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Sprawozdanie z działalności

STOWARZYSZENIE 
aBSolwenTÓw awF 

W WARSZAWIE 
w latach 2015-2019
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nowe władze V kadencji,  
założenia programu 2015 - 2019

17 kwietnia 2015 roku Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia 
wybrał nowe władze na V kadencję. Zmieniono nieznacznie Statut, dostosowując jego 
zapisy do wymogów i założeń programowych. Ograniczono liczbę członków Zarządu 
do 6 osób po to aby działać efektywniej i szybciej. Zlikwidowane zostało jedno ogni-
wo – prezydium. Ta formuła Zarządu była swego rodzaju zamysłem autorskim, który 
dopiero miał być sprawdzony. Zebrania Zarządu miały odbywać się raz w miesiącu. 
Nowy Zarząd rozpoczął działalność w składzie: 

Zbigniew Pacelt 
Wiceprezes

absolwent R-75, 
olimpijczyk, trener 

mistrzów olimpijskich 
w pięcioboju 

nowoczesnym,  
poseł na Sejm 

Danuta Moskwa 
Wiceprezes

absolwentka R-77, 
pracuje w turystyce, 

w branży hotelarskiej

Wiera Jungrav 
Wiceprezes

absolwentka R-77, 
nauczycielka wf 

w Zespole Szkół im. 
Stanisława Staszica

Joanna Kalecińska 
Wiceprezes

absolwentka R-94, 
prodziekan Wydziału 
Turystyki i Rekreacji 

AWF

Aleksander Ronikier 
I Wiceprezes

absolwent R-63,  
prof. dr hab. fizjolog,  

na Wydziale 
Rehabilitacji AWF

Zbigniew Sikora 
Prezes

absolwent R-74, 
właściciel Wydawnictwa 

Estrella

Podstawowym celem Stowarzyszenia w latach 2015 – 2019 było rozwijanie idei 
integracji międzypokoleniowej, oraz utrwalanie więzi absolwentów AWF z macierzy-
stą uczelnią dla rozwoju i upowszechniania wszystkich form kultury fizycznej oraz 
doskonalenia działalności uczelni w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej, jak 
również pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sy-
tuacji życiowej (o ile pozwolą na to możliwości finansowe).

Realizację tego celu widzieliśmy w rozwinięciu dwóch podstawowych i praktycz-
nych form; kontynuacji wydawniczej kwartalnika Absolwenci AWF wydawanego od 
2012 roku, stanowiącego bezpośredni pomost między absolwentami rozsianymi po 
całym świecie a uczelnią oraz reaktywacji dawnego Klubu Relax w zamyśle stano-
wiącego ośrodek kulturalny dla całego środowiska akademickiego, w którym organi-
zowałoby różnorodne wydarzenia takie jak spotkania z historią, mini koncerty mu-
zyczne, przedstawienia teatralne, spotkania z medalistami olimpijskimi, wystawy itp. 
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Środowisko absolwentów miało spotykać się w Klubie we własnym (rocznikowym 
gronie), oglądać zdjęcia, filmy. 

Zakładaliśmy również (z biegiem czasu) otwarcie Klubu na mieszkańców Dziel-
nicy i młodzież. Pomieszczenia klubowe były w opłakanym stanie technicznym, ale 
zebrane dotąd fundusze nie pozwalały na rozpoczęcie remontu. Postanowiono więc 
zaapelować do absolwentów o zintensyfikowanie zbiórki pieniędzy na remont i mo-
dernizację Klubu. W programie znalazła się również organizacja Zjazdu Absolwentów 
z okazji Jubileuszu 85-lecia uczelni inaczej niż to miało miejsce pięć lat wcześniej – 
własnymi siłami Stowarzyszenia a nie zlecenia organizacji firmie zewnętrznej. Jako 
podstawowy warunek rozpoczęcia remontu stawiano podpisanie stosownej umowy 
z władzami uczelni, ale zakładano, że po pozytywnej opinii Senatu z kwietnia 2015 
roku – nie będzie z tym większych problemów.

Przyjęto też, że w środku kadencji , po dwóch latach poddany zostanie weryfikacji 
ten nowy sposób funkcjonowania Stowarzyszenia.

Sprawozdanie  
z działalności w roku 2015

Niezmiennym celem głównym naszej organizacji było działanie na rzecz społecz-
ności absolwentów Akademii, sprzyjanie integracji środowiska oraz utrzymanie łącz-
ności z uczelnią. Od 2008 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Miniony rok zdominowany był przygotowaniami do największej imprezy w na-
szym środowisku, jaką jest Zjazd Absolwentów AWF, organizowany co pięć lat z okazji 
kolejnych jubileuszy Uczelni (tym razem jej 85-lecia).

Odbył się on w dniach 5-6 września 2015 roku. Uczestniczyło w nim ok. 1500 
osób z 41 roczników absolwentów, którzy ukończyli Uczelnię. Najstarszym roczni-
kiem byli absolwenci z roku 1951 (ukończyli oni studia 64 lata temu). 

Wykorzystując spotkanie tak dużej liczby osób, nawiązaliśmy wiele kontaktów 
bezpośrednich z absolwentami mieszkającymi za granicą, ustaliliśmy sposoby komu-
nikowania się. Temu celowi służyło opracowanie nowej strony internetowej i kontak-
ty wymieniane pocztą elektroniczną.

Od 5 lat Stowarzyszenie wydaje kwartalnik Absolwenci, w 2015 roku ukazały 
się 4 numery tego czasopisma. Poza formą papierową, pismo jest dostępne w formie 
elektronicznej na stronie internetowej.
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Kontynuowany był, zakrojony na wiele lat plan rewitalizacji tzw. Alei Absolwen-
tów. Każdego roku przy głazie-pomniku żegnaliśmy (w obecności władz uczelni) stu-
dentów kończących studia, witając ich jednocześnie w granie absolwentów.

Organizowaliśmy spotkania z okazji świąt z naszymi absolwentami, w których 
uczestniczy regularnie ok. 60 osób, przygotowaliśmy wystawy, pomagaliśmy czasem 
w organizacji spotkań rocznikowych.

fu
n

d
a

c
ja

absolwenci awf

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów AWF – 
22 czerwca 2015 na zebraniu założycielskim powołana 
została Fundacja Absolwenci AWF. Jej celem jest dalsza 
integracja naszego środowiska, wspieranie Stowarzy-
szenia Absolwentów AWF Warszawa i doprowadzenie 
do stabilizacji finansowej organizacji. Założycielami 
były 24 osoby: Zbigniew Sikora, Aleksander Ronikier, 
Joanna Kalecińska, Zbigniew Pacelt, Wiera Jungrav, Ja-
nusz Matusiak, Aleksandra Berlińska, Grzegorz Maląg, 
Ryszard Wysoczański, Andrzej Białek, Włodzimierz 
Cygański, Czesław Urbanik, Hanka Delbani, Jerzy Cheł-
mecki, Wiesław Młodawski, Andrzej Rakowski, Marcin 
Szczypiorski, Jan Martynkin, Krzysztof Tarasiewicz, 
Krystyna Kacperczyk, Jadwiga Ślawska-Szalewicz, Łu-
kasz Wasielewski, Krzysztof Zuchora, Andrzej Kosmol.

Powołano Radę Fundacji, w której znaleźli się: Joan-
na Kalecińska – przewodnicząca, Grzegorz Malag – wi-
ceprzewodniczący, Krzysztof Tarasiewicz, Marcin Szczy-
piorski. Prezesem Zarządu wybrana została Aleksandra 
Berlińska. Działalność Fundacji została jednak zawieszo-
na do czasu nastania bardziej sprzyjających warunków.

W minionym roku podjęliśmy też intensywną, szeroko zakrojoną akcję reakty-
wacji działającego niegdyś w naszym środowisku klubu Relax. Planujemy stworzyć 
tam ośrodek, w którym moglibyśmy rozwijać idee wzajemnej integracji w sposób od-
powiadający oczekiwaniom środowiska, inspirującej wydarzenia kulturalne, realizu-
jącej programy dyskusyjne, otwartej na kameralne imprezy rozrywkowe, spotkania 
rocznikowe. Zbieramy fundusze na remont pomieszczeń.

Latem zorganizowaliśmy pobyt w Warszawie dla kolejnej grupy polskich działa-
czy kultury z Ukrainy.

Uchwałą z dnia 23 marca 2016 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozdanie 
finansowe za rok 2015 z wynikiem +21 568,29 zł.*

* Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej w zakładce O NAS/SPRAWOZDANIA
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zjazd absolwentów z okazji 85-lecia uczelni,  
5-6 września 2015

Miniony rok zdominowany był przygotowaniami do największej imprezy w na-
szym środowisku, jaką jest Zjazd Absolwentów AWF, organizowany co pięć lat z okazji 
kolejnych jubileuszy Uczelni (tym razem jej 85-lecia).

Odbył się on w dniach 5-6 września 2015 roku. Uczestniczyło w nim ok. 1500 
osób z 41 roczników absolwentów, którzy ukończyli Uczelnię. Najstarszym roczni-
kiem byli absolwenci z roku 1951 (ukończyli oni studia 64 lata temu). 

Wykorzystując spotkanie tak dużej liczby osób, nawiązaliśmy wiele kontaktów 
bezpośrednich z absolwentami mieszkającymi za granicą, ustaliliśmy sposoby komu-
nikowania się. Temu celowi służyło opracowanie nowej strony internetowej i kontak-
ty wymieniane pocztą elektroniczną.

Zjazd organizowany społecznie siłami własnymi Stowarzyszenia zakończył się 
sukcesem organizacyjnym. Wydaliśmy specjalny Przewodnik po Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, który ukazuje dzisiejszą AWF w planie trójwymiarowym: topograficz-
no-architektoniczno-historycznym. Książkę tę otrzymali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

Spotkanie absolwentów nieoficjalnie rozpoczęto ogniskiem w czwartek 4 wrze-
śnia. Odbyło się ono w okolicach internatu żeńskiego. Uczestniczyło w nim ok. 350 
osób, a zakończyło się ok. godziny 1.00.
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4 i 5 września otwarte było biuro akredytacji, zorganizowane w taki sposób aby 
nie tworzyły się zatory i kolejki. Akredytacja przebiegała w sprawny sposób, w czym 
kluczowy udział mieli wolontariusze.

Wolontariusze są oddzielnym, ważnym elementem organizacji Zjazdu. W tej edy-
cji uczestniczyło 26 osób, głownie z Wydziału Turystyki i Rekreacji, której udział 
w przedsięwzięciu był jednocześnie zaliczeniem praktyk. Grupą kierował Janusz 
Matusiak. Była to grupa wyjątkowo solidna, rzetelnie wykonująca obowiązki i warta 
polecenia. 

W dniu 5 września przed oficjalnym otwarciem JM Rektor Pan prof. Andrzej Ma-
stalerz spotkał się z grupą profesorów i byłych rektorów, kierownictwem Uczelni, by-
łymi prezesami Stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi.

O 11.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu. Po krótkich przemówieniach JM Rek-
tora i prezesa Stowarzyszenia rozpoczęła się tradycyjna defilada roczników, w której 
uczestniczyli przedstawiciele ok. 50 grup. Defilada wzbudziła jak zawsze bardzo do-
bre emocje i wydaje się być dla środowiska ważnym elementem spotkania.

Przemarsz poprzedzała orkiestra wojskowa z Siedlec, która sympatycznie uatrak-
cyjniła defiladę. Przemarszem kierował Marcin Mielniczuk.

O 12.30 rozpoczął się piknik na lekkoatletycznym boisku treningowym.
Pod namiotami przy wydzielonych i oznaczonych tabliczkami stołach odbywały 

się spotkania rocznikowe. 
Każdy z uczestników otrzymał pakiet upominkowy. 
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Piknikowi towarzyszyły dwa programy. Dla aktywnych zorganizowaliśmy kon-
kursy sprawnościowe z nagrodami na sąsiednim boisku, na drugim boisku odbył się 
pokaz gry w golfa, zorganizowany przez pracowników biblioteki. Zainteresowanie 
uczestników oceniamy jako umiarkowane.

Zorganizowany koncert Andrzeja Rosiewicza przyjęty został na ogół dobrze, choć 
niektórym nie przypadł do gustu.

Po koncercie odbyła 
się aukcja wartościowych 
darów przekazanych 
przez absolwentów zaj-
mujących się twórczością 
artystyczną. Cały dochód 
przeznaczony był na re-
mont dawnego Klubu 
Relax. Aukcja cieszyła 
się umiarkowanym zain-
teresowaniem. Przynio-
sła 2900 zł, które wpła-
cone zostały na konto 
Stowarzyszenia.

W pikniku wzięło 
udział ok. 1300 osób.

O 21.00 w hali Kuso-
cińskiego rozpoczął się 
polonezem tradycyjny 
bal, w którym uczestni-
czyło nieco ponad 700 
osób. Przygotowana 
scenografia, oświetle-
nie i catering były bez 
zarzutu.  Bal trwał do 
4.00.

Nie zabrakło jedze-
nia, bardzo dobra ob-
sługa kelnerska. Stoiska 
z płatnym alkoholem 
nie cieszyły się żadnym 
zainteresowaniem. 

W niedzielę 6 września o 12.00 na stadionie lekkoatletycznym nastąpiło zamknię-
cie Zjazdu. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób.
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Sprawozdanie 
z działalności w roku 2016

W minionym roku skoncentrowaliśmy wszystkie nasze siły na reaktywacji dawnego 
Klubu Relax. Placówka ma w założeniu nawiązywać do tradycji dawnego, określanego 
mianem „kultowego” klubu studenckiego Relax poszerzonej o nowe formy i środki dzia-
łalności kulturalnej. Od początku był on pomyślany jako wspólne przedsięwzięcie Stowa-
rzyszenia i Uczelni. I reakcja władz Uczelni na ten projekt była pozytywna, w tym duchu 
wypowiadał się Senat w kwietniu 2015 roku. Jednak później zaczęły się trudności. Zmar-
nowaliśmy cały rok, bo nie mogliśmy uzgodnić umowy. Dlatego wyhamowaliśmy akcję 
zbierania pieniędzy na remont – nie było bowiem pewności czy ten Klub dostaniemy.

Zmiana sposobu zbierania składek członkowskich (zgodnie z decyzją Walnego 
Zebrania), wprowadzona na początku kadencji nie wpłynęła w istotny sposób na 
zwiększenie się liczby członków. Na koniec roku 2016 mieliśmy formalnie 95 człon-
ków Stowarzyszenia. Mamy też ok. 150 członków wspierających. 115 osób przekazało 
Stowarzyszeniu 1% swego podatku za 2015 rok wpłacając na nasze konto 13 788 zł.

Działalność Stowarzyszenia, podobnie jak w latach poprzednich, ma wyłącznie 
społeczny charakter. Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 

Kontynuowaliśmy wydawanie naszego kwartalnika, który cieszy się coraz więk-
szą popularnością i dla naszych Koleżanek i Kolegów szczególnie tych mieszkających 
za granicą stanowi sentymentalny kontakt z Uczelnią, co podkreślają w swoich listach. 
Wysyłamy go głównie w formie elektronicznej (możliwa jest również prenumerata 
czasopisma w formie papierowej). Udało nam się w zespole redakcyjnym zebrać gru-
pę świetnych fachowców – piszą do nas stali korespondenci, choć oczywiście mogłoby 
być ich więcej. Zespół pracował i pracuje całkowicie społecznie. Obciążają nas jedynie 
koszty druku naszego czasopisma.

W styczniu grupa naszych absolwentów wystąpiła z pomysłem nadania stadiono-
wi lekkoatletycznemu AWF imienia wybitnego wychowawcy i trenera Zygmunta Sze-
lesta. Stowarzyszenie inicjatywę tę mocno wsparło, podejmując stosowną uchwałę 
Zarządu i poświęcając jej kilka stron w 18 numerze kwartalnika. Zaktywizowaliśmy 
wokół tej idei grupy dawnych współpracowników i studentów Zygmunta Szelesta 
oraz jego zawodników. Mamy nadzieję, że władze Uczelni zdecydują o nadaniu sta-
dionowi imienia tego wybitnego szkoleniowca.

Przez cały rok utrzymywaliśmy kontakty z naszymi absolwentami mieszkającymi 
w kraju i za granicą. W naszym czasopiśmie prezentujemy ich sylwetki i osiągnięcia. 
Prowadzimy stałą korespondencję. Zarząd odbywa regularne zebrania raz w miesiącu. 
Okres jaki pozostał do zakończenia kadencji zamierzamy wykorzystać dla zrealizowa-
nia podstawowego celu, jaki sobie założyliśmy w 2014 roku – uruchomienia Klubu Re-
lax-Qultura. Będzie to z pewnością najważniejsze przedsięwzięcie i musi się udać.
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Podczas inauguracji roku akademickiego (podobnie jak w latach poprzednich) 
organizujemy przy głazie w Alei Absolwentów uroczystość pożegnania studentów 
kończących naukę i powitania ich w gronie absolwentów AWF. Dziekani Wydziałów 
wręczają tam symboliczne dyplomy abiturientom, a oni zakopują słupek z datą ukoń-
czenia studiów pod swoim świerkiem.

Uchwałą z dnia 29 marca 2017 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 z wynikiem +28 718,26 zł.*

* Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej w zakładce O NAS/SPRAWOZDANIA
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Sprawozdanie  
z działalności w roku 2017

W 2017 roku kontynuowano konsekwentnie działania skierowane na przygoto-
wania warunków i uruchomienia działalności klubu Relax Qultura. 

15 marca 2017 r. podpisana została (nie bez trudności) umowa między Akade-
mią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Stowarzyszeniem 
Absolwentów AWF, która określiła warunki korzystania z pomieszczeń klubowych. 
Po 5-miesiecznym oczekiwaniu uzyskaliśmy zgodę Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków na przedłożony zakres prac remontowych. – 15 sierpnia ub. r. przystąpiliśmy 
do remontu, który trwał nieco ponad 2,5 miesiąca. Przeprowadzono go systemem 
gospodarczym, co pozwoliło w maksymalny sposób wykorzystać zebrane na ten cel 
środki finansowe. Na remont wydatkowana została kwota 74 959,04 zł, na materiały 
remontowe i wyposażenie klubu 52 988,36 zł. Remont sfinansowany został całkowi-
cie z darowizn wpłaconych na ten cel przez absolwentów AWF.

 W listopadzie 2016 r. zorganizowanych zostało w klubie kilkanaście spotkań 
z przedstawicielami różnych grup środowiskowych, min. kierownictwem uczelni, 
pracownikami dydaktycznymi, liderami roczników, licznymi grupami rocznikowy-
mi. Efekt modernizacji pomieszczeń klubowych został przez nich wysoko oceniony. 
Otwarcie klubu Relax Qultura nastąpiło 29 listopada (m.in. z udziałem Maryli Rodo-
wicz). Oficjalną działalność Klub rozpoczął 2 grudnia 2017 r. Od początku placówka 
stara się nawiązywać do tradycji dawnego, „kultowego” klubu studenckiego Relax, 
równocześnie podejmowane są wysiłki dla poszerzenia form i środków działalności 
kulturalnej.

W kwietniu 2017 r. (półmetek V kadencji) odbyło się Zebranie Sprawozdawcze 
Stowarzyszenia. Wprowadzono zmiany w Statucie, dotyczące prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Dwuletnia działalność władz stowarzyszenia uzyskała aprobatę 
zebranych. 

