
Plan zajęć z wychowania fizycznego 

w semestrze zimowy w roku akademickim 2021/2022 

Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe (należy zapisać się na wybrane zajęcia 1 raz  

w tygodniu) dla studentów stacjonarnych I roku (studiów licencjackich, inżynierskich, 26+ oraz 

jednolitych magisterskich), w wymiarze 30 godzin w I semestrze - zimowym i 30 godzin  

w II semestrze – letnim (zapisy odbędą się przed rozpoczęciem semestru letniego). 

Pierwsze 8 tygodni zajęć wf (16 godzin) realizowane będą w kontakcie bezpośrednim. Kolejne 7 

tygodni zajęć wf  (14 godzin) realizowane będą w systemie on-line na platformie Teams (więcej 

informacji u prowadzących w późniejszym terminie).  

W DNIACH OD 1.10 DO 8.10.2021 R. ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO ZAPISY NA WYBRANE ZAJĘCIA WF! 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK  

   
 

 

9.30-11.00 
 mgr  Tomasz Saska 
Zajęcia terenowe 
(siłownia w plenerze, 
gry terenowe, atletyka 
terenowa, ćwiczenia 
wzmacniające, 
rozciągające) 
 
Zbiórka: przy wejściu 
na basen Słowianki 
ul. Słowiańska 14 
 

9.30-11.00 
mgr  Tomasz Saska 
Zajęcia terenowe 
(siłownia w plenerze, gry 
terenowe, atletyka 
terenowa, ćwiczenia 
wzmacniające, 
rozciągające) 
 
Zbiórka: przy wejściu na 
basen Słowianki 
ul. Słowiańska 14 
 

9.30-11.00 
mgr  Tomasz Saska 
Zajęcia terenowe 
(siłownia w plenerze, gry 
terenowe, atletyka 
terenowa, ćwiczenia 
wzmacniające, 
rozciągające) 
 
Zbiórka: przy wejściu na 
basen Słowianki 
ul. Słowiańska 14 
 

 

    

15.45 – 17.15 
mgr Izabela Fulko 
Terenowe zajęcia 
relaksacyjne 
 
Zbiórka: przystanek 
autobusowy MZK 
„Czartoryskiego” 
przy Castoramie  
na ul. Czartoryskiego. 
 

15.45 – 17.15 
mgr Izabela Fulko 
Nordic Walking/ 
Terenowe zajęcia 
relaksacyjne 
 
Zbiórka: przystanek 
autobusowy MZK 
„Czartoryskiego” 
przy Castoramie  
na ul. Czartoryskiego. 
 

15.45 – 17.15 
mgr Izabela Fulko 
Gry Plenerowe 
(boule, tenis stołowy, 
badminton, siłownia 
plenerowa) 
 
Zbiórka:  
Przy wjeździe na parking 
pod „Feeria centrum 
handlowe”,  
ul. Kombatantów 30 
(była Galeria Manhattan) 

15.45 – 17.15 
mgr Izabela Fulko 
Terenowe zajęcia 
relaksacyjne  
 
Zbiórka: przystanek 
autobusowy MZK 
„Czartoryskiego” 
przy Castoramie  
na ul. Czartoryskiego. 
 

    

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności realizują zajęcia z wychowania fizycznego zgłaszając 

się do Akademickiego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  

ul. Teatralna 25, pokój 21,  bon@ajp.edu.pl  tel.: 506 402 869 

Kontakt do prowadzących:  

mgr Izabela Fulko: ifulko@ajp.edu.pl, telefon: 95 7216041 (w godzinach 7.30 – 14.30)  

mgr Tomasz Saska: tomek.saska@op.pl 
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