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Filia AWF Biała Podlaska
Tak to się zaczęło…rok 1970 (od Filii do Filii)

… na podstawie decyzji Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Głów-
nego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29.06.1970 roku istniejąca w Białej Podlaskiej Filia 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej staje się jednostką organizacyjną Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Powstaje pierwsza na terenach wschodniej Polski uczelnia kształcąca kadry 
dla potrzeb kultury fizycznej. 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego 1970/71 odbyła się 2 października 1970 roku w auli 
pobliskiego Technikum Ekonomicznego. W pierwszej immatrykulacji uczestniczyło 213 studentów. 
Kierowanie Filią powierzono doc. dr. Erazmowi Wasilewskiemu, który wraz z 38 nauczycielami aka-
demickimi rozpoczął realizację podstawowych zadań organizacyjno-dydaktycznych i naukowych.  
Zajęcia ze studentami prowadzili również pracownicy innych uczelni wyższych, głównie AWF Warszawa  
oraz UMCS Lublin. Warunki pracy w tym czasie były dość skromne. Baza dydaktyczna ograniczała się 
do części obecnego gmachu głównego, mniejszej sali gier i sali gimnastycznej. Oddane były do użytku 
części domu studenta blok A i B oraz stołówka akademicka. W trakcie tworzenia była biblioteka uczel-
niana. 

Budynek główny Filii AWF 

Fot. Zbiory archiwalne FAWF

Kolejne lata to czas intensywnych działań zmierzających do umocnienia i rozwoju bialskiej uczel-
ni poprzez pozyskiwanie specjalistycznej kadry, nawiązywanie kontaktów z jednostkami wspierający-
mi w różnej formie kształcenie studentów, przy jednoczesnym wzbogacaniu infrastruktury i zaplecza 
technicznego. Ponadto, zmieniające się podstawy formalno-prawne, powodowały konieczność prze-
kształceń struktury organizacyjnej bialskiej jednostki AWF Warszawa. Filię przekształcono w wydział, 
następnie w instytut, po 11 latach znowu staliśmy się wydziałem, by w 2014 roku ponownie wrócić  
do Filii. 
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Budynek główny Filii AWF 

Fot. Zbiory archiwalne FAWF

Na każdym etapie rozwoju bialska uczelnia podejmowała ważne zadania społeczne, realizując 
swoją misję dydaktyczno-naukową, sportową oraz społeczno-kulturalną. 

Uczelnia cieszy się niezmiennie popularnością wśród młodzieży, kandydatów na studia, nauczy-
cieli, instruktorów i trenerów. Młodzież akademicka rekrutuje się głównie ze wschodnich terenów  
oraz centralnej Polski, a w ostatnich latach coraz większą grupę stanowią kandydaci zza wschodniej 
granicy naszego kraju.

Intensywny rozwój uczelni oraz zainteresowanie studiami spowodowały wprowadzanie do oferty 
edukacyjnej nowych kierunków studiów. Początkowo w bialskiej uczelni kształcono studentów na kie-
runku wychowanie fizyczne jednolitych studiach magisterskich, a następnie na studiach licencjackich  
i magisterskich. W 2000 roku wyodrębniony został z wychowania fizycznego kierunek turystyka i re-
kreacja, jako studia licencjackie I stopnia. W latach 2002-2009, w ramach Zamiejscowego Ośrodka Dy-
daktycznego Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, podjęto kształcenie fizjoterapeutów na poziomie 
licencjackim. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia tego kierunku pozyskaliśmy w roku 2009. 

W tym samym czasie otrzymaliśmy również zgodę na uruchomienie studiów II stopnia z zakresu 
turystyka i rekreacja. W 2007 roku nabyliśmy prawa do prowadzenia studiów licencjackich, kierunku 
kosmetologii. Kolejnym kierunkiem kształcenia był sport, realizowany od 2011 roku, jako studia I stop-
nia. Od roku 2016 wprowadziliśmy rekrutację na kierunek trener personalny – pierwszy i jedyny tego 
typu kierunek w Polsce. W roku 2017 uruchomiliśmy specjalność sport-piłka nożna. Najmłodszym kie-
runkiem, funkcjonującym od 2017 roku jest terapia zajęciowa.

Ponadto, mając na względzie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz zainteresowania mło-
dzieży, modyfikacji podlegają obowiązujące plany i programy studiów, wprowadzane są nowe formy 
zajęć oraz atrakcyjne specjalizacje. Dbając o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia stwarzamy na-
szym studentom możliwości weryfikacji zdobytej wiedzy w warunkach przyszłej pracy zawodowej. 
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Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która w 2010 roku uruchomiła na kierunku wychowanie 
fizyczne specjalność „wychowanie fizyczne w służbach mundurowych”. Realizacja procesu dydaktycz-
nego na tej specjalności zapewnia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych oraz przygotowa-
nie do podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych, poprzez zdobycie podstawowej wiedzy  
i umiejętności o charakterze proobronnym. 

