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PRO MEMORIA
PROF. DR HAB. ZOFII ¯UKOWSKIEJ –
WYBITNEJ UCZONEJ, WSPÓ£TWÓRCZYNI POLSKIEJ
SZKO£Y PEDAGOGIKI KULTURY FIZYCZNEJ,
WYCHOWAWCY WIELU POKOLEÑ KADR
NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH,
ZAS£U¯ONEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
I DZIA£ACZA SPORTOWEGO
(29 V 1932 - 21 XI 2013)

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych.”
(Karol Wojty³a)

29 listopada 2013 roku w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ
¿a³obna prof. dr hab. Zofii ¯ukowskiej, d³ugoletniego pracownika Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Sportu
w Bia³ej Podlaskiej, Przewodnicz¹cej ponad 35 lat Klubu Fair
Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ostatniej drodze
Zmar³ej towarzyszy³a rodzina, liczne grono przyjació³, wspó³pracowników, wychowanków, przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi wspó³pracowa³a przez ca³e ¿ycie. Swoj¹
Pani¹ Profesor ¿egna³a m³odzie¿ akademicka z Pocztami Sztandarowymi AWF w Warszawie i WWFiS w Bia³ej Podlaskiej.
Uroczystoœci pogrzebowe mia³y charakter katolicki. Rozpoczê³a je o godz. 1015 Msza œw. ¯a³obna w Koœciele œw. Józefata
w Warszawie, po której nast¹pi³o z³o¿enie cia³a w grobie na
Cmentarzu Komunalnym Wojskowym – Pow¹zki. W imieniu
spo³ecznoœci akademickiej Zmar³¹ po¿egna³ JM Rektor AWF
w Warszawie dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz. By³o to ciep³e, wzruszaj¹ce po¿egnanie oparte na wiêzach emocjonalnych
z Pani¹ Profesor, przedstawiaj¹ce Jej sylwetkê, osobowoœæ oraz
dokonania naukowe, organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze w okresie pracy zarówno w Uczelni warszawskiej jak i bialskiej. Mowê po¿egnaln¹ wyg³osili tak¿e prof. dr hab. Józef Lipiec i uznany w kraju dziennikarz sportowy Andrzej Jucewicz.
Odesz³a od nas na zawsze, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.
To ogromna strata dla wszystkich œrodowisk z którymi wspó³pracowa³a. Mia³a przed sob¹ tyle planów do zrealizowania, tyle
energii do dzia³ania, chêci ¿ycia, bo przecie¿ „Jeszcze w zielone
gramy, jeszcze nie umieramy”. Powy¿sze s³owa piosenki napawa³y J¹ optymizmem. Wierzy³a do koñca w to, ¿e pokona chorobê. By³a szczêœliw¹ i spe³nion¹ kobiet¹. Jej wychowankowie
przy ró¿nych okazjach zawsze pamiêtali o swojej Pani Profesor,
tym razem te¿ Jej nie zawiedli. Pamiêtali o Jubileuszu 60-lecia
pracy naukowo-dydaktycznej, pok³osiem którego jest ksi¹¿ka
„Aktywnoœæ fizyczna i spo³eczna osób trzeciego wieku”, Warszawa 2012. Có¿ za piêkny gest, który u schy³ku ¿ycia mia³a
szczêœcie prze¿yæ!
Prof. Zofia ¯ukowska urodzi³a siê 29 maja 1932 roku
w Rzadkiej Woli, w rodzinie Jerzego £azowskiego i Aurelii
z domu Czy¿ewska. Okres dorastania spêdzi³a w domu rodzinnym, zaœ naukê na poziomie szko³y œredniej realizowa³a w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku. Po uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci, dysponuj¹c wysok¹
sprawnoœci¹ fizyczn¹ zw³aszcza w zakresie lekkiej atletyki,
podjê³a studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskuj¹c w 1952 roku uprawnienia nauczyciela wychowania fizycznego. Zawód ten traktowa³a, jako pos³annictwo,

pojmowa³a go jako fundamentalne ogniwo w procesie wychowania dzieci i m³odzie¿y, co by³o asumptem do zg³êbiania wiedzy w zakresie pedagogiki. W 1954 roku w Uniwersytecie Warszawskim uzyska³a tytu³ magistra pedagogiki, zaœ w 1963 roku
w tej¿e Uczelni stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych za dysertacjê „Nauczyciel wychowania fizycznego w œwietle w³asnej opinii i dzia³alnoœci dydaktyczno-wychowawczej”.
