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Przeżywałem bar-
dzo mocno obchody  
10-lecia Wydziału, bo 
wtedy w 2005 roku,   
w roku jubileuszu wy-
działu,  kończyłem 
obowiązki dziekana, a 
jubileuszowe uroczy-
stości stały się okazją 
do podsumowań. Cóż,   
śmiało mogę powie-
dzieć, że jednostka, 
na początku funkcjo-
nująca jako studium, 
potem instytut jest w 
pewnym sensie  moim 
dzieckiem, moim i 
moich ówczesnych 

współpracowników. Pierwsze lata działania charak-
teryzowały dość skromne warunki jeśli chodzi o bazę 
materialną, najpierw była ul. Luboszycka, potem kilka 
lat w obiekcie przy ul. Działkowej. Można rzec  - był to 
czas pionierski, a my kadra pracowników  czuliśmy się  
pionierami. Kiedy oglądam fotografie z uroczystości z 
tamtych lat, inauguracje roku akademickiego, okolicz-
nościowe spotkania pracowników, wreszcie pożegna-
nie pierwszych absolwentów dostrzegam wielki entu-
zjazm. Ten entuzjazm okazał się siłą napędową rozwo-
ju, która pozwoliła znosić niedostatki lokalowe, sprzę-
towe i wiele innych utrudnień.

A dziś – kiedy Wydział Wychowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii cieszy się ugruntowaną pozycją na uczelni i 
wśród uczelni partnerskich, mamy przestrzeń do roz-
woju i jeszcze lepsze perspektywy  - pozostaje się tyl-
ko cieszyć i gratulować obecnym studentom takich 
możliwości.  Na obecny potencjał jednostki pracowa-
ła  z wielkim poświęceniem  grupa  oddanych ludzi. 
Znam koszt  obecnych sukcesów i wciąż mam w pa-

mięci jak bardzo musieliśmy się starać aby udowod-
nić, że nasza jednostka ma rację bytu na politechnice.  
A dziś zaliczamy się do większych jednostek na uczel-
ni, dysponujemy dobrze wyposażoną bazą laborato-
ryjną i zapleczem sportowym na odpowiednim, euro-
pejskim poziomie. 

 Chciałbym zatem z okazji jubileuszu szczególnie 
ciepłe słowa skierować pod adresem młodych ludzi, 
którzy wybrali trudną, choć fascynującą drogę, bo nie 
jest łatwo pogodzić naukę z sukcesami sportowymi. 
Sam wiem to najlepiej, bo można rzec – jestem tego 
najlepszym przykładem i wiem ile kosztuje taki suk-
ces. Ale jest możliwy! Dlatego życzę, aby udało wam 
się osiągnąć stawiane sobie cele, abyście na swojej 
drodze spotykali wyłącznie życzliwych i kompetent-
nych nauczycieli i trenerów. A przy tym byli tak po 
ludzku zadowoleni z życia. Swoim kolegom i następ-
com życzę dalszego rozwoju jednostki i wszystkiego 
najlepszego.    
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musimy więc uwzględnić nie tylko owe tu i teraz, ale 
także czas przeszły, jak i pewną perspektywę pokazu-
jącą swoistą wizję przyszłości.

15-letnia historia Wydziału Wychowania Fizyczne-
go i Fizjoterapii skłania nas zatem do przypomnienia 
pewnych znaczących faktów z tego okresu, ale rów-
nież ich subiektywnej oceny z punktu widzenia czło-
wieka, który w pewnym stopniu nie tylko wniósł swój 
udział w jego współtworzenie jako pracownik nauko-
wo-dydaktyczny, ale również określił w jakiś sposób 
jego kształt i dynamikę. Nie czyniąc większego błę-
du można powiedzieć, że w pewnym sensie, piszący 
te słowa ponosi nie tylko merytoryczną, ale i moralną 
współodpowiedzialność za przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość wydziału.

Zacznijmy zatem od przypomnienia pewnych fak-
tów podstawowych. W roku 1999 zastałem zatrudnio-
ny na stanowisku profesora PO. Jednocześnie Rada 
Wydziału powierzyła mi funkcję prodziekana ds. na-
uki. Funkcję tą pełniłem przez dwie kadencje. Był to 
okres bardzo dynamicznego rozwoju kadrowego i 
naukowego. Znakomita współpraca z ówczesnym 
dziekanem wydziału prof. J.Wojnarem zaowocowała 
przede wszystkim zdecydowanym wzrostem ilościo-
wym i jakościowym pracowników naukowo-dydak-
tycznych. Od samego początku funkcjonowania wy-
dział postawił przed sobą podstawowy cel- w znaczą-
cy i szybki sposób zwiększyć liczbę doktorów i samo-
dzielnych pracowników naukowych oraz wspoma-
gać ich dalszy rozwój naukowy. W tym celu na wy-

 

 
Kiedy patrzy-

my na otacza-
jącą nas rze-
czywistość, to 
mamy nieja-
ko naturalną 
skłonność do 
postrzegania 
jej w czasie 
aktualnym, tu 
i teraz. Jed-
n o c z e ś n i e 
mamy rów-
nież świado-
mość pew-
nej ułomno-

ści takiego widzenia. Zdaje-
my sobie bowiem sprawę, że owa rzeczywistość ule-
ga ciągłym zmianom, a i osoba postrzegająca pod-
lega tymże samym prawidłowościom. W tym dyna-
micznym procesie wzajemnie nakładających się prze-
kształceń podmiotowo- przedmiotowych siłą rzeczy 

            Niezupełnie obiektywna historia

Dr hab. Stanisław Zagórny, prof. PO

dziekan w kadencji 2005 - 2008

W. Petryński, J. Iskra, państwo Fejgenbergowie, S. Zagórny, 

J. Wojnar
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dziale stworzony został  system bieżącego monitoro-
wania wszelkich dokonań naukowych wszystkich pra-
cowników. W tym celu stworzone zostało samodziel-
ne stanowisko podległe dziekanowi ds. nauki ma-
jące na celu dokumentowanie oraz finansowe rozli-
czanie wszystkich publikacji naukowych. Dodajmy w 
tym miejscu, iż pracownicy wydziału nigdy nie mieli 
problemu z pozyskiwaniem środków finansowych na 
swoje publikacje oraz zdobywanie kolejnych stopni 
naukowych. Ten stan rzeczy utrzymany został również 
w następnej trzeciej kadencji.    
     W latach 2005-2008 pełniłem funkcję dziekana wy-
działu. W deklaracji programowej zobowiązałem się 
do kontynuowanie dotychczasowej strategii rozwo-
jowej. Główne cele jakie postawiłem przed kierowaną 
przez siebie Radą Wydziału to: zmiana struktury orga-
nizacyjnej wydziału, uzyskanie kolejnych uprawnień 
do nadawania tytułu zawodowego licencjata i ma-
gistra, reorganizacja praktyk zawodowych i obozów 
sportowych oraz zdobycie uprawnień do nadawania 
stopnia doktora z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

W strukturze organizacyjnej wydziału dokonane 
zostały 2 zasadnicze zmiany. Przede wszystkim wpro-
wadziliśmy strukturę instytutową opartą na dobrze 
funkcjonujących katedrach. W skład wydziału weszły 
3 instytuty: Instytut Wychowania Fizycznego, Instytut 
Fizjoterapii, Instytut Turystyki i Rekreacji. Na czele in-
stytutów i katedr stanęli samodzielni pracownicy na-
ukowi.  

W latach 2005-2008 wydział wizytowany był przez 
2 komisje akredytacyjne. W konsekwencji bez proble-
mów uzyskaliśmy bezwarunkowe pięcioletnie akre-
dytacje dla wychowania fizycznego i turystyki na obu 
stopniach kształcenia.

Pewne problemy przysparzały władzom wydziału 
praktyki zawodowe studentów fizjoterapii oraz letnie 
obozy sportowe na pozostałych kierunkach. Porząd-
kowanie tych obszarów rozpoczęliśmy od powołania 
nowych pełnomocników dziekana do tych spraw. W 
rezultacie tych działań sytuacja uległa wyraźnej po-
prawie i to nie tylko z punktu widzenia władz dziekań-
skich, ale i studentów.

