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W dniach 12-14 września br. w mu-
rach  uczelni  spotkali  się  absolwenci 
rocznika 1951-54. Po spotkaniu z JM 
Rektorem i Prezesem Stowarzyszenia 
Absolwentów AWF, i po złożeniu wień-
ca  pod  pomnikiem  Patrona  Uczelni, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego – zwie-
dzono wystawę sportowych osiągnięć 
wychowanków Uczelni, w tym meda-
listów olimpijskich,  odwiedzono Ale-
ję Absolwentów  i Krąg  „Gloria Opti-
mis”. W następnych  dniach:  Stadion 
Narodowy  oraz  Muzeum  Powstania 
Warszawskiego. Nie brakowało oczy-
wiście  nasyconych  wspomnieniami 
spotkań  we  własnym  kręgu.  Warto 
wspomnieć, że ten Rocznik z punktu 
widzenia  osiągnięć  sportowych  był 
jednym  z  wybitniejszych  w  historii 
uczelni. Wydał ze swego grona pięciu 
olimpijczyków, plejadę mistrzów i re-
kordzistów oraz reprezentantów Pol-
ski. Szczyci się nadto wieloma, zasłu-
żonymi dla kultury  fizycznej  a  także 
szkolnictwa i nauki, postaciami o zna-
czących osiągnięciach. n

W  dniu  Inauguracji  Roku  Aka-
demickiego,  29  października,  pod 
Głazem  Absolwentów,  dokonaliśmy 
kolejnego,  symbolicznego  przyjęcia 
tegorocznych absolwentów do nasze-
go  grona.  Uroczystość  dokonała  się 
w  obecności  JM Rektora,  dziekanów 
trzech  Wydziałów  –  współorganiza-
torów  uroczystości  –  nadto  pracow-
ników  Uczelni,  Samorządu  Studenc-
kiego  i  oczywiście  Zarządu  naszego 
Stowarzyszenia.  Najlepszym  absol-
wentom  poszczególnych  Wydziałów 
wręczono,  oprócz  dyplomów  ukoń-
czenia  studiów,  pamiątkowe  egzem-
plarze  jubileuszowego  Albumu  AWF 
i najnowsze numery kwartalnika „Ab-
solwenci  AWF”.  Po  tym  akcie,  stu-
denci,  przy  dźwiękach  dixielandowe-
go  zespołu,  przenieśli  „Rocznikowy 
– 2014” słupek granitowy spod Głazu 
pod „swój” świerk. 

Wyrażamy nadzieję, że zapoczątko-
wana w już zeszłym roku uroczystość, 
wzbogacając  program  Inauguracji 
Roku Akademickiego,  stanie  się  tak-
że sympatyczną  tradycją, pozostającą 
w  pamięci  kolejnych  pokoleń  absol-
wentów. n

Od redakcji
„W listopadzie, cicho i bez rozgłosu, zaszedł w życiu sportowym Polski fakt 

niezmiernie doniosłego znaczenia. Budujący się od dwóch lat Centralny In-
stytut  Wychowania  Fizycznego  otworzył  podwoje,  wchłaniając  w  swe  mury 
(…)  Centralną  Wojskową  Szkołę  Gimnastyki  i  Sportów  w  Poznaniu  oraz 
Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego, tułający się od paru lat po róż-
nych  prowizorycznych  lokalach  w  Warszawie  – donosił  „Przegląd  Sporto-
wy” w dniu 11 grudnia 1929 roku, tytułując artykuł – Powstanie polskiego 
uniwersytetu kultury fizycznej. Nieco na wyrost, ale trafnie. Bowiem CIWF, 
choć do końca lat trzydziestych był dwuletnią szkołą zawodową, to poziom 
dydaktyczny  i prestiż elitarnej szkoły, szybko zaowocowały nadaniem jej 
praw akademickich. 

II  wojna  światowa  dramatycznie  przerwała  jej  rozwój.  Zdruzgotane 
obiekty,  a  przede  wszystkim,  hekatomba  kadry  nauczycielskiej  i  absol-
wentów oznaczały, że po wojnie wszystko trzeba było zaczynać od nowa. 
Decyzją ówczesnych władz, a przede wszystkim dzięki ofiarności i deter-
minacji  pracowników,  a  także  studentów,  wspomaganych  przez  wojsko 
i przedsiębiorstwa budowlane, nastąpiło odrodzenie Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Oto  już  9  grudnia  1946  roku, w  sali  gimnastycznej  aka-
demika żeńskiego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 
1946/47. Warto na moment wrócić pamięcią do tych trudnych początków 
powojennego okresu uczelni: – Chwyciliśmy za łopaty. Przez cały rok aka-
demicki 1947/48 przekopywaliśmy naszymi rękami boiska,  sialiśmy  trawy, 
zasypywaliśmy doły, uprzątaliśmy wnętrza budynków, zniszczonych sal gim-
nastycznych  i  akademika, w  którym  przyszło  nam  mieszkać  – wspominają 
studenci pierwszego powojennego rocznika („Jak żywe kamienie. Absol-
wenci AWF. 1947-1950”),  zaś w  innym miejscu  tego pamiętnika pasjonu-
jących wspomnień, piszą: – „Siedzieliśmy na podłodze wzdłuż ścian. Zeszyty 
trzymaliśmy w ręku lub na kolanach. Utrudniało to robienie notatek. Ze sto-
larni przyniosłem dwie deseczki, które spełniały rolę pulpitu...” 

Akademia naprawdę jak Feniks odrodziła się z popiołów.

Ryszard Wysoczański

WYDARZENIA

partner prOjektu
medaliści igrzysk olimpijskich

– absolwenci AWF 

koszt prenumeraty absolwen-
tów na rok 2014 wynosi 25,00 zł.

Istnieje możliwość zakupienia zbio-
ru  wszystkich  dotychczas  wydanych 
numerów naszego kwartalnika Absol-
wenci. Koszt 40,00 zł wraz z wysyłką.

W przypadku zainteresowania pro-
simy o wpłatę na nasze konto 

66 1090 1014 0000 0000 0303 5233
z dopiskiem Absolwenci-zbiór.
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Z żYcIA stoWARZYsZENIA

Stowarzyszenie Absolwentów AWF wielokrotnie dawało wyraz 
swemu  przekonaniu,  iż  dbałość  o  rozwój  kulturalny  jest  równie 
ważne jak kształcenie zawodowe przyszłych absolwentów Akade-
mii. Rozwój kulturalny młodego człowieka – to specyficzny proces. 
Jego przebieg i efekty zależą w znacznej mierze od warunków, w ja-
kich egzystuje; czy ma dostęp do kultury, jakiej kultury, czy istnie-
ją i jak funkcjonują placówki kulturalne w jego środowisku… 

Klub  studencki  „Relax”  był  swego  czasu  placówką kulturalną 
w najlepszym tego słowa znaczeniu, którą można by uznać za wzor-

cową. Ale to było dawno temu, czasy się zmieniły i odwzorowanie 
obecnie tamtego „Relaxu” wydaje się mało prawdopodobne. Trze-
ba więc szukać nowych rozwiązań.

Stowarzyszenie pragnie podjąć wyzwanie i stać się promotorem 
i opiekunem nowej placówki kulturalnej na terenie uczelni. To nie-

zwykle cenna, ale i wyjątkowo trudna inicjatywa. Muszą z tego zda-
wać sobie sprawę wszyscy, którzy się w nią angażują. 

Uważamy – redakcja „Absolwentów AWF” – że działania zmie-
rzające do tego celu należy rozpocząć od głębokiego namysłu nad 
modelem przyszłego klubu, w miarę konkretnego określenia, jaki 
ma być, jak ma działać. 

Musiałby  on  być  wielofunkcyjny,  dostępny  i  przyjazny  dla 
wszystkich przedstawicieli (w sposób naturalny zróżnicowanego) 
środowiska akademickiego. Atmosferę klubową dyktują  jego by-

walcy,  jeśli do klubu będą zapraszani goście 
z klasą, to i zachowanie tych, którzy trafią na 
spotkania  z nimi przyjmie  formy kulturalne. 
Klub niewątpliwie powinien wychowywać do 
kultury, propagować wzorce kulturalnego za-
chowania. Do tego nie trzeba pieniędzy.

Co innego, gdy pada pytanie: z czego ma 
się utrzymać klub,  jeśli miałby pozostać bez 
zewnętrznych  źródeł  finansowego  zasilania? 
Działalność placówki z silnym akcentem po-
łożonym  na  kulturę  rzadko  kiedy  bywa  do-
chodowa. 

Rozważając  te  sprawy  można  dojść  do 
wniosku,  że  przedsięwzięcie  powołania 
i  utrzymanie klubu o wspomnianym profilu, 
to swoista kwadratura koła. Ale może ten nie-
rozwiązywalny  problem  udałoby  się  rozwią-
zać?  Trzeba  pomyśleć.  Weźmy  pod  uwagę 
choćby takie elementy.

Po pierwsze – w takiej sytuacji wiele zależy 
od kierownictwa klubu, jego inwencji i spraw-
ności zarządzania. Pewne zadania można sta-
rać  się  rozwiązywać  na  drodze  kooperacji 
z różnymi innymi placówkami i instytucjami. 

Po drugie – atutem  tego  rodzaju obiektu 
jest dobra kuchnia. Smaczne, oryginalne i nie 
za drogie jedzenie oraz coś więcej do wypicia 
oprócz herbaty, z pewnością przyniosłoby ja-
kiś wymierny efekt, nie tylko PR-owy, ale i fi-
nansowy. 

Po trzecie – gdyby środowisko absolwen-
tów przyjęło klub  jako „swój”, co oczywiście 
nie nastąpi  natychmiast,  na  to  trzeba  czasu, 
można by się spodziewać, że wsparcie finan-
sowe  z  tej  strony,  wpłaty  doraźne,  a  może 
i  stałe,  jego  działalności  stałyby  się  realne 
i wzbogacały, powiedzmy, specjalną klubową 
fundację.

Program  klubu  to  odrębna,  zasadnicza 
kwestia.  Nad  jego  konstrukcją  powinna  czu-
wać wyodrębniona, specjalna grupa osób, któ-
re „czują środowisko”, a jednocześnie potrafią 
wskazać atrakcyjne propozycje – zadowalające 
nie byle jakie gusta, lecz prowadzące do pod-

noszenia poziomu kultury środowiska.
Łamy naszego kwartalnika  stoją  otworem przed  chętnymi do 

dyskusji na ten temat. Gra o nowy klub środowiskowy jest warta 
świeczki. Trzeba spróbować, ale z rozmysłem i na serio.

Redakcja

APEL
Pojawiła się szansa, którą szkoda byłoby zmarnować – władze uczelni podjęły decyzję 

o przekazaniu Stowarzyszeniu Absolwentów pomieszczenia byłego Klubu Pracowników, 
Studentów i Absolwentów (znanego także w przeszłości jako Klub Relax), a do niedawna 

działającego pod nazwą „Sauna Marszałka”. Przygotowywana jest stosowna umowa.

 Środowisko absolwentów, studentów i pracowników AWF zyskałoby  
dzięki temu ośrodek, w którym moglibyśmy rozwijać idee wzajemnej integracji 

– w sposób odpowiadający oczekiwaniom środowiska. Wszyscy wiemy,  
jak bardzo brakuje na terenie uczelni placówki o charakterze klubowym,  

inspirującej wydarzenia kulturalne, realizującej programy dyskusyjne,  
otwartej na kameralne imprezy rozrywkowe, spotkania rocznikowe. 

W naszym środowisku znajdziemy ludzi mogących poprowadzić tego rodzaju działalność. 
Czekamy na Was, na Wasze zaangażowanie, Wasze doświadczenie i wolę aktywności. 

Potrzebne są jednakże znaczące środki na doprowadzenie lokalu do stanu,  
w którym można byłoby rozpocząć działalność. 

Ogłaszamy więc otwarcie akcji: 

RELAX – REAktyWAcjA 
 – licząc na niezawodne wsparcie środowiska absolwentów i pracowników Uczelni.

 Od 1 października br. wydawać będziemy certyfikaty Darczyńcy,  
przewidując trzy stopnie tych świadectw:  

Złoty – dla ofiarodawców 1000 zł, Srebrny – dla ofiarodawców 500 zł i Brązowy – 100 zł 

Wpłaty należy kierować na konto Stowarzyszenia nr: 

92 1090 1014 0000 0001 2951 9661 z dopiskiem Relax

Pełnomocnikiem Stowarzyszenia dla realizacji tego przedsięwzięcia jest wiceprezes Zbigniew Sikora.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie

Warszawa, 29 września 2014 r.
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szłości dobrze zapowiadający się  lek-
koatleta, mistrz Polski juniorów w bie-
gach przełajowych), w którym ukazał 
związki pomiędzy systemami ustrojo-
wymi państwa a wolnością; akcentując 
praworządność,  jako  zasadnicze  kry-
terium  nowoczesnego  państwa.  Pod-
kreślił fałszywe przekonanie o dobrze 
funkcjonującym  systemie  autokra-
tycznym, w którym w zasadzie  tylko 
restrykcje pełnią rolę zabezpieczającą 
system. W konkluzji wskazał na odpo-

wiedzialność polityków w kształtowa-
niu  i  kierowaniu  wolną  gospodarką 
w demokratycznym społeczeństwie. 

Oficjalna  uroczystość  zakończyła 
się odśpiewaniem „Gaudeamus”. 

W  części  artystycznej  wystąpił 
z  dynamicznym  pokazem  uczelnia-
ny zespół  tańca  ludowego Warszawa, 
pod  kierunkiem  Małgorzaty  Włocz-
kowskiej. 

(rw)

Z żYcIA UcZElNI

Jak co roku o wczesnojesiennej po-
rze – tym razem w dniu 29 września, 
Hala Gier Akademii Wychowania Fi-
zycznego stała się widownią Inaugu-
racji Roku Akademickiego 2014-2015, 
celebrowanej  przez  JM  Rektora, 
prof.  AWF  dr.  hab.  Andrzeja Masta-
lerza.  Tym  samym  rozpoczęły  się 
obchody Jubileuszu 85-lecia uczelni. 
Wśród Gości, w tym: przedstawicieli 
władz  państwowych,  wojewódzkich, 
władz Miasta Stołecznego Warszawy 

i  Dzielnicy,  rektorów  wielu  uczelni, 
polityków, znaleźli się także Jubilaci-
Absolwenci, którzy lat temu pięćdzie-
siąt rozpoczęli studia w murach Aka-
demii.  Honorowanie  przez  Rektora 
w sposób szczególny tej grupy osób, 
w  trakcie  Inauguracji  Roku  Akade-
mickiego,  to kontynuowanie,  trwają-
cej  już wiele  lat,  tradycji utrzymania 
więzi pomiędzy odległymi pokolenia-
mi  –  tym, które dopiero  rozpoczyna 

swą  drogę  edukacji  w  AWF,  a  tym, 
symbolicznie  reprezentującego  gre-
mium  jej  absolwentów.  Tego  roku 
absolwenckie  środowisko  reprezen-
towane było przez trzy jeszcze „histo-
ryczne roczniki”. Zjazdy koleżeńskie 
zorganizowały  bowiem  w  tym  dniu: 
rocznik, który 60 lat temu rozpoczął 
studia; rocznik, który 60 lat temu stu-
dia ukończył; a także „juniorzy” koń-
czący studia w 1974 roku, a więc 40 
lat temu. 

