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O przyszłości, celach i osiągnięciach tego wydziału opo-
wie nam jedyna kobieta w gronie dziekanów naszej uczelni 
– Prof dr hab. Anna Marchewka

– Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej wynika, że zaledwie 7% kobiet 
zajmuje najwyższe stanowiska. Czy łatwo zatem być panią 
Dziekan?

– Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie czy bycie ko-
bietą, a zarazem dziekanem wyższej uczelni ułatwia, czy 
też utrudnia to zadanie. Na podstawie dziewięcioletniego, 
własnego doświadczenia na tym stanowisku, mogę stwierdzić, 
że na spotkaniach rektorsko-dziekańskich czuję się jednak osa-
motniona. Wynika to z faktu, iż jestem jedyną kobietą w gre-
mium zarządzającym krakowskim AWF-em. Wydaje mi się, że 
systematyczność i pracowitość przejawiająca się w obowiąz-
kach domowych, przenosi się do pracy czyniąc kobiety bardzo 
dobrymi i zaangażowanymi pracownikami.

– Czyli przeważają plusy? 
– Tak. Jesteśmy bardziej zorganizowane i pracowite, nie 

kwestionując przy tym występowania tych cech u panów.  
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Drodzy Czytelnicy!
W końcu nadszedł ten czas- wy-
miana legitymacji! Nareszcie ko-
niec z wielkim, czarnym papiero-
wym dokumentem, świadczącym 
o naszej przynależności do zacne-
go grona studentów. Wreszcie mój 
portfel nie będzie udawał wypcha-

nego pieniędzmi, przez niewymiarową legitymację imitującą 
grube hajsiwo wewnątrz. 

Choć jesteście w trakcie sesji warto jeszcze raz przeżyć Ju-
wenalia. Tekst Szymona Wantuloka, znanego czasem jako W9, 
pozwoli Wam jeszcze raz przeżyć najlepszy tydzień roku akade-
mickiego, a może i przypomnieć niektórym co się działo. Nu-
mer który trzymacie w rękach w dużej części jest poświęcony 
Wydziałowi Rehabilitacji Ruchowej. Przeczytacie w nim wywiad 
z Dziekan Anną Marchewką, która opowie jak to jest być sze-
fową, a także o nadziejach na nowe kierunki jej wydziału. Pod 
ostrzał pytań tym razem trafił prof. Dariusz Mucha. W wywia-
dzie przeprowadzonym przez Kubę Kota, profesor opowie skąd 
bierze motywację do działania, co jest dla niego najważniejsze 
w życiu, oraz udowodni, że z łatwością zapamiętuje teksty pio-
senek i książek, które czyta. O pracy ze sportowcami opowie 
nam Rafał Kot – wieloletni fizjoterapeuta kadry A skoczków, 
a o pracy zwykłego Kowalskiego zaraz po skończeniu fizjotera-
pii przeczytacie w felietonie Katarzyny Kubasiak – absolwentki 
naszej uczelni, obecnie uparcie dążącej do tytułu doktora. Jeśli 
kiedykolwiek przeszła Wam przez myśl własna firma, lub biz-
nes – odsyłam do tekstu o Akademickich Inkubatorach Przed-
siębiorczości. Ponad to, nareszcie przeczytacie o tym jak to jest 
być na pierwszym roku Kosmetologii i jak się wiedzie studentom 
Terapii Zajęciowej. 

Kończąc te wywody… Życzę Wam wszystkim wakacji takich 
jak tydzień juwenaliowy. Pełnych niezapomnianych przygód, 
nie zawsze bezpiecznych, obfitujących w nowe znajomości, 
miejsca i doświadczenia. Chciałabym, żebyście nie bali się no-
wych wyzwań, które pojawią się nie tylko przed absolwentami, 
ale przed każdym z Was. Pamiętajcie, że już nigdy nie będziecie 
tak młodzi jak teraz!!

Zuza Klęka
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Juwenalia

Kolejne Juwenalia Akademii Wycho-
wania Fizycznego już za nami. Imprezo-
wy kurz powoli opada, chociaż na pew-
no znajdą się tacy, którzy z takim stwier-
dzeniem się nie zgodzą. Wiadomo. 
Ładna pogoda, trochę słoneczka, fajna 
ekipa i trudno. Magisterka, licencjat czy 
inne szkolne zaległości odchodzą w za-
pomnienie. Przynajmniej na czas, który 
będzie spędzony przy grillu. To wszystko 
jest oczywistą koleją rzeczy. Ale dlacze-
go właściwie o tym wspominam? A no 
z bardzo prostego powodu. Jeżeli takie 
odprężenie na terenach zielonych moż-
na uznać za dosyć oczywiste zjawisko, 
porównywalne na gruncie sportowym 
do przeciętnego spotkania ligowego, to 
Juwenalia w tej klasyfikacji trzeba trakto-
wać jako finał Ligi Mistrzów. Kto twierdzi 
inaczej, jest w błędzie, albo po prostu 
go nie rozumiem. Ci jednak, którzy ze 
mną się zgadzają, wiedzą coś na temat 
„Fran Cup”. Tegoroczne trofeum wędro-
wało z rąk do rąk niczym ogień olimpij-
ski. Dla nas, studentów, każda zabawka 
służąca do efektownego spożywania 
alkoholu jest czymś godnym uwagi. A 
jeżeli można spożyć całe piwo w dwie 
sekundy to dlaczego tego nie zrobić? I 
to jeszcze w akompaniamencie towa-
rzyszy. I to nie byle jakich. Od jakiegoś 
czasu nasza uczelnia może pochwalić się 
najlepszym dopingiem w Krakowie. I to 
we wszystkich konkurencjach. W piciu 
„Frana” również. Zwolnijmy jednak na 

chwilę i przypomnijmy sobie, jakie im-
prezy towarzyszyły nam w tym pięknym 
tygodniu. 

