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OD REDAKCJI
WSPOMNIENIE O PROFESORZE MIROSŁAWIE PONCZKU
(1947-2014)

12 lutego 2014 r., w wieku blisko 67 lat, zmarł prof. dr hab. Mirosław Pon-
czek – wieloletni wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach, kierownik Katedry Humanistycznych Podstaw Kul-
tury Fizycznej, członek Rady Naukowej czasopisma „Bibliotheca Nostra. Ślą-
ski Kwartalnik Naukowy”. Jego nazwisko znane jest każdemu, kto interesuje 
się historią kultury fi zycznej, szczególnie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Mirosław Ponczek urodził się 23 lutego 1947 r. w Siemoni k. Będzina. 
Pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Będzinie-Grodźcu, a następnie Liceum Ogólnokształ-
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cącego w Wojkowicach-Żychcicach oraz Studium Nauczycielskiego w Cie-
szynie, rozpoczął w 1967 r. studia na Wydziale Filozofi czno-Historycznym 
Uniwersytetu Łódzkiego. Magisterium z historii uzyskał 24 czerwca 1972 r. 
W trakcie studiów uprawiał szermierkę oraz był członkiem popularnych 
grup muzyczno-wokalnych „Impulsy” i „Vox Gentis”, w których występował 
m.in. z Markiem Jackowskim. Odnosił sukcesy na  festiwalach studenc-
kich, a w 1969 r. – jako członek zespołu „Bumerang” – wystąpił na VII 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Współpracował ze słynną pianistką 
jazzową i kompozytorką, Katarzyną Gaertner. W latach 1972 – 1985 był 
nauczycielem historii w Technikum Energetycznym w Sosnowcu, a od 1982 
do 1985 r. – wykładowcą dydaktyki na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską pod tytułem Sport 
i wychowania fi zyczne w działalności organizacji młodzieżowych Zagłębia 
Dąbrowskiego (1945-1979) obronił w 1984 r., a rok później rozpoczął pracę 
naukową jako adiunkt w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie był kierow-
nikiem Sekcji Historii Sportu. Od 1986 do 1999 r. był adiunktem w Zakła-
dzie Historii Kultury Fizycznej, a od 1999 r. kierownikiem Katedry Huma-
nistycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Zakładu Historii Kultury Fizycznej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2007 r. uzyskał tytuł 
profesora nauk o kulturze fi zycznej. Był autorem wielu wartościowych 
publikacji dotyczących dziejów kultury fi zycznej, w tym poświęconych Jego 
rodzinnemu regionowi, Zagłębiu Dąbrowskiemu. Znany był także z pionier-
skich badań oraz opracowań dotyczących historycznych relacji pomiędzy 
kulturą fi zyczną a Kościołem rzymskokatolickim.

Działalność naukowa Profesora Mirosława Ponczka była związana rów-
nież z czasopismem „Bibliotheca Nostra”. Od momentu powstania w 2005 r. 
ówczesnego biuletynu informacyjnego został najpierw jego współpracowni-
kiem, a następnie członkiem Rady Programowej. Po zmianach w 2009 r. 
wszedł w skład Rady Naukowej czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski 
Kwartalnik Naukowy”.

Zapamiętamy Profesora jako osobę niezwykle serdeczną i otwartą, 
z pasją i zaangażowaniem wykonującego swoją pracę, zawsze pełnego ener-
gii do działania. Dziękujemy Panie Profesorze za współpracę. 
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