
W uroczystym otwarciu wziêli 
udzia³  wiceminister eduka-
cji Krystyna Szumilas, rek-
tor AWF-u prof. Zbigniew 
Waœkiewicz oraz w³adze mia-
sta. 

Starania o utworzenie w Za-
brzu wydzia³u zamiejscowe-
go katowickiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego trwa³y 
kilka lat. Pomys³odawczyni¹ 
„œci¹gniêcia” uczelni do 
Zabrza by³a prezydent 
Ma³gorzata Mañka – Szulik, 
a w³adzom katowickiego AWF 
pomys³ siê spodoba³. 

Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji:
- Gratulujê pomys³u, gratulujê tempa, gratulujê sukcesu. 

Ma³gorzata Mañka Szulik – prezydent Zabrza 

- Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e po 2,5 roku, kiedy to zrodzi³ siê pomys³ 
utworzenia takiego oœrodka w Zabrzu, sta³o siê to faktem. Zabrze jest 
przyjazne m³odzie¿y, dlatego staramy siê wci¹¿ rozszerzaæ propozycje 
edukacyjne. 

Od ponad 60 lat dzia³a tu Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, od 15 lat  Politechnika Œl¹ska, 
teraz dochodzi do tego Akademia Wychowania Fizycznego.  
Zabrze jest znane ze swoich osi¹gniêæ sportowych dlatego jestem przekonana, ¿e ten za-
miejscowy oddzia³ AWF by³ tu po prostu bardzo oczekiwany. I je¿eli nawet z tych m³odych 
ludzi nie wyrosn¹ mistrzowie œwiata to z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ to osoby, dla których 
aktywnoœæ sportowa nie bêdzie li tylko pustym sloganem. 

Otwarcie zamiejscowego ośrodka katowickiej AWF w Zabrzu to zarówno ukoronowanie działań i tradycji sportowych 
miasta jak i otwarcie się na rozwój szkolnictwa wyższego. 

„Od¹ do radoœci” zainaugurowano 2 paŸdziernika dzia³alnoœæ zamiejscowego oœrod-
ka dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Kato-
wicach. W tym roku naukê na kierunku wychowanie fizyczne rozpoczê³o w nim 100 
studentów. Akt przekazania zmodernizowanego obiektu wrêczy³a rektorowi uczelni 
prof. Zbigniewowi Waœkiewiczowi prezydent miasta Ma³gorzata Mañka-Szulik.

G³ówn¹ siedzib¹ 
AWF w Zabrzu jest 
hala Pogoni przy 
ul. Wolnoœci. Dziêki 
staraniom w³adz mia-
sta budynek zosta³ 
zmodernizowany 
i przystosowany do 
potrzeb studentów.  

Powsta³o szeœæ sal wyk³a- 
dowych, pracownia kompute-
rowa na 36 stanowisk, sala 
audiowizualna na ponad 200 
osób oraz sala gimnastycz-
na. 
Do dyspozycji studentów s¹ 
dwie hale sportowe, sale 
odnowy biologicznej oraz 
si³ownia.  Przygotowano 
równie¿ pomieszczenia dla 
wyk³adowców i administracji, 

a tak¿e portierniê, szatniê, 
bufet oraz zaplecze sanitar-
ne. 

Koszt inwestycji 
wyniós³ 5,5 mln, 
z czego 85 proc. 
to dofinansowa-
nie pozyskane 
z Unii Europej-
skiej. 

Studenci korzystaæ bêd¹ 
tak¿e z bazy klubu  sportowe-
go przy ul. Jaskó³czej. Miasto 
planuje równie¿ przebudowê 
obiektu Walki Makoszowy 
przy ulicy Jaskó³czej na sta-
dion lekkoatletyczny, budowê 
boiska treningowego oraz 

pe³nowymiarowego basenu. 

W najbli¿szym czasie zmieni 
siê równie¿ wygl¹d zewnê- 
trzny hali Pogoni. Zostanie 
ona ocieplona a odtworzona, 
pierwotna elewacja obiektu 
bêdzie nawi¹zywaæ do zlo-
kalizowanego w s¹siedztwie 
Skansenu Górniczego Królo-
wa Luiza.

Obecnie wydzia³ w Zabrzu 
kszta³ci studentów na kie-
runku wychowanie fizyczne. 
70 proc. zajêæ odbywa siê na 
miejscu, pozosta³e w Katowi-
cach. 

W przysz³oœci planowane 
jest uruchomienie kolejnych 
dwóch kierunków: turystyki 
i rekreacji oraz zarz¹dzania 
sportem. 

Nowoczesna baza 
dydaktyczna i sportowa

Ta zabrzañska inwestycja jest przyk³adem na to, ¿e potrafimy 
zagospodarowaæ to, co daje nam uczestnictwo we wspólnej Europie. 
Wykorzystujemy unijną pomoc na tworzenie nowych inwestycji, które 
spe³niaj¹ istotn¹ rolê w ¿yciu miasta. 

Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e obiekty sportowe bêd¹ s³u¿yæ nie tylko studentom ale równie¿ 
innym mieszkañcom. 

Umowê w tej sprawie podpi-
sano w kwietniu. 

-  Dziêkujê Panu Rektorowi, 
¿e uwierzy³ w Zabrze – mówi³a 
Pani Prezydent. - Studen-
tom ¿yczê wspania³ych osi¹- 
gniêæ i takiej determinacji 
w zdobywaniu wiedzy jaka 
towarzyszy³a nam wszystkim 
przy tworzeniu tego zamiej-
scowego oddzia³u.

- Dla naszej Uczelni jest 
to szansa rozwoju. Miasto 
mo¿e pochwaliæ siê bogaty-
mi tradycjami sportowymi, 
zaoferowa³o równie¿ bardzo 
dobre obiekty, w których stu-
denci bêd¹ mogli siê kszta³ciæ 
teoretycznie i odbywaæ zajêcia 
praktyczne – podsumowa³  
rektor Waœkiewicz.


