uczestnikiem zjazdów był Andrzej Kulpiński przyjeżdżający z Paryża, co
świadczy o Jego wielkim sentymencie do spotkań z przyjaciółmi.

W roku 2010 ponownie Adam i Jurek stali się organizatorami, wyszukując
ciekawe miejsce na spotkanie, mianowicie maleńką wieś Niemojów - na
końcu Świata, a konkretnie przy granicy z Czechami w Górach Bystrzyckich.
Pobyt w uroczym zajeździe „Gościniec” upłynął na spacerach po okolicy, w
tym u czeskich sąsiadów, jak też przy wspaniałym menu serwowanym przez
właścicielkę zajazdu oraz na tańcach do muzyki Kilara prowadzonych przez
Ankę i Grażynę. Wolny czas wypełniano grą w brydża i prezentacją zdjęć z
poprzednich spotkań.

Kolejny rok – 2011 był szczególny z racji jubileuszu 50-lecia ukończenia
studiów przez nasz rocznik. Z tej okazji odbyło się spotkanie we Wrocławiu
z władzami Uczelni, na którym wręczono nam duplikaty dyplomów
magisterskich. To wydarzenie w naszym odczuciu nie było uroczyste. Odbyło
się bowiem w cieniu 65–lecia Uczelni oraz immatrykulacji rocznika 1961-
1965, skutkiem czego zostało spełnione poza główną areną jubileuszowych
wydarzeń.

Zjazd numer XVII, w roku 2012 odbył się w Stroniu Śląskim w pensjonacie

Na schodach budynku przy ulicy Witelona 25

Przed budynkiem P-4
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„Górski Poranek”. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Póki my żyjemy”.
Przy skromnej ilości uczestników (17), był czas na wspomnienia i oceny
dotychczasowych spotkań. Lidka wykorzystała sytuację na odznaczenie
Adama i Jurka, wręczając certyfikaty za duży trud i poświęcenie w organizacji
dotychczasowych spotkań. Wiele czasu poświęcono w dyskusji jak winien
przebiegać program zjazdów. Po burzliwej polemice do organizacji
następnego spotkania zgłosił się Zygfryd Łojko.

Jak ustalono tak się stało. Zyfek w dniach 8-11.2013 zorganizował zjazd w
pięknym Łagowie. Gospodarz wywiązał się z obowiązków w sposób
wzorowy, wypełniając pobyt różnym atrakcjami. Mocnym punktem spotkania
był bal rozpoczęty polonezem, a następnie tańce, w których brali udział
niemal wszyscy, przy dźwiękach muzyki i wokalu w wykonaniu „orkiestranta”
zamówionego przez Zyfka. Szczególnie program sportowo – turystyczny
pozwolił nam poznać piękno Łagowa, atrakcje Ziemi Lubuskiej w postaci
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, czy też odbyć ciekawą wycieczkę na
kajakach i rowerach wodnych po Jeziorze Łagowskim. Zjazd zakończyliśmy
biesiadą przy grillu na terenie Ośrodka. Opuszczaliśmy Łagów wystawiając
organizatorowi wysoką notę za mile spędzone trzy dni.

XIX zjazd odbył się Węgierskiej Górce za sprawą Grażyny, która ulokowała
22 uczestników w Domu Wczasowym „Wrzos”. Ważną rzeczą w
dotychczasowej historii zjazdów był fakt możliwości korzystania z krytego
basenu oraz  gimnastyka poranna z udziałem prawie wszystkich uczestników
zjazdu. Obowiązkowe w programie tańce były do melodii granych przez 4-
osobową orkiestrę. Najlepszymi tancerzami na parkiecie byli jak zwykle
Anka i Jacek. Bardzo atrakcyjny był program turystyczny. Zwiedziliśmy
umocnienia wojskowe z okresu II wojny światowej, miejscowość rodzinną
braci Golców - Milówkę, odbyliśmy wycieczkę do Żywca i jego
najważniejszego zabytku w postaci Pałacu Habsburgów. W ostatnim dniu
podczas ogniska zajadaliśmy się grillowanymi kiełbaskami i kaszankami
słuchając śpiewu duetu górali (akordeon i skrzypce). W miłych nastrojach
rozjechaliśmy się do swoich domów z myślą o następnym spotkaniu.

Jubileuszowe - XX zobowiązali się zorganizować Iza i Andrzej Błachnowie.
Ustalono termin 21-24.05.2015, miejsce Karpacz, Ośrodek Wypoczynkowy
„Krucze Skały”. Znając gusta i potrzeby 25 uczestników staraliśmy się
sprostać zadaniu. Piękny ośrodek, wspaniałe, smaczne jedzenie,
zamówiona słoneczna pogoda i program pobytu wydaje się wszystkich
zadowolił. Jedynym przykrym momentem spotkania było oficjalne
przekazanie informacji o niespodziewanej śmierci Anki Darulewskiej–
Rybickiej, która była inicjatorką naszych spotkań i uczestniczyła we
wszystkich, a jednocześnie była czołową postacią naszego Rocznika.
Rozpoczynając powitalną kolację uczciliśmy to smutne wydarzenie minutą

ciszy. Program zjazdu był bogaty, szczególnie w wydarzenia turystyczno –
krajoznawcze. Staraliśmy się pokazać piękno Jeleniej Góry, Karpacza, bardzo
ciekawych Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, czy Parku Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska. Mając na uwadze fakt, iż byliśmy jedynymi
spośród naszych gości aktualnie pracującymi, pokazaliśmy bazę uczelni w
której pracujemy. Na zakończenie pobytu w Karpaczu uczestniczyliśmy w
wielkim grillowaniu przy akompaniamencie i śpiewie ludowego harmonisty.
Podczas tej imprezy okazało się, iż mamy szeroki repertuar piosenek,
skeczy i zabawnych historyjek.

Następne spotkanie – XXI zbiegło się z uroczystościami 70–lecia Akademii

Wychowania Fizycznego. Staraniem Eli Kubackiej i Bogusi Szling
zorganizowany został przyjemny wieczór przy biesiadnym stole w kawiarni
przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu. W gronie 25 osób, w przyjemnej
atmosferze, wspominaliśmy o mijającym czasie i historii naszej Uczelni,
której jesteśmy czteroletnim fragmentem. Przed wieczornym spotkaniem
odbyliśmy wycieczkę do starych murów szkoły przy ulicy Witelona,
wspominając dawne studenckie czasy i podziwiając wspaniałą architekturę
oraz ekspozycje flory i fauny w Afrykarium W wycieczce tej rolę przewodnika

Na wycieczce



Biuletyn Absolwenta nr 69                                                                                      3332                                                         Biuletyn Absolwenta nr 69

pełniła Ela. Następnego dnia byliśmy uczestnikami uroczystości
jubileuszowych przebiegających w Hali Stulecia, a było to Uroczyste
Posiedzenie Senatu AWF, a wieczorem bal do późnych godzin porannych
następnego dnia. Niestety, należy powiedzieć, iż w tej rozrywkowej części
obchodów jubileuszowych wzięli udział tylko nieliczni przedstawiciele
naszego Rocznika.

