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IN MEMORIAM DR. TADEUSZA ZARADKIEWICZA
– NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO,
ZAS£U¯ONEGO PEDAGOGA
I PRODZIEKANA d/s NAUKI W ZAMIEJSCOWYM
WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W BIA£EJ PODLASKIEJ

(8 IV 1948 – 26 V 2011)

„Ze smutku bowiem œmieræ nastêpuje:
smutek serca ³amie si³ê.”
Syr 38,18

Ponad pó³ roku minê³o od œmierci naszego przyjaciela i kolegi doktora Tadeusza Zaradkiewicza. Nie widujemy Go ju¿ na
korytarzach naszej Uczelni, nie wita nas stoickim spokojnym,
lekkim uœmiechem na twarzy, nie s³u¿y te¿ studentom, przez
których by³ doceniany i szanowany. Odczuwa siê dziœ ogromny fizyczny brak Jego osoby. Pozosta³ w naszej pamiêci jako
niekwestionowany autorytet moralny zwyk³ego, normalnego
cz³owieka i oddanego nauczyciela akademickiego i pedagoga
wielu pokoleñ studentów. W tej codziennej pogoni zatrzymajmy siê na chwilê, wspomnijmy Go i przywróæmy Pamiêæ o Nim
na ³amach niniejszego kwartalnika z którym by³ zwi¹zany.
Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 30 maja 2011 r.
na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowej w Bia³ej Podlaskiej.
W ostatniej drodze towarzyszy³a Mu najbli¿sza Rodzina, grono przyjació³ oraz liczna spo³ecznoœæ akademicka, której
by³ oddany do ostatnich dni. Mia³ przed sob¹ jeszcze wiele
wyzwañ, problemów do rozwi¹zania, pracowa³ równie¿ nad
sfinalizowaniem pracy habilitacyjnej. By³ w pe³ni si³, które nie
zosta³y wykorzystane w ró¿nych wymiarach ¿ycia rodzinnego
i zawodowego. Odszed³ do wiecznoœci nagle, niespodziewanie,
a tam oczekiwa³a na Niego ukochana Jadzia, która by³a najwiêksz¹ mi³oœci¹ Jego ¿ycia. Têskni³ za Ni¹ bardzo. Stanowili ze
sob¹ piêkn¹, harmonijn¹ parê, wzajemnie siê uzupe³niaj¹c¹
i wspieraj¹c¹. Ogromny smutek i têsknota za swoj¹ Jadzi¹
odebra³a mu z pewnoœci¹ si³ê na walkê z chorob¹.
Dr Tadeusz Zaradkiewicz urodzi³ siê 8 kwietnia 1948 r.
w Makowie Mazowieckim, w rodzinie robotniczej Aleksandra
i Marii z d. Kiljañczyk. Naukê na szczeblu szko³y podstawowej
odbywa³ w latach 1955-1962 w Pu³tusku. W mieœcie tym
kontynuowa³ naukê na poziomie szko³y œredniej w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, gdzie po z³o¿eniu egzaminów koñcowych
w 1966 r. uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci. Ogromny wp³yw
na Jego dalsze ¿ycie i wkraczanie w doros³oœæ wywar³a s³u¿ba
wojskowa, któr¹ odbywa³ w latach 1967-1969. Nie godzi³ siê
z ca³¹ sytuacja jaka panowa³a w ówczesnej armii, st¹d podj¹³
dzia³ania w kierunku dalszego kszta³cenia. By³ niezwykle uporz¹dkowany i zdyscyplinowany, przewidywalny i spolegliwy,
stwarza³ poczucie bezpieczeñstwa najbli¿szym. Obdarzony
wszechstronn¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ dalsze kwalifikacje zawodowe zdobywa³ w latach 1969-1973 w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie, uzyskuj¹c tytu³ magistra wychowania
fizycznego. Za dysertacjê „Diagnostyczne i prognostyczne
aspekty kultury fizycznej w województwie bialskopodlaskim”
napisan¹ pod kierunkiem prof. dr hab. R. Trzeœniowskiego,
w dniach 04 czerwca 1985 r. Rada Wydzia³u AWF w Warszawie
nada³a Mu stopieñ naukowy doktora nauk wychowania fizycznego.