W  tym kontekście  szczególny wy-
raz miało wystąpienie przedstawiciela 
rocznika  1964-1968,  Tadeusza  Grze-
gorzewskiego,  adresowane  do  świe-
żo  immatrykulowanych  studentów, 
zawierające  przesłanie  pomyślności 
i sukcesu w studiach – przy respekto-
waniu wartości i zasad etycznych.

Interesujący  wykład  inauguracyj-
ny – „Odkrywając wolność” – wygłosił 
profesor Leszek Balcerowicz (w prze-

Jubileuszowy Rok Akademicki 2014/2015 rozpoczęty!
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KAlENDARIUm 
wybranych wydarzeń 

z historii cIWF-AWF
1928, styczeń „Co by Pan zrobił, gdybym Panu dał kilka milionów na potrzeby wycho-
wania fizycznego?”- Marszalek Józef Piłsudski do płk Juliusza Ulrycha, dyrektora Pań-
stwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. –„Insty-
tut…” – zdołał tylko odpowiedzieć pułkownik. –„Właśnie… Niech Pan przygotuje 
projekt budowy Instytutu Wychowania Fizycznego”. (Ze wspomnień płk. J. Ulrycha).
1929, 29 listopada „Cicho i bez rozgłosu zaszedł w życiu sportowym Polski fakt nie-
zmiernie doniosłego znaczenia…” („Przegląd Sportowy”, nr 83/1929 r.). Zainaugu-
rowano pierwszy rok akademicki w CIWF. Pierwszym dyrektorem Centralnego Insty-
tutu Wychowania Fizycznego został płk dr Władysław Osmolski.
1931 (pod koniec roku akademickiego 1930/31) Zawiązano Koło Absolwentów CIWF. 
Przewodniczącym został Włodzimierz Humen (późniejszy wykładowca CIWF i AWF).
1935 (22 maja) W hołdzie dla zmarłego Józefa Piłsudskiego, CIWF przyjął nazwę: 
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego imienia Pierwszego Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego. 
1936 (w roku akademickim 1936/37)  Na drugim zjeździe absolwentów CIWF po-
wstał Związek Byłych Wychowanków CIWF.
1938 (23 sierpnia)  CIWF przekształcono w wojskową szkołę akademicką, pod na-
zwą: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.
1939 (28 kwietnia) AWF otrzymała prawo nadawania stopnia magistra wychowania 
fizycznego.
1939-1945. Lata wojny Przez teren Uczelni biegła linia obrony Warszawy (przypo-
mina o tym kamień-pomnik obok hotelu „Meksyk”). W trakcie okupacji mieściły się 
tu niemieckie koszary Luftwaffe. Substancja materialna Uczelni została w znaczący 
sposób zniszczona: w 100 procentach zasoby dydaktyczno-naukowe, w 30% budynki 
dydaktyczne, w 80% budynki kwaterunkowe, w 75% boiska. Bezpośrednio po woj-
nie kwaterowały tu formacje Urzędu Bezpieczeństwa, Szkoła Wojskowa i jednostka 
wojskowa. W latach wojny zginęło wielu wykładowców, absolwentów i studentów 
CIWF i AWF, wśród nich: Józef Baran-Bilewski – olimpijczyk, Bronisław Czech – olim-
pijczyk, Janusz Kusociński – mistrz olimpijski, Eugeniusz Lokajski – olimpijczyk, Le-
szek Lubicz-Nycz – olimpijczyk, Jerzy Nadolski – dyrektor CIWF (Tablica pamiątkowa 
ku czci poległych i pomordowanych mieści się przy wejściu do gmachu, obok filarów). 
1946 (9 grudnia) W sali internatu żeńskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 1946/47. Tydzień wcześniej naukę podjęło 108 studentów. Pierw-
szym po wojnie dyrektorem AWF został płk Stanisław Górny.
1947 (lipiec) Henryk Grunwald, jeden z najwybitniejszych polskich artystów – ma-
larz, grafik, metaloplastyk, zaprojektował godło uczelni: metalowe litery AWF – 
w pionie, w otoczeniu dębowych liści (w emalii). 
1948 (czerwiec) Przeprowadzono pierwsze egzaminy magisterskie dla absolwentów 
AWF sprzed 1939 roku.
1949 (27 lipca) Nadzór nad AWF przejmuje Główny Urząd Kultury Fizycznej. Uczelnię 
przekształcono w cywilną szkołę akademicką pod nazwą: Akademia Wychowania Fi-
zycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Ustanowiono nową strukturę uczel-
ni, powołano Wydział Wychowania Fizycznego. Pierwszym rektorem został Edmund 
Kosman. Latem odbyły się pierwsze obozy dydaktyczne w Giżycku (dzisiaj Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich); w 1959 roku przeniesiono je do własnego ośrodka let-
nich sportów w Pięknej Górze.
1949 (24 listopada) Powołano klub sportowy AZS-AWF Warszawa. Przewodniczą-
cym Zarządu został student III roku Zenon Kmieć.
1957 (1 listopada) W Zieleńcu, na Dolnym Śląsku, uruchomiono ośrodek narciarski. 
Zieleniec już wcześniej – od końca lat czterdziestych – był miejscem obozów narciar-
skich studentów AWF, obok Krynicy, Szczyrku, Hali Szrenickiej i Hali Gąsienicowej.

1959 (30 listopada) AWF, jako pierwsza w kraju uczelnia wychowania fizycznego – 
uzyskała prawo nadawania stopnia doktora w dziedzinie wychowania fizycznego 
Obrona pierwszej rozprawy doktorskiej na AWF, odbyła się rok później, była to pra-
ca mgr. Zygmunta Bielczyka. Pierwszym, który uzyskał stopień doktora w dziedzinie 
wychowania fizycznego był mgr Roman Trześniowski, broniąc rozprawę w Instytucie 
Naukowym Kultury Fizycznej (10 grudnia 1959 r.).
1966 (11 lipca) Uczelnia uzyskała uprawnienia do przeprowadzania przewodów ha-
bilitacyjnych w zakresie nauk o wychowaniu fizycznym. Rok później, pierwszy prze-
wód habilitacyjny (dr Andrzej Wohl). 
1970-73 Rozszerzono znacząco działalność dydaktyczną, powołano „Punkty Konsul-
tacyjne AWF w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Lublinie, Mielcu i Pruszkowie.
Rok 1970 (1 sierpnia) Utworzono Filię AWF w Białej Podlaskiej (Zarządzenie MOiSzW 
i GKKFiT). Zastępcą rektora ds. Filii został doc. dr Erazm Wasilewski. 
1971 (1 października) Głęboka reorganizacja uczelni. W struktury AWF włączony został 
Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Zlikwidowano Katedry, powołano Instytuty: Nauk 
Biomedycznych; Nauk Humanistycznych; Sportu; Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ru-
chowej; Medycyny Sportu, ponadto kilka zakładów i jednostek międzyinstytutowych.
1984 (24 lipca) Utworzono Wydział Rehabilitacji Ruchowej.
1990 (8 czerwca) Na wniosek Senatu uczelni, Sejm RP podjął uchwałę w sprawie 
przywrócenia nazwy z 1938 roku: ”Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie”. Na głównym dziedzińcu uczelni odsłonięto pomnik Marszałka.
1992 (10 listopada) Nadano pierwsze doktoraty honoris causa: prof. dr hab. Halinie 
Milicerowej, prof. dr. hab. Romanowi Trześniowskiemu, prof. dr. hab. Stefanowi Wo-
łoszynowi.
1993 (27 września) Wydział Rehabilitacji uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej. (Pierwszy przewód doktorski na Wydziale: 
Hanna Tchórzewska w 1994r.). 
1993 (1 października) Restrukturyzacja uczelni. Powrót do systemu opartego w zna-
czącym zakresie na katedrach i zakładach.
1997 (21 lutego) Ustanowiono studia magisterskie na kierunku „Turystyka i Rekreacja”.
1997 (22 lipca) Zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie Stowarzysze-
nie Absolwentów AWF, wcześniej działające z przerwami od ponad dwudziestu lat, 
inicjatorem jego pierwszej edycji był Mieczysław Klimaj, późniejszy prezes honorowy 
Stowarzyszenia. Prezesem został Janusz Wachowiak.
1998 (7 lipca) Uchwałą Senatu powołana została „Aleja Absolwentów”. Opiekę nad 
nią sprawuje Stowarzyszenie Absolwentów AWF. 
2000 (9 września) Uroczyste przekazanie władzom uczelni, podczas Zjazdu Absol-
wentów AWF z okazji 70-lecia AWF, sztandaru Akademii Wychowania Fizycznego, 
ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów AWF.
2001 (19 września) 29 listopada ustanowiono dniem obchodów Święta Uczelni.
2008 (28 stycznia) Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 
otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.
2008 (24 października) Stowarzyszenie Absolwentów AWF uzyskało status Organi-
zacji Pożytku Publicznego.
2010 (26 października) Powołano Wydział Turystyki i Rekreacji.
2013 (29 listopada) W dniu Święta Uczelni uroczyście odsłonięto Głaz Absolwentów, 
posadowiony w Alei Absolwentów, jako symbol więzi absolwentów z Alma Mater.

Oprac. Ryszard Wysoczański

Źródła:
Akademia Wychowania Fizycznego. Księga Pamiątkowa 1929-2010. (Praca zbiorowa. 
Red. Hądzelek K., Zuchora K.), AWF, Stowarzyszenie Absolwentów, Estrella, 2010.
Dorcz W.: Zestawienie wydarzeń. Maszynopis niepubl. 2014. 
Gniewkowski W.: Kronika (w:) Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. 
Red. Kolegium pod kier. Gilewicza Z., SiT, 1960.
Jaślikowska-Sadowska T. (red.): Od Filii do Wydziału WF w Białej Podlaskiej. Za-
miejscowy Wydział WF w Białej Podlaskiej, 2005.
Rotkiewicz M., Hądzelek K.: 70-lecie CIWF-AWF. Kartki z historii. „Sport Wyczyno-
wy”, nr 9-10, 2000. 
Wspomnienia absolwentów CIWF-AWF z lat 1929-39, (Wybór i opracowanie Trześ-
niowski R.) Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2000.
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Akademia Wychowania Fizycznego 
stanowi jeden z najbardziej interesu-
jących przykładów polskiej architek-
tury międzywojennej. Jest dziełem 
wybitnego architekta profesora Ed-
gara Norwertha.

W nurcie funkcjonalizmu
W  chwili  powstania  Centralny  In-

stytut  Wychowania  Fizycznego  był 
jednym z największych obiektów tego 
typu w Europie. Wyróżniał go niespo-
tykany u nas modernistyczny rozmach 
w  nurcie  umiarkowanego  funkcjona-
lizmu.  Harmonijna  kompozycja  jego 
elementów  stworzyła  jeden  z  najpięk-
niejszych  przykładów  nowoczesnej 
polskiej  architektury  międzywojen-
nej.  Architekt,  uwzględniając  funkcjo-
nalne  przeznaczenia  obiektów  nadał 
im  zróżnicowaną  formę.  Dynamiczne 
budowle,  równoważone  mniejszymi 
akcentami,  przechodzą  do  spokojniej-
szych brył, co dobrze widać w zabudo-
wie gmachu głównego, rozkładzie cen-
tralnego dziedzińca i dalej położonych 
obiektów.  Równorzędnym  elementem 
całego zespołu, obok budynków Insty-
tutu,  stała  się  otaczająca  go  przyroda, 
tworząc jednolity zespół urbanistyczny, 
środowisko przyjazne uprawianiu spor-
tu, nauce, rozrywce i wypoczynkowi. 

Już  w  czasie  budowy  Instytut  bu-
dził wielkie zainteresowanie i podziw 
w Polsce oraz poza granicami, stał się 
obiektem wycieczek specjalistów, go-
ści zagranicznych, polityków, różnych 
delegacji i dziennikarzy. 

Kim był projektant cIWF?

Edgar  Norwerth  był  wszechstron-
nie  wykształconym  w  Rosji  twórcą 
o  dużym  wyczuciu  formy  i  estetyki. 
Jego  artystyczna  osobowość  ewo-
luowała  poprzez  klasycyzm,  rosyj-
ski  konstruktywizm,  po  europejski, 
wówczas  awangardowy,  modernizm. 
W jego pracach późniejszych znajdzie-

my także powroty i odniesienia do kla-
sycyzmu.  W  twórczości  Edgara  Nor-
wertha  ciągle  są  żywe  umiejętności 
nabyte w rosyjskich uczelniach, w któ-
rych pracował jako profesor ze znako-
mitymi twórcami tamtych czasów. 

Poza pracą inżyniersko-projektową 
w polu naukowych zainteresowań Pro-
fesora  znalazły  się  urbanistyka  oraz 
teoria  i  krytyka  architektury. Otwar-
ty na nowe prądy światowej architek-
tury,  w  Polsce  uchodził  za  awangar-
dzistę i twórcę odważnych rozwiązań 
projektowo-inżynierskich. 

cIWF – przejaw artystycznej wy-
obraźni podporządkowanej funkcji

W kompleksie CIWF wyjątkowym 
i pionierskim obiektem była najwięk-
sza w Europie,  kryta  hala  sportowa 
130  m  długości  bez  wewnętrznych 
podpór, gdzie zastosowano w tej skali 
unikatową  konstrukcję  ramowo-żel-
betową.  Rozmach  architektoniczne-
go projektu Norwertha uwidaczniają 
pierwotne, niestety nie zrealizowane, 
plany CIWF ze stadionem reprezen-

tacyjnym, krytą pływalnią, pawilona-
mi  sportowymi,  torem  wioślarskim 
i dalszymi obiektami. 