Na koniec 2017 r. stowarzyszenie nasze liczyło 130 członków. Mamy też ok. 100 
członków wspierających, w tym seniorów, którzy są zwolnieni z opłaty składek. Około 
90 osób przekazało stowarzyszeniu 1% swego podatku za 2016 r., wpłacając na nasze 
konto 9 189,50 zł.

Działalność stowarzyszenia, podobnie jak w latach poprzednich, ma wyłącznie 
społeczny charakter. Funkcjonujemy w systemie Organizacji Pożytku Publicznego 
i wszystkie pozyskane środki przekazujemy na działalność statutową.

W 2017 r. kontynuowaliśmy wydawanie naszego czasopisma, kwartalnika Absol-
wenci AWF, który cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem. Dla naszych ko-
leżanek i kolegów mieszkających za granicą stanowi ważny (bywa, że jedyny) środek 
przekazu wieści z uczelni i w ten sposób – łączności z uczelnią. Kolportowany jest 
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głównie w formie elektronicznej, ale także w formie papierowej (nie wszyscy mają 
dostęp do internetu, prenumerata). Tworzy go kilkuosobowy zespół redakcyjny oraz 
stali (i mniej stali) kooperanci, ale także – co jest zjawiskiem nowym i niezwykle 
cennym – ośmielają się pisać do redakcji coraz liczniejsi „zwykli” absolwenci, starsi 
i młodsi. Zespól redakcyjny pracował dotąd i pracuje nadal – całkowicie społecznie. 
Obciążają nas jedynie koszty druku czasopisma.

Jak co roku zorganizowaliśmy przy Głazie, w Alei Absolwentów uroczystość po-
żegnania studentów kończących naukę i powitania ich w gronie absolwentów AWF. 
Dziekani wydziałów wręczyli im symboliczne dyplomy, a oni wkopali słupek z datą 
ukończenia studiów pod swoim świerkiem.

Staramy się rozszerzać kontakty z absolwentami AWF mieszkającymi za grani-
cą. Prowadziliśmy z nimi ożywioną korespondencję. Liczyliśmy jednak na większe 
wsparcie z ich strony. Na nasze apele odpowiedziało zaledwie kilka osób. Zarząd od-
bywał regularne zebrania raz w miesiącu. 

Uchwałą z dnia 26 czerwca 2018 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozda-
nie finansowe za rok 2017 z wynikiem -69 055,44 zł.*

* Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej w zakładce O NAS/SPRAWOZDANIA

Klub przed i w trakcie remontu
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Sprawozdanie  
z działalności w roku 2018

Kończy się V kadencja władz Stowarzyszenia Absolwentów AWF, wybranych 
w 2015 roku. Czy była to udana czy nie, ocenią uczestnicy Walnego Zjazdu, który od-
będzie się w czerwcu 2019. 

Z wielu spraw, które się udały, należy wymienić w szczególności dwie rzeczy. Pierwsza 
to nasz kwartalnik, który wydajemy od 7 lat społecznymi siłami i dzięki zaangażowaniu 
niewielkiego zespołu redakcyjnego. Stanowi źródło informacji o bieżącym życiu uczelni 
i Stowarzyszenia. Prezentuje poglądy Stowarzyszenia i własne redakcji na sprawy, które 
mają znaczenie dla uczelni, a są przez społeczność akademicką czy władze niedostrzegal-
ne czy też widziane pod złym kątem. Kwartalnik Absolwenci AWF dociera do zainteresowa-
nych głównie pocztą elektroniczną. Liderzy roczników przesyłają go dalej do osób, z który-
mi utrzymują kontakty. Szacujemy, że czyta go regularnie ponad 1000 osób, dostępny jest 
też na stronie internetowej. W minionym roku wydaliśmy 4 numery czasopisma. 

Druga bardzo ważna sprawa to klub Relax Qultura. Za zebrane środki udało się go od-
remontować sposobem gospodarczym, w czym pomogła nieoceniona Dorota Bartkowiak, 
która podjęła się tego zadania społecznie i uruchomić w końcówce (grudzień) 2017 roku. 

W minionym 2018 roku, utrzymaliśmy ten Klub mimo wielu przeszkód i trudno-
ści. Zorganizowaliśmy ponad 21 wydarzeń, 7 wystaw, niezliczoną ilość spotkań rocz-
nikowych, seminariów, promocji książek pracowników uczelni, eksponowaliśmy wy-
darzenia związane z historią AWF i ważnymi jej postaciami. Udało nam się również 
wzbogacić Klub w profesjonalny sprzęt głośnikowy. Zainstalowany w końcówce 2017 
roku sprzęt kuchenny funkcjonuje bardzo dobrze, pozyskaliśmy w formie darowizny 
od firmy LG nowoczesny 55-calowy telewizor. Wyposażyliśmy Klub w urządzenia 
alarmowe, podłączone do monitoringu firmy ochraniającej obiekty AWF.

Klub wymaga jeszcze wielu działań stabilizujących finanse i program. Jednak dro-
ga, którą obraliśmy wydaje się właściwa. Program będzie rozwijany i wzbogacany 
o takie dziedziny, jak film, muzyka, teatr. Tworzymy tu sympatyczną atmosferę, a do-
bra kuchnia przyciąga coraz większe grupy gości. Dobrze oceniamy współpracę z Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku, którego uczestnicy traktują klub niemal jak własny. 

Uporządkowane zostały sprawy członkowskie, wysłaliśmy do wszystkich prośbę 
o podpisanie oświadczenia RODO i zrobiła to przeważająca grupa naszych członków. 
Wydaje się jednak, że w przyszłości będziemy raczej zabiegać o tzw. członków wspie-
rających a nie rozszerzać listę członków Stowarzyszenia.

Uchwałą z dnia 17 czerwca 2019 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozda-
nie finansowe za rok 2018 z wynikiem -4 462,75 zł.* Sprawozdanie finansowe za rok 
2018 poddano kontroli biegłego rewidenta, który stwierdził, że jest ono poprawne.

* Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej w zakładce O NAS/SPRAWOZDANIA
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Od 7 lat Stowarzyszenie wydaje kwartalnik 
pod nazwą Absolwenci. Do chwili obecnej 
ukazało się 29 numerów. W omawianym 
okresie (2015 - 2019) 17 wydań.  
Wyraźnie widać jak pismo się rozwija 
i doskonali. Od dłuższego czasu pracuje  
dla niego (całkowicie społecznie) niewielkie 
grono redakcyjne: Halina Hanusz,  
Andrzej Martynkin, Iga Kłodecka-Różalska, 
Andrzej Pac-Pomarnacki, Zbigniew 
Sikora i Ryszard Wysoczański. Stałym 
korespondentem jest Andrzej Dominiak. 
Nieśmiało nadsyłają swoje teksty do 
publikacji inni absolwenci, w ten sposób 
rośnie nam grono autorów w różnym wieku, 
natomiast najbardziej zainteresowani tym  
co się dzieje na uczelni są najstarsi.  
Skład i łamanie pisma również wykonujemy 
na zasadach wolontariatu. Jedynym kosztem 
pozostaje druk. Wydajemy 200 egzemplarzy 
w formie papierowej, ale z informacji 
otrzymanych od liderów roczników, którzy 
rozsyłają go w formie elektronicznej wynika, 
że dociera on do ponad 1000 odbiorców. 
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wydarzenia w KluBie
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Ten dzień – 29 listopada 2017 r. 
– na długo pozostanie w pamięci 
awuefiaków i nie dlatego, że to tra-
dycyjne Andrzejki, tylko z powodu 
otwarcia długo oczekiwanego Klu-
bu Relax. Odremontowany, w nowej 
szacie zyskał drugi człon nazwy 
Qultura. Bo w nowym wskrze-
szeniu w Klubie ma być właśnie 
kulturalnie.

Po tradycyjnym „cześć” na po-
witanie słychać było: – „No naresz-
cie mamy znów swój Klub… – „Jak 
dobrze, że mamy się gdzie spoty-
kać…” – „Już myślałem, że się nie 
doczekam….” i tym podobne. Parę 
minut po godz.17 było na już po-
nad 130 osób, a dochodzili jeszcze 
spóźnialscy.

Pierwszy punkt uroczystości, 
to odsłonięcie tablicy z nazwiska-
mi ponad 220 darczyńców, którzy 
finansowo wsparli remont. Doko-
nał tego Prezes Stowarzyszenia Ab-
solwentów AWF Zbigniew Sikora, 

2017
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główny inicjator reaktywacji klubu. W pewnym momencie słyszę jak stojący za mną, 
nie wiem czy mówi do kogoś czy do siebie: – „Dlaczego kurczę, nie wpłaciłem chociaż 
stówy, to bym tu wisiał…”. 

W części oficjalnej Zbyszek Sikora powitał przybyłych, prorektorów – Michała Le-
nartowicza i Czesława Urbanika, Irenę Szewińską z mężem, Marylę Rodowicz, byłą 
studentkę oraz kilku dawnych kierowników Klubu Wiesława Buczyńskiego, Kazimie-
rza Vyšatę, Andrzeja Dąbrowskiego i Waldemara Madeja. Szczególne słowa podzięko-
wania za mocne wsparcie skierował do: Danuty Moskwy, fundatorki nowego wyposa-
żenia kuchni, Mieczysława Kolejwy, dzięki któremu mamy nową instalację elektrycz-
ną, Bolesława Morysińskiego, fundatora nowego sprzętu audio, Roberta Pietrzaka, 
fundatora tarasu przed Klubem.

Maryla Rodowicz otrzymała tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Absol-
wentów AWF z nr 001. Wieczór świetnie prowadził Zygmunt Chajzer.

No i zaczął się wieczór wspomnień. Zaproszona na scenę Maryla Rodowicz solo 
z gitarą zaśpiewała kilka piosenek z dawnych lat m.in. „nieśmiertelne” „Żegnajcie Mi-
kołajki, kolorowe, takie stare, a wciąż nowe…”. I inne. Białe i czerwone wino szyb-
ko wprawiło w świetny nastrój, potworzyły się grupki rocznikowo-wspomnieniowe. 
Często słyszane słowa, to: „a pamiętasz…”. Ostatni wychodzili po pięciu godzinach. 
Mogliśmy posmakować możliwości kulinarne kuchni i docenić umiejętności obsługi 
w przyrządzaniu wymyślnych kanapek. Smakowitych.

Będzie jeszcze niemało okazji do odwiedzin Klubu. (AM)
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22 listopada 2017 r. na tydzień przed oficjalnym otwarciem, do zrewitalizowanego 
Relaxu zaproszony został Andrzej Wit na pierwsze z planowanych spotkań o wspól-
nym haśle Nauka i Kultura. Spotkanie to, w sympatycznej, kameralnej formule, popro-
wadził dr Krzysztof Zuchora – pedagog i poeta w jednej osobie.

Prof. Andrzej Wit jest znakomitym badaczem i dydaktykiem, a także organizato-
rem – jako rektor kierował warszawską uczelnią w latach 2002-2005. Jest cennym na-
bytkiem naszej Akademii, przybyłym tu z WSWF we Wrocławiu. W Warszawie odbył 
studia doktoranckie i już tu pozostał. Sam o sobie mówi: – Jestem absolwentem obu 
tych uczelni. Okazuje się, że o biomechanice, która wydaje się surowym przedmiotem, 

można mówić interesująco. Profesor 
przedstawił m.in. historię tej dzie-
dziny, kreśląc nadto jej perspekty-
wy. Ciekawie zaprezentował pakiet 
zagadnień nurtujących badaczy tej 
– stosunkowo młodej – specjalności 
naukowej, prezentując przy okazji 
panoramę problemów, stanowiących 
o jej wartości dla teorii i praktyki 
skutecznego działania w wielorakich 
obszarach – w tym w sporcie i rehabi-
litacji ruchowej. Dyskusja, która wy-
wiązała się po tym wystąpieniu, mia-
ła charakter wysoce profesjonalny 
– wśród obecnych było bowiem spo-
re grono nauczycieli akademickich, 
z rektorem prof. Andrzejem Masta-
lerzem. To pierwsze z planowanych 
w tym cyklu spotkań. Jego poziom 
i atmosfera, dobrze rokują podob-
nym przedsięwzięciom w przyszło-
ści. Obym nie zapeszył. (RW)
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Krzysztof Zuchora – poeta, dziennikarz i działacz olim-
pijski, emerytowany nauczyciel w Akademii Wychowania 
Fizycznego, Zasłużony działacz Kultury. Odznaczony Me-
dalem Pierre’a de Coubertina, aktywny animator życia 
kulturalnego w Klubie.

15 stycznia podczas wieczoru autorskiego Krzysztof 
Zuchora przedstawił swój ostatnio wydany tom sonetów 
i wierszy pt. „Łaskawość”. To niezwykłej urody poezja, 
mądra, przekazująca rzeczy ważne i istotne. Krzysztof jest 
człowiekiem otwartym, życzliwym, pokazuje nam jasną 
stronę świata, zwraca uwagę na silny związek człowieka 
z przyrodą. W recenzji poeta Zbigniew Jarzyna napisał: 
Czytam te piękne i rozumne wiersze i dosłuchuję się da-
lekiego echa „Sonetów Krymskich”. To jest chyba komple-
ment, Krzysztofie? 

Jak poeta mówi o sobie: Piszę, żeby zaznaczyć swoją 
obecność w sprawach ludzkich. Bronię osobnego miejsca 
na tym świecie – własnej duszy. Inny tu panuje porządek 
, inaczej biegnie czas, inna rozbrzmiewa muzyka. Akt two-
rzenia jest aktem wolności. Słowo jest wtedy autentycznym 
świadkiem stoczonej „tu i teraz” walki. Piszę bo nie potrafię 
milczeć. Ale nie umiem też krzyczeć, więc głos ściszam do 
szeptu, a jeśli i tego za wiele, chowam się w ciszy. Wierzę, 
że twórczość każdego pisarza powinna podejmować te pro-
blemy, które musi podjąć.

Kapituła Symbolicznych nagród Ryszarda Milczew-
skiego-Bruna przyznała Krzysztofowi Zuchorze nagrodę 
za najlepszą książkę poetycką 2018 roku za tom pt „Ła-
skawość”. (AM)

2018
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Pragnę podziękować za nie-
zwykłą atmosferę stworzoną 
przez Pana prof. Zbigniewa Dziu-
bińskiego oraz doc. Krzysztofa 
Zuchorę, którzy w przyjaznym 
i pięknie odnowionym pomiesz-
czeniu Relax Qultura podarowali 
nam niezapomniane chwile. Spo-
tkanie stworzyło rzadką obecnie 
możliwość kreowania pozytyw-
nego wizerunku polskiej nauki 
o sporcie i kulturze fizycznej 
w powiązaniu z jej wartościami 
duchowymi oraz bliskimi sercu 
Wielkiego Polaka i Papieża – Jana 
Pawła II. Nie ukrywał On miłości 
do sportu „jako części kultury 
i nieodłącznego elementu roz-
woju człowieka w służbie pokoju 
i braterstwa”. (VP)
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Grono przyjaciół stworzyło grupę muzyczną, amatorską, ale nie-
zwykle ciepłą, pogodną, sympatyczną dla licznych słuchaczy, śpie-
wającą piosenki według własnych tekstów (pisze je Michał Szurek, 
matematyk z UW) – dowcipne, czasem chwytające za serce, których 
głównym tematem są góry. Koncertują dla znajomych w różnych 
miejscach Warszawy. Fani podążają za nimi krok w krok. Pierwszą 
gitarą w Zespole jest Tadeusz Guranowski, nasz absolwent z 1972 r. 
Świetny wieczór. (JS)
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29 stycznia 2018 – jeden z najbardziej znanych historyków kultury Fizycznej 
Kajetan Hądzelek dzielił się opowieściami o Józefie Piłsudskim. Był on wielkim 
rzecznikiem kultury fizycznej i protektorem polskiego sportu. Zainteresowania 
Marszałka wychowaniem fizycznym i sportem wynikały z jego filozofii czynu; 
z dbałości o zdrowie fizyczne i moralne dzieci i młodzieży; z troski o dobro, trwa-
łość i obronność państwa. Piłsudski wyznaczył kulturze fizycznej znaczące miejsce 

w polityce społecznej państwa polskiego. Powołanie Państwowy Urząd Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Radę Naukową Wychowania 
Fizycznego. Z jego rozkazu zaprojektowano i wybudowano w niezwykle krótkim 
czasie Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jemu więc za-
wdzięczamy stworzenie naszej uczelni, której zazdrościła nam cała Europa.

Choć jego postępowanie dzisiaj wzbudza wiele kontrowersji, to bez wątpienie 
był dla rozwoju polskiego Sportu prawdziwym mężem opatrznościowym. (ZS)
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Dr Jerzy Samusik, absolwent 
AWF i Akademii Medycznej 
w Białymstoku, podróżnik, foto-
graf, autor książek, opowiedział 
o swojej wyprawie na Mada-
gaskar. To podróż dla prawdzi-
wych poszukiwaczy nowych do-
znań. Ta wyspa nie leży na szla-
ku turystycznym. Nie ma tam 
ekskluzywnych hoteli i ośrod-
ków wypoczynkowych, nie ma 
bogactw naturalnych. Malgasze 
zamieszkujący Madagaskar żyją 
raczej biednie, głównie z poło-
wów. Mają niespotykane gdzie 
indziej zwyczaje (np. chowania 
zmarłych). Blisko 80% gatun-
ków flory i fauny żyje tylko na 
tej wyspie. Znakomite spotka-
nie! (KR) 
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19 lutego, promocja książki Janusza Tra-
cewskiego pt. „Polska Szkoła Zapasów”. To je-
den z najlepszych trenerów w historii polskiego 
sportu. Jego wychowankowie zdobyli 56 medali 
w zawodach najwyższej rangi, w tym 9 meda-
li olimpijskich. Janusz opowiadał o początkach 
swojej pracy, jak dotarł do świadomości zawod-
ników, jak ich przekonał do ciężkiej pracy. Musie-
li być znacznie lepiej wyszkoleni technicznie niż 
przeciwnicy. Kiedyś na zgrupowaniu zimowym 
w Dolinie Chochołowskiej, odciętej od świata 
z powodu dużych opadów śniegu, zawodnicy 
poprosili o zgodę na odwiedzenie Zakopanego 
(ponad 12 km), no to się zgodził, tym bardziej, 
że wiedział, że trzeba się tam udać piechotą, 
bo komunikacja nie funkcjonowała. Wrócili 
o umówionej godzinie, ale już więcej nie prosili 
o zgodę na wyjście do miasta. Po wielu latach 
ciężkiej pracy, często w bardzo prymitywnych 
warunkach, zorganizował zawodnikom poby-
ty w najlepszych ośrodkach świata, świetnych 
hotelach, znakomitych warunkach – po to, żeby 
pokazać drugą stronę medalu. Takich trenerów 
można spotkać coraz rzadziej. Jeszcze długo po 
spotkaniu trwały sympatyczne rozmowy. (AM)

Janusz Tracewski
Janusz  Tracewski

Jeden z najlepszych trenerów w historii 
polskiego sportu, choć nie tak znany 
jak ci z popularniejszych dyscyplin, jak 
– boks, piłka nożna, siatkówka czy lekka 
atletyka. Zapasy w Polsce zawsze były 
w cieniu, nawet w czasach największych 
sukcesów, a te są nierozerwalnie 
związane z Januszem Tracewskim, 
trenerem kadry narodowej w latach 
1969–1980. Który trener może się 
pochwalić 56 medalami uzyskanymi 
przez swoich wychowanków 
w najwyższej rangi zawodach: 
9 medali olimpijskich (1 - 4 - 4), 23 na 
mistrzostwach świata (4 - 12 - 7), 
24 na mistrzostwach Europy (7 - 9 - 8). 
Dodajmy do tego Krzyż Kawalerski, 
Ofi cerski i Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski za osiągnięcia 
bez precedensu w polskim sporcie. 
Jeden z nielicznych, któremu 
Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza 
przyznała najwyższe odznaczenia: 
Srebrną i Złotą Gwiazdę FILA, a PZZ 
Złotą Gwiazdę z Diamentami. Jako 
szkoleniowiec był na Igrzyskach w Tokio 
(1964), Meksyku (1968), Monachium 
(1972), Montrealu (1976), Moskwie 
(1980), Seulu (1988). Na Zimowych 
Igrzyskach w Albertville pełnił funkcję 
szefa Polskiej Misji Olimpijskiej. POLSKA SZKOŁA

ZAPASÓW
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Spotkanie z florecistami, olimpijczykami z Monachium, którzy zdobyli tam dwa 
złote medale. Gościliśmy dwóch zawodników ze złotej drużyny: Marka Dąbrowskiego 
i Lecha Koziejowskiego oraz ich trenera Zbigniewa Skrudlika. Wszyscy wywodzą się 
z naszej Alma Mater. To były złote dzieci najlepszego okresu w polskiej szermierce.

