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wstęp

Pomorze zachodnie ma już 60-letnią historię kształcenia nauczycieli 
wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji. Początki średniego 
szkolnictwa z zakresu wychowania fizycznego wiążą się ze stargardem 
szczecińskim. 1 września 1950 roku odbyła się tu uroczysta inauguracja roku 
szkolnego w nowo powstałym Liceum Pedagogicznym towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci o specjalności wychowanie fizyczne1. Liceum funkcjonowało 
przez dziesięć lat (1950–1960). kolejnym miejscem kształcenia przyszłych 
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów (jak również w dalszych 
latach trenerów różnych dyscyplin sportu) był szczecin. Funkcjonowały tak: 
technikum wychowania Fizycznego (1952–1961), studium nauczyciel-
skie (1957–1961), ii studium nauczycielskie (1958–1968), wyższa szkoła 
nauczycielska (1968–1973), wyższa szkoła Pedagogiczna (1973–1985), 

1 r. warszawski, kształcenie kadr wychowania fizycznego w województwie szczecińskim 
w liceum pedagogicznym w stargardzie w latach 1950–1960, wsn wwF, szczecin 1971 
(praca dyplomowa).
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studium nauczycielskie w zespole szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Olim-
pijczyków Polskich (1985–1992). Obecnie nauczyciele wychowania fizycz-
nego kształcą się w instytucie kultury Fizycznej wydziału nauk Przyrodni-
czych uniwersytetu szczecińskiego (od 1 października 1985 roku) i instytucie 
kultury Fizycznej Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu2.

celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych działań 
statutowych instytutu kultury Fizycznej Państwowej wyższej szkoły zawo-
dowej w wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

Fakty z historii powstania instytutu kultury Fizycznej Pwsz w wałczu

w Państwowej wyższej szkole zawodowej w wałczu przygotowania 
organizacyjne do utworzenia nowego kierunku studiów – wychowania fizycz-
nego – trwały prawie dwa lata (2005–2006). „Już w październiku i listopadzie 
2005 roku odbyło się w szczecinie kilka spotkań prorektora Pwsz w wałczu 
prof. dr Piotra sulikowskiego (który reprezentował JM rektora prof. dr hab. 
ignacego Dziedziczaka) z dyrektorem ikF us dr hab. prof. us Jerzym eiderem, 
na których były omawiane sprawy związane z przygotowaniem odpowiednich 
dokumentacji niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku wychowanie fizyczne”3. ważnym argumentem przy sfina-
lizowaniu wniosku do Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego był fakt, iż 
ikF wnP us zapewnił pełną obsadę pracowników naukowo-dydaktycznych 

2 J. eider (red.), Magisterskie studia z wychowania fizycznego w szczecinie (1975–2005), 
szczecin 2006; J. eider, sportowcy, trenerzy – szczecińscy absolwenci studiów magisterskich, 
kierunek wychowanie fizyczne, szczecin 2005; J. eider, P. eider, A. Drohomirecka, 20 lat insty-
tutu kultury fizycznej w strukturze uniwersytetu szczecińskiego, (w:) Człowiek i środowisko 
przyrodnicze pomorza zachodniego, t. ii. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku – teo-
ria i praktyka, red. J. eider, szczecin 2006, s. 13–24; e. klamżyńska, 25-lecie Viii liceum 
ogólnokształcącego im. olimpijczyków polskich w szczecinie, zuPiw J. Plewnia, szczecin 
1996; H. Laskiewicz, instytut kultury fizycznej w szczecinie (1950–2000), szczecin 2001; 
t. Mieczkowski, Cele i zadania kierunkowe badań oraz studiów wyższych w zakresie kultury 
fizycznej na pomorzu zachodnim, (w:) organizacja badań nad rozwojem kultury fizycznej 
i turystyki, red. cz. Piskorski, szczecin 1972, s. 8–21; t. Mieczkowski, szczecińskie technikum 
Wychowania fizycznego, Prace wydziału wychowania Fizycznego wsP, nr 1, szczecin 1974, 
s. 107–135; t. Mieczkowski, z. Mieczkowska, kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego 
w szczecinie w 35-leciu prl, Prace wydziału wychowania Fizycznego wsP, nr 5, szczecin 
1984, s. 127–145.

