Wysoki Senacie,
Szanowni Goście,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!
Szanowni Państwo!

Mam przyjemność powitać Państwa w szczególnym dniu dla środowiska naszej Uczelni.
Podniosła atmosfera naszego spotkania związana jest z uroczystą, już 70 inauguracją roku
akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest to, jak zawsze,
wydarzenie radosne i świąteczne dla braci akademickiej. Nabiera ono szczególnej rangi także
dlatego, że będziemy świadkami przeprowadzenia najdostojniejszego ceremoniału
akademickiego – nadania godności doktora Honoris Causa naszej Almae Matris.
Wysoki Senat naszej Akademii, w dniu 25 czerwca 2015 roku, kierując się ogromnymi
osiągnięciami i zasługami dla nauk o kulturze fizycznej, dorobkiem publikatorskim,
zasługami dla rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie oraz zasługami dla Naszej
Szkoły, a także wspaniałą osobowością Pana Profesora Jerzego Smorawińskiego, podjął
uchwałę nadającą Mu tytuł Doktora Honoris Causa.

Dostojny Doktorze Honorowy!
W tym, tak uroczystym dla nas wszystkich dniu, w imieniu swoim i całego środowiska
akademickiego naszej Uczelni, witam Pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie
godności honorowego doktora. Cieszę się, że mogę przywitać najbliższe Panu osoby, w
szczególności małżonkę, Panią Alicję Smorawińską.
Witam bardzo serdecznie recenzentów, Panów Profesorów: Andrzeja Klimka oraz Marka
Mędrasia oraz laudatora – Pana Profesora Marka Zatonia.
Równie serdecznie witam wszystkich pozostałych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość
reprezentujących akademickie i pozaakademickie środowiska.

Szanowni Państwo,
niestety, nie zawsze jest nam dane witać wszystkich, których chcielibyśmy widzieć wśród nas.
Dziś nie mogę skierować słów powitania do tych, którzy w ostatnim roku akademickim
odeszli od nas na zawsze. Wśród Nich znaleźli się pracownicy administracji: Jadwiga Wcisło,
Andrzej Majsterkiewicz i Genowefa Gruszczyńska, wspaniali długoletni nauczyciele
akademiccy: doktor Anna Rybicka oraz profesor Zbigniew Jethon, a zaledwie przed czterema
tygodniami zmarła profesor Renee de Lubersac – nasza Doctor Honoris Causa z VI
Uniwersytetu w Paryżu.
Powstańmy i uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy!

Drodzy Zebrani,
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moje tegoroczne wystąpienie inauguracyjne jest szczególne, gdyż jest ostatnim, jakie
wygłaszam w trakcie dwóch kadencji sprawowania funkcji rektora naszej Akademii. Jednak
jego treść nie będzie odbiegała od przyjętych standardów. Dlatego przedstawię Państwu
skrótowo najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej Almae Matris w roku
akademickim 2014/2015.
Był to kolejny rok realizacji zadań nakreślonych w przyjętej przez Wysoki Senat „Strategii
Rozwoju Akademii na lata 2012-2020”. Rok, który potwierdził znaczącą rolę naszej Szkoły
na ogólnopolskim rynku edukacyjnym. W każdym z obszarów naszego funkcjonowania
zrobiliśmy kolejny wyraźny krok w dążeniu do osiągania naszych strategicznych celów.
Szczególnie godnym podkreślenia jest to, iż mimo wielu trudności ekonomicznych,
odczuwanych w Kraju nie tylko przez środowiska akademickie, udało nam się osiągnąć pełną
stabilizację finansową i organizacyjną. Nasze osiągnięcia w wypełnianiu wszystkich zadań
statutowych docenione zostały w ogólnopolskim środowisku akademickim i po raz czwarty z
rzędu zostaliśmy zwycięzcami Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 w kategorii
Akademii Wychowania Fizycznego. Natomiast drugi raz z rzędu zdobyliśmy najwyższy
certyfikat „Primus” w Ogólnopolskim Konkursie Programu Certyfikacji Szkół Wyższych
„Uczelnia Liderów”. Podstawą tych wyróżnień była suma różnych osiągnięć w działalności
dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Doceniając także wysoki poziom i osiągniecia
naszych bratnich uczelni wychowania fizycznego, jesteśmy dumni z tych wyróżnień.
Ostatnie lata są szczególnie trudne dla większości szkół wyższych w zakresie działalności
dydaktycznej. Ogromna konkurencja na rynku edukacyjnym, trudności finansowe oraz
zmniejszające się zainteresowanie studiami wyższymi zmusza wiele ośrodków do
ograniczania działalności dydaktycznej. Ostatni rok w naszej Akademii nie przyniósł nam
takich problemów, a dzięki uzyskaniu zgody Ministerstwa na przyjęcie na pierwszy rok
studiów większej o siedem i pół procent w stosunku do roku ubiegłego liczby kandydatów,
tegoroczna rekrutacja jest rekordowa w historii Uczelni. Jednak struktura liczby przyjętych na
poszczególne kierunki studiów wskazuje na konieczność podejmowania zmian w ofercie
edukacyjnej poszczególnych wydziałów. Zmiany takie staramy się wprowadzać – stosownie
do potrzeb – systematycznie: w ostatnim roku utworzone zostały dwa nowe kierunki studiów,
ale nie zawsze udaje się w pełni trafić w oczekiwania kandydatów na studentów. Stąd też
wymagana jest w tym zakresie ciągła aktywność władz dziekańskich poszczególnych
wydziałów.
Ważnymi wydarzeniami w działalności dydaktycznej Akademii były kontrole zespołów
oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziałach Wychowania Fizycznego oraz
Nauk o Sporcie. Obie akredytacje zakończyły się pozytywnymi ocenami. Szczególnie istotną
była dla nas ta na Wydziale Nauk o Sporcie, gdyż jej wynik umożliwia wszczęcie
postępowania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze
fizycznej. Procedury te władze wydziału uruchomią jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Aktualny stan dydaktyki w liczbach wygląda następująco:
 łącznie w ostatnim roku studiowało w naszej Uczelni ponad cztery tysiące