I tak to, w pobieżny sposób chciałem przedstawić ilość, jak też przebieg
naszych 21 spotkań. Ogrom zadań związanych z organizacją zjazdów
mających za cel konsolidację Rocznika należy przypisać szczególnie tym,
którzy byli inicjatorami tych wydarzeń. Do nich należy zaliczyć przede
wszystkim: Ankę Darulewską, Adama Sudoła, Jurka Biernackiego, Artura
Szlinga, Elę Kubacką, Lidkę Kamecką i tych wszystkich, którzy byli
organizatorami poszczególnych spotkań. W imieniu nas wszystkich bardzo
serdecznie im dziękujemy.

W zakończeniu powyższego artykułu pragnę poinformować, iż kolejny -
XXII Zjazd Rocznika 1961 odbędzie się w Turawie k/ Opola w dniach 6-
9.06.2017, a organizatorem będzie Andrzej Pyka. Do miłego zobaczenia.

Materiał, który posłużył mi do kompleksowego przedstawienia historii XXI
spotkań zaczerpnąłem z Biuletynów Absolwenta AWF, w których
nieodżałowana Ania pisała sprawozdania z odbytych zjazdów.

Uczestnik 14 spotkań Andrzej Błachno

Wspomnień czar

 Gest Kozakiewicza

Niemieckiego okupanta na Wileńszczyźnie w stosunkach z miejscową
ludnością, cechowała typowa pruska buta i brutalność. Za większe
wykroczenia, delikwentów osadzano w więzieniach, kacetach i obozach
zagłady, gdzie byli bici, torturowani i karani śmiercią. Mniejsze przewinienia
pociągały za sobą przymusową pracę oraz doraźne kary w postaci chłosty,
brutalnego bicia po twarzy i kopania. Wszystkich  tych represji okupanta
doświadczyłem niestety na sobie. A to ostanie spotkało mnie w Wilnie z rąk
niemieckiego kolejarza oraz oficera w mundurze  Luftwaffe.

Kiedyś latem wybrałem się do Wilna po towary, które potem z mamą  w
okolicznych wsiach wymienialiśmy na żywność. Środkiem transportu był
tzw. Arbeitzug, złożony z kilku osobowych i towarowych wagonów,
ciągnionych przez dychawiczny parowóz. Owego dnia pociąg ten
zatrzymujący się na naszym przystanku w Czarnym Borze był tak
przeładowany pasażerami, że nie sposób było do niego wsiąść. Nawet dachy
wagonów były zatłoczone. Mnie w ostatniej chwili już w biegu pociągu,
udało się z wielkim trudem i czyjąś pomocą jakoś ulokować na stopniu
brankartu ostatniego wagonu. Te moje karkołomne wyczyny nie uszły uwadze
niemieckiego kolejarza, który wychylając się z okna wagonu coś do mnie
wrzeszczał. W odpowiedzi, ja lekkomyślnie pokazałem mu rękami ogólnie
znany międzynarodowy gest, który wtedy jeszcze nie nosił swojej sławetnej
nazwy. Rozwścieczony tym Niemiec pogroził mi pięścią. Dalsza nasza
podróż przebiegała bez zakłóceń tak, że wkrótce zapomniałem o całym
zajściu, czego nie można powiedzieć o owym kolejarzu, który mnie sobie
dobrze zapamiętał. Po krótkim postoju w Porubanku nasz pociąg wjechał
na peron dworca wileńskiego. Pasażerowie razem ze mną tłumnie ruszyli
ku wyjściu. A tam już czekał  spostpono-wany przeze mnie funkcjonariusz
niemieckiej kolei, który czując się mocno obrażony owym gestem, postanowił
dać mi nauczkę. I to mu się niestety udało, bo oto nagle usłyszałem gromkie
- „Halt! Komm hier du polnische schweine!”. Gdy ciężko przestraszony
podszedłem do Niemca, ten wziąwszy mnie za klapy marynarki, z całej siły
uderzył mnie otwartą dłonią w twarz. Potem obróciwszy tyłem do siebie
potraktował potężnym kopniakiem, po którym upadłem jak długi. Szybko
pozbierawszy się, czym prędzej  umknąłem z oczu memu prześladowcy
zadowolony, że tylko na tym się skończyło, bo mogło być znacznie gorzej.

W Wilnie po załatwieniu swoich spraw i zakupieniu towaru na handel,
zostało mi jeszcze sporo czasu do odjazdu pociągu do Czarnego Boru.
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Wykorzystywałem go spacerując sobie po mieście. Idąc chodnikiem ulicą
Niemiecką i gapiąc się na sklepowe wystawy, niechcący lekko otarłem się
o ramię idącego naprzeciwko niemieckiego oficera w lotniczym mundurze
Luftwaffe. I tu powtórzyła się niedawna niechlubna historia z dworca. Oto
srodze rozsierdzony potrąceniem przez polskiego wyrostka, przedstawiciel
germańskiej rasy panów, natychmiast wymierzył sobie sprawiedliwość, bijąc
mnie parokrotnie po twarzy i kopiąc leżącego już  żołdackim butem.

I tak oto w ciągu jednego dnia, zostałem dwukrotnie pobity i sponiewierany
przez  niemieckich okupantów. Jeżeli w pierwszym przypadku było sporo
mojej winy, bo lekkomyślnie pograłem sobie z funkcjonariuszem Deutsche
Reichsbahn na służbie, to w drugim, taka brutalna reakcja niemieckiego
lotnika na moje niezawinione przecież gapiostwo, była całkowicie
nieuzasadniona i niesprawiedliwa. Butny Niemiec brutalnie wyżył się na
mnie. Ale cóż, widocznie zwycięzcom wszystko wolno.

Antoni Kaczyński

Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa

W czasie gdy pracowałem jako asystent na Uniwersytecie w Kilonii, na
wiosnę wyskoczyliśmy z bratem na Teneryfę. Byłem tak spragniony
poznawania nowych krajów, że każdą wolną chwilę wykorzystywałem na
jakiś atrakcyjny wyjazd. Mając czasem wolny weekend, pływałem promem
do Kopenhagi lub do Szwecji. Ale o tym później.

Teneryfa to wyspa na Oceanie Atlantyckim należąca do Hiszpanii. Teneryfa
jest największą i najludniejszą wyspą w Archipelagu Wysp Kanaryjskich.
Językiem urzędowym jest język hiszpański. Z mieszkańcami wyspy można
się też porozumieć w języku angielskim lub w niemieckim. Santa Cruz de
Tenerife jest stolicą wyspy, a zarazem największym miastem na wyspie.
Na Teneryfie znajdują się dwa obiekty wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: wulkan del Teide, który
jest parkiem narodowym oraz zabytkowe miasto La Laguna.
Administracyjnie Teneryfa obejmuje około 200 małych wysp będących
nieużytkami. Najczęściej są to duże skały wystające z wody. Teneryfa
posiada dwie autostrady biegnące obrzeżami wyspy. Oprócz autostrad,
istnieje tu sieć gminnych dróg. W górach spotykane są liczne serpentyny.
Tymi serpentynami dojechać można do podnóża wulkanu del Teide. Na
Teneryfie byłem kilkakrotnie. Za którymś razem zdecydowałem się wejść
na szczyt wulkanu. Gdy wchodzi się na szczyt wulkanu trzeba dojść do
Parku Narodowego Teide. Park Narodowy obejmuje obszar Kaldery Las
Canadas, która jest jedną z największych na świecie. Jest to zagłębienie –
równina, która tworzy się na skutek erupcji wulkanu, kiedy jego szczyt jest
po prostu rozrywany. Pokryta jest ona bazaltowymi i pumeksowymi
formacjami skalnymi. W jej obszarze znajduje się kilka stożków
wulkanicznych, w tym najwyższy z nich, czyli Pico del Teide, który znajduje
się na wysokości 3718 m nad poziomem morza, i wysokości 7500 m od
dna morza. Jest to najwyższy szczyt nie tylko na Teneryfie ale i w całej
Hiszpanii. Przez całą długość zbocza wulkanicznego stożka, ciągną się
zastygłe strumienie lawy. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 roku. Po
kilkugodzinnym wspinaniu się po zboczach wulkanu dotarłem do jego
szczytu, który wygląda zjawiskowo. Ale kiedy z brzegu krateru spojrzałem
w dół i poczułem zapach siarki oraz opary, które dalej się wydostają i dymią,
zrobiło mi się nieswojo. Okazało się, że wulkan drzemie.