Za namow¹ swojego promotora, doradcy, przewodnika
po arkanach nauki, przyby³ do Bia³ej Podlaskiej i od
dn. 04.10.1973 r. podj¹³ pracê w Filii Akademii Wychowania
Fizycznego (FAWF) a obecnym Wydziale Wychowania
Fizycznego i Sportu (WWFiS).
Swoje obowi¹zki zawodowe wype³nia³ sumiennie do ostatnich dni ¿ycia. Przeszed³ wszystkie szczeble awansu zawodowego od asystenta sta¿ysty na adiunkcie skoñczywszy.
W œrodowisku akademickim da³ siê poznaæ jako dobry organizator i kierownik pracy z zespo³ami ludzkimi. W zmieniaj¹cych siê strukturach Uczelni pe³ni³ funkcjê Kierownika
Pracowni i Metodyki WF (1981-1990), Zak³adu Teorii WF IWFiS
(1996-2002), Zak³adu Teorii i Metodyki WF w ZWWF (20022010) jak równie¿ ostatnio wymienionego w nowej strukturze
(2010-2011) w Katedrze WF WWFiS. W³adze Uczelni doceniaj¹c Jego kompetencje i zaanga¿owanie w prace badawcze
powo³a³y Go na zastêpcê Dyrektora IWFiS d/s Nauki na okres
01.11.1997-31.08.1999 r. Funkcjê tê sprawowa³ jako Prodziekan
d/s Nauki w nowej strukturze ZWWF do 31.08.2002 r. Pe³ni¹c
odpowiedzialne stanowiska da³ siê poznaæ jako dobry organizator. Jego decyzje by³y zawsze g³êboko przemyœlane i z regu³y
trafne. Potrafi³ zmobilizowaæ kole¿anki i kolegów do pracy
naukowej, sam by³ przyk³adem sumiennego i wytrawnego badacza. Otacza³ wyj¹tkow¹ trosk¹ m³odych pracowników nauki,
dba³ o permanentne doskonalenie warsztatu badawczo-naukowego swoich podw³adnych. Posiada³ rzadk¹ cechê – by³
rozwa¿ny w s¹dach, pozbawiony negatywnych emocji. Pe³ni¹c
funkcje kierownicze konspektowa³ wszystkie spotkania ró¿nej
rangi, a nastêpnie je katalogowa³, najmniejszy szczegó³ nie
umkn¹³ Jego uwagi. W stosunkach miedzyludzkich by³ niezwykle uporz¹dkowany i fair do kole¿anek i kolegów. Anga¿owa³ siê
bardzo w ¿ycie Uczelni; by³ cz³onkiem Rady Wydzia³u ZWWF,
Wydzia³owej Komisji Dydaktycznej i Senackiej Komisji Statutowej AWF J. Pi³sudskiego w Warszawie, wiceprezesem Zarz¹du
Oddzia³u PTNKF ZWWF, sekretarzem Wydzia³owej Komisji
d/s Doboru Kandydatów na Studia, opiekunem Studenckiego
Ruchu Naukowego. Anga¿owa³ siê i by³ wspó³organizatorem
wielu uroczystoœci i œwi¹t okazjonalnych zwi¹zanych z ¿yciem
akademickim w Uczelni.
By³ bardzo oddany pracy dydaktyczno-wychowawczej
ze studentami. Traktowa³ j¹ jako przyjemnoœæ, wrêcz pos³annictwo i zaszczyt w kszta³ceniu przysz³ych kadr nauczycielskich. Prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z Propedeutyki
Kultury Fizycznej, Teorii Wychowania Fizycznego, seminaria
magisterskie, by³ opiekunem Praktyk Pedagogicznych. Posiada³
wszechstronne kwalifikacje sportowe do pracy ze studentami:
by³ instruktorem rekreacji fizycznej, gimnastyki sportowej,
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narciastwa zjazdowego i biegowego, ¿eglarstwa deskowego,
sternikiem motorowodnym i sêdzi¹ PZG. Z dyscyplin tych
prowadzi³ zajêcia na obozach letnich i zimowych jak równie¿
na specjalizacjach sportowych. By³ pedagogiem sumiennym,
zdyscyplinowanym, obiektywnym i wymagaj¹cym. Zawsze
przygotowany pod wzglêdem merytorycznym do zajêæ i bogaty
w doœwiadczenia pedagogiczne. Studenci darzyli Go ogromnym szacunkiem i zaufaniem, by³ dla nich tak po prostu ludzki,
z natury rzeczy dobry. Pytaj¹c studenta stara³ siê wydobyæ
z niego wszystko, ¿eby ten mia³ œwiadomoœæ ewentualnych
braków i ¿eby móg³ nad nimi jeszcze popracowaæ. Egzamin
traktowa³ jako kolejn¹ lekcjê zdobycia i uporz¹dkowania wiedzy, zaœ egzamin komisyjny by³ nie tylko pora¿k¹ dla studenta,
ale równie¿ dla Niego. Nie stwarza³ sztucznego dystansu, by³
otwarty na problemy studentów, s³u¿y³ im zawsze rad¹ i pomoc¹. Wdziêczni studenci podczas „Juwenaliów” przyznali Mu
nagrodê „Z³otego Mówcy 2010”, której niestety ze wzglêdu
na chorobê ju¿ nie odebra³. Wypromowa³ 53 magistrów wychowania fizycznego i 37 licencjatów.
Obok pracy w Uczelni w latach 1977-1980 popularyzowa³
gimnastykê sportow¹ ch³opców, anga¿uj¹c siê jako instruktor
w MKS Bia³a Podlaska. Jego wychowankowie uœwietniali swymi popisami akrobatycznymi wiêkszoœæ uroczystoœci, zarówno
miejskich jak i uczelnianych.
Nale¿a³ do skrupulatnych i odpowiedzialnych badaczy.
Odbywa³ sta¿e naukowe m.in. w Katedrze Nauk Pedagogicznych AWF we Wroc³awiu (1993). Interesowa³y Go problemy
uczenia siê i nauczania czynnoœci motorycznych. W tym zakresie by³ wspo³organizatorem i uczestnikiem wielu Konferencji
Naukowych na szczeblu Uczelni jak i ogólnopolskich. Bliskie
Mu by³y równie¿ zagadnienia dotycz¹ce uwarunkowañ sprawnoœci fizycznej oraz kszta³towania umiejêtnoœci ruchowych
dzieci i m³odzie¿y. W ramach grantu PB2-002-15 „Sprawnoœæ
fizyczna polskiej m³odzie¿y w roku 1994” kierowanego przez
prof. dr hab. R. Przewêdê bra³ udzia³ jako konsultant w Makroregionie Œrodkowo-Wschodnim. W ramach dzia³alnoœci statutowej opracowa³ raport „Kszta³towanie umiejêtnoœci ruchowych i ich wykorzystanie w dzia³aniach psychomotorycznych
i prozdrowotnych m³odzie¿y szkolnej” (temat DS. 104 zamkniêto 19.03.2010 r.). Jest autorem monografii „Œrodowiskowe
uwarunkowania sprawnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y
szkolnej z ró¿nych regionów Polski”, Warszawa 2007 r., któr¹
traktowa³ jako pracê habilitacyjn¹. Celem pracy by³o zweryfikowanie obiegowej opinii o katastrofe gro¿¹cej m³odym
pokoleniom spo³eczeñstwa polskiego i zarysowanie programu
praktycznych dzia³añ, które powinny podnieœæ biologiczn¹