Niewątpliwy sukces odnieśliśmy również w ob-
szarze badań naukowych. Świadczy o tym między in-
nym fakt, iż wydział uzyskał dostęp do europejskich 
funduszy naukowych. Wspólnie z uniwersytetem w 
Ołomuńcu pozyskaliśmy fundusze unijne na realiza-
cję projektu transgranicznego. Po raz pierwszy w hi-
storii wydziału została zorganizowana również pierw-
sza międzynarodowa konferencja naukowa. Wresz-
cie, z funduszy unijnych została wybudowana i odda-
na do użytku hala sportowa wraz z salą audytoryjną. 
Ten nowy kompleks sportowy w istotny sposób zmie-
nił naukowe i dydaktyczne funkcjonowanie wydziału. 
Jeżeli dodamy do tego otwarcie i wyposażenie w apa-
raturę naukową nowego laboratorium naukowego, 
to będziemy mieli zbliżony do rzeczywistości obraz 
wspólnych osiągnięć władz i pracowników wydzia-
łu w tym okresie.       

obchody 10-lecia WWFiF 
B. Baniak, D. Bączkowicz, W. Raudzis, R. Rojek, K. Sojka, R. Noparlik, 

J. Dobkowicz, L. Szlachta, P. Czerepok, J. Zaryczański, K. Słonka,  
A. Rogowska

załoga biblioteki: K. Fedynyszyn, B. Buczma, B. Sawko 

czerwiec 2010 | 5



6 | Wiadomości Uczelniane Siedziba Wydziału wczoraj...

szej aktywności. Jest ona bogatsza o nasze doświad-
czenia, a podejmując nowe wyzwania będzie się kie-
rować swoją oceną faktów. Miejmy więc nie tylko na-
dzieję, ale i pewność, że zarysowane nowe plany będą 
realne. Jest to możliwe tym bardziej, że wydział nigdy 
nie miał i nie powinien mieć w przyszłości problemów 
związanych z naborem studentów. Proponowane kie-
runki studiów wydają się być póki co na tyle atrakcyj-
ne, że limity przyjęć są nie tylko realizowane, ale wręcz 
przekraczane. 

Wydział Wychowania Fizycznego za sprawą wzoro-
wego współdziałania władz dziekańskich i rektorskich 
zyskał ważne miejsce w krajobrazie naszego miasta i 
regionu, ale jednocześnie zajął również trwałe i wyso-
kie miejsce na mapie uczelni kształcących przyszłych 
specjalistów z zakresu fizjoterapii, turystyki i kultury 
fizycznej. Jestem przekonany, że w najbliższym cza-
sie, po uzyskaniu nowej bazy dydaktyczno-naukowej 
wydział powoła do życia kolejne kierunki studiów i 
wzbogaci się o nowych, młodych i aktywnych nauko-
wo pracowników, którzy będą w stanie funkcjonować 
w obszarze naukowym nie tylko własnego kraju, ale 
całej Unii Europejskiej. Taka jest realna perspektywa  
kolejnych lat funkcjonowania wydziału. W związku z 
tym sądzę , że nadchodzi już czas, aby zmienić nazwę 
naszego wydziału tak, aby pełniej odzwierciedlała ak-
tualną i przyszłą sytuację. Ktoś może pomyśleć, że to 
tylko czysto formalny zabieg, ale pamiętajmy, że my-
ślimy zawsze pojęciami, a zatem słowa mają nie tyl-
ko swoje znaczenie i desygnaty, ale zmieniają również 
nasz sposób myślenia i działania aktualnie i w przy-
szłości.

 

 Tradycja powiada, że nie ma róży bez kolców, tak 
więc i nam nie wszystkie zamiary udało się zrealizo-
wać. Za swoją niewątpliwą porażkę uznajemy zakoń-
czony niepowodzeniem proces pozyskiwania przez 
wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora 
nauk o kulturze fizycznej. Było to nasze pierwsze po-
dejście do realizacji tak ważnego dla nas celu. Jego re-
alizacja otworzyłaby zupełnie nowe możliwości roz-
wojowe młodego wydziału. Do sukcesu brakło nie-
wiele, bo warunki czysto formalne skłaniały nas raczej 
do optymistycznego myślenia, ale jak to często w ży-
ciu bywa, widocznie tym razem zabrakło nam przysło-
wiowego szczęścia. Przekonany jestem, że nie opuści 
ono nowe władze dziekańskie. Nowe doświadczenia 
i argumenty tym razem powinny przeważyć szalę na 
naszą korzyść. 

Życzę swojemu wydziałowi, pracownikom i stu-
dentom, aby w obecnej kadencji uzyskali to nowe 
otwarcie i związane z tym możliwości rozwojowe. Jest 
to tym potrzebniejsze, że w najbliższym czasie wydział 
przeniesie się do nowej siedziby. Podstawy do tego 
zostały wypracowane wcześniej przez zbiorowy wy-
siłek wszystkich pracowników Politechniki i wydziału 
w mijającym 15-leciu. Chodzi teraz o to, aby ten wy-
siłek nabrał nowego kształtu i przyspieszenia, wszak 
proces tworzenia naszej politechnicznej i wydziałowej 
rzeczywistości jest procesem rozciągniętym na poko-
lenia. Wspólnie z władzami Politechniki, dziekanem J. 
Wojnarem i aktualnym dziekanem J. Szczegielniakiem 
rozpoczynaliśmy ten proces. Uzyskaliśmy wcale dobre 
rezultaty. Miejmy zatem pewność, że nie zostaną one 
zapomniane, a ich pełne uświadomienie zmobilizu-
je społeczność akademicką wydziału do jeszcze więk-



dzone są na dobrym, europejskim poziomie badania 
naukowe, co odzwierciedlają m.in.  stopnie naukowe-
go awansu naszej kadry naukowo-dydaktycznej, a to 
z kolei dało asumpt do aspirowania o uprawnienia do 
doktoryzowania dla jednostki i wystąpienia z wnio-
skiem w tej sprawie. 

 Jednostka cieszy się ugruntowaną pozycją  wśród 
podobnych wydziałów na innych uczelniach i akade-
miach wychowania fizycznego w kraju, o czym świad-
czą uzyskane oceny parametryczne. Jest także ce-
nionym partnerem dla wielu zagranicznych ośrod-
ków naukowych, z którymi współorganizujemy liczą-
ce się w świecie naukowym konferencje, przygotowu-
jemy wspólne projekty i publikacje. Przedstawiciele 
zagranicznych uczelni, zwłaszcza z sąsiednich Czech 
i Słowacji,  wzmacniają naszą kadrę naukową, a nasi 
pracownicy realizują w partnerskich ośrodkach swo-
je prace naukowe, osiągając kolejne stopnie nauko-
wej kariery. Wydział, jako nowoczesna jednostka, po-
chwalić może się świetnie rozwijającą się współpracą 
z innymi europejskimi  ośrodkami, tu warto wymienić  
uczelnię La Coruna w Hiszpanii, w Bragancy (Portuga-
lia), czy w rumuńskiej Suczawie,  z którymi w ramach 
programu Erasmus realizowane były wymiany stu-
dentów i pracowników. Z uczelnią portugalską fina-
lizowany jest proces uzyskiwania podwójnych dyplo-
mów dla absolwentów. Bardzo ciekawie przedstawia-

15 lat działalno-
ści Wydziału Wycho-
wania Fizycznego i 
Fizjoterapii to oka-
zja do podsumowań 
lat pracy, ale przede 
wszystkim powód 
do dumy. Dumy, 
która jest udziałem 
wszystkich pracow-
ników, szczególnie 
tych tworzących 
jednostkę od pod-
staw, i moim wła-
snym.  Przejmując 
przed dwoma laty 
schedę po moich 
zacnych poprzed-

nikach miałem świadomość, 
ile wysiłku włożyli,  aby wydział, którym mam przyjem-
ność kierować,  osiągnął obecny poziom. Z satysfakcją 
stwierdzić mogę, że jest on w bardzo dobrej kondy-
cji, prowadzimy trzy atrakcyjne kierunki studiów,  wy-
chowanie fizyczne,  fizjoterapia oraz turystyka i rekre-
acja  cieszące  się niesłabnącą  popularnością wśród 
młodych ludzi, kierunki te są również wysoko ocenia-
ne przez komisje akredytacyjne. Na wydziale prowa-

Dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO

dziekan w kadencji 2008 - 2012

Wydział jest w świetnej kondycji

Siedziba Wydziału wczoraj... ...i dziś
obiekt przy ul. Działkowej II kampus przy ul. Prószkowskiej
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ją się perspektywy współpracy z Uniwersytetem Sta-
nowym w Waszyngtonie, którego przedstawicieli go-
ściliśmy już kilkakrotnie i na dobrej drodze jest  sfor-
malizowanie umowy. Bardzo dobrze zapowiada się  
partnerstwo z uczelnią w Dijon (Francja), a całkiem 
nowe możliwości przed WWFiF otwierają kontakty z 
uczelniami chińskimi, co potwierdziły w ostatnim cza-
sie wizyty ich przedstawicieli. 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii to 
także miejsce, gdzie wychowuje się wspaniałych spor-
towców, święcących tryumfy na scenach sportowych 
kraju, Europy a nawet  świata, ale także dobrze przygo-
towanych nauczycieli i trenerów sportowych. Świet-
nie wyposażona hala sportowa jaką od kilku lat dys-
ponuje wydział pozwala na realizację ważnych imprez 
sportowych z udziałem nawet mistrzów olimpijskich. 

  Co roku wydział opuszcza kolejna grupa fizjotera-
peutów gotowych sprostać licznym wyzwaniom, któ-
re stawia przed współczesnym społeczeństwem cywi-
lizacja. Gotowych, bo dobrze do tej roli zostali przy-

gotowani doskonaląc swoje umiejętności w wydziało-
wych laboratoriach i renomowanych ośrodkach me-
dycznych w regionie.  Wreszcie kształcąc specjalistów 
w zakresie turystyki rekreacji  - odpowiadamy na po-
trzeby regionalnego rynku pracy, bo Opolszczyzna z 
wszystkimi jej walorami krajobrazowymi nadaje się na 
rozwój tej właśnie gałęzi gospodarki, do której my za-
pewniamy specjalistów.

Dlatego z okazji jubileuszu 15 –  lecia Wydziału, mo-
jego Wydziału, składam w imieniu własnym i Rady Wy-
działu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii wszyst-
kim pracownikom, studentom, absolwentom i przyja-
ciołom życzenia pomyślności w  realizacji wszystkich 
założonych planów - tych osobistych  związanych z 
życiem prywatnym, i tych wspólnych związanych z ist-
nieniem i rozwojem  Wydziału  Wychowania i Fizjote-
rapii oraz całej Politechniki Opolskiej.  
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15 LAT (1995-2010) WYDZIAŁU 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII 

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Początkowo, od 1968 r. w Politechnice Opolskiej 
(PO) funkcjonowało Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu, które uchwałą Senatu PO z dniem 1 listo-
pada 1995 r. zostało przekształcone w Instytut Wycho-
wania Fizycznego i Rehabilitacji. Pierwsze uprawnie-
nia do prowadzenia studiów Instytut uzyskał w dniu 
19 maja 1995 r. i dotyczyło to kierunku wychowa-
nie fizyczne na poziomie studiów zawodowych, na-
tomiast decyzją z dnia 13 maja 1997 r., MEN zatwier-
dziło uprawnienia PO do prowadzenia tego kierunku 
studiów na poziomie magisterskim. Następnie Senat 
PO w dniu 15 października 1997 r., zgodnie z zalece-
niami MEN, zmienił nazwę tej jednostki na Międzywy-
działowy Instytut Wychowania Fizycznego i Fizjotera-
pii. Z kolei zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 sierpnia 1998 r. Międzywydziałowy Insty-
tut Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii został prze-
kształcony w Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii (WWFiF), który obecnie jest jednym z sześciu 
wydziałów Politechniki Opolskiej. 

W listopadzie 1999 r. Senat PO podjął uchwałę o 
utworzeniu na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii drugiego kierunku studiów – fizjoterapia na 

poziomie dziennych jednolitych studiów licencjackich.    
 5 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej za-
twierdził uchwałę Senatu i wydał zgodę na urucho-
mienie od roku akademickiego 2000/2001 kierunku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia fizjotera-
pia, natomiast od roku 2004/2005 studiów niestacjo-
narnych pierwszego stopnia. Od roku akademickiego 
2005/2006 rozpoczął się nabór na studia stacjonarne i 
niestacjonarne drugiego stopnia. 

 W maju 2001 r. Senat PO podjął uchwałę o utwo-
rzeniu kolejnego kierunku na wydziale o nazwie tury-
styka i rekreacja. We wrześniu tego samego roku MEN 
zatwierdziło uchwałę Senatu i wyraziło zgodę na uru-
chomienie studiów pierwszego stopnia w formie sta-
cjonarnych i niestacjonarnych na tym kierunku od 
roku akademickiego 2002/2003. Od roku akademic-

Kierunek wychowanie fizyczne Kierunek fizjoterapia Kierunek turystyka i rekreacja

Instytut Wychowania Fizycznego Instytut Fizjoterapii Instytut Turystyki i Rekreacji

1. Katedra Wychowania Fizycznego  
i Sportu 1. Katedra Biochemii i Fizjologii 1. Katedra Geografii i Ekonomiki 

Turystyki

2. Katedra Metodyki Wychowania 
Fizycznego 2. Katedra Fizjoterapii Klinicznej 2. Katedra Kulturowych Podstaw 

Turystyki

3. Katedra Sportów Indywidualnych 3. Katedra Nauk Biologicznych 3. Katedra Aktywnych Form Turystyki 
i Rekreacji

4. Katedra Nauk Humanistycznych 4. Katedra Podstaw Fizjoterapii

Jednostki organizacyjne WWFiF Politechniki Opolskiej



10 | Wiadomości Uczelniane

kiego 2008/2009 prowadzony jest także nabór 
na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia na tym kierunku studiów. 

Dotychczas, od 1995 r., Wydział Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii opuściło 3.090 absol-
wentów.

Działalność wydziału od początku istnienia 
doskonale wkomponowała się w lokalne środo-
wisko, integrując wokół siebie sportowe środo-
wisko akademickie, fizjoterapeutów oraz miło-
śników turystyki i rekreacji na terenie Opolszczy-
zny, a także wyznaczając kierunek rozwoju nauk o 
kulturze fizycznej w regionie, w zakresie promo-
cji zdrowia oraz walki z chorobami cywilizacyjny-
mi. Krzewienie kultury fizycznej przez pracowni-
ków wydziału stało się integralną częścią profilak-
tyki zdrowotnej i jest realizowane wespół z pro-

gramem upowszechniania sportu, rekreacji, tury-
styki, z propagowaniem stosowania naturalnych 
środków leczniczych (fizjoterapii) i odnowy bio-
logicznej. Czynnikiem łączącym realizowane na 
wydziale kierunki studiów jest szeroko rozumia-
na aktywność fizyczna człowieka. Ruch w każ-
dej postaci poprzez różne dziedziny wiedzy łączy 
najważniejsze cele działalności wydziału, tj. po-
pularyzowanie wśród mieszkańców Opolszczy-
zny edukacji prozdrowotnej oraz higienicznego 
trybu życia mającego zapewnić współczesnemu 
człowiekowi zdrowie i radość życia. Program ten 
skierowany jest zarówno do ludności sprawnej fi-
zycznie, jak też osób niepełnosprawnych, którym 
umożliwia się dostęp do jak największej liczby 
obiektów sportowych, a także ułatwia uczestnic-
two w życiu społecznym przez rozwój m.in. sekcji 
i klubów sportowych.