Aktualnie w bialskiej uczelni prowadzone są studia na siedmiu kierunkach: 
• Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne I i II stopnia,
• Sport – studia stacjonarne I stopnia,
• Trener personalny – studia stacjonarne I stopnia,
• Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne I i II stopnia, 
• Fizjoterapia – studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie stacjonarne,
• Kosmetologia – studia stacjonarne I stopnia, 
• Terapia zajęciowa – studia stacjonarne I stopnia.
Do chwili obecnej w murach Filii AWF kształciło się niemal 27000 studentów.

Studenci kierunku trener personalny 

Fot. Zbiory archiwalne FAWF

Uruchamianie nowych kierunków studiów było możliwe dzięki wzbogacaniu uczelnianej bazy  
dydaktyczno-sportowej oraz naukowo-badawczej. 

Filia w Białej Podlaskiej dysponuje takimi obiektami, jak: budynek główny, stołówka, domy stu-
denta, pływalnia (część sportowa i rekreacyjna), stadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie, korty teni-
sowe, hala sportowa, sala gier, hala lekkoatletyczna, boiska do gier sportowych, sala gimnastyczna, 
hala podnoszenia ciężarów, czytelnia ogólna, gabinet odnowy biologicznej, Klub Olimpijczyka, Klub 
Studencki „Kawiarenka u Bochenka”, Dom Asystenta, pomieszczenia dydaktyczne fizjoterapii przy  
ul. Kopernika, obiekty sportowo-dydaktyczne przy ul. Makaruka, obiekty dydaktyczne w budynku  
przy ul. 34 Pułku Piechoty, siłownia, sala taneczna, sala aerobic-fitness. W ostatnich latach uczelnia 
próbując wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom społeczno-gospodarczym znacznie powiększyła  
i unowocześniła infrastrukturę laboratoryjną, co daje możliwość prowadzenia innowacyjnej działalno-
ści badawczo-rozwojowej.

W połowie 2013 roku został oddany do użytku Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Pod-
laskiej, natomiast z końcem 2015 roku infrastruktura laboratoryjna powiększyła się o kolejne, jedno 
z najnowocześniejszych w Polsce laboratorium diagnostyczno-terapeutyczne narządu ruchu. W w/w 
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laboratoriach pracownicy w zespołach z przedstawicielami innych podmiotów naukowych, przedsię-
biorstw oraz instytucji publicznych pracują nad wspólnymi projektami badawczymi. 

Jednym z istotniejszych podmiotów współpracujących z FAWF na wielu płaszczyznach jest Polski 
Związek Piłki Nożnej. To już ponad 6-letni okres współpracy PZPN i naszej uczelni nie tylko w zakresie 
współtworzenia profesjonalnej i odpowiadającej najwyższym światowym standardom szkoły dla tre-
nerów i instruktorów piłki nożnej. PZPN to także partner i patron w kształceniu według standardów 
UEFA trenerów piłki nożnej na kierunku sport, a współpraca również obejmuje prowadzenie badań 
naukowych. 

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju 

Fot. Zbiory archiwalne FAWF

Filia AWF w latach 2007-2013 zrealizowała istotny projekt infrastrukturalny pn. „Akademickie Cen-
trum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej”, 
dzięki realizacji którego powstał kompleks dydaktyczno-naukowy składający się z Laboratorium Badań 
Wydolności Fizycznej Człowieka, sali konferencyjnej na ok. 150 osób oraz hali sportowo-widowiskowej 
i trybunach mogących pomieścić ponad 2000 osób. 

Powstała infrastruktura komponuje się pod względem funkcji i przeznaczenia z istniejącym sys-
temem społeczno-gospodarczym regionu. Filia AWF jest jedyną uczelnią w Polsce Wschodniej odpo-
wiadającą na potrzeby rynku związane z kulturą fizyczną, jedną z najlepszych w Polsce oraz przodującą  
w kierunkach branży sportowej, medycznej i fizjoterapeutycznej, kosmetologicznej. Uczelniane obiekty 
umożliwiają studentom wszechstronny rozwój, zarówno zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności 
praktycznych oraz kompetencji społecznych, jak też kształtowanie sprawności ruchowej. Dla nauczy-
cieli akademickich stanowią natomiast zaplecze dydaktyczne oraz badawcze, które pozwala na reali-
zację przedsięwzięć naukowych, a tym samym przyczynia się do rozwoju kariery naukowej i podno-
szenia poziomu realizowanego procesu kształcenia. Wspomniane obiekty są również wykorzystywane 
podczas organizacji imprez sportowych (krajowych i międzynarodowych najwyższej rangi), naukowych 
i innych. Dużym atutem jest ulokowanie całej bazy dydaktyczno-sportowej w jednym kampusie. 
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17 września 2013 roku Senat AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołuje w bialskiej uczelni 
Wydział Turystyki i Zdrowia, który wraz z funkcjonującym wcześniej Wydziałem Wychowania Fizyczne-
go i Sportu tworzy Filię AWF w Białej Podlaskiej, która zaczyna funkcjonować z dniem 1 października 
2014 roku. 