Ponieważ przyjechaliśmy z Kilonii, gdzie panowała zima a tu słońce i
pełnia lata, postanowiliśmy popływać motorówką po Oceanie Atlantyckim.
W tym celu wynajęliśmy motorówkę i narty wodne. Była to nasza pierwsza
przygoda z pływaniem na nartach wodnych. Początkowo były problemy ze
startem z wody. Po kilku próbach poszło wszystko „jak z płatka”. Dwa
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okrążenia jechał Włodek, potem znów dwa okrążenia ja. W tym czasie ten,
który odpoczywał, siedział mokry i skulony w motorówce. A akurat w tym
dniu było dużo chmur i mało słońca. Po kilku zmianach zziębnięci i zmoczeni
pobiegliśmy do hotelu, gdzie natychmiast poszedłem rozgrzać się pod
prysznic. W pewnej chwili wypadło mi z rąk mydło. Schyliłem się aby go
podnieść. Nagle poczułem trzask w krzyżu i olbrzymi ból. Nie mogłem się
wyprostować. Włodek zaprowadził mnie do łóżka i próbował mnie trochę
rozgrzać masażem. Po kilku dniach bóle znikły. Ale pamięć po tej przygodzie
na Teneryfie pozostała mi do dzisiaj. Później, kiedy kupiłem w Singen
motorówkę, pływaliśmy nią po Jeziorze Bodeńskim. Doszliśmy do takiej
perfekcji, że uprawialiśmy we dwójkę na jednej narcie różne skoki
akrobatyczne na falach. Świadkiem tego był nasz kolega z roku śp. Andrzej
Stachowski, który z rodziną przyjechał do mnie w odwiedziny. Przy tej okazji
nauczyliśmy jego małoletnią córeczkę jeździć na nartach wodnych.

Bogdan Ostapowicz

Pro memoria

 Adam Haleczko - moje wspomnienia

Gdy odchodzi bliski człowiek lub przyjaciel, świat zostaje okaleczony,
okradziony z ważnego życiorysu i jakby z cząstki nas samych. Nawet jeżeli
jego życie było długie i obfitowało w wiele wydarzeń, zawsze pozostaje
pustka i smutek, który długo w nas drzemie.
Moje wspomnienia o docencie dr Adamie Haleczce mogę podzielić na

dwa etapy. Pierwszy jako nauczyciela akademickiego podczas mojej nauki
w latach 1965-1973, a drugi etap od 2005, kiedy po trzydziestu kilku latach
od ukończenia studiów, los sprawił, że nasza znajomość (już zupełnie na
innej płaszczyźnie) nabrała cech przyjaźni.
Lata 1965-1973
Był jednym z nauczycieli akademickich o bardzo wysokiej etyce i kulturze

osobistej. Cechował go szacunek do każdego studenta. Był lubiany przez
wszystkich co sprawiało, że zajęcia z LA były wielką przyjemnością.
W roku 1965/66 zostałam Mistrzynią Dolnego Śląska w tenisie kobiet

(grałam w Gwardii Wrocław). Zaproponował, abym mu dała kilka lekcji gry w
tenisa. Kilka razy spotykaliśmy się na kortach tenisowych Stadionu
Olimpijskiego, był bardzo pojętnym uczniem. Potem z różnych powodów
osobistych przerwałam studia, wróciłam dopiero w 1971, ale już na studia
zaoczne. W tym czasie docent dr Adam Haleczko był dziekanem studiów
zaocznych.
W 1973 roku, do zamknięcia całego toku studiów brakowało mi tylko obozu

zimowego. W końcu pojechałam do Zieleńca na specjalny obóz narciarski
dla zalegających z tym zaliczeniem. Niestety, na dzień przed zaliczeniem
i zakończeniem obozu zostałam wyrzucona dyscyplinarnie – z adnotacją
„za nadużycie alkoholu“. Byłam bezradna, dr Haczkiewicz nie przyjmował
żadnych wyjaśnień.
Po powrocie do Wrocławia zastałam list z od naszego Dziekana Wydziału

Zaocznego doc. dr Adama Haleczki. List był krótki…
- „Proszę natychmiast stawić się na rozmowę do Dziekanatu“. Z bijącym

sercem i strachem szłam na tę rozmowę.
Dr Haleczko od progu zapytał:
- Izabella, co też Pani znów wyczynia, ile lat ma Pani zamiar studiować

naszą uczelnię?
- Straciła Pani ostatnią szansę na odrobienie obozu zimowego, co ja mam

teraz z panią zrobić?
Padła wielka nauka umoralniająca, ale w wielkim stylu, bez wyrzutów czy

Na Grand Canarii z ojcem Gizelą i małpą
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potępiania, a wręcz z wielkim zrozumieniem mojej sytuacji i moich
problemów. Była to dla mnie wielka lekcja życzliwości ludzkiej.

- Osiem lat to podwójne studia, czas skończyć.
- Niech Pani weźmie zaświadczenia lekarskie i idzie do dr Haczkiewicza i

z nim porozmawia. Była Pani na obozie i on dobrze zna Pani umiejętności,
są przecież w życiu „stany wyjątkowe” – powiedział ciepło, i tak po ojcowsku
- aby dodać mi odwagi. Obóz został zaliczony i w listopadzie 1973 roku
obroniłam pracę magisterską.

Docent dr Haleczko był dla mnie człowiekiem o wielkim sercu i niezwykłej
życzliwości ludzkiej. Gdyby nie on, nigdy bym nie powróciła, aby skończyć
studia. To On zatroszczył się i zainteresował moimi problemami. Był
dziekanem, którego interesowały nie tylko terminowe podpisy w indeksach
studentów, lecz także ich losy życiowe.

Pracując w rehabilitacji, a później w Niemczech, gdy byłam właścicielką
„Zdrowotnego centrum sportowego”, mając sukcesy zawodowe zawsze
wspominałam ciepło Jego osobę. Prawdopodobnie gdyby nie On, nigdy nie
miałabym dyplomu magistra WF, bo przecież chciałam bezmyślnie
zaprzepaścić te lata studiów.

