
 

Dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski urodził się  

1 kwietnia 1954 roku w Pieścirogach Nowych koło 

Nasielska w woj. warszawskim. W 1974 roku po zdaniu 

egzaminu dojrzałości w Technikum Elektronicznym  

w Zduńskiej Woli i egzaminów wstępnych rozpoczął studia 

na Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej 

Podlaskiej. 

 Tytuł magistra wychowania fizycznego uzyskałem  

w 1978 roku, po rocznym stażu i zdaniu egzaminów 

wstępnych został słuchaczem studiów doktoranckich  

na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

W czerwcu 1983 roku obronił pracę doktorską pt. „Ocena poziomu rozwoju 

biologicznego dzieci i młodzieży z województwa bialskopodlaskiego”. 

Zainteresowania naukowe dr hab. prof. AWF Adama Wilczewskiego wiążą się  

z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży. Od 1980 

roku w ramach kolejnych projektów badawczych realizuje badania nad rozwojem 

fizycznym i sprawnością dzieci ze wschodnich regionów Polski. Jest autorem  

i współautorem ponad 130 prac naukowych opublikowanych w czasopismach Polskich 

i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury 

Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, uczestniczył w pracach 

komitetu redakcyjnego „Rocznika Bialskopodlaskiego”, aktualnie jest członkiem 

komitetu redakcyjnego Monografii i Opracowań AWF w Warszawie, Filii w Białej 

Podlaskiej oraz rady naukowej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie. 

Prowadzi zajęcia z antropologii i antropomotoryki na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Antropologii  

i Antropomotoryki, wypromował ponad 500 prac dyplomowych. 

 Od początku zatrudnienia aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej 

uczelni. Pełnił funkcje kierownika Pracowni Antropologii i Zakładu Nauk 

Biologicznych, obecnie kieruje Zakładem Antropologii i Antropomotoryki.  

Był Prodziekanem ds. Studenckich oraz przez dwie kadencje Prodziekanem ds. Nauki. 

W 2003 roku wybrany został Prezesem Akademickiego Klubu Sportowego „AZS 

AWF” w Białej Podlaskiej.  

 Poza uczelnią dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski pełnił szereg funkcji 

administracyjnych. W latach 1999-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta 

Białej Podlaskiej, dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 

Wojewódzkim w Białej Podlaskiej, wicewojewodą bialskopodlaskim,  

II wicewojewodą lubelskim oraz wiceprezydentem miasta Biała Podlaska. W minionej 

kadencji Rady Miasta pełnił funkcję przewodniczącego. Zdobył bogatą wiedzę 

praktyczną z zakresu organizacji kultury fizycznej uzyskał dyplom Mistrza 

Zarządzania Sportem. Współpracował w angielską firmą Lancashire Enterprises nad 

opracowaniem strategii rozwoju turystyki w regionie lubelskim. Odbyty staż  

w Wielkiej Brytanii oraz szkolenie w Observatorie des Politiques Culturelles  

we Francji, wyposażyły go w wiedzę o systemach regionalnych organizacji 

zarządzania kulturą i kulturą fizyczną, którą skutecznie wykorzystuje w pracach 

samorządowych na terenie województwa lubelskiego oraz miasta Biała Podlaska.  
 