Przez ruch i naturę do zdrowia.
Misja wydziału brzmi: 



 Struktura kształcenia na wydziale

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII

wychowanie fizyczne

s t u d i a :

stacjonarne  
I i II stopnia

niestacjonarne  
I i II stopnia

fizjoterapia

s t u d i a :

stacjonarne  
I i II stopnia

niestacjonarne  
I i II stopnia

turystyka i rekreacja

s t u d i a :

stacjonarne  
I i II stopnia

niestacjonarne  
I i II stopnia

 Baza dydaktyczno – naukowa wydziału

 Obecnie WWFiF mieści się w II Kampusie Po-
litechniki Opolskiej w Opolu, przy ul Prószkow-
skiej 76. Autonomiczny kampus zajmujący po-
wierzchnię ok. 10 ha, oddany został do użytku 1 
października 2006 r., grupuje wszystkie jednostki 
organizacyjne WWFiF, co zmieniło w istotny spo-
sób funkcjonowanie tej jednostki. W skład kom-
pleksu wchodzi budynek dydaktyczny (admini-
stracja, pracownie i laboratoria badawcze, sale 
wykładowe i ćwiczeniowe) oraz nowo wybudo-
wana hala sportowa (o powierzchni 4000m2). W 
rzeczywistości stanowi ona kompleks dydaktycz-
no-sportowy, w którym mieści się sala audytoryj-
na na 250 osób, duża hala sportowa do gier ze-
społowych (o powierzchni 1080m2), sala sporto-
wa do gimnastyki (o powierzchni 432m2), siłow-
nia (o powierzchni 200m2), sala do ćwiczeń mu-
zyczno-ruchowych (o powierzchni 200m2) oraz 
kryta bieżnia 6-torowa (o powierzchni 520m2). 
Drugi etap inwestycji obejmuje budynek dydak-

tyczny o powierzchni 9000m2, którego realizacja 
zostanie zakończona w 2011 r. 

Poza wymienionym kompleksem dydaktycz-
no-sportowym uczelnia posiada jeszcze trzy sale 
gimnastyczne oraz salę do ćwiczeń muzyczno-
ruchowych (aerobik, fitness), dwie siłownie, kort 
do tenisa ziemnego, jedno boisko do piłki ręcz-
nej, koszykówki oraz do piłki nożnej, dwa do pił-
ki siatkowej, boisko trawiaste do piłki nożnej, halę 
do gier zespołowych (45 x 24m2 z widownią na 
500 miejsc), bieżnię la (5 torów 80 m), salę gimna-
styczną (24 x 18 m2), salę dydaktyczną (35 miejsc), 
salę wykładową (audio-wizualną) biblioteka /czy-
telnia wydziałowa. Obok własnej bazy dydaktycz-
no-sportowej, niektóre obiekty są dzierżawione 
od innych podmiotów. Wśród nich znajduje się 
lodowisko „Toropol”, stadion lekkoatletyczny MO-
SiR oraz kryta pływalnia Akwarium.

W okresie 15 lat nastąpił również dynamiczny 
rozwój potencjału naukowego kadry, dzięki cze-
mu aktualnie wydział zatrudnia wymaganą licz-



bę samodzielnych i doświadczonych pracowni-
ków w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk 
pokrewnych. Kierunkowa kadra przewidziana do 
minimum posiada dorobek naukowy w dziedzi-
nie nauk o kulturze fizycznej, który został dostrze-
żony w wymiarze międzynarodowym. W ostat-
nich latach wzrosła wyraźnie liczba publikacji na-
ukowych i cytowań w czasopismach naukowych 
o wysokim wskaźniku popularności. Doświadcze-
nia badawcze samodzielnych pracowników na-
ukowych wydziału oraz realizowane przez zespo-
ły badawcze prace naukowe, są zgodne z dziedzi-
ną nauk o kulturze fizycznej. Wśród młodej kadry 
naukowo-dydaktycznej zatrudnionej na Wydziale 
około 15% stanowią jego absolwenci.
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Lp. Rodzaj publikacji 2006 2007 2008 2009 Razem

1. Książki i monografie 11 5 10 13 39

2. Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej 6 12 9 6 33

3. Publikacje recenzowane o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym 100 71 119 128 418

4. Publikacje recenzowane  o zasięgu lokalnym 39 15 41 24 119

RAZEM 156 103 179 171 609

Aktywność naukowa pracowników wydziału 
- liczba publikacji w latach 2006-2009

Od początku istnienia wydziału konsekwent-
nie realizowane są działania przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych związane z realizacją 
prac doktorskich i habilitacyjnych. Władze uczel-
ni i wydziału przywiązują duże znaczenie do roz-
woju naukowego kadry i wypracowania profilu 
naukowego, wzmacniając tym samym pozycję 
naukowo-dydaktyczną jednostki. Wymiernym 
efektem działalności naukowej pracowników są 
realizowane prace doktorskie i habilitacyjne oraz 
publikacje naukowe. Ponadto wśród kadry znaj-
dują się osoby posiadające wysokie kwalifikacje i 
przygotowanie zawodowe związane ze specyfiką 
kierunku studiów. Chodzi o licencje trenerskie, 
specjalizacje medyczne, fizjoterapeutyczne i inne.

W latach 1995-2010, siedmiu pracowników 
wydziału uzyskało stopień doktora habilitowane-
go, a dwudziestu dwóch stopień doktora. Profe-
sorowie zatrudnieni na WWFiF wypromowali łącz-
nie 137 doktorów, a osoby stanowiące aktualne 
minimum kadrowe wypromowały 81 doktorów. 

Dodatkowo profesorowie wydziału napisali 
łącznie 174 recenzje prac doktorskich, 40 recenzji 
habilitacyjnych i 22 recenzje profesorskie. Publi-
kacje pracowników Wydziału były cytowane łącz-
nie 339 razy.

W świetle dokonanej oceny parametrycznej 
jednostki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, w dniu 30 czerwca 2006 r., zatwierdził decyzję 
Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Na-
uki, przyznającą Wydziałowi Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 3 kate-
gorię naukową. W rankingu efektywności nauko-
wej dało to wydziałowi 3 lokatę spośród uczelni 
prowadzących ten profil kształcenia. Wydział pu-
blikuje trzy wydawnictwa seryjne: Zeszyty Nau-
kowe seria: Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia; 
Turystyka i Rekreacja; Praca badawcza z 4 obsza-
rów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fi-
zyczne, rekreacja i fizjoterapia).

 Prowadzone kierunki studiów były już kilka-
krotnie oceniane przez Państwową Komisję Akre-



dytacyjną (PKA). Każdorazowo wizytowane kie-
runki uzyskały akredytację 5 - letnią.

Od roku akademickiego 2005/2006 w ramach 
programu Teachers Staff Mobility pracownicy wy-
działu odbywają staże w Państwowym Uniwersy-
tecie Wychowania Fizycznego i Sportu w Kiszy-
niowie (Mołdawia) oraz w Instituto Politecnico de 
Braganca (Portugalia). Z kolei w ramach Progra-
mu Sokrates/Erasmus LLP na Wydziale Wycho-
wania Fizycznego i Fizjoterapii PO zajęcia dydak-
tyczne prowadzone były przez nauczycieli aka-
demickich z Universidada La Coruna (Hiszpania), 
Gaziantep Universitesi (Turcja) oraz Universitatea 
Stefan cel Mare Suceava (Rumunia).

Liczba nauczycieli akademickich wydziału w latach 2005-2010

Lp. Kadra z uwzględnieniem tytułu/stopnia 
naukowego i/lub stanowiska 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

1. z tytułem profesora 4 8 8 10 12 10

2. doktorzy habilitowani na stanowisku prof. 
nadzw. PO 14 19 19 20 20 23

3. adiunkci 37 39 45 37 40 42

4. asystenci 7 7 13 10 10 10

5. pracownicy administracyjni 25

RAZEM 62 73 85 77 82 110

* Stan na dzień 28. 02. 2010 r.