Nowopowstały organ narzuca nową jakość w organizacji kształcenia i działalności naukowej  
oraz mieści się w sformułowanej i przyjętej do realizacji misji i wizji Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie i jest zgodny z celem kierunkowym, ujętym w „Strategii Rozwoju AWF 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020”.

Jednocześnie Senat zatwierdził propozycje dotyczące powołania jednostek organizacyjnych  
w nowopowstałych strukturach. Poza realizacją dotychczasowych zadań podjęto szereg dodatkowych 
czynności organizacyjnych i formalno-prawnych, niezbędnych przy tworzeniu nowych jednostek. Ko-
nieczne były zmiany dokumentacji osobowej pracowników, przeprowadzenie wyborów dziekana, pro-
dziekanów oraz członków rady wydziału, a także dostosowywanie zapisów Statutu Uczelni oraz innych 
aktów prawa wewnętrznego AWF Warszawa do nowej struktury uczelni. Rok akademicki 2014/2015 
rozpoczęliśmy, jako Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej 
Podlaskiej. Po 45 latach działalności wróciliśmy do pierwszej nazwy bialskiej uczelni. Chcieliśmy rów-
nież w ten sposób zaakcentować potrzeby dalszego rozwoju naszej jednostki poprzez: 

• intensyfikację rozwoju naukowego na wyodrębnionych wydziałach; 
• sukcesywne podnoszenie jakości procesu dydaktycznego w poszczególnych obszarach kształ-

cenia oraz powiązania efektów kształcenia ze zmieniającymi się wymogami rynku pracy;
• zwiększenie mobilności pracowników w realizacji zadań naukowo-dydaktycznych i organiza-

cyjnych, podejmowanych na rzecz rozwoju prowadzonego kierunku studiów; 
• zwiększenie zakresu internacjonalizacji procesu naukowo-dydaktycznego na wyodrębnio-

nych wydziałach. 
Strukturę Filii tworzą dwa wydziały oraz jednostki międzywydziałowe, podległe prorektorowi oraz 

zastępcy kanclerza:
• Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, prowadzi kształcenie na kierunkach wychowanie 

fizyczne, sport i trener personalny. W skład wydziału wchodzą 3 katedry, w których zatrudnio-
nych jest 78 nauczycieli dydaktycznych. Obsługę administracyjną dydaktyki stanowią sekreta-
riaty katedr, dziekanat z dwoma sekcjami oraz Biuro Jakości, Kształcenia i Rozwoju, a obsługę 
działalności naukowej – Biuro ds. Nauki. 

• Wydział Turystyki i Zdrowia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach tu-
rystyka i rekreacja, fizjoterapia, kosmetologia oraz terapia zajęciowa. W skład wydziału wcho-
dzą dwie katedry, w których zatrudnionych jest 62 nauczycieli akademickich. Obsługę admini-
stracyjną dydaktyki stanowią sekretariaty katedr oraz dziekanat z trzema sekcjami.

Filią po dziś dzień kieruje Prorektor ds. Filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski pod zwierzchnictwem 
Jego Magnificencji Rektora AWF Warszawa dra hab. prof. AWF Andrzeja Mastalerza.

Aktualnie w Filii zatrudnionych jest 140 nauczycieli w tym: 6 profesorów zwyczajnych, 1 profesor 
nadzwyczajny z tytułem, 15 doktorów habilitowanych, 16 adiunktów, 7 asystentów ze stopniem dok-
tora, 4 asystentów z tytułem magistra, 3 docentów, 30 starszych wykładowców ze stopniem doktora,  
4 starszych wykładowców z tytułem magistra, 3 lektorów, 6 instruktorów z tytułem magistra. 

Jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi, to z biegiem lat ich liczba systematycznie 
zwiększała się i w chwili obecnej liczy 67 pracowników administracyjnych oraz 50 pracowników obsługi.

Uczelnia zapewniała i zapewnia swoim pracownikom różne możliwości realizowania rozwoju 
naukowego. Na początku jej funkcjonowania wszczęcia przewodów doktorskich oraz postępowania  
habilitacyjne odbywały się w macierzystej jednostce, w kolejnych latach pracownicy uzyskiwali stopnie 
doktora i doktora habilitowanego także w innych uczelniach w Polsce. Od 1975 roku 95 pracowników 
Filii uzyskało stopień doktora, 15 doktora habilitowanego (2 pracowników posiada złożoną dokumen-
tację w CK), a nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP otrzymało 5 pracowników. 
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Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne pracowników przyczyniły się do uzyskania przez jednostkę  
w 2008 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej,  
co zaowocowało wypromowaniem kolejnych 10 doktorów oraz 7 doktorów zatrudnionych w innych 
jednostkach naukowych. Aktualnie 6 pracowników posiada otwarty przewód doktorski i 6 osób z poza 
naszej uczelni.