Poniedziałek
Wszystko zaczęło się o godzinie 

20:00. Juwenaliowy Turniej Bowlingowy 
odbył się w tym roku tam gdzie zwy-
kle. Dla niewtajemniczonych – Plaza. 
Świetna atmosfera, dużo śmiechu, piwa 
i zdrowej rywalizacji, to doskonały po-
czątek tygodnia rozpusty. Walka o kule, 
bo ta lżejsza, a ta ma większe otwory, 
a ta zielona, jeszcze inna z numerkiem 
7. Klasyk. Ale uroczy – bo nasz. I jak 
to zazwyczaj bywa na turniejach krę-
glarskich AWF, kilka dziewcząt odkryło 
w sobie niespotykany talent do sportu, 
o którym wiedziały tyle, ile ja o historii 
Vanuatu (państwo w Oceanii). Szacunek 
dla zwycięzców. Wszyscy, którzy nabrali 
nieco odwagi cywilnej po kilku łykach 
chłodnego browarka, skierowali się do 
Mety. Tam, jak w każdy poniedziałek, 
turniej śpiewu. Ale nie taki zwykły. Juwe-
naliowy Konkurs Karaoke. Jak było nie 
wiem, pewnie fajnie. Powiem szczerze, 
nie pamiętam nawet dlaczego mnie nie 
było, albo inaczej … gdzie byłem.

Wtorek
Tego dnia od godziny 16:00 na na-

szej hali odbywały się prawdziwe „Igrzy-
ska śmierci”. Spotkania pracowników 
ze studentami, jak zwykle przysporzyły 

wielu niezapomnianych wrażeń. Dużo 
strzałów, prób rzutów, kontuzji i niewy-
korzystanych okazji. Ale za to kochamy 
takie wydarzenia – możemy na chwilę 
udowodnić tym od kolosów, że na boisku 
kolosami jesteśmy my – ich czas świetno-
ści motorycznej minął, a uczeń przerósł 
mistrza. O 20:00 wszyscy chętni mogli 
wybrać się na imprezę do klubu Shakers. 
I jeszcze jedno. Tego dnia, zdobywca 
tytułu Super Studenta AWF rywalizował 
w finałowej walce na kampusie AGH. 
Występ można określić jako bardziej niż 
zadowalający. Ostatecznie Artur Szczepa-
niak zajął drugie miejsce ulegając tylko 
przedstawicielowi UJ. A konkurencja była 
spora, bo do walki stanęło aż 8 uczelni. 
Aha. Na trybunach zwyciężyliśmy my. 
Doping był tak świetny, że media więcej 
uwagi poświęciły naszym śpiewakom, niż 
organizatorom z … AGH. Normalnie. 

Środa
Od rana ogień. Najpierw turniej 

„Papier, kamień, nożyce”. Na balkonie 
hali ZGS rozegrano mistrzostwa, któ-
re pozwoliły wyłonić najlepszych. Ry-
walizowała również nasza Najmilsza 
Studentka. Joasia Szumiec niestety nie 
została sklasyfikowana, ponieważ do-
szło do korupcji. Najlepiej o tym nie 
mówić, bo tylko się zezłościć można. 
Z kolei w meczu piłki nożnej repre-
zentacja SUM-u pokonała młodziaków 
z licencjatu. Wynik 7 do 6 rozpieścił ki-
biców. W innych dyscyplinach również 
było gorąco, ale że rozgrywane one były 
na hali, to dostęp do zawodników był 
ograniczony. Nasza redakcja nie otrzy-
mała akredytacji dziennikarskich na to 
wydarzenie, a biletów nie można było 
już nabyć w kasach. Szkoda. Prawdzi-
wą perełką była jednak godzina 19:00. 
Oficjalne Otwarcie Juwenaliów. Ależ to 
brzmi. Z ciekawostek można odnotować 
fakt, iż ochrona próbowała nie dopuścić 
do wydarzenia osób z piwami. Udało im 
się to. Tyle tylko, że puszki dosłownie 
wlatywały przez taras, który „przez przy-
padek” został otwarty. No cóż. Jak nie 
siłą to sposobem. Samo wydarzenie nad-
zwyczajne nie było, bo schemat impre-
zy jest od lat w miarę oklepany, co nie 
oznacza jednak, że było słabo. Kto miał 
alkohol, bawił się w chowanego z jedną 
nadgorliwą pracownicą służb munduro-
wych. Fajna zabawa, ale przegrany tra-
cił piwo. W nocy wszyscy luzowaliśmy 
się w namiocie połączonym tajemnymi 
schodami z Metą. Pisać na ten temat nie 

Kolorowe 
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ma sensu, bo kto był ten i tak nie pamię-
ta, a kogo nie było, nie wie o co chodzi. 
Darujemy sobie.

