
NEWSLETTER
JUBILEUSZOWY

RÓŻNE POKOLENIA, TA SAMA PASJA!

Nr 4/2019

4
CZERWIEC 2019
NUMER!

WYDANIE SPECJALNE

GENEZA I EWOLUCJA 
WYDZIAŁU 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W ZARYSIE

TEMAT NEWSLETTERA:



2 www.awf.edu.pl

GENEZA I EWOLUCJA 
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZARYSIE*

Powstanie Wydziału Wychowania Fizycznego ma zaczątki w Centralnym Instytucie Wychowania 
Fizycznego powstałym w 1929 r. Pierwsze lata istnienia CIWF były okresem tworzenia, korygowania 
programów i organizowania się zakładów naukowych skupiających doświadczonych pracowników  
nauki, powołanych spośród osób cywilnych, a także i oficerów. W latach 1929/30 i 1930/31 wypo-
sażono następujące zakłady: Anatomii i Mechaniki Ruchu, Fizjologii, Antropobiologii, Fizyki i Chemii,  
Psychologii.  

Uczelniany klimat rodził się z potrzeb społecznych wychowania fizycznego i sportu oraz potrzeb 
współpracy z uczelniami cywilnymi w kraju. Ujawniały się wyraźne aspiracje uniwersyteckie CIWF, po-
twierdzały to także publikacje prasowe. Tak oto przedstawiając reportaż o rozpoczęciu działalności 
CIWF w 1929 r. ,,Przegląd Sportowy” pisał, że na Bielanach powstał ,,Polski Uniwersytet Kultury Fizycz-
nej”. Droga Instytutu do akademickości była wyraźna i konsekwentna. Realizowana była w pierwszej 
kolejności w zakresie podwyższania jakości kształcenia i zwiększania liczebności słuchaczy.                        

W 1939 r. Akademia uzyskała prawo nadawania absolwentom niższego stopnia naukowego  
czyli magistra wychowania fizycznego. Prawo nadawania stopnia przyznano uczelni Rozporządzeniem  
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 28 kwietnia 1939 r. W konsekwencji art. 6  
ustawy z 23. sierpnia 1938 roku i wydawanych w jej nurcie zarządzeń wykonawczych stworzono struk-
turę uczelni stanowioną przez 6 katedr: anatomii, fizjologii, antropobiologii, psychologii, pedagogi-
ki i teorii wychowania fizycznego. W ramach katedr były zakłady: fizyki i chemii, kontroli lekarskiej  
i gabinet rentgenologiczny oraz lektoraty: socjologii i historii wychowania fizycznego, a także zakłady: 
gimnastyki, lekkiej atletyki, gier i zabaw ruchowych, szermierki i boksu, śpiewu i tańców ludowych, 
sportów przestrzennych i pomocy naukowych” (red. Z. Gilewicz 1960, 21). W latach 1938-1939 Akade-
mia przystosowywała się do nowej roli i stanowiska w zespole szkół akademickich. Wówczas pojawi-
ła się także funkcja dziekana kojarzonego w uczelni wyższej jako zarządzającego wydziałem. ,,Płk dr  
Zygmunt Gilewicz, który po przejściu w stan spoczynku po pełnej wysłudze lat pełnił funkcję dziekana, 
jako pracownik kontraktowy” (red. Z. Gilewicz 1960). Mimo funkcjonowania dziekana symbolizującego 
wydział jako podstawową jednostkę organizacyjną uczelni wyższej takowej nazwy w tamtym czasie 
nie dostrzegamy. Wybuch drugiej wojny światowej i działania wojenne na terenie Polski przerwały 
funkcjonowanie uczelni. Po zakończeniu wojny niemalże natychmiast pojawiła się inicjatywa reak-
tywowania działalności Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Profesorowie AWF, Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej: prof. dr Bogdan Nawroczyński,  
dr Zygmunt Gilewicz, prof. dr Franciszek Czubalski, prof. dr Jan Mydlarski, prof. dr Stefan Baley, zwró-
cili się 9. lutego 1946 r. do Ministra Oświaty z petycją o reaktywowanie Akademii. Równolegle podobne 
działania podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. W efekcie zabiegów o reaktywowanie 22. listopada 
1946 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz wznowienia działalności AWF, zatwierdził organizację 
i skład osobowy uczelni. 

* Materiał stanowi wstępne opracowanie historii Wydziału Wychowania Fizycznego. Zawiera braki, może też uchybienia. Prosimy 
czytelników o zgłaszanie uwag, uzupełnień i ewentualnych poprawek na adres: pedagogika@awf.edu.pl. Uwagi Państwa będą 
pomocne do opracowania finalnego. 
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Pismo do Ministra Oświaty w sprawie reaktywacji działalności  AWF 

Formalno-administracyjny początek Wydziału Wychowania Fizycznego zaznaczył się w listopa-
dzie 1947 r. Można go kojarzyć z ważnymi wydarzeniami zaistniałymi w uczelni. Po pierwsze 22. listo-
pada ukonstytuowała się Rada Studium Akademickiego, stanowiąca organ doradczy dyrektora AWF. 
Przewodniczącym Rady został prof. dr Włodzimierz Missiuro. Rada nadawała akademicki charakter 
uczelni, spełniała w pewnym stopniu funkcję Rady Wydziału. Zatem jej przewodniczący – prof. W.  
Missiuro, kierujący pracami wykonywał obowiązki dziekana. Po drugie pod kierownictwem dzie-
kana Missiuro 27. listopada powołano Komisję Egzaminów Magisterskich. W czerwcu 1948 roku  
po raz pierwszy w historii uczelni rozpoczęto egzaminy magisterskie. Przystąpiło do nich dziewięciu 
przedwojennych absolwentów CIWF, w tym Stanisław Górny (późniejszy rektor Akademii), Maria Nisa-
vić, Miloś Nisavić, Selmir Radovanowić, Sterev Petko. Jugosłowiańskie i  bułgarskie nazwiska wskazują  
na szeroki międzynarodowy zakres kształcenia w przedwojennym Instytucie. Po trzecie Akademia 
podjęła organizowanie, obok studiów zasadniczych, kursów i obozów szkoleniowych na potrzeby  
Ministerstwa Obrony Narodowej, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Ministerstwa Oświaty  
i Komendy Głównej Służba Polsce. Liczba osób przeszkolonych w takiej formie przewyższała licz-
bę słuchaczy studiów zasadniczych. Z. Gilewicz (1960) podawał, iż w roku akademickim 1947/1948  
studentów było 212, a uczestników kursów i obozów 862.