Lata 2005 - 2016
Drugi etap mojej znajomości - a właściwie przyjaźni z Adamem Haleczką

rozpoczął się w 2005 roku. Na jubileusz 60-lecia naszej uczelni, napisałam
moje wspomnienia pt. Studiowałam w sztormie i pod wiatr, ( Nasza Słoneczna
Uczelnia, str 379-382). Z tego powodu oficjalnie spotkaliśmy się w Centrum
Historii Uczelni, a spotkanie zorganizował dr Ryszard Jezierski. Naturalnie,
potem spotykaliśmy się też prywatnie, zawsze kiedy przyjeżdżałam do
Wrocławia. Często prowadziliśmy długie rozmowy telefoniczne. Właśnie
wtedy okazało się, że mamy tak wiele wspólnych zainteresowań i tematów
do rozmów. Zarówno mnie jak i jego interesowała medycyna alternatywna,
praktyki zdrowotne paramedyczne, zdrowe odżywianie, medycyna chińska,
nauki z pogranicza ezoteryki i inne tematy metafizyczne. W tych tematach
wymienialiśmy swoje doświadczenia.

Często opowiadał mi o swoich żalach do władz Uczelni, według niego nikt
nie szanował jego emeryckiej niezwykłej spontaniczności i bezinteresownej
naukowej aktywności. W życiu miał pecha, bo nie zrobił habilitacji we
właściwym czasie i z tego chyba powodu był traktowany jak niepełnoprawny
naukowiec. Ale dla niego sprawy Macierzystej Uczelni zawsze były mu
ważniejsze niż jego kariera naukowa.

Często byłam również mu pomocna w tłumaczeniach z języka niemieckiego
opracowań i artykułów z czasopism naukowych, ponieważ całe życie pracował
twórczo, a właściwie do ostatniej chwili.

Interesował się sportem masowym w Niemczech i niemiecką odznaką

sprawności.
Zdradził mi, że jego

marzeniem jest
przywrócenie odzna-
ki sprawności fizycz-
nej w Polsce. Kiero-
wał się ideą
przedwojennej Pań-
stwowej Odznaki
Sportowej (POS),
której propagatorem
był marszałek
Piłsudski. Podjął też
w 2006 inicjatywę
utworzenia takiego
odznaczenia dla

społeczeństwa dolnośląskiego OSF – Odznaka Sprawności Fizycznej.
Opracował normy sprawności fizycznej dla osób w wieku od 10 do 80 lat i ponad.

Opowiadałam mu o tym, że Niemczech, odznaka należy do zdrowotnego
programu prewencyjnego kasy chorych, dlatego ma szerokie poparcie
społeczne. Zdobyłam dla niego wszelkie informacje na ten temat. Prawie
10 lat pracował nad tym programem. Największą trudnością okazało się
znalezienie patrona i sponsorów umożliwiających prowadzenie akcji
zdobywania odznaki.

Wiem tylko tyle, że prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz przekazał materiały
związane z OSF do Warszawy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, byłej
minister Joannie Musze z prośbą o zainteresowanie i pomoc w realizacji.
Niestety, nie było reakcji ze strony ministerstwa. Różne zmiany polityczne
i organizacyjne były też przeszkodą na drodze realizacji programu i
doprowadziły do czasowego jej zawieszenia.

Adam Haleczko uważał, że jako emeryt nie miał wystarczającego poparcia
Macierzystej Uczelni, której był jednym z pierwszych absolwentów i
przepracował ponad 50 lat. Zawsze był bezpartyjnym i chyba brakowało mu
też poparcia po linii politycznej.

Adam Haleczko był zawsze człowiekiem prawym i rzetelnym, o wspaniałych
cechach charakteru, które można napisać tylko z wielkiej litery: Wrażliwość,
Wyrozumiałość i Otwartość na problemy drugiego człowieka. Odszedł od
nas wspaniały człowiek, ale pozostanie z nami na zawsze we wspomnieniach.

Izabella Degen (Bury-Burzymska)
Absolwentka AWF 1973, kierunek zaoczny

Fot. H.Sienkiewicz

Izabella Degen z Adamem Haleczko
w Dworze Polskim
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Piszą do nas

Listy

W poprzednim numerze zamieściliśmy pierwszą część podziękowań od
uczestników Zjazdu z okazji 70-lecia Naszej Słonecznej Uczelni. Poniżej
publikujemy pozostałe.

***
Dziękujemy, świetny jubileusz, z łezką w oku będę wspominać, że to już

było i nie wróci więcej...pozdrawiamy
Halina i Janusz Fijewscy

***
My też również bardzo serdeczne dziękujemy za wspaniałe dni

uroczystości oraz za cudowny bal. Jestem bardzo dumny, że studiowałem
na AWF we Wrocławiu. Pozdrawiam.

Ryszard Goclon
***

Dziękuję również za wspaniałe przeżycia, emocje i rozmowy Polaków przy
okazji spotkań nieformalnych. Pozdrawiam.

Edward Garnowski
***

My, rocznik rekreacji 1984 i 1985, dziękujemy za wspaniałą organizację
tak dużego przedsięwzięcia, jakim było to wspaniałe spotkanie. Porównując
z pozostałymi obchodami w naszym mniemaniu dołożono naprawdę wielu
starań, aby to spotkanie miało tak piękną oprawę i było tak dobrze
zorganizowane. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy i aż szkoda, że
tak rzadko. Będziemy często wspominać.........

***
Wielkie dzięki za wkład i ciężką pracę dla wszystkich, którzy przyczynili

się do organizacji 70-lecia Naszego AWF. Było super. Chwała Wam za to.
Z wyrazami szacunku Halina i Grzegorz Adamscy

***
W imieniu Naszego rocznika 1994, dziękujemy za super organizację, stały

kontakt z nami uczestnikami oraz rewelacyjny bal. Teraz będziemy mieli co
wspominać, bo takie spotkania są bezcenne, a po raz kolejny udowodniliśmy,
że jesteśmy zgraną społecznością AWF Wrocław, która zawsze potrafi się
super zintegrować. Jeszcze raz wielkie DZIĘKUJĘ DLA WSZYSTKICH
ORGANIZATORÓW.

Pozdrawiamy Katarzyna Jezierska i Marta Pisarczyk
***

Bardzo dziękuję wszystkim za to wspaniałe 70-lecie naszej Słonecznej
Uczelni! Brak mi słów, aby wyrazić to co przeżyłam w ciągu tych kilku dni.
Bardzo dziękuję!!! Wiem, że było to ogromne przedsięwzięcie, na pewno
było dużo niepewności czy wszystko wyjdzie dobrze, czy się uda?! Dla
ludzi z AWF nie ma rzeczy niemożliwych, są bardzo dobrymi organizatorami,
i nie tylko...Wyszło wszystko wspaniale, super, bardzo dobrze!!! Jestem
zachwycona. I już nie mogę się doczekać kolejnego jubileuszu! Spragniony
podobnych wrażeń rocznik 1987 postanawia zorganizować swój jubileusz
30-lecie ukończenia naszej Uczelni w przyszłym roku. Do zobaczenia
wkrótce! Proszę o przekazanie tych skromnych podziękowań na ręce JM
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Pana dr. hab. Andrzeja Rokity,
prof. AWF.

***
Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo miły list JM Rektora Pana dr. hab.

Andrzeja Rokity, za słowa w nim zawarte. Jest mi tym przyjemniej czytać
ten list, że Andrzeja znam osobiście. Ale tak naprawdę, to przecież słowa
podziękowania należą się właśnie JM Rektorowi, całemu sztabowi ludzi, o
których tak ciepło wspomniał Andrzej w pierwszych słowach powitalnych w
Hali Stulecia i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak udanego
jubileuszu, w tym także, co oczywiste, Pani, Pani Elżbieto.