Promotorem pracy by³ wybitny historyk wychowania i pedagog
prof. dr hab. Stefan Wo³oszyn – mentor i wspó³pracownik Pani
Profesor. Wynikiem dalszych dociekañ badawczych by³a rozprawa habilitacyjna pt.: „Styl ¿ycia absolwentów uczelni wychowania fizycznego”, zatwierdzona Uchwa³¹ Rady Wychowania Fizycznego AWF dnia 13 listopada 1979 r., za któr¹ otrzyma³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze
fizycznej. 12 grudnia 1989 r. uzyska³a tytu³ naukowy profesora
nauk o kulturze fizycznej.
Sw¹ wiedzê teoretyczn¹ skutecznie realizowa³a jako pedagog i dydaktyk w œrodowisku akademickim kszta³c¹c przysz³ych
nauczycieli, pedagogów, trenerów i instruktorów. Œrodowisku
temu s³u¿y³a 61 lat. Pracowa³a bez przerwy od 01.09.1952 r.
do 30.09.2013 r. W latach 1952-2012 zatrudni³a siê w Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie w Katedrze, a nastêpnie
Zak³adzie Pedagogiki. W Uczelni tej przesz³a wszystkie szczeble
awansu akademickiego od asystenta do profesora. Prowadzi³a
æwiczenia i wyk³ady, seminaria magisterskie i konwersatoria dla
studentów wszystkich trybów i kierunków studiów w zakresie
podstaw pedagogiki, teorii nauczania i wychowania, organizacji
szko³y i szkolnictwa, pedeutologii, pedagogiki socjalnej, pedagogiki sportu i edukacji zdrowotnej. Równoczeœnie swoje doœwiadczenia zawodowe wzbogaca³a pracuj¹c przez 10 lat w charakterze nauczycielki szko³y podstawowej i œredniej, w ognisku metodycznym na stanowisku kierownika i podinspektora szkolnego.
Prowadzone przez Ni¹ zajêcia dydaktyczne ze studentami by³y
autentyczne, poparte bogat¹ wiedz¹ praktyczn¹.
Bêd¹c nauczycielem akademickim anga¿owa³a siê bardzo
w ¿ycie Uczelni. Zajmowa³a ró¿ne stanowiska i pe³ni³a liczne funkcje tak¿e spo³eczne. Kierowa³a Zak³adem Pedagogiki
(1971-2002), by³a dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych (1990-1996), kierowa³a Katedr¹ Nauk Humanistycznych
(1996-2002). W latach 1981-1994 by³a Dziekanem Wydzia³u
Wychowania Fizycznego. By³a cz³onkiem Rady Wydzia³u (od
1970), cz³onkiem Senatu (od 1981), przewodniczy³a Radzie
ds. M³odzie¿y (1976-1989). Przewodniczy³a, b¹dŸ by³a cz³onkiem wielu senackich komisji. Pe³ni³a rolê opiekuna grup i roczników studenckich, praktyk studenckich i ITS. Wielokrotnie
uczestniczy³a w akcji rekrutacyjnej na studia. Jako visiting pro-
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fesor odwiedzi³a liczne uniwersytety: m.in. w O³omuñcu, Pensylvania State University, Salzburgu, w Erlangen – Nürnberg,
w Kiel i Kolonii. Ponadto w latach 1992-2001 pracowa³a w Uniwersytecie £ódzkim w Wydziale Nauk o Wychowaniu jako profesor zwyczajny oraz w Szkole Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica
w P³ocku (2001-2006), gdzie kierowa³a Katedr¹ Wychowania
Fizycznego i Zdrowotnego.