studentów;
 studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie ukończyło ponad tysiąc stu
absolwentów;
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 w studiach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku naszej Akademii brało udział
blisko stu czterdziestu studentów seniorów;
 w różnych formach kursów i studiach podyplomowych uczestniczyło około
sześciuset słuchaczy Centrum Doskonalenia Kadr;
 rekrutacja kandydatów na rok 2015/2016 zapewniła nam blisko tysiąc
dziewięciuset nowych studentów na poszczególnych kierunkach i formach
studiów.
Ostatni rok przyniósł naszej Akademii bardzo spektakularny sukces w działalności naukowej,
jakim było uzyskanie przez Pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Pawłuckiego
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii
badań na rzecz rozwoju społeczeństwa. Wagę tego wyróżnienia podkreśla fakt, iż nadawane
jest ono jedynie w trzech równorzędnych kategoriach. Ważnymi wyróżnieniami naszych
pracowników były również złoty medal dla zespołu badawczego, w którym uczestniczył
profesor doktor habilitowany Piotr Dzięgiel, przyznany podczas Targów Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli za opracowanie nowej technologii
określania ekspresji genu PIP w komórkach nowotworowych piersi. Nagrodę Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za osiągniecia naukowe otrzymała również doktor habilitowana
Katarzyna Kisiel-Sajewicz, profesor naszej Akademii.
W minionym roku odnotowaliśmy również dobre wyniki w działalności badawczopublikatorskiej i promocji kadr naukowych. Na obu wydziałach posiadających uprawnienia
nadano dwadzieścia sześć stopni doktora nauk o kulturze fizycznej, jeden stopień doktora
habilitowanego oraz wszczęto cztery postępowania habilitacyjne.
Pracownicy Akademii realizowali jedenaście projektów badawczych o łącznej wartości blisko
czterech milionów siedmiuset tysięcy złotych. Prowadzono również osiemdziesiąt cztery
tematy w ramach badań statutowych i trzydzieści cztery w ramach działalności młodych
naukowców i doktorantów na łączną wartość sięgającą miliona stu tysięcy złotych. W ich
konsekwencji opublikowano czterysta jedenaście publikacji, w tym sześćdziesiąt pięć w
czasopismach naukowych ze wskaźnikiem impact factor o sumarycznej jego wartości
osiemdziesięciu trzech punków. Łączna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wyniosła blisko dwa tysiące pięćset punktów.
Uczelnia była również organizatorem pięciu dużych konferencji naukowych z udziałem gości
zagranicznych oraz wielu mniejszych spotkań naukowych, podczas których nasi pracownicy
mogli prezentować wyniki swoich badań. Ich publikacja możliwa jest w jednym z czterech
periodyków naukowych prowadzonych przez Uczelnię.
Ważnym elementem rozwoju naukowego Akademii są nasze pracownie naukowo-badawcze, z
których 6 posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001-2001. W poprzednim roku
rozpoczęliśmy kilkuletni proces scalania ich w wydziałowe laboratoria, którego zakończenie
planowane jest w nadchodzącej kadencji utworzeniem Centralnego Laboratorium NaukowoBadawczego Akademii.