Oficjalne powołanie wydziału w uniwersyteckim rozumieniu nastąpiło 27. lipca 1949 roku. 
Na mocy dekretu Rady Ministrów Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie została przekształ-
cona w cywilną szkołę akademicką. Równocześnie Akademię poddano przepisom dekretu z dnia 28 
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października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, uchylając jednocześnie postanowienia 
ustawy z dnia 23. sierpnia 1938 r. Tym samym powołano Wydział Wychowania Fizycznego z Radą Wy-
działu i dziekanem. Funkcję dziekana objął prof. dr Włodzimierz Missiuro, prodziekanem został gen. 
prof. dr Zygmunt Gilewicz. Zajęcia programowe realizowano w postaci Rocznego Kursu Wychowania 
Fizycznego. Wykładowcami byli głównie instruktorzy-absolwenci, związani uczuciowo ze swoją Alma 
Mater. Znaczna część zajęć dydaktycznych, teoretyczne i praktyczne prowadzone były poza uczelnią, 
m.in. w Uniwersytecie Warszawskim. Dominowała przede wszystkim praca dydaktyczna. W zakładach 
podejmowano jednak usilne starania o stworzenie warunków do pracy naukowo-badawczej. Lata 
1946-1950 Z. Gilewicz określił mianem okresu odradzania się Akademii. To wówczas zorganizowano 
kurs szkolenia instruktorów z programem 1440. godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Miał on 
być swoistym przygotowaniem kandydatów do studiów na trzecim roku. Pełne studia trwające trzy 
lata obliczone były na 4150 godzin zajęć dydaktycznych. Z chwilą wprowadzenia do programu obozów 
letnich i zimowych było 4800. Równolegle ze studiami trzyletnimi prowadzone były studia skrócone i 
przyspieszone, a także roczne kursy wojskowe. 

W okresie powojennym, do 1951 r. uczelnia odnotowała jako znaczący sukces; 175 prac magi-
sterskich 283 publikacje w fachowej i popularnej prasie z dziedziny wychowania fizycznego, wydanie 
19. skryptów i podręczników, a także liczne opracowania popularnonaukowe (re. Z. Gilewicz 1960). 
Kierownictwo uczelni podjęło próby podporządkowania uczelni przepisom ustawy o szkolnictwie wyż-
szym i pracownikach nauki z dnia 15. grudnia 1951 r. Fakt taki nastąpił decyzją Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17. lipca 1952 roku. Wówczas to przedłużono studia do czterech lat oraz przekształcono niemal 
wszystkie zakłady na katedry. Powołano 17 katedr, w ich ramach było 25 zakładów. Wydział ukierun-
kował się zdecydowanie na rozwój badań naukowych i kształcenie kadr samodzielnych pra-
cowników nauki. Oficjalnie pierwszy dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr Włodzimierz 
Missiuro funkcjonował w latach 1948-1949. Funkcję prodziekana pełnił gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz. 
Od kolejnego roku akademickiego 1949/1950 objął on obowiązki dziekana. W 1950 r. Akademia weszła 
w okres przygotowania do zrównania jej z wyższymi szkołami typu akademickiego. Były to lata 1950-
1956. Dziekanem był w tamtym okresie dr Stanisław Borowiec, a prodziekanem z-ca prof. Walenty 
Kłyszejko. Od października 1952 r. wydział wprowadził studia zaoczne. W rok później 1. października 
na wydziale rozpoczęły się jednolite studia czteroletnie, kończące się dyplomem magisterskim. Wpro-
wadzono również specjalizacje trenerskie w różnych dyscyplinach sportu oraz z rehabilitacji ruchowej, 
tańców i ćwiczeń muzyczno-ruchowych.                              

Przełomowym wydarzeniem dla Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, a także całej uczelni 
był rok 1954. W lutym tegoż roku odbyła się w Sopocie Narada Rektorów Wyższych Szkół, a w War-
szawie posiedzenie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Efektem wspólnych ustaleń było 
powołanie Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej, a także nastąpiło oficjalne uznanie nauk wycho-
wania fizycznego i ustanowienie stopnia doktora wychowania fizycznego. W Polskiej Akademii Nauk 
utworzono Komitet Wychowania Fizycznego. Nowe perspektywy rozwoju zaznaczyły się w 1956 roku. 
Po raz pierwszy władze były wybierane na kadencję. Dziekanem na kadencję 1956-1959 został 
z-ca prof. mgr Edmund Kosman, prodziekanami z-ca prof. mgr Walenty Kłyszejko, z-ca prof. mgr 
Roman Roszko oraz ds. studium zaocznego z-ca prof. mgr Wiktoria Nawrocka. Lata 1956-1959 były  
dla wydziału niezwykłe. Był to czas rozwoju, budowania akademickości i nauk wychowania fizycznego. 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.III.1958 r. (Dz. U.P.RL. nr 15 z 27.III.1958) nauki wychowa-
nia fizycznego zostały zaliczone w poczet nauk, w obrębie których można zdobywać stopnie naukowe: 
doktora wychowania fizycznego i stopień wyższy habilitowanego docenta. 

W połowie roku akademickiego 1958/1959 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego przekazała 
tak zwanemu kierownictwu uczelni część kompetencji. W efekcie tych zmian kierownictwo przekształ-
ciło się w Senat. 

W 1960 r. dziekanem została prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska. Prodziekanami: doc. dr Alek-
sander Brodniewicz, doc. dr Wiesław Romanowski. W tym samym roku Rada Wydziału nadała pierwszy 
stopień naukowy doktora wychowania fizycznego. Dyplom z numerem 1. nadano 12 listopada 1960 r. 
magistrowi Zygmuntowi Karolowi Bielczykowi. Dyplomy doktora wychowania fizycznego nadawane 
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były przez 5 lat, tj. do 1965 r. Ostatni dyplom z nr. 62 Rada nadała 15 czerwca 1965 r. Zygmuntowi 
Machinko.      

W roku akademickim 1960/1961 urząd dziekana sprawowała prof. dr Wanda Czarnocka-Karpiń-
ska. Prodziekanami byli: ds. studiów stacjonarnych mgr Walenty Kłyszejko, ds. studiów dla pracujących 
mgr Wiktoria Nawrocka. Strukturę Wydziału stanowiły Katedry: Fizjologii, Anatomii, Biologii, Higieny, 
Kontroli Lekarskiej i Usprawniania Leczniczego, Teorii i Metodyki WF, Pedagogiki, Psychologii, Gimna-
styki, Lekkiej Atletyki, Sportowych Gier Zespołowych, Pływania, Ciężkiej Atletyki, Szermierki i Boksu; 
Turystyki, Narciarstwa i Żeglarstwa, Studium Języków Obcych, Studium dla Pracujących. 

W latach 1961-1963 dziekanem była prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska. Prodziekanami: doc. 
dr Aleksander Brodniewicz i doc. dr Wiesław Romanowski.    

Struktura katedralna i samodzielne zakłady tworzyły: Katedra Fizjologii z dwoma zakładami, Kate-
dra Anatomii i Biomechaniki z dwoma zakładami, Katedra Biologii z dwoma zakładami, Katedra Higie-
ny z zakładem, Katedra Kontroli Lekarskiej i Rehabilitacji Leczniczej z dwoma zakładami, Katedra Teorii 
i Metodyki Wychowania Fizycznego z sześcioma zakładami, Katedra Pedagogiki z zakładem, Katedra 
Psychologii z zakładem. Ponadto funkcjonowało dziesięć samodzielnych zakładów, Studium Języków 
Obcych, Studium dla Pracujących, Pracowania Rysunku i Modeli oraz Pracownia Fotografii i Filmu.     