Czwartek
Z samego rana można było pograć 

w Speed-Ball. Super sprawa na kaca 
– można poodbijać piłkę na sznurku 
z całej siły. Oczywiście gra ta ma swoje 
zasady i jest sportem, który trzeba trak-
tować zupełnie poważnie. Z wyjątkiem 
czwartku juwenaliowego. Wówczas nic 
nie jest poważne. Można było również 
wziąć udział w klasycznym poślizgu. Kto 
nie wie o co chodzi, niech poszuka na 
profilu AWF Channel. Właśnie. Lajkować 
AWF Channel, ponieważ „AGH coś tam” 
zaczyna się rozpychać, a do tego nie wol-
no dopuścić!! O godzinie 19:00 na sce-
nę główną wpadli muzycy. Zrobili niezłe 
show. Grubson samą swoją obecnością 
poprawił atmosferę, ale ludzi zbyt wiele 
nie było. Może to przez pogodę? Trudno 
powiedzieć. W każdym razie o czwartej 
nad ranem można z nim było zatańczyć 
„belgijskiego” w Mecie. Podobno.

Piątek
Kolorowód. Niesamowite wydarze-

nie. Warto wstać o godzinie 8:00 żeby to 
przeżyć. Poważnie. Chociaż raz w życiu. 
Podróż tramwajem na AGH, a później 
wycieczka tysięcy „nieświeżych” ale cu-
downie przebranych studentów wszela-
kich uczelni na Rynek Główny. Tam inte-
gracja na poziomie światowym. Można 
spróbować specjałów pitych z baniaków, 

Juwenalia

skosztować piwka z „Frana” ale uzbro-
jonego w hydrauliczny kran ssący (pew-
nie AGH), oraz pośmiać się ze wszyst-
kiego co dzieje się dookoła. Przyszłość 
intelektualna narodu zebrana w jednym 
miejscu, przypomina bardziej wesołe 
miasteczko na peryferiach Las Vegas. 
O 21:00 już na kampusie AWF zaczęło 
się Silent Disco. Słuchafony jak dzwony 
na uszy i jazda. Każdy wybiera muzykę, 
która mu odpowiada i bawi się nieświa-
domy tego, czego słuchają inni. Na sali 
kompletna cisza, ale każdy tańczy. Co 
najmniej dziwne. Dla fanów koncertów, 
znalazła się alternatywa. Co prawda na 
miasteczku AGH, ale jednak. Koncert 
Jamala i OSTR, przyciągnął tłumy. Cha-
rakterystyczny zapach towarzyszący tego 
typu wydarzeniom wyczuli chyba wszy-
scy obecni,  bowiem nikt nie wyszedł 
z plaży koncertowej smutny.

Sobota
Jeden z piękniejszych dni. Na pewno 

najatrakcyjniejszy. Od rana mogliśmy po-
dziwiać zmagania siatkarzy plażowych. 
Zagrać również można było. Fajnie, że 
zrobili drabinkę brazylijską, bo przegra-
ny nie odpadał z gry i udało mi się zagrać 
całe dwa spotkania. Ale doping mieliśmy 
godny finału. Dużo ładnych dziewcząt, 
które rywalizowały o medale, ozdabiało 
okolice boiska. Chłopcy też jacyś byli, 
ale sorry … nie znam się. O 15:00 zaczął 
się największy bum. Color Fun zorgani-
zowany na terenach zielonych naszej 
uczelni był strzałem w dziesiątkę. Setki 

Juwenalia
osób z całego Krakowa, rodziny z dzieć-
mi, osoby wszystkich narodowości, ras 
i poglądów religijnych w jednym miejscu 
i z konkretnym celem. Wyrzucić koloro-
wy proszek w powietrze i … ubrudzić 
się. Prosta idea, ale efekt był niesamo-
wity. Blisko pół tysiąca paczek wyrzuco-
nych w powietrze, zamieniły na chwilę 
tereny zielone w niespotykaną chmurę 
radości. Później wszyscy grillowali i świę-
towali naznaczeni, ale jakże szczęśliwi. 
Finał jednak dopiero miał nadejść. Wiel-
kie Ognisko Juwenaliowe. Potężne słupy 
ognia, a wokół tłumy ludzi ze wszystkich 
uczelni. Można było się zintegrować, na-
pić i pośpiewać. I tak jak każda ciekawa 
historia, nasza również zakończyła się 
Happy Endem, bo zatoczyła koło. Popu-
larny „Fran” znalazł kilkunastu zwolenni-
ków i rozweselał każdego użytkownika, 
gotowego wlać w siebie piwo bez zbęd-
nego sączenia.

Taki tydzień zdarza się raz do roku. 
Oficjalnie. Są bowiem osoby, które prze-
żyły to raz w życiu, a i takie, które nie 
doświadczą tego nigdy. Korzystajmy 
więc z każdej możliwej okazji do zaba-
wy, bo dorosłe życie dogoni każdego. 
Młodość z kolei ma taką właściwość, że 
gdy ucieknie, to już się jej nie da złapać. 
Po tych kilku mądro-głupich zdaniach 
przyszedł czas na podsumowanie Ju-
wenaliów (a może Juwenalii?) – „Juwe, 
Juwe, Juwenalia! Kto nie pije ten kana-
lia!” Zdrówko.

Szymon Wantulok
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Z życia Uczelni

Końcem kwietnia, po raz kolejny, 
w naszej uczelni zorganizowano Dzień 
Otwarty AWF. Pierwszy raz na organiza-
cję tego typu imprezy zdecydowano się 
w 2002 roku. Tegoroczny Dzień Otwarty 
był przeprowadzony w podobny sposób 
jak trzy poprzednie, czyli maksymalnie 
skrócono część oficjalną, a koleżanki 
i koledzy studenci podjęli się roli prze-
wodników po campusie. 