Dotychczas, jeśli się nie mylę, obchody jubileuszu odbywały się co 10 lat.
Ale za 5 lat przypada 75. rocznica. To trzy czwarte do setki, więc może
warto pomyśleć o kolejnych obchodach nieco przyspieszonych... Chętnych
do wzięcia udziału na pewno nie zabraknie!

Pozdrawiam bardzo serdecznie, Jarosław Nowak, absolwent 1987
***

Nad głowami mewa skrzeczy
Morze szumi, słońce świeci
Jadło bardzo nam smakuje,
Lekarz pomoc oferuje
Długi spacer zdrowiu służy
Ale bez Was czas się dłuży.

Pozdrowienia i uściski z odrobiną morskiego powietrza dla wszystkich
członków Stowarzyszenia przesyłają Pietrasowie. - Kołobrzeg, 8 listopada
2016 r.

***
Ciągle ubolewam, żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w naszym zlocie,

w obchodach 70-lecia.
Przesyłam zdjęcie z obozu narciarskiego w Zieleńcu, w marcu 1949 roku.

Na zdjęciu Profesor Andrzej Klisiecki i inż. Jan Bujwid (prowadził wioślarstwo)
w otoczeniu kolegów z roku.
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Tadeusz Krzyszkowski – absolwent z 1951 roku

Blistrodzień powszedni emeryta ze stażem.

Upływ czasu mierzę ilością blistrów po tabletkach, wyrzucanych do kosza
na śmieci. Można by rzec, jest to moja nie pisowska miesięcznica, gdyż
blister zawiera 28 – 30 tabletek. Każdy z nich, to miesiąc darowanego życia,
dni na ogół szarych w tym wieku, ożywionych odwiedzinami dzieci, wnuków,
czy dzięki łaskawości losu prawnucząt. Częściej dowiadujemy się, że ktoś
bliski nam już nas nie odwiedzi, ale zaprasza naszą pamięć do siebie, na
miejsce spoczynku, aby zapalić znicz i w cichej modlitwie pomyśleć o
przemijaniu.

Inaczej się ma nasza tabletkomania. Połykane z brzuszków blistrów
kolorowe krążki pomagają nam zrobić kupkę, radośniej wysiusiać się,
pogonią w siną dal wirusy i zakażenia, pomogą nam zasnąć, ożywią umysł.
O tym, że tak w ogóle to nam tylko szkodzą dobrze wiemy, ale bez nich
byłoby jeszcze gorzej. Ty tracisz kasę, cieszy się farmacja.

Blistry z tabletkami to nasz stały gość. Zapraszamy go na śniadanie,
obiad i na kolację. To on nam nuci kołysankę do snu. I tak w kółko. Kończę,
bo już czas na połkniecie krążka nadziei. Do zobaczenia w aptece!

Stanisław Paszkowski

Świąteczne życzenia

Wszystkim, którzy święta lubią – by trwały jak najdłużej
Tym, którzy ich nie lubią - by w mig minęły
Śpiewającym kolędy – mniej fałszywych nutek
Hołubiącym spokój – medialnej ciszy
Niejadkom - większego apetytu
Łasuchom – długich spacerów
Aktywnym – śnieżnych atrakcji
Leniuszkom – miękkich foteli
Jeszcze pijącym – nie szkodzących trunków
Niepijącym – tolerancji dla tych co powyżej
Wszystkim – by nie nawaliła zmywarka do naczyń
Amen.

Mirek Fiłon
***

Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy
i ja spieszę z życzeniami
bo nie mogę być tam być z Wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobroć wśród Was gości.
Kochanym przyjaciołom ze Stowarzyszenia Absolwentów AWF

Teresa Nowakowska
***

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
dużo zdrowia, szczęścia oraz spełnienia marzeń życzą

Albina i Bronisław Pietrasowie
***

Przesyłamy życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku 2017 oraz

aby działalność Stowarzyszenia się rozwijała (bez zakłóceń), a dla zespołu
redakcyjnego zdrowia i polotu w redagowaniu Biuletynu.

Pozdrawiają wraz z powiewem zimy kanadyjskiej
Dana i Jan Zielińscy

***
Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,

a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy
Zuzanna Zwoźniak

***
W dniu Bożego Narodzenia przy rodzinnym, wspólnym stole dużo zdrowia

Obóz narciarski w Zieleńcu, marzec 1949 r.



Biuletyn Absolwenta nr 69                                                                                      4544                                                         Biuletyn Absolwenta nr 69

i wytchnienia, na pasterce łez wzruszenia. Niech Dzieciątko zsyła łaski na
każdego z nas rok cały, a tymczasem wyśpiewajmy w kolędach – moc
Jego chwały.

Spokojnych, rodzinnych Świąt oraz Bożych Łask w nadchodzącym Nowym
Roku z całego serca życzą

Małgorzata i Andrzej Gralińscy
***

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do
spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, a Nowy Rok, by stał się
czasem marzeń i nadziei oraz wypełniania misji w sportowej wiedzy,
rywalizacji i skromnych zwycięstw i pokornych porażek z Nowo Narodzonym
Dzieciątkiem Jezus

Piotr Gadzina
***

Kochani Redaktorzy i wszys-
cy Absolwenci!
Mam nadzieję, że mijający rok

nie był zły. Aby nadchodzący
2017 był jeszcze lepszy,
spokojny, ciepły, przyjazny i
przyniósł wszystkim same miłe
wydarzenia, marzeń spełnienia
i aby zdrowie dopisywało i sił
do wspaniałych spotkań
koleżeńskich dodawało!
Tak Wam wszystkim życzy

Baśka z Gorców
z bałwankiem od Tosi

***
Niech nadchodzące Święta

Bożego Narodzenia będą
czasem spędzonym bez
pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby świąteczna moc
wigilijnego wieczoru przyniosła
radość, spokój i nadzieję, a
Nowy 2017 Rok zmieniał
marzenia w rzeczywistość,
obfitował w zdrowie, sukcesy i
życzliwość ludzką

Mieczysław Doskocz

***
Szanownej Redakcji Biuletynu Absolwenta oraz wszystkim Koleżankom i

Kolegom, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę:
Niech te Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich radosne i

szczęśliwe. Aby gwiazda betlejemska obdarzyła nas światłem i pokojem.
A w Nowym Roku 2016 życzę zdrowia i powodzenia we wszystkich planach

i projektach.
Z pozdrowieniami łamiąc się wirtualnie opłatkiem

Izabella Degen
***

Na Boże Narodzenie i Nowy 2017 Rok
Niechaj zdrowia nam nie zbraknie teraz i w przyszłości
niechaj formy i kondycji ma nam kto zazdrościć!
Nie po to żyjemy dłużej by się bardziej zmęczyć
zdrowia musi nam wystarczyć jak również - pieniędzy!
Radźmy sobie bez wyjątków kto jest Prezydentem
w Stanach, Niemczech czy Wrocławiu byle nie był – malkontentem!
Radźmy sobie w trudnych czasach oraz dobrobycie
myślmy jakby pożytecznie spędzić Swoje – życie!
Niech seniorzy są dla młodszych niedościgłym wzorem
wiedzmy kiedy się wycofać i zróbmy to w porę!
Niech świadczenia nie maleją ale nawet wzrosną
czujmy się przeważnie jak przyroda – wiosną!
Nie przeżyjmy rozczarowań nie doświadczmy stresów
korzystajmy częściej z wysłużonych – dresów!
Niech Uczelni dobrze służą jej obecne władze
niech jej rozwój i renomę mają na uwadze!
Zima niechaj będzie mroźna i najlepiej w górach
niech nas nie zawiedzie znów – infrastruktura!
Niech nadzieja i cierpliwość nas nie opuszczają
gdyby było trudniej, to się nam przydają!
Nie przeceńmy nigdy Własnych możliwości
nie wstydźmy się miewać czasem – wątpliwości!
Miejmy jasne i klarowne plany i zamiary
niech przybywa Młodych w miarę jak ubywa – starych!
Niech Stowarzyszeniu liczba członków rośnie
na spotkaniach w Dworze niech bywa – radośniej!