W 1964/65 roku stanowisko dziekana objął doc. dr Roman Trześniowski. Prodziekanem był doc. 
dr Wiesław Romanowski. Strukturę w tym czasie stanowiły Katedry: Anatomii, Antropologii, Biologii, 
Biomechaniki, Kontroli Lekarskiej, Filozofii i Socjologii, Fizjologii, Higieny, Historii KF, Teorii i Metodyki 
WF, Pedagogiki, Psychologii, Rehabilitacji Leczniczej, Teorii i Metodyki Ciężkiej Atletyki, Teorii i Metodyki 
Gimnastyki, Teorii i Metodyki LA, Katedra Teorii i Metodyki Narciarstwa, Łyżwiarstwa i Obozownictwa, 
Katedra Teorii i Metodyki Pływania, Katedra Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych, Katedra 
Turystyki. Funkcjonowało 9 samodzielnych zakładów i Studium Języków Obcych (red. M. Szczechowicz 
2013).     

W latach 1965-1969 dziekanem był doc. dr Roman Trześniowski, a prodziekanem prof. dr Halina 
Szwarc. W Wydziale funkcjonowały Katedry: Anatomii z zakładem, Antropologii z zakładem, Biologii  
z zakładem, Biomechaniki z zakładem, Filozofii i Socjologii z dwoma zakładami, Fizjologii z zakładem, 
Higieny z zakładem, Historii Kultury Fizycznej z dwoma zakładami, Kontroli Lekarskiej z dwoma za-
kładami, Pedagogiki z zakładem, Psychologii z zakładem, Rehabilitacji Leczniczej z dwoma zakładami, 
Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego z trzema zakładami, Teorii i Metodyki Ciężkiej Atletyki z za-
kładem, Teorii i Metodyki Gimnastyki z zakładem, Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki z zakładem; Teorii 
i Metodyki Narciarstwa, Łyżwiarstwa i Obozownictwa z zakładem, Teorii i Metodyki Pływania z zakła-
dem, Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych z dwoma zakładami, Turystyki z dwoma zakłada-

Zarządzenie w  sprawie uprawnień przyznawania  
tytułu doktora wychowania fizycznego w AWF Warszawa

Dyplom doktorski Z. Bielczyka
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mi. W skład struktury wydziału wchodziło także 11 samodzielnych zakładów, Studium Języków Obcych 
oraz Zakłady usługowe z pracowniami.         

W 1965 r. Rada Wydziału zaczęła nadawać stopień naukowy doktora nauk wychowania  
fizycznego. Pierwszy dyplom z numerem 63 otrzymała Janina Lachowa (obrona 26.10.1965 r.). Dyplo-
my takie były nadawane do 1986 r. Ostatni z numerem 435 otrzymał 8.07.1986 r. mgr Lesław Kluba. 
Od 1967 r. Rada mogła nadawać stopień naukowy docenta. Z numerem 1. otrzymał stopień naukowy 
docenta w zakresie teorii motoryczności ludzkiej Andrzej Wohl (18.04.1967 r.). Dyplom z numerem 2. 
otrzymał Aleksander Barański (27.VI.1967 r.). Dyplom docenta nauk wychowania fizycznego w zakresie 
teorii i metodyki narciarstwa z numerem 3 otrzymał 2.04.1968 r. Zygmunt Bielczyk.

   Dyplom docenta Z. Bielczyka

W roku akad. 1969/1970 zespół dziekański liczył cztery osoby. Dziekan doc. dr hab. Irena Rogal-
ska-Ottowicz. Prodziekani: doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk, doc. dr Kazimierz Fidelus, doc. dr Ryszard 
Przewęda. W 1970 r. z Wydziału Wychowania Fizycznego wyodrębniła się jednostka zamiejscowa.  
W Białej Podlaskiej powołano Filię AWF. Ten sam skład dziekański funkcjonował w kolejnym roku aka-
demickim 1970/1971, poszerzony o zastępcę dziekana ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej dr. Władysława 
Romanowskiego.      

Od 1969 r. Rada uzyskała uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk 
wychowania fizycznego. W numeracji była kontynuacja dyplomów docenta. Pierwszym doktorem 
habilitowanym w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego był Ludwik Denisiuk (17.06.1969 r.), 
dalej kolejno: Zygmunt Kuraś (6.01.1970), Ireneusz Malarecki (6.01.1970), Ryszard Kubica (6.04.1971), 
Kazimierz Fidelus (18.05.1971), Grzegorz Młodzikowski (18.05.1971) i Jerzy Wolski (18.05.1971).

W latach 1971-1973 skład dziekański stanowili: dziekan doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk oraz pro-
dziekani: doc. dr Kazimierz Barański i ds. studenckich doc. dr Kajetan Hądzelek. W roku akademic-
kim 1972/1973 dziekanem ds. Filii AWF był doc. dr Erazm Wasilewski. W 1973 r. powołano punkty 
konsultacyjne w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Mielcu i Pruszkowie. Rada przeprowadziła postępowa-
nia habilitacyjne, a stopień doktora habilitowanego uzyskali: Wacław Gniewkowski (2.11.1971), Anna 
Skibińska (11.01.1972), Zygmunt Kraus (11.01.1972), Alina Łukowska (9.01.1973), Zdobysław Stawczyk 
(7.11.1972), Henryk Laskiewicz (5.12.1972), Irena Celejowa (6.06.1972), Tadeusz Bober (29.05.1972)

W kadencji 1973-1975 strukturę wydziału tworzyły następujące jednostki organizacyjne o cha-
rakterze dydaktyczno-naukowym: Instytut Sportu z siedmioma zakładami, Instytut Wychowania Fizycz-
nego i Rekreacji Ruchowej z pięcioma zakładami, Instytut Nauk Biologicznych z siedmioma zakładami, 
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Instytut Nauk Humanistycznych z pięcioma zakładami i Biblioteką INH, Instytut Medycyny Sportowej  
z trzema zakładami i trzema pracowniami, Studium Języków Obcych oraz samodzielne zakłady: Prak-
tyk Studenckich, Naukowo-Techniczny, Metod i Analiz Matematycznych. 

Habilitacje uzyskali: Stanisław Strzyżewski (23.04.1974), Jerzy Gaj (6.06.1975), Irena Wojcieszak 
(18.02.1975), Maria Geblewicz (1.07.1975), Mieczysław Witkowski (1975). 

W latach 1975-1977 dziekanem był doc. dr hab. med. Andrzej Zbrodowski. Funkcje prodzieka-
nów pełnili: doc. dr hab. Ireneusz Malarecki, doc. dr Stefan Pilicz, dr Czesław Sroka. Habilitacje uzyskali: 
Henryk Grabowski (6.04.1976), Teresa Wolańska (6.07.1976), Zdzisława Wyźnikiewicz (16.11.1976), Sta-
nisław Socha, (16.11.1976), Włodzimierz Starosta (31.05.1977).

W kadencji 1977-1980 dziekanem był doc. dr hab. Ireneusz Malarecki. Prodziekanami byli: ds. 
programów doc. dr hab. Teresa Wolańska,  ds. studiów zaocznych doc. dr Zygmunt Jaworski, a od roku 
akad. 1978/1979 ds. studenckich doc. dr Czesław Sroka.  