Opowiadali o fascynującej drodze na szczyt, na której były liczne sukcesy w mi-
strzostwach świata juniorów, walce o miejsce w reprezentacji ze świetnymi zawod-
nikami starszego pokolenia, dramatycznych sytuacjach w drużynowym turnieju, gdy 
przegrali pierwszy mecz z Węgrami i już prawie żegnali się z turniejem, ale w tej gru-
pie bardzo silna ekipa ZSRR niespodziewanie przegrała z Japonią. A potem już poszło. 
Emocje związane z tamtym turniejem 
były tak silne, że Marek i Leszek prze-
rywali sobie, aby coś dopowiedzieć. 
Mówili o tym, że zdecydowali się wal-
czyć w czwórkę, bo Arkadiusz Godel, 
najmłodszy z drużyny, nie wytrzymał 
presji.

No i jeszcze Zbigniew Skrudlik mó-
wił o swoich dylematach związanych 
z prowadzeniem drużyny, konflikcie 
z Ryszardem Parulskim, który zgłaszał 
aspiracje do reprezentacji szukając 
ostatniej szansy zdobycia złotego me-
dalu olimpijskiego, którego nie miał 
w swojej kolekcji. Fantastyczne spotka-
nie! Niestety, młodzi szermierze z sek-
cji AZS-AWF Warszawa nie zechcieli 
w nim uczestniczyć. Potem nie będą 
wiedzieli, kto w ich dyscyplinie odniósł 
największy sukces w historii. (ZS)
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Kolejne spotkanie podróżnicze, tym razem z Tadeuszem Gura-
nowskim, który opowiadał o swoim rejsie jachtem „Pogoria” po Morzu 
Śródziemnym w 2012 roku. Rejs trwał 14 dni, z czego cztery wściekłego 
sztormu (załoganci spadali z łóżek) stanowiły prawdziwą próbę żeglar-
ską. Szlak rejsu wiódł przez Maroko, Ibizę, Minorkę i kończył się w Ge-
nui. Mimo sztormowych doświadczeń, ten rejs Tadek nazwał „podró-
żą życia”. Dużą część wieczoru zajęły szanty. Trzeba bowiem wiedzieć,  
że Tadek, mistrz gitary, posiada ten dar, że gdy tylko po nią sięgnie, 
wszyscy wokół zaczynają śpiewać. (ZS)
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23 kwietnia – spotkanie w ramach 
programu imprez związanych z Jubile-
uszem 100-lecia Niepodległości nasze-
go państwa, poświęcone zostało wspo-
mnieniom o Adamie Królikiewiczu, 
żołnierzu-kawalerzyście, jeźdźcu-olim-
pijczyku, który w Paryżu w 1924 roku 
zdobył brązowy medal olimpijski. Ob-
szerne fragmenty życiorysu Adama Kró-
likiewicza przedstawiła Renata Urban 
ze Szczecina. O swojej książce „Saga 
czyli filiżanka, której nie ma” – historii 
rodziny Królikiewiczów, mówił wnuk 
Adama Królikiewicza, Cezary Harasimo-
wicz. Krzysztof Miklas znany dzienni-
karz radiowy i telewizyjny pokazał film 
o Adamie Królikiewiczu, który powstał 
w 2018 roku. Organizację imprezy 
trzymał w swoich rękach wielki miło-
śnik jeździectwa Marcin Szczypiorski, 
wieloletni prezes Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Wśród ponad 40 uczest-
ników spotkania dostrzeżono dwóch 
mistrzów olimpijskich – Jana Kowal-
czyka i Gerarda Pyciaka-Peciaka. spo-
tkanie trwało ponad 3 godziny. (MS)

Od lewej: Adam Królikiewicz, Michał Toczek i Kazimierz Szosland podczas 
międzynarodowych zawodów hippicznych w Łazienkach Królewskich, 

1927 (fot. MSiT)

Adam Królikiewicz, podczas treningu, 1926 (fot. NAC)
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Studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji zaprosili na spotkanie do 
Klubu Ewę Chojnowską – podróżniczkę, pilota zagranicznych wycie-
czek egzotycznych, autorkę bloga szpilkiwplecaku.pl

Jak sama mówi o sobie – pasja poznawania świata kiełkowała 
w niej od dawna, aż urosła do takich rozmiarów, że na miejscu usie-
dzieć nie umiała. Mieszkała i podróżowałam po Chinach, do których 
często wraca. Najlepiej jednak czuje się w Afryce Równikowej wśród 
prostych ludzi i dzikiej natury: między Pigmejami plemienia Batwa 
w Ugandzie, Masajami w Kenii, Beduinami na sudańskiej pustyni, na 
dramatycznie niebezpiecznym raftingu na Białym Nilu, z szympan-
sami na wyspie Ngamba w Ugandzie czy gorylami górskimi w Parku 
Wirunga w jego kongijskiej części.  Na spotkaniu opowiadała o fascy-
nującej podróży do Etiopii. To było sympatyczne spotkanie, które być 
może zaowocuje i zainspiruje studentów naszego Wydziału Turystyki 
do pójścia jej śladem. (SB)
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8 maja otwarta została wysta-
wa zdjęć prof. Jerzego Samusika, 
absolwenta AWF z 1959 roku pt. 
Wiosna nad Narwią. Obok podróż-
nictwa, pasją Jerzego Samusika 
jest fotografowanie i pisanie ksią-
żek. Ostatnio specjalizuje się on 
w wydawaniu pięknych albumów.  
Kolejny – w przygotowaniu. (ZS)
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10 maja 2018 dyrektor firmy LG Electronics Polska Pan Daniel Kortlan przeka-
zał klubowi Relax Qultura 55-calowy telewizor, na którym wspólnie możemy oglądać 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Dziękujemy pani Irenie Szewińskiej i Januszowi 
Żbikowskiemu za zaangażowanie, które zaowocowało takim darem. (ZS)
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Zawodowy życiorys profesora dra 
hab. Aleksandra Ronikiera, absolwen-
ta Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie (1963 r.) i Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 
(1971 r.), nauczyciela akademickiego 
wielu uczelni, splata się z Jego boga-
tym doświadczeniem sportowym oraz 
trwającym od lat, żywym zaangażowa-
niem w ruchu sportowym.

Zawodnik słynnych ongiś zespo-
łów koszykówki AZS Warszawa i AZ-
S-AWF Warszawa, z którymi zdobył 
dwukrotnie tytuł Mistrza Polski, aka-
demicki reprezentant kraju i uczestnik 
Igrzysk Uniwersjady, stał się po latach 
cenionym w kraju i świecie działaczem 
ruchu olimpijskiej, a także sportowego 
ruchu akademickiego. 

Gościem specjalnym wieczoru był 
prof. Józef Lipiec, animator tej nagro-
dy, którą przyznaje Uniwersytet Jagiel-
loński. Zebrani usłyszeli autentyczną 
opowieść o historii tego prestiżowe-
go dziś wyróżnienia, podkreślającego 
osiągnięcia „osoby sportowej” – poza 
sportem. (ZS)
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Tematem eksponowanych w klubie 
Relax Qultura prac Waldemara Dorcza 
stały się „Okna”. Okna bajecznie koloro-
we z Indii, okna z krajów skandynaw-
skich, okna irlandzkie i z Rosji, francuskie 
rozety z jakiejś eklektycznej wilii a może 
z gotyckiej świątyni. Okna puste i za-
kratowane, ale też pełne kwiatów. Okna 
widziane z zewnątrz kryją w sobie coś 
tajemniczego – jakąś zagadkę, znak za-
pytania. Jakie życie toczy się w oddzielo-
nej oknem przestrzeni? A może jest tam 
tylko pustka, z której z przekorą wychyla 
się koza. Temat fascynujący, zauważony 
przez artystę, wiele mówi o jego osobo-
wości. Ale też o sposobie przekazu tych 
wrażeń poprzez obraz za pomocą abs-
trakcyjnych plam farby z pędzla lub kre-
ski ołówka czy pasteli. Jeśli czarną tuszo-
wą kreskę w rysunku Matisse’a wrażliwy 
odbiorca widzi w kolorze, to kolor płasz-
czyzn w obrazach Waldemara Dorcza za-
mienia się w brzmienie czystego muzycz-
nego dźwięku. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem oglądanych prac Waldemara 
Dorcza.

Jerzy Grochocki – architekt, malarz
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Wieczór klubowy 18 czerwca poświęcony został Zygmuntowi Szelestowi, dłu-
goletniemu nauczycielowi akademickiemu, sławnemu trenerowi nazywanemu „oj-
cem polskiej szkoły oszczepu”. Do grupy jego zawodników należeli Janusz Sidło,  
Władysław Nikiciuk, Jerzy Głogowski, Piotr Bielczyk – czołowi polscy oszczepni-
cy, odnoszący zwycięstwa na licznych, prestiżowych zawodach lekkoatletycznych 
w kraju i za granicą. Spotkanie prowadził Krzysztof Zuchora umiejętnie inspirując 
obecnych do wypowiedzi. Wychowankowie trenera Szelesta mówili o jego metodach, 
podejściu do pracy – rzetelności, sumienności, opiece nad zawodnikiem. Niezwykle 
ciepło, „po synowsku” trenera Zygmunta Szelesta wspominał Władysław Nikiciuk. 
Przypominano sobie także anegdoty i zabawne zdarzenia, zapamiętane z tamtego 
okresu. Wszyscy podkreślali wyjątkową życzliwość do ludzi, jaka cechowała Zyg-
munta Szelesta. (MJ)
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5 lipca miało miejsce 
otwarcie wystawy foto-
graficznej poświęconej 
Zimowym Igrzyskom 
Olimpijskim w Pyeong-
Chang. Ich autorem jest 
Szymon Sikora, absol-
went AWF, który ma 
na swoim koncie kilka 
sukcesów zawodowych. Został wyróżniony, m.in.: 
srebrnym Wawrzynem Olimpijskim 2016 i Grand 
Prix w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej 
2017.

Spotkanie prowadził Krzysztof Zuchora, który 
jak zwykle umiejętnie wywołał autora do opowie-
dzenia o swojej pracy. Mówił więc, jak doszło do 
ich powstania jego fotografii, co chciał uchwycić, 
pokazać, zatrzymać dla pamięci o tych zawodach. 
Termin otwarcia – dość nieszczególny, ze wzglę-
du na sezon ogórkowy, nie zgromadził zbyt wielu 
uczestników, ale zdjęcia warto zobaczyć. (KZ)
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Był wizjonerem sportu. Człowiekiem wysokiej 
kultury, niezwykłej charyzmy, koleżeńskim i nie-
zwykle aktywnym. Pełnił szereg ważnych funkcji: 
był Ministrem Sportu i prezesem Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, ambasadorem RP w Argentynie. 
Na każdym z tych stanowisk wyróżniał się wiedzą 
i kompetencją. Miał niezliczone ilości pomysłów, za-
skakiwał ich oryginalnością i szybko wdrażał je do 
praktyki. Był inicjatorem budowy Centrum Olim-
pijskiego, siedziby PKOl, której zazdroszczą nam 
wszystkie kraje.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 osób: kole-
gów, przyjaciół, współpracowników, byli bracia Ste-
fana i żona Danuta. Wspominano jego zachowania, 
zabawne historyjki, ale i te ważne przedsięwzięcia 
w sporcie, które zainicjował: przygotowania olim-

pijskie oparte na fachowej analizie metodycznej i wynikowej, uczniowskie kluby 
sportowe, intensywny rozwój sportu młodzieżowego. Doprowadził do do budowy 
setek obiektów sportowych w Polsce, ze środków totalizatora sportowego. Dzisiaj 
brakuje takich osobowości. Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych – a jednak to 
nieprawda. (ZS)
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Spotkania Konwentu są organizowane rok rocznie. Ostatnie odbyło się w bielańskiej 
AWF, ale tak naprawdę w Klubie Relax-Qultura. Niezapomniana uczta duchowa …

… ale takie były wszystkie, ponieważ wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem siedziby 
Klubu prowadzonego przez Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa, rewelacyjnego 
miejsca, którym po modernizacji stał się Klub Relax-Qultura. Powitał i serdecznie przy-
jął naszą grupę prezes Stowarzyszenia Zbigniew Sikora. I tym znaczące, że wspomnienia 
z tego pobytu i miejsca były z autopsji, ponieważ znacząca część uczestników Konwen-

tu członków honorowych AZS to 
osoby-absolwenci warszawskiej 
Akademii, zawodnicy AZS-AWF, 
w tym m.in. Krystyna Lipska-
Skład, Krystyna Wleciałowa, Kaje-
tan Hądzelek, Roman Wszoła, Sta-
nisław Grymowicz, Ryszard Wy-
soczański, Janusz Jaszczuk, Marek 
Adam, Barbara Wysoczańska, czy 
Ewa Kordek-Chorosz, … czyli było 
to dla części uczestników, remini-
scencja ich studenckiego i zawod-
niczego czasu.

… ale poza dobrym miejscem, dobrym jedzeniem, niezwykłe chwile radości i wzruszeń 
uczestnicy doznawali w rozmowach z osobami, które również były z nami. Wszyscy byli 
już w pierwszym dniu pod wrażeniem wirtualnego spaceru po historii AWF, który popro-
wadził Waldemar Dorcz. Jeszcze większe wzruszenia i podziękowania należą się dr Ma-
rii Rotkiewicz za piękne spotkanie z bohaterką jej ostatniej monografii pt. Z radości życia. 
Halina Konopacka, która ukazała się w 90. rocznicę zdobycia pierwszego złotego medalu 
olimpijskiego. Tę atmosferę podtrzymał, jak zawsze profesjonalnie, dr Krzysztof Zuchora, 
który fantastycznie wprowadził uczestników Konwentu w świat poezji, nie tylko wierszy 
Halina Konopackiej, i przede wszystkim – swoich. 

… ale i wzruszające były słowa Krystyny Lipskiej-Skład na zakończenie tego wieczoru. 
Wyraziła swoje wielkie podziękowania, i pokłoniła się swojej koleżance, Marii Rotkiewicz 
za trud, rzetelność i pracę przy opracowaniu wydawnictwa, którego się podjęła, i wspa-
niale wykonała wspólnie ze Zbigniewem Sikorą i wydawnictwem Estrella, czyli jedynej 
i bogatej historii Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa, któremu poświęciła tak wiele lat 
pracy i osobistego zaangażowania. (HH)
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W wydarzeniu uczestniczyło ok. 40 osób – przyjaciół, znajomych, współpracowników, 
trenerów, byłych zawodników. Zbigniew Pacelt – nasz absolwent z 1975 roku jest postacią 
znaną i szanowaną, a środowisko liczy się z jego zdaniem. Był uczestnikiem 13 igrzysk 
olimpijskich w charakterze zawodnika, trenera, szefa Sztabu Przygotowań Olimpijskich, 
członka kierownictwa Polskich Reprezentacji Olimpijskich. Był wielokrotnym rekordzistą 
i mistrzem Polski w pływaniu, dwukrotnym drużynowym mistrzem świata w pięciobo-
ju nowoczesnym, trenerem roku 1992 w plebiscycie Prze-
glądu Sportowego. Czterokrotnie reprezentował Polskę na 
igrzyskach w pływaniu i pięcioboju. W 2016 roku otrzymał 
prestiżową nagrodę Kalos Kagathos. Całe życie związany ze 
sportem, od zawodnika do Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. Prezes Polskiego Związku Pięcioboju No-
woczesnego, członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego. Poseł Ziemi Świętokrzyskiej V, VI i VII kadencji Sejmu 
RP. Honorowy Obywatel miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Prowadzący spotkanie – Krzysztof Zuchora podzielił je 
na trzy części, w pierwszej poświęconej karierze zawodniczej 
Zbyszek opowiadał o swoich pierwszych krokach na pływal-
ni w Ostrowcu, niepewności i zagubieniu związanym z prze-
nosinami do Warszawy, oderwaniem od domu rodzinnego 
i o opiece fantastycznych trenerów, których spotkał na swojej 
drodze; pierwszych, a potem coraz liczniejszych sukcesach sportowych, rekordach Polski. 
W części drugiej wspominał swoją działalność trenerską. I tu odniósł sukcesy, rzetelność, 
uczciwość w pracy i zdobyte doświadczenia sprawiły, że był ceniony przez zawodników, 
którym stawiając wysokie wymagania treningowe zapewniał perspektywy rozwoju ich 
karier sportowych. Życiowy sukces trenerski odniósł na Igrzyskach w Barcelonie w 1992 
roku, kiedy prowadzeni przez niego zawodnicy zdobyli dwa złote medale olimpijskie. Jego 
zawodnicy zdobyli 7 medali w międzynarodowych imprezach mistrzowskich. Część trze-
cią poświęcono działalności organizacyjnej w sporcie. Rozpoczynał swoją pracę od sta-
nowiska Dyrektora Departamentu Sportu w resorcie kultury fizycznej awansując w ciągu 
kilku lat do stanowiska Sekretarza Stanu. W każdym z tych obszarów wypowiadały się 
osoby współpracujące z Paceltem – ciepło i  czasem z serdecznością podkreślając, że pra-
ca z nim była prawdziwą przyjemnością. Główny bohater spotkania mówił też o wsparciu 
swojej rodziny i wiążących ją silnych więzach, podkreślając, że nie osiągnął by tyle, gdyby 
nie najbliżsi. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. (ZS)
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15 października miało miejsce otwarcie wystawy malarskiej Adama Nidzgorskie-
go, artysty nurtu art brut – sztuki poza normami. Urodzony we Francji w rodzinie emi-
grantów w 1951 roku otrzymał stypendium umożliwiające zdobycie w Polsce wyż-
szego wykształcenia. W 1954 ukończył warszawską AWF. Chciał kontynuować w kra-
ju karierę akademicką, ale w trudnym dla Polski okresie stalinizmu uniemożliwiono 
mu to. Był prekursorem judo, pierwszym trenerem tej dyscypliny w Klubie AZS-AWF. 
Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął w latach sześćdziesiątych w Tunezji i potem w Pa-
ryżu. Obecnie mieszka w Marsylii. Tematem wszystkich jego prac jest człowiek. Często 
są to grupy postaci, z pozoru bliskie, stykające się, jakby stłoczone wśród innych, ale 
jednak osobne, samotne. Patrzące wprost na widza, przyciągają magnetycznym wy-
razem oczu. Nidzgorski rysuje te postacie mocnym konturem. Jego technika malarska 
przypomina tradycyjne malarstwo chińskie. Prace tworzy przeważnie na podłożu pa-
pierowym. Czasem jest to luksusowy profesjonalny papier, ale powstają także prace 
na kopertach, serwetkach, gazetach. Artysta posługuje się tradycyjnymi technikami: 
maluje tuszem, kredkami, pastelami i farbami. Nigdy nie nadaje swoim dziełom tytu-
łów, jedynie oznacza je datami. Inspirację czerpie z wyobraźni, wrażliwości, przeżyć. 
Jest to bardzo osobista sztuka nie wzorująca się na żadnych modelach akademickich, 
innych artystach. Do jej rozwoju zachęcał artystę Jean Dubuffet, odkrywca art brut 

i  jej kolekcjoner. Nidzgorski bierze udział w niezliczo-
nej ilości wystaw we Francji, współpracuje i przyjaźni 
się ze znanym krytykiem sztuki – Alainem Bouilletem. 
W Polsce prace artysty pokazywało Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, płocka galeria 
„Oto ja”, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Obecna wystawa 
prezentowana jest w miejscu ważnym i bliskim sercu 
artysty – w Klubie Absolwentów AWF. Stwarza ona nie-
zwykłą okazję do spotkania z niezwykle wrażliwym ar-
tystą i jego bardzo osobistą sztuką.