Oczywiście oficjalnie wszystkich zgro-
madzonych uczniów i naszych przyszłych 
studentów przywitał pan Rektor prof. An-
drzej Klimek. Uczestnicy Dnia Otwartego 
obejrzeli również najnowszą wersję filmu 
o naszej Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Każdy z naszych przyszłych studen-
tów miał do dyspozycji punkty informa-
cyjne poszczególnych wydziałów. 

Generalnie uczelnie odwiedziło kil-
kaset osób i mamy nadzieję, że więk-
szość z nich zdecyduje się na studiowa-
nie na jednym z wydziałów naszej uczel-
ni. Obserwując od kilku lat dni otwarte 
naszej Akademii,  jesteśmy pewni, iż jest 
to dobry pomysł i zainteresowanie tym 
wydarzeniem ma swoich zwolenników. 

Dzień Otwarty naszej Alma Mater

W tym roku po raz pierwszy promo-
waliśmy „dzień” w telewizji M, która 
emituje spoty reklamowe w sieci moni-
torów zainstalowanych w krakowskich 
tramwajach. Jak zwykle po każdym tego 

typu wydarzeniu mamy kilka uwag or-
ganizacyjnych i pomysłów jak następne 
dni otwarte uatrakcyjnić, dlatego czeka-
my na nowe pomysły. 

Maciej Starowicz

Raz do roku, tuż po juwenaliach jest 
taki dzień, gdzie na naszej uczelni to nie 
studenci bawią się najlepiej.  Na tereny 
AWF zjeżdżają się najmłodsi z krakow-
skich podstawówek i przedszkoli . To 
dla nich jest  ten dzień zabawy i uśmie-
chu, bowiem uczestniczą w sławnym 
już Festynie „O uśmiech dziecka”. 

26. Festyn „O uśmiech dziecka”
Impreza  została zorganizowana już 

po raz 26., uczestniczyło w niej blisko 
2000 dzieci. Organizacja imprezy nie 
tylko ze względu na ilość uczestników, 
ale także liczbę stacji z poszczególnymi 
grami i konkurencjami to duże wyzwa-
nie dla organizatorów. Te dwa tysiące 
to jest liczba, którą chcemy utrzymać ze 

względu na tradycję. Henryk Jordan kie-
dy rozwijał działalność i budował park 
w Krakowie, swego czasu pisał w jednej 
z gazet, że ubolewa, iż tylko dwa tysiące 
dzieci przychodzi na codzienne zabawy. 
Chcemy aby ta myśl tkwiła w głowach or-
ganizatorów- mówi Elżbieta Szymańska, 
główny organizator.  Festyn jest szansą 
na pokazanie najmłodszym korzyści pły-
nących z zabaw na świeżym powietrzu, 
oraz  atrakcyjną alternatywą dla czasu 
spędzanego przed komputerem.

W czasie festynu najmłodsi mogli 
uczestniczyć  w około 40 różnych kon-
kurencjach sprawdzających ich siłę, zwin-
ność, czy spryt, czyli cechy wyróżniające 
każdego studenta  naszej akademii. Po-
mysłodawcami wszystkich konkurencji, 
jak co roku byli studenci II roku wycho-
wania fizycznego studiów magisterskich.  
W tym roku poza konkurencjami gości-
liśmy olimpijczyków z Sochi, jednocze-
śnie współorganizatorów  imprezy. Dzieci 
miały możliwość porozmawiać z Natalią 
Czerwonką, Aleksandrą Król, Maciejem 
Kotem, czy Grzegorzem Guzikiem. 

Po zakończeniu  wydarzenia, z całą 
pewnością można powiedzieć jedno, cel 
został zrealizowany – dzieci były szeroko 
uśmiechnięte.

Grzegorz BodzentaFo
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Spotkałam się z nimi w naszej 
uczelnianej Kuchni Mistrzów. Kami-
la, Manuela, Karolina i Sylwia. Cztery 
naprawdę świetne dziewczyny, które 
w żaden sposób nie wpisały się w moje 
wyobrażenie o nich. Przecież każdy ze 
„starych” studentów słysząc o tym no-
wym kierunku myślał: Czas kończyć tę 
uczelnię… Guzik prawda!! Mam na-
dzieję, że Wy także zmienicie zdanie 
o studentkach kosmetologii, które nie 
mają w głowie tipsów, lakierów, flu-
idów tylko zdrowe podejście do życia, 
a nawet lepsze perspektywy pracy niż 
niejeden „stary” student.

Każda z nich miała inną motywację 
do podjęcia tego kierunku. Dla jednej 
to spełnienie marzeń z liceum. Dla innej 
spontaniczny wybór, a dla reszty to świa-
doma decyzja rezygnacji z fizjoterapii 
na rzecz kosmetologii. Co więcej wybór 
tez zadziwił nawet panie w dziekanacie, 
które nie mogły zrozumieć dlaczego ktoś 
rezygnuje z fizjoterapii na rzecz inne-
go kierunku. No cóż, czyżby nie tylko 
studenci byli niechętnie nastawieni na 
nowe możliwości naszej uczelni?

Dziewczyny wspólnie walczą ze 
stereotypem, że kosmetologia to tylko 
włosy, tipsy i make-up. Prawda jest taka, 
że kosmetologia to nauka od anatomii 
przez histologię na biofizyce kończąc. To 
poznawanie ludzkiego ciała i jego funk-
cjonowania. „Uczymy się o procesach 
zachodzących w organizmie, a nie tylko 
o tym jak zrobić zabieg” – mówi Kamila. 
„Nasze studia to jak na razie to prawie 
fizjoterapia, albo jakaś wstępna medycy-
na. Mamy patofizjologię, mikrobiologię, 

Cała prawda o kosmetologii
biofizykę. Samej kosmetologii jest dwie 
godziny i to jeszcze wykładu, a nie ćwi-
czeń!” – dodaje. Wystarczy w holu głów-
nym zerknąć na harmonogram zajęć, by 
przekonać się, że dziewczyny naprawdę 
nie mają łatwych przedmiotów, a już na 
pewno nie znajdziecie tam tipsologii, 
fryzjerstwa i wizażu. 