Strukturę wydziału stanowiły Instytuty: Sportu (dyr doc. dr hab. Mieczysław Witkowski, w latach 
1978-80 prof. dr hab. Kazimierz Fidelus) i sześć zakładów, w których funkcjonowały pracownie i Gabi-
net Metodyczny; Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ruchowej (dyr doc. dr Ryszard Przewęda) i sześć 
zakładów oraz Gabinet Metodyczny; Nauk Biologicznych i Rehabilitacji Ruchowej (dyr prof. dr med. 
Halina Szwarc) i dziewięć zakładów; Nauk Humanistycznych (dyr doc. dr hab. Grzegorz Młodzikowski) 
i sześć zakładów oraz Pracownia Olimpizmu i Polityki Sportowej (kier. doc. dr hab. Grzegorz Młodzi-
kowski). Ponadto funkcjonowały samodzielne zakłady: Metodyki i Analiz Matematycznych (kier. doc. 
dr Franciszek Szczotka), Praktyk Studenckich (kier. mgr Ryszard Kacperczyk i Studium Języków Obcych 
(kier. mgr Zbigniew Kowalski).       

Habilitacje uzyskali: Zenon Ważny (8.02.1978), Jerzy Emmerich (13.06.1978), Lech Jaczynowski 
(24.04.1979), Jacek Zieliński (29.01.1980*), Adam Klimek (29.01.1980), Jerzy Januszewski (25.02.1980), 
Zofia Żukowska (30.04.1980), Maria Kwilecka (kolokwium 18.12.1979 [brak daty zatwierdzenia]), Bog-
dan Czabański (27.10.1980), Tadeusz Maszczak (27.10.1980), Joachim Raczek (24.11.1980), Leon Gołąb 
(24.11.1980).

Rok akademicki 1980/1981 był szczególnym z uwagi na wydarzenia społeczno-polityczne w kra-
ju. Wybrany skład dziekański stanowili: dziekan doc. dr Ryszard Przewęda. Prodziekani: doc. dr hab. 
Tadeusz Maszczak, doc. dr hab. Mieczysław Witkowski, dr Andrzej Dąbrowski. Kadencja została prze-
rwana po roku funkcjonowania. W 1981 r. wybrano nowe władze dziekańskie, a także rektorskie. Ha-
bilitacje uzyskali: Stefan Pilicz (5.10.1981), Sławomir Drozdowski (30.11.1981).

W kadencji 1981-1984 funkcję dziekana sprawowała doc. dr hab. Zofia Żukowska. Prodziekana-
mi byli: ds. studenckich dr Krzysztof Zuchora, ds. studiów zaocznych dr Andrzej Mazur, ds. dydaktycz-
nych dr Henryk Piechaczek. Doc. dr Juliusz Czaplicki był dziekanem ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej. 
Struktura Wydziału była instytutowa. Po raz pierwszy w historii wydziału, ale także jedyny, dyrekcje 
instytutów były wybrane przez pracowników. W kolejnych kadencjach władze instytutów były miano-
wane przez dziekanów. Funkcjonowały cztery instytuty: Nauk Biologicznych (dyr doc. dr hab. Janusz 
Charzewski), Instytut Nauk Humanistycznych (dyr doc. dr Zygmunt Jaworski), z-ca dr Jerzy Nowocień. 
Instytut Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ruchowej (dyr doc. dr Ryszard Przewęda), Instytut Sportu 
(dyr dr Krystyna Lipska do 31.08.1983 r., od 1.09.1983 r. doc. dr hab. Mieczysław Witkowski), z-cy: dr Ta-
deusz Witczak do 31.08.1983 r.; dr Krystyna Lipska od 1.09.1983 r.; dr Ryszard Żukowski od 1.11.1983 
r.; ds. nauki dr Henryk Sozański. W ramach Wydziału funkcjonował Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy  
w Łodzi pod kierownictwem doc. dr. Kajetana Hądzelka.  

W 1984 r. z Wydziału WF wyodrębnił się samodzielny Wydział Rehabilitacji Ruchowej. Za-
czątkiem tego wydziału były funkcjonujące w Wydziale Wychowania Fizycznego: Zakład Kontroli Le-
karskiej, prowadzona specjalizacja gimnastyki leczniczej, Zakład Gimnastyki Leczniczej oraz powołana  
w roku akademickim 1970/71 Katedra Rehabilitacji Ruchowej. Habilitacje uzyskali: Bernard Woltmann 
(6.06.1982), Andrzej Wit (27.09.1982), Maria Mańkowska (28.02.1983), Andrzej Eberhardt (28.03.1983), 
Jan Ślężyński (kolokwium 28.04.1981), Anna Ziemilska (27.06.1983), Marian Golema (24.10.1983), Alek-

* Od tego momentu w miejsce dat kolokwium następują daty zatwierdzenia stopnia.
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sander Ronikier (kolokwium 22.09.1983).
W kadencji 1984-1987 stanowisko dziekana objęła doc. dr hab. Teresa Wolańska. Prodziekanami 

byli: ds. wychowawczych i bytowych doc. dr hab. Lech Jaczynowski, ds. dydaktycznych doc. dr Kajetan 
Hądzelek, ds. studiów zaocznych dr Andrzej Mazur. 

Strukturę Wydziału stanowiły: Instytut Nauk Biologicznych, Instytut Nauk Humanistycznych, In-
stytut Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ruchowej, Instytut Sportu, do których należały zakłady i pra-
cownie oraz Zespół Zakładów Dydaktyczno-Naukowych w Łodzi.   

W 1986 r. Rada zaczęła nadawać stopień naukowy doktora nauk kultury fizycznej. Pierw-
szy dyplom z numerem 436 otrzymał 14.10.1986 r. mgr Jerzy Kostewicz. Stopień ten Rada nadawała 
do 1992 r. Ostatni dyplom otrzymał z nr. 515 Ben Said Jaafar 7.07.1992 r. W 1986 r. zmieniła się na-
zwa stopnia doktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego na doktora habilitowanego nauk 
kultury fizycznej. Pierwszy dyplom (nr 56) – zgodnie z kontynuacją numeracji otrzymał 21.10.1986 r. 
Waldemar Dutkiewicz. Stopień ten nadawano do 1992 r. Habilitacje uzyskali: Janusz Żarek (kolokwium 
20.11.1984), Wiktor Iwanowski (kolokwium 11.12.1984), Bogdan Kunicki (kolokwium 25.06.1985), Ry-
szard Przewęda (27.10.1986), Waldemar Dutkiewicz (23.02.1987), Ewaryst Jaskólski (22.06.1987), Zyg-
munt Jaworski (26.07.1987), Stefan Kornecki (28.09.1987).