Alicja Mironiuk-Nikolska
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
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Flamenco jest tańcem andaluzyjskich 
cyganów. Mówi się, że żadna inna spo-
łeczność nie wywarła takiego wpływu na 
tę sztukę, która niedawno (2010) została 
przez UNESCO zaliczona do arcydzieł nie-
materialnego dziedzictwa ludzkości. Nie 
wiadomo skąd pochodzi – czy przywędro-
wało z Indii, czy też przyswojone zostało 
podczas wędrówek po Nizinie Węgierskiej. 
W połowie XVIII wieku (okres preflamen-
co) zaczął się tworzyć nurt o nazwie Cante – 
będący mieszaniną muzyki dawnych religij-
nych tańców orientalnych, ludowej muzyki 
hiszpańskiej a także murzyńskiej. W XIX 
wieku powstały struktury wokalno-tanecz-
ne, które przyjęto nazywać flamenco.

17 października mieliśmy przyjemność 
gościć w Klubie Relax Qultura artystkę Ane-
tę Skut z Wielkiej Brytanii, która w dwugo-
dzinnym występie pokazała nam piękne, 
wyraziste, pełne gracji flamenco, wyrażają-
ce smutek i ból, ale także radość i wesele. 
Ruchy jej ciała, dłoni, nóg, które nadawały 
rytm, stanowiąc jednocześnie jakby element 
instrumentu perkusyjnego, ukazywały całą 
gamę emocji. Na zaczarowanej gitarze grał  
Cuffy Cuthbertson, który przedstawił także 
swoje własne utwory.

Występ oklaskiwała liczna (ponad 70 
osób) widownia, wypełniająca całą salę te-
atralną. (ZS)
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Niektórzy dopiero 5 listopada, na 
spotkaniu podróżniczym z Konradem 
Koniecznym, mogli przekonać się, jak 
naprawdę piękna jest Norwegia. Kraj ten 
przyciąga podróżników ostatnimi w Eu-
ropie dziewiczymi terenami. Tutaj mieści 
się największy na kontynencie lodowiec 
Jostedalsbreen, bezkresny płaskowyż 
Hardangervidda oraz słynny Sognefjor-
den, najdłuższy i najgłębszy fiord na 
ziemi.

Wyprawa na Północ to nie tylko po-
dróż w przestrzeni, ale także w czasie. 
W niezwykłym otoczeniu fiordów, ukryte 
przed mroźnym wiatrem, do dziś prze-
trwały arcydzieła sztuki Wikingów, drew-
niane kościoły stavkirke, będące dla J.R.R. 
Tolkiena pierwowzorem sztuki elfów.

Autor pokazu, od lat zafascynowany 
Norwegią, podczas trzech rowerowych 
wycieczek przemierzył niemal cały kraj, 
od górzystego Vestlandet, przez podbie-
gunowy Nordland, po Lofoty, archipelag 
wysp przypominających szczyty Tatr za-
nurzone w turkusowych wodach Morza 
Karaibskiego.

Konrad Konieczny napisał kilka prze-
wodników po tym kraju, publikował zdję-
cia, artykuły, organizował wystawy w Pol-
sce i Norwegii. Jest twórcą i redaktorem 
portalu Norwegofil.pl, gdzie dzieli się do-
świadczeniami ze swoich podróży i poleca 
sposoby na odkrywanie Norwegii. (LP)
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W dniu 12 listopada w Klubie miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń kultu-
ralnych w sezonie jesiennym: wystawa malarstwa Grażyny Osman. Artystka pokazała 
36 obrazów o wyjątkowej urodzie, różnorodnej tematyce i brawurowych kolorystycz-
nie abstrakcjach. Zwracają uwagę piękne portrety dzieci. AWF może być dumna z ta-
kich Absolwentów. Wystawa będzie czynna do 21 grudnia.

Urodzona w Kołobrzegu, absolwentka AWF w Warszawie. Spotkanie z malarstwem 
rozpoczęła po zakończeniu pracy zawodowej. Inspiracją do tworzenia jest świat, który 
ją otacza. Interesuje ją kolor, przestrzeń i światło. Wielotematyczność prac i różno-
rodność stosowanych technik wynika z ciągłych poszukiwań. Chce przez malarstwo 
pokazać swoje emocje i poruszać wyobraźnię. (...).

Grażyna Osman to eksperymentalna malar-
ka z wyobraźnią i pazurem. Drobna, filigranowa, 
z ogromną i niczym nieskrępowaną Duszą.

Zaczynając już od tytułów poszczególnych wy-
staw tj: PRZEBUDZENIE, SZUKAM SIEBIE oraz POR-
TRETY CHWIL, można odnieść się do osoby, która 
nie zamyka się na utarte ścieżki środków wyrazu 
jakimi są olej, akryl czy pastel.

Ona zaczyna od REALIZMU, w którym ekspery-
mentuje w kolorze łącząc te różne techniki, stopnio-
wo upraszczając formę dochodzi do ABSTRAKCJI. 
To w niej odkrywa, że w samej materii malarskiej 
barwnych form i linii jest już opowieść. To malar-
stwo wielu nastrojów, od feerii barw do wyciszonych 
i oszczędnych w kolorze.

Są obrazy, które mnie zadziwiły i pozostaną na zawsze w mojej pamięci: np obraz 
KRUKI. Zima namalowana przez malarkę na pierwszym planie z krukami jest PRAW-
DZIWĄ ZIMĄ. Jakież ciekawe i syntetyczne oddanie nastroju chłodu ale nie zimna. Po-
dobnie jest z obrazem SPOKOJNY LOT, w którym w horyzontalnym ułożeniu pastelo-
wych barw oddała nastrój spokoju i piękna zarazem.

Podziwiam jej dziecięcy zachwyt nad zjawiskami przyrody i codziennością życia. 
Jej sztuka pokazuje wieczną młodość, która charakteryzuje się świeżością spojrze-
nia. Z ogromną lekkością, tak jak kiedyś w gimnastyce sportowej, dzisiaj porusza się 
w malarstwie. (MC)
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Prezentacji FC Barcelona – to najsłynniejszy (obok Realu 
Madryt) hiszpański klub piłkarski – wobec gości klubu Relax 
Qultura dokonał tego wieczoru Zbigniew Kumidor. Fascyna-
cja tematem, świetna znajomość języka hiszpańskiego, pozwo-
liły mu dotrzeć tam, gdzie nawet nie wszyscy specjaliści mają 
dostęp. 

Klub FC Barcelona kocha miłością kibica połowa Polski, 
a Kumidor zna go z każdej strony, i od frontu i od kuchni. Poka-

zał nam świetne zdjęcia, autografy, oryginalne gadżety z podpisami najsłynniejszych 
piłkarzy. Z pasją opowiadał o trwającej od lat przyjaźni z największymi piłkarzami, 
trenerami, działaczami. Słuchanie tak świetnej prelekcji było ucztą dla ucha niewiel-
kiej grupy uczestników tego spotkania. Dlaczego, mimo zaproszeń, nie pojawił się na 
nim żaden student (ani wykładowca) specjalizacji piłki nożnej, nie jesteśmy w stanie 
pojąć. (ZS)
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Pytanie, nad którym toczyliśmy dyskusję, w ramach szerokiego tematu – 
sport i polityka – brzmiało: Dlaczego reprezentacja Polski nie wystąpiła na Igrzy-
skach Olimpijskich 1984 roku w Los Angeles? Kanwą dla dyskusji była książka 
naszego absolwenta z 1976 roku – Michała Słoniewskiego, który w sposób rze-
telny podawał w niej fakty towarzyszące tamtemu wydarzeniu, wyjęte z wcze-
śniej niedostępnych archiwów. Dopiero wtedy mógł obiektywnie to wydarzenie 
analizować a następnie interpretować. Decyzja 
o bojkocie Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 
zapadła wbrew i poza władzami sportu, wyrzą-
dzając niepowetowane szkody reprezentacjom 
i zawodnikom tych państw, które musiały się jej 
podporządkować. Polaków z udziału w tamtych 
Igrzyskach wykluczył układ geopolityczny, w ja-
kim nasze państwo funkcjonowało.

Co gorsza, z polityką przegrał cały ruch olim-
pijski. Okrojona rywalizacja sportowców na 
kolejnej olimpiadzie poważnie zaburzyła cykl 
olimpijski, nastąpiło obniżenie poziomu wyni-
ków, załamanie klasyfikacji olimpijskiej, wiele 
karier sportowych zakończyło się przed czasem 
– ewidentna strata dla nich i dla sportu. Kilku na-
szych trenerów wyjechało na stałe z kraju. Autor 
książki twierdzi, iż w dłuższej perspektywie cza-
sowej tę polityczną rozgrywkę wygrali Amerykanie. Ale czy dla polityki miała 
ona jakieś istotne znaczenie? A dla sportu – olbrzymie.

To było ostatnie takie smutne dla sportu przesilenie, ale jakie możemy mieć 
gwarancje, że się nie powtórzy. W wielu punktach na świecie atmosfera jest na-
pięta. A pomysł dawnych Greków, żeby zamiast wojen toczyć walki sportowe, 
sprawdza się – ale w czasie pokoju. Michał Słoniewski za tę książkę otrzymał 
w 2017 roku Srebrny Laur Olimpijski. Od niedawna zaś nosi tytuł dr hab. nauk 
o kulturze fizycznej. Gratulujemy. (ZS)
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Pedagogia Tadeusza Maszczaka wyrasta z szacunku dla systemu wychowawcze-
go Janusza Korczaka i społecznej wolności dziecka do wyboru drogi, która prowadzi 
w niepewną przyszłość, ale zarazem z perspektywą lepszego jutra.

Dobry nauczyciel umiejętnie wiąże w logiczną całość opiekę nad dzieckiem i nie-
ustającą potrzebę własnego rozwoju. Chcąc poznać tajemnicę dziecka drzemiącą w głę-
bi duszy, nauczyciel najpierw musi zdobyć jego zaufanie. Inną prawdą wynikającą z po-
stawy charakterystycznej dla Tadeusza Maszczaka jest koncepcja oparta na dialogu 
uwzględniającym triadę następujących wartości: prawdy, dobra i piękna.

Tadeusz Maszczak jest rzecznikiem wychowania 
wykorzystującego najnowsze narzędzia zgodnie z za-
łożeniami etyki normatywnej. Reprezentuje w swoim 
myśleniu i potwierdza w pracy pedagogicznej prawo 
dziecka do tego, aby było tym, kim jest z natury i kim 
może być, jeżeli spotka na swej drodze przewodnika 
w świecie kultury. Dziecko otoczone opieką dorosłych, 
którzy potrafią mu pomóc, aby własne z dumą obno-
szone „nie wiem”, zakończyło się egzaminem dojrza-
łości. Każdy nauczyciel wyróżnia się podejściem do 
ludzi z niepełnosprawnością. Tadeusz Maszczak idzie 
tą drogą, która prowadzi od Jędrzeja Śniadeckiego, 
Jana Władysława Dawida, Janusza Korczaka i Marii 
Grzegorzewskiej. Bierze od nich to, co dla polskiej pe-
dagogiki w jej tradycyjnym i nowoczesnym rozumie-
niu jest najważniejsze – nie ma inwalidy czy kaleki 

– jest człowiek posiadający pełnię praw do życia w kulturze, gdyż dusza ludzka nie 
podpada kalectwu. Każdy w swoim rozwoju duchowym może niedoskonałość gatun-
kową zastąpić wartościami powiększającymi twórczy dorobek ludzkości.

Z wyjątkową mocą Tadeusz Maszczak podnosi znaczenie „rozwoju przez uszczerbek” 
przywracając dzieciom pełną podmiotowość w szkole a dorosłym prawo decydowania 
o tym, co stanie się z nami i naszą okaleczoną Ziemią, w bliższej i dalszej przyszłości.

Sylwetkę Tadeusza Maszczaka jako nauczyciela i jego bogaty dorobek naukowy 
przedstawił Jerzy Nowocień. (KZ)
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W wigilię 100-lecia powstania (8 grudnia 1918 roku) Polskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich, gościliśmy w klubie grupę naszych Przyjaciół, blisko związanych 
z dyscypliną sportu o tak ogromnych tradycjach (Polski Związek Towarzystw Wioślar-
skich jest najstarszą administracyjną strukturą w Polsce). Jego historię można podzielić 
na trzy okresy. Pierwszy – ostatnia dekada wieku XIX do wybuchu I wojny światowej 
(choć Polski nie ma jeszcze na mapie Europy). Drugi – lata II Rzeczypospolitej (wtedy 
powstał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich), liczne kluby (73 w 41 miastach), 
intensywnie rozwijano turystykę wioślarską. Trzeci okres, po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej, ze szczególnym wskazaniem lat pięćdziesiątych, w których nastąpiła re-
organizacja struktur sportu w Polsce. Do najjaśniejszych gwiazd tego okresu możemy 
zaliczyć Rogera Vereya, a później Teodora Kocerkę.

Przez najbliższy rok oddawać będziemy hołd wszystkim, którzy pod różnymi sztan-
darami, barwami i niezależnie od ideowych przekonań – dążyli do wspólnego celu, 
jakim był rozwój polskiego wioślarstwa. Ogromna popularność tej dyscypliny sportu 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stała się solidną podstawą dla jej dynamicz-
nego rozwoju. Nasi wioślarze odnieśli wiele sukcesów międzynarodowych. O historii 
wioślarstwa mówił na spotkaniu w klubie Kajetan Broniewski, medalista olimpijski 
z IO w Barcelonie w jedynkach. Część najdawniejszą naszej historii wioślarstwa pokazał 
na zdjęciach Tomasz Waszczuk. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na niebywały 
wzrost poziomu sportowego, przekładającego się na medale olimpijskie z ostatnich kil-
ku igrzysk (w tym wiele złotych). 

Byli też na spotkaniu wybitni trenerzy Paweł Berek i Jerzy Broniec, który dla wio-
ślarstwa znaczy mniej więcej tyle, co kiedyś Jan Mulak dla lekkoatletyki. Swoje własne 
doświadczenia i metody wdrożył do praktyki i konsekwentnie je realizował. Jego zawod-
nicy zdobyli na kolejnych dwóch igrzyskach (Sydney 2000 i Ateny 2004) złote medale 
(Sycz/Kucharski). Sam zresztą trener stwierdził, że gdy rozpoczynał karierę trenerską 
powielano w naszym szkoleniu wzorce radzieckie i enerdowskie. Kiedy zaczęli szukać 
innych, własnych rozwiązań – nastąpił przełom. Wydaje się koniecznością, aby jego do-
świadczenia opisać w podręczniku. Dzisiaj tę szkołę kontynuują wybitni szkoleniowcy, 
znani na świecie jak Aleksander Wojciechowski, oni przejmują tę sztafetę i jeśli nie 
zagubią czegoś po drodze i nie zmarnują poprzednich doświadczeń – wioślarstwo na 
następne 100 lat pozostanie silną dyscypliną sportu ku radości i dumie Polaków, czego 
Polskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich szczerze życzymy. (ZS)



— 48 —

Od prawej: Andrzej Wroński, Józef Tracz,  
Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Krzesiński,  

(w głębi) Andrzej Supron i Andrzej Głaz

Aleksander Kwaśniewski ciepło i z sentymentem mówił 
o swoich wrażeniach z Seulu

Wpis do księgi pamiątkowej klubu

17 grudnia mieliśmy wieczór wspo-
mnień z okazji 30 rocznicy Igrzysk XXIV 
Olimpiady w Seulu. Gościem honoro-
wym był Pan Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski – w owym czasie Pre-
zes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
uczestnik Igrzysk. Korea Płd. znakomicie 
wykorzystała szansę otwarcia na świat. 
Zainwestowała w organizację igrzysk 
niebotyczną wówczas kwotę 3,5 mld 
dolarów, ale pokazała dobrze zorganizo-
wany kraj, piękne, nowoczesne miasto, 
życzliwych ludzi, nowoczesne samocho-
dy i technikę, której na co dzień nie oglą-
daliśmy w Polsce. 

Jechaliśmy do Seulu (po 8 latach 
przerwy „na skutek złych knowań po-
litycznych wielkich mocarstw”) jak-
byśmy uczestniczyli w nowym otwar-
ciu – niezwykle zmotywowani, dobrze 
przygotowani, gotowi podjąć walkę 
z najlepszymi.

Reprezentacja Polski liczyła 226 
osób, w tym 32 zawodniczki i 115 za-
wodników, 41 trenerów, 11 lekarzy i fi-
zjoterapeutów. Polacy startowali w 105 
konkurencjach. Zdobyliśmy 16 medali, 
w tym 2 złote, 5 srebrnych, 9 brązowych, 
co stanowiło 117,25 pkt. W klasyfikacji 
medalowej zajęliśmy 20 miejsce.

Bardzo ciepło i z sentymentem mó-
wił o swoich wrażeniach Pan Prezy-
dent, podkreślając zapamiętaną świetną 
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atmosferę w ekipie, radość wszystkich i wspólne świętowanie po zdobyciu 
tych medali. Opowiadał ze swadą i humorem o niektórych zapamiętanych 
faktach. 

Wcześniej pokazaliśmy film nakręcony przez Janusza Tracewskiego, 
wprawdzie amatorski, ale znakomicie przedstawiający naszą ekipę od tzw. 
kuchni. Janusz Tracewski, który pełnił funkcję zastępcy szefa misji zwrócił 
uwagę na fakt, że cztery przedolimpijskie lata poświęcono budowie (pierw-
szego w takiej skali) systemu przygotowań olimpijskich, stworzonego przez 
zespół wybitnych trenerów, pod kierownictwem dra Stefana Paszczyka. Od-
rzucił on całkowicie mało efektywne schematy szkolenia w wielu związkach 
sportowych i nawet te dyscypliny, które nie zanotowały wówczas większych 
sukcesów na kolejnych igrzyskach osiągnęły świetne rezultaty (np. strzelec-
two, pięciobój nowoczesny). 