W  swojej  szerokiej  działalności 
Norwerth  pozostawał  wysmakowa-
nym  i  wrażliwym  artystą, można  po-

wiedzieć  –  bardziej  artystą  niż  bu-
downiczym. Poczucie estetyki okazał 
także w projektowaniu naszej Uczelni. 
Mimo  programowych  założeń  funk-
cjonalizmu, pozwalał  sobie na pewne 
odstępstwa,  jak  np.  w  projektowaniu 
fontanny z terenem reprezentacyjnym 
jako „daniny tej skromnej dozy roman-
tyzmu, jakiej dopuścił się autor”*. Jed-
nak w warunkach  „skrajnej  oszczęd-
ności”  jak  pisze  projektant  –  „Żadna 
forma,  żaden  element  kompozycyjny, 
nie  poparty  warunkiem  bezwzględnej 
konieczności,  nie  miał  najmniejszych 
widoków przyjęcia go przez komitet bu-
dowy”**.  Może  kiedyś  spełnimy  ma-
rzenia Profesora, wznosząc na terenie 
AWF piękną fontannę im. Edgara Nor-
wertha. 

Przełamując oszczędność i mono-
tonię budowli typowego funkcjonali-
zmu Norwerth wprowadzał do nich 
łuki w  loggiach wejściowych  i wnę-
trzach, ryzality, okrągłe okna, owalne 
profile budynków, różnicował podło-
gi i drogi przy użyciu kontrastowego 
sztucznego  kamienia  oraz  bazaltu. 
Nawet  masywnych  filarów  nie  po-
zostawił  bez  elementów  subtelnych 
motywów dekoracyjnych. Tworzą  je 
pionowe  i  poziome  rzędy  drobnych 
rowkowań  na  krawędziach  9  zary-
sowanych segmentów każdego z 16 
słupów kolumnady „propylejów”. Na 
klatkach  schodowych  i  korytarzach 
odnajdziemy pasy i narożniki z czar-
nego sztucznego kamienia, podobny 
kontrast daje czarna kostka bazalto-
wa  z  szarym  granitem  w  brukowa-

*, ** Edgar Norwerth Architektura i Budownic-
two 1930, nr 11 s. 416, 426

Edgar Aleksander Norwerth

Edgar Aleksander Norwerth 
ARCHIteKt-ARtyStA
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Fotografie:
1 – Aleja CIWF, lata 30.
2 – Data założenia CIWF w bramie  

wjazdowej
3 – Dawne ambulatorium jako akcent 

równoważący wieżę

nych  alejach.  W  takim  zestawieniu 
w  bramie  głównej  widnieje  data  za-
łożenia CIWF 1928,  stylizowana bu-
sola, oraz 6 kół między filarami. Jak 
widzimy  projektant  z  równą  uwagą 
traktował  całość  jak  i  detal,  a  jego 
„sumienie  architektoniczne”  oraz, 
dodajmy,  artystyczne  nie  pozwala-
ły  na  budowanie  czysto  techniczne 
i funkcjonalne bez smaku i wyczucia 
artystycznego. 

Poza  walorami  architektoniczny-
mi  kompleksu  CIWF  warto  docenić 
wyobraźnię  twórcy  przewidującego 
dalszy  rozwój Uczelni  zważywszy,  że 
ówczesna  szkoła  liczyła  początkowo 
120-250  słuchaczy,  a  dziś  w murach, 
obiektach  i  pięknym  otoczeniu  przy-
rody  projektowanych  przez  Norwer-

tha przebywa, uczy się i trenuje wielo-
krotnie więcej osób. 

Ważniejsze daty z życiorysu 
Norwertha

Edgar Norwerth urodził się dnia 7 
kwietnia  1884  r.  w  Villiers  du  Rivage 
w Coppet w pobliżu Genewy, zmarł 19 
września 1950 r. w Warszawie. Twórca 
wybitnie utalentowany, inżynier, archi-
tekt, urbanista, krytyk i teoretyk archi-
tektury, profesor wykładowca, artysta 
grafik  i  publicysta.  Źródła  rosyjskie 
podają, iż pochodził z polskiej rodziny 
szlacheckiej,  która  zamieszkiwała  na 
pograniczu  polsko-tureckim.  Był  sy-
nem adwokata Jana Norwertha i matki 
Otylii Kosteckiej. Pod koniec XIX wie-
ku rodzina przeniosła się do Moskwy, 

gdzie ukończył studia w Instytucie In-
żynierów Komunikacyjnych, studiował 
też w Instytucie Inżynierów Cywilnych 
w Petersburgu, wykładał na Politechni-
ce Moskiewskiej, w 1918 r. został pro-
fesorem  Moskiewskiej  Szkoły  Malar-
stwa, Rzeźby i Architektury. Od 1920 r. 
wykładał  w  Wyższych  Pracowniach 
Artystyczno-Technicznych  i  Wyższej 
Szkole Technicznej. 

W  latach  późniejszych  brał  udział 
w  licznych  konkursach,  projektował 
i budował duże obiekty przemysłowe 
w stylu konstruktywizmu przemysło-
wego. Poza działalnością inżyniera ar-
chitekta tworzył akwaforty, drzewory-
ty i ekslibrisy dla czołowych polskich 
bibliofilów. W 1923 r. został prezesem 
sekcji  architektury  Moskiewskiej 

1

2 3
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Akademii Sztuk Pięknych. W sierpniu 
1924  r., wraz  ze  swoją  rosyjską  żoną 
Marią,  Norwerth  wyjechał  na  Mię-
dzynarodowy  Kongres  Architektów 
w Londynie, skąd już nie wrócił do Ro-
sji sowieckiej i repatriował do Polski.

Zamieszkał  i  pracował  w  Warsza-
wie, gdzie  rozwinęła  się  jego kariera 
jako  poszukującego  awangardzisty 
i  przedstawiciela  europejskiego  mo-
dernizmu.  W  latach  1926-1930  objął 
profesurę  na Wydziale  Inżynierii  Lą-
dowej Politechniki Warszawskiej. Brał 
udział w licznych konkursach, opraco-
wał  i zrealizował projekty wielu poje-
dynczych budynków i grupowych ze-
społów. Wiele  z nich  istnieje do dziś 
jak nasza AWF.

Jako  publicysta,  analityk  i  krytyk 
architektury  współpracował  z  czaso-
pismami  „Architektura  i  Budownic-
two” oraz „Arkady”, gdzie zamieszczał 
liczne  artykuły,  komentarze,  analizy, 
sprawozdania i recenzje.

Po  drugiej  wojnie  światowej  włą-
czył się do programu odbudowy kom-
pleksu naszej Akademii Wychowania 
Fizycznego,  która  częściowo  została 
zakończona w 1948  r. Po  jego śmier-
ci w 1950 r., rozpoczęto i prowadzono 
rozbudowę AWF według jego projek-
tów. W  ich wyniku zbudowano nowe 
skrzydło  internatu  żeńskiego,  prze-
budowano drugie piętro części  inter-
natowej  (wówczas  męskiej)  gmachu 
głównego na sale seminaryjne i zakła-
dy naukowe, wykończono halę sporto-
wą,  zbudowano  nowe  skrzydło  inter-
natu  męskiego,  przebudowano  dwa 
główne  stadiony,  nadbudowano  dru-
gie piętro w dwóch budynkach miesz-
kalnych. 

Waldemar Dorcz

Fotografie:
4 – Dworzec kolejowy w Będzinie 1927-

1931
5 – Kasyno oficerskie Domu Wypoczynko-

wego w Cetniewie 1931-1933
6 – Sanatorium w Otwocku 1935
7 – Dom Zgromadzenia Szlacheckiego 

w Witebsku 1914

4

5

76
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Willem  van  de  Poll  (1895-1970)  to 
głośny  holenderski  fotografik  repor-
tażysta,  absolwent  prestiżowej  szkoły 
fotograficznej  w  Wiedniu,  pracujący 
dla  dużych  agencji  prasowych.  Po  II 
wojnie światowej oficjalny  fotograf ho-
lenderskiej rodziny królewskiej. Został 
zaproszony  do  Polski  na  uroczystość 
otwarcia  w  dniu  29  kwietnia  1934  r. 
przez Prezydenta Polski Ignacego Mo-
ścickiego nowoczesnego lotniska War-

szawa - Okęcie. Wydarzenie prestiżowe 
dla młodego, niezamożnego kraju, któ-
ry dopiero od 16 lat cieszył się niepod-
ległością. Uznany holenderski dzienni-
karz  i  fotograf  postanowił,  przy okazji 
fotografowania portu lotniczego, stwo-
rzyć  reportaż  o Warszawie  i  jej  życiu, 
na co uzyskał zgodę MSZ. Z jego dwu-
krotnego pobytu w Polsce w 1934 r., po-
wstało kilkaset zdjęć dokumentujących 
Dworzec Lotniczy Okęcie, biura Lotu, 

Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej. 
W  jego  zbiorach  znajdujemy  portre-
ty  znaczących  osobistości  Warszawy 
w  tym  polityków,  artystów,  arystokra-
cji,  lotników  i  sportowców.  Wystawa 
jego  zdjęć  w  Domu  Spotkań  z  Histo-
rią  wzbudziła  wielkie  zainteresowanie 
warszawiaków,  szczególnie  fotografie 
nowoczesnych  rozwiązań  architekto-
nicznych  szybko  modernizującej  się 
stolicy.  Nie  mogło  zabraknąć  zdjęć 

cIWF na zdjęciach 
Willema van de Polla z 1934 r.

1 2

4

3

5
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z  Centralnego  Instytutu  Wychowania 
Fizycznego,  niedawno  oddanego  no-
woczesnego campusu naukowo-dydak-
tycznego na Bielanach, chluby Warsza-
wy i Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
w  którego  gestii  się  znajdował.  War-
to  przypomnieć,  ze  zwiedzanie CIWF 
znajdowało się zazwyczaj w programie 
oficjalnych  delegacji  zagranicznych. 
Na doskonałych  i  artystycznych  zdję-
ciach wspaniale  się  prezentuje  zespół 
budynków uważany za jeden z najwięk-
szych i najbardziej udanych w Warsza-
wie  przykładów  architektury  funkcjo-
nalnej. Autor projektu,  architekt prof. 
Edgar  Norwerth,  zagospodarowując 
tereny na Bielanach, kładł duży nacisk 
na  wykorzystanie  naturalnego  krajo-
brazu,  na  zachowanie  starych  drzew, 
na  pokrycie  zielenią  całego  obszaru 
uczelni. Fotograf wykonał portrety wy-
bitnych pracowników uczelni, znanych 
studentów sportowców  i  zajęć dydak-
tycznych.

Jerzy Chełmecki

Fotografie:
1 – Zygmunt Gilewicz, dyrektor CIWF 
2 – studentka CIWF,
3 – ćwiczenia oddechowe,
4 – ćwiczenia z piłką,
5 –  w środku Halina Milicerowa,
6 – Bronisław Czech, 
7 – Eugeniusz Lokajski (na czele grupy) 

prowadzi zajęcia z lekkoatletyki,
8 – pracownia chemii analitycznej, zajęcia 

prowadzi profesor Aleksander Kelus,
9 – studenci demonstrują technikę rzutu 

oszczepem (drugi z lewej Eugeniusz 
Lokajski).

6 9

8

7
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Dyrektorzy i Rektorzy CIWF-AWF 1929-2014

W okresie 85-letniej działalności cIWF
-AWF funkcję kierownika uczelni (dy-
rektora, rektora) sprawowało 17 osób. 
od założenia uczelni do wybuchu dru-
giej wojny światowej miała ona trzech 
dyrektorów. W pierwszej powojennej 
kadencji władza spoczywała także 
w rękach dyrektora. stanowisko rek-
tora, wzorem innych uczelni akade-
mickich, powołano w 1950 roku. Kil-
ka osób tę funkcję sprawowało przez 
więcej niż jedna kadencję
Notami biograficznymi opatrzyliśmy 
pierwszych dyrektorów cIWF.

Dyrektorzy

Płk  dr  Władysław  Osomolski 
(1930-1931); płk dr Zygmunt Gilewicz 
(1931-1938);  płk  dr  Zygmunt  Nadol-
ski  (1938-1939); płk Stanisław Górny 
(1946-1949).

Rektorzy 
Edmund  Kosman  (1950-1956); 

prof.  dr  hab.  Stanisław  Bilewicz 
(1956-1959);  prof.  dr  Zygmunt  Gi-
lewicz  (1959-1960);  prof.  dr  Stefan 
Wołoszyn (1960-1971); prof. dr Tade-
usz  Ulatowski  (1971-1974);  doc.  dr 
Erazm Wasilewski  (1974-1977);  prof. 
dr  hab.  Maciej  Skład  (1977-1981); 
prof.  dr  Tadeusz  Ulatowski  (1981-
1987);  prof.  dr hab. Mieczysław Wit-
kowski (1987-1990); prof. dr hab. Zbi-
gniew Krawczyk (1990-1996); prof. dr 
hab.  Henryk  Sozański  (1996-2002); 
prof. dr hab. Andrzej Wit (2002-2005); 

prof. dr hab. Henryk Sozański (2005-
2008); prof. dr hab. Alicja Przyłuska-
Fiszer  (2008-2011);  prof.  dr  hab. An-
drzej Mastalerz (2011- ).
Władysław Leon Osmolski (1883-1935).  Dok-
tor  medycyny.  Pułkownik.  Bakte-
riolog,  okulista,  chirurg.  Członek 
Międzynarodowej  Komisji  do  Walki 
z Dżumą (brał udział w wyprawach do 
Azji, Arabii,  Syrii,  Palestyny, Egiptu). 
Działacz  niepodległościowy  w  latach 
pierwszej  wojny  światowej.  Naczelny 
lekarz  Polskiej  Organizacji  Wojsko-
wej.  Związany  z  tzw.  ruchem  higie-

nicznym,  pełnił m.in.  funkcję  lekarza 
Ogrodów im. Raua w Warszawie. Czło-
nek  pierwszego  polskiego  zespołu 
lekarzy  szkolnych.  Jeden  z  twórców 
medycyny  sportu,  współautor  pierw-
szego  polskiego  podręcznika  z  tego 
zakresu. Prezes  I Zjazdu Towarzystw 
Gimnastycznych i Sportowych (1918). 
Współzałożyciel  i  członek  Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Wydawca pi-
sma  „Sport Polski”  (1918),  założyciel 
dwutygodnika  „Wychowanie  Spor-
towe  i  Wojskowe”,  przekształconego 
później  w  „Stadion”.  Redaktor  „Le-
karza  Wojskowego”.  Prezes  Związku 
Dziennikarzy Sportowych, prezes Pol-
skiego  Związku  Narciarskiego,  kie-
rownik polskiej reprezentacji na Zimo-
we Igrzyska Olimpijskie w Chamonix 
(1924).  Dowódca  Centralnej  Wojsko-
wej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Po-
znaniu (1926-1929), od 1 stycznia 1930 
roku – dyrektor Centralnego  Instytu-

tu Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie  i  wykładowca  teorii  wychowania 
fizycznego. W 1931 roku odwołany ze 
stanowiska, objął komendanturę Szko-
ły  Podchorążych  Sanitarnych,  a  póź-
niej  został  szefem  sanitarnym  przy 
Dowództwie  Okręgu  Korpusu  w  Po-
znaniu.  Odznaczony  m.in.  Krzyżem 
Walecznych  –  czterokrotnie  i  Krzy-
żem  Oficerskim  Orderu  Odrodzenia 
Polski. Zmarł nagle na serce 7 kwiet-
nia 1935 r. w drodze do Liberii, gdzie 
miał  objąć  kierownictwo  państwowej 
sekcji chorób tropikalnych.