Jerzy ZachembaBałwankomotylek Tosi
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Sport

   Nagroda sportowa województwa dolnośląskiego

Podczas Konferencji „Nowe programy sportu powszechnego – rola
samorządów lokalnych i stowarzyszeń sportowych w ich wdrażaniu”,
organizowanej przez Dolnośląską Federację Sportu w dniach 24-25.11.2016
r. w Wałbrzychu, zostały wręczone nagrody dla najlepszych sportowców i
trenerów z Dolnego Śląska. Wśród obecnych gości byli między innymi:
srebrny medalista Mistrzostw Europy w Amsterdamie – Rafał Omelko,
srebrna medalistka Halowych Mistrzostw Świata w Portland – Ewelina Ptak,
nagrodzeni za całokształt pracy trenerskiej: Bogumił Mańka (KS AZS AWF
Wrocław) i Tomasz Tłustochowski (KS AZS AWF Wrocław) oraz trenerzy
uczestników Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Nagrodę Sportową Województwa Dolnośląskiego dla Akademii Wychowania
Fizycznego odebrał JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof.
Andrzej Rokita.

Strona internetowa AWF

Czesław Roszczak na Gali Królowej Sportu

W sobotni wieczór 26 listopada 2016 roku w bydgoskim Hotelu City miała
miejsce lekkoatletyczna gala. Podczas niej wręczono Laury Królowej Sportu.
Obok młodych gwiazd w Gali uczestniczyła najwybitniejsza polska
lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska Irena Szewińska. Laur
Królowej Sportu dla najlepszego zawodnika przyznano Marcinowi
Lewandowskiemu, a jego trenerowi i bratu Tomaszowi wręczono statuetkę
w kategorii trener roku. Najlepszymi weteranami uznano Czesława
Roszczaka oraz Patrycję Włodarczyk – medalistów mistrzostw świata w
Perth. Wyjątkowy – diamentowy Laur Królowej Sportu – otrzymała Irena
Szewińska, która została uhonorowana w Bydgoszczy nie tylko
okolicznościową statuetką, ale także gromkimi brawami.

Wyróżnieni wete-
rani sezonu 2016
statuetki Lauru
Królowej Sportu
otrzymali z rąk
Prezesa Związku
Weteranów Wacła-
wa Krankowskiego.
O sukcesach

naszego kolegi
podczas Mistrzostw
Europy w Rzutach
Nietypowych oraz
na Mistrzostwach
Świata Weteranów
pisaliśmy w pop-
rzednich numerach.
Za naszym

pośr edn i c t wem
Czesław Roszczak serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli,
bez których pomocy nie wywalczyłby tylu medali: lekarzom, bezimiennym
sponsorom, rodzinie, burmistrzowi Pogorzeli, staroście krotoszyńskiemu
oraz Państwu Arsenowiczom z Australii.

Redakcja

Czesław Roszczak z dumą prezentuje Laur
Królowej sportu
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XXXVII  Mistrzostwa AWF  w Badmintonie

W dniu 10.12. 2016 roku w ramach Obchodów 70-lecia naszej Uczelni
zrealizowane zostały XXXVII Mistrzostwa AWF w Badmintonie. Głównym
organizatorem zawodów była Katedra Dydaktyki Sportu Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonała Prorektor ds. Studenckich i Sportu AWF we Wrocławiu dr Agnieszka
Pisula-Lewandowska. W mistrzostwach wzięło udział 170 studentów.
Mistrzostwa miały międzynarodową obsadę, gdyż wzięła w nich udział także
liczna grupa studentów (m.in. z Portugalii, Włoch i Hiszpanii) kształcących
się w naszej Uczelni w ramach programu Sokrates. Tytuły mistrzowskie w
grze pojedynczej zdobyli studenci AWF: Małgorzata Janiaczyk i Michał
Szymczak. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła AWF przed Politechniką
Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim.

Henryk Nawara

Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Dolnego
Śląska rozstrzygnięty

W dniu 30 stycznia br. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, odbyła
się Dolnośląska Gala Sportu, podczas której wyłoniono laureatów 64.
plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” na Sportowca i Trenera Roku Dolnego

Śląska. Wśród sportowców wygrała Maja Włoszczowska, która wyprzedziła
Piotra Małachowskiego i Jakuba Tokarza. Statuetkę dla trenera Roku Dolnego
Śląska odebrał Dariusz Łoś, szkoleniowiec mistrza Europy w skoku o tyczce
Roberta Sobery.

W gronie kapituły plebiscytu naszą Uczelnię reprezentował Pan dr Ireneusz
Cichy w zastępstwie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu oraz Pani mgr Renata Mauer-Różańska. Podczas obrad i
anonimowych głosowań eksperci wskazali najlepszych sportowców i trenerów
i wraz z wynikami głosowań czytelników utworzono listę laureatów plebiscytu.

Wśród osób wyróżnionych w plebiscycie związanych z naszą Uczelnią
triumfowali:

- Robert Sobera (lekka atletyka, skok o tyczce, AZS AWF Wrocław) –
miejsce 5 w kategorii Sportowiec Roku,

- Dariusz Łoś (lekka atletyka, trener Roberta Sobery, AZS AWF Wrocław)
- miejsce 1 w kategorii Trener Roku,

- Marek Rożej (lekka atletyka, opiekun m.in. Joanny Linkiewicz i Rafała
Omelki) - miejsce 2 w kategorii Trener Roku,

- Magdalena Nowakowska (karate) - miejsce 1 w kategorii Sportowiec The
World Games 2017.

W kategorii Najpopularniejszy Młody Talent nagrodę ufundowaną przez
AWF wręczał Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr
hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław.

Strona internetowa AWF

Uczestnicy XXXVII MIstrzostw AWF w badmintonie

Fot. H.Nawara

Fot. A. Nowak

Laureaci plebiscytu z JM Rektorem prof. Andrzejem
Rokitą
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XXIV Plebiscyt „Życia Akademickiego” na najlepszego
sportowca i trenera.

