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Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci  AWF w Krakowie, 

W nawiązaniu do zgłoszenia mojej kandydatury na stanowisko Rektora naszej Uczelni 
na kadencję 2020-2024, chciałbym z przyjemnością poinformować, że środowisko 
akademickie AWF w Krakowie, w liczbie aż 30 z 40 wybranych elektorów, podpisało się na 
liście osób zgłaszających moją osobę do pełnienia tej bardzo trudnej i odpowiedzialnej funkcji. 
Jestem również dumny z faktu, że członkowie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, 
poszerzonego o przedstawicieli pracowników AWF w Radzie Uczelni, w głosowaniu niejawnym 
również wskazali moją osobę jako jedynego kandydata do objęcia tego stanowiska. Tak 
szerokie poparcie najważniejszych organów Uczelni oraz przedstawicieli całego środowiska 
akademickiego AWF w Krakowie, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, stanowiąc 
równocześnie zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz krakowskiej AWF. 

Jak Państwo wiecie, od 15 lat mam ciągły kontakt z zarządzaniem Uczelnią, pełniąc 
najpierw funkcję Prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego (2005-2008), a następnie 
Rektora (2008-2016) i Prorektora ds. Studenckich (2016-2020). Ogromne doświadczenie, jakie 
zdobyłem w okresie tych 15 lat, a szczególnie osiągnięcia moje i moich współpracowników 
podczas pełnienia przez dwie kadencje funkcji Rektora, pozwalają z optymizmem patrzeć 
w przyszłość i mogą być gwarantem profesjonalnego kierowania Akademią w latach 
następnych. Ze swojej strony pragnę zadeklarować, że w przypadku objęcia tej zaszczytnej 
funkcji zrobię wszystko, żeby utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że poprzez poparcie mojej 
kandydatury dokonali właściwego wyboru. 

 Ze względu na obiektywny brak możliwości zorganizowania spotkania wyborczego 
z całą społecznością akademicką Uczelni, pozwalam sobie przesłać prezentację moich 
zamierzeń, które chciałbym realizować pełniąc zaszczytną funkcję Rektora AWF w Krakowie w 
latach 2020-2024. W razie jakichkolwiek niejasności pozostaję oczywiście do Państwa 
dyspozycji. Ewentualne pytania, zgodnie z informacjami przesłanymi przez Przewodniczącego 
Komisji Wyborczej, proszę kierować na adres e-mailowy: ryszard.marszalek@awf.krakow.pl . 

Mając na uwadze fakt, że najlepszą rekomendacją dla kandydata na stanowisko 
kierownicze jest poznanie jego wcześniejszych dokonań, skuteczności działań i wypełniania 
składanych obietnic wyborczych, przesyłam również prezentację dotyczącą efektów dwóch 
kadencji pełnienia przeze mnie funkcji Rektora w latach 2008-2016. Zachęcam także do 
obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego 8 lat kierowania Uczelnią pod adresem:  

https://www.awf.krakow.pl/index.php/multimedia/filmy/3432-awf-w-krakowie-2008-2016  

Jeszcze raz pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie, prosząc równocześnie 
o poparcie mojej kandydatury podczas zbliżających się wyborów. 
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