3 J. eider, kierunek studiów Wychowanie fizyczne na pomorzu zachodnim, zeszyty 
naukowe uniwersytetu szczecińskiego nr 583, Prace instytutu kultury Fizycznej, szczecin 
2009, nr 26, s. 65.
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stanowiących wymagane minimum kadrowe (trzech samodzielnych pracow-
ników oraz sześciu doktorów z nauk o kulturze fizycznej). w dniu 21 grudnia 
2005 roku senat Pwsz w wałczu pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniował 
wniosek o uruchomienie kierunku wychowanie fizyczne4. także rada Miasta 
wałcza 7 lutego 2006 roku poparła starania Pwsz o utworzenie na uczelni 
kierunku nauczycielskiego – wychowanie fizyczne5. w dniu 29 września 2006 
roku Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał Pwsz w wałczu zgodę 
na prowadzenie studiów i stopnia na kierunku wychowanie fizyczne6. z róż-
nych względów organizacyjnych uczelnia uruchomiła nowy kierunek dopiero 
od roku akademickiego 2007/2008. zarządzeniem rektora Pwsz w wałczu 
z dnia 28 września 2007 roku został utworzony (po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez senat uczelni) instytut kultury Fizycznej7.

w wyniku postępowania egzaminacyjnego na rok akademicki 2007/2008 
przyjęto 28 kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne, specjalność 
nauczycielska – studia stacjonarne. w dniu 3 października 2007 roku odbyła 
się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w auli budynku 
nr 7 Pwsz w wałczu przy ul. wojska Polskiego 99. wykład inauguracyjny 
na temat „kierunek studiów wychowanie fizyczne na Pomorzu zachodnim” 
wygłosił dyrektor ikF dr hab. prof. Pwsz Jerzy eider.

kształcenie studentów

Obecnie (stan na 26 maja 2010 roku) w ikF Pwsz w wałczu studiuje 
na kierunku wychowanie fizyczne specjalność nauczycielska z dodatkową 
specjalnością gimnastyka korekcyjna 155 studentów w systemie stacjonarnym 
(tabela 1). Mężczyźni stanowią 72,9% ogółu, natomiast kobiety 27,1%. naj-
więcej słuchaczy jest na pierwszym roku. szczegółowa analiza zamieszkania 

4 uchwała nr 52/2005 senatu Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu, wałcz, 
21 grudnia 2005 roku.

5 uchwała nr iv/sXXXiv/285/06 rady Miasta w wałczu z dnia 7 lutego 2006 r., wałcz 
2006.

6 Decyzja Mnisw z dnia 29 września 2006 roku nadająca Pwsz w wałczu uprawnie-
nia do prowadzenia studiów... (Dsw-2Br-4002–203/06); uchwała nr 12/6/2006 Prezydium 
Państwowej komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wniosku Pwsz 
w wałczu, warszawa 2006.

7 zarządzenie nr 22/2007 rektora Pwsz w wałczu z dnia 28 września 2007 r., Pwsz, 
wałcz 2007.
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poszczególnych studentów wykazała, że 42,6% jest mieszkańcami samego 
wałcza, natomiast 18,1% mieszka w miejscowościach powiatu wałeckiego. 
tylko 7,1% jest mieszkańcami innych miejscowości województwa zachod-
niopomorskiego. Aż 32,9% studentów mieszka na stałe poza województwem 
zachodniopomorskim, przy czym są to miejscowości leżące w pobliżu naszego 
województwa (np. Piła, złotów). studenci „wałeccy” (miasto, powiat) zatem 
stanowią 60,7% ogółu studiujących w ikF Pwsz w wałczu.

tabela 1

struktura liczebności zamieszkania studentów ikF Pwsz w wałczu

Rok 
studiów

Liczebność (n)*

studiujących wałcz
Miejscowo-
ści powiatu 
wałeckiego

inne miej-
scowości 

województwa 
zachodniopo-

morskiego

Miejscowości 
poza woje-
wództwem 

zachodniopo-
morskim

k M R k M R k M R k M R k M R
i 19 54 73 8 18 26 4 11 15 1 4 5 6 21 27
ii 11 46 57 3 24 27 2 9 11 1 2 3 5 11 16
iii 12 13 25 5 8 13 1 1 2 - 3 3 6 1 7

Ogółem 42 113 155 16 50 66 7 21 28 2 9 11 17 33 50

k – kobiety, M – mężczyźni, r – razem
* – stan na 24.05.2010 r.