Liczba nauczycieli akademickich wydziału w latach 2005-2010

u góry strony  A. Łukanowa-Jakubowska 
obok: L. Kosińska, Z. Borysiuk
na sąsiedniej stronieK. Sojka

trenerzy przy pracy:
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  Studenckie koła naukowe

Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii funkcjonują następujące koła naukowe:
•	 Studenckie Koło Naukowe AKTON - opiekun dr Karina SŁONKA

•	 Studenckie Koło Naukowe BIOTOP – opiekun dr Dawid BĄCZKOWICZ
•	 Studenckie Koło Naukowe METODOS – opiekun dr Marek JAGUSZ (do czerwca 2007 r.)
•	 Studenckie Koło Naukowe PEDEUTES – opiekun dr S. SZCZEPAŃSKI (od lutego 2008 r.)

•	 Studenckie Koło Naukowe GLOBTROTER 
 – opiekun dr Jan SZYGUŁA – do 2006;  
reaktywacja od 2008 - opiekun dr Barbara WOŚ

SKN Globtroter

Seminarium „Badania nad zawodem nauczyciela, trenera  
i fizjoterapeuty” zorganizowane przez  

SKN PEDEUTES

VIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i 
Młodych Pracowników Nauki „Ruch jako lek”, Głuchołazy 2010 organi-

zowana od 2003 r. przez SKN Akton
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INSTYTUT FIZJOTERAPII
 

Instytut Fizjoterapii został 
utworzony decyzją Senatu 
Politechniki Opolskiej 1 wrze-
śnia 2005 r. Organizuje on ży-
cie naukowo-dydaktyczne na 
kierunku fizjoterapia, który re-
alizowany jest na wydziale od 

2000 r. Obecnie prowa-
dzony jest na poziomie 
pierwszego i drugie-
go stopnia studiów sta-

cjonarnych i niestacjonarnych. W 
2003 r. oraz 2009 r. odbyły się na 
kierunku wizyty ekspertów Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej 
(PKA), które oceniały realizowaną 
koncepcję kształcenia. Obie wizy-

ty członków komisji zakoń-
czyły się pozytywnie, gdyż 
dwukrotnie kierunek otrzy-

mał akredytację bezwarunkowo na pięć lat. Świad-
czy to o wysokiej jakości nauczania i merytorycz-
nym przygotowaniu pracowników naukowo-dy-
daktycznych, będących efektem pracy wielu, czę-
sto młodych ludzi. Aktualnie w Instytucie funk-
cjonują cztery katedry: Katedra Biochemii i Fizjo-
logii, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Katedra Nauk 
Biologicznych, Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

Struktura organizacyjna Wydziału Wychowa-
nia Fizycznego i Fizjoterapii

Wydział w okresie 15 lat, ewoluował zgodnie 
z profilem prowadzonego kształcenia i rozwojem 
naukowym kadry. Aktualnie w strukturach wy-
działu działają 3 instytuty i 12 katedr. Tematyka 
badawcza realizowana w jednostkach organiza-
cyjnych wydziału jest wieloletnia i zgodna z profi-
lem naukowym pracowników i kierunkami kształ-
cenia na wydziale. Do podstawowych kierun-
ków działalności badawczej i rozwojowej wy-
działu należą prace własne i prace statutowe 
realizowane w poszczególnych instytutach.

dyrektor Instytutu  
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki 

prof. PO

z-ca dyrektora Instytutu  
dr Karina Słonka



dyrektor Instytutu  
prof. dr hab. Janusz Iskra

z-ca dyrektora Instytutu  
dr Dorota Borzucka

INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instytut Wychowania 
Fizycznego funkcjonu-
je od dnia 1 października 
2006 r. i organizuje życie 
naukowo-dydaktyczne na 
kierunku wychowanie fi-
zyczne, który realizowany 

jest obecnie na po-
ziomie pierwszego 
i drugiego stopnia 

studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych. Jest to pierw-
szy kierunek studiów urucho-
miony na Wydziale Wycho-
wania Fizycznego i Fizjotera-
pii Politechniki Opolskiej w 
1995 r. Jako pierwszy też zo-
stał poddany w 2002 r. oce-
nie Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej. Kolej-
na ocena ekspertów PKA 
odbyła się w 2008 r. Obie wizytacje ekspertów po-
zytywnie oceniły realizowaną koncepcję kształce-
nia na wspomnianym kierunku, warunki lokalo-
we, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz realizowa-
ne badania naukowe odpowiadające danym kie-
runkom kształcenia. Aktualnie w instytucie działa 
pięć katedr: Katedra Biomechaniki, Katedra Me-
todyki Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk 
Humanistycznych, Katedra Sportów Indywidual-
nych, Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu.
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INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI
 

Instytut Turysty-
ki i Rekreacji funkcjo-
nuje od 1 październi-
ka 2008 r. i organizu-
je życie naukowo-dy-
daktyczne na kierun-
ku turystyka i rekreacja, 
który realizowany jest 

obecnie na po-
ziomie pierw-
szego i drugie-

go stopnia studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych. 
Jest to najmłodszy kierunek 
studiów na Wydziale Wy-
chowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii Politechniki Opol-
skiej, uruchomiony w 2001 

r. W 2008 r. kierunek 
został poddany oce-
nie Państwowej Ko-

misji Akredytacyjnej, która wydała ocenę po-
zytywną. Aktualnie w instytucie działają trzy 
katedry: Katedra Aktywnych Form Turystyki i 
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rystyki, Katedra Kulturowych Podstaw Tury-
styki.

dyrektor Instytutu  
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 Zakończenie

 Podsumowując, można stwierdzić, że władze wy-
działu od początku jego istnienia dbają, by jakość 
kształcenia była na najwyższym poziomie. Efekt 
ten starają się uzyskać poprzez trwały postęp i 
rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, by absol-
wenci zdobyli wysoki poziom wykształcenia za-
wodowego. Ważnym elementem jest również sta-
ły rozwój infrastruktury lokalowej poprzez dąże-
nie do poprawy i upowszechnienia kultury fizycz-
nej, wypoczynku, rekreacji ruchowej oraz natu-
ralnych czynników leczniczych, zapewniających 
zdrowie mieszkańców regionu. Natomiast do-
świadczenie naukowe i organizacyjne oraz zaan-
gażowanie jego pracowników pozwala z optymi-
zmem i nadzieją spoglądać w przyszłość, że pra-
cownicy tej jednostki będą nadal zgłębiać tajni-
ki najnowszej wiedzy, kształtować wśród studen-
tów umiejętność rzetelnej pracy, odpowiedzial-
ności, dbać o prestiż Opola jako ośrodka akade-

mickiego, a Opolszczyzny jako regionu sprzyjają-
cego poprawie zdrowia mieszkańców oraz przy-
jaznego osobom w podeszłym wieku poprzez 
stworzenie warunków do aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym. 



 Od początku istnienia wydziału prowadzona 
jest szeroka działalność sportowo-rekreacyjna 
w sekcjach Klubu Uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego, działającego na Politechni-
ce Opolskiej od 1996 r. Jego zawodniczki i zawod-
nicy startują z sukcesami w ligach państwowych 
judo kobiet, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, pił-
ki koszykowej mężczyzn i kobiet, piłki ręcznej ko-
biet i mężczyzn. Dodatkowo funkcjonują sekcje 
piłki nożnej, lekkiej atletyki, karate, aikido, wspi-
naczki skałkowej i aerobiku. Z grona studentów 
i dotychczasowych absolwentów wydziału na 
szczególną uwagę zasługują sukcesy tych, którzy 
reprezentowali kraj i uczelnię na imprezach mię-
dzynarodowych.

Sukcesy sportowe studentów, absolwentów
- członków Klubu Uczelnianego AZS
 Politechnika Opolska

Wśród licznego grona sportowców znaleźli się:

Grzegorz Kleszcz - podnoszenie ciężarów – VIII 
miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich Sydney 
(2000 r.), X miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Atenach (2004), wielokrotny reprezentant Pol-
ski podczas Mistrzostw Świata i Europy, wielo-
krotny medalista Mistrzostw Polski.