W spotkaniu uczestniczyli nowo wybrany Burmistrz Dzielnicy Bielany – Pan 
Grzegorz Pietruczuk (później dołączył Wiceburmistrz Andrzej Malina, także olim-
pijczyk z Seulu), były prezes PKOl Andrzej Szalewicz, prorektor AWF prof. Michał 
Lenartowicz, dziennikarze Stefan Grzegorczyk, Andrzej Lewandowski, Henryk 
Urbaś. Brawami przyjęto obecność medalistów olimpijskich – Andrzeja Wroń-
skiego (złoto), Józefa Tracza (brąz), był także mistrz olimpijski z Montrealu Janusz 
Pyciak-Peciak. W dyskusji wzięli udział zawodnicy, trenerzy, szefowie ekip. Pano-
wała wspaniała atmosfera, dzięki udziałowi wspaniałych ludzi kochających sport, 
a wspólne i każdego z osobna zdjęcie z Aleksandrem Kwaśniewskim było miłym 
akcentem tego spotkania, w którym uczestniczyło około 60 osób. (ZS)

Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania
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Działalność wystawienniczą w nowym roku rozpo-
częliśmy od pokazu 12 kolejnych obrazów Waldemara 
Dorcza, namalowanych w pierwszej dekadzie tego wie-
ku. Stanowią one drugą część cyklu Okna Świata. Pierw-
szą część mieliśmy okazję oglądać w klubie w ubiegłym 
roku. Patrzeć na te obrazy to wyjątkowa przyjemność, 
przenoszą nas w klimaty Burgundii, Prowansji, małych 
miasteczek i wsi. Namalowane delikatną kreską, z nie-
samowitym wyczuciem koloru, tworzą aurę spokoju, 
skłaniają do zadumy, refleksji, wzbudzają tęsknotę za 
zapamiętanymi krajobrazami. Prace powstały jako re-
miniscencje podróży do różnych zakątków świata, które 
Waldemar z pasją odbywa. 

Waldemar Dorcz pokazał również 5 obrazów przed-
wcześnie zmarłej malarki Ireny Bierwiaczonek-Polak, z którą był zaprzyjaźniony – 
zatytułowanych Oblicza kobiecości. Kobiety na jej obrazach, malowane w latach 2007-
2009, jawią się jako niezwykłe postacie, oświetlone tajemniczym światłem, wyłania-
jące się czasem z abstrakcyjnej przestrzeni i głębi nocy. Ich urodę eksponuje ciemny 
kolor tła. Widać dbałość o warsztat malarski.

Portrety zajmują ważne miejsce w jej twórczości, wcześniej namalowała cykl 24 
portretów książąt piastowskich. 

Wystawa, którą mogliśmy oglądać od 14 stycznia do 9 lutego stanowiła prawdzi-
wą radość dla oczu. (ZS)

2019
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Duże zainteresowanie, jakie wywołał po-
kaz flamenco zaprezentowany 17 październi-
ka ub. r. przez Panią Anetę Skut, skłonił nas do 
złożenia jej propozycji ponownego występu. 
W styczniu mieliśmy przyjemność ponownie 
podziwiać jej piękny, pełen ekspresji i dynamiki 
taniec. Im dłużej oglądamy flamenco, tym moc-
niej wciągamy się w jego aurę i emocje, zaczy-
namy tym żyć i myśleć o nim. Zespół Anety tym 
razem zaprezentował się w nieco powiększo-
nym składzie. Obok Cuffy Cuthbertsona (gita-
ra) wystąpił Jaime Cantera (śpiew i perkusja). 
Śpiew we flamenco to jedna z najtrudniejszych 
form przekazu, jest pełen charakterystycznych 
frazowań, tonów i energii. Jaime wywiązał się 
z tego zadania znakomicie, dodał blasku i emo-
cji pokazowi. Gwiazdą wieczoru była oczywi-
ście Aneta. Pokazała nam cały swój kunszt. 
W tańcu skupia się na swoich emocjach, które 
są kluczowe, mniej na interakcji z zespołem czy 
nawet widownią. Do tego, aby pokazać ogrom-
ny wachlarz emocji, takich jak cierpienie, smu-
tek, radość, wesołość trzeba mieć niesłychaną 
samodyscyplinę i przede wszystkim ducha. 
Ona nam tego ducha zaprezentowała w peł-
nym wymiarze. (ZS)
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Wieczór poświęcony poezji Krzysztofa Osmana zgromadził w Klubie ludzi 
wrażliwych na treść i formę poetyckiego słowa, które tak jak każda sztuka pro-
wadzi od człowieka do człowieka. Publiczność składała się z osób, które przybyły  
na spotkanie wiedzione ciekawością tego, co poeta ma do zaproponowania sobie, 
innym i światu, jaką formę artystyczną nadaje osobnym słowom w taki sposób, aby 
tworzyły wiersz właściwy dla słuchacza, czytania, a nawet jak chciał Leśmian tak-

że do śpiewania. Stało się to oczekiwanie nie tylko faktem, ale 
dzięki interpretacji Doroty Bierkowskiej znanej aktorki teatrów 
warszawskich, także wydarzeniem artystycznym nadającym 
słowom energię, namiętność i wysoką kulturę emocjonalną, 
lecz także jak trzeba wypowiadane z głębi duszy, refleksyjnie, 
melancholijnie, lirycznie jakby na wieczność. Wyboru wierszy 
dokonała Dorota Bierkowska. Dziękowała bohaterowi tego 
spotkania, Krzysztofowi Osmanowi, że stworzył jej okazję do 
wyboru wierszy ważnych dla niej i pięknych w formie, które 
dały się wyrazić jej własnym głosem, dobrze przyjętym zara-
zem przez publiczność, która nie ukrywała swego podziwu dla 
sztuki pisania i czytania. Wzruszającej i pobudzającej do reflek-
sji nad własnym życiem, często osobnym, a nawet samotnym ze 
względu na los, biedę lub konieczność życiową.

Stało się w trakcie tego wieczoru coś niezwykłego. Wi-
dzowie, którzy przychodzili osobno lub w niedużych grupach, 
wychodzili z tego spotkania jako „Stowarzyszenie Umar-

łych Poetów” (nawiązanie do znanego filmu), przejęci pięknem słowa, czystością 
i otwartością własnego wzruszenia, w mocno odczuwanym poczuciu radości życia.  
Jeśli takie wartości niesie sztuka słowa i tak wielkie wsparcie poezja daje naszej co-
dzienności, to wynika z tego wniosek, że należy korzystać z każdej okazji, aby tworzyć 
klubowy teatr oparty na sztuce życia jako najlepszym projekcie na przyszłość.

Wieczór wzbogaciła autorska interpretacja własnych wierszy, w której Krzysztof 
Osman odsłonił osobiste i rodzinne motywy poetyckie, a także tajemnice warszta-
towe i perspektywy na przyszłość. Tomik poetycki pt. „Szepty spadających liści” nie 
jest debiutem w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz pierwszą książką, gdyż druga 
jest już gotowa do wydania. Wieczór otworzył Zbigniew Sikora, a poprowadził – jak 
zwykle Krzysztof Zuchora. (KZ)
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O ile literacka Alicja w Krainie Czarów w bajkowym świecie przeżywa fantastycz-
ne przygody, o tyle Autorka wystawy malarskiej Alicja Skład, sama tworzy swoją 
krainę. To kraina barw, plam, klimatów, emocji i zatrzymanych w czasie malarskich 
kadrów. Widzimy w nich kwiaty i plenery krajobrazów. Wybór motywu przyrody 
wskazywałby być może na pierwotny i archetypiczny powrót do natury, poszukiwa-
nia bądź potrzebę znalezienia w niej spokoju, piękna, harmonii, estetyki i osadzenia 
w pewnym porządku świata. Jak mi się wydaje, tej harmonii, piękna i sensu jaki niesie 
natura brakuje nam w zabieganym świecie, napięciach, smutkach i trudach życia. Za-
tem tak odczuwane malarstwo byłoby ucieczką „ku” i ucieczką „od”, o wielkiej, niemal 
terapeutycznej roli. Właśnie o tak traktowanym malarstwie jako formie artoterapii 
wspomniała Autorka w czasie wernisażu swojej wystawy. Poprzez nasze spotkanie 
dostaliśmy okazję obejrzenia i przeżycia obrazów kojących, o „pozytywnej energii”, 
a jednocześnie ekspresyjnych i osobistych. W całości zgromadzonych prac dominu-
je ciepła tonacja barw kładzionych szeroką, śmiałą plamą. Tu ekspresyjna śmiałość 
spotyka się ze swoistą delikatnością i uporządkowaniem. W efekcie stajemy przed 
osobistymi wypowiedziami twórcy o dużej wrażliwości i poszukującej duszy. Te ob-
razy po prostu chce się oglądać. Dają nam refleksję, ciepło, światło i słońce. Alicjo – 
dziękujemy. (WD)
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Rozpoczęliśmy cykl spotkań z okazji 90-lecia naszej uczel-
ni. Patrzymy na jej dzieje z perspektywy osób, indywidualności, 
osobowości, czyli ludzi, którzy tworzyli jej wielkość, niegdyś na 
skalę europejską, a teraz na miarę naszych czasów ugruntowa-
ną akademicką współczesność.

Kiedy zastanawialiśmy się od kogo zacząć, nasze myśli nie-
odmiennie wiązały się z Profesorem Romanem Trześniowskim. 
W pamięci licznych pokoleń naszych absolwentów zapisał się jako 
człowiek pomocny w przełamywaniu trudności, szczodry w rado-
ści, ujmujący swoją otwartością, prostolinijną współobecnością.

Jest pierwszym na naszej liście sławnych ludzi: Wielkich 
i Bliskich – dawniej i teraz. Słowo „teraz” ma wielką moc, gdyż 
Profesor pracował często „bez pieniędzy”, ale nie za darmo, po-

nieważ tworzył rzeczy trwałe, które tak jak Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury 
Fizycznej (PTNKF) – nadal żyją. Innym przykładem jest podręcznik gier i zabaw wy-
dany jedenastokrotnie w liczbie ponad miliona egzemplarzy, znajdujący się w pod-
ręcznej biblioteczce każdego nauczyciela wychowania fizycznego.

Profesor cenił sobie wolność, ale nie reżyserował tych wydarzeń. Innym aktorom 
pozostawiał wolność wyboru bez ustalania limitów i barier organizacyjnych. Zawód 
nauczyciela, a w tym też i siebie traktował tak jak twórców sztuki. A w sztuce zawsze 
startuje się od zera. Nie stawiał barier za wysoko. Ustawiał poprzeczkę tak, aby zachę-
cała uczniów do wysiłku. W zakresie tworzenia więzi między ludźmi, opartych na tym, 
co dobre – na przykład dla dziecka – Profesor był mistrzem niezrównanym. W zabawie 
widział sposób na lepsze życie, drogę do radości, chociaż znajdowało się na niej wiele 
przeszkód, które należało usunąć własnymi siłami.

Wierzył, że każde dziecko jest powołane do zabawy i w naturalny sposób odnaj-
duje dla siebie miejsce na placu zabaw symbolizującym życie.

Profesor jest stale obecny w dziejach bielańskiej uczelni. Kiedy wchodzimy przez bra-
mę widzimy dziewczynkę ze skakanką i chłopca – naprzeciwko – z piłką. Przez długie lata 
dziewczynka była sama. Profesor bolał nad tym, aż w końcu za własne pieniądze ufundo-
wał rzeźbę chłopca z piłką, na którego starsze pokolenia absolwentów wołają „Romek”. 

Akceptował sport jako „sportowanie”, w czym był bliski Józefowi Piłsudskiemu 
i Eugeniuszowi Piaseckiemu. Widzieli sport bez trybun, bez rekordów. (KZ)
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W dniu 5 kwietnia 2019 w Klubie odbyło się spotkanie 
poświęcone historii jeździeckich ośrodków studencko-aka-
demickich, Głównym motywem zorganizowania powyższe-
go spotkania była promocja książki autorstwa Wojciecha 
Ginko „Jeździecka dolina Zbrosławice”. Powstały w Zbro-
sławicach ośrodek jeździecki, jak na owe czasy był najwięk-
szym i najprężniejszym miejscem praktycznego kontaktu 
z końmi dla studenckiej społeczności. Autor książki był jego 
niekwestionowanym liderem i twórcą. Wniósł nowatorskie 
pomysły co do transportu koni, był prekursorem produk-
cji naczep samochodowych do przewozu koni, które zre-
wolucjonizowały przewozy koni w Polsce. Wojciech Ginko 
to człowiek o nieprzeciętnej aktywności i pomysłowości. 
Zajął się produkcją wyczynowych bryczek do dyscypliny 
powożenia. W krótkim okresie czasu „podbił” rynki zagraniczne, produkując bryczki 
maratonowe.

W drugiej części spotkania głos zabrali animatorzy jeździectwa studencko-akade-
mickiego (ok. 60 osób). Odżyły wspomnienia tamtych lat, kiedy to ówcześni studenci 
zapałali miłością do sportu jeździeckiego. Studenckie/akademickie kluby jeździeckie, 
które powstały w końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych zro-
dziły się z inicjatywy garstki zapaleńców poparte entuzjazmem licznych miłośników 
koni i jazdy konnej, aby kontynuować bogate, przedwojenne tradycje oraz propago-
wać aktywny wypoczynek oraz piękny sport, jakim było i jest jeździectwo.

Pierwszy, Studencki Klub Jeździecki, powstał w 1964 roku w Warszawie. Potem 
powstało jeszcze przynajmniej 20 niemal we wszystkich ośrodkach akademickich. 
Konie „studenckie”, rzadko własne, były najczęściej udostępniane przez Państwowe 
Ośrodki Hodowli Zarodowej, Państwowe Stada Ogierów i Stadniny Koni oraz zakłady 
treningowe. Jednym z warunków stawianych wówczas studentom było przygotowa-
nie koni do sprzedaży na międzynarodowych aukcjach koni wierzchowych. W zgodnej 
opinii kupców konie przygotowane przez studentów wyróżniały się dobrym przygo-
towaniem kondycyjnym, wszechstronnym przygotowaniem 
sportowym, zrównoważoną psychiką, spokojem i obyciem 
z obsługą. (MS)
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Janusz Szewiński reprezentant Polski w biegu na 400 m. Absolwent Akademii 
Wychowania w Poznaniu. Jako fotograf i reporter sportowy pracował w  „Sporcie dla 
Wszystkich” i Fizycznego i w „Przeglądzie Sportowym”.

W 1961 r. na Biennale Fotografii 
Sportowej w Krakowie za zdjęcie „Eks-
plozja” otrzymał złoty medal. W 1967 
r. tygodnik „New York Sprint” przyznał 
mu nagrodę za najlepszą okładkę tygo-
dnika sportowego w Europie. Jego zdję-
cia były publikowane w wielu albumach 
i wydawnictwach sportowych. Uczest-
niczył w roli fotoreportera w dziewię-
ciu igrzyskach olimpijskich. Mąż Ireny 
Szewińskiej i jej trener od 1971 roku.

Spotkanie z Januszem Szewińskim, artystą i trenerem otworzyła Jadwiga Kłodec-
ka. Przypomniała sukcesy sportowe Ireny Szewińskiej i niezwykłe miejsce w historii 
naszej lekkoatletki od wieku juniorskiego poprzez dojrzałość olimpijską na pięciu 
Olimpiadach oraz dostojeństwo w działalności MKOl-u i polskim ruchu olimpijskim. 
Zgromadzona w naszym klubie liczna grupa przyjaciół z boiska wspominała Irenę 
bądź jako partnerkę z reprezentacji Polski, bądź jako prezesa PZLA, bądź jako przed-
stawiciel MKOl na Polskę. Główną myślą było wskazanie na osobowość Ireny jako 
twórcze połączenie talentu i pracy.

Janusz Szewiński wystąpił w roli męża i trenera. W charakterystyczny dla siebie 
sposób podkreślał zasługi zony, która postanowiła, że dalszą karierę sportową chce 
kontynuować pod jego opieką, w roli trenera na tych samych zasadach jak układało 
się ich życie rodzinne, oparte na miłości i wzajemnym szacunku.

Podkreślał, że Irena traktowała swoją karierę sportową jako powołanie do aktyw-
nego, społecznego życia na otwartej scenie stadionu, chociaż z natury była skrom-
na i publiczne występy kosztowały ją wiele wysiłku. Wyjątkiem był sport, wtedy im 
wyższa stawka, tym większa mobilizacja do treningu i gotowość do startu oparta na 
mocnej wierze we własne siły.

Pojawiła się w trakcie rozmowy z Januszem Szewiński informacja, że bardzo chęt-
nie oboje trenowali na bielańskiej uczelni, gdzie treningowi towarzyszył koleżeński 
klimat i otwarta przestrzeń przyrodniczego środowiska . (KZ)
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Z okazji 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie oraz w Setną Rocznicę Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego Polskich Towarzystw 
Nauczycielskich (14-17. kwietnia 1919 r.) Zakład Pedagogiki i Psychologii zorganizował 
15. kwietnia 2019 roku sympozjum, którego celem było przypomnienie podstawowych 
uchwał i wniosków „Sejmu Nauczycielskiego” dotyczących systemu oświatowego w Pol-
sce Odrodzonej, w tym miejsca i roli wychowania fizycznego w szkole, kształcenia na-
uczycieli, rozwoju polskiej myśli pedagogicznej.

Sympozjum otworzył JM Rektor AWF prof. Andrzej Mastalerz, który podkreślił, że 
to wydarzenie oficjalnie rozpoczyna cykl uroczystości związanych z 90-leciem Uczelni. 

W programie znalazły się cztery wystąpienia wprowadzające w tematykę zwią-
zaną z „Sejmem Nauczycielskim”, a także drogami wychowania fizycznego i sportu 
na przestrzeni ostatniego stulecia. Prof. Jerzy Nowocień wygłosił referat pod tytu-
łem Wychowanie fizyczne w polskiej myśli pedagogicznej w perspektywie stulecia. 
Następnie głos zabrał doc. Kajetan Hądzelek przedstawiając stanowisko Sejmu Na-
uczycielskiego w sprawie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Docent 
Krzysztof Zuchora omówił Polskie drogi wychowania fizycznego i sportu, a prof. Ta-
deusz Maszczak podkreślił w swoim wystąpieniu Polskie tradycje w zakresie edukacji 
inkluzyjnej. Drugą część sympozjum poświęcono dyskusji, indywidualnym refleksjom 
prelegentów i licznie zgromadzonych słuchaczy. Obradom tym przewodniczył prof. 
Zbigniew Dziubiński, który kierował żywą dyskusją. Sympozjum zakończyło się wy-
stąpieniem dr. hab. Michała Lenartowicza prorektora AWF w Warszawie.
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Okazja do ożywionej debaty nad społeczną przestrzenią sportu stała się promocja 
książki Michała Lenartowicza i Jakuba Mosza pt. Stadiony i widowiska. Społeczne 
przestrzenie sportu wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR pod koniec 
2018 roku. Stadiony na początku dziejów Sportu stanowiły przestrzeń otwartą, która 
jedynie na czas zawodów gromadziła ludzi w jednym miejscu. Takim przykładem była 
grecka Olimpia na Peloponezie, mała wioska malowniczo położona w dorzeczu Alfe-
josu i Kladeosu, osłonięta górami, gdzie nieliczna miejscowa ludność prowadziła spo-
kojne i osiadłe życie, nagle co cztery lata stawała się centralnym miejscem greckiego 
świata sportowego, naukowego i biznesowego gromadząc w jednym miejscu z okazji 

igrzysk olimpijskich blisko 40 tysięcy ludzi.
Drugi przykład stadionu, tym razem zbu-

dowanego w zamkniętej formie teatru jest 
Koloseum, w którym relacje między widow-
nią zostały odwrócone, ważna była publicz-
ność zgromadzona dla rozrywki lub sztuki, 
przed którą zawodowi artyści w roli gladiato-
rów rozgrywali między sobą walki na śmierć 
i życie. Ten drugi model teatru sportowego 
– zdaniem autorów – dominuje we współcze-
snym sporcie, który tak jak każda inna dzie-
dzina życia musi przetrwać na wolnym ryn-

ku. Komercjalizacja Sportu postępuje w sposób nieubłagany niezależnie czy dotyczy 
Sportu dla wszystkich, tu i tu w grę wchodzą pieniądze zdobywane dzięki atrakcyjnej 
ofercie rozrywkowej jaka jest sport definiowany przez Veblena, którego w swej książ-
ce przywołują autorzy, ażeby uchwycić ważną cechę Sportu jaką jest wielki bezinte-
resowny wysiłek, który doskonale zaspokaja wymagania faktycznej bezużyteczności 
w połączeniu z malowniczymi poziomami celowości. Przenoszenie sukcesu z jednost-
ki na społeczność lokalną czy międzynarodową, z której jednostka się wywodzi, jest 
jednym z podstawowych mechanizmów popularności Sportu w globalnym świecie.