Źródło: opracowanie własne.

w gronie studiujących jest wielu sportowców uprawiających różne 
dyscypliny. najbardziej utytułowanymi są: kajakarz Paweł Baraszkiewicz 
– uczestnik iO w Atlancie (1996), sydney (2000, srebrny medal), Atenach 
(2004), Pekinie (2008), 9-krotny medalista MŚ, 9-krotny medalista Me, wie-
lokrotny mistrz Polski; żeglarz kacper ziemiński – uczestnik iO w Pekinie 
(2008, 19. miejsce).

realizacja programu studiów zapewnia studentom harmonijny rozwój 
tak umysłowy, jak i fizyczny (sprawnościowy). zdobywają bowiem obszerną 
wiedzę z zakresu kultury fizycznej, zachowań prozdrowotnych, technik wyko-
nania i metodyki nauczania różnych dyscyplin i konkurencji sportowych 
oraz współczesnych zajęć rekreacyjnych. Obecni studenci iii roku ikF będą 
pierwszymi absolwentami kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością 
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nauczycielską i dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna. większość 
przygotowywanych przez nich prac licencjackich związana jest m.in. z:

a) tematyką historyczną lokalnych, regionalnych klubów sportowych;
b) zagadnieniami dotyczącymi lekkoatletycznego wunderteamu;
c) badaniami sprawności motorycznej osób będących w różnym wieku 

(dzieci, młodzież szkolna, mieszkańcy wałcza i okolic);
d) prowadzonym stylem życia (tabela 2).

studia i stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu 
zawodowego licencjata. Absolwenci są przygotowani do: „pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy 
i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewa-
luacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie”8. 
należy podkreślić, iż absolwenci ikF Pwsz w wałczu będą odbywać studia 
ii stopnia (magisterskie) przede wszystkim w instytucie kultury Fizycznej 
uniwersytetu szczecińskiego.

tabela 2

tematyka wybranych prac licencjackich studentów ikF

Lp. Autor pracy temat pracy Lp. Autor pracy temat pracy

1 Joanna 
Gudwiłowicz

Historia i działalność 
klubu Piłkarskiego 

Orzeł wałcz
6 katarzyna 

Podoba
Profilaktyka wad koń-
czyn dolnych u dzieci 

w wieku przedszkolnym

2 natalia 
kosecka

zdolności motoryczne 
wśród dziewcząt LO nr 

2 w wałczu
7 Aneta 

sadłowska
Problematyka nadwagi 

i otyłości u dzieci 
sP nr 1 w Pile

3 Magdalena 
krzyszka

rekreacja, sport 
w wałczu 8 karolina 

stańczyk

Historia Międzyzakłado-
wego Ludowego klubu 

sportowego 
„włókniarz” Okonek

4 Agnieszka 
Malczewska

Aerobik rekreacyjny 
jako forma ruchowa 
zdrowego stylu życia

9 edyta 
węglewska

uczestnicy zajęć tanecz-
nych breakdance w Pile

5 Magdalena 
Ogrodowska

członkowie wunder-
teamu na spotkaniach 

ze studentami ikF 
Pwsz w wałczu

10 sandra woś Historia i działalność 
uks „Libero” wałcz

Źródło: opracowanie własne.