Z Wydzia³em Wychowania Fizycznego i Sportu w Bia³ej Podlaskiej zwi¹za³a siê w okresie od 01.02.2006 r. do 30.09.2013 r.
i pracowa³a na stanowisku profesora zwyczajnego. Naucza³a
w zakresie takich przedmiotów jak: pedagogika czasu wolnego,
pedagogika zdrowia, olimpizm. Prowadzi³a wyk³ad monograficzny w zakresie pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej,
seminarium magisterskie i konsultacje doktorskie. W bialskiej
Uczelni czu³a siê doborze, zawsze to podkreœla³a. Klimat i atmosfera, stosunki miêdzyludzkie w niej panuj¹ce inspirowa³y J¹
do jeszcze bardziej wytê¿onej pracy. Gdzie tylko to by³o mo¿liwe zawsze firmowa³a, promowa³a WWFiS. By³a naszym „skarbem”, naszym znakiem rozpoznawczym, naszym „logo”. Dla tej
Uczelni wypromowa³a 3 doktorów, których aktywnie nadal
wspiera³a i w³¹cza³a ich do wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ.
By³a dobrym duchem „olimpiad przedszkolaków”, które zrodzi³y siê w bialskiej Uczelni, a z czasem sta³y siê popularne w kraju jak i za granic¹. Za Jej spraw¹ zosta³y one udokumentowane
i otrzyma³y teoretyczny fundament w postaci Zeszytu 3 wydanego przez Klub Fair Play PKOl w 2012 r. w Warszawie. Niektóre
wiêzi z doktorantami z biegiem lat przerodzi³y siê w za¿y³¹
przyjaŸñ. Trudno sobie wyobraziæ, i¿ przy takim nawale pracy
i obowi¹zków tradycj¹ sta³y siê codwutygodniowe spotkania
ze swoj¹ wychowank¹, które dotyczy³y spraw normalnych,
ludzkich, wydarzeñ wa¿nych b¹dŸ mniej istotnych, przykrych
b¹dŸ mi³ych. W przyjaŸni by³a oddan¹, ¿yczliw¹ i autentyczn¹.
Nie umkn¹³ Jej ¿aden szczegó³. Czasami dla swoich doktorantów by³a nadopiekuñcza, ale jednoczeœnie wymagaj¹ca. Potrafi³a stanowczo broniæ m³odych ludzi i walczyæ o ich interesy.
W³¹cza³a ich do wszelkiego rodzaju komitetów organizacyjnych, redakcyjnych, zespo³ów badawczych itp. Pani¹ Profesor
Zofiê ¯ukowsk¹ pamiêtaj¹ i wspominaj¹ przede wszystkim studenci, jako nieskazitelny wzór pedagoga – nauczyciela akademickiego. Na wyk³adach przez Ni¹ g³oszonych sale by³y pe³ne
studentów. M³odzie¿ z szacunkiem ws³uchiwa³a siê w wyk³ady
perfekcyjne pod wzglêdem merytorycznym, oparte na komplementarnej wiedzy i doœwiadczeniu. Przemawia³a do nich osobistym przyk³adem: „tu by³am”, „to zobaczy³am”, „w tym uczestniczy³am”, „to prze¿y³am”, „tego dotknê³am”. By³a wiarygodn¹
w tym co robi³a i za to studenci J¹ uwielbiali i kochali. By³a wysokiej klasy retorem. Dba³a o poprawnoœæ jêzykow¹, przemawia³a piêkn¹ nieska¿on¹ polszczyzn¹. Jej wyst¹pienia by³y jak
„wieczory poetyckie”, których mo¿na by³o s³uchaæ w nieskoñczonoœæ. Bardzo ceni³a sobie zajêcia z bialskimi studentami,
którzy nienasyceni wiedzy czêstokroæ zadawali Jej pytania niekoniecznie zwi¹zane z wyk³adem. Zostawali d³u¿ej, by uzyskaæ
odpowiedŸ, b¹dŸ przedyskutowaæ problem by zaspokoiæ swoj¹
ciekawoœæ, za co Pani Profesor obdarowywa³a ich ró¿norodnymi
materia³ami i podrêcznikami. Zale¿a³o Jej na bliskich kontaktach z obs³ug¹. Zawsze serdecznie wita³a siê, wymienia³a
grzecznoœciowo kilka zdañ. Ciep³o siê zwraca³a nie tylko do
„¯abuni”, ale równie¿ do innych, bo by³a ciekawa co siê dzieje
w ¿yciu ka¿dego. Kocha³a ludzi i nie by³y Jej obojêtne ich losy.