wartoœæ polskiej m³odzie¿y. Z przyczyn obiektywnych nie dosz³o do sfinalizowania przewodu habilitacyjnego. By³ wspó³autorem metod nauczania podstaw ¿eglarstwa deskowego
opartych na tendencjach w zakresie uczenia siê i nauczania
czynnoœci motorycznych. Na ten temat opracowa³ dwa doniesienia. Wyniki swych dociekañ badawczych w liczbie 39 publikowa³ m.in. na ³amach: „Kultury Fizycznej”, „Problemów
Higieny i Epidemiologii”, „Studies in Physical Culture and
Tourism”, „Polish Journal of Sport and Tourism”. W ostatnim
z wymienionych by³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego.
By³ osobowym wzorem pedagoga, nie mo¿na siê w Nim
by³o dopatrzeæ ¿adnych wad. Sprawia³ wra¿enie cz³owieka
zdystansowanego, ale w kontaktach miêdzyludzkich by³ bardzo
otwarty, ¿yczliwy i uczynny. Nigdy nie poddawa³ negatywnym
os¹dom studentów czy te¿ wspó³pracowników. By³ pedantyczny w tym co robi³, wewnêtrznie uporz¹dkowany, nie znosi³
chaosu i ba³aganiarstwa. Znany by³ ze specyficznego humoru
w stylu angielskim. Jako nauczyciel akademicki by³ podrêcznikowym przyk³adem zdrowego stylu ¿ycia: uprawia³ systematycznie gimnastykê porann¹, spacery, racjonalnie siê od¿ywia³. Najwiêksz¹ dla Niego wartoœci¹ by³a Rodzina. Kocha³
bezwarunkow¹ mi³oœci¹ swoj¹ ¿onê Jadwigê (mi³oœæ z czasów
studenckich). Oboje byli pasjonatami kina. ¯adne wydarzenie
filmowe nie umknê³o ich uwadze. Ciekaw œwiata, nieodkrytych
tajemnic ludzkiego ¿ycia, interesowa³ siê niekonwencjonalnymi metodami parapsychologii i psychologii zwi¹zanej z koncentracj¹ i wzmacnianiem siebie przez uruchamianie w³asnej
podœwiadomoœci.
Odszed³ nagle i niespodziewanie. Za sw¹ pracê i zaanga¿owanie by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. „Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi” (1997), „Z³otym Krzy¿em Zas³ugi”
(2003), Br¹zow¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej” (1986), dyplomami, listami gratulacyjnymi i nagrodami
pieniê¿nymi.
¯onaty z Jadwig¹ Skalik (zm. 05.09.2008) d³ugoletni¹ kierownik biblioteki ZWWF pozostawi³ synów: Jakuba, pracownika naukowo-dydaktycznego w miejscowym WWFiS i Bartosza.
Zmar³ 26 maja 2011 r., zosta³ pochowany na Cmentarzu
Parafialnym w Bia³ej Podlaskiej.
Na ³amach kwartalnika „Polish Journal of Sport and Tourism” wspomnijmy Go i oddajmy nale¿n¹ Mu Czeœæ. W pamiêci
i sercach spo³ecznoœci akademickiej pozostanie na zawsze.
Czeœæ Jego Pamiêci!
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