Wszystkie zgodnie stwierdziły, że 
właśnie tego typu zajęć spodziewały się 
na tym kierunku. Chórem także odpo-
wiedziały, że ich ulubionym przedmio-
tem jest kosmetologia, oraz że bardzo 
ciekawe są zajęcia z chemii kosme-
tycznej. Z niecierpliwością czekają na 
kolejne lata, gdyż wtedy więcej będzie 
zajęć praktycznych a mniej teorii, fizyki 
i chemii. Pierwszy rok obfituje w ścisłe 
przedmioty, jednak z ich wypowiedzi 
wywnioskowałam, ze te tylko tak groź-
nie brzmią. W rzeczywistości wykładow-
cy bardzo dobrze tłumaczą omawiane 
zagadnienia. Nawet osoby które dosta-
ły się po klasach humanistycznych, nie 
mają problemu z poruszanymi zagad-
nieniami. Jednak od następnego roku 
akademickiego już zmieniają się zasady 
rekrutacji. Przyjmowane będą osoby, 
które na maturze zdawały biologię, che-
mię lub matematykę. 

Czy uczą się tworzyć kosmetyki? „Do 
tej pory zrobiłyśmy kremy i wody perfu-
mowane, na zajęciach z chemii kosme-
tycznej” – opisuje Manuela. Kosmetolo-
gia to nie jest nauka o tym jak wybrać 
dobrą farbę do włosów, podkład do ko-
loru skóry czy krem do twarzy. „Walczy-
my ze stereotypami, nie jesteśmy dziew-
czynami, które myślą tylko o wyglądzie” 
– dodaje Kamila. 

Od kilkunastu lat Polacy coraz wię-
cej dbają o siebie. Wzrasta liczba hoteli 
SPA i Wellness, gabinetów kosmetolo-
gicznych, medycyny estetycznej czy sam 
rynek kosmetyków. Właśnie tam absol-
wenci kosmetologii potencjalnie znajdą 
pracę. „Co więcej, bardzo często lekarz 
chirurg lub chirurg plastyczny współpra-
cuje z kosmetologiem” – mówi Kamila. 

Jednak żeby znaleźć pracę marzeń 
najpierw trzeba zrobić miliony godzin 
praktyk. O ile na kierunku wychowanie 
fizyczne, którego jestem absolwentką, 
nie ma to przełożenia na znalezienie 
pracy, tak już na kosmetologii- a i ow-
szem. Po każdym roku studenci mają 
obowiązkowe praktyki . Jednak sami 
mogą wybierać miejsca gdzie chcą je 
odbyć. Jest to ewidentnie plus dla nich. 

Już od pierwszego roku mogą zacząć 
współpracę z miejscem gdzie widzą się 
po studiach, a przyszły pracodawca zdo-
bywa wykwalifikowanego pracownika. 

Także na kosmetologii istnieje moż-
liwość wyboru specjalizacji. Jedna 
z nich to zrządzanie Wellness i SPA, 
druga to holistyczna pielęgnacja cia-
ła. O ile pierwsza jest dla wszystkich 
zrozumiała, druga już nie do końca. 
„Holistyczna czyli całościowa, od stóp 
do głów. Zabiegi wszelkiego rodzaju 
na całe ciało” – wyjaśnia Sylwia. „Na 
zarządzaniu bardziej przygotowują nas 
do otwarcia własnego SPA” – dodaje 
Manuela. Dziewczyny jeszcze nie zde-
cydowały która ze specjalizacji jest im 
bliższa i co wybiorą. 

Zaczynało ich dziewięćdziesiąt. 
W tym jeden chłopak! Niestety z wielką 
startą dla niego nie pochodził zbyt długo 
na zajęcia, a nawet nie wiadomo czy na 
jakichkolwiek się pojawił. A szkoda… , 
gdyż dziewczyny zgodnie deklarują, że 
brakuje facetów na roku. Obecnie zo-
stało ich siedemdziesiąt. W październiku 
zobaczymy ile przetrwało letnią sesję. 
Zapytane jak to jest być w babińcu, bo 
nie oszukujmy się siedemdziesiąt dziew-
czyn to duża gromadka, odpowiadają, 
że nie ma większych spięć, czy niepo-
rozumień. 

Wniosek może być tylko jeden- daj-
my im szansę, bo kosmetologia to kie-
runek, który zawojuje tę uczelnię. Poza 
tym, dzięki nim, jest więcej super dziew-
czyn na naszej uczelni, a to dla chłopa-
ków ewidentnie plus. 

Zuza Klęka
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W ramach Koła Naukowego Terapii 
Zajęciowej „Occupational Therapy” do-
wiadujemy się, że otwarta w tym roku 
Sala Doświadczania Świata nie jest tylko 
salą, która pięknie wygląda, ale miej-
scem, w którym naprawdę pomaga się 
potrzebującym, miejscem, które w tera-
pii najmłodszych zaczyna odgrywać klu-
czową role. 