Stadiony tak jak życie podlegają macdonaldyzacji i disneizacji, nastawione są na 
produkcję pozytywnych wrażeń dostarczanych po aktualnej cenie rynkowej. To także 
wielkie telewizyjne studia, które obsługują widzów na odległość, a nawet dostarczają 
im towar bezpośrednio do domu. (KZ)
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25 kwietnia mieliśmy w Klubie wieczór autorski malarza Jerzego Grochockiego. 
Artysta od wielu lat tworzy obrazy w USA i Polsce. Jego twórczość oparta jest na kon-
sekwentnie rozwijanym od lat systemie, mającym u swoich podstaw zagadnienia mate-
matyczne. Jednocześnie Grochocki posługuje się własnym kodem, odnoszącym pojęcia 
zaczerpnięte z natury do języka płaszczyzny i koloru. Razem daje to konstruktywistycz-
ne efekty rozwiązywane na płaszczyźnie w gamie barw złożonej z czerni, bieli, złota 
i srebra. Choć artysta posługuje się językiem geometrii, to traktuje go jak podręczny 
zestaw narzędzi, przy pomocy których tworzy kompozycje nie wyzbyte z emocji.

System Grochockiego tworzą cztery podstawowe znaki płaszczyzny i cztery ro-
dzaje obszarów. Znaki płaszczyzny noszą arbitralnie przypisane im barwy, które 
opisują przestrzenie: otwartą, ograniczoną, elementową i dzieloną. Z kolei czterem 
obszarom przestrzeni przypisywane są tradycyjne w kulturze żywioły: ziemi, ognia, 
wody i powietrza.

Te też refleksje, stanowiące wyjście poza obowiązujący i spopularyzowany przez 
Spinozę paradygmat geometrii euklidesowej, stały się udziałem znacznej części prac 
artysty, a zwłaszcza tych z lat 60. i 70. Wpisywały się one bowiem w jednowymiarową 
przestrzeń obrazu. 

Autor brał udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych w Euro-
pie i USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i pry-
watnych zbiorach w krajach Europy oraz w USA. W 1984 roku artysta wyemigrował 
wraz z rodziną do USA. Swoją twórczość pokazywał na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Nowym Jorku, Portland, Houston. (Artinfo)
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Wieczór w Klubie poświęcony był mistrzom w historii pięcioboju no-
woczesnego, dyscypliny silnie związanej z naszą uczelnią. Pierwszy złoty 
medalista Igrzysk w Montrealu z 1976 roku Gerard Peciak jest absolwen-
tem z 1975 roku. Większość trenerów kadry narodowej tej dyscypliny 
również ukończyło AWF, w tym najbardziej znany – Zbigniew Pacelt, olim-
pijczyk, mistrz świata, trener zawodników, którzy w Barcelonie zdobyli 
dwa złote medale olimpijskie, ale również inni odnieśli wiele sukcesów 
szkoleniowych – Andrzej Dominiak, Zbigniew Katner, Stanisław Pytel, 
Waldemar Makay, Bogdan Andrzejewski.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Zu-
chora, który przedstawił swoje spoj-
rzenie na sport przez pryzmat kultury 
greckiej, gdzie szukał inspiracji, tworze-
nia standardów zachowań, ducha walki 
– niezwykle istotnej materii, do której 
rzadko przywiązuje się uwagę. Jego traf-
ne spostrzeżenia i uwagi rzadko prezen-
towane szerszej publiczności stworzyły 
inną niż zwykle płaszczyznę dyskusji, 
wzbudziły też uznanie Prezesa Stefana 
Grzegorczyka, który był Szefem Związ-

ku w najlepszych latach sukcesów. Anna Bajan, obecna Prezes Związku, opowiadała 
o sukcesach kobiet w tej dyscyplinie, a także swoim udziale w tych sukcesach. Kobiety 
wywalczyły dla Polski 5 tytułów mistrzyń świata. 

Oktawia Nowacka, brązowa medalistka olimpijska z Rio mówiła o swoich prze-
życiach podczas tych Igrzysk, o radości i chwilach uniesienia wynikających z walki, 
udziału w tych zawodach, powiedziała, że wyniki w poszczególnych konkurencjach 
schodziły u niej wtedy na plan dalszy. Gerard Peciak opowiadał o swojej karierze po-
olimpijskiej – pełni teraz ważną funkcję dyrektora sportowego Międzynarodowej Fe-
deracji Pięcioboju, wybiera i szkoli sędziów na zawody olimpijskie. Dariusz Goździak 
mówił o niesamowitych przeżyciach w Barcelonie. Wypowiadali się trenerzy. W spo-
tkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, które stanowią elitę i wielką rodzinę tej dyscypliny. 
Obecni byli też świetni fotoreporterzy Janusz Szewiński i Leszek Fidusiewicz. (ZS)
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Z cyklu prezentacji dorobku artystycznego naszych ab-
solwentów 7 maja mieliśmy wernisaż wystawy Krystyny 
Mirkiewicz absolwentki Akademii Wychowania Fizycznego 
R-58, emerytowanej nauczycielki wychowania fizycznego.

Maluje ona od blisko 20 lat, przez większość czasu w pra-
cowni malarki Lidii Zdzieszyńskiej. Jej obrazy charaktery-
zują się wyważonym spokojem, nostalgią za przemijającym 
czasem. Ma dobre wyczucie koloru, podziwiamy lekkość jej 
pędzla, pewną rękę. Choć ma zwykle krytyczny stosunek 
do swoich umiejętności i nie zawsze docenia swój talent, 
to jednak stale doskonali swój warsztat, czynnie uczestni-
cząc w zajęciach w pracowni jej mentorki i organizowanych 
plenerach.

Jej prace wystawiane były w kilku indywidualnych i zbio-
rowych wystawach.

Ulubionym tematem Krystyny są pejzaże, ma też duże 
predyspozycje do tworzenia portretów. Stale rozwija swoje 
umiejętności i w tej dziedzinie sztuki nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa. (ZS)
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Celem sympozjum było stworzenie platformy sprzyjającej wymianie poglądów 
i doświadczeń zgromadzonych w różnych jednostkach naukowych, w których pro-
wadzone są badania związane z analizą własności narządu równowagi człowieka. 
Zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie  powyższą tematyką tak-
że pracowników innych uczelni krajowych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawi-
ciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Wydziały 
WF i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydziału WF AWF Warszawa. Ogółem udział 
wzięło ponad 60 osób. Wykłady wprowadzające wygłosili: Fizjologiczne podsta-
wy funkcji narządu równowagi (Wiszomirska I, Kaczmarczyk K.), Aparatura, sprzęt 
pomiarowy i metody pomiaru stabilności (Wychowański M.), Parametry i wskaźni-
ki oceny stanu funkcjonalnego narządu równowagi (Błażkiewicz M.) Ponadto krótką 
prezentację systemu do automatyzacji pomiarów w teście „wstań i idź” (Timed Up 
and Go test) przeprowadził Pan Adam Bazela. Po każdym wykładzie przeprowa-
dzono około 45 minutową dyskusję. Uczestnicy „mini-Sympozjum” otrzymali cer-
tyfikaty. Fotorelacja z wydarzenia pod adresem: https://drive.google.com/drive/
folders/1MKjApYMmR9xIcJZVEoHssRNAOQXlpIMA?usp=sharing

Podsumowując należy uznać, że zarówno pod względem organizacyjnym jak i me-
rytorycznym, w opinii uczestników, spotkanie było ciekawe i pożyteczne z perspek-
tywą ewentualnej, międzyośrodkowej współpracy naukowej. Istnieją realne podsta-
wy do zaplanowania następnego „mini-Sympozjum” podejmującego kolejny problem 
z zakresu metrologii i metodologii badań biomechanicznych. (AW)
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W poniedziałek 13 maja spotkaliśmy się w Klubie aby porozmawiać o związkach 
absolwentów naszej uczelni z rozwojem judo w Polsce. W tej dyscyplinie, mieliśmy 
wiele sukcesów międzynarodowych – na igrzyskach olimpijskich srebrny Antonie-
go Zajkowskiego (w 1972 roku w Monachium) i złoty (Paweł Nastula w 1996 roku 
w Atlancie). Zaczęło się jednak w 1951 roku, kiedy na studia przyjechał z Francji 
Adam Nidzgorski. To on wspólnie z Henrykiem Gielcem (studiował na Politechnice) 
przekazali swoje doświadczenia i umiejętności kolegom z AWF. Wzbudziło to wielkie 
zainteresowanie wśród studentów i kadry nauczycielskiej i miało wpływ na inten-
sywny rozwój tej dyscypliny.

Sekcja Judo powstała w Klubie AZS-AWF  Warszawa w 1953 roku. Jej założycie-
lami byli Tadeusz Kochanowski, Henryk Gielec, Kazimierz Kołodziejski, Aleksander 
Muszyński, Adam Nidzgorski, Witold Nowakowski, Zygmunt Dmowski, Celina Szulc, 
pierwsza przedstawicielka kobiet i kilka innych osób. Sekcja od początku należała do 
najsilniejszych ośrodków judo w Polsce. 

Mówili o tym na spotkaniu Adam Nidzgorski, Bogusław Skut (drugi Prezes PZJ) 
i ich wychowankowie – Waldemar Sikorski i Jacek Skubis. W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 30 osób, byłych zawodników, absolwentów AWF, trenerów, prezesów tej dys-
cypliny. Wieczór zorganizowany został przy współudziale Stowarzyszenia Trenerów 
Judo i Polskiego Związku Judo. (ZS)
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Jestem tutaj bez Ciebie
Powieść Adama Nidzgorskiego daje czytelnikowi 

okazję do przeżycia emocjonalnej podróży na usta-
nowionym przez siebie dystansie. Zawiera informa-
cje o przemijaniu, emocje i pejzaże, relacje utrwalone 
w słowach, gestach, spotkanych w drodze ludzi. Oczy-
wiście czytelnicy mają własną skalę wartości, osobliwe 
sfery kultury i poszukują dla siebie odpowiedniej książ-
ki. Przede wszystkim poszukują w literaturze  tych tre-
ści, które wzbogacają i poszerzają duchowy krajobraz 
ich życia. Ważniejsze jest wtedy to, jak literatura wpły-
wa na ogólną kulturę, niż to, jaką formę przyjął autor 
dla swojej opowieści.

List do Katarzyny to książka, którą trudno w trakcie 
czytania odłożyć. Powieść w wielu momentach rozrywa 
serce. Autor rozmowę z czytelnikiem prowadzi w nie-
zwykle zdyscyplinowanej formie. Uczucia bohaterów 
(żony i własne) ukazuje z fotograficzną dokładnością. 
Maluje obrazy bez zbędnego słowa. List jest taka for-
mą wypowiedzi, która reguluje długość zdania i treść. 
Pokazuje dokładnie, co jest do zrobienia, żeby się nie 
pogubić.

Życia człowieka jest podróżą w świecie kultury du-
chowej. Nieustannie uczymy się tego rzemiosła. Tym 
chętniej, że prowadzi nas doświadczony artysta, któ-
ry przekracza granicę wzruszenia tylko wtedy, kiedy 
sam dla siebie staje się czytelnikiem własnej powieści. 
Łącznie ze stałą obecnością w sposób biblijny przywo-
ływania pamięci. (KZ)

Adam Nidzgorski

List do Katarzyny

Adam Nidzgorski urodził się 
w 1933 roku we Francji w rodzinie 
polskich emigrantów. Ukończył 
Liceum Polskie w Paryżu a następ-
nie, dzięki stypendium, studia 
w warszawskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Był jednym 
z prekursorów i popularyzatorów 
judo w Polsce. Wobec niemoż-

ności podjęcia odpowiedniej pracy zarówno w Polsce, 
jak i we Francji, w 1958 roku wyjechał do Tunezji, gdzie 
rozpoczął nauczanie w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Tunisie. 

Na początek lat 60. datują się jego pierwsze próby ma-
larskie. Wówczas także poznał Katarzynę, która wkrótce 
została jego żoną. Urodzona w Tunezji, o korzeniach kor-
sykańsko-sycylijskich, była znakomitą towarzyszką wraż-
liwego artysty, wspierała go w zamierzeniach artystycz-
nych, była oparciem w sprawach życiowych. 

W 1968 roku Nidzgorscy zamieszkali w Paryżu, potem 
w Marsylii, gdzie artysta mieszka do dzisiaj. Katarzyna 
zmarła w 2005 roku. Lata małżeństwa sprzyjały rozwo-
jowi twórczości. W Paryżu dołącza do grupy artystycznej 
„Concordance”, bierze udział w licznych wystawach. Od 
ponad 10 lat regularnie wystawia w Polsce w galeriach 
i muzeach. Niestrudzenie na spotkaniach z widzami, 
promuje swoją sztukę. Określa ją jako bliską nurtowi art 
brut. W pracach wykonywanych w różnych technikach, 
przedstawia właściwie jeden temat: człowieka. Czasem 
to jedna osoba, częściej kilka, jakby stłoczone, pozornie 
blisko siebie, ale jednak osobne. Kształty są uproszczo-
ne, lapidarne, o wyrazistym czarnym konturze wypeł-
nionym zwykle szarością, bielą, rzadziej kolorem. Osoby 
patrzące wprost na widza przyciągają magnetycznym 
wyrazem oczu. 

Prace Adama Nidzgorskiego znajdują się w zbiorach 
Muzeum Śląskiego, Państwowego Muzeum Etnografi cz-
nego w Warszawie i wielu prywatnych kolekcjach art brut 
w Polsce i Francji.

„Jestem tutaj bez ciebie! Jednak jeśli 
nawet mój dom jest obecnie pusty, 
w moim ciele dwie dusze kontynuują 
wędrówkę do nieskończoności. 
Od momentu, kiedy one się zżyły 
ze sobą, nic nie jest w stanie ich 
rozdzielić.
Ze szczerością najbardziej subtelną 
jak to tylko możliwe, powiedziałaś 
mi po wielokroć, że nie rozstaniemy 
się nigdy. Ja to wiem.”
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Spotkanie z Andrzejem Strejlauem w Klubie 
było wydarzeniem dla ducha i wiedzy uczestni-
ków.. Nasz absolwent z 1954 roku budzi w śro-
dowisku szacunek. Był wybitnym trenerem, 
pracował z zawodnikami czołowych klubów pił-
karskich w Polsce i za granicą. Przez 4 lata był 
trenerem reprezentacji Polski, która pod jego 
kierunkiem wygrała 22 spotkania. Teraz jest 
znanym ekspertem, komentatorem najważniej-
szych wydarzeń piłkarskich w kraju, a stacje 
telewizyjne ustawiają się w kolejce po jego ko-
mentarz do każdej wiadomości ze świata futbo-
lu. Jest świetnym oratorem, odznaczającym się 
w dodatku znakomitą pamięcią. 

Okazją do spotkania była promocja książki 
pt. Jerzy Chromik i ... On, Strejlau, ale stanowiła 
ona jedynie tło dyskusji. Na spotkaniu Andrzej 
Strejlau mówił o swoim zainteresowaniu spor-
tem od najmłodszych lat, pracy trenerskiej. 
Dużo rozmawiano o etyce zawodu, postępowa-
niu z zawodnikami, konieczności trzymania się 
żelaznych reguł, sprawiedliwego traktowania 
zawodników na boisku, postępowania w duchu 
fair play. Można z nim podjąć dyskusję na każdy 
temat, ma jasno sprecyzowane poglądy i posta-
wę, którą można określić jako wzór. Bardzo cie-
pło mówił o uczelni, wspominał nauczycieli aka-
demickich, dzięki którym mógł rozwijać swoje 
zainteresowania. Wieczór trwał bez mała 3 go-
dziny. Jak zwykle nie było nikogo z pracowników 
zakładu piłki nożnej ani nikogo ze studentów tej 
specjalizacji – albo wiedzą już wszystko o piłce 
nożnej, albo ona ich w ogóle nie interesuje. (ZS)
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Witając uczestników spotkania doc. dr Krzysztof Zuchora, przypo-
mniał o podstawowych wartościach olimpizmu i podkreślił, powołując 
się na słowa Jesse'go Owensa, że olimpiada służy temu, aby sięgać po to, 
co w ludziach i społeczeństwach najlepsze.

Kamil Potrzuski przedstawił niezrealizowane koncepcje i projek-
ty igrzysk olimpijskich w latach 1919-1949, przypominając inicjatywy 
Mieczysława Orłowicza i Henryka Szota-Jeziorowskiego, Edwarda Witti-
ga (igrzyska środkowoeuropejskie), Mariana Dienstla-Dąbrowy (Ogród 
Zabaw i Sportów w Parku Praskim), Zygmunta Gilewicza (rozbudowa 
AWF na planowaną Wystawę Światową 1943 r.), Kazimierza Marczew-
skiego, Stanisława Różańskiego i Stefana Starzyńskiego (Dzielnica Olim-
pijska na Siekierkach) oraz architektów i urbanistów pracujących w Biu-
rze Odbudowy Stolicy. 

W syntetyczny sposób koncepcję „Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 
2012" przedstawił prof. dr hab. arch. Wojciech Zabłocki, znany architekt 
obiektów sportowych, a niegdyś znakomity szermierz. Prof. Zabłocki 
opowiedział o pomyśle igrzysk nadwiślańskich, nieudanej ze względu 
na brak konsensusu politycznego próbie wcielenia go w życie, a także 
o szerokiej wizji rewitalizacji Wisły w obrębie nie tylko Warszawy, ale 
i całej Polski, jaka miała być efektem organizacji igrzysk. 