W kadencji 1987-1990 stanowisko dziekana sprawował doc. dr hab. Tadeusz Maszczak. Pro-
dziekanami byli: ds. dydaktycznych doc. dr Wojciech Zienkiewicz, ds. wychowawczych i bytowych dr 
Edward Samoraj, ds. studiów zaocznych i podyplomowych dr Marian Bondarowicz. Struktura insty-
tutowa: Instytut Sportu (dyr prof. dr Tadeusz Ulatowski) i 8 zakładów; Instytut Wychowania Fizyczne-
go i Rekreacji Ruchowej (dyr doc. dr hab. Ryszard Przewęda) i siedem zakładów oraz Laboratorium 
Motoryczności, Gabinet Metodyczny Wychowania Fizycznego, Pracowania Technicznych Środków Na-
uczania (kier. mgr Jan Guttweter); Instytut Nauk Biologicznych (dyr doc. dr hab. Janusz Charzewski)  
i osiem zakładów; Instytut Nauk Humanistycznych (dyr dr hab. Zofia Żukowska) i sześć zakładów  
oraz Pracowanie: Olimpizmu i Polityki Sportowej (kier. doc. dr hab. Grzegorz Młodzikowski), Kształcenia 
 i Zatrudnienia  Kadr Kultury Fizycznej (kier. doc. dr hab. Zygmunt Jaworski). Przy zakładzie Historii 
Kultury Fizycznej funkcjonowało również Muzeum AWF.    

W omawianej kadencji zorganizowano Podyplomowe Studia Nauczycielskie (kier. dr Danuta 
Radwańska), Podyplomowe Studia Trenerskie (kier. dr Andrzej Mazur), Podyplomowe Studium Organi-
zacji i Zarządzania (kier. doc. dr hab. Zygmunt Jaworski). Habilitacje: Anna Pawlak-Druzgała (30.11.1987), 
Henryk Sozański (21.12.1987), Kazimierz Toporowicz (26.05.1988), Zbigniew Szot (26.06.1989), Zo-
fia Ignasiak (25.09.1989), Zbigniew Naglak (25.09.1989), Andrzej Jopkiewicz (29.01.1989), Igor Ryguła 
(26.03.1990), Gabriel Łasiński (30.04.1990), Tadeusz Rychta (25.06.1990).

Kadencja 1990-1993: dziekan prof. dr hab. Antoni K. Gajewski. Prodziekani: dr Czesława Tukien-
dorf, ds. studenckich dr Adam Królak, dr Krzysztof Perkowski. 

W 1992 r. zlikwidowano instytuty i wprowadzono katedralną strukturę wydziału. W skład wy-
działu wchodziły: Katedra Teorii Sportu z jednym zakładem i samodzielną pracownią; Katedra Spor-
towych Gier Zespołowych i Sportów Walki z czterema zakładami; Katedra Sportów Zimowych i Gim-
nastyki z dwoma zakładami; Katedra Sportów Wodnych z dwoma zakładami; Katedra Lekkiej Atletyki 
z dwoma zakładami; Katedra Teorii Wychowania Fizycznego z dwoma zakładami; Katedra Metodyki 
Wychowania Fizycznego z dwoma zakładami i Pracownią Praktyk Pedagogicznych; Katedra Rekreacji 
 i Turystyki z dwoma zakładami; Katedra Nauk Humanistycznych z trzema zakładami; Katedra Nauk 
Społecznych z dwoma zakładami; Katedra Anatomii i Biomechaniki z dwoma zakładami; Katedra Bio-
logii i Medycyny z czteroma zakładami; Katedra Fizjologii i Biochemii z dwoma zakładami; Instytut 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dziewięcioma zakładami i Studium Języków Ob-
cych. W grudniu 1992 r. w miejsce Katedry Teorii WF i Katedry Metodyki WF powołano Katedrę Teorii 
 i Metodyki WF z trzema zakładami. Rozwiązano również Pracownię Praktyk Pedagogicznych powołując 
kierowników praktyk: szkolnych, trenerskich i w zakresie rekreacji i turystyki (Aneks nr 5 do Zarządze-
nia Rektora nr 17/91/92 z dn. 10.12.1992 r.).       

Od 1992 r. Rada nadawała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Pierwszy dyplom  
z nr. 516 otrzymała Joanna Lewandowska 6.10.1992 r. W tym samym roku Rada zaczęła nadawać 
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stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie specjalności. Jako pierwszy 
otrzymał go 17.11.1992 r. w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego Seweryn Sulisz (nr 73). 
Od 1992 roku Zakład Teorii Sportu podjął inicjatywę organizowania międzynarodowych konferencji 
naukowo-metodycznych nt. ,,Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”. Odbyło się takich kon-
ferencji 20. Wszystkie kończyły się wydaniem drukiem cennych monografii. 

Habilitacje uzyskali: Ryszard Żukowski (29.10.1990), Józef Drabik (29.10.1990), Eugeniusz Wa-
chowski (30.03.1992), Tadeusz Łobożewicz (21.12.1992), Seweryn Sulisz (22.02.1993).

W kadencji 1993-1996 pracami Rady Wydziału kierował dziekan: prof. dr hab. Ireneusz Malarec-
ki. Prodziekanami byli: ds. dydaktycznych dr Czesława Tukiendorf, ds. socjalnych studentów dr Krzysz-
tof Zuchora, ds. studiów zaocznych i kształcenia podyplomowego dr hab. Jacek Zieliński prof. AWF. 

W strukturach wydziału w wyniku porozumienia kierownictwa AWF z Polskim Związkiem Piłki 
Nożnej zorganizowana została Szkoła Trenerów PZPN, dyrektorem był dr Dariusz Śledziewski. W 1996 
r. Zakład Pedagogiki Katedry Nauk Humanistycznych był współorganizatorem II Europejskiego Kon-
gresu Fair Play. Habilitacje uzyskali: Ryszard Cieśliński (29.11.1993), Teresa Ziółkowska (29.11.1993), 
Kazimierz Obodyński (19.12.1994). Nadano 16 stopni doktora nauk o kulturze fizycznej.

II European Congres of Fair Play, Warszawa, wrzesień 1996 r.  
Wspólorganizator Zakład Pedagogiki. Foto: Jerzy Nowocień.
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W latach 1996-1999 funkcję dziekana sprawował dr hab. Jacek R. Zieliński prof. AWF. Stanowiska 
prodziekanów zajmowali: ds. dydaktycznych i kształcenia podyplomowego dr Elżbieta Ostrowska, ds. 
socjalnych studentów dr Zdzisław Szwarc, ds. studiów zaocznych dr hab. Seweryn Sulisz prof. AWF, ds. 
kierunku TiR dr hab. Andrzej Dąbrowski prof. AWF, kierownik Studium Doktoranckiego dr hab. Jerzy 
Kosiewicz prof. AWF.   

Strukturę wydziału stanowiły: Instytut Sportu (dyr prof. dr hab. Mieczysław Witkowski) i dziewięć 
zakładów; Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (kier. prof. dr hab. Tadeusz Maszczak) 
i pięć zakładów; Katedra Rekreacji i Turystyki (kier. prof. dr hab. Teresa Wolańska) i dwa zakłady; Ka-
tedra Nauk Humanistycznych (kier. prof. dr hab. Zofia Żukowska) i trzy zakłady; Katedra Nauk Spo-
łecznych (kier. prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk) i trzy zakłady; Katedra Anatomii i Biomechaniki (kier. 
prof. dr hab. Kazimierz Fidelus) i trzy zakłady; Katedra Biologii i Medycyny (kier. prof. dr hab. Janusz 
Charzewski) i cztery zakłady; Katedra Fizjologii i Biochemii (kier. prof. dr hab. Ireneusz Malarecki) i dwa 
zakłady.                

 W 1997 r. wydział wznowił studencki ruch naukowy, który nie istniał kilkanaście lat, m.in.  
z powodu stanu wojennego w Polsce. Dr Jerzy Nowocień z zespołem pracowników i studentów IV roku 
wychowania fizycznego zorganizował i przeprowadził Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego. Uczestniczyli w niej studenci wszystkich uczelni wychowania fizycz-
nego oraz zamiejscowych instytutów wychowania fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim i Białej Podla-
skiej. Wygłoszono 52 referaty. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów AWF Warszawa, 1997 r. 
Komitet Organizacyjny. Foto: Jerzy Nowocień. 

W 1998 r. Zakład Antropologii zainicjował organizowanie corocznych konferencji naukowych 
„Warsztaty Antropologiczne”. Pierwsze odbyły się po nazwą Społeczne kontrasty o stanie zdrowia Pola-
ków. Od roku 2003. te cykliczne konferencje warsztatowe, zostały nazwane imieniem profesora Janu-
sza Charzewskiego.

Habilitacje uzyskali: Andrzej Rejzner (25.11.1996), Bożena Biniakiewicz (16.12.1996), Czesław 
Urbanik (28.04.1997), Roman Kalina (27.04.1998), Andrzej Dąbrowski (26.10.1998). Nadano 32 stopnie 
doktora nauk o kulturze fizycznej.
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XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego 7.12.2018 r. 
Foto: Aleksandra Bogucka, Anna Kopiczko.

Habilitacje uzyskali: Andrzej Rejzner (25.11.1996), Bożena Biniakiewicz (16.12.1996), Czesław 
Urbanik (28.04.1997), Roman Kalina (27.04.1998), Andrzej Dąbrowski (26.10.1998). Nadano 32 stopnie 
doktora nauk o kulturze fizycznej.

Kadencja 1999-2002: dziekan dr hab. Jacek R. Zieliński prof. AWF. Prodziekani: ds. socjalnych stu-
dentów dr Zdzisław Szwarc, ds. kierunku TiR dr Czesława Tukiendorf, ds. kierunku WF dr hab. Czesław 
Urbanik prof. AWF, ds. nauki prof. dr hab. Romuald Stupnicki.  

W skład struktury wydziału wchodziły: Instytut Sportu z siedmioma zakładami; Instytut Turystyki 
i Rekreacji z ośmioma zakładami (rozpoczął funkcjonowanie 1.10.1999 r., Zarządzanie Rektora nr 3 
99/2000 z dn. 11.11.1999 r.); Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego z czterema zakładami; 
Katedra Nauk Humanistycznych z trzema zakładami; Katedra Nauk Społecznych z trzema zakładami; 
Katedra Anatomii i Biomechaniki z dwoma zakładami; Katedra Biologii i Medycyny z czterema zakłada-
mi; Katedra Fizjologii i Biochemii z dwoma zakładami.   

Sumpozjum Ogólnopolskie Edukacja olimpijska w reformującej sie szkole,  
Zorganizowane przez Zakład Pedagogiki, Piekna Góra, wrzesień 2000 r. Foto: Jerzy Nowocień.   
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Habilitacje uzyskali: Józef Bergier (29.05.2000), Władysław Pańczyk (27.11.2000), Andrzej Ko-
smol (27.11.2000), Andrzej Matuszkiewicz (28.01.2002), Elżbieta Rutkowska (28.01.2002), Lidia Ilnicka 
(24.06.2002). Nadano 27 stopni doktora nauk o kulturze fizycznej.

Od 1999 roku uczelnia przystąpiła do programu międzynarodowej wymiany edukacyjnej Era-
smus. W 2002 r. w Akademii rozpoczęto wdrażanie postanowień procesu bolońskiego aktywnie uczest-
nicząc w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Kadencja 2002-2005, dziekan dr hab. Czesław Urbanik prof. AWF. Prodziekani: ds. nauki dr hab. 
Elżbieta Skierska prof. AWF, ds. kierunku WF dr Maria Długosielska, ds. kierunku TiR dr Jolanta Salita, 
ds. socjalnych studentów dr Tadeusz Staniszewski, pełnomocnik dziekana ds. kształcenia podyplomo-
wego i kursów podyplomowych dr Jolanta Żyśko. 

Struktura Wydziału przedstawiała się następująco: Instytut Sportu (dyr dr hab. Roman Kalina 
prof. AWF, z-cy dr Zdzisław Szwarc, dr Dariusz Śledziewski) i siedem zakładów, Instytut Turystyki i Re-
kreacji (dyr prof. dr hab. Antoni K. Gajewski) i osiem zakładów, Katedra Teorii i Metodyki Wychowania 
Fizycznego (kier. prof. dr hab. Tadeusz Maszczak) i cztery zakłady oraz Programowe Praktyki Pedago-
giczne (kier. dr Alicja Zarychta), Katedra Nauk Humanistycznych (kier. prof. dr hab. Tadeusz Rychta)  
i trzy zakłady, Katedra Nauk Społecznych (kier. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz) i trzy zakłady, Katedra 
Anatomii i Biomechaniki (kier. dr hab. Jacek R. Zieliński prof. AWF) i dwa zakłady, Katedra Biologii  
i Medycyny (kier prof. dr hab. Janusz Charzewski do 2003 r., od 2003 prof. dr hab. Jadwiga Charzew-
ska) i cztery zakłady, Katedra Fizjologii i Biochemii (kier. dr hab. Grażyna Lutosławska prof. AWF) i dwa 
zakłady.     

W 2003 r. dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF – Kierownik Zakładu Pedagogiki i dr Jerzy Chełmecki 
– Kierownik Zakładu Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu zainicjowali organizowanie Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej nt. ,,Wiedzy o kulturze fizycznej w naukach humanistycznych”. Z biegiem lat 
konferencje stały się cykliczne. Mają wspólny tytuł: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu 
i olimpizmu. Odbywają się corocznie, odbyło się ich 14. Efektem są monografie pod redakcją Jerzego 
Nowocienia i Jerzego Chełmeckiego, a od roku 2011 pod redakcją Jerzego Nowocienia i Krzysztofa Zu-
chory. Konferencje bywają ogólnopolskie, z udziałem gości zagranicznych, a także międzynarodowe. 
Cztery tomy monografii wydane w tym cyklu (2013, 2014, 2015, 2016) zostały wyróżnione w Konkursie 
Wawrzyn Olimpijski 2016. (11.04.2017 r.). 

W ramach kształcenia podyplomowego zorganizowano 19 edycji studiów podyplomowych. Me-
nadżerskie: Organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej, Szkolne wychowanie fizyczne, Gimnastyka 
korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, Psychologia sportu. Ponadto zorganizowano stu-
dia podyplomowe trenerskie w pływaniu i szachach. W ramach kształcenia podyplomowego przepro-
wadzono 40 kursów instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach 
sportu. Łącznie w studiach podyplomowych uczestniczyło 574 słuchaczy, w kursach instruktorskich 
987. Kierownikiem studiów podyplomowych była dr Jolanta Żyśko. 

Kadencja ta była pierwszą pod zarządem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. 
Wówczas wprowadzono studia dwustopniowe (licencjat i studia magisterskie), standardy kształ-
cenia, punkty ECTS i system oceny antyplagiatowej prac dyplomowych.Habilitacje: Jerzy Nowocień 
(25.11.2002), Henryk Norkowski (26.04.2004), Zbigniew Trzaskoma (28.06.2004), Wojciech Jan Cynarski 
(27.06.2005). Nadano 34 stopnie doktora nauk o kulturze fizycznej.

Kadencja 2005-2008 dziekanem wybrano dr. hab. Jerzego Nowocienia prof. AWF. Prodziekanami 
byli: ds. nauki prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk, ds. kierunku wychowania fizycznego dr Jerzy Chełmec-
ki, ds. kierunku turystyki i rekreacji dr Janusz Matusiak, ds. socjalnych studentów dr Zdzisław Szwarc, 
kierownik studiów doktoranckich dr hab. Monika Guszkowska, kierownik studiów podyplomowych  
dr Agnieszka Fornal-Urban. 

Struktura: Instytut Sportu (dyr dr hab. Henryk Norkowski prof. AWF, z-ca dr Maria Długosielska) 
i osiem zakładów; Instytut Turystyki i Rekreacji (dyr dr hab. Andrzej Dąbrowski prof. AWF, z-ca dr Ra-
fał Rowiński) i osiem zakładów; Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (kier. prof. dr hab. 
Tadeusz Maszczak) i cztery zakłady oraz Pracownia Praktyk Pedagogicznych (kier. dr Alicja Zarychta); 
Katedra Nauk Humanistycznych (kier. dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF) i trzy zakłady; Katedra Nauk 
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Społecznych (kier. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz) i trzy zakłady; Katedra Anatomii i Biomechaniki (kier. 
dr hab. Jacek Zieliński prof. AWF) i trzy zakłady; Katedra Fizjologii i Medycyny Sportowej (kier. prof. dr 
hab. Dmytro Poliszczuk) i trzy zakłady; Katedra Antropologii  i Biologii (od 2007 r., wcześniej funkcjo-
nowała pod nazwą Katedra Biologii i Medycyny) (kier. prof. dr hab. Jadwiga Charzewska) i trzy zakłady.  

W kadencji zorganizowano studia podyplomowe ,,Szkolne Wychowanie Fizyczne” finansowane 
przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierowała nimi dr Agnieszka 
Fornal-Urban. Studia prowadzono w kooperacji z Uniwersytetem Warszawskim. Przeprowadzono trzy 
edycje. Wydział w rankingu uczelni wychowania fizycznego trzykrotnie był sklasyfikowany na I miejscu.  

Uruchomiono kolejne studia podyplomowe trenerskie w piłce siatkowej, koszykówce i piłce noż-
nej. Łącznie w kadencji 2005-2008 w studiach podyplomowych uczestniczyło 497 słuchaczy. W kursach 
instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej oraz menedżera sportu wzięło udział 719 słuchaczy. 

Habilitacje uzyskali*: Monika Guszkowska (24.10.2005), Dziubiński Zbigniew (19.12.2005), Krysty-
na Górniak (9.01.2007), Elżbieta Hübner-Woźniak (15.05.2007), Krzysztof Buśko (3.07.2007), Andrzej 
Nowakowski (5.12.2006), Ewa Kozdroń (6.11.2007), Stanisław Zaborniak (11.12.2007), Jerzy Pośpiech 
(1.07.2008). Nadano 36 stopni doktora nauk o kulturze fizycznej.

W kadencji 2008-2012 dziekanem został dr hab. Henryk Norkowski prof. AWF. Prodziekanami 
wybrano: ds. nauki prof. dr. hab. Dmytro Poliszczuka, ds. kierunku wychowania fizycznego i kierunku 
sport doc. dr Marię Długosielską (do 30. 08. 2011 r.), dr hab. Krzysztof Jankowski (od 1.09. 2011r.), ds. 
kierunku turystyki i rekreacji dr. Janusza Matusiaka, ds. socjalnych studentów dr. Zdzisława Szwarca. 
Kierownikiem studiów doktoranckich był dr hab. Jacek R. Zieliński prof. AWF, kierownikiem studiów 
kształcenia podyplomowych dr Elżbieta Olszewska. 

Strukturę stanowiły: Instytut Sportu (dyr dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF, z-ca doc. dr Sła-
womir Neuhorn) i osiem zakładów; Instytut Turystyki i Rekreacji (dyr dr hab. Ludwik Mazurkiewicz prof. 
AWF, z-ca dr Rafał Rowiński) i siedem zakładów; Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego 
(kier. prof. dr hab. Tadeusz Maszczak) i cztery zakłady oraz Pracownia Praktyk Pedagogicznych (kier. 
doc. dr Alicja Zarychta); Katedra Nauk Humanistycznych (kier. dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF) i trzy 
zakłady; Katedra Nauk Społecznych (kier. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz) i trzy zakłady; Katedra Anatomii 
i Biomechaniki (kier. prof. dr hab. Czesław Urbanik) i trzy zakłady; Katedra Fizjologii i Medycyny Spor-
towej (kier. dr hab. Krzysztof Mazurek prof. AWF) i trzy zakłady; Katedra Antropologii i Biologii (kier. dr 
hab. Elżbieta Skierska prof. AWF) i trzy zakłady. 

W 2009 roku zlikwidowano zakres przypisywany do stopnia dr. hab. Pierwszy taki dyplom otrzy-
mał 26.05. 2009 r. Jan Czeczelewski. Z dniem 15 lutego 2011 r. zlikwidowany został Instytut Turystyki 
i Rekreacji w związku z utworzeniem na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
4 stycznia 2011 roku nr MN i SW-DNS-WUP-6033-12771-2/EG/10 Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF 
Warszawa. Pracownicy Instytutu Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego stali się pra-
cownikami Wydziału Turystyki i Rekreacji (Zarządzenie nr 20/2010/2011 Rektora AWF w Warszawie  
z dnia 2 lutego 2011 r.).   

Utworzono  międzywydziałową jednostkę Studia Kształcenia Podyplomowego, której zadaniem 
była organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych na wydziałach. Inaugurowano kolejne edy-
cje studiów podyplomowych na kierunkach już wcześniej uruchomionych, a także utworzono nowe 
kierunki: Dziennikarstwo sportowe, Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, Edukacja tanecz-
na. Łącznie w studiach podyplomowych wzięło udział 727 słuchaczy. W kursach instruktora sportu  
i instruktora rekreacji ruchowej wzięło udział 750 uczestników. Ponadto został przeprowadzony kurs 
przygotowania pedagogicznego dla studentów I stopnia na kierunku sport (29 osób) oraz kurs trenera 
klasy II w szermierce (20 osób). W kadencji 2008-2012 prowadzone były studia podyplomowe Szkol-
ne Wychowanie Fizyczne, Studia podyplomowe menadżerskie Organizacji i zarządzania w kulturze 
fizycznej oraz Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, które realizowane były  
w ramach projektu Rozwoju Kompetencji Kadr Sportowych Systemu Oświaty Miasta st. Warszawa fi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Habilitacje uzyskali: Elżbieta Huk-Wieliczuk (4.11.2008), Jan Gajewski (21.01.2009), Jolanta Żyś-
ko (24.02.2009), Andrzej Mastalerz (31.03.2009), Jan Czeczelewski (26.05.2009), Marianna Barlak 
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(7.07.2009), Michał Wychowański (26.01.2010), Krzysztof Perkowski (23.02.2010), Andrzej Klusiewicz 
(25.05.2010), Marek Kruszewski (5.10.2010), Adam Czaplicki (23.11.2010), Bartosz Molik (24.05.2011), 
Jolanta Mogiła-Lisowska (28.06.2011), Krzysztof Jankowski (27.03.2012). Nadano 51 stopni doktora 
nauk o kulturze fizycznej.

Kadencja 2012-2016, dziekan: prof. dr hab. Jerzy Nowocień. Prodziekani: ds. nauki dr hab. Jan 
Gajewski prof. AWF, ds. dydaktycznych kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport dr hab. Krzysz-
tof Jankowski, ds. ogólnych doc. dr Sławomir Neuhorn, ds. socjalno-bytowych studentów doc. dr Bar-
bara Pacelt, kierownik studiów doktoranckich dr hab. Jan Gajewski prof. AWF, kierownik studiów pody-
plomowych dr Elżbieta Olszewska, koordynator programu Erasmus+ dr Marcin Czechowski.   

W wyniku restrukturyzacji został zlikwidowany Instytut Sportu. Utworzono sześć katedr: Katedra 
Anatomii i Biomechaniki (kier. dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF) i trzy zakłady; Katedra Nauk Bio-
medycznych (kier. prof. dr hab. Grażyna Lutosławska) i cztery zakłady; Katedra Nauk Społecznych (kier. 
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński) i trzy zakłady; Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki 
(kier. prof. dr hab. Tadeusz Maszczak) i cztery zakłady; Katedra Sportów Indywidualnych i Zespołowych 
(kier. dr hab. Krzysztof  Perkowski prof. AWF) i cztery zakłady; Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych 
i Zimowych (kier. dr hab. Krzysztof Jankowski) i trzy zakłady. W kadencji wprowadzono Krajowe Ramy 
Kwalifikacji, opracowano karty przedmiotów. Wydział uzyskał w kwalifikacji naukowej MNiSW katego-
rię B.

60-lecie pracy dydaktyczno-naukowej prof. Zofii Żukowskiej 
2012 r. Na zdjęciu prof. Z. Żukowska i prof. J. Nowocień. Foto: Mariola Godlewska

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych  
pt. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, PKOl, 2015 r. Foto: Mariola Godlewska.

 
* Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym stopnie doktora hab. nadawane przez Radę Wydziału nie podlegały zatwi-
erdzeniu przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Dlatego data kolokwium jest równoznaczna z nadaniem 
stopnia. 
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       W kadencji 2012-2016 powstała międzywydziałowa jednostka Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego. Zrealizowano 23 edycje studiów podyplomowych. Przygotowano program studiów podyplo-
mowych Trener personalny. We wszystkich edycjach studiów podyplomowych udział wzięło 629 słu-
chaczy. Realizowano projekt „Rozwój kompetencji zawodowych osób odpowiedzialnych za edukację 
zdrowotną w kontekście zmian środowiskowych” w ramach którego przeprowadzono studia pody-
plomowe Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, oraz warsztaty Żywienie dzieci i młodzieży 
oraz Środowisko a zdrowie człowieka. W ramach projektu przeszkolono 80 osób. W ramach Centrum 
Kształcenia Podyplomowego w kursach instruktora sportu oraz instruktora rekreacji ruchowej, a także 
specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii wzięło udział  460 uczestników.

Habilitacje uzyskali: Natalia Morgulec-Adamowicz (29.01.2013), Michał Lenartowicz (28.05.2013), 
Jadwiga Malczewska-Lenczowska (1.07.2014), Izabela Rutkowska (14.10.2014), Jakub Adamczyk 
(20.01.2015), Adam Wilczewski (5.05.2015), Agnieszka Zalewska-Meler (10.03.2015), Paweł Król 
(12.04.2016). Nadano 42 stopnie doktora nauk o kulturze fizycznej

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych z cyklu Społeczno-edukacyjne oblicza 
współczesnego sportu i olimpizmu, PKOl, 17.11.2016 r. Foto: Mariola Godlewska.

Kadencja 2016-2020. Dziekan dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF. Prodziekani: ds. studiów dr 
Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, ds. organizacji i kadr dr hab. Krzysztof Jankowski, ds. studenckich i spor-
tu akademickiego dr Przemysław Zybko, kierownik studiów doktoranckich dr hab. Jan Gajewski prof. 
AWF (do 2017 r.), koordynator programu Erasmus+ dr Renata Czarniecka, od roku akadem. 2018/19 
dr Zuzanna Mazur. Na pierwszym posiedzeniu Rady dziekan ogłosił rok 2016 rokiem dydaktyki i inte-
gracji. 

Kierownictwo Wydziału dokonało restrukturyzacji, ustanowiło trzy Katedry: Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych (kier. prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński) i cztery zakłady; 
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Pracownicy Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych 2019 r. Foto: Mirosław Strzelecki.

 

Nauk Biomedycznych (kier. dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF) i pięć zakładów; 

Pracownicy Katedry Nauk Biomedycznych 2019 r. Foto: Andrzej Mastalerz.
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Katedra Sportu (kier. dr hab. Marek Kruszewski) i cztery zakłady.     

Pracownicy Katedry Sportu 2019 r. Foto: Marcin Smolarczyk.

Habilitacje uzyskali: Zbigniew Wochyński (11.10.2016), Krzysztof Pezdek (13.03.2018), Michał Sło-
niewski (13.11.2018), Paweł Tomaszewski (13.11.2018), Anna Kęska (12.03.2019). Nadano 31 stopni 
doktora nauk o kulturze fizycznej.

Realizowane są studia podyplomowe – Szkolne wychowanie fizyczne, Psychologia sportu, Ży-
wienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, Relaksacja i joga, Trener personalny, ponadto rozsze-
rzona została oferta studiów podyplomowych o nowy kierunek Trener przygotowania motorycznego.  
Do chwili obecnej w studiach podyplomowych wzięło i bierze udział 397 uczestników. W kursach in-
struktora sportu i trenera sportu, a także warsztatach z zakresu wykorzystania różnych przyborów  
w zajęciach ruchowych udział wzięło 397 uczestników. Kursy instruktora sportu i trenera sportu w da-
nej dyscyplinie realizowane są we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi. Wydział dostosowuje 
się do wymogów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 
1668) obowiązującej od 1. października 2018 r.    
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Opracowanie:

Jerzy Nowocień, Jan Gajewski, Krzysztof Jankowski, Waldemar Dorcz, Anna Godlewska,  
Elżbieta Olszewska

Materiał opracowano na podstawie:

1. Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga pamiątkowa, red. Kolegium  
pod przewodnictwem JM Rektora AWF prof. dra. Z. Gilewicza, Warszawa 1960.

2. Księga pamiątkowa 1929/1930-2009/2010, red. K. Hadzelek i K. Zuchora, Warszawa 2010. 

3. Absolwenci rocznika 1963-1967, red. Marian Szczechowicz, Warszawa 2013.

4. Archiwum AWF w Warszawie.
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