Szanowni Państwo,

3

Jednym z bardzo ważnych zadań statutowych Naszej Uczelni jest działanie na rzecz
popularyzacji sportu wyczynowego oraz rekreacji ruchowej. Popularyzację i wspieranie
sportu wyczynowego już od lat prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze - oprzez nadzór
merytoryczny i pomoc organizacyjną klubowi AZS AWF Wrocław, którego najwybitniejsi
sportowcy są naszymi studentami, a trenerzy naszymi nauczycielami akademickimi. Z
ogromną radością nasze środowisko przyjmuje nie tylko ich sukcesy sportowe. Cieszymy się
także z dynamicznego rozwoju organizacyjnego klubu, za który serdecznie dziękuję i
gratuluję prezesowi klubu - profesorowi Andrzejowi Rokicie. Drugi nurt wspierania sportu
wiąże się z pomocą w łączeniu kariery sportowej ze studiami naszym studentom, którzy są
członkami także innych klubów sportowych. Staramy się wykorzystywać wszelkie formalne
możliwości, aby mogli oni studiować i z powodzeniem kończyć studia w trakcie kariery
zawodniczej.
W minionym roku nasi studenci-sportowcy odnieśli wiele sukcesów. W tym miejscu chcę
wymienić :
udział w Uniwersjadzie w Gwangju zakończony zdobyciem:
 dwóch złotych medali przez Joannę Linkiewicz - indywidualnie w biegu na
czterysta metrów przez płotki i w biegu sztafetowym cztery razy czterysta
metrów,
 oraz brązowych medali przez Roberta Soberę w skoku o tyczce i Rafała
Omelko w sztafecie cztery razy czterysta metrów;
start w Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce uwieńczony zdobyciem:
 srebrnych medali przez Łukasza Krawczuka oraz Rafała Omelko w

sztafecie cztery razy czterysta metrów,
 brązowych medali przez Joannę Linkiewicz w sztafecie cztery razy
czterysta metrów oraz Rafała Omelko w biegu na 400 metrów;
udział naszych przedstawicieli sportów walki w mistrzostwach Europy i pucharach świata
okraszony:
 brązowymi medalami Mistrzostw Europy w K1 oraz złotymi

medalami w Pucharach Świata w K1 zdobytymi przez Małgorzatę
Dymus oraz Różę Gumienną,
 brązowym medalem w Pucharze Świata w K1 zdobytym przez
Adriana Krauzowicza.
Poza tym nasi studenci zdobyli wiele medali zawodów rangi mistrzostw Polski, co również
jest podstawą naszej satysfakcji i dumy.
Bardzo istotnym obszarem naszej działalności jest również propagowanie rekreacji ruchowej
wśród nie tylko studentów, ale i jak najszerszej rzeszy mieszkańców Wrocławia i regionu.
Uczelnia tradycyjnie już organizowała lub była współorganizatorem wielu imprez
środowiskowych. Takie coroczne imprezy jak „Przewietrz się na Olimpijskim”, „Maraton
Wrocław” czy „Onkoigrzyska” cieszą się renomą również poza granicami naszego kraju. Z
roku na rok bierze w nich udział coraz więcej uczestników, również zza granicy.
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Studenci naszej Uczelni uzyskują sukcesy nie tylko w sporcie, ale też w edukacji, działalności
naukowej i kulturalnej.
Nasi studenci uzyskiwali bardzo dobre wyniki w studiach, co znalazło uznanie
odzwierciedlone w stypendiach Ministra przyznanych:
 Amelii Katerli;
 Łukaszowi Krawczukowi;
 Joannie Linkiewicz;
 Magdalenie Nowakowskiej;
 Rafałowi Omelko.
Jak co roku studenci odnosili wiele sukcesów w działalności Studenckich Towarzystw
Naukowych, a nasz wspaniały Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” oklaskiwany był na wielu
scenach w Polsce i za jej granicami.
Godna jest również podkreślenia dynamicznie rozwijająca się wymiana studentów i
pracowników w ramach Programu Erasmus Plus. Cieszymy się zwłaszcza ze stale rosnącej
liczy studentów obcokrajowców podejmujących edukację w naszej Akademii.