28 lutego 2017 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXIV
Plebiscytu na najlepszego i najpopularniejszego sportowca i trenera AWF i
KS AZS AWF Wrocław. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
Uczelni z JM Rektorem prof. Andrzejem Rokitą na czele, goście, sportowcy,
trenerzy i studenci. Wydarzenie przygotowała i zrealizowała młodzież
akademicka zrzeszona w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego,
przy współudziale: Biura ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, KS AZS
AWF Wrocław, Redakcji „Życia Akademickiego i Centrum Informatycznego.
Pracą komitetu organizacyjnego kierowała prorektor ds. studenckich i sportu
akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska. Uroczystość rozpoczęło

wręczenie specjalnej
nagrody za całokształt
działań na rzecz sportu w
Akademii Wychowania
Fizycznego, którą otrzy-
mał Rektor naszej
Uczelni profesor Andrzej
Rokita.

Członkowie Kapituły
wytypowali najlepszych, a
studenci najpopular-
niejszych sportowców i
trenerów.

Tegorocznymi laurea-
tami plebiscytu zostali:

W kategorii najlepszy
sportowiec:

1. Robert Sobera – złoty
medalista ME w skoku o
tyczce,

2. Joanna Linkiewicz –
srebrna medalistka ME,

3. Rafał Omelko –
srebrny medalista ME,

4. Sławomir Szmal –
zwycięzca Ligi Mistrzów
w 2016 r.,

5. Ewelina Ptak –

srebrna medalistka ME.
W kategorii najlepszy trener:
1. Marek Rożej (lekoatletyka),
2. Dariusz Łoś (lekkoatletyka),
3. Andrzej Kijowski (strzelectwo).

Ponadto laureatami XXIV Plebiscyt „Życia Akademickiego” na najlepszego
sportowca i trenera zostali: Miłosz Słowiński (triathlon) w kategorii - Debiut
roku (nagrodę wręczył jej fundator prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF
we Wrocławiu dr Władysław Kopyś), Michał Bąbos (karate shotokan) za
osiągnięcia w dyscyplinach The World Games, Katarzyna Kraska
(podnoszenie ciężarów) i Piotr Wysoczański (trener piłki nożnej) za
najlepszy wynik w sporcie powszechnym, Jerzy Mysłakowski (trener Kadry
Narodowej w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnością), Wojciech
Zajdel (trener Kadry Narodowej w pływaniu osób z niepełnosprawnością),
Katarzyna Sobczak (pływanie) w kategorii - Najlepsza zawodniczka w sporcie
paraolimpijskim. Kapituła przyznała ponadto trzy wyróżnienia, otrzymali je:
Lucyna Kowalewska (karate) w kategorii - Aktywny senior, Damian Królewicz
(chód sportowy) w kategorii - Sportowy hart ducha, Agata Czernik i Katarzyna
Tendaj, wolontariuszki promujące naszą Uczelnię podczas Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janerio.

Od wielu lat Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego oraz redakcja
„Życia Akademickiego”, we współpracy z Centrum Informatycznym,

Tegoroczni zwycięzcy plebiscytu na
najlepszego sportowca

Fot. H.Nawara

Wyróżnieni Laurem 40-lecia KS AZS AWF Wrocław

Fot. M. Lewandowski
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organizują internetowe głosowanie na najpopularniejszego sportowca i trenera
AWF i KS AWF we Wrocławiu. W wyniku głosowania, w którym brali udział
studenci i pracownicy naszej Uczelni zwyciężyli:

Katarzyna Sobczak (pływanie) w kategorii - Najpopularniejszy sportowiec
i Henryk Nawara (badminton) w kategorii - Najpopularniejszy trener.

W związku z obchodami 40-lecia KS AZS AWF Wrocław Zarząd klubu
wyróżnił Laurem 40-lecia następujących trenerów i zawodników: Urszulę
Włodarczyk (lekkoatletyka), Bogumiła Mańkę (lekkoatletyka), Marka Rożeja
(lekkoatletyka), Adama Medyńskiego (szermierka), Tomasza Motykę
(szemierka), Kazimierza Witkowskiego (judo) Wiesława Błachę (judo) i Rafała
Kubackiego (judo). Honorowe odznaki AZS otrzymali trenerzy: Andrzej
Klarowicz (pływanie), Paweł Korycki, Dariusz Łoś i Marek Rożej
(lekkoatletyka). Specjalnymi wyróżnieniami uhonorowano ponadto: profesora
Jana Chmurę za zdobycie Korony Maratonów Ziemi i przewodniczącego
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Mariusza Tomczaka.

Przebieg uroczystości transmitowany był na żywo przez telewizję Echo
24 oraz rejestrowany przez telewizję Sport Games. Ogłoszenie wyników
plebiscytu, urozmaicone występami grupy Cheerleaders Wrocław i pokazem
judo w wykonaniu pracowników Katedry Dydaktyki Sportu: dr. Jarosława
Maślińskiego i Macieja Kostrzewy, zakończył tradycyjny Bal Sportowca.

Do udanego przebiegu wydarzenia przyczynił się także prowadzący
uroczystość student AWF we Wrocławiu - Dawid Kutryn.

Henryk Nawara

Gratulacje dla Juliana Gozdowskiego

Podczas 41. Biegu
Piastów w Jakuszy-
cach, który odbył się w
dniach 3-5 marca 2017
roku, w godnej oprawie
tuż po zakończeniu
imprezy nasz przyjaciel
Julian Gozdowski został
odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Jul ian Gozdowski

ukończył studia na
WSWF w 1959 roku.

Jest twórcą Biegu Gwarków i Biegu Piastów, założycielem ośrodka
narciarskiego oraz wieloletnim dyrektorem Centrum Sportów Biegowych w
Jakuszycach. Wprowadził Bieg Piastów do ekskluzywnego grona kilku
europejskich klubów biegowych. Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa
Stowarzyszenia Biegu Piastów i honorowego Komandora Biegu Piastów.
Ponadto jest uroczym człowiekiem, komentatorem i erudytą, a przede
wszystkim od wielu dziesięcioleci niestrudzonym propagatorem narciarstwa
biegowego we wszystkich mediach.

Gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy!

Mariusz Rumiński

Złoto w sztafecie i srebro indywidualnie Rafała Omelko
w Mistrzostwach Europy

Podczas Halowych Mistrzostw Europy, które odbyły się w Belgradzie,
polska sztafeta czterystumetrowców - w składzie: Kacper Kozłowski, Łukasz
Krawczuk (absolwent naszej Uczelni), Przemysław Waściński i Rafał
Omelko (student studiów doktoranckich AWF Wrocław) - wywalczyła złoty
medal w finale 4x400 metrów. Był to już siódmy złoty medal tych Mistrzostw
dla polskiej reprezentacji.

Rafał Omelko był również finalistą biegu na 400m, w którym zdobył srebrny
medal, pobijając jednocześnie swój rekord życiowy wynikiem 46.08

Strona internetowa AWF

Julian Gozdowski odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Mistrzowie Europy w sztafecie 4x400 m
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Wiersze

Wenecja w karnawale

miasto mostów bazylik pałaców
sznurami bielizny znaczy swe terytorium
duchem bizantyjskim i ciągłym zapachem stęchlizny
z Tycjanem Veronesem i Canalettem
jak powiedział Goethe miasto bobrów ludzkich
salon Europy z sufitem gwiazd
gondole tańczą swe menuety po wodnych uliczkach
unoszą głowy wysoko
zerkają na srebrne odbicie księżyca
weneccy przebierańcy kołyszą zwartym tłumem
na San Marco i nabrzeżu promenady Schiavoni
karnawał karnawałów trwa od wieków
każdy w swojej masce
commedia dell‘arte Carla Goldoni

Izabella Degen - Wenecja, 12.02.1997

Jak dobrze!