Tak¹ Pani¹ Profesor zapamiêta œrodowisko bialskie. To ogromna
niepowetowana strata, ¿e ju¿ Jej nie ma wœród nas.
Profesor Zofia ¯ukowska, to przede wszystkim wybitna
uczona. Legitymuje siê ogromnymi osi¹gniêciami w zakresie
badañ naukowych. Jej twórczoœæ nie jest do koñca zarchiwizowana, s¹ rozbie¿noœci. Liczbê opracowañ szacuje siê w granicach 400-500. Jest to wyzwanie dla wychowanków, którzy w najbli¿szej przysz³oœci winni zaj¹æ siê tym problemem. Najwa¿niejsze obejmuj¹: 52 monografie, studia, rozprawy, 115 artyku-
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³ów i komunikatów naukowych, 6 podrêczników i skryptów,
4 prace metodyczne i 22 popularnonaukowe. By³a promotork¹
36 rozpraw doktorskich oraz kilkuset prac magisterskich. Recenzowa³a ponad 50 prac doktorskich i kilkanaœcie habilitacyjnych,
kilka wniosków profesorskich oraz kilkanaœcie ksi¹¿ek dla ró¿nych wydawnictw. To wielka humanistka, obdarzona ogromnym niepokojem twórczym. Zajmowa³a siê pedeutologi¹, a w jej
ramach ró¿nymi aspektami zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, trenera sportowego – pedagoga. Wykreowa³a humanistyczny nurt wychowania przez sport i wychowania do sportu.
Specjalizowa³a siê tak¿e w pedagogice kultury fizycznej. Jest
twórczyni¹ subdyscypliny jak¹ jest pedagogika sportu. Bliska Jej
by³a problematyka edukacji zdrowotnej i edukacji olimpijskiej.
Tak jak Pierre de Coubertin by³a pe³na pasji i wiary w lepszy
œwiat, propagowa³a wartoœci zasady fair play w sporcie, wychowaniu dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz ¿yciu spo³ecznym. Swoim ¿yciem zaœwiadcza³a, ¿e warto upowszechniaæ i pielêgnowaæ
zasady etyczne. Pokazywa³a nam, i¿ w trudnym okresie ogólnoœwiatowego kryzysu i wynikaj¹cymi z niego negatywnymi konsekwencjami mo¿na byæ wra¿liwym cz³owiekiem i ¿yæ w zgodzie z zasadami, które siê g³osi. Taka w³aœnie Pani Profesor by³a –
szlachetna, nieskazitelna, czysta moralnie, posiada³a ogrom pokory i szacunku do siebie i innych. Zawsze w odpowiednim
miejscu i czasie by³a tam, gdzie byæ powinna.
Przez ponad 35 lat przewodniczy³a Klubowi Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jej pracê oceniano bardzo wysoko zarówno w europejskim, jak i œwiatowym ruchu Fair Play.
By³a aktywnym cz³onkiem Komisji Sportu Kobiet PKOl, Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet, Polskiej Akademii Olimpijskiej, cz³onkiem indywidualnym Miêdzynarodowego
Komitetu Fair Play i za³o¿ycielk¹ Europejskiego Ruchu Fair Play.