8 standardy kształcenia dla kierunku studiów: wychowanie fizyczne, zał. nr 113 do rozpo-
rządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., warszawa 2007, s. 1.
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działalność ikF Pwsz na rzecz społeczności, instytucji, stowarzyszeń 
lokalnych, regionalnych

najistotniejszym zadaniem uczelni – Pwsz w wałczu – jest kształcenie 
studentów na prowadzonych kierunkach, specjalnościach, przede wszystkim 
w celu przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej, kontynuowania 
nauki na ii stopniu magisterskim. Do głównych zadań należą także wszelkiego 
rodzaju działania na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z instytucjami, 
stowarzyszeniami, klubami odpowiedzialnymi za kulturę fizyczną promują-
cymi aktywny, zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
– mieszkańców wałcza. w krótkim okresie działalności instytutu kultury 
Fizycznej (od października 2007 roku) jego pracownicy i studenci zorganizo-
wali kilka imprez, przedsięwzięć naukowych, organizacyjnych, sportowych, 
rekreacyjnych lub byli ich współorganizatorami. Oto niektóre z nich:

1) spotkanie młodzieży akademickiej Pwsz z członkami wunderteamu.
w dniach 18–20 kwietnia 2008 roku odbył się w wałczu ii zjazd Pol-

skiego Lekkoatletycznego wunderteamu. w pierwszym dniu, tj. 18 kwietnia, 
w auli Pwsz zaproszeni goście spotkali się ze studentami i pracownikami 
wałeckiej uczelni. Było to historyczne i wyjątkowe spotkanie, na którym 
m.in. studenci instytutu kultury Fizycznej recytowali wiersze różnych auto-
rów o tematyce olimpijskiej, zadawali gościom pytania, słuchając z zacieka-
wieniem ich odpowiedzi. członkowie wunderteamu byli mile zaskoczeni tym, 
że organizatorzy wystawy (urząd Miasta wałcza, ikF Pwsz) mają w swoich 
zbiorach i dokumentach interesujące, unikatowe fotografie, materiały archi-
walne przedstawiające życie sportowe obecnych na spotkaniu gości.

2) konferencja naukowa pt. „wunderteam – tradycje i współczesność 
sportu wałeckiego”.

Organizatorem tej konferencji był ikF Pwsz w wałczu i urząd Mia-
sta wałcza9. konferencja odbyła się 19 kwietnia 2008 roku w centralnym 
Ośrodku sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w wałczu-Bukowinie 
w ramach ii zjazdu Polskiego Lekkoatletycznego wunderteamu oraz Xv 
Jubileuszowego wałeckiego Biegu ulicznego im. zdzisława krzyszkowiaka 

9 J. eider, P. eider, idea i ruch olimpijski w działalności instytutów kultury fizycznej uni-
wersytetu szczecińskiego i państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Wałczu, zeszyty naukowe 
uniwersytetu szczecińskiego nr 583, Prace instytutu kultury Fizycznej, szczecin 2009, nr 26, 
s. 73–79.
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(18–20 kwietnia 2008 roku). Prelegentami byli przede wszystkim pracownicy 
i studenci ikF Pwsz w wałczu, pracownicy urzędu Miasta wałcza, przed-
stawiciele wunderteamu. na szczególne podkreślenie zasługuje fakt czyn-
nego uczestnictwa aż 8 studentów i roku ikF (obecnie kończą studia). swoje 
opracowania przygotowywali pod kierunkiem dr. Marka Łyskawy w ramach 
przedmiotu Historia kultury fizycznej (tabela 3). wystąpień prelegentów 
wysłuchało liczne grono zaproszonych gości, wśród których byli członkowie 
wunderteamu (np. kazimierz zimny, zbigniew Makomaski, witold Baran), 
władze: miasta, starostwa, OPO, Pwsz, jak również działacze, trenerzy lokal-
nych klubów sportowych, studenci ikF Pwsz i wiele innych osób związanych 
z kulturą fizyczną wałcza i powiatu.

tabela 3

tematyka konferencji naukowej, wałcz, 18–20 kwietnia 2008 r.