Czym jest Sala Doświadczania Świa-
ta? Można w tym miejscu przytoczyć defi-
nicję mówiącą, że jest to „fragment prze-
strzeni wypełniony przemyślaną ofertą 
bodźców wzrokowych, słuchowych, 
dotykowych, zapachowych, smakowych 
i kinestetycznych” (definicja zaczerpnięta 
z wykładu dr Agnieszki Smrokowskiej-
-Reichmann) Innymi słowy: sala jest miej-
scem stymulacji polisensorycznej, gdzie 
nasi pacjenci na swój własny sposób pró-
bują poznać otaczających ich świat. 

Na naszej uczelni od początku roku 
jest otwarta właśnie taka sala. Obecnie 
w  indywidualnej terapii w SDŚ bierze 
udział czwórka dzieci z takimi scho-
rzeniami, jak autyzm oraz mózgowe 

porażenie dziecięce. Co daje Sala tym 
dzieciom? W przypadku  5-letniego 
Maksia, chłopca z MPD, Sala daje poczu-
cie, iż sam może decydować o przebiegu 
sesji i pośrednio też o sobie. Dla 
dzieci niepełnosprawnych możliwość 
decydowania o sobie jest szczególnie 
ważna a jednocześnie szczególnie zanie-
dbywana na co dzień. Mimo, iż Maksio 
sam  nie chodzi i to mama go przenosi; 
mimo, że nie mówi – potrafi jednak dać 
do zrozumienia, w którym miejscu Sali 
chce przebywać i czym się zająć. Bardzo 
lubi tor świetlno-dźwiękowy – leżąc na 
tym sprzęcie, próbuje naciskać swoją 
niedowładną ręką poszczególne przyci-
ski, które świecą pod wpływem nacisku. 
Bardzo żywo wtedy reaguje, cieszy się, 
że jest w stanie sam tego dokonać, bez 
niczyjej pomocy . 

Olik to chłopiec z autyzmem, ma 
8 lat i nie komunikuje się werbalnie. 
Wchodząc do Sali, czuje się jak u sie-
bie. Na kolejnych sesjach odkrywa nowe 
sprzęty, a dzięki nim nowe bodźce. 
Sala Doświadczania Świata pomaga mu 

w przyzwyczajeniu się do bodźców, na 
które jest nadwrażliwy. Sesje z Olikiem 
– zgodnie z zasadami metody Snoezelen 
– są prowadzone niedyrektywnie, to on 
sam decyduje, czym chce się zajmować, 
sam wybiera, czego akurat potrzebuje 
i w jakim stopniu angażuje się w używa-
nie danego sprzętu. Zadaniem terapeuty 
jest odpowiednie towarzyszenie pacjen-
towi w Sali, wspieranie go i motywowa-
nie, ale nigdy nie wydawanie bezpośred-
nich poleceń.  Tym sposobem idziemy 
z Olikiem małymi krokami, ciągle do 
przodu, a z sesji na sesję widać duże 
postępy. Na pierwszych spotkaniach bał 
się łóżka wodnego i za nic w świecie nie 
chciał wejść do basenu z kulkami, intere-
sował się głównie torem świetlno-dźwię-
kowym. Tak było dwa miesiące temu. 
Teraz łóżko wodne jest jego prywatnym 
królestwem, zainteresował się światło-
wodami i sam zainicjował wejście do 
basenu. Powoli zaczyna zwracać uwagę 
na dotykowe elementy Sali i wsłuchuje 
się w muzykę relaksacyjną.

Dzięki pracy w kole naukowym  
mamy możliwość poznania, a także bra-
nia czynnego udziału w nowych meto-
dach terapii, m. in właśnie w metodzie 
Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). 
W ramach Koła Naukowego Terapii Za-
jęciowej „Occupational Therapy” or-
ganizujemy warsztaty, bierzemy udział 
w konferencjach i uczymy się, jak być 
dobrymi terapeutami. Koło daje nam 
możliwość rozwoju. Widać to bardzo 
wyraźnie na przykładzie naszej Sali Do-
świadczania Świata, gdzie regularnie 
uczestniczymy w sesjach terapeutycz-
nych, dyskutujemy nad nimi, uczymy 
się także przygotowywania dotykowych 
elementów uzupełniających wyposaże-
nie Sali.

 
Kinga Mrówka, Elżbieta Kardacka, 

Zarząd Koła Naukowego Terapii 
Zajęciowej „Occupational Therapy” 

Czym jest Sala Doświadczania Świata?
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Podczas studiowania bardzo często 
w życiu studentów nadchodzi etap, kiedy 
chce się zrobić coś więcej, zwłaszcza coś, 
co może mieć pozytywny wydźwięk w przy-
szłości coś, co może wzbogacić wiedzę, 
pomóc w nabywaniu nowych umiejętności, 
a także w rozwoju osobistym. O reaktywacji 
koła, grupie studentów, którzy mają głowę 
pełną pomysłów i o ich początkach w wy-
znaczaniu własnego Azymutu na przyszłość.

13 stycznia 2015 r. na Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie zostało reaktywowane Studenc-
kie Koło Naukowe „Azymut”. Dzięki zaanga-
żowaniu mgr Witolda Zycha, który pełni rolę 
opiekuna, oraz prof. nadzw. dr hab. Leszka 
Korzeniowskiego mogliśmy odnowić działal-
ność wcześniej istniejącego koła. 