Aktywnie uczestniczy³a w pracach licznych stowarzyszeñ i organizacji naukowych, pe³ni¹c w nich zaszczytne funkcje: Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, W³oc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauk Animacji Rekreacji i Turystyki, cz³onek rzeczywisty
ISCPES, CIFP – cz³onek indywidualny, EAPEK – cz³onek za³o¿yciel. By³a cz³onkiem kolegiów naukowych wielu czasopism:
m.in. „Edukacji i Kultury”, „Edukacji Otwartej”, „Roczników
Naukowych” AWF w Warszawie, „Polish Journal of Sport and
Tourism” WWFiS w Bia³ej Podlaskiej, „Toruñskich Studiów
Dydaktycznych”, „Almanachu” oraz „International Journal of
Physical Education”.
Za pracê dydaktyczno-naukow¹ oraz spo³eczn¹ by³a nagradzana oko³o 30 orderami, medalami i odznaczeniami. Wœród
nich m.in. wymieniæ nale¿y: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1973), Krzy¿
Kawalerski (1983), Oficerski (1992) i Komandorski Order Odrodzenia Polski (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980),
Trofeum UNESCO Fair Play im. P. de Coubertina (1995), Krzy¿
Komandorski Litwy za zas³ugi w promocji wartoœci fair play
w wychowaniu m³odzie¿y (2005), Statuetkê MKOl „Sport and
Promotion of Olympism” (2007), Medal Pierre de Coubertina
Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (2009), Dama Orderu ECCE HOMO roku 2009, Medal Prezydenta RP za 50-letnie
po¿ycie ma³¿eñskie (2004).
Ktoœ w swoim wyst¹pieniu podkreœla³, i¿ Profesor Zofia ¯ukowska by³a Dam¹ pedagogiki sportu, pedagogiki „fair play”.
Dodam wiêcej, by³a uosobieniem greckiej „kalokagatii” – PIÊKNA, M¥DRA i DOBRA o wyj¹tkowym wyczulonym „sumieniu
moralnym”. By³a Dam¹ wielkiego formatu i wiedzia³a o tym.
Posiada³a wyj¹tkow¹ galanteriê, takt i kulturê osobist¹. Dra¿ni³y
J¹ wszelkie niestosowne zachowania. Z pozoru wynios³a, pewna
siebie, niedostêpna, bardzo wymagaj¹ca, a w rzeczywistoœci kobieta „Anio³” o „go³êbim” sercu. Sta³a na stra¿y rodziny, by³a
szczêœliw¹ ¿on¹, spe³nion¹ matk¹ i babci¹. Czuwa³a nad poprawnymi relacjami interpersonalnymi. Wspó³pracowników potra-
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fi³a zmotywowaæ do pracy, leniwych, oci¹gaj¹cych siê karci³a,
a zaanga¿owanych docenia³a i nagradza³a. Czyni³a to w dobrym
stylu – stara dobra szko³a profesorska. O jej klasie œwiadczy³
równie¿ nienaganny wygl¹d zewnêtrzny, nawet w chorobie nie
dopuszcza³a do siebie myœli, ¿e mo¿e wygl¹daæ inaczej. By³a
dzieln¹, wytrzyma³¹, pogodn¹ do koñca swych dni. Interesowa³o J¹ wszystko co siê wokó³ Niej dzia³o. Nie zd¹¿y³a zrealizowaæ kolejnych zamierzeñ, niestety zmar³a 21 listopada 2013 r.
w Warszawie. Tak¹ by³a nasza Pani Profesor. Najlepsza, jedyna
i absolutnie niepowtarzalna. Opuœci³a nas na zawsze, wielka
uczona, zas³u¿ony pedagog, dydaktyk, dzia³acz spo³eczny, wzór
osobowy i autorytet naukowy w kraju i za granic¹. Bialskie œrodowisko akademickie jeszcze raz ¿egna Profesor Zofiê ¯ukowsk¹
na ³amach niniejszego Kwartalnika.
W naszych sercach i pamiêci pozostanie na zawsze.
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