Lp. Autorzy 
opracowań tytuł wystąpienia Jednostka

1 2 3 4

1 Marek 
Łyskawa

idea olimpijska w Pol-
sce (1918–2008).

instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu; 
instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

2 Jerzy eider1, 2, 
Paweł eider2

Państwowa wyższa 
szkoła zawodowa 
instytut kultury 

Fizycznej w wałczu – 
zadania statutowe

1. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu.
2. instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

3 Alfred 
Mikłaszewicz

wałcz miastem sportu 
– wałeckie środowi-

sko olimpijskie
urząd Miasta wałcza

4 roman Gniot sportowa monografia 
wałcza urząd Miasta wałcza

5 zdzisław 
Ryder

cOs – OPO 
w wałczu – pokaz 

multimedialny
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w wałczu

6 waldemar 
rogulski

Działalność sportowa 
szkoły Mistrzostwa 

sportowego w wałczu
szkoła Mistrzostwa sportowego w wałczu

7 Janusz 
Jackowski

Powody i przyczyny 
wyboru wałcza 

na ośrodek szkolenia 
biegów średnich 

i długich

Wunderteam
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Lp. Autorzy 
opracowań tytuł wystąpienia Jednostka

8
witold Baran, 

kazimierz 
zimny

wunderteam – wspo-
mnienia członków Wunderteam

9
Milena 
Janas1, 
Łukasz 
Gniot2

wykorzystanie w tre-
ningu sportowym 

walorów przyrodni-
czych OPO – jego 
okolic w wałczu.

1. zespół szkół nr 3 w wałczu
2. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu

10

Łukasz 
Gniot1, 
Milena 
Janas2, 

Jerzy eider3

Historia wałeckiego 
Biegu ulicznego

1. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu
2. zespół szkół nr 3 w wałczu
3. instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

11 Magdalena 
Ogrodowska

Pojęcie i miejsce 
Wunderteamu 

w powojennych dzie-
jach polskiej lekkiej 

atletyki

studentka ikF Pwsz w wałczu

12 Agnieszka 
Malczewska

Olimpijczycy wun-
derteamu (kobiety) studentka ikF Pwsz w wałczu

13 karolina 
stańczyk

Olimpijczycy wun-
derteamu (mężczyźni) studentka ikF Pwsz w wałczu

14

Magdalena 
krzyszka,

edyta 
węglewska,

Aneta 
sadłowska

wkład biegaczy, 
skoczków i mio-
taczy w sukcesy 

polskiej reprezentacji 
lekkoatletycznej

studentki ikF Pwsz w wałczu

15 Piotr czaiński
rywalizacja lekkoatle-
tyczna Polska – usA 
w latach 1958–1963

studentka ikF Pwsz w wałczu

16 karolina 
karpowicz

trenerzy – twórcy 
Wunderteamu studentka ikF Pwsz w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

3) Ponowne spotkanie młodzieży akademickiej Pwsz z przedstawicie-
lem wunderteamu.

na zaproszenie władz miasta w wałczu w kwietniu 2009 roku przeby-
wali przedstawiciele lekkoatletycznego wunderteamu. w programie swojego 
pobytu mieli m.in. spotkanie ze społecznością akademicką Pwsz zorga-
nizowane 18 kwietnia. studenci i roku instytutu kultury Fizycznej (obec-
nie ii roku) zaprezentowali najważniejsze osiągnięcia sportowe obecnych 
w auli gości. wszyscy lekkoatleci otrzymali okolicznościowe grawertony 
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z podziękowaniem za ich osiągnięcia sportowe. uczestnicy spotkania obejrzeli 
również interesujący film o członkach wunderteamu pt. na bieżni pamięci.

4) turniej piłkarski klas maturalnych.
Państwowa wyższa szkoła zawodowa instytut kultury Fizycznej pro-

wadzi całoroczną akcję promocyjną mającą na celu pozyskiwanie kandy-
datów na studia, w tym na kierunek wychowanie fizyczne. corocznie jest 
organizowany halowy turniej piłkarski o puchar dyrektora ikF. uczestniczą 
w nim klasy maturalne oraz inne zaproszone zespoły (tabele 4, 5). Dotych-
czas – dwukrotnie turniej wygrywały drużyny zespołu szkół nr 2 w wałczu 
(tabela 5). Łącznie w zmaganiach uczestniczyło 250 piłkarzy nożnych, w tym 
wielu grających na co dzień w lokalnych, regionalnych zespołach niższych 
klas rozgrywkowych.