Zygmunt Gilewicz (1880-1960).  Doktor  me-
dycyny.  Generał  brygady.  Profesor 
nadzwyczajny, teoretyk wychowania fi-
zycznego. Rozwijał działalność w dzie-
dzinie  przyrodolecznictwa,  specjalizu-
jąc  się  w  balneologii,  klimatoterapii, 
dietetyce.  Ordynator  kliniki  terapeu-
tycznej  w  Kijowie,  prowadził  zakład 
leczniczy  w  Dźwińsku,  organizował 
sanatorium  na  Kaukazie.  W  czasie 
pierwszej wojny światowej lekarz woj-
skowy  w  armii  carskiej.  Pod  koniec 
wojny  znalazł  się  w  oddziałach  pol-
skich  jako  lekarz  dywizji.  W  kampa-
nii  roku 1920 organizator  leczniczych 
placówek  w  Warszawie.  Był  kolejno 
dowódcą  batalionu  sanitarnego,  ko-
mendantem szpitala wojskowego, sze-
fem  sanitarnym Wojskowego Okręgu 
Pomorskiego,  komendantem  Szkoły 
Podchorążych  Sanitarnych.  W  roku 
1931  jako  lekarz wojskowy w  stopniu 
pułkownika, został dyrektorem CIWF 

gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz płk dr Jan Nadolskipłk dr Władysław Leon Osmolski
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i wykładowcą teorii wychowania fizycz-
nego. Redaktor miesięcznika „Wycho-
wanie Fizyczne”, członek Rady Nauko-
wej Wychowania Fizycznego, inicjator 
starań o uzyskanie przez Uczelnię peł-
ni  praw  akademickich.  Odwołany  ze 
stanowiska  dyrektora  w  1938  roku. 
W okresie drugiej wojny światowej szef 
służby sanitarnej PCK. Za zasługi pod-
czas oblężenia Warszawy odznaczony 
Krzyżem  Walecznych.  W  latach  oku-
pacji  w  konspiracji  (ps.  „Narkotyk”). 
W  czasie  Powstania  Warszawskiego 
lekarz na Starówce – odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po 
wyzwoleniu  organizator  Państwowej 
Rady Wychowania Fizycznego  i Przy-
sposobienia Wojskowego. Kierując  jej 
pracami, przygotowywał powołanie do 
życia zniszczonej po wojnie Akademii 
Wychowania  Fizycznego.  Twórca  Za-
kładu Teorii  i Metodyki Wychowania 
Fizycznego.  Wieloletni  dziekan,  pro-
rektor  i  rektor  (1959-1960)  uczelni. 

Członek  licznych  towarzystw  nauko-
wych kultury fizycznej oraz Głównego 
Urzędu  Kultury  Fizycznej,  a  następ-
nie  Głównego  Komitetu  Kultury  Fi-
zycznej.  Odznaczony  m.in.  Krzyżem 
Komandorskim  Orderu  Odrodzenia 
Polski.  Zmarł  po  długiej  chorobie  15 
września 1960 roku.
Jerzy Nadolski (1885-1940).  Doktor  medy-
cyny. Pułkownik. W okresie pierwszej 
wojny światowej w Legionach Polskich 
jako lekarz, w tym lekarz naczelny Ko-
mendy Legionów w Kozienicach, póź-
niej lekarz pułkowy; dalej – w już Woj-
sku  Polskim  –  lekarz  naczelny  pułku 
artylerii,  dowódca  pociągu  sanitarne-
go, następnie szef  służby sanitarnej 5 
Lwowskiej Dywizji Piechoty. Po wojnie 
m.in.  komendant  Szpitala  Okręgowe-
go w Toruniu,  szef  sanitarny Okręgu 
Korpusu w Krakowie,  później w War-
szawie. W 1938 roku został mianowa-
ny  dyrektorem  CIWF.  Kontynuując 
starania uczelni o uzyskanie praw aka-

demickich,  doprowadził  do  przemia-
nowania  CIWF  w  Akademię  Wycho-
wania Fizycznego – i 8 maja tego roku 
został mianowany pismem Prezydenta 
RP dyrektorem AWF. W czasie drugiej 
wojny  światowej  sprawował  komendę 
nad szpitalnictwem wojskowym w rejo-
nie Chełma. Rezygnując z możliwości 
wyjazdu do Rumunii objął opiekę nad 
rannymi w Łucku. Tam aresztowało go 
NKWD. Wywieziony do Starobielska. 
Został rozstrzelany w więzieniu w Char-
kowie,  jako więzień Starobielska  z nr 
2337. Ostatnią wiadomość do rodziny 
wysłał 17 marca 1940 roku. Odznaczo-
ny m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległo-
ści, Krzyżem Walecznych – czterokrot-
nie, Złotym Krzyżem Zasługi. 

Opracował: rw 
Źródła: Bogusz A. – Jerzy Nadolski; Przewęda R. – 
Zygmunt Gilewicz; Przewęda R. – Władysław L. 
Osmolski (w:) K. Hądzelek, A. Mazur (red.) Słownik 
Biograficzny Pracowników CIWF i AWF, tom I, AWF 
w Warszawie, 2000 r.

AlEJA AbsolWENtóW

Zaangażowanie absolwentów 
w akcję modernizacji Alei 
Absolwentów nieco osłabło. 
Cieszymy się z faktu, że to 
przedsięwzięcie wsparło 
267 osób, ale brakuje nam 
jeszcze około 15 000 złotych 
na pokrycie kosztów ułożenia 
chodnika. Chcielibyśmy 
zakończyć tę część projektu 
modernizacji Alei do Zjazdu 
Absolwentów, który odbędzie 
się w dniach 5-6 września 2015 
roku, prosimy zatem o większe 
wsparcie tej akcji. 

Oto kolejni darczyńcy:
Barbara Kondratowicz
Krystyna Kacperczyk
Danuta i Edmund Chichomscy
Franciszek Mikucki
Elżbieta Kordan
Janina Górowska
Krystyna Wleciał
Gabriel Mościcki

Przypominamy, że pieniądze 
można wysłać na nasze konto:

66 1090 1014 0000 0000 0303 5233
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To  tytuł  albumu  jaki  ukazał  się 
okazji 70-lecia tego wydarzenia jakie 
obchodziliśmy  1  sierpnia  bieżącego 
roku. Autor, Zbigniew Chmielewski, 
znany  dziennikarz,  były  szef  redak-
cji  sportowej  Polskiej  Agencji  Pra-
sowej podjął  się  żmudnej  pracy,  aby 
udokumentować  wkład  sportowców 
w    patriotycznym  zrywie  po  latach 
konspiracji  przeciw  niemieckiemu 
okupantowi.  Badając  archiwa,  róż-
ne  publikacje  prasowe  i  książkowe 
o Powstaniu szczegółowo opisał w ja-
kich zgrupowaniach i oddziałach Ar-
mii Krajowej oraz gdzie w Warszawie 

walczyli ci, którzy do września 1939 r. 
uprawiali sport a podczas okupacji – 
choć to było zabronione przez Niem-
ców – po kryjomu trenowali i rozgry-
wali konspiracyjne mistrzostwa. A jak 
trzeba było stanęli do walki z bronią. 
I zapisali się na kartach historii jako 
gorliwi  patrioci...  Chmielewski  doli-
czył się, że 1 sierpnia 1944 r. w dniu 
wybuchu Powstania stanęło do walki 
blisko 800 sportowców reprezentują-
cych wiele dyscyplin, wśród nich 26 
olimpijczyków  w  tym  6 medalistów. 
Nie tylko z warszawskich klubów: Po-
lonii, Legii, AZS, Sarmaty, Warszaw-
skiego  Towarzystwa  Wioślarskiego 
(WTW),  Skry,  także m.in.  z  Yacht 
Klubu  Polski  i  ZHP  z  Gdyni  i  Orło-
wa, Lwowa  i  innych miast  i miejsco-
wości. Chmielewski nie tylko podaje 
ich nazwiska, stopnie wojskowe, peł-
nione  funkcje,  gdzie walczyli  i…  gi-
nęli. Poległo ponad 120, najwięcej aż 
37 z AZS, Polonii i Skry po 14. WTW 
i Legii po 10.

Warto  wymienić  wspomnia-
nych medalistów  olimpijskich:  rtm. 
Henryk  Roycewicz  „Leliwa”,  srebr-
ny medalista w drużynowym WKKW 

w  1936  r.  w  Berlinie,  dowódca  bata-
lionu  „Kiliński;  Maria  Kwaśniewska 
„Maryla”, brązowa medalistka w  rzu-
cie oszczepem w 1936 r. w Berlinie, po 
wojnie  wieloletnia  działaczka  PZLA 
i PKOl; Edward Kobyliński, wioślarz, 
brązowy medalista  w  1932  r.  w  Los 
Angeles;  Jerzy  Ustupski  wioślarz, 
brązowy medalista w 1936  r. w Berli-
nie; Tadeusz Fridrich  i Adam Papee, 
szermierze, podwójni drużynowi brą-
zowi  medaliści  w  1924  r.  w  Paryżu 
i w 1928 r. w Amsterdamie.

W  Powstaniu  walczyli  też medaliści 
konkursów sztuki: rzeźbiarze Józef Klu-

kowski  złoty  (1932)  i  srebrny  (1936), 
śmiertelnie  ranny;  Stanisław  Ostoja-
Chrostowski, brązowy medal w 1936 r.

Nie  przeżył  Powstania  lekkoatle-
ta Eugeniusz Lokajski  „Brok”,  absol-
went i wykładowca CIWF (poprzednik 
AWF),  olimpijczyk  z  Berlina,  rekor-
dzista  Polski  w  rzucie  oszczepem 

(73,27 m w 1936 r. (!)). Walczył z bro-
nią  i  aparatem  fotograficznym  doku-
mentując  wydarzenia.  Oficer  łączni-
kowy  Komendy  Warszawskiej  AK. 
Zginął tuż przed końcem powstania.

Powstańcy  sportowcy  brali  udział 
w wielu brawurowych akcjach zakoń-
czonych powodzeniem. Rtm. Henryk 
Roycewicz  dowodził  zwycięskim  ata-
kiem  na  PASTĘ,  centralę  telekomu-
nikacji  w  Śródmieściu.  Chmielewski 
opisuje też brawurowy, zwycięski atak 
na koszary niemieckie przy ul. Koszy-
kowej,  w  którym  brali  udział  repre-
zentanci Polski w tenisie i lekkoatleci. 

I  wiele  innych.  Wymienia  nazwiska 
i  dyscypliny  jakie  uprawiali.  Sporo 
z  nich  stało  się  po  wojnie  znanymi 
działaczami  kultury  fizycznej  i  spor-
tu.  Tekst  jest  bogato  ilustrowany  ar-
chiwalnymi zdjęciami, wieloma nigdy 
dotąd nie publikowanymi. 

Andrzej Martynkin

SPORTOWCY 
W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM
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doktoranckie.  W  czasach,  kiedy  ja 
i  wcześniejsze  roczniki  kończyliśmy 
studia  doktoranckie,  słuchaczami 
byli  absolwenci  i  pracownicy  AWF. 
Przyrost własnej kadry naukowej na-
stępował  w  ramach  funkcjonującego 
wówczas systemu finansowania Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go.  Te  braki w  kadrze muszą  zostać 
uzupełnione.  Nie  będzie  to  jednak 
łatwe,  gdyż  ograniczenia  w  zakresie 
programów  kształcenia  wymuszone 
poziomem  finansowania  szkolnictwa 
wyższego nie sprzyjają rozwojowi ka-
dry  dydaktycznej.  Takie  możliwości 
istnieją  natomiast  w  obszarze  nauki. 
Dlatego błędne i szkodliwe jest prze-
konanie,  że  w  uczelni  akademickiej 
nauka może być  traktowana  jako do-
datek do dydaktyki. Dziś trzeba sobie 
uświadomić,  że  rozwój kadry Akade-
mii może i musi następować w efekcie 
rozwoju  badań  naukowych  na  rzecz 
sportu  i  zdrowia  społeczeństwa.  Po-
trzebujemy  wypracowania  nowej  ko-
mercyjnej  oferty  dydaktycznej.  Aka-
demia  może  dowolnie  kształtować 
swoją  ofertę  studiów.  Ważne  jednak 
jest  to,  by  nie  budować  jej  opierając 
się  na  typowym  absolwencie  szkoły 
średniej,  ale  absolwentach  różnych 
szkół wyższych, a także osób, które in-
teresują nowe obszary wiedzy i które 
pragną  rozwijać  swoje  nowe  kompe-
tencje. Akademia umożliwia zdobycie 
kompetencji  poszukiwanych  obecnie 
w  wielu  obszarach  życia  społeczne-
go  i  gospodarki. Musi  jednak  posze-
rzyć i podnieść poziom kadry w tych 
obszarach, a wówczas efektem będzie 
ich  rozwój.  Potrzebne  jest w  tym  za-
kresie  współdziałanie  z  naukowcami 
z  innych  uczelni,  w  tym  zagranicz-
nych.  To  proces  ewolucyjny.  Liczę 
przy  tym  na  aktywność  autonomicz-
nych wydziałów naszej uczelni.
Transformacja ustrojowa, jaka dokonała 
się w Polsce po 1989 roku odbiła się także 
na życiu Akademii. Jak inne uczelnie, zy-
skała autonomię, swobodę działań progra-
mowych, jednak równocześnie pojawiły się 
inne problemy, m.in. zdobywanie środków 
finansowych niezbędnych dla zapewnienia 
egzystencjalnych potrzeb uczelni…

Egzystencjalne potrzeby Akademii 
powinny być zaspokajane poprzez do-
tację MNiSzW, które zleca wykonanie 
zadań związanych z kształceniem stu-

JM Rektorem AWF prof. Andrzejem MastalerzemRoZmoWA Z...

Rok Jubileuszu 85-lecia Akademii Wycho-
wania Fizycznego jest okazją, by przybli-
żyć współczesnym dzieje naszej uczelni. 
Zasadniczo dzieli się je na dwa okresy: 
od założenia do wybuchu II wojny świa-
towej i od wznowienia działalności po 
wojnie, w roku 1946, do czasów dzisiej-
szych. W tym procesie historycznym mia-
ło miejsce wiele znaczących wydarzeń – 
które, zdaniem Pana Rektora, zasługują 
na uwagę?