Piotr Gacek – siatkówka – kadra Polski, reprezen-
tant Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
(2008), II miejsce na Mistrzostwach Świata (2006), 
IV miejsce w Lidze Światowej (2005), V miejsce 
na Mistrzostwach Europy (2005), I miejsce na Mi-
strzostwach Europy (2009).

G
. Kleszcz

Najlepsi zawodnicy roku 2009 podczas Balu Sportowca

P. Czerepok - najlepszy trener 2009  i P. Gacek 
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Paweł Januszewski – lekkoatletyka, 400 m ppł. – 
kadra polski, reprezentant polski podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie (1996) oraz Sydney 
(2000), rekordzista Polski, Mistrz Europy (1998) w 
Budapeszcie, uczestnik wielu Mistrzostw Świata i 
Mistrzostw Europy.

Ireneusz Zarzycki – podnoszenie ciężarów – 
członek Kadry Olimpijskiej na Sydney, wielokrot-
ny medalista Mistrzostw Polski.

Aida Popiołek (Bella) – short track – kadra Polski, 
uczestniczka Mistrzostw Świata i Pucharu Świata 
(2006), uczestnik Uniwersjady we Włoszech i Mi-
strzostw Europy (2007), wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Polski.

Malwina Zawada – short track – kadra Polski, 
uczestniczka Mistrzostw Świata Juniorów i VI 
miejsce w sztafecie (2007), wielokrotna medalist-
ka Mistrzostw Polski.

Zbigniew Bródka – short track - kadra Polski, 
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 
(2010), uczestnik Mistrzostw Świata i Pucharu 
Świata (2006), uczestnik Uniwersjady we Wło-

szech i Mistrzostw Europy (2007), wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski, od 2007 roku kadra 
Polski w łyżwiarstwie szybkim

Jakub Jaworski – short track – kadra Polski, 
uczestnik Uniwersjady we Włoszech i Mistrzostw 
Europy (2007), wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski,

Karol Bobowicz – short track – kadra Polski, 
uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 
oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Mariusz Wojnowski – short track – kadra Polski, 
uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 
oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Ludwik Krawczyk – short track – kadra Polski, 
uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 
oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Irena Tokarz - judo – kadra Polski, brązowa me-
dalistka Mistrzostw Europy (1997), wielokrotna 
Mistrzyni i medalistka Mistrzostw Polski.

Marzena Węgrzyn - judo – kadra Olimpijska i 
Polski, srebrna medalistka Mistrzostw Europy ju-
niorów (1995), wielokrotna Mistrzyni i medalistka 
Mistrzostw Polski.

K. Plaskota
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Marta Licznar – judo – kadra Polski, uczestnicz-
ka Pucharu Świata (2007), wielokrotna medalist-
ka Mistrzostw Polski.

Martyna Martynowicz – judo - kadra Polski, 
uczestniczka Pucharu Świata (2007) wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski.

Mateusz Bobrowski – kulturystyka klasyczna – 
kadra Polski, II miejsce w Mistrzostwach Europy 
(2007).

Tomasz Chrzanowski – trójbój siłowy – kadra 
Polski, IV miejsce Mistrzostwa Świata (2007), III 
miejsce Mistrzostwa Europy (2007), wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski.

Marcin Melnarowicz i Miłosz Majka – siatków-
ka plażowa - V miejsce w Akademickich Mistrzo-
stwach Europy (2007).

Paweł Papke – siatkówka – kadra Polski – Mistrz 
Świata Juniorów (1997), I liga.

Marcin Prus – siatkówka – kadra Polski – Mistrz 
Świata Juniorów (1997), I liga.

Krzysztof Plaskota – lekkoatletyka - srebrny me-
dalista Mistrzostw Polski w wielobojach lekko-
atletycznych, uczestnik Pucharu Europy w wielo-
bojach.

Drużynowo studenci WWFiF PO uzyskiwa-
li również znaczące sukcesy na arenie krajowej 
począwszy od Mistrzostw Polski Politechnik a na 
Lidze Państwowej kończąc. Do najważniejszych 
sukcesów należy zaliczyć:

Piłka siatkowa kobiet – I B liga w latach 1998-
2004, srebrny medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w 1995, 1996 i 1998 r., złoty medal w 1999 i 
2000 r., złoty medal Mistrzostw Polski Szkół Wyż-
szych – Politechnik w 1998 i 2000 r., srebrny me-



dal w 2002 r., VII miejsce w 2004 i 2006 r. Od 2009 r. 
wprowadzono rozgrywki wspólne dla wszystkich 
typów uczelni pod nazwą Akademickie Mistrzo-
stwa Polski - X miejsce w finale w 2009 r.,  srebrny 
medal Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w siat-
kówce plażowej (Marta Jonak i Marzena Solska) 
w 2005 r., srebrny medal drużynowy Mistrzostw 
Polski Politechnik w 2008 r.

Piłka ręczna – II miejsce na Mistrzostwach Polski 
Politechnik,

Piłka nożna mężczyzn – Wicemistrz Polski Po-
litechnik 2001, Mistrz Polski Politechnik 2007 i 
2009 r., Akademicki Mistrz Polski 2009, uczestnicy 
Akademickich Mistrzostw Europy 2009 r.

Futsal mężczyzn - II miejsce w mistrzostwach 
Polski Politechnik w piłce nożnej halowej (futsa-
lu)  – 2000, II miejsce w Akademickiej Lidze Fut-
salu „ALF” – 2000/2001, I miejsce w Akademickiej 
Lidze Futsalu „ALF” – 2001/2002, III miejsce w mi-
strzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej ha-

lowej – 2002 r., IV miejsce w Akademickiej Lidze 
Futsalu „ALF” – 2002/2003, IV miejsce w Akade-
mickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2003/2004, III miej-
sce w mistrzostwach Polski Politechnik w piłce 
nożnej halowej – 2004 r., II miejsce w Akademic-
kiej Lidze Futsalu „ALF” – 2004/2005, IX miejsce na 
Akademickich Mistrzostwach Europy w Futsalu - 
Latina (Włochy) – 2005 r.

Futsal kobiet – II miejsce w Pucharze Zarządu 
Głównego AZS (nieoficjalne Akademickie Mi-
strzostwa Polski) w 2008 i 2009 r.

Awans w 2009 r. lekkoatletów do I ligi (szesna-
ście najlepszych zespołów w Polsce).

Największe sukcesy drużynowe studenci-spor-
towcy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii odnieśli na arenie krajowej w piłce siatko-
wej i koszykowej mężczyzn, które to sekcje dzia-
łają od początku istnienia wydziału.

Jeśli chodzi o siatkarzy, to początkowo wy-
stępowali oni w rozgrywkach ligi międzywoje-

D. Plewnia



wódzkiej, a w 1999 r. wywalczyli awans do II ligi. 
W sezonie 2000/2001 akademicy awansowali do I 
ligi serii B, w której grali przez kolejne cztery sezo-
ny. W sezonie sportowym 2007/2008, po rocznej 
przerwie Opolanie powrócili na II-ligowe parkie-
ty. Obecnie siatkarze AZS KU Politechniki Opol-
skiej występują w rozgrywkach II ligi państwowej 
II grupy. 

Zespół piłki siatkowej mężczyzn Politechniki 
Opolskiej oparty był zawsze na studentach, głów-
nie Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjote-
rapii. Nie dziwi zatem fakt, że Opolanie odnosili 
liczne sukcesy w ogólnopolskich i europejskich 
rozgrywkach akademickich, godnie reprezentu-
jąc swoją uczelnię. Każdego roku siatkarze wy-
stępują w Akademickich Mistrzostwach Polski i 
Mistrzostwach Polski AZS, zarówno w piłce siat-
kowej halowej jak i plażowej. 

Od początku istnienia sekcji trenerem siatkarzy 
był mgr Paweł Czerepok. W sezonie 2001/2002 do 
sztabu trenerskiego dołączył mgr Zbigniew Rek-
tor. Od sezonu ligowego 2007/2008 kadrę trener-
ską stanowią mgr Zbigniew Rektor i dr Dorota 
Borzucka, kierownikiem zespołu jest Janusz Żak.