„Azymut” działa na Wydziale Turystyki 
i Rekreacji, zrzesza zarówno studentów I jak i II 
stopnia studiów na tym kierunku. Każdy z nas 
jest nieco inny, mamy wiele zainteresowań 
i pomysłów, a co najważniejsze chcielibyśmy 
zrobić coś ponad program naszych studiów. 
Pan mgr Witold Zych zachęcił nas do tego, 
abyśmy rozpoczęli wspólne działanie. Począt-
ki są trudne, ale mamy dużo planów, zapału 
do tworzenia czegoś nowego, a także dużą 
pomoc ze strony pracowników naszej uczelni.

Na pierwszym spotkaniu wybraliśmy 
przedstawicieli naszego koła. Na prezesa wy-
brano Wojciecha Misiurę, rolę zastępcy pre-

Azymut na „Azymut”
zesa przyznano Magdalenie Mars, sekreta-
rzem została Katarzyna Perek, a skarbnikiem 
Klaudia Dąbroś. 

Spotkania koła odbywają się, co dwa 
tygodnie. Poruszamy na nich ciekawe te-
maty, dyskutujemy, organizujemy pierwsze 
przedsięwzięcia, a także zbieramy informa-
cje o projektach i konferencjach, w których 
nasze koło mogłoby uczestniczyć. Przedsta-
wiciele „Azymutu” wzięli udział w konferen-
cji: „Geograficzne i ekonomiczne uwarunko-
wania turystyki i rekreacji”, organizowanej 
przez UMCS w Lublinie. Kolejnym, ważnym 
dla nas wydarzeniem jest spotkanie z Panem 
Bogdanem Wentą – europosłem i byłym tre-
nerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej –  
które odbędzie się na naszej uczelni.

Celem naszego koła naukowego jest po-
szerzanie wiedzy na temat turystyki i rekre-
acji, rozwijanie zainteresowań w zakresie 
różnych jej form, prowadzenie badań doty-
czących rynku turystycznego. Ponadto orga-
nizowanie i uczestnictwo w konferencjach 
naukowych o tematyce związanej z turysty-
ką, gospodarką, odnową psychosomatyczną, 
rekreacją. Kolejnym celem jest również na-
wiązywanie kontaktów z instytucjami zajmu-
jącymi się rozwojem turystyki. Dzięki zrze-
szeniu w kole chcemy również zdobywać 
doświadczenia oraz kwalifikacje zawodowe. 
Niewątpliwie ważnym aspektem naszej dzia-
łalności jest to, iż dzięki różnym przedsię-

wzięciom możemy nawiązywać nowe kon-
takty, odbywać ciekawe praktyki, wykorzy-
stać wiedzę w konkretnym działaniu, a także 
brać udział w różnego rodzaju spotkaniach, 
zjazdach  i wydarzeniach naukowych.

Jako członkowie koła, tworzymy grupę, 
która dostrzega w każdym z nas mocniejsze 
i słabsze strony, dzięki temu łatwiej jest przy-
dzielać zadania, pomagać sobie i co najważ-
niejsze działać razem. Dopiero zaczynamy 
rozwijać skrzydła, ale już myślimy o obozie 
naukowym, który będzie dawką nowych do-
świadczeń, wspólnych przygód oraz okazją 
do integracji. 

Zapraszamy Was serdecznie do „Azy-
mutu”. Im więcej osób tym lepiej! Kto wie, 
może razem wymyślimy idealny produkt 
turystyczny, zaangażujemy się w ciekawy 
projekt albo zorganizujemy coś, co podnie-
sie naszą samoocenę i pomoże przebić się 
w gąszczu konkurencji i znaleźć wymarzoną 
pracę, dzięki której będziemy robić to, co 
nas interesuje, a także, co zagwarantuje nam 
życie na wysokim poziomie. Brzmi nieźle? 
Tak właśnie myślimy, dlatego zachęcamy do 
wspólnej „burzy mózgów”, razem możemy 
stworzyć coś naprawdę fajnego!

Aleksandra Sitarz,  Paulina Stężowska

Na naszej uczelni od niedawna można 
także studiować Terapię Zajęciową. Kate-
dra ta została utworzona na wydziale Reha-
bilitacji Ruchowej w 2014 roku, a obecnie 
jej studenci wywalczyli utworzenie studiów 
magisterskich. Udało mi się znaleźć jedną 
ze studentek drugiego roku- Urszulę Żmu-
dzińską i wypytać ją o ten kierunek. Oto co 
usłyszałam…

– Jak powinniśmy rozumieć termin tera-
pia zajęciowa? Czym ona się zajmuje?

– Terapia zajęciowa może być rozumiana 
na wiele sposobów ale najbardziej podoba 
mi się rozumienie terapii jako profesji, któ-
ra zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, 
poprawą dobrostanu fizycznego, psychicz-
nego i społecznego osób i grup społecznych, 
poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach 
uznanych przez osobę lub grupę społeczną, 
jako mające wartość i znaczenie.

– Skąd u ciebie decyzja o właśnie takim  
kierunku studiów?

– Decyzją o podjęciu tego kierunku była 
chęć poszerzenia wiedzy fizjoterapeutycznej o 
inne podejście do terapii. I muszę powiedzieć 
że się nie rozczarowałam, gdyż już wiele do-
wiedziałam się po 2 latach na tym kierunku.

– Wymień kilka przedmiotów które ma-
cie lub mieliście, albo których nie możecie 
się doczekać w kolejnym roku?

– Na tym kierunku jest wiele ciekawych 
przedmiotów, dla mnie bardzo ciekawe są 
przedmioty kliniczne, które pokazują czym 
tak naprawdę zajmuje się terapeuta zajęcio-

wy i jak bardzo potrzebni są toni w całym 
zespole interdyscyplinarnym. Ciekawią mnie 
jeszcze przedmioty takie jak metody specjalne 
które dają nam możliwość wdrażania nowych 
metod do swojej terapii, czy też adaptacje 
pomieszczeń, obiektów dla osoby niepełno-
sprawnej. 