Pragnę  wskazać  na  dwa  wyda-
rzenia,  sprzed  76  i  61  lat.  Zapocząt-
kowały  one  drogę  naszej  uczelni 
prowadzącą  do  grona  szkół  akade-
mickich.  Ustawą  z  dnia  23  sierpnia 
1938 r., Centralny Instytut Wychowa-
nia  Fizycznego  Imienia  Pierwszego 
Marszałka  Polski  Józefa  Piłsudskie-
go  został  przekształcony  w Wojsko-
wą  Szkołę  Akademicką  pod  nazwą 
Akademia  Wychowania  Fizycznego 
Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie. 
Natomiast  z  początkiem  roku  aka-
demickiego 1953/1954 nasza Akade-
mia,  jako  pierwsza  wyższa  uczelnia 
wychowania fizycznego, wprowadziła 
4-letni program studiów kończących 
się  uzyskaniem  przez  absolwentów 
stopnia magistra wychowania  fizycz-
nego.  Ogromne  znaczenie  w  tym 
procesie  miało  również  uzyskanie 
w  1959  r.  prawa  do  nadawania  stop-
nia naukowego doktora wychowania 
fizycznego,  a w  1966  r.,  prawa habi-
litowania  z  dziedziny  nauk  o  kultu-
rze  fizycznej.  Dalszy  rozwój  uczelni 
wiąże się z powstaniem nowych  jed-
nostek organizacyjnych: w 1970 roku 
Filii AWF w Białej Podlaskiej, w roku 

O historii, 
dniu 

dzisiejszym 
i przyszłości 

Akademii

1984  Wydziału  Rehabilitacji  Rucho-
wej, w roku 2010 Wydziału Turystyki 
i Rekreacji, a od nowego roku akade-
mickiego Wydziału Turystyki i Zdro-
wia  w  Białej  Podlaskiej.  To  pokazu-
je  ciągły  rozwój  warszawskiej  AWF. 
Obecnie nasza uczelnia jest najwięk-
szą Akademią Wychowania Fizyczne-
go w Polsce. Posiadamy pięć wydzia-
łów, w  tym  jeden wydział z prawami 
habilitowania w zakresie nauk o kul-

turze fizycznej. Dążymy do tego, aby 
w najbliższych dwóch  latach  jeszcze 
co najmniej jeden wydział (a najlepiej 
– dwa) uzyskał uprawnienia habilito-
wania. 
Nasza Akademia jest uczelnią o wielkich 
tradycjach, które w tym roku będą celebro-
wane podczas jubileuszu 85-lecia. Hasło ju-
bileuszu, które zostało wybrane spośród 74 
propozycji konkursowych, wyraźnie wska-
zuje na ciągłość naszego przywiązania do 
wspólnej przeszłości: AWF Warszawa – różne 
pokolenia ta sama pasja.
Po odbudowie Uczelni z wojennych znisz-
czeń i uruchomieniu studiów, Akademia 
szybko awansowała do grona pełnopraw-
nych uczelni wyższych i zyskała opinię 
najlepszej w kraju. Istnieje opinia, iż nie 
byłoby to możliwe bez kadry dydaktycz-
no-naukowej, w znacznej części własnego 
chowu, przedwojennej. Dbałość o rozwój 
własnych kadr wydaje się być wskazaniem 
także dla dzisiejszej polityki uczelni…

W  naszej  obecnej  sytuacji,  kiedy 
średnia  wieku  pracowników  dydak-
tycznych  przekracza  znacznie  50  lat, 
wykształcenie własnej  kadry  jest  po-
trzebą chwili. Szkoda, że przez ostat-
nie  lata  tej  roli  nie  spełniły  studia 
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dentów. Jednakże nasza  infrastruktu-
ra  jest  znacznie  bardziej  rozbudowa-
na,  ponieważ  realizujemy  także  inne 
zadania  statutowe  –  szkolenia  kadr 
trenerskich  i  instruktorskich  oraz 
szkolenia  sportowe  (głównie  przez 
nasz AZS AWF). 

Sposobem  na  pozyskanie  środ-
ków miała  być  dzierżawa  powierzch-
ni Akademii na inne cele, np. prywat-
ną  działalność  gospodarczą.  Ale  to 
nie  jest  prosta  sprawa. Umożliwienie 
takiej  działalności  na  terenie  uczelni 
daje przychody, ale i generuje koszty. 
W wielu przypadkach koszty te są tak 
znaczne, że umowy wymagają renego-
cjacji. Proces ten trwa, ale do zakoń-
czenia pełnego remontu infrastruktu-
ry nie możemy  liczyć na osiągnięcie 
właściwego  bilansu  pomiędzy  wpły-
wami  i  wydatkami.  Uzyskana  dzięki 
moim zabiegom w MNiSzW w 2013 r. 
dotacja w kwocie 1.5 mln zł na remont 
zabytkowej części Akademii to kropla 
w morzu potrzeb. Ale właśnie z  tych 
funduszy w  roku 2014 przebudowali-
śmy wjazd do uczelni, planujemy od-
nowienie Auli i naprawę innych, mniej 
widocznych,  ale  ważnych  elemen-
tów  infrastruktury  uczelni.  Autono-
mia, niestety, ma również swoje wady. 
MNiSzW  nie  reguluje  płac,  jak  to 
było przed 2005 r., ale również ich nie 
gwarantuje. Dotacja,  którą  corocznie 
otrzymujemy  nie  pokrywa  naszych 
potrzeb  w  zakresie  wynagrodzeń, 
a  gdzie  są  środki  na  zakupy  czy  re-
monty  (fundusze  te  również  są przy-
pisane  tej  samej  dotacji).  Jednak  nie 
ma co wracać myślami do przeszłości, 
bo  czasy  hossy  edukacyjnej  sprzed 
2008  r.  raczej  nie  wrócą. W  związku 
z  tym  konieczne  było  dostosowanie 
liczby  kadry  do  wymogów  dydak-
tycznych  na  studiach  stacjonarnych, 
bo  tylko  one  w  chwili  obecnej  mają 
zagwarantowane  finansowanie  kosz-
tów bezpośrednich. Mimo to uczelnia 
nie  ma  stabilności  finansowej.  Cze-
ka  nas  jeszcze  wiele  wyrzeczeń,  ale 
mam nadzieję, że będą one owocować 
w niedalekiej przyszłości  i  rozwój  in-
frastruktury  w  warszawskiej  części 
uczelni  nabierze  właściwego  tempa. 
Pierwsze  oznaki  tego  są  już  widocz-
ne.  Zakończyliśmy  remont Wydziału 
Rehabilitacji  i  żeńskiego  akademika. 
W  tym  roku  rozpoczniemy  remont 
stadionu  lekkoatletycznego,  a wkrót-
ce potem – dalszych obiektów.
Od wielu lat Akademia funkcjonuje w orga-
nizacyjno-prawnym układzie z wydziałem 

w Białej Podlaskiej. Dziś można usłyszeć 
opinie, że układ ten nie jest korzystny dla 
Akademii, krępuje swobodę jej działania, 
zmusza do dzielenia się środkami, o pozy-
skiwanie których jest coraz trudniej – czy 
Pan Rektor podziela tę opinię?

Nie  podzielam  takich  opinii.  Wy-
dział Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Białej Podlaskiej, a od 1 paździer-
nika  2014  r.  ponownie  Filia  naszej 
uczelni, od blisko 45  lat  jest  integral-
ną częścią Akademii. Dzisiaj bialsko-
podlaska  część  Akademii  jest  jed-
ną  z  najnowocześniejszych  w  kraju. 
Władze tego Wydziału doskonale wy-

korzystały  unijne  środki  finansowe, 
głównie  przeznaczone  na  „Rozwój 
Polski  Wschodniej”,  a  więc  środki, 
które w żaden sposób nie pomniejsza-
ją  funduszy,  jakie mamy do dyspozy-
cji w uczelni. Dzięki temu, jeżeli spoj-
rzymy na uczelnię jako całość, mamy 
najnowocześniejszą  aparaturę nauko-
wą,  z której mogą korzystać pracow-
nicy  wszystkich  wydziałów  uczelni. 
Jest  to  majątek  Akademii Wychowa-
nia  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego. 
Odrębną  kwestią  jest  podział  dotacji 
z MNiSzW.  Od  2005  r.  ministerstwo 
nie  rozdziela  środków według kryte-
riów  uznaniowych.  Działalność  pod-
stawowa  Akademii  jest  finansowana 
na  podstawie  algorytmu,  takiego  sa-
mego,  jaki  ma  zastosowanie  do  po-
nad  100  podległych mu uczelni. Me-
chanizm  ten  gwarantuje  Akademii 
jedynie  65%  budżetu  z  poprzedniego 
roku.  Reszta  jest  efektem  aktywno-
ści  wydziałów  w  różnych  obszarach 
działalności naukowej i pozanaukowej 
w roku poprzedzającym rok budżeto-
wy. Wynika stąd, że każdy z czterech, 
a od 2014 r. pięciu wydziałów, wpływa 
poprzez  swoją  aktywność na 35% bu-

dżetu  uczelni.  Podział  środków  we-
wnątrz  uczelni  także  odbywa  się we-
dług  tego  samego  algorytmu,  który 
stosuje MNiSzW. Niestety, od 2010 r. 
obserwujemy  stały  spadek  wielkości 
środków  otrzymywanych  przez  Aka-
demię  w  ramach  tego  mechanizmu. 
Nie  zmieni  tego  również  wzrost  do-
tacji  otrzymywanych  od  2012  r.  na 
zwiększenie wynagrodzeń. Zrozumia-
łe  jest, że ta sytuacja wywołuje różne 
spekulacje,  ponieważ  realnie  maleją 
budżety  dysponentów  tych  środków. 
Hipotetycznie można  się  zastanowić, 
jakie byłyby konsekwencje odłączenia 
WWFiS od Akademii? Wówczas stali-
byśmy się uczelnią z trzema wydziała-
mi, wielkością zbliżoną do AWF Kato-
wice. Jestem przekonany, że pobliskie 
uniwersytety  byłyby  zainteresowane 
taką  jednostką,  nie  mówiąc  o  możli-
wości  połączenia WWFiS  z  Państwo-
wą  Szkołą  Wyższą  im.  Papieża  Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej lub inny-
mi uczelniami. Powiem tylko, że z do-
tacji ministerstwa na  funkcjonowanie 
WWFiS przeznaczamy ok 6 mln mniej 
niż wysokość  dotacji,  jaką  otrzymuje 
AWFiS w Gdańsku, która swoimi pa-
rametrami  infrastrukturalnymi,  ka-
drowymi  i  studenckimi,  jest  bardzo 
podobna do Wydziału w Białej Podla-
skiej. Trudno przewidzieć, jaką część 
dotacji  byśmy  utracili.  Z  pewnością 
nie byłoby to korzystne dla funkcjono-
wania i rozwoju naszej uczelni. 

Podsumowując,  każdy  wydział 
otrzymuje  dotację  według,  z  góry 
ustalonego  algorytmu.  Jak  w  przy-
padku  każdego  solidnego  uniwersy-
tetu  czy  akademii  siła  naszej  uczelni 
będzie tym większa, im silniejsze i le-
piej  zarządzane  będą  jednostki  orga-
nizacyjne Akademii, które nie przyno-
szą  strat,  ale  potrafią  tak  kształtować 
wskaźniki algorytmiczne, aby przynaj-
mniej zbilansować przychody i koszty. 
Jestem  pierwszym  rektorem,  który 
odważył się wprowadzić decentraliza-
cję środków na wydziały. To dziekani 
są dzisiaj „menedżerami” finansowymi 
i naukowymi. Zrezygnowałem z dużej 
części władzy, którą jest zarządzanie fi-
nansami. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
to była dobra decyzja. Jestem przeko-
nany, że taka forma zarządzania uczel-
nią będzie umacniać, a nie rozluźniać, 
relacje między wydziałami. Jest to tak-
że przykład dobrej konsolidacji uczel-
ni na poziomie wydziałowym.

Poza  tym,  co  wyżej  powiedziano, 
trzeba  również  pamiętać,  że Wydział 
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WFiS  jest  najwyżej  sklasyfikowaną 
jednostką  uczelni  pod  względem  na-
ukowym. Dzisiaj także trudno  przewi-
dzieć, czy w przyszłości nie będziemy 
musieli  tworzyć  międzywydziałowej 
rady  naukowej  w  uczelni,  jeżeli  zna-
cząco  wzrosną  wymagania  kadrowe 
upoważniające do prowadzenia proce-
dur  habilitacyjnych  –  konsekwencje 
uszczuplenia potencjału kadry dydak-
tyczno-naukowej  uczelni  mogą  być 
wówczas poważne.
Kierowanie uczelnią jest wypadkową przy-
jętych w tym zakresie założeń. Jaką polity-
kę dla Akademii uznaje Pan Rektor obecnie 
za najważniejszą: programową, kadrową 
czy inwestycyjną?

Każdą  z  tych  trzech  –  i  w  każdej 
z  nich  –  poczyniliśmy  w  ostatnich 

dwóch  latach  znaczne  postępy.  Po-
wstał  ogólnouczelniany  system  jako-
ści  kształcenia,  będący  podstawą  bu-
dowania uczelnianego systemu jakości 
kształcenia, przedefiniowano cele syte-
mu, opierając je o misję uczelni, strate-
gię rozwoju Akademii. Dla przykładu:

18  grudnia  2012  r.  Senat Akademii 
przyjął  kierunki  i  zasady  polityki  za-
trudniania  w  grupie  nauczycieli  aka-
demickich.  Dziekani  wydziałów  auto-
nomicznie  kreują  politykę  kadrową 
stosownie do celów dydaktycznych, ale 
i  dalekosiężnych  planów  rozwoju  kie-
runków studiów, uzyskania uprawnień 
do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego (Wydział Rehabilitacji) i inne. 

W 2014  r.  zakończyliśmy moderni-
zację  Wydziału  Rehabilitacji  i  Domu 
Studenta.  Nie  ustajemy  w  dalszych 
wysiłkach  zmierzających  do  unowo-
cześnienia naszej bazy. Jeszcze w tym 
roku  zakończymy  remont  auli  i  roz-
poczniemy  przebudowę  stadionu  lek-
koatletycznego,  a  w  roku  następnym 
będziemy  unowocześniać  kolejne 

obiekty  dydaktyczne.  Czynimy  usilne 
starania, aby  teren  i obiekty AWF zo-
stały włączone  do  planu  strategiczne-
go  inwestycji  dofinansowywanych  ze 
środków unijnych województwa mazo-
wieckiego przewidzianych na lata 2013-
2020.  Znajdujemy  pełne  zrozumienie 
naszych potrzeb w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki oraz MNiSzW. Liczę na 
to, że te obietnice zostaną spełnione.