tabela 4

turniej halowy piłki nożnej o puchar dyrektora ikF Pwsz w wałczu

turniej Data
Liczba 

uczestniczących 
zespołów

Ogólna 
liczba 

grających 
piłkarzy

reprezentacja ikF Pwsz

Ogółem
rok studiów

i ii iii
i 04.01.2008 6 60 10 10 - -
ii 09.01.2009 8 90 18* 10 8 -
iii 26.03.2010 8 100 10 9 1 -

* uczestniczyły dwie drużyny z ikF Pwsz w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

tabela 5

końcowa klasyfikacja turniejów piłkarskich

Miejsce 
w turnieju

nazwa zespołu
i turniej ii turniej iii turniej

i zespół szkół nr 2 
w wałczu

zespół szkół nr 2 
w wałczu Pwsz – ikF w wałczu

ii Pwsz – ikF w wałczu Pwsz – ikF w wałczu zespół szkół nr 1 
w wałczu

iii zespół szkół nr 1 
w wałczu

zespół szkół nr 2 w wał-
czu (klasy pierwsze)

zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu
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Miejsce 
w turnieju

nazwa zespołu
i turniej ii turniej iii turniej

iV zespół szkół nr 3 
w wałczu

zespół szkół nr 1 
w wałczu

100. Batalion Łączności 
w wałczu

V
zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu

zespół szkół nr 3 
w wałczu

zespół szkół nr 3 
w wałczu

Vi
zespół kolegiów 
nauczycielskich 
w wałczu

zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu

12. Baza Lotnicza 
w Mirosławcu

Vii --- Pwsz – ii zespół 104. Batalion 
zabezpieczenia

Viii --- 104. Batalion zabezpie-
czenia w wałczu

zespół szkół nr 2 
w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

5) zajęcia z aerobiku rekreacyjnego dla wałeckich kobiet.
z inicjatywy pracowników ikF Pwsz oraz dzięki wsparciu finanso-

wemu urzędu Miasta wałcza były prowadzone w hali sportowej Pwsz zajęcia 
z aerobiku rekreacyjnego (23 marca – 31 grudnia 2008 roku). uczestniczkami 
tej ciągle modnej formy ruchowej było ponad 80 kobiet – mieszkanek wał-
cza w wieku od 14 do 62 lat. zajęcia były prowadzone przez instruktorkę 
fitnessu dwa razy w tygodniu przez 45 minut. każda z pań przed przystąpie-
niem do pierwszych zajęć uczestniczyła w badaniach ankietowych i spraw-
nościowych w zakresie wybranych zdolności motorycznych, jak również wad 
postawy. Badania przeprowadzili pracownicy ikF Pwsz w wałczu, a wyniki 
są przedmiotem opracowań naukowych. zajęcia cieszyły się olbrzymim 
zainteresowaniem wałeckich kobiet, o czym świadczyła ciągle zwiększająca 
się liczebność ćwiczących. nie są kontynuowane ze względu na trudności 
finansowe.

6) udział studentów ikF Pwsz w wałeckich biegach ulicznych.
Głównym organizatorem wszystkich wałeckich biegów ulicznych jest 

Miejski Ośrodek sportu i rekreacji, urząd Miasta wałcza. w ostatnich trzech 
latach jednym ze współorganizatorów jest ikF Pwsz. naczelnym celem orga-
nizowanych biegów jest promowanie biegania (wyczynowego, rekreacyjnego) 
oraz prowadzenia aktywnego, zdrowego stylu życia osób będących w różnym 
wieku. rywalizacja sportowo-rekreacyjna odbywa się w kilku kategoriach 
wiekowych i na kilku dystansach. w programach imprez jest zawsze bieg 
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główny – open kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km. uczestnikami rekre-
acyjnego biegania są studenci instytutu kultury Fizycznej Pwsz w wałczu. 
Dotychczas startowali w trzech edycjach biegowych:

– 20 kwietnia 2008 roku w Xv Ogólnopolskim wałeckim Biegu ulicz-
nym im. zdzisława krzyszkowiaka;

– 19 kwietnia 2009 roku w Xvi Ogólnopolskim wałeckim Biegu ulicz-
nym im. zdzisława krzyszkowiaka;

– 7 maja 2010 roku w biegu „Polska biega” (impreza pod patronatem 
„Gazety wyborczej”).

studenci biegają w koszulkach z logo uczelni z napisem instytut kultury 
Fizycznej. Poprzez swoje czynne uczestnictwo promują zdrowy styl życia 
oraz kierunek studiów. corocznie uczestnicy wałeckich biegów, mieszkańcy 
wałcza i okolic mają możliwość wymiany zdań ze studentami na temat spe-
cyfiki studiowania na atrakcyjnym kierunku wychowanie fizyczne specjalność 
nauczycielska z dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna.