Najważniejsze sukcesy zespołu piłki siatkowej 
mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w latach 
1995-2009:

1999 - awans do II ligi 
2000 - Mistrz Polski Politechnik (Szczecin) 
2000 - Akademicki Wicemistrz Polski 
2001 - awans do I ligi serii B 
2002 - mistrz Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Siat- 
             kówki w Tarnopolu (Ukraina) 
2002 - mistrz Polski Politechnik (Kraków) 
2002 - Akademicki Mistrz Polski (Gorzów) 
2003 – mistrzostwo Polski AZS w siatkówce pla- 
              żowej  
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2004 - wicemistrz Polski Politechnik (Kraków) 
2006 - IV miejsce w I Lidze Akademickiej 
2006 - V miejsce na Polsko - Ukraińskim Festiwalu 
             Siatkówki w Lucku (Ukraina) 
2006 - III miejsce w Mistrzostwach Polski Polite- 
             chnik (Częstochowa) 
2006 - III miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski (Warszawa) 
2007 - V miejsce na Akademickich Mistrzostwach 
              Europy w siatkówce plażowej 
2007 - mistrz Polski Politechnik (Gliwice) 
2007- IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
            Polski (Łódź) 
2008 - awans do II ligi państwowej

2009 - V miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski (Kraków)

2009 - udział w rozgrywkach Pucharu Polski 
2010 - mistrz Polski Politechnik 
2010 - II miejsce w Polsko-Ukraińskim Festiwalu 
Siatkówki we Lwowie  (Ukraina)

Koszykarze natomiast od 1995 r. rozpoczęli 
rozgrywki w zawodach III ligi. Od 2001 r. uczest-
niczyli w prowadzonej przez Zarząd Główny 
AZS Akademickiej Lidze Koszykówki, by w sezo-
nie 2005/2006 powróć na drugoligowe parkiety 
awansując w pierwszym sezonie do rozgrywek 
drugiej ligi, w której do dnia dzisiejszego nale-
żą do czołowych zespołów. Drużyna koszykówki 
AZS Politechniki Opolskiej od 2008 r. reprezentu-
je najwyższy poziom w województwie opolskim. 
Zawody koszykówki wpisały się na stałe w kalen-
darz imprez sportowych rozgrywanych w Opo-
lu. Profesjonalna organizacja widowisk sporto-
wych spowodowała wzrost zainteresowania ko-
szykówką wśród mieszkańców Opola, mecze w 
sali przy ul. Prószkowskiej ogląda średnio oko-
ło 400 kibiców, rekordową frekwencję zanoto-
wano podczas spotkania derbowego z Pogonią 
Prudnik w 2008 r. – ponad 800 osób oraz pod-
czas zawodów III rundy Pucharu Polski, w której 
w Opolu goszczono zespół z Ekstraklasy Polonię 
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AZBUD Warszawa   - ponad 700 osób na widow-
ni. Od 2008 r. sekcja koszykówki prowadzi szko-
lenie dzieci i młodzieży wszystkich kategoriach 
wiekowych. W 2009 r. drużyna zdobyła II miej-
sce w województwie w kategorii juniorów star-
szych, a w 2010 r. - I miejsce w kategorii juniorów. 

Sekcja koszykówki aktywnie uczestniczy w 
organizacji sportowego życia studentów oraz 
mieszkańców regionu. Studenci z Opola uczestni-
czą w prowadzonej co roku Amatorskiej Lidze Ko-
szykówki oraz zajęciach rekreacyjnych. Dla miesz-
kańców i studentów organizowane są w czerwcu 
każdego roku mistrzostwa województwa w ko-
szykówce ulicznej – streetball,  w których uczest-
niczy zawsze ponad 300 zawodników. Mecze 
II ligi transmitowane są na antenie TVP 3 Opole 
oraz w Radio Opole, co w zdecydowany sposób 
przyczynia się do promocji wydziału oraz uczelni.

W 2009 r. sekcja była organizatorem zawodów 
półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski 
kobiet i mężczyzn. Zespół złożony głównie ze stu-

dentów Politechniki Opolskiej od lat odnosi duże 
sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Aktualną kadrę trenerską tworzą: dr Dariusz 
Nawarecki   - od 1995 r. trener, trener koordyna-
tor, menedżer sekcji, mgr Paweł Pakosz (od sezo-
nu 2005/2006, Tomasz Wilczek (od sezonu 2007-
2009) oraz od 2010 r. mgr Krzysztof Kubiak od 
2010 r.

Najważniejsze sukcesy:

1998 - IV Miejsce w Mistrzostwach Polski Poli- 
             technik 
2002 - III miejsce w Akademickiej Lidze Koszy- 
              kówki 
2004 - II miejsce w Akademickiej Lidze Koszy- 
             kówki 
2006 - awans do II ligi 
2006/2007 - IV miejsce w II lidze Państwowej

2007 - I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół         
             Wyższych Politechnik 
2007 - III miejsce w Międzynarodowym Akademi-         



             ckim Turnieju Koszykówki w Budapeszcie  
2007/2008 - III miejsce w sezonie  
2008/2009 - III miejsce w sezonie  
2009 - III miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski

2009 - II miejsce a Akademickich Mistrzostwach 
             Polski Politechnik 
2009 - I miejsce w Mistrzostwach Polski Klubów 
            AZS  
2009 - Awans do II rundy Pucharu Polski

Wyróżniającą się sekcją AZS Politechniki Opol-
skiej jest również sekcja pływacka, której za-
wodnicy od początku istnienia klubu zdobywają 
znaczące sukcesy na arenie krajowej, a także or-
ganizują wiele zawodów pływackich. Pierwsze 
Akademickie Mistrzostwa Opola w Pływaniu o 
Puchar Rektora Politechniki Opolskiej odbyły się 
w roku akademickim 2004/2005. Wraz z rozwo-
jem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii PO oraz promocją tej dyscypliny sportu, 
w pierwszych zawodach wystartowało około 
100 osób, będących studentami i pracownikami 

opolskich uczelni wyższych. Od tego czasu zawo-
dy pływackie stały się imprezą cykliczną, rozgry-
waną każdego roku. Z roku na rok, uczestniczy w 
niej coraz więcej osób, a w 2007 r. zawody zyskały 
międzynarodową obsadę, gdyż uczestniczyli w 
niej również studenci z Ukrainy. W ramach wy-
miany studentów z innych krajów Europy czynny 
udział w zawodach biorą także studenci z Portu-
galii i Szwajcarii. 

Podczas rozgrywanych zawodów, jedną z kon-
kurencji jest dystans 50m stylem klasycznym ko-
biet i mężczyzn, będący Memoriałem zmarłego 
pracownika Zakładu Pływania Politechniki Opol-
skiej magistra Andrzeja Dachnija nestora opol-
skiego pływania. 

Od początku prowadzona jest też tabela re-
kordów Politechniki Opolskiej w pływaniu, w któ-
rej systematycznie odnotowywane są najlepsze 
wyniki uzyskiwane przez studentów Politechniki 
Opolskiej trenujących w sekcji pływackiej. 

Oprócz typowo sportowego pływania, pod-
czas zawodów rozgrywane są także konkurencje 
dla dzieci pracowników PO oraz innych osób bę-
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dących sympatykami tej dyscypliny sportu. Tym 
samym Akademickie Mistrzostwa Opola w Pływa-
niu cieszą się coraz większą popularnością. Nad 
całością czuwa trener sekcji pływackiej Politech-
niki Opolskiej mgr Marcin Wieloch, pracownik 
WWFiF PO.

Ważniejsze sukcesy sekcji pływackiej w latach 
1998-2010:

Dorota Karwatka - brązowa medalista Mi-
strzostw Polski Politechnik w pływaniu w stylu 
dowolnym na 50m w 1998 r. (Poznań); brązo-
wa medalistka (50m stylem dowolnym i 100m 
zmiennym) Mistrzostw Polski Politechnik w pły-
waniu (Łódź 2000 r.).

