Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu.
Wysoki Senacie,
Szanowni Goście,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!
Święto Uczelni oraz dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu związane jest z datą urodzin Profesora
Andrzeja Klisieckiego – pierwszego Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Tradycyjnie w przeddzień Święta członkowie Kolegium Rektorskiego wraz z Dziekanami złożyli
kwiaty na grobie naszego pierwszego Rektora. Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych złożono
również symboliczne wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach pozostałych byłych Rektorów
Akademii.
Święto szkoły to szczególny dzień nie tylko dla jej studentów, absolwentów, obecnych i byłych
pracowników. Ma ono również istotne znaczenie dla naszych przyjaciół z innych uczelni, władz
miasta i regionu, związków sportowych oraz wielu instytucji.
Dowodem tego jest liczne grono zacnych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością.
Dziękuję za to bardzo serdecznie wszystkim przybyłym, a szczególnie gorąco witam w murach
naszej Almae Matris przybyłych gości.
Witam również naszych drogich studentów oraz absolwentów - szczególnie rocznika 1965-1969,
którzy poddani zostaną aktowi odnowienia immatrykulacji. Witam naszych byłych i obecnych
pracowników.
Przywitałem wszystkich gości, którzy wcześniej potwierdzili swój udział w dzisiejszej uroczystości.
Niemniej serdecznie witam wszystkie pozostałe przybyłe osoby, w tym przedstawicieli
wrocławskich mediów.
Przepraszam, jeśli witając Państwa nie zachowałem odpowiedniej kolejności lub nie wymieniłem
wszystkich tytułów i należnych im zaszczytów. Mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone.
Szanowni Państwo,
tegoroczne Święto ma szczególny charakter, gdyż wpisane jest w ciąg jubileuszowych uroczystości
związanych z naszą Alma Matre. Przede wszystkim składamy dziś hołd naszemu Pierwszemu
Rektorowi w 120 rocznicę Jego urodzin. W tym roku, 31 marca, przypadała również 40 rocznica
śmierci Profesora Klisieckiego.
Postać Profesora Andrzeja Klisieckiego ma szczególne znaczenie dla dziejów naszej Akademii.
Formalnie był On pierwszym naszym Rektorem, ale jego rola w kształtowaniu kart historii Szkoły
była zdecydowanie większa. Pomysłodawcą utworzenia uczelni wychowania fizycznego we
Wrocławiu był wprawdzie Zbigniew Skrocki, ale to autorytet i zaangażowanie Profesora Andrzeja
Klisieckiego pozwoliły pokonać wszelkiego rodzaju niezliczone trudności i doprowadziły do
powstania w 1946 roku Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przekształconego w 1950
roku w Wyższą Szkolę Wychowania Fizycznego, a następnie w 1972 roku w Akademię
Wychowania Fizycznego. Dzieło Profesora Klisieckiego i jego współpracowników – pionierów:
Zbigniewa Skrockiego, Mariana Weinerta, Zdzisława Wiecha i wielu innych pracowników Uczelni ,
powstawało w bardzo trudnych czasach i z ogromnym trudem. Po latach Profesor Klisiecki tak pisał
o tych działaniach i jego wynikach: Kto nie uczestniczył w tym wielkim dziele budowania Uczelni z
niczego w ciężkich warunkach budowania państwowości na Ziemiach Odzyskanych, w ciągłej
walce o fundusze, paroletniej walce o legalizację, ten nie dostrzeże jej osiągnięć. To nie tylko
bowiem historia Uczelni, to historia optymizmu i wiary w lepsze, historia poświęcenia i
bezinteresowności, głębokiego umiłowania swojego zawodu.
Dzięki poświęceniu i umiłowaniu swojego zawodu pionierzy Szkoły dali nam możliwość
przygotowywania się do nadchodzącego jubileuszu 70-lecia naszej Almae Matris. Jesteśmy im za to
ogromnie wdzięczni, czego wyrazem jest także dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu.

Dzisiejsza uroczystość wiąże się również z jubileuszem instytucjonalnym, jakim jest 20-lecie
Wydziału Fizjoterapii. Powstanie Wydziału w roku 1995 było uwieńczeniem pionierskiej pracy
pasjonatów i specjalistów rehabilitacji w osobach późniejszych profesorów: Adama Rosławskiego,
Ewarysta Jaskólskiego, Tadeusza Skolimowskiego, Zdzisława Zagrobelnego czy Marka
Woźniewskiego. Należałoby w tym miejscu wymienić wielu innych, którzy także przyczynili się do
rozwoju dydaktyki i nauki w obszarze rehabilitacji ruchowej i doprowadzili do uruchomienia
Wydziału. To pozostawiam jednak jego władzom w dalszej części uroczystości. Dziś, po
dwudziestu latach funkcjonowania jednostki, możemy być dumni z pracy u podstaw jej
inspiratorów i twórców. Dzisiejszy wizerunek Wydziału jest z pewnością powodem do takiej dumy.
Bo jak inaczej można postrzegać rozwój od małego zespołu, prowadzącego specjalizację
zawodową, do jednostki organizacyjnej, zajmującej się kształceniem na czterech kierunkach i
posiadającej pełne prawa akademickie. Za ten rozwój i ogromny wkład pracy stanowiący jego
źródło w imieniu całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu bardzo
serdecznie Państwu – pracownikom Wydziału – dziękuję!
Drodzy Państwo,
główny punkt programu obchodów Święta Akademii związany z 20-leciem Wydziału Fizjoterapii
uzupełniają elementy występujące corocznie. Należą do nich: odnowienie immatrykulacji
jubileuszowych roczników studentów, promocje doktorów, wręczenie odznaczeń i nagród.
Jak zawsze, uroczystość ubarwi występ naszego zespołu pieśni i tańca „Kalina”, który od ponad
trzydziestu lat promuje kulturę polską i naszą Uczelnię na wszystkich kontynentach.
Jeszcze raz dziękując Państwu za przybycie, życzę aby udział w obchodach Święta Naszej Almae
Matris spełnił Państwa oczekiwania i na długo pozostał w Państwa pamięci.
Szanowni Zebrani,
kończąc uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim
przybyłym, naszym honorowym gościom, studentom, absolwentom i pracownikom Uczelni.
Dziękuję za przybycie i dokumentowanie naszej uroczystości przedstawicielom mediów.
Po zakończeniu części oficjalnej zapraszam Państwa na tradycyjną lampkę wina i poczęstunek,
podczas którego będzie okazja do złożenia gratulacji wyróżnionym oraz jubilatom - władzom i
pracownikom Wydziału Fizjoterapii.
Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu.