Każdy  system  podlegający  ewalu-
acji powinien być doskonalony. Zatem 
ciągle  ważne  pozostają  wszystkie  za-
kresy działalności  przytoczone w po-
wyższym  pytaniu,  jednak  w  najbliż-
szym czasie  ten  trzeci  obszar będzie 
najważniejszy.  Przypominam  sobie 
uczelnię  zalaną  po  zimie  2012  r. Czy 
ktoś to dziś jeszcze pamięta? 

Bez odpowiedniej bazy technicznej i urzą-
dzeń prawidłowe funkcjonowanie uczel-
ni sportowej jest niemożliwe. Z kolei, bez 
stałego uzupełniania i unowocześniania 
tej bazy, uczelnia nie będzie mogła się roz-
wijać. Dlatego polityka inwestycyjna po-
winna być oczkiem w głowie władz uczelni 
tego typu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
na terenie naszej uczelni pojawiło się zale-
dwie kilka nowych obiektów. Przyjęcie am-
bitnego planu inwestycyjnego i energiczne 
przystąpienie do jego realizacji wydaje się 
potrzebą chwili, inaczej rywale nas dogonią 
i prześcigną… W inauguracyjnym przemó-
wieniu powiedział Pan, że władze Uczelni 
posiadają plan inwestycyjny, brakuje nato-
miast środków na jego realizację – jakie są 
zasadnicze punkty tego planu i ile potrzeba 
pieniędzy dla jego zrealizowania? 

Każdy plan  inwestycyjny powinien 
być poprzedzony analizą potrzeb, ale 
i  możliwości  finansowych.  Obecnie 
nasza uczelnia nie potrzebuje nowych 
obiektów  dla  realizacji  swoich  zadań 
statutowych. Za  to  znacznym proble-
mem jest ich stan techniczny, jak i do-

stosowanie do obowiązujących przepi-
sów. Na ten cel zdobyliśmy w 2014 r. 
w MSiT  5 mln  złotych  i mamy  gwa-
rancję MNiSzW  na wkład  uzupełnia-
jący  brakujące  30%  procent  wartości 
projektu  dla  tej  inwestycji.  Zabiega-
my o kolejnych 17 mln w roku 2015. 
Z  punktu  widzenia  dalszych  potrzeb 
Akademii  tak  samo  ważne  są  inwe-
stycje  w  infrastrukturę  techniczną, 
których nie widać gołym okiem. Jest 
to  modernizacja  systemu  grzewcze-
go  (węzły  cieplne),  systemu  wodno-
kanalizacyjnego,  a  także  pozostała 
infrastruktura  energetyczna.  Koszty 
korzystania z wymienionych mediów 
stanowią    ponad  7  mln  zł  rocznie, 
tj.  prawie  10%  całkowitego  budżetu 
uczelni.  Zakładane  koszty  naprawy 

i  modernizacji  tej  infrastruktury  wy-
noszą ok. 120 mln zł. Dla przykładu, 
środki  MNiSzW  na  nowe  inwesty-
cje w roku 2014 wynoszą 6 mln zł dla 
wszystkich  uczelni  w  Polsce.  Nasze 
potrzeby przekraczają możliwości bu-
dżetowe  obu  ministerstw.  Gdzie  za-
tem szukać na nie środków? Naszym 
zdaniem  w  nowych  funduszach  UE. 
Dziś  już zadbaliśmy o to, aby Akade-
mię  wpisano  na  listę  projektów  Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
kontraktu wojewódzkiego Marszałka. 
Prowadzimy też rozmowy z MSiT na 
temat  inwestycji sportowych na  tere-
nie Akademii. Te obiekty powinny być 
wybudowane  ze  środków  tego  mini-
sterstwa  i pozostać w  jego zarządzie, 
tak,  jak to było z Ośrodkiem Przygo-
towań Olimpijskich w latach 70.  i 80. 
Akademia byłaby  jedynie dzierżawcą 
gruntów.  Dziś  już  z  całą  pewnością 
wiemy,  że  sportowcy  muszą  treno-
wać  na  wydzielonych,  swoich  obiek-
tach, bo dydaktyki i sportu (gdy idzie 
o obiekty) nie da się pogodzić.
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Akademia rozporządza pokaźnym ma-
jątkiem gruntów, może zdecydować się 
na sprzedaż lub dzierżawę tej części, któ-
ra z pewnością nie będzie wykorzystana 
w dającej się przewidzieć przyszłości? Spo-
tkaliśmy się z takimi sugestiami…

W  tej  chwili  Akademia  finalizuje 
umowę  o  dzierżawę  gruntu  pod  bu-
dowę  na  jej  terenie  prywatnej  szko-
ły.  Prowadzimy  rozmowy  z MSiT  na 
temat budowy na naszym  terenie za-
plecza  sportowego  na  rzecz  sportu 
wyczynowego.  Dzierżawione  będą 
kolejne  nierentowne  obiekty,  które 
nie służą realizacji zadań statutowych 
uczelni,  ale nie na warunkach 30-let-
nich umów, jak to bywało w przeszło-
ści. Oczywiście trudniej zawierać krót-
koterminowe kontrakty na dzierżawę. 

Moim  zdaniem,  zmienność  uwarun-
kowań prawnych i gospodarczych nie 
upoważniały i nie upoważniają nas do 
zawierania długoterminowych umów. 
Sprawę  podziału  kompleksu  Akade-
mii,  wydzielenia  i  sprzedaży  części 
działek  podejmowano  w  poprzedniej 
kadencji  władz  uczelni.  Na  wszyst-
kich  szczeblach  państwowych  sprze-
ciwiono  się  tej  koncepcji  ze względu 
na to, iż teren warszawskiej AWF jest 
wpisany do rejestru zabytków. Nieste-
ty, z tego powodu mamy jedynie same 
problemy – wydłuża to bowiem proce-
dury uzyskiwania pozwolenia na naj-
mniejszy  nawet  remont,  nie  mówiąc 
o  nowych  inwestycjach.  Oczywiście 
koszty takich przedsięwzięć są o wie-
le wyższe, niż  obiektów nie objętych 
nadzorem  konserwatora  zabytków. 
Niestety, wszystkie wnioski i rozmowy  
w sprawie pomocy finansowej w Mini-
sterstwie  Kultury  i  Dziedzictwa  Na-
rodowego  kończą  się  oficjalnym  sta-
nowiskiem,  że  środki  na  zabytkowy 
kompleks  Akademii Wychowania  Fi-

zycznego w Warszawie mogą  pocho-
dzić jedynie z MNiSzW. 
Prognozy dotyczące tendencji, które będą 
dominowały w sferze kultury fizycznej 
w bliższej i dalszej przyszłości wskazują, 
że kultura fizyczna nie straci na znaczeniu, 
przeciwnie, jej waga i znaczenie, a tak-
że dostępność będzie coraz większe. Stąd 
wniosek, że potrzebni będą fachowcy do 
obsługi tej sfery. Jak Pan Rektor sądzi, czy 
w obecnym kształcie nasza Akademia bę-
dzie w stanie sprostać tym wyzwaniom, czy 
raczej należy poszukiwać dla niej nowych 
rozwiązań programowo-organizacyjnych?

Nasza  uczelnia  cieszy  się  niesłab-
nącym  zainteresowaniem.  Najlepiej 
mówią o tym liczby. Pomimo niżu de-
mograficznego, o  indeks rywalizowa-
ło  tu  w  2013  r.  5308  kandydatów  na 

studentów, 42 chętnych zgłosiło się na 
studia  doktoranckie.  W  roku  akade-
mickim 2013/2014 studia w Akademii 
rozpoczęło 6461 studentów, w tym 968 
na  studiach  niestacjonarnych  i  143 
doktorantów. Wiemy, że nasza uczel-
nia i w tym roku akademickim nie bę-
dzie musiała martwić się niedoborem 
studentów, z czym zmagają się nawet 
największe uniwersytety. W tym roku 
największym  zainteresowaniem  cie-
szył  się  kierunek  fizjoterapii,  na  któ-
ry trzeba było rywalizować z 6 kandy-
datami o jedno miejsce. O indeksy na 
pozostałe  kierunki  walczyło  od  2  do 
3  kandydatów.  Deregulacja  zawodu 
trenera  i  instruktora,  malejące  zain-
teresowanie studiami niestacjonarny-
mi, tańsza, komercyjna oferta innych 
szkół, to są czynniki, które nie sprzy-
jają lansowaniu wysokich standardów 
obowiązujących w Akademii. Ale  tra-
dycja  zobowiązuje  –  musimy  dbać 
o markę naszej 85-letniej uczelni, cią-
gle udowadniać, że dyplomy ukończe-
nia  studiów,  kursów,  czy  warsztatów 

warszawskiej  AWF  mają  najwyższą 
wartość. Dla zachęty młodzieży wpro-
wadzamy  nowe  formy  marketingu 
i  reklamy.  Już  niedługo  zobaczycie 
Państwo  nową  twarz Akademii w  In-
ternecie.  Podjęliśmy  wiele  inicjatyw, 
które  szerzej  otwierają  Akademię  na 
sport. W tym roku odbyły się Mistrzo-
stwa  Świata  w  Pięcioboju  Nowocze-
snym, podczas których razem z Dziel-
nicą  Bielany  i  Polskim  Związkiem 
Pięcioboju  Nowoczesnego,  zorgani-
zowaliśmy  mistrzostwa  w  pięcioboju 
bielańskich  przedszkolaków.  Akade-
mia  to  również miejsce,  gdzie można 
biegać w ramach akcji „BiegamBoLu-
bię”. Tej jesieni biegamy z medalistami 
klubu AZS AWF Warszawa z ostatnich 
Mistrzostw  Europy  w  lekkoatletyce. 

W  roku  jubileuszowym  chcemy,  aby 
nasza  uczelnia  tętniła  życiem.  Ocze-
kujcie Państwo wielu akcji, ich zasięg 
z  pewnością  będzie  skuteczną  formą 
promocji uczelni. 

Na  koniec  warto  pochwalić  się 
jeszcze  jednym sukcesem. Akademia 
Wychowania  Fizycznego  w  Warsza-
wie  wraz  z  Instytutem  Sportu  oraz 
Toruńskim  Związkiem  Towarzystw 
Krzewienia Kultury Fizycznej wygra-
ły,  ogłoszony  przez  Instytut  Badań 
Edukacyjnych,  konkurs  na  stworze-
nie  sektorowej  ramy  kwalifikacji  dla 
sportu w Polsce. Akademia  jest  lide-
rem tego konsorcjum. Mamy nadzie-
ję, że zakres kompetencji oraz kwalifi-
kacji przewidzianych w strukturze tej 
ramy dla sektora sportu, doprowadzi 
do  zaostrzenia  kryteriów  uznawalno-
ści  uprawnień  lub  wręcz  do  zmiany 
decyzji w sprawie deregulacji zawodu 
trenera i instruktora. 

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:  

Andrzej Pac-Pomarnacki i Ryszard Wysoczański
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Józef Nosarzewski przyjechał na 
studia w Akademii Wychowania 
Fizycznego do Warszawy z Paryża 
w 1960 roku. Amator lekkoatletyki, 
był dobrze zapowiadającym się 
oszczepnikiem. Ukończył Akademię 
w 1964 roku i powrócił do domu 
z dyplomem specjalisty rehabilitacji 
leczniczej. Uzdolnienia rysunkowe 
zdradzał już w okresie szkolnym. 
Te zainteresowania malarskie 
nie osłabły ani w czasie studiów, 
ani potem, kiedy pracował 
„w rehabilitacji”. Przeciwnie, 
rozwinęły się i dziś Jego prace 
prezentują dojrzałą postać  
i własny styl.

Kiedy uświadomiłeś sobie, że ołówek czy 
piórko z tuszem są posłuszne Twojej dłoni, 
a ślad, jaki pozostawiają na papierze jest 
tym, który powstał w Twojej wyobraźni?

Natura ciekawiła mnie kiedy byłem 
jeszcze  w  wieku  dziecięcym.  Chęć 
reprodukowania  –  rysowania,  malo-
wania –  tego, co się widzi wokół  sie-
bie,  pojawiła  się w  sposób naturalny. 
Później zrozumiałem, że w ten sposób 
można  stawiać  ważne  pytania  sięga-

jące  tajemnicy  otaczającego  świata. 
I również na tej drodze poszukiwać na 
nie odpowiedzi.
Kiedy zdałeś sprawę z tego, że te „malar-
skie próby” sprawiają Ci przyjemność i że 
coś w nich jest?

Dziecko  maluje,  gdyż,  po  prostu, 
sprawia mu to przyjemność. Kiedy jed-
nak  twój  nauczyciel  po  obejrzeniu  ry-
sunków oświadcza,  iż chciałby  je mieć 
dla siebie, rodzi się w tobie myśl, że wi-
docznie „coś” w nich jest. I wtedy rozpo-
czyna się twoja PRZYGODA malarska.
W trakcie studiów, mimo wielu zajęć obcią-
żających fizycznie, nie zaniedbywałeś „ćwi-
czeń malarskich”, podjąłeś też współpracę 
z pismem „Miniatury”, gdzie odpowiadałeś 
za opracowanie graficzne – silny musiał 
być motyw, który Ciebie w tym kierunku 
popychał…

Niemal  każdy  człowiek ma  w  so-
bie jakiś SKARB, ale nie każdy o tym 
wie. Ten skarb to zwykle uzdolnienie 
w  jakimś kierunku. Ujawnia  się ono 
i  rozwija dopiero poprzez odpowied-
nio  ukierunkowaną  pracę.  Do  two-
rzenia popycha siła wewnętrzna, ona 
Cię dopinguje, wręcz zmusza byś do-
skonalił ten swój skarb, bo w ten spo-
sób możesz  zbliżyć  się  do  odpowie-
dzi na podstawowe pytanie – o sens 
życia. Dzieje  się  tak w  każdych,  na-

wet  najtrudniejszych,  warunkach. 
Van Gogh, Modigliani i wielu innych, 
tworzyli mimo głodu i zmęczenia.
Gdy chodzi o formę pierwszych prac, czy 
chciałeś jakoś naśladować styl różnych 
artystów, np. Buffeta w okresie Twej 
pracy w „Miniaturach”, czy były to tylko 
„wprawki techniczne”?