Dyskusja, jaka miała miejsce po wygłoszonych referatach, koncen-
trowała się wokół zagadnień przyszłości organizacji igrzysk olimpij-
skich oraz kwestii przyszłych polskich planów ubiegania się o możli-
wość przeprowadzenia igrzysk. Podsumowując dyskusję prof. Zbigniew 
Dziubiński, wyraził pogląd, iż współcześnie, rozważając kwestię organi-
zacji igrzysk kierować się trzeba przede rachunkiem przyszłych zysków 
i strat dla regionu i społeczności lokalnej. Wskazują na to próby organi-
zacji igrzysk np. w Krakowie, Spotkanie było bardzo udane i inspirujące. 
i co należy podkreślić Tematykę tę warto  kontynuować bo nasza uczel-
nia ma przecież bardzo silne związki z ruchem olimpijskim. (KP)
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Obserwując działalność Klubu odnosi się wrażenie, że uzyskany dzięki remontowi jego 
nowoczesny wygląd w pełni koresponduje z nowatorskim wielokierunkowym programem 
pracy merytorycznej.

Organizowane w Klubie konferencje naukowe, tętniące życiem i radością spotkania rocz-
nikowe, prezentacje autorskie czy też wystawy fotograficzne i malarskie, ściągają do Klubu 
wiele osób nie tylko z kręgu uczelni, ale też środowiska lokalnego oraz instytucji kulturalno- 
-oświatowych Warszawy. Odnoszę wrażenie, że doniosły wpływ na klimat trwałych więzi mię-
dzyludzkich tego środowiska wywiera przyjacielska, serdeczna postawa Szefa Stowarzyszenia 
Absolwentów AWF Zbigniewa Sikory i jego bliskich współpracowników. Dzięki ich staraniom 
Klub wyposażany jest w coraz lepsze urządzenia audiowizualne. Z ogromną przyjemnością 
obserwuję też merytoryczne wsparcie Klubu przez docenta Krzysztofa Zuchorę, który swój 
kunszt wiedzy literackiej i wszechstronnej głębokiej znajomości historii kultury, przekazu-
je uczestnikom. Działalność Klubu świetnie uzupełnia i pogłębia prezentowane tam treści – 
kwartalnik Absolwenci AWF, dobrze i coraz ciekawiej redagowany.

Dr Alicja Skład

Pomijając wszelkie ogólniki, że „dobrze się stało”, że „klub jest potrzebny”, „że stwarza 
możliwości” itd., itp. z mojego punktu widzenia najcenniejsze jest to, że pojawiła się instytucja, 
dzięki której mam możliwość poznania dorobku pracowników i absolwentów z jednej strony 
daleko odbiegającego od ich zawodowych zainteresowań (np.  wystawy malarstwa),  z drugiej 
– z działaniami promującymi ich zawodowe osiągnięcia (np. najnowsze książki). W tym ostat-
nim przypadku z jednoczesną możliwością dyskusji – co nie jest dziś praktyką powszechną. 
Inną nie mniej ważną jest płaszczyzna towarzyska, dająca możliwość okazjonalnych spotkań 
np. rocznikowych czy  wypicia kawy z osobami, które są gośćmi wydziału (przedstawiciele ko-
misji habilitacyjnych doktorskich, recenzenci itp.)  w normalnym otoczeniu, a nie w polowych 
warunkach własnego pokoju, nawet jeśli jest to gabinet prodziekański.

Dr hab. prof. AWF Krzysztof Jankowski  
– prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

W ostatnim czasie widać systematyczny rozwój ośrodka kultury. Zasadniczym problemem 
jest jednak to, że w mentalności społeczności akademickiej przeważa opinia, iż jest to wy-
łącznie Klub dla absolwentów/emerytów. Konieczne jest włączenie studentów do działalności 
klubu – zacieśnienie współpracy z Samorządem Studentów. Nie wystarczy zapraszanie stu-
dentów na spotkania, które nie do końca ich interesują z racji ich innych oczekiwań. Warto do 
programu Ośrodka włączyć imprezy studenckie – aby o studentach nie tylko przypominały 
zdjęcia a rzeczywistość.

Prof. dr hab. Bartosz Molik – Dziekan Wydziału Rehabilitacji

Wykonaliście kawał dobrej roboty na naszą rzecz, czyli na rzecz naszego środowiska aka-
demickiego i sportowego. Dzisiaj już sobie nie wyobrażam naszej Uczelni bez Klubu Relax 

Opinie



— 68 —

Qultura, który wykonuje tak gigantyczną i niezwykle ważną pracę. To jest przede wszystkim 
zasługa całego zespołu, który wykonał ogromną pracę i przede wszystkim zdołał skupić się 
świetnej idei, zaraził ją innych. Przesyłam gratulacje i składam dobre życzenia na przyszłość.

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Klub Relax Qultura to bardzo dobre miejsce do spotkań: pracowników i studentów, absolwen- 9
tów (szczególnie starszej generacji) – wreszcie jest powrót do tego jak było kiedyś – scala to 
środowisko, kształtujących tradycje przy okazji różnych świąt.
Aktywna działalność na polu promocji Uczelni wybitnych absolwentów w różnych obszarach  9
(kultury fizycznej, książki, malarstwa, fotografii)
Brakuje spotkań o charakterze problemowym – podejmowanie tematów istotnych dla środowi- 9
ska np. kształt Uczelni w warunkach nowego prawa, kierunki rozwoju Uczelni, sport w Uczelni: 
teoria a rzeczywistość (praktyka) na poziomie studenckim i wyczynowym.

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Gratuluję dotychczasowej działalności i wytrwałości w realizacji założonych celów. Myślę, 
że warto szerzej otworzyć Klub na środowisko studenckie – to oni za chwilę będą absolwen-
tami – więc kontakt z samorządem studenckim jest wskazany. W materiałach kierowanych 
do absolwentów z okazji 90-lecia uczelni potrzebna jest informacja o Klubie. Sugerowałbym 
też ściślejszy kontakt z liderami poszczególnych roczników – oni są przekaźnikiem informacji 
i mają wpływ na aktywność swoich kolegów z rocznika. Warto rozważyć organizację wspól-
nych imprez z Polskim Komitetem Olimpijskim i Urzędem Dzielnicy Bielany. Proponowałbym 
też poszerzanie tematyki, trzeba pokazać jakie wartości promujemy – my absolwenci AWF, jak 
widzimy współczesny świat (ten bliski i daleki) powinniśmy dyskutować nt. współczesnego 
wychowania fizycznego i sportu.

Dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

Mam z tym Klubem bliskie związki od wielu lat. Pamiętam jego świetne lata 60., strategię 
przetrwania w stanie wojennym i ponownego szukania dla siebie własnego miejsca w życiu 
uczelni po roku 1989, czyli w okresie, kiedy budowanie nowych elementarnych struktur redu-
kowało potrzeby społeczne i oświatowe do niezbędnego minimum.

Ostatnie lata oglądam z dystansu i nie mogę się nadziwić, jak można było w tak krótkim 
czasie ożywić to, co istniało przez zasiedzenie i na resztkach oddechu trzymało się życia. Na 
szczęście znalazła się grupa absolwentów, którzy postanowili postawić na proste nogi to, co 
było na kolanach i odnowić to miejsce w taki sposób, aby wróciła tu rozrywka, kultura, nauka 
i rozmowa, znalazły nową przestrzeń malarstwo, poezja i muzyka, aby starość przy jednym 
stoliku siadała w przyjaźni z młodością. Historia tego wyjątkowego miejsca w odświętny spo-
sób przenikała do współczesności, by to co dawne, lecz dobre służyło akademickiej społeczno-
ści, odzyskało wigor i śmiałość w decydowaniu o naszej przyszłości.

Działalność Klubu należy rozpatrywać pod kątem historycznym, kulturalnym, lokalnym 
i ekonomicznym. Są w życiu klubowym sprawy wspierane przez wolontariuszy, ale bardzo wiele 
zależy od tzw. obsługi stałej, która nadaje Klubowi otwarty charakter oraz przygotowuje pole do 
wydarzeń organizowanych od święta. Klub powinien reprezentować środowisko akademickie, 
podkreślać jego wyjątkowość i wskazywać obszary wspólne dla nauki, sportu i życia społecznego. 
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Obecnie w programie Klubu tradycja jest reprezentowana w sposób rozważny i dostosowany do 
okoliczności historycznych. Natomiast na debatę o przyszłości uczelni i nowej roli Klubu trzeba 
jeszcze poczekać, aż wypłyną na światło zmiany w szkolnictwie wyższym i budowane na tych 
przesłankach uczelniane programy naukowe, dydaktyczne, sportowe i kulturalne.

Działalność na polu kultury, aby przynosiła dobre plony, musi być prowadzona starannie 
i długofalowo. Ma zawsze charakter okazjonalny, rozłożony w długim okresie, ale ważne jest 
to, aby poszczególne zdarzenia łączyły się ze sobą i podtrzymywały ciągłość historyczną jako 
warunek trwałego przekazywania wartości w sztafecie następujących po sobie pokoleń

Dr Krzysztof Zuchora

29 listopada 2017 roku, po dwóch latach zabiegów Zarządu Stowarzyszenia Absolwen-
tów AWF – nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Relax Qultura. Od tego dnia skoncentrowano 
wszystkie siły na tym, aby ośrodek ten odpowiadał w możliwie najszerszy sposób na zdefinio-
wane potrzeby studentów i pracowników AWF Warszawa. Poza organizacją licznych spotkań 
i wernisaży Klub nawiązał bliską współpracę z Kołem Dramatycznym działającym przy Bi-
bliotece Głównej AWF Warszawa. Udostępnił studentom – aktorom scenę, aby młodzi adepci 
sztuki mogli odbywać na niej próby. Koło Dramatyczne przygotowało dla społeczności akade-
mickiej Kabaret oraz wystawiło dwie sztuki na deskach Klubu Relax Qultura. Choć nie można 
osiągnięć Koła porównać do sukcesów działającego w latach sześćdziesiątych Kabaretu GAG, 
studenci mają miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje.

Violetta Perzyńska – Dyrektor Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego
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podsumowanie działalności władz 
Stowarzyszenia absolwentów awF warszawa 

w okresie V kadencji 

Nowy Zarząd rozpoczął pracę 17 kwietnia 2015 roku i w trakcie całej kadencji 
działał w niezmienionym składzie: Zbigniew Sikora – prezes, Aleksander Ronikier 
I wiceprezes, Danuta Moskwa, Wiera Jungrav, Zbigniew Pacelt, Joanna Kalecińska – 
wiceprezesi. Podstawową formę pracy stanowiły protokołowane spotkania, odbywa-
jące się raz w miesiącu. 

Jak się okazało ograniczenie liczby członków Zarządu do 6 osób przyczyniło się 
do sprawniejszego działania i większej demokratyzacji w podejmowaniu decyzji. 
W okresie od 17 kwietnia 2015 do 30 kwietnia 2019 odbyły się 32 zebrania, na któ-
rych omawiano liczne sprawy bieżące oraz podejmowano decyzje, dotyczące ważnych 
dla naszej Organizacji spraw. Najważniejsze wśród nich to m.in: 

Powołano Kapitułę Członka Honorowego Stowarzyszenia w składzie Jerzy Tala-• 
ga (przewodniczący), Roman Wszoła (zastępca), Barbara Wysoczańska, Zbigniew 
Rusek, Stefan Załuski.
Powołano Fundację Absolwenci AWF, która w założeniu będzie mogła prowadzić • 
działalność gospodarczą w celu stabilizacji finansowej Stowarzyszenia.
Przyjęto projekt organizacji Zjazdu Absolwentów (5-6.09.2015) z okazji Jubile-• 
uszu 85-lecia uczelni.
Przyjęto i sfinansowano projekt nowej strony internetowej Stowarzyszenia.• 
Przygotowano i zaakceptowano projekt zaktywizowania kontaktów z absolwen-• 
tami AWF mieszkającymi za granicą.
Podjęto decyzję w sprawie podpisania umowy z AWF w sprawie użyczenia po-• 
mieszczeń po byłym klubie studenckim Relax na okres czteroletni z możliwością 
jej przedłużenia.
Postanowiono nadać Klubowi nazwę Relax Qultura.• 
Przygotowano projekt zakresu remontu klubowych pomieszczeń•  i wystroju wnę-
trza, remont postanowiono prowadzić systemem gospodarczym, co pozwoliłoby 
na maksymalne wykorzystanie środków finansowych.
Po uzyskaniu formalnej zgody Konserwatora, podjęto decyzję o rozpoczęciu re-• 
montu Klubu 15 sierpnia 2017.
Kontrolowano przebieg prac remontowych, sposób ich wykonania oraz wydatki • 
ponoszone na zakup materiałów i wykonanie prac.
Podjęto decyzję w sprawie organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego • 
w dniu 19 kwietnia 2017.
Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem III Wieku AWF.• 
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Przyjęto projekt formy uczestnictwa w Stowarzyszeniu pod nazwą „Członka • 
Wspierającego”.
Podjęto decyzję o zgłoszeniu do KRS działalności gospodarczej Stowarzyszenia • 
wynikającej z przewidywanego otwarcia Klubu.
Podpisane zostały stosowne umowy z biurem księgowym na prowadzenie pełnej • 
księgowości uwzględniającej działalność Klubu.
Przyjęto regulamin korzystania z pomieszczeń klubu oraz założenia programowe • 
jego działalności.
Podpisano umowę z biurem prawnym mecenas Anny Mioduszewskiej o współ-• 
pracy ze Stowarzyszeniem.
Przygotowano i skierowano do członków Stowarzyszenia prośbę o podpisanie • 
stosownych oświadczeń w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie da-
nych osobowych (RODO).
Przygotowano dokumentację inwentaryzacyjną urządzeń i sprzętu znajdującego • 
się w Klubie.
Postanowiono zwrócić się do profesjonalnego biura audytora o przeprowadzenie • 
analizy dokumentacji finansowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
Przyjęto projekt organizacji Zjazdu Absolwentów w dniach 12-13. 09.2020 z oka-• 
zji Jubileuszu 90-lecia uczelni. 
Zatwierdzono bilanse za lata 2015, 2016, 2017, 2018. • 

Do najważniejszych, pozytywnie ocenianych działań w minionej kadencji 
można zaliczyć: 

Organizację Zjazdu Absolwentów w dniach 5-6 września 2015 roku. Uczestniczy-• 
ło w nim ok. 1600 osób z 41 roczników,
Wydanie • Przewodnika po Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, który 
ukazuje dzisiejszą uczelnię w planie trójwymiarowym – topograficzno-architekto-
niczno-historycznym,
Opracowanie i uruchomienie nowej strony internetowej Stowarzyszenia.• 
Stworzenie stałego, profesjonalnego zespołu redakcyjnego, który całkowicie spo-• 
łecznie przygotowuje i wydaje kwartalnik Stowarzyszenia Absolwenci AWF (dotąd 
ukazało się 29 numerów czasopisma), 
Zwiększenie liczby kontaktów bezpośrednich z absolwentami Akademii w kraju • 
i za granicą.
Zbiórkę pieniędzy na remont pomieszczeń dla Klubu Relax-Qultura. Dobrowol-• 
ne wpłaty darczyńców na ten cel pozwoliły zebrać kwotę nieco ponad 60 tysięcy 
złotych.
Zwiększający się z każdym rokiem krąg absolwentów chętnych do utrzymywania • 
kontaktu z uczelnią za pośrednictwem Stowarzyszenia.
Wydanie 17 numerów kwartalnika Absolwenci AWF.• 
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Do mniej udanych działań wpisujemy: 
Przeciągnięcie w czasie podpisania umowy z uczelnią o przejęciu pomieszczeń klu-• 
bowych, które przynajmniej o rok opóźniło rozpoczęcie prac modernizacyjnych.
Powołanie w czerwcu 2015 Fundacji • Absolwenci AWF, która w założeniu, miała 
stać się strukturą gospodarczą, wspomagającą Stowarzyszenie, ale nie udało się 
rozwinąć jej działalności.
Pozyskanie stosunkowo niewielkiej liczby osób, które wpłacają darowiznę w po-• 
staci 1% podatku, stanowiącego główne źródło pokrycia wydatków na działal-
ność Stowarzyszenia.
Ciągle zbyt mała liczba absolwentów, do których docieramy ze swoim przekazem • 
i z którymi utrzymujemy kontakty bezpośrednie.

Jako główny punkt naszej strategii działania na lata 2015 - 2019 przyjęliśmy 
stworzenie na terenie uczelni Centrum kulturalno-oświatowego poprzez przejęcie 
pewnych wzorców i bazy materialnej byłego Klubu Relax. Prace nad realizacją tego 
projektu zajęły ponad dwa lata. Dopiero 15 marca 2017 roku Stowarzyszenie podpi-
sało umowę z władzami uczelni o użyczeniu nam pomieszczeń na działalność klubu.

Mija właśnie 1,5 roku od momentu otwarcia Klubu Relax Qultura. Tę inicjatywę 
podejmowaliśmy z wielką determinacją, a jednocześnie z  obawami, że będzie to trud-
ne przedsięwzięcie, gdyż nie mieliśmy pojęcia jak ułoży się kooperacja z uczelnią.

Miniony okres wstępnej działalności klubu nazwaliśmy „rozbiegiem” główny nurt 
wydarzeń dopiero nastąpi. Przeżyliśmy trudne chwile, kryzys finansowy, zawirowania 
organizacyjne, personalne, ale obroniliśmy się, więcej – wyszliśmy wzmocnieni. Aura 
wokół inicjatyw Stowarzyszenia też zdaje się zmieniać. Nie przestajemy liczyć na na 
jeszcze większą życzliwość ze strony uczelni. Potrzeba jeszcze dyskusji nad różnymi 
koncepcjami organizacyjno-programowymi, ale obiektywnie należy stwierdzić, że ży-
cie klubowe ostatnio wyraźnie się ożywiło i wzbogaciło. Przybyło imprez. Cieszy, że 
są one bardziej różnorodne, a poziom niektórych przyciąga do Klubu niekiedy gości 
z miasta. Nam jednak najbardziej zależy na uczestnictwie w imprezach kulturalnych 
naszej młodzieży, jak dotąd, „Wielkiego Nieobecnego” w klubie Relax Qultura. 

Warto sobie przypomnieć, iż misją naszego klubu nie jest zysk finansowy, tylko 
wychowanie do uczestnictwa w kulturze. Z drugiej strony, należy mieć świadomość, 
iż realizacja tego zadania bez odpowiednich środków finansowych leży na granicy cudo-
twórstwa. Darowizny naszych absolwentów oraz przekaz środków pochodzących z po-
datku 1%, pozwalają utrzymać Klub na powierzchni życia, ale nie dają szansy myśleć 
poważnie o rozbudowywaniu programu o nowe, atrakcyjne pozycje. Szczerze cieszymy 
się, że udało nam się wydobyć z kryzysu, w jaki popadliśmy na początku roku i teraz po-
trafimy zachować płynność finansową. Nasi kontrahenci nie muszą długo oczekiwać na 
nasze płatności. Oczywiście, dyskusji nad uruchomieniem mechanizmu zasilania 
finansowego klubu z zewnątrz nie uważamy za zamkniętą. 
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Od dnia otwarcia zorganizowaliśmy 27 imprez, 21 spotkań i 6 wystaw. Z zainte-
resowaniem przyjęto promocje książek Tadeusza Maszczaka, Zbigniewa Dziubiń-
skiego, Michała Słoniewskiego, Janusza Tracewskiego, Michała Lenartowicza. 
Do udanych należy zaliczyć spotkania o tematyce sportowej – ze Zbigniewem pacel-
tem, wioślarzami, zapaśnikami, jeźdźcami. Także poświęcone tematyce olimpijskiej. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy fotograficzne – Jerzego Samusika 
i Szymona Sikory oraz Janusza Szewińskiego i malarskie – Grażyny Osman, Ada-
ma Nidzgorskiego, Waldemara Dorcza, Alicji Skład, Krystyny Mirkiewicz. Bogate 
były reminiscencje Jerzego Samusika (z wyprawy na Madagaskar) i Konrada Ko-
niecznego (z podróży po Norwegii). Nostalgiczny wieczór wspomnień o Zygmuncie 
Szeleście –  o swoim Trenerze i Nauczycielu – zafundowali nam Jego uczniowie. Po-
dobny charakter miał wieczór wspomnień o Profesorze Romanie Trześniowskim. 
Furorę zrobiły dwa pokazy flamenco, wykonane przez artystkę z Londynu, Anetę 
Skut. W pierwszej połowie 2019 mieliśmy kolejnych 20 wydarzeń, w tym 5 wystaw.