7) Działalność klubu uczelnianego Akademickiego związku sporto-
wego Pwsz w wałczu w środowisku wałeckim.

Do podstawowych zadań uczelni należy m.in. „stwarzanie warunków 
do rozwoju kultury fizycznej studentów”10. Jednym ze sposobów realizowania 
tego zadania jest działalność statutowa klubu uczelnianego Akademickiego 
związku sportowego Pwsz w wałczu. na wniosek JM rektora dr hab. 
prof. nadzw. Jolanty witek odbyło się w dniu 26 maja 2010 roku zebranie 
założycielskie ku Azs Pwsz w wałczu. w gronie 18 osób – założycieli 
klubu – byli przedstawiciele uczelni, miasta, starostwa, klubów lokalnych, 
szkół i studentów11. został wybrany zarząd klubu z prezesem dr. Bogdanem 
wankiewiczem – starostą wałeckim – na czele. celem nowo utworzonego 
klubu jest m.in. „upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pod-
noszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności aka-
demickiej, jak też innych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży” oraz rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku aka-
demickim, jak też innych środowiskach12. Działalność klubu akademickiego 

10 statut Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu, wałcz 2007, s. 2.
11 Protokół z zebrania założycielskiego ku Azs Pwsz w wałczu, wałcz, 26 maja 2010 

roku.
12 statut klubu uczelnianego Akademickiego związku sportowego Państwowej wyższej 

szkoły zawodowej w wałczu, wałcz, 26 maja 2010 roku, s. 2.
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jest skierowana nie tylko do młodzieży studenckiej, ale również do uczniów 
– sportowców lokalnych klubów, ich trenerów, działaczy sportowych. zarząd 
klubu Azs po konsultacjach ze środowiskiem sportowym wałcza i regionu 
powoła w najbliższym czasie priorytetową sekcję sportową (określonej dyscy-
pliny sportu), która będzie godnie reprezentowała ku Azs Pwsz w wałczu 
w rozgrywkach wyższego szczebla. w zespole rozgrywkowym będą nie tylko 
studenci, ale również młodzież szkolna wałcza i okolic.

wnioski

Od 28 września 2007 roku w Państwowej wyższej szkole zawodowej 
w wałczu funkcjonuje instytut kultury Fizycznej prowadzący studia i stopnia 
na kierunku wychowanie fizyczne.

Obecnie w instytucie kultury Fizycznej Pwsz studiuje 155 studentów 
w systemie stacjonarnym (stan na 26 maja 2010 roku).

studenci mieszkający w wałczu i powiecie stanowią 60,7% ogółu stu-
diujących w ikF (trzy roczniki).

Pracownicy i studenci ikF Pwsz realizują statutowe zadania uczelni,  
m.in. poprzez różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej i regional-
nej: organizując konferencję naukową, spotkania z członkami wunderteamu, 
imprezy sportowo-rekreacyjne. Przyczyniają się do rozwoju społeczności 
wałeckiej.

Aktualni studenci ikF Pwsz istotnie promują studiowany kierunek 
wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska z dodatkową specjalno-
ścią gimnastyka korekcyjna) poprzez rozmowy z młodszymi koleżankami 
i kolegami, rówieśnikami, przekazując im szczegółowe informacje o funkcjo-
nowaniu instytutu, programie nauczania, stypendiach, obozach sportowych, 
panującej atmosferze studenckiej itd.

realizacja celów statutowych przez utworzony klub uczelniany Aka-
demickiego związku sportowego Państwowej wyższej szkoły zawodowej 
w wałczu istotnie wpłynie na rozwój sportowy i zdrowotny społeczności 
akademickiej, dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wałcza, regionu, 
województwa.
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