W  trakcie  obcowania  z  dziełami 
twórców  występuje  zjawisko  osmo-
zy, wybiera się z nich i adoptuje pew-

NIEZWYKlI, NIEPRZEcIętNI

1
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ne elementy, w  ten sposób powstaje 
własny styl. Moja grafika okresu „Mi-
niatur” to próba i chęć podkreślenia 
detalu,  ukazania  tego,  czego  się  nie 
dostrzega, a co istnieje. Wszystko za-
leży  od  dystansu;  z  jakiego  ogląda-
my i przedstawiamy otaczający świat; 
malowany z normalnej odległości  to 
realizm,  z  bliska  –  abstrakcjonizm, 
obraz powstały z wyobraźni – surre-
alizmem  itd.  Różne  kierunki  sztuki 

ukazują nam,  że każdą  rzecz można 
widzieć inaczej. Mając w głowie przy-
kłady  z  przeszłości  –  tworzymy  ina-
czej, budujemy przyszłość.
Kiedy rozpocząłeś pracę zawodową, czasu 
na przyjemność malowania było niewie-
le, a mimo to nie zaniechałeś tego. Dziś 
wiadomo dlaczego, to zajęcie stanowi in-
tegralny składnik Twojego życia…

To prawda, kiedy pracuje się dwa-
naście godzin dziennie, czasu na ma-
lowanie  pozostaje  mało.  Ale  ta  siła 
wewnętrzna,  o  której wspominałem, 
jest  stale obecna w  twoich myślach, 
obserwacji  życia,  w  dyskusjach. 
U mnie malowanie poprzedzone jest 
namysłem i wnikliwą obserwacją. Za-
nim  nastąpi  akt  fizyczny,  praktyka, 
buduję  i  rozwijam  teorię.  Uważam, 
że  wtedy  dzieło  –  grafika  czy malo-
widła  –  ma  szanse  być  bogatszym. 
Gdy maluję, mój mózg uwolniony od 
rozwiązywania  problemów  rehabili-
tacji  leczniczej,  oddaje  się  całkowi-

cie  twórczemu  zadaniu.  Tworzenie 
umożliwia  stały  kontakt  z  pięknem, 
czyli  pozostawanie  na  przeciwnym 
biegunie  do  brzydoty  i  brutalności 
życia, które nas otacza. 
Pojawienie się w Twoich pracach koloru, 
otwiera jakby nowy okres twórczości…

Lubię grafikę,  ale  zawsze  lubiłem 
KOLOR. Uważam,  że  życie  jest  syn-
tezą grafiki i koloru. Materia nas ota-
czająca jest różnorodne PIĘKNA. Na 

każdy  element  życia  trzeba  patrzeć 
syntetycznie,  tworząc  trzeba  zajmo-
wać się grafiką i kolorami.
Z biegiem lat wzbogaciłeś technikę malar-
ską – jak nazwałbyś swój dzisiejszy styl?

Trudne  pytanie.  Odpowiem  tak: 
dążę  do  ukazania  piękna,  które  tkwi 
w  otaczającym  świecie  a  nie  dla 
wszystkich jest dostrzegalne. Jest ono 
graficzne, kolorowe i muzyczne.
Czy wystawiałeś swoje prace na widok pu-
bliczny i na sprzedaż?

Tak  –  wystawiałem  swoje  prace 
i sprzedawałem je także. Ale moim za-
sadniczym celem  jest  tworzenie. Pra-
gnę  dzielić  się  z  innymi  moimi  wra-
żeniami  i  przemyśleniami.  Życie  jest 
TAJEMNICĄ. Wolę XIX-wieczną „sztu-
kę dla sztuki”, niż zysk materialny.
Kolekcja Twoich prac sięga dziś kilkuset 
dzieł, pokaźny dorobek. Czy nie warto 
umieścić jej w Internecie, czyniąc ogólno-
dostępną?

Umieszczenie  prac  w  internecie 
–  owszem,  zamierzam  tego  dokonać 
w najbliższej przyszłości
Z powodu choroby nie mogłeś przyjechać 
na nasze rocznikowe spotkanie z oka-
zji 50-lecia ukończenia studiów – szko-
da. Spędziliśmy, w gronie blisko 40 osób, 
wspaniały dzień, wspomnieniom nie było 
końca…

Po  ukończeniu  studiów,  odwiedza-
łem  naszą  Uczelnię,  Warszawę  trzy-
krotnie: w 1979, 2005, i 2010 roku. Każ-
de rozstanie z kolegami, koleżankami, 
profesorami  AWF,  Warszawą,  Polską 
– sprawia mi wielki ból. Równocześnie 
uświadamiam, że czas upływa (tempus 
fugit),  ale  zaraz  przychodzi  refleksja, 
że ten czas spędzony na Akademii,  ta 
lekcja  humanizmu,  koleżeństwa,  rów-
nowagi mentalno-fizycznej, wciąż tkwi 
w nas… póki my żyjemy.

Rozmawiał:  
Andrzej Pac-Pomarnacki

Warszawa – Paryż, czerwiec 2014 r.

Fotografie:
1 – Józef Nosarzewski 
2 – Portret artysty Hansa Bellmera, 1972,
3 – Eros i Thanatos, 2009,
4 – Aby powiedzieć coś o człowieku, jego 

uczuciach, problemach... potrzebne 
są wszystkie litery alfabetu, 2010,

5 – Kto rozmawia na skraju moich oczu, 
2013
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rej  słynny  przebój  „Konik,  zwykły  koń 
na  biegunach”,  rozsławiony  później 
przez  inną  piosenkarkę,  śpiewał  cały 
AWF, a potem pół Warszawy.

Warto  dodać,  że  Romkowi  Siudzie 
udało  się  przekonać  ówczesną  Panią 
Dziekan,  prof.  Wandę  Czarnocką-Kar-
pińską, aby wyraziła zgodę na sprzedaż 
alkoholu  w  klubie.  W  klubie  pojawiły 
się  wina,  tokaje,  wermuty,  szampany 
(radzieckie). Zarabiało się na tym oczy-
wiście  więcej  niż  na  kawie,  herbacie 
i  wodzie  mineralnej.  To  nie  było  bez 
znaczenia,  bo klub  pozostawał  na wła-
snym rozrachunku. Niestety,  ta sielan-
ka trwała tylko pół roku. Innym źródłem 
dochodu były wieczorki taneczne. 

Kiedy  zostałem  kierownikiem  klu-
bu,  stał  się  on moją  pasją,  moim  ży-
ciem.  Dokładałem  wszelkich  starań, 
by  nie  utracił  znakomitego  miejsca 
w świecie rozrywki i kultury studenc-
kiej. Mało miałem czasu na studiowa-
nie,  zajęty  byłem  głównie  prowadze-
niem klubu, w którym pracowałem na 

etacie uczelni,  za 1200 zł miesięcznie 
(była to kwota trzy razy wyższa od sty-
pendium!).

Pamiętam wiele ciekawych imprez, 
w tym spotkań i wieczorów ze znanymi 
postaciami ówczesnego świata kultury, 
sztuki, dziennikarstwa (m.in. z Bohda-
nem  Tomaszewskim,  karykaturzystą 
Edwardem  Ałaszewskim  (zresztą  ab-
solwentem CIWF z 1933 r.), malarzem 
Maciejem Modzelewskim – obaj mieli 
swoje wystawy w klubie). Szczególnie 
aktywne w organizacji spotkań z przed-
stawicielami świata kultury były człon-
kinie Rady Klubu; Ewa Sulek (obecnie 
Pac-Pomarnacka) i Majka Szymusiak.

Bardzo starałem się ściągnąć do klu-
bu znanych jazzmanów, których byłem 
fanem – poprzez Marię Czubaszek pró-
bowaliśmy usidlić Wojciecha Karolaka 
–  ale  niewiele  z  tego  wychodziło,  bo 
byli to muzycy rozchwytywani w kraju 
i  zagranicą. Znaleźli  się  jednak się na 
uczelni  dwaj  koledzy,  którzy  pomogli 
mi  tę moją pasję  zrealizować: gitarzy-
sta Tomasz Myśków i saksofonista te-

Jakiś czas temu, dotarł do mnie eg-
zemplarz  kwartalnika  „Absolwenci 
AWF”.  Zachęcony  apelem  redakcji, 
do  dzielenia  swoimi  wspomnieniami 
z okresu studiów, zacząłem się zasta-
nawiać, czy te słowa nie są i do mnie 
skierowane…  Kiedy  zaś  Nina,  moja 
żona  –  również  absolwentka  AWF  – 
przeczytała  mi  (wada  wzroku  unie-
możliwia  czytanie)  artykuł  o  klubie 
Relax – decyzja zapadła.

Okres moich studiów to lata 1961-
1965.  Pierwsze  lata  wypełnione  były 
intensywną  nauką  i  treningami  (ćwi-
czyłem  pod  okiem  Włodzimierza 
Drużbiaka – niezapomnianego „Dziad-
ka”). Należałem wówczas do czołówki 
polskich  sprinterów. W  tamtych  cza-
sach,  przy  rygorach,  jakie  panowały 
w uczelni,  utrzymanie  się wśród naj-
lepszych zawodników nie było  łatwe. 
Mój zapał i siły zaczęły słabnąć i kie-
dy pod koniec drugiego roku studiów 
trafiłem do Rady Klubu Relax, byłem 
już  bardziej  zainteresowany  pracą 

społeczną, niż studiami  i  treningiem. 
Kierownikiem  klubu  był,  kończący 
wtedy  studia, Romek Siuda,  u  które-
go praktykowałem. 

Relax  był  wówczas  w  okresie  roz-
kwitu. Powstał kabaret, poprzez Radę 
Okręgową  ZSP  mieliśmy  ścisły  kon-
takt  z  całym  środowiskiem  warszaw-
skich  studentów.  Z  powodzeniem 
rywalizowaliśmy  ze  Stodołą,  która  – 
mimo  że  jej  okres  świetności  powoli 
mijał  –  to wciąż  należała,  obok  gdań-
skiego  Żaka,  do  najbardziej  znanych 
klubów  studenckich  w  Polsce.  Jej 
miejsce próbowały zająć Hybrydy (jako 
Centralny Klub Studentów Warszawy), 
choć do apogeum Jana Pietrzaka i Woj-
ciecha Młynarskiego było jeszcze dale-
ko. Romek nawiązał bliską współpracę 
ze środowiskiem studentów Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
w  którym błyszczał wówczas  kabaret 
Pegazik. Mam zapisane głęboko w pa-
mięci  wzajemne  odwiedziny,  a  także 
spektakle kompozytora Jacka Szczygła 
i piosenkarki Bogdany Zagórskiej, któ-

norowy Wacek Książek (poza tym do-
bry piłkarz ręczny). Pierwszy stworzył 
zespół Szejtany, składający się z trzech 
gitarzystów  i  perkusji,  grający  na  na-
szych wieczorach  klubowych w  stylu 
Beatlesów (później,  już nie za mojego 
kierownictwa, włączyli do zespołu Ma-
rylę Rodowicz, która dzięki temu poja-
wiła się na studenckiej scenie piosen-
karskiej).  Drugi,  co  prawda,  grywał 
głównie  na  dancingach  w  knajpach 
warszawskich,  ale  „uprawiał”  również 
jazz.  Próbowałem  tych  dwóch  skoja-
rzyć do wspólnego grania,  ale  się nie 
udało.  Zbyt  różne  to  były  charaktery. 
Uzyskałem  tyle,  że  kiedy Szejtany  ro-

Szanujmy wspomnienia

Czas Relaxu...
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biły przerwę, na scenę wkraczał „mój” 
saksofonista i jazzowymi improwizacja-
mi bawił publiczność.

Kiedyś padła propozycja, bodajże ze 
strony Andrzeja Tyszki, wówczas asy-
stenta w Katedrze Filozofii i Socjologii, 
a  jednocześnie opiekuna naszego klu-
bu z ramienia Uczelni, aby urozmaicić 
program klubu dokumentalnym reper-
tuarem  filmowym.  Propozycja  została 
przyjęta  i  od  tego  czasu  sprowadzali-
śmy  ciekawe  produkcje  z  Wytwórni 
Filmów  Dokumentalnych.  Pokazy  te 
cieszyły  się  ogromnym  zainteresowa-
niem. Po pewnym czasie dowiedziałem 
się, że jest szansa, by sięgnąć po unika-
towe filmy, będące w dyspozycji Amba-
sady Amerykańskiej. Wykonałem kil-
ka telefonów i po krótkim czasie kolega 
z Rady Klubu przywiózł dwa filmy wraz 
z  listą  około  30  pozycji,  które można 
było wypożyczyć. Gratis! Niedługo się 
nimi cieszyliśmy. Po powrocie z obozu 

narciarskiego,  znalazłem  na  portier-
ni  przesyłkę,  której  odbiór  musiałem 
pokwitować. Okazało się, że  to pismo 
z  Urzędu  Bezpieczeństwa.  Zdumiony 
i  mocno  przestraszony  wyczytałem, 
że mam stawić się natychmiast w Pała-
cu Mostowskich (siedzibie ówczesnej 
Komendy Głównej Milicji). Zadzwoni-
łem.  Kazano  mi  się  stawić  nazajutrz. 
Przesłuchujący  mnie  oficer  posadził 
mnie  przed  biurkiem,  otworzył  szu-
fladę  i  spoglądając  raz do niej,  raz na 
moją studencką legitymację i na mnie, 
długo  nic  nie  mówił.  Wreszcie  wyjął 
z  szuflady  dwa  zdjęcia.  Pokazywały 
kolegę,  który  odbierał  filmy,  wcho-
dzącego i wychodzącego z Ambasady, 
dlatego oficerowi coś się nie zgadzało. 
Zrozumiał,  kiedy  wyjaśniłem,  że  ktoś 
inny wysyła pisma i je podpisuje – czyli 

ja – a ktoś inny odbiera filmy. Pouczył 
mnie, że „wiecie, Ambasada organizu-
je  różne  spotkania,  wypytuje  o  różne 
sprawy,  ani  się  obejrzycie,  jak  stanie-
cie się amerykańskim szpiegiem. Wie-
cie, rozumiecie”. Tu zaznaczę, że nikt 
z Ambasady nigdy mnie nie zapraszał 
na  żadne  garden  party  czy  przyjęcia, 
w zamian natomiast byłem zapraszany, 
a właściwie wzywany, na  „rekolekcje” 
do  Pałacu  Mostowskich  jeszcze  dwa 
razy, i do Biura Paszportowego – także 
dwa razy. W efekcie, po latach – dzię-
ki Relaxowi – ku memu bezbrzeżnemu 
osłupieniu, znalazłem się na słynnej li-
ście Wildsteina… „Moja prawda, twoja 
prawda, święta prawda  i gówno praw-
da”  –  jak mawiało  się  za  studenckich 
czasów.