– W jakich miejscach macie praktyki i 
przede wszystkim, czy spełniają one wasze 
oczekiwania?

– Terapia Zajęciowa w szeroko rozumia-
nym pojęciu dopiero rozwija się w Polsce 
dlatego w placówkach gdzie mamy praktyki 
raczej pokazują nam obszary w których mo-
żemy pracować i to wymusza od nas trochę 
kreatywnego podejścia gdzie moglibyśmy 
wdrążyć nasz proces terapeutyczny.  Praktyki 
możemy odbywać w wielu miejscach szpita-
lach, ośrodkach rehabilitacyjnych, centrach 
medycznych czy DPS-ach, a także w szkołach 
specjalnych lub integracyjnych. 

– Jaka pracę i gdzie możecie podjąć po 
skończonych studiach?

– Pracę w tym zawodzie możemy znaleźć 
w wielu miejscach np. w szpitalach (oddziały 
neurologiczne, urazowo-ortopedyczne, reu-
matologiczne, kardiologiczne, pediatryczne, 
psychiatryczne), centrach rehabilitacyjnych, 
DPS ach, szkołach, więzieniach, firmach pro-
jektujących oraz produkujących sprzęt ada-
ptacyjny, ośrodkach dla dzieci i dorosłych z 
urazami mózgu, ośrodkach /zakładach pracy 
chronionej, placówkach systemu edukacji,  
w tym edukacji specjalnej, systemach opieki 

domowej/ środowiskowej (wizyty domowe)
– Co to są kliniczne formy terapii zaję-

ciowej?
– Chodzi pewnie o  przedmioty klinicz-

ne. Oznacza to formy terapii zajęciowej jakie 
możemy zastosować w szpitalach i tu mamy 
rozłożenie na poszczególne oddziały szpital-
ne- neurologia, ortopedia, psychiatria.

– Wiem, że należysz do Kola Naukowego 
Terapii Zajęciowej „OccupationalTherapy”. 
Czym się zajmujecie?

Koło Naukowe Terapii Zajęciowej „Occu-
pationalTherapy zajmuje się propagowaniem 
i rozpowszechnianiem terapii zajęciowej w 
Polsce. Prowadzimy badania naukowe oraz 
działania wolontaryjne, które mają na celu 
wypromowanie naszego kierunku i samego 
zawodu terapii zajęciowej. Prowadzimy tera-
pię w Sali Doświadczenia Świata, gdzie zaj-
mujemy się głównie dziećmi z zaburzeniami 
rozwojowymi. Prowadzimy badania nauko-
we. Uczestniczyliśmy ostatnio w Festiwalu 
Nauki w Krakowie. 

– Sądzisz, że władze uczelni utworzą 
drugi stopień studiów, studia magisterskie?

– Mam taką nadzieje, i sądzę że coraz 
więcej studentów chce ukończyć ten kieru-
nek na naszej uczelni dlatego mam nadzieje 
że utworzy się drugi stopień ponieważ sama 
mam zamiar się na niego wybrać 

– Macie chłopaków na roku?
– Oczywiście, że mamy z każdym rokiem 

coraz więcej. 
Zuza Klęka

O dobrostanie fizycznym, czyli Terapii Zajęciowej
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Wywiad z Dziekanem

Jako kobiety więcej od siebie wymagamy, 
choćby dlatego, że musimy udowadniać 
części męskiego świata swoją wartość.

– W dobie postępującego starzenia 
się społeczeństwa polskiego i europej-
skiego posada rehabilitanta wydaje się 
być wymarzonym zawodem przyszło-
ści?

– Rzeczywiście prognozy demogra-
ficzne zdają się potwierdzać tę tezę. W 
naszym kraju, w niedalekiej przyszłości 
będziemy mieć 23% osób w wieku po-

wyżej 65 lat, a jeśli wskaźnik ten prze-
kracza 7%, to społeczeństwo uznajemy 
za starzejące się. Nasza sytuacja demo-
graficzna jest alarmująca i pociąga za 
sobą liczne wyzwania, którym musimy 
sprostać. Praca fizjoterapeuty, czy re-
habilitanta osób starszych obejmuje za-
równo aspekty społeczne, medyczne, 
jak i zawodowe, co czyni ją niezwykle 
ciekawą, a także pożądaną. Obecnie, 
a także w przyszłości posady te w sta-
rzejącym się społeczeństwie powinny 
umożliwić rozwój i przynieść satysfakcję 

zawodową. Niestety w Polsce, w chwili 
obecnej, mamy do czynienia ze szkodli-
wym zjawiskiem redukcji kosztów funk-
cjonowania jednostek służby zdrowia, 
poprzez ilościowe ograniczenia per-
sonelu fizjoterapeutów i pielęgniarek. 
Brakuje także dobrych rozwiązań doty-
czących sprawowania opieki nad osoba-
mi starszymi np. specjalnych ośrodków. 
Nie mogę zaakceptować takiej sytuacji. 
Powoduje to, że w dużej mierze nasza 
Uczelnia kształci kadry dla krajów Euro-
py Zachodniej, a są one i będą potrzeb-
ne tutaj. Duża podaż miejsc pracy w po-
łączeniu z możliwością stosunkowo ła-
twej nostryfikacji dyplomów, ułatwia 
decyzje o