Marcin Wieloch - srebrny medalista Mistrzostw 
Polski Politechnik w pływaniu na 50m stylem 
motylkowym oraz brązowy stylem dowolnym 
na 100m w 1998 r. (Poznań); srebrny medal Mi-
strzostw Polski Politechnik w pływaniu w sztafe-
cie 4x50m stylem dowolnym w 1998 r. (Poznań); 

drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Euro-
py w Ratownictwie Wodnym (Warendorf Niem-
cy 1999 r.); wielokrotny medalista mistrzostw Pol-
ski w pływaniu i ratownictwie wodnym. Członek 
kadry narodowej w pływaniu (1995-1997) i ra-
townictwie wodnym (1996-2002); srebrny me-
dalista (50m stylem motylkowym i 100m dowol-
nym) Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu 
(Łódź 2000 r.); złoty (50m stylem motylkowym) 
i brązowy (100m stylem dowolnym) medalista 
Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 
2002 r.).

Piotr Szawioła - złoty medalista Mistrzostw Pol-
ski Politechnik w pływaniu (50m i 100m stylem 
klasycznym) w 1998 r. (Poznań); złoty i srebrny 
medalista (50m i 100m stylem klasycznym) Mi-
strzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 
2000 r.).

Beata Foltyńska - złota medalistka (50m stylem 
klasycznym i 100m dowolnym) Mistrzostw Polski 
Politechnik w pływaniu (Łódź 2002 r.); złota me-



dalistka (50m stylem klasycznym i 100m dowol-
nym) Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu 
(Poznań 2004 r.).

Mariusz Piątek -złoty (50m stylem klasycz-
nym) i brązowy (100m klasycznym) medalista 
Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 
2002 r.).

Andrzej Lenard - srebrny medalista (50m i 100m 
stylem grzbietowym) Mistrzostw Polski Politech-
nik w pływaniu (Poznań 2004 r.); srebrny medali-
sta (100m stylem grzbietowym) Mistrzostw Polski 
Politechnik w Pływaniu (Poznań 2006 r.).

Grzegorz Radomski - srebrny (100m stylem 
zmiennym) i brązowy (100m klasycznym) me-
dalista Mistrzostw Polski Politechnik w Pływaniu 
(Poznań 2006 r.); złoty (100m stylem zmiennym) 
i brązowy (50m klasycznym) medalista XXIV Mi-
strzostw Polski Politechnik w Pływaniu (Poznań 
2007 r.); złoty (100m stylem klasycznym) i brązo-
wy (100m zmiennym, 4x50m stylem zmiennym) 
medalista XXV Mistrzostw Polski Politechnik w 

Pływaniu (Poznań 2008 r.); srebrny (200 m stylem 
klasycznym) i brązowy (50m i 100m klasycznym) 
medalista Międzynarodowych Mistrzostw Opo-
la w Pływaniu (2008 r.); brązowy medalista (100m 
stylem klasycznym) Mistrzostw Polski w Pływaniu 
(Katowice 2009 r.); brązowy medalista (100m sty-
lem zmiennym) oraz 4 miejsce na 100m stylem 
klasycznym Mistrzostw Polski w Pływaniu (War-
szawa 2010 r.).

Grzegorz Sierka - złoty medalista (50m i 100m 
stylem grzbietowym) XXV Mistrzostw Polski Poli-
technik w Pływaniu (Poznań 2008 r.); drużynowy 
brązowy medalista (4x50m stylem zmiennym) 
XXV Mistrzostw Polski Politechnik w Pływaniu 
(Poznań 2008 r.); srebrny (50m stylem grzbieto-
wym) i brązowy (50m motylkowym, 100m grzbie-
towym) medalista Międzynarodowych Letnich 
Mistrzostw Opola w pływaniu (2008 r.); srebrny 
medalista (50m stylem grzbietowym) Letnich 
Międzynarodowych Zawodów Pływackich (Opo-
le 2009 r.).

G. Radomski



Karolina Gozarska - brązowa medalistka (100m 
stylem dowolnym) XXV Mistrzostw Polski Poli-
technik w Pływaniu (Poznań 2008 r.).

Anna Dębińska - złota i srebrna (50m stylem 
klasycznym) medalistka Międzynarodowych Mi-
strzostw Opola w Pływaniu (2008 r.); złota meda-
listka (50m stylem klasycznym) Letnich Między-
narodowych Zawodów Pływackich (Opole 2009 
r.); 4 miejsce (50m i 100m stylem klasycznym) 
podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu (Warszawa 
2010 r.).

Jarosław Pawłowski - brązowy medalista 

(4x50m stylem zmiennym) XXV Mistrzostw Polski 
Politechnik w Pływaniu Poznań 2008 r.); brązowy 
medalista (50m stylem klasycznym) Międzyna-
rodowych Letnich Mistrzostw Opola w pływaniu 
(2008 r.).

Robert Brysz - brązowy medalista (4x50m stylem 
zmiennym) XXV Mistrzostw Polski Politechnik w 
Pływaniu (Poznań 2008 r.).
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Wizja rozwoju wydziału

Plany na najbliższe lata dotyczą przede wszyst-
kim kontynuacji prac zawiązanych z poprawą wa-
runków lokalowych do prowadzenia zajęć dydak-
tyczno-sportowych, poprzez rozpoczęcie dru-
giego etapu inwestycji w II Kampusie Politechni-
ki Opolskiej. Etap ten obejmuje budynek dydak-
tyczny wydziału o pow. 9000 m2 (realizacja zakoń-
czona zostanie w roku akademickim 2011/2012). 
Priorytetowa inwestycja realizowana jest z po-
zyskanych środków Unii Europejskiej oraz wkła-
du własnego. Ponadto przygotowywane jest roz-
poczęcie budowy krytej pływalni, która stanie się 
integralną częścią bazy dydaktycznej wydziału, 
a tym samym największym kompleksem sporto-
wym Opolszczyzny (podpisany list intencyjny w 
2007 r.). Przewiduje się także rozszerzenie współ-
pracy międzynarodowej (m.in. Czechy, Słowacja) 
w celu realizacji wspólnych badań naukowych w 
oparciu o środki z Unii Europejskiej, zintensyfiko-
wanie wymiany studentów i kadry naukowo-dy-

daktycznej, w celu umożliwienia studentom od-
bywanie międzynarodowych obozów sporto-
wych, praktyk  i staży zawodowych. 

W działalności naukowo-badawczej władze 
wydziału starają się wprowadzić wydział do „Eu-
ropejskiej Przestrzeni Badawczej” firmowanej 
przez Unię Europejską. Ponadto zwiększono ko-
ordynację procesu pozyskiwania środków finan-
sowych na badania naukowe, poprzez zwiększe-
nie aktywności młodej kadry naukowo-dydak-
tycznej w zakresie pozyskiwaniu grantów na-
ukowych. Przewiduje się również rozbudowanie 
oferty studiów podyplomowych, m.in. promocja 
zdrowia, odnowa psychosomatyczna, odnowa 
biologiczna w  sporcie, gimnastyka korekcyjna, 
turystyka uzdrowiskowa, kosmetologia, itp. Do-
tyczy to także poszerzenia oferty kursów: instruk-
tor sportu, instruktor rekreacji, masaż, kursy przy-
gotowujące do egzaminów wstępnych (sprawno-
ściowych), kursy specjalistyczne skierowane do 
nauczycieli, fizjoterapeutów i innych grup zawo-
dowych w zależności od potrzeb rynku. Ponadto 
podjęto starania w celu uzyskania przez Instytut 
Fizjoterapii akredytacji CMKP dotyczącej prowa-
dzenia specjalizacji z zakresu fizjoterapii, a także 
uruchomienie przychodni rehabilitacyjnej

dr Mariusz Migała,  autor  niniejszego opraco-
wania i współautor (wraz z  J. Szczegielniakiem)
monografii „W służbie kultury fizycznej i ochro-
ny zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycz-

nego i Fizjoterapii” dostępnej w Oficynie Wy-
dawniczej PO 

autor podczas  I Kongresu Rehabilitacji, Warszawa 2009 r. 



wizualizacja

stan faktyczny, czerwiec 2010 r.

Zamierzone cele realizujemy 

zgodnie z planem !