Wówczas  jednak  moim  osobistym 
Waterloo  było  następujące  zdarzenie. 
Bardzo długo starałem się ściągnąć do 
klubu  Krzysztofa  Teodora  Toeplitza, 

popularnego wówczas felietonistę i ce-
nionego krytyka filmowego. Ten bronił 
się rękoma i nogami, znajdując tysiące 
przeszkód, co jeszcze bardziej dopingo-
wało mnie w tych zabiegach. Wreszcie, 
udało  się.  Ustaliliśmy  temat,  honora-
rium  i  termin.  Kazek  Vysata  wymalo-
wał plakaty, rozwieszono je we wszyst-
kich  widocznych  miejscach.  Przez 
radiowęzeł  uczelniany  (głośniki  były 
na stołówce i w akademikach) przypo-
mnieliśmy przed spotkaniem o  tej  im-
prezie. Toeplitz zjawił się punktualnie, 
przyjąłem go kawą, po czym weszliśmy 
na  salę  –  pustą!  Nerwowo  przestępo-
wałem z nogi na nogę, Toeplitz też miał 
minę mocno nietęgą. Po dłuższej chwili 
przestałem łudzić się nadzieją, że jakoś 
to się da uratować. Rozstaliśmy się na-
wet bez próby przełożenia spotkania na 

inny termin. Byłem wściekły i zdruzgo-
tany. Pobiegłem do Jacka Nachyły, któ-
ry jako Przewodniczący Rady Uczelnia-
nej  ZSP  był moim  szefem,  i  złożyłem 
natychmiastową  rezygnację  z  funkcji 
kierownika  klubu.  Jacek  przyjął  moje 
wzburzenie  spokojnie  i  słowami  „Idź, 
napij  się  piwa,  jutro  pogadamy”  –  po-
żegnał mnie. Nie  poszedłem na  piwo, 
ale  do  późna włóczyłem  się  po  Lasku 
Bielańskim.  Dopiero  po  północy  wy-
lądowałem w swoim pokoju. Jacek nie 
chciał  słyszeć  o  rezygnacji,  natomiast 
wysłał mnie na miesięczny „urlop orga-
nizacyjny”. Bez prawa wstępu do klubu 
– jak podkreślił. Przez trzy dni nie wy-
chodziłem z pokoju, nie chodziłem na 
żadne zajęcia, a do stołówki wpadałem 
tuż przed zamknięciem, aby nikogo nie 
spotkać.

Kiedy  zameldowałem  się  znowu 
w pracy,  traktowałem  ją  już  z dużym 
dystansem.  Ciągle  zadawałem  sobie 

pytanie: – po co  ja  to robię, a przede 
wszystkim  –  dla  kogo?  Zająłem  się 
aktywniej  nauką,  nadrobiłem wszyst-
kie zaliczenia, pozdawałem egzaminy 
i w  terminie ukończyłem studia, acz-
kolwiek „poślizgnąłem” się kilka mie-
sięcy z obroną pracy magisterskiej.

Patrząc  na  owe  lata  z  perspekty-
wy czasu,  jaki upłynął, muszę  jednak 
powiedzieć:  –  To  był  ciekawy  okres, 
ciekawi  ludzie,  interesujące  zdarze-
nia. Działo  się  tak wiele! Chciałbym, 
by klub Relax wrócił do dawnych po-
mieszczeń, by powrócił na swoje miej-
sce finezyjny napis RELAX – a był to 
neon zielony ! A to coś znaczy…

(Opowieść swojego Taty  
spisała Magdalena Panuś,  

sierpień, 2014, Essen)
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PRostE PYtANIA

Każde  nowe  pokolenie  studentów 
przekraczając bramę Akademii  i  roz-
poczynając  naukę  przechodziło  pro-
ces  adaptacji  do miejsca  i  otoczenia. 
W  pierwszych  krokach  zapoznawa-
liśmy  się  z  obiektem,  składał  się  on 
z  wielu  elementów,  pełniących  roz-
maite funkcje, dydaktyczne, życiowe, 
rozrywkowe  –  stadiony,  sale  sporto-
we i wykładowe, stołówka, ambulato-

rium,  akademiki  –  męski  i  żeński… 
Po  pewnym  czasie  codziennego  ob-
cowania  wszystkie  te  kształty,  prze-
strzenie  i  drogi,  jakimi  poprzecinany 
był teren Uczelni były doskonale zna-
ne, żyło się więc jak u siebie w domu. 
Mało kto zdawał sprawę z tego, że jest 
to  dom  szczególny.  Rzadko  bowiem  
mówiono w owym czasie (lata 50., 60. 
a i później) o jego unikalnej wartości 
jako dzieła architektonicznego. Może 
dlatego, że zostało wzniesione szybko 
i  sprawnie  w  odpowiedzi  na  decyzję 
Marszałka Piłsudskiego, czyli w „nie-
właściwym” okresie (z punktu widze-
nia polityki historycznej PRL). 

Konkurs  na  projekt  Centralnego 
Instytutu  Wychowania  Fizycznego, 
taką  nazwę  nosiła  pierwotnie  nasza 
uczelnia,  wygrał  niezwykle  utalen-

towany  architekt  Edgar  Norwerth. 
Przedstawiciel  modernizmu  a  jed-
nocześnie  w  sposób  elastyczny  trak-
tujący  obowiązujące  w  owym  czasie 
wskazania funkcjonalizmu w architek-
turze,  stworzył  na  Bielanach  dzieło, 
które od samego początku zachwyca-
ło nie tylko jego użytkowników, War-
szawiaków, ale znane było za granicą. 
Kształt obiektu i rozmieszczenie jego 

elementów składowych w przestrzeni 
wraz  z  kompozycją  terenową  (przy-
roda) stanowią o głównych walorach 
dzieła.  Po  zniszczeniach  wojennych 
odbudowane z wykorzystaniem wska-
zań  i  przy  obecności  Autora  (Nor-
werth zmarł w 1950 r.) zachowało swą 
pierwotną formę.

Dziś Akademia to niezwykle cenny 
zabytek, użytkowany zgodnie z zapro-
jektowaną funkcją, o który należy pie-
czołowicie dbać. Żadne dowolne prze-
róbki  nie  wchodzą  w  grę,  na  straży 
historycznej  autentyczności  obiektu 
stoi konserwator zabytków. I oto kilka 
lat temu wydarzyła się rzecz dziwna:

W 2005 r. ówczesne władze Akade-
mii odpowiedziały pozytywnie na  ini-
cjatywę  Towarzystwa  Olimpijczyków 
Polskich, aby na centralnym dziedziń-

cu  rozpocząć  umieszczanie  płytek 
z  nazwiskami  „wybitnych  osobowo-
ści sportu polskiego”. Czym kierowa-
ły się władze Akademii decydując się 
na  ten  krok  –  trudno  pojąć.  Projekt 
od  początku  obarczony  „błędem me-
rytorycznym”, musiał przynieść efekt 
– istny galimatias. W tej chwili odłóż-
my jednak na bok ten aspekt sprawy, 
spójrzmy na nią od Innej strony. Skut-

kiem owego porozumienia władz AWF 
i TOP najważniejsze dla obiektu miej-
sce,  dziedziniec  główny,  zostało  zde-
komponowane,  straciło  swój  auten-
tyczny, historyczny charakter. Z roku 
na  rok  „Złoty krąg”  się  rozprzestrze-
nia. Jeszcze kilka lat i centralny dzie-
dziniec  zostanie  kompletnie  zdewa-
stowany. 

W związku z tą sytuacją mamy dwa 
pytania: gdzie był konserwator zabyt-
ków, gdy  zapadała decyzja  o wyraże-
niu  zgody na założenie  „Złotego krę-
gu” i czemu bezczynnie przygląda się 
dewastacji obiektu pozostającego pod 
jego ochroną?.

Ostatni  moment,  by  powstrzymać 
to  szaleństwo,  za  kilka  lat  będzie  po 
wszystkim.

Redakcja

Gdzie był konserwator zabytków?!
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Z dawnych lat sny…

Projekt hymnu AWF w Warszawie

tekst i muzyka:
Witold Kasprowicz, 
absolwent z roku1951

Nasze z dawnych lat
Sny młodzieńcze
W murach Twych spełniły się.
Tu codzienny trud i przygoda
Wciąż fascynowały mnie.
Mądrość Twych profesorów
Wskazywała drogę nam
I przez studiów czas
Krok po kroku
Wiodła ku Olimpu bram.
Wierna jesteś Ty
Akademio 
Olimpijskim hasłom trzem,
 /bis/ I choć tyle lat minęło
Tyś piękniejsza z każdym dniem.
Pamiętamy wszak
Czasy kiedy
Z gruzów podnosiłaś się.
Nie żałował nikt swego trudu
By podźwignąć mury Twe.
I tak rosłaś wciąż, a wraz z Tobą
Absolwentów wielu Twych
I po studiach tu
Pozostawił Cząstkę serca każdy z Nich.
Dziś zmieniłaś się 
Akademio
Przeszłość jest dla Ciebie tłem.
 /bis/ I choć tyle lat już minęło
Tyś piękniejsza z każdym dniem.

Absolwenci naszej uczelni to 
osoby odważne, nie lękające się 
podejmowania twórczych wyzwań 
w różnych dziedzinach Potwierdzają 
to przykłady utworów poetyckich 
i muzycznych zamieszczone poniżej. 
Co do ich wartości literackiej, 
niech wypowiedzą się specjaliści. 
Natomiast cechą wspólną dla 
wszystkich dzieł, jest głęboka, 
emocjonalna więź ich Autorów 
z uczelnią. I nostalgia po minionych 
czasach studenckich.

ZDANIE oDRębNE

Świeżo  mamy  pamięci  inaugura-
cję  kolejnego,  w  naszej  Akademii  85-
go,  roku  akademickiego.  Gdy  przyj-
rzymy  się  uważniej  temu wydarzeniu 
dostrzeżemy  pewne  nowe  akcenty. 
Wydaje  się,  że  obu  stronom,  organi-
zatorom i uczestnikom, powinno zale-
żeć na tym, żeby było ono prawdziwie 
uroczyste, podniosłe, pamiętane dłużej 
niż  parę  dni.  O  tym  decyduje  atmos-
fera  inauguracji,  ta  zaś zależy od pro-
gramu, przebiegu  imprezy  i zachowa-

nia  uczestników. Co  do  programu,  to 
obowiązują w  tej mierze pewne wzor-
ce. Istnieją żelazne punkty inauguracji, 
których pominąć nie wolno, ale co do 
nich można wykazać się inwencją.

Historycznie patrząc Akademia ma 
za  sobą  różne  wzorce  celebrowania 
tych  uroczystości.  Obecne  znacznie 
odbiegają  od  tych  z  lat  50.  i  później-
szych.  Postęp  postępu  i  demokracja 
sprawiły,  że  stosunek  młodzieży  do 
inauguracji,  z  nabożnego  zmienił  się 
w swobodny, o czym świadczy  jej za-
chowanie.

*
W  tym  momencie  interesuje  nas 

jeden  punkt  programu  inauguracji, 
mianowicie  –  wykład  inauguracyjny. 
Zarówno jego temat jak i osoba wykła-
dowcy nie powinny być przypadkowe. 
Tę sprawę rozważa się starannie i za-
wczasu.  Otóż  właśnie  wokół  dwóch 
ostatnich wykładów  inauguracyjnych 
i  reakcji  na  nie  ze  strony młodej wi-
downi, rodzą się pytania i niepokoje. 

Ubiegłoroczny  wykład  inaugura-
cyjny  na  temat  „społeczeństwa  wie-
dzy” wygłosił profesor Łukasz Turski, 
tegoroczny  –  profesor  Leszek Balce-
rowicz. Ten pierwszy, znakomity fizyk 
i  popularyzator  nauki,  nie wahał  się, 
w kontekście swoich rozważań, wska-
zać  na  olbrzymie  znaczenie  sportu 
jako  środka  wychowawczego.  Ale 
część młodzieży, i ta, która rozpoczy-
nała studia i starsza, nie była tymi za-
gadnieniami  zainteresowana  do  tego 
stopnia, że ostentacyjnie opuściła salę. 
Profesor Balcerowicz, mający w swo-
im  życiorysie  niebagatelny  fragment 

sportowy, więc jakby „nasz człowiek”, 
pragnął  ukazać  jak  istotne  znaczenie 
mają  zależności  pomiędzy  systemem 
politycznym a demokracją i gospodar-
ką. I ten autor i ten temat nie przypadł 
do gustu części młodej widowni.  Jak 
te zdarzenia zinterpretować?

Po pierwsze – trzeba powiedzieć, że 
ostentacyjne opuszczanie sali podczas 
wykładu jest, mówiąc oględnie, wyra-
zem braku kultury, a mówiąc wprost 
–  zachowaniem  chamskim.  Po  dru-

gie – niczego dobrego ono nie wróży 
tym obecnym studentom a przyszłym 
absolwentom - nauczycielom.  Będą 
uszczypliwie  nazywani  „magistrami 
od  fikania  koziołków”.  Gdzie  im  do 
statusu inteligenta, którego wyróżnia 
dążenie  do  poznawania  i  rozumienia 
otaczającego  świata  (społecznego, 
gospodarczego,  politycznego,  nauki, 
kultury). 

*
W  szkole  podstawowej,  do  któ-

rej  uczęszczał  mój  syn,  nauczyciela-
mi  wychowania  fizycznego  byli  dwaj 
młodzi absolwenci AWF. Potrafili każ-
dego chłopca, i tych mało sprawnych 
fizycznie, zachęcić do ćwiczeń i udzia-
łu w grach. Widać było, że różne for-
my  współzawodnictwa,  jakie  organi-
zowali, mają sens nie tylko sportowy. 
Latem  organizowali  obozy  sportowe 
i  wędrówki,  każdy  z  uczniów  chciał 
znaleźć  się w  takiej  grupie.  A  kiedy, 
zdarzało  się,  że  zachorowała  nagle 
pani od matematyki, historii czy geo-
grafii, dyrektor szkoły zwracał się do 
nich,  żeby  ratowali  w  trudnej  sytu-
acji.  I znakomicie potrafili  się wywią-
zać z tej roli. Skąd się to u nich brało? 
Okazało się, wiadomo to od uczniów, 
którzy  uczestniczyli  w  wakacyjnych 
obozach, gdzie więcej było też okazji 
do rozmów, że awuefiacy lubili czytać 
książki, znali repertuary kin i teatrów, 
interesowali  się  i  muzyką  i  polityką. 
Prawdziwi  inteligenci.  Młodzież  ich 
uwielbiała.

O takich absolwentów chodzić po-
winno naszej Akademii. 

Rafał Zwierzyniecki

Wykład inauguracyjny
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