Ale oczywiście nie wszystko się udaje. Na spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela, na 
które zaprosiliśmy wszystkich aktualnych nauczycieli akademickich, żeby podzięko-
wać i ugościć – nie przyszedł nikt, z wyjątkiem niezawodnych przyjaciół, emerytowa-
nych profesorów. 

Wieczór poświęcony słynnej FC Barcelonie, klubowi piłkarskiemu, który jest ko-
chany przez pół Polski, nie zainteresował nikogo ze studentów ani wykładowców spe-
cjalizacji piłki nożnej. Być może jest w tym również trochę i naszej winy – informacja 
nie jest naszą silną stroną. Nie dociera wszędzie, gdzie trzeba, nie zawsze na czas.

Dobre efekty przynosi współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i jego szefo-
wą Ewą Kozdroń. Wspólnie rozkręcamy w tej chwili program filmowy. 

Na swej drodze spotkaliśmy wielu życzliwych ludzi (listę Fundatorów publikujemy 
w dalszej części sprawozdania). 

Przypominamy raz jeszcze – klub Relax Qultura prowadzony jest na zasadzie non 
profit. Wszystkie pozyskane środki inwestujemy w jego utrzymanie. Wydatki stałe na-
tomiast idą na pokrycie kosztów mediów, ubezpieczeń, ochrony i monitoringu, a także 
opieki prawnej, obsługi księgowej, obsługi administracyjnej strony internetowej, ZUS 
i podatki. Jedyną osobą zatrudnioną w klubie jest szefowa kuchni.

Do sukcesu, którego nie wahamy się sobie przypisać zaliczamy wydawanie na-
szego kwartalnika Absolwenci AWF. W ciągu 7 ostatnich lat wydaliśmy 28 numerów. 
Wyraźnie widać, jak pismo się rozwija. Od dłuższego czasu pracuje dla niego grono 
tych samych osób: Halina Hanusz, Andrzej Martynkin, Iga Kłodecka-Różalska, An-
drzej Pac-Pomarnacki, Zbigniew Sikora i Ryszard Wysoczański. Wzrasta stopniowo 
liczba osób, które nadsyłają swoje teksty do publikacji, dotyczy to absolwentów 
w różnym wieku. Najbardziej zainteresowani tym, co dzieje się w uczelni – są naj-
starsi absolwenci. 
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Jedynym kosztem, jaki ponosimy w związku z wydawaniem naszego kwartalnika 
jest koszt druku. W coraz większej liczbie egzemplarzy pismo dociera do odbiorców 
w wersji elektronicznej, ale część absolwentów preferuje wersję papierową. Każdy, 
kto kupuje Absolwentów AWF powinien wiedzieć, że w ten sposób przekazuje pienią-
dze na druk kolejnych numerów.

Z doświadczeń minionej kadencji wypływają pewne wnioski i sugestie odno-
śnie do spraw, które powinny rozważyć nowe władze Stowarzyszenia.

Nie ulega wątpliwości, że projekt Stowarzyszenia pod nazwą Relax – reaktywacja 
okazał się inicjatywą niezwykle cenną i na czasie dla naszego środowiska. Rok działal-
ności klubu Relax Qultura wykazał jaki deficyt kultury dotyka nasze środowisko i jak 
wiele praca pracy czeka tę placówkę, by misja upowszechniania kultury przyniosła 
owoce. Ponieważ zadanie to jest tak trudne, tym bardziej zasługuje, by je kontynu-
ować poświęcając jeszcze więcej sił, środków i serca. Efekt będzie okazały. To dzieło 
należy realizować wspólnymi siłami z Uczelnią, w innym układzie cel pozostanie poza 
zasięgiem.

Rozważenia wymaga rozwinięcie polityki wydawniczej, jako elementu promocji 
myśli naukowej pracowników uczelni, promującej osiągnięcia absolwentów, ich dzie-
ła – książki i utwory itp. 

Ważnym środkiem komunikacji absolwentów z uczelnią i między sobą będzie kwar-
talnik ABSOLWENCI AWF (trzeba myśleć o stałej rozbudowie form komunikacji).

Powinna zostać podjęta druga próba rozwinięcia działalności fundacji Absol-
wenci AWF. Jej aktywna działalność może przyczynić się do stabilizacji finansowej 
Stowarzyszenia. 

Zintensyfikowania wymagają działania związane z dotarciem do absolwentów 
AWF, którzy dotąd nie utrzymują kontaktów z uczelnią, pozyskania większej licz-
by osób przekazujących 1% podatku, rozwinięcie programu Członek Wspierający 
Stowarzyszenie. 

W roku 2019 przypada Jubileusz 90-lecia uczelni. Rozpoczęcie pierwszego roku 
akademickiego datuje się od uroczystej inauguracji w dniu 29 listopada 1929 roku. 
W przygotowywanych z tej okazji obchodach zwracają uwagę dwa bliskie naszej orga-
nizacji wydarzenia: 65. rocznica powstania specjalizacji piłki nożnej (zjazd we wrze-
śniu) i 35. rocznica powstania Wydziału Rehabilitacji (główne uroczystości w listopa-
dzie). Stowarzyszenie będzie starało się pomóc w organizacji tych wydarzeń.
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Tadeusz BARANOWSKI
Elżbieta BARTCZAK
Paweł BEREK
Aleksandra BERLIŃSKA
Zbigniew BETA
Stanisław BIEGUSZEWSKI
Hanna BIELCZYK-DŁUGOSZ
Remigiusz BIERZANEK
Wanda BIEŚ-DREWNOWSKA
Barbara BOGUMIŁ-WAWRZYNIAK
Tomasz BRODOWSKI
Kajetan BRONIEWSKI
Wiesława BRZEZICKA
Barbara, Marcin i Wiesław BUCZYŃSCY
BYLI CZŁONKOWIE ZESPOŁU TAŃCA 

LUDOWEGO
Włodzimierz CAŁKA
Zygmunt CHAJZER
Jerzy CHEŁMECKI
Grażyna CHĘĆ
Zbigniew CHODOROWSKI
Lucyna CHUDZIK
Danuta i Edmund CICHOMSCY
Elżbieta CZAPSKA
Jan CZUŻDANIK
Jan CZUŻDANIUK
Wiesław CZWÓRNÓG
Barbara DANISZEWSKA
DAWNI CZŁONKOWIE ZESPOŁU PIEŚNI 

I TAŃCA WARSZAWA

DARcZyńcy

Jan DĄBROWSKI
Hanka DELBANI
Maria DŁUGOSIELSKA
Rafał DREWNIAK
Zbigniew DZIUBIŃSKI
Joanna i Andrzej FILIPEK
Agnieszka FRANSSON
Anna FURMANKIEWICZ
Monika GĄDEK-KOZŁOWSKA
Wanda GĄSIEWSKA
Andrzej GŁAZ
Wiesław GŁON
Jan GODLEWSKI
Barbara GORGOŃ-FLONT
Włodzimierz GRACZYK
Krzysztof GRZEGOREK
Iwona GRZEŚKIEWICZ
Tadeusz GURANOWSKI
Halina HANUSZ
Kinga HAWRANEK
Kajetan HĄDZELEK
Lidia ILNICKA
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AWF
Carmen ITTURI-GODZIŃSKA
Lech JACZYNOWSKI
Ewa JAGIEŁŁO-WŁODARSKA
Halina JAGODZIŃSKA
Zygmunt JAŁOSZYŃSKI
Józef JANIK
Urszula JANKOWSKA
Krzysztof JANKOWSKI
Małgorzata JANUSZKIEWICZ

Reaktywacja Klubu Relax Qultura nastąpiła dzięki zaangażowaniu ponad 300 
osób indywidualnych (i grup), absolwentów AWF, którzy uznali, że ponowne otwarcie 
klubu po latach ma sens i ma on szanse stać się miejscem realizacji misji integrującej 
środowisko i prowadzenia szerokiej działalności kulturalno-oświatowej oraz promo-
cji uczelni.
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Jadwiga JEZIERSKA
Anna JEZIOREK
Wiera JUNGRAV
Krystyna KACPERCZYK
Joanna KALECIŃSKA
Zygmunt KANIEWSKI
Tadeusz KIEŁCZEWSKI
Grażyna KIKOWSKA-OSMAN
Jerzy KINICKI
Andrzej KINIEWICZ
Włodzimierz KNOP 
Mieczysław KOLEJWA
Barbara KONDRATOWICZ
Majka i Janusz KOPANIAK
Alicja KOPUT
Roman KORBAN
Eligiusz KORZENIOWSKI
Anna KOSMALA
Ewa i Andrzej KOSMOL
Ewa i Andrzej KOZDROŃ
Edward KRAJEWSKI
Zbigniew KRAWCZYK
Adam KRÓLAK
Czesław KRUK
Jerzy KSIĄŻEK
Konrad KULBACKI
Tadeusz KULMACZ
Ryszard LENAR
Maria i Witold LEWANDOWSCY
Jerzy LUDERA
Barbara LUDWIKOWSKA
Roman ŁUDŹ
Longina i Olgierd ŁUSZCZEWSCY
Adam MACH
Sławomir MAJEWSKI
Andrzej MALINOWSKI
Gabriel MAŃKOWSKI
Bogusław MARCHWIŃSKI
Maria MAREK
Jolanta MARSZAŁEK
Adam MARTYN
Andrzej MARTYNKIN

Tadeusz MASZCZAK
Beata i Janusz MATUSIAK
Henryk MAURIN
Artur MAZUREK
Barbara MĄCZKA
Joanna MIZERSKA
Sasza MŁOTKOWSKI
Bartosz MOLIK
Natalia MORGULEC-ADAMOWICZ
Bolesław MORYSIŃSKI
Danuta MOSKWA
Tadeusz MOTYKA
Grażyna i Marek MUSIALCZYK
Leszek MUSZALSKI
Jerzy NASTAŃSKI
Grzegorz NAWROCKI
Sławomir NEUHORN
Krzysztof NEWELSKI
Adam NIDZGORSKI
Leszek NIEDŹWIECKI
Józef NOSARZEWSKI
Leonard NOWAK
Piotr NOWAK
Janusz NOWAKOWSKI
Jerzy NOWOCIEŃ
Tadeusz OGANOWSKI
Andrzej OJRZANOWSKI
Barbara ORZECHOWSKA
Halina OWOC-REMISZEWSKA
Barbara i Zbigniew PACELT
Ewa i Andrzej PAC-POMARNACCY
Danuta i Krzysztof PERKOWSCY
Robert PIETRZAK
Wanda POGORZELSKA-KRUHLIK
Jan POŚNIK
Barbara POZNAŃSKA
Józef PROŃCZUK
Ryszard PRZEWĘDA
Andrzej PRZYBYLSKI
Janusz PYCIAK-PECIAK
Ewa RADKIEWICZ
Nina RADWAŃSKA
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Jerzy RADŹ
Andrzej RAKOWSKI
Maria RIENECKER
Andrzej ROBAKOWSKI
ROCZNIK 1968
ROCZNIK 1974
ROCZNIK 1976
RODZINA SŁONIEWSKICH
Józef ROKICKI
Aleksander RONIKIER
Jerzy ROSZKO
Tadeusz ROŻEJ
Stanisław RÓŻALSKI
Tomasz RUDZKI
Izabela RUTKOWSKA
Jolanta RYBAKOWSKA-SOBISZEK
Eleonora SALAMON
Jerzy SAMUSIK
Anna SAWICKA
SIATKARKI AZS-AWF LAT 1970-1980
Ryszard SIDOR
Magdalena SIERADZKA
Bożena i Zbigniew SIKORA
Romuald i Tomasz SKIBA
Jolanta i Edward SKŁAD
Zbigniew SKRUDLIK
Jacek SKUBIS
Maria STANCLIK
Krzysztof STANISŁAWSKI
Bogdan STAŃCZYK
Henryk STASIAK
Zdzisław STĘPIEŃ
Mirosław STPICKI
Andrzej STREJLAU
Piotr STROKA
Joanna STRZECHOWSKA
Inka STUCKER-SOCHOŃ
Andrzej SUCHANOWSKI
Krystyna SZCZEPAŃSKA
Marcin SZCZYPIORSKI
Cecylia SZULC-WIDOMSKA

Adam SZYBOWSKI
Ryszard SZYMAŃSKI
Jadwiga ŚLAWSKA-SZALEWICZ
Janusz ŚWIERCZYŃSKI
Jerzy TALAGA
Teresa TATKO
Janusz TRACEWSKI
Bogdan TROĆ
Julian TROJANOWSKI
Włodzimierz TYLAK
Andrzej TYSZKA
Czesław URBANIK
Teresa i Kazimierz VYŠATA
Ryszard WALCZYŃSKI
Ryszard WARCHULSKI
Zenon WAŻNY
Renata WESOŁOWSKA-BACZYŃSKA
Jerzy WĘŻOWSKI
Luba i Ryszard WIEJSKI-WOLSCHENDORF
Benon WILCZYŃSKI
Anna WINEK-MILEWSKA
Piotr WIŚNIK
Tadeusz WITCZAK
Bożena i Andrzej WITOWIE
Anna WŁODARCZYK
Bolesław WOJCIECHOWSKI
Andrzej WOJDASIEWICZ
Zofia WOJNOWSKA-KRAWCZYK
Grzegorz WOJTKOWIAK
Zofia WOJTYNIAK
Roman WSZOŁA
Barbara i Ryszard WYSOCZAŃSCY
Ida WYSZOMIRSKA
Marian ZABIEGAŁOWSKI
Dariusz ZAKRZEWSKI
Bożena ZAPOLSKA
Joanna ZARZYCKA
Zbigniew ZAWADZKI
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WARSZAWA
Iga i Witold ZIENDALSCY
Krzysztof ZUCHORA 
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DOnATOrZy

Fundatorem sprzętu i wyposażenia kuchni jest Danuta Moskwa.
Fundatorem nowej instalacji elektrycznej jest Mieczysław Kolejwa.
Fundatorami neonu i strony internetowej są absolwenci rocznika 1975.
Fundatorami sprzętu audio są Bolesław Morysiński i Jadwiga Anthony.
Fundatorami systemu zabezpieczenia technicznego są 

Polska Izba Systemów Alarmowych Elektroniczne Systemy Dozoru 
Włodzimierz Matlak, KONSMETAL Sp. z o.o., MR SYSTEM Sp. z o.o.

Fundatorem telewizora jest firma LG.
Fundatorem tarasu jest absolwent rocznika 1981 Robert Pietrzak.
Polski Komitet Olimpijski przekazał na rzecz Klubu kwotę 20 000 zł
Stałym donatorem wspierającym Klub jest Czesław Kruk.
Fundatorami sprzętu wizualnego są: 
Tadeusz Baranowski, Remigiusz Bierzanek, Kajetan Broniewski, Jerzy Chełmecki, 
Grażyna Chęć, Jan Dąbrowski, Andrzej Dominiak, Zbigniew Dziubiński, Jerzy Engel, 
Andrzej Głaz, Krzysztof Grzegorek, Halina Hanusz, Paweł Jaczynowski, Wiera 
Jungrav, Joanna Kalecińska, Elżbieta i Zbigniew Katner, Mieczyław Kolejwa, Andrzej 
Kopyt, Jerzy Kosiewicz, Jerzy Książek, Ryszard Lenar, Adam Lesing, Maria Marek, 
Adam Martyn, Andrzej Martynkin, Tadeusz Maszczak, Beata i Janusz Matusiak, 
Artur Mazurek, Franciszek Mikucki, Natalia Morgulec-Adamowicz, Danuta 
Moskwa, Jerzy Nastański, Sławomir Neuhorn, Tadeusz Nowicki, Jerzy Nowocień, 
Benedykt Opaszowski, Grażyna i Krzysztof Osman, Ewa i Andrzej Pac-Pomarnacki, 
Zbigniew Pacelt, Włodzimierz Pazik, Janusz Piotrowski, Justyna Post, Jan Pośnik, 
Rodzina Trześniowskich, Aleksander Ronikier, Tadeusz Rożej, Grzegorz Sadowski, 
Katarzyna Samusik, Jerzy Samusik, Zbigniew Sikora, Jacek Skubis, Wincenty 
Stanisławski, Mirosław Stpicki, Dariusz Śledziewski, Janusz Tracewski, Ewa Trzos, 
Stanisław Turski, Piotr Wiśnik, Andrzej Wójcikiewicz, Joanna i Paweł Wrzosek, 
Marian Zabiegałowski, Elżbieta Zienkowicz, Krzysztof Zuchora, Janusz Żbikowski
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PODZIęKOWANIA

Zarząd Stowarzyszenia składa wyrazy podziękowania wszystkim Absolwentom, 
którzy przyczynili się do reaktywacji Klubu, wpłacając darowizny na jego remont 
i modernizację. Serdecznie dziękujemy fundatorom, dzięki którym Klub został wypo-
sażony w wysokiej klasy urządzenia i sprzęt pozwalający na prowadzenie działalno-
ści kulturalnej.

Szczególne słowa podziękowania składamy na ręce naszych profesorów Ryszar-
da Przewędy, Tadeusza Maszczaka, Zbigniewa Krawczyka, Andrzeja Wita, Zbignie-
wa Dziubińskiego, Jerzego Nowocienia, którzy wspierali nasze działania w trudnych 
chwilach, których nie brakowało.

Dziękujemy:

Panu Profesorowi Jerzemu Sadowskiemu i Bartoszowi Molikowi za pomoc  • 
i merytoryczne sugestie,
naszym Absolwentom z zagranicy Jadwidze Anthony i Czesławowi Krukowi  • 
za pomoc finansową, dzięki której możemy płynnie działać,
Krzysztofowi Zuchorze, niezwykle aktywnemu animatorowi kultury, który swoją • 
mądrością i życzliwością zjednuje i przyciąga uczestników wydarzeń w Klubie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się pokazać nam swoje pasje: 
podróżnicze – Jerzemu Samusikowi, Konradowi Koniecznemu, Ewie • 
Chojnowskiej
malarskie – Grażynie Osman, Waldemarowi Dorczowi, Alicji Skład, Krystynie • 
Mirkiewicz, Adamowi Nidzgorskiemu
literackie – Krzysztofowi Zuchorze, Krzysztofowi Osmanowi, Tadeuszowi Masz-• 
czakowi, Zbigniewowi Dziubińskiemu, Michałowi Lenartowiczowi, Michałowi 
Słoniewskiemu i Januszowi Tracewskiemu.

Dziękujemy Absolwentom, którzy organizują swoje spotkania rocznikowe 
w Klubie.

Bez Was tego Klubu by nie było. Bądźcie zatem razem z nami  
 i wspierajcie nas. Zapraszamy do współuczestnictwa we wszystkich 

przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie.
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