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Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

W roku 2010 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kuku-
czki w Katowicach obchodzi jubileusz 40-lecia. Uczelnia nasza rozpoczę-
ła działalność w roku 1970, kiedy to na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów, na bazie Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego
powołano Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Katowicach, w roku
1979 przekształconą następnie w Akademię Wychowania Fizycznego.

Fot. 1. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego 1970/1971.
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach.
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Jubileusz ten stał się dobrą okazją do zaprezentowania dokumen-
tacji fotograficznej obrazującej dzieje naszej Alma Mater. Pracownicy
Biblioteki, po zgromadzeniu zdjęć z poszczególnych inauguracji roku
akademickiego, a także „ściągnięciu” ich z prywatnych zbiorów wielu
dydaktyków naszej Uczelni postanowili zaprezentować je na Jubileu-
szowej Wystawie. Znalazły się tam zarówno zdjęcia „zabawne” - z AW-
Faliów i innych rozrywkowych imprez, balów, obozów studenckich itp.,
jak i te bardziej „poważne” – z inauguracji, spotkań wigilijnych, kongre-
sów zagranicznych, nadawania tytułów honorowych itd.

Prezentujemy także zdjęcia dostarczone przez trenerów i sportow-
ców z różnych imprez sportowych, na których zdobywali medale i cen-
ne trofea. Podziwiając osiągnięcia naszych zawodników cisną się słowa
„Ody do Sportu” napisanej przez Pierre’a de Coubertina: „O Sporcie,
tyś jest Radością! Na zew twój ciało rozkwita weselem, oczy się śmieją
i krew szybciej krąży. Myśli się stają czystsze i jaśniejsze. Pierzchają
troski udręczonych smutkiem, a pełni życia kosztują szczęśliwi”
(Coubertin). Uwagę przyciągają również zdjęcia J.M. Rektorów, którzy
wspólnie bawią się z bracią studencką, nie bacząc na dzielący ich dy-
stans, ani profesorskie tytuły…Wszystko to można obejrzeć na naszej
Jubileuszowej Wystawie, do której zwiedzania serdecznie zapraszamy.

Fot. 2. Studentki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Zajęcia z gimnastyki
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W trakcie całego Roku Jubileuszowego Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach chcielibyśmy kontynuo-
wać „historię zdjęciem pisaną”, a przez to przybliżyć i niejednokrotnie
pokazać z innej strony sylwetki tych, którzy ją tworzyli. Wspominając
historię życia i osiągnięć naszych pracowników, studentów, sportow-
ców chcemy podziękować im za stworzenie podwalin dla nowych poko-
leń – miłośników kultury fizycznej i sportu.

Fot. 3. Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
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