Drodzy Zebrani,
Miniony rok był kolejnym udanym okresem pod względem organizacyjno-gospodarczym.
Najważniejszym wydarzeniem w tym zakresie było uwieńczenie sukcesem wieloletniej
realizacji programu likwidacji deficytu budżetu naszej Akademii. Postępujące od wielu lat,
również w tym roku, ograniczanie przez Ministerstwo dotacji stacjonarnej na działalność
Uczelni, w powiązaniu ze stałym zwiększaniem się liczby studentów oraz wzrostem cen
utrzymania bazy materialnej i kadrowej, podobnie jak w zdecydowanej większości szkół
wyższych, na wiele lat zachwiało stabilnością finansową Akademii. Jednak dzięki
ogromnemu wysiłkowi całego środowiska naszej Uczelni podczas realizacji programu
naprawczego, zapoczątkowanego jeszcze w kadencji Rektora Tadeusza Koszczyca, możemy
kolejny rok zamknąć finanse Szkoły wzrastającym wynikiem dodatnim. Dziś możemy mówić
o stabilizacji i dobrych perspektywach ekonomicznych. Nasza wewnętrzna restrukturyzacja
zatrudnienia, zmiany organizacyjno-programowe oraz zakończenie trzyletniego
ministerialnego programu podwyżek wynagrodzeń w środowiskach akademickich pozwalają
dziś naszym nauczycielom i pracownikom administracji z optymizmem patrzeć na kolejne
lata naszego funkcjonowania. Za te wspólne działania i trud bardzo serdecznie Państwu
dziękuję!
Jednak dzisiejszy dobry stan Akademii nie może nas sprowokować do samozadowolenia i
stagnacji. Sukces w zmaganiach organizacyjno-ekonomicznych podobny jest do mistrzostwa
sportowego. Zdobywa się je bardzo trudno, ale zdecydowanie trudniej jest zdobyty tytuł
obronić w kolejnych startach. Konkurencja doskonali się i dąży do pokonania mistrza.
Konkurencją w zmaganiach ekonomicznych szkoły wyższej są nie tylko inne szkoły.
Konkurencja to przede wszystkim dynamizm i nieprzewidywalność sytuacji w otoczeniu
społecznym, politycznym, prawnym i w efekcie ekonomicznym. Władze Akademii, służby
administracyjne i wszyscy pracownicy, również i studenci – cała nasza społeczność musi
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zatem nadal prowadzić intensywne działania skierowane na kontynuację naszego sukcesu.
Tym bardziej, że po minionych trudnych latach walki o ten sukces wcale nie nadchodzą lata
spokojnej prosperity.
Jesień tego roku może przynieść nam wyraźne zmiany na poziomie zarządzania krajem. Co
mogą one oznaczać dla sytuacji naszej Akademii i całego systemu edukacji akademickiej, nie
wie dziś nikt. Oby nie zaburzyły one naszego dotychczasowego funkcjonowania i nie
przekreśliły wyników naszego dotychczasowego wspólnego trudu!
Nadchodzący rok kalendarzowy na pewno przyniesie nam zmiany we władzach Akademii.
Zbliżamy się do okresu wyborów na nową kadencję w latach 2016-2020. Wybory te są tak
samo znaczące dla naszej Akademii, jak jesienne wybory parlamentarne dla naszego kraju.
Dlatego proszę Państwa, wszystkich członków społeczności Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, o bardzo poważne podejście do naszych praw i obowiązków
związanych z procedurami wyborczymi. Niech nasze zachowania będą zgodne z duchem
akademickości naszego środowiska, a podejmowane decyzje będą miały na uwadze tylko
dobro naszej Almae Matris!
Poza wyborami władz na nową kadencję w przyszłym roku akademickim będziemy
świadkami jeszcze jednego bardzo ważnego wydarzenia. Będą nim obchody jubileuszu 70lecia naszej Uczelni. Powołany przeze mnie komitet organizacyjny, przy wsparciu
Stowarzyszenia Absolwentów oraz Konwentu Akademii, prowadzi wzmożone przygotowania
do tych uroczystości, które połączone będą z obchodami Święta Uczelni. Proszę wszystkich
Państwa o zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego bardzo dużego i trudnego
przedsięwzięcia.
Jak wspomniałem na wstępie, jest to moje ostatnie wystąpienie inauguracyjne. Za rok
przypadnie mi w udziale jedynie przekazanie władzy rektorskiej kolejnemu Rektorowi
Akademii. Mam nadzieję, ale i głębokie przekonanie, że mój następca i jego kolegium oraz
nowi dziekani i ich kolegia będą z całą odpowiedzialnością walczyć o interesy Akademii.
Dlatego proszę Państwa i Państwa przedstawicieli w wyborczych kolegiach elektorów o
wybór takich właśnie nowych władz Uczelni.
Na zakończenie, jak co roku, chcę życzyć wszystkim Państwu – pracownikom, studentom i
wszystkim sympatykom naszej Uczelni samych sukcesów i zadowolenia w nowym roku
akademickim! Chcę także prosić o pełne zaangażowanie i pomoc w realizacji kolejnych zadań
prowadzących do wyznaczonych celów i służących rozwojowi naszej Słonecznej Uczelni –
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!

Wysoki Senacie,
Drodzy Studenci i Pracownicy,
Szanowni Państwo,
Rok akademicki 2015/2016 uważam za otwarty!
QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT
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