Jak dobrze sportowcem być,
Na zielonych trawach w piłkę grać,
Jak ryba w wodzie się czuć.

Zimowy wiatr w narciarskim szusie
W uszach powiew mieć,

Na szczytach góry głowę ponad chmury wznieść.
Młodzieńczym skrzydłem

Sportowa, życiowa przeżyć raj.
A gdy z upływem lat
Ząb czasu na czole twym
Burzliwy zostawi ślad,
Podagra zniewoli ciało....

Wspomnij!
Jak dobrze było sportowcem być!

Tadeusz Zalewski

Fotograf

Heniu Nawara to dobry kolega
Na wszystkie imprezy z aparatem biega
Uzupełnia teksty swoimi zdjęciami
Zapisuje stronice wesołymi zdarzeniami
Cichy, spokojny ,pogodny człowiek
Jak duchem jest wielki
Zarząd Stowarzyszenia Wam opowie.

Ala Pietras

***
Zagadka

Czy wiecie kto to taki?
Zabawa to była wspaniała
Ów człowiek swego czasu
Podobno przeleciał pod mostem Wrocławia
Uczył studentów skakać
Z nieba ze spadochronem
Zyskał sobie uznanie przyjaciół
I wyrozumiałą żonę
Trzeba usiąść w fotelu

Kilka dni karnawałowego szaleństwa w Wenecji
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I dobrze się zastanowić
Czy wiecie już kto to taki?
Tak, to Stanisław Maksymowicz!

Ala Pietras

Szczecin zimą

Wpadł do nas na krótko pan Śnieg, rzadki gość,
Wysłannik Dziadka Mroza, z workiem rozkoszy dla dzieci.
Upiększył nasze miasto, jakby rajcom na złość,
Przykrywając białym puchem brud i sterty śmieci.
Miasto zaczęło wymachiwać kikutami łopat,
Uładzając to i owo.
Oczyszczono zwrotnice, połączono poprzerywane druty,
Aby przed gościem wypaść honorowo.
Zaproszony do Magistratu, pan Śnieg słuch wytężył,
Każdą myśl twórczą po bezdrożach tropił.
Skończono nasiadówkę, gość zdrętwiałe członki rozprężył,
Spojrzał na piękne Jasne Błonia i z żalu się roztopił.

Stanisław Paszkowski

Humor

„Paweł i Gaweł”

Warto przypomnieć, że przed laty we Wrocławiu na parterze budynku
stojącym na rogu ulic Marcinkowskiego i Chałubińskiego urzędował profesor
Andrzej Klisiecki (z fizjologią), a na piętrze profesor Tadeusz Baranowski (z
chemią organiczną). Andrzej Klisiecki miał psa foksteriera, na którego wołał
Ita. Któregoś dnia Tadeusz Baranowski kupił samochód marki Ifa. Z
podobieństwa imienia psa i nazwy samochodu wyniknęło zabawne
nieporozumienie, które w postaci wesołej rymowanki opisała wraz z
przyjaciółmi Karmena Stańkowska. Specjalnie dla członków
Stowarzyszenia, którzy przyjdą wkrótce na nasz tradycyjny „Piknik pod
kasztanami” Karmena zaśpiewa tę piosenkę, bo ma ona także piękną
melodię.

Dotąd piękne było życie, piękne były dotąd dni
Po wykładach, dzierżąc smycz z pieskiem swym na spacer szli.
Wolno Icie w swym korycie kiedyś było robić kram,
Dziś nie wolno co za życie serce pieska dręczy żal.
Chwile były tak beztroskie, śmiech nie schodził z pieska „ust”
Wtem profesor Baranowski kupił sobie nowy wóz.
Wolno Tadku przed swą chatką nawet nowy stawiać wóz
Tylko czemuś kupił Tadku Ifę a nie inny kupił wóz?
Teraz problem stąd wynika, teraz wielki kłopot jest
Ifa zwie się wóz czy Ita? Jakie imię nosi pies?
Ifa,? Ita? Ita? Ifa? To poplątał chyba bies.
Więc stroskana was się pytam: Co maszyna, a co pies?
Czy zapalić korbą Itę czy cukierka Ifie dać?
Dość! Kończymy z tym i kwita! Lecz na koniec pewien fakt:
Raz profesor pod maszyną spostrzegł wilgoć - Co to jest?
Dotknął, wącha czy benzyna? Nie benzyna… tylko pies!
Wolno Icie w swym korycie dotąd było robić bal,
Dziś nie wolno. Co za życie!
Serce pieska dręczy żal…

Henryk Nawara
Szczeci w zimowej aurze
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Terminarz spotkań organizowanych przez
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017

* 7 LUTY 2017 (wtorek) – godz. 18.00, Dwór Polski
Wieczór poświęcony pamięci doc. dr Adama Haleczko

* 26 MAJ 2017 (piątek) – godz. 17.00, ul. Witelona 25
Słoneczny piknik pod kasztanami

* 24 PAŹDZIERNIK 2017 (wtorek) – godz. 18.00, Dwór
Polski, Jesienne spotkanie

* 17 GRUDZIEŃ 2017 (niedziela) – godz. 17.00, Dwór
Polski, Spotkanie opłatkowe

* 9 STYCZEŃ 2018 (wtorek) – godz. 18.00, Dwór Polski,
Wieczór kolęd

Wesołe jest życie dziadka…

Pan myszek był chory
Do mojego 6 - letniego  wnuczka  Alusia przyjechał z domową wizytą

lekarz.  Doktor zbadał  malca  i wypisał receptę.
- A co mam zrobić  jak myszoskoczek zacznie kaszleć? –  Aluś  wskazał

ręką na klatkę.
Lekarz  spojrzał z uśmiechem  na  zwierzątko, spoważniał, wyjął blankiet

z receptami  i zapytał:
- Jak  pacjent ma na imię?
- Maczek – odpowiedział wnuczek.
- Pesel?
Zaskoczony pytaniem  Aluś podał przy pomocy mamy 5 cyfr.
- Zapisuję  syrop o nazwie  myszoskoczkolina i trzy dni zwolnienia –

i  przybił  pieczątkę.
  Lekarz wychodząc z mieszkania powiedział do córki:
- Proszę się  tylko nie pomylić i nie zanieść tej recepty do apteki,  bo

wtedy mnie zaczną leczyć…

Dobry wybór
Oglądamy z drugim wnuczkiem 7 – letnim Tymkiem w telewizji mecz.   Na

korcie tenisowym toczy się zacięty  pojedynek  Amerykanki  Sereny Williams
i Polki Urszuli Radwańskiej.

- Tymuś, która zawodniczka  gra lepiej? – pytam.
- Amerykanka.
- A… która ma ładniejszą sukienkę?
- Amerykanka.
- A… która  ci się bardziej podoba?
- Amerykanka.
- A… z którą byś się   ożenił?
- Z Polką!

PS.
Prosimy czytelników  Biuletynu o nadsyłanie  opisów zabawnych

zdarzeń i anegdot   na adres: henryk.nawara@awf.wroc.pl chętnie
zamieścimy je w kolejnych numerach naszego pisma.
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