Najwyższą godnością akademicką nadawaną przez Senat Uczelni jest tytuł doktora honoris cau-
sa, który za szczególne osiągnięcia dla nauki otrzymało 2 pracowników Filii w zagranicznych ośrodkach 
naukowych.

Pierwsze granty (promotorskie) realizowane były w Filii, w latach: 1995-1998 pod kierunkiem pro-
motorów AWF w Warszawie, a kolejne do 2005 roku w naszej jednostce (łącznie 7 grantów). W latach 
2011-2019 w ramach programu ogłaszanego przez MNiSW pod nazwą Rozwój Sportu Akademickiego 
zrealizowano 5 projektów badawczych.

Od roku 1994 pracownicy naukowo-dydaktyczni współuczestniczyli w badaniach statutowych re-
alizowanych w jednostce macierzystej, dopiero w 2000 roku rozpoczęto realizację pierwszego projektu 
badań statutowych w Filii, a odrębną dotację podmiotową na finansowanie tej działalności otrzymali-
śmy w 2004 roku. Do 2019 roku zrealizowano w wydziale 56 tematów badań statutowych.

W latach 1982-2011 pracownicy realizowali 126 tematów badań własnych, z których 32 zostały 
zakończone w formie prac doktorskich. Od 2011 roku młodzi naukowcy mieli szansę na prowadzenie 
tematów badawczych w ramach oddzielnej dotacji celowej i z takiej możliwości skorzystało 14 młodych 
pracowników nauki.

Aktywność badawcza kadry uczelni przynosi bezpośrednie efekty w postaci dorobku publika-
cyjnego. W ciągu 50 lat opublikowano 1660 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz 90 monografii i podręczników akademickich.

Od 1978 roku Wydział był organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, a w 1995 roku 
odbyła się pierwsza konferencja międzynarodowa. W Filii tradycją stała się organizacja międzynarodo-
wych konferencji cyklicznych: „Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej”, „Ko-
ordynacyjne zdolności motoryczne w badaniach naukowych”, „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej” oraz konferencji ogólnopolskich „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdro-
wia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”. Do 2019 roku jednostka zorganizowała ponad 70 kon-
ferencji naukowych. 

Od 2001 roku Wydział jako podstawowa jednostka organizacyjna po raz pierwszy samodzielnie 
podlegał ocenie parametrycznej działalności naukowej, która do dziś odbywa się raz na cztery lata  
i jest podstawą przyznawania kategorii naukowej. Dotychczas nasza jednostka miała zapewnione fi-
nansowanie badań w formie dotacji podmiotowej i celowej dzięki otrzymywanej każdorazowo katego-
rii B. 

Prestiż uczelni podnoszą także cykliczne wykłady zapraszanych autorytetów naukowych, które 
na stałe wpisały się w działalność naukową. Współpraca z zagranicą sprzyja rozwojowi i pomnaża-
niu potencjału kadr akademickich. Rozpoczęcie międzynarodowej działalności dydaktyczno-naukowej  
na szeroką skalę jest wyrazem uznania dla bialskiej Filii ze strony zagranicznych ośrodków akademic-
kich. 

Najważniejszym ogniwem uczelni są jej studenci, którzy od początku jej istnienia bardzo aktyw-
nie uczestniczyli w życiu kulturalnym i sportowym. Dzięki temu na uczelni powstały liczne organizacje, 
w których studenci mogli realizować swoje pasje, nie tylko sportowe. Liczba tych organizacji stale ro-
śnie, dlatego też w roku akademickim 2018/2019 po raz pierwszy zorganizowano informacyjny Dzień 
Organizacji Studenckich, skierowany głównie do pierwszego rocznika. Do najważniejszych należą: Sa-
morząd Studencki, Student TV, Zespół Pieśni i Tańca Podlasie, Duszpasterstwo Akademickie, Koła Na-
ukowe, Wolontariat studencki oraz Akademicki Związek Sportowy. 
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Zespół I ligi piłki ręcznej mężczyzn KS AZS AWF 

Fot. Marta Dybowska

Główną organizacją zajmującą się czasem wolnym studentów jest Samorząd Studencki, który 
działając przez ostatnich pięć lat wspólnie w ramach dwóch wydziałów realizował pracę w obszarach: 
dydaktycznym, kulturalnym, sportowym i socjalno-bytowym. Samorząd organizował szereg imprez 
kulturalnych i sportowych, skierowanych do studentów i pracowników. Do najważniejszych wydarzeń 
należały m.in.: AWFalia, Maraton Pływacki Ekiden, Nocny Maraton Aqua Fitness, AWF dla Zdrowia, 
Otrzęsiny studentów pierwszego roku, Wybory Miss oraz Mistera AWF. Wyżej wymienione imprezy 
to wydarzenia organizowane cyklicznie, które stały się tradycją w FAWF w Białej Podlaskiej. Nowością  
w ofercie Samorządu są wieczory liryczno-muzyczne, podczas których utalentowani studenci prezen-
tują swoje umiejętności wokalne, muzyczne oraz recytatorskie. W bieżącym roku akademickim studen-
ci mogli po raz pierwszy uczestniczyć w 100-kilometrowym maratonie pływackim z okazji odzyskania 
niepodległości oraz podwójnym maratonie biegowym. Coraz popularniejsze stają się także turnie-
je e-sport organizowane w Kawiarence u Bochenka – uczelnianego miejsca spotkań warsztatowych  
i kulturalnych. Studenci nie zapominają także o pomocy potrzebującym, organizując corocznie krwio-
dawstwo oraz poszukując dawców szpiku (DKMS). Pomoc regularnie otrzymują także dzieci z domów 
dziecka, dla których prowadzone są charytatywne turnieje sportowe oraz zwierzęta ze schroniska  
w Białej Podlaskiej, dla których organizowane są cykliczne zbiórki. Pomocą dzieciom zajmuje się także 
studencki Wolontariat.

Dni Kultury Studenckiej – AWFalia 2019 

Fot. Marta Dybowska
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Nieodzowny element kultury studenckiej stanowi działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” 
będącego „ambasadorem” kultury polskiej w kraju i za granicą.  Od 1970 roku „Podlasie” uczestniczy 
w prestiżowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W ostatnim czasie zespół odwie-
dził: Indonezję, Argentynę, Paragwaj, Brazylię, Holandię oraz Grecję. Działalność zespołu oparta jest 
głównie na edukacji i popularyzacji tańca. Wykształcił on wielu instruktorów i animatorów, a rangę tej 
wieloletniej pracy podkreślają nieustannie studenci i absolwenci, którzy są związani z rozwojem i pro-
mocją rodzimej kultury.

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”  

Fot. Marta Dybowska

Jedną z form uatrakcyjnienia studiowania, poszerzenia horyzontów, nabycia doświadczeń jest 
możliwość odbywania częściowej nauki przez studentów bialskiej uczelni w ośrodkach zagranicznych 
(partnerskich) w ramach programu Erasmus+.

Przy bialskiej uczelni, od roku 1970 funkcjonuje również wielosekcyjny klub sportowy AZS AWF, 
który zajmuje się szkoleniem sportowym, upowszechnianiem kultury fizycznej i organizacją imprez 
sportowych. To jeden z największych i najprężniej działających klubów w województwie lubelskim.  
Na studentów-sportowców czekają sekcje: piłki ręcznej mężczyzn, lekkiej atletyki, podnoszenia cięża-
rów, koszykówki mężczyzn, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, pływania i taekwondo olimpijskiego.

Filia AWF w Białej Podlaskiej to uczelnia historycznie i geograficznie uprzywilejowana, która 
powyższy fakt umiejętnie przekuła na dorobek noszący znamiona sukcesu, wpisując jednocześnie  
w swoją tradycję dbałość o nieustanny rozwój placówki. W ciągu blisko 50 lat istnienia wyrobiła sobie 
markę w strukturze największej i najstarszej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie. Bialska uczelnia na stałe utrwaliła się na uczelnianej mapie kraju. Stawiając sobie śmiałe 
cele i wyzwania, kroczy wyznaczoną drogą nieustannego rozwoju i doskonalenia, stale wyprzedzając  
o krok kierowane w jej stronę oczekiwania. Jej wizytówką są rzesze absolwentów, trafiających do szkół, 
biur podróży, hoteli, SPA, uzdrowisk, szpitali, klubów sportowych, klubów fitness i organizacji kultury 
fizycznej. Wielu z nich pełni dzisiaj odpowiedzialne, zaszczytne funkcje w administracji rządowej i sa-
morządowej, są prezesami polskich związków sportowych, czy trenerami kadr narodowych w różnych 
dyscyplinach sportu.
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Nową rzeczywistość akademicką i nowe wyzwania wprowadziła w życie bialskiej Filii Usta-
wa z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W odpowiedzi na nią, w dniu  
15 maja 2019r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej postanowiła wyrazić 
pozytywną opinię dotyczącą nazwy nowotworzonego wydziału wynikającą z włączenia dotychczasowe-
go Wydziału Turystyki i Zdrowia do Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Proponowana nazwa 
nowotworzonego wydziału to: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia. I w takiej jednowydziałowej 
strukturze będziemy funkcjonować już od 1 października 2019 r.

Zatem za rok nowe wybory do władz uczelni i nowe wyzwania… Odejdą kolejni absolwenci, 
przyjdą nowe roczniki, a my w naszej uczelni, niezmiennie dbać będziemy o jej prestiż. O to, by jak  
do tej pory nasz absolwent był dumny, że był studentem AWF w Białej Podlaskiej.

Absolwenci FAWF Biała Podlaska – rocznik 2012-2017 

Fot. Marta Dybowska
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Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych,  
naukowych i organizacyjnych w latach 1969-2019

• 3.06.1969 Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono w Białej Podlaskiej 
Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filię UMCS w Lublinie;

• 1.08.1970 powołano do życia Filię Akademii Wychowania Fizycznego (pierwszy rocznik kształcenia 
1969/1970);

• 2.10.1970 odbyła się pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego;
• 1970/1971 aktywowano Klub Sportowy AZS AWF;
• 1970 utworzono studencki Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”;
• 1971 powołano pierwsze Koła Naukowe;
• 1971/1972 Waldemar Szlendak i Stanisław Borowicz osiągnęli klasę sportową w biegach  

na 400 m i 800 m;
• 1972 powołano 3-letnie studia zaoczne dla nauczycieli wf nieposiadających wymaganych  

kwalifikacji zawodowych;
• 1973 oddano do użytku stadion LA, boiska sportowe i korty ziemne;
• 1974 wprowadzono jednolite 4-letnie studia stacjonarne i zaoczne;
• 1976 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych;
• 1977 rozpoczęto budowę Ośrodka Sportów Wodnych w Rybitwach k. Pisza;
• 1978 studenci Filii AWF zajęli I miejsce na Mistrzostwach Polski w skijoringu;
• 1979 zorganizowano pierwsze juwenalia;
• 14.06.1979 Waldemar Golanko ustanowił rekord Polski w skoku w dal (w kat. juniorów) wynikiem 

8.01m, zajął III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów;
• 1980 żeńska drużyna piłki siatkowej AZS AWF awansowała do II ligi;
• 18-19.05.1981 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekreacja fizyczna jako czynnik 

warunkujący zdrowie i efektywną pracę załóg”;
• 11-12.04.1982 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warsztat pracy nauczyciela  

wychowania fizycznego – stan i perspektywy”;
• 1982 drużyna lekkiej atletyki awansowała do I ligi;
• 1984/1985 w wyniku ustawy o szkolnictwie wyższym (z 1982 roku) przekształcono Filię w Wydział 

Zamiejscowy WF AWF Warszawa z siedzibą w Białej Podlaskiej;
• 1985 student Waldemar Golanko zdobył złoty medal w trójskoku na Halowych Mistrzostwach 

Polski;
• 1986 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja życiowa ludzi niepełnosprawnych”;
• 1988 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rok 1918 na Podlasiu”;
• 1989 odbył się zjazd absolwentów z okazji XX-lecia Uczelni;
• 12.04.1990 Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego przekształcono w Instytut Wychowania 

Fizycznego i Sportu;
• 16.12.1991 odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Aspekty kultury fizycznej dzieci i młodzieży  

ze wschodnich regionów kraju”;
• 1992 drużyna piłkarzy ręcznych AZS AWF awansowała do II ligi;
• 1992 drużyna siatkarzy AZW AWF awansowała do II ligi;
• 31.05.1993 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieś a kultura fizyczna”;
• 11-12.11.1994 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna a rodzina”;
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• 1994 na AMP w LA Hubert Makaruk zdobył złote medale w skoku w dal i w trójskoku;
• 25-27.05.1995 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka w sportowych grach 

zespołowych”;
• 1995 sekcja lekkiej atletyki AZS AWF awansowała do I ligi;
• 1995 po kilkuletniej przerwie drużyna podnoszenia ciężarów, jako jedyny zespół akademicki,  

powróciła do I ligi;
• 1995 odbył się Zjazd Absolwentów z okazji XXV-lecia Uczelni;
• 1995 drużyna piłkarzy ręcznych zdobyła tytuł akademickiego mistrza Polski (tytuł utrzymała  

do 2000 roku);
• 28-29.05.1996 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Korektywa w przed-

szkolu”;
• 21-23.06.1996 student Krystian Ciemała zdobył złoty medal w trójskoku na Mistrzostwach Polski 

Seniorów;
• 1996 oddano do użytku halę sportową (wym. 32 x 48 m z widownią na 500 miejsc);
• 1996 rozpoczęto budowę hali lekkoatletycznej;
• 6-7.06.1997 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Piłka nożna – teoria 

i praktyka”;
• w sezonie 1997/1998 drużyna piłkarzy ręcznych KS AZS AWF awansowała do ekstraklasy;
• 24-25.09.1998 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdolności koordynacyjne 

w grach zespołowych i sportach walki”;
• 9-11.09.1999 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju  

fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej”;
• 24-25.09.1999 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Optymalizacja struktury treningu 

i współzawodnictwa w sportach walki”;
• 2000 odbył się zjazd absolwentów z okazji XXX-lecia Uczelni;
• 2000 Olgierd Stański znalazł się wśród członków polskiej reprezentacji olimpijskiej (lekka  

atletyka – rzut dyskiem) na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Sydney;
• 2001 Instytut Wychowania Fizycznego przekształcono w Zamiejscowy Wydział Wychowania  

Fizycznego;
• 21.04.2001 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zabawy i gry ruchowe 

w wychowaniu fizycznym”;
• 2001 na MP Seniorów Marzena Wysocka i Olgierd Stański zdobyli złote medale w rzucie dyskiem;
• 26-27.04. 2002 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zabawy i gry  

ruchowe w sporcie dla wszystkich”;
• 16-18.05.2002 zorganizowano Międzynarodową Konferencje Naukową „Uwarunkowania  

rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej”;
• 19-21.09.2002 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce i rola turystyki  

w strategii społeczno-gospodarczej województw wschodniej Polski”;
• 2002 w drużynowych MP w klasie mistrzowskiej drużyna sekcji gimnastycznej AZS AWF  

zajęła I miejsce;
• 2003 drużyna koszykarzy AZS AWF awansowała do I ligi akademickiej;
• 2003 na X MP Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów Marta Kleszczyńska ustanowiła rekordy Polski 

w dwuboju, podrzucie i rwaniu;
• 2004 na mocy zarządzenia MENiS utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału  

Rehabilitacji macierzystej uczelni, który kształcić miał przyszłych fizjoterapeutów;
• 29-30.04.2004 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zabawy i gry  
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ruchowe w sporcie dla wszystkich”;
• 2-4.06.2004 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju dzieci 

i młodzieży wiejskiej”;
• 17-18.09.2004 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obserwacja i ocena działań 

zawodników w zespołowych grach sportowych”;
• 20-21.05.2005 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych 

„Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży”;
• 30-31.05.2005 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Koordynacyjne zdolności 

motoryczne w badaniach naukowych”;
• 24-26.06.2005 odbyły się pierwsze indywidualne MP Seniorów w LA organizowane przez Klub 

Sportowy AZS AWF (Marzena Wysocka i Andrzej Krawczyk zdobyli złote medale w rzucie dyskiem);
• 3.03.2006 przekazano do użytku pływalnię krytą i budynek dydaktyczno-socjalny AGAT;
• 20.05.2006 zorganizowano I Akademickie Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów, a w 2007 

odbyły się kolejne AMP;
• 6-7.06.2006 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju dzieci 

i młodzieży wiejskiej”;
• 14-15.09.2006 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Walory turystyczne Euroregio-

nu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej  
Europie”;

• 7-9.09.2007 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koordynacyjne zdolności moto-
ryczne w badaniach naukowych”;

• 2007 odbył się Trójmecz Międzypaństwowy Polska-Białoruś-Szwajcaria w Gimnastyce Sportowej 
kobiet i mężczyzn;

• w sezonie 2006/2007 drużyna AZS AWF piłkarzy ręcznych zajęła IV miejsce w I lidze, a na XXVI Mi-
strzostwach Polski Szkół Wyższych zajęła I miejsce;

• 28.01.2008 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Zamiejscowemu Wydziałowi 
WF uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej;

• 12-13.06.2008 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju 
dzieci i młodzieży wiejskiej”;

• 11-12.09.2008 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Potencjał turystyczny 
czynnikiem rozwoju regionalnego”;

• kwiecień 2008 odbyła się Ogólnouczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wybrane 
zagadnienia kultury fizycznej”;

• 2008 Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przekształcono w Zamiejscowy Wydział Wychowa-
nia Fizycznego;

• 2008/2009 wszczęto pierwsze przewody doktorskie w Wydziale;
• 3-6.06.2009 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Korektywa i kompensacja 

zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży”;
• 2009 odbyły się Mistrzostwa Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów oraz zawody I Ligi Lekkoatletycznej;
• październik 2009 zorganizowano Mistrzostwa Międzypaństwowe w Gimnastyce Sportowej Kobiet  

Polska-Białoruś;
• 2010 Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego przekształcono w Wydział Wychowania  

Fizycznego i Sportu;
• 16-17.09.2010 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Modern methods of mo-

tor learning in physical education, motor rehabilitation and sport”;
• 23-24.09.2010 miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola żywienia w zapobieganiu 

chorobom dietozależnym”;
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• 2010 dr Krzysztof Piech otrzymał tytuł doktora honoris causa Latvian Academy of Sport Education 
w Rydze;

• 04/05.2010 odbyła się XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych;
• 8-9.04.2011 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa z udziałem gości  

zagranicznych „Gry z piłką w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji”;
• 16-17.09.2011 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju 

dzieci i młodzieży wiejskiej”;
• czerwiec 2011 odbyły się XVIII Polsko-Ukraińsko-Białoruski Festiwal Siatkówki Studenckiej;
• 3.06.2012 Marcin Starzak zajął I miejsce w skoku w dal (8,12m) w XII Reunion International Villa 

De Bilbao w Hiszpanii;
• 21-23.09.2012 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej”;
• 2013 zorganizowano Mistrzostwa Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów i Mistrzostwa Polski  

AZS w LA;
• 2013 oddano do użytku laboratoria Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju;
• 2013 powstało Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji oraz hala sportowo-

widowiskowa przy ul. S. Marusarza;
• 11-12.05.2013 odbyła się Konferencja Naukowo-Metodyczna z udziałem gości zagranicznych 

„Nordic Walking na różnych etapach edukacji szkolnej”;
• 13-14.09.2013 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie, aktywność fizyczna, 

promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”;
• 22-28.09.2013 odbyła się IV edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły (Outdoor Sports and Recre-

ation Education Summer School 2013);
• 31.03.2014 decyzją Rektora AWF w Warszawie powołano Filię w Białej Podlaskiej;
• 6.06.2014 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Rozgrzewka koniecznym 

ogniwem „lekcji wychowania fizycznego z klasą” na przykładzie gier zespołowych”;
• 14.06.2014 zorganizowano I Memoriał Kazimierza Rybaka w Piłce Siatkowej Mężczyzn;
• 19.09.2014 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka kontrowersyjna  

na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”;
• 25-27.09.2014 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktywność ruchowa 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”;
• 21-22.02.2015 w 59 Mistrzostwach Polski Seniorów w LA w Toruniu Anna Starzak zajęła III miejsce 

w trójskoku, Krzysztof Żebrowski zajął II miejsce w biegu na 3000 m;
• 13-14.05.2016 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Metodyczno-Naukową „Dokąd 

zmierza współczesne wychowanie fizyczne? – propozycje zajęć fakultatywnych”;
• 5-7.09.2016 Zorganizowano Międzynarodowy Kongres Naukowy „Biomechanics 2016”;
• 17-18.09.2015 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Coordination abilities  

in physical education, sports and rehabilitation”;
• 15-17.09.2016 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej”;
• 22-23.09.2016 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current Trends in Sports  

Training and Performance”;
• 25-26.09.2016 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna –

promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”;
• 28.05.2016 odbył się I Rzut Ekstraklasy Ligii Lekkoatletycznej PZLA (Drużynowe Mistrzostwa Polski);
• 8-14.09.2016 odbyła się VII edycja Letniej Szkoły (Outdoor Sports and Recreation Education  
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Summer School 2013);
• 5.06.2017 odbyła się jubileuszowa XXV Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka;
• 23-24.09.2017 zorganizowano Mistrzostwa Polski U-16 w Lekkiej Atletyce (mały memoriał Janusza 

Kusocińskiego);
• 15-16.09.2017 zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową „Żywienie – aktywność  

fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”;
• 2018 prof. dr hab. Jerzy Sadowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Latvian Academy of Sport 

Education w Rydze;
• 22-23.03.2018 zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową przy współpracy  

z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu i Akademią Trenerską „Wieloletnie pro-
gramy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach  
sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym”;

• 25.05.2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Nie zamykajmy  
się w halach sportowych. Edukacja plenerowa szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji  
wychowania fizycznego we współczesnej szkole”;

• 12-14.09.2018 zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktywność ruchowa 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”;

• 19-23.09.2018 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów;
• w sezonie 2017/2018 piłkarze ręczni AZS AWF zajęli II miejsce w I lidze;
• 16.03.2019 odbył się jubileuszowy V Memoriał Kazimierza Rybaka w Piłce siatkowej Mężczyzn;
• w sezonie 2018/2019 piłkarze ręczni I-ligowego zespołu AZS AWF zdobyli III miejsce w lidze.



16 www.awf.edu.pl

Źródła:
1. Od Filii do Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej: zjazd absolwen-

tów  z okazji XXXV-lecia uczelni, 3-5 czerwca 2005 r., red. Teresa Jaślikowska-Sadowska.  
Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowa-
nia Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2005, 230 s.

2. 40 lat minęło... Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej: zjazd absolwentów z okazji 
40-lecia uczelni, 11-12 września 2010 r., red. Teresa Jaślikowska-Sadowska. Biała Podlaska: Akade-
mia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania 
Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2010, 484 s.

3. Od Filii do Filii: zjazd absolwentów z okazji Jubileuszu 45 lecia Filii Akademii Wychowania Fizycznego 
w Białej Podlaskiej, 12-13 września 2015, red. Teresa Jaślikowska-Sadowska. Biała Podlaska: Akade-
mia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, 2015, 297 s.

Redakcja: Anna Bodasińska, Krystyna Górniak

Opracowanie techniczne: Anna Kudelska-Huk, Katarzyna Daniluk, Aneta Łuć, Dorota Klekot, Aleksan-
dra Mielnik, Marta Pietruczuk, Monika Szot, Przemysław Kędra.

Skład: Przemysław Kizeweter

                                                                                              

Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wszystkie prawa zastrzeżone
Przedruk i reprodukcje w jakiejkolwiek postaci całości lub części bez pisemnej zgody wydawcy zabronione
Opracowane na podstawie oryginalnych tekstów dostarczonych przez Autorów



17 www.awf.edu.pl

NEWSLETTER JUBILEUSZOWY  
2019

www.awf.edu.pl

DO ZOBACZENIA ZA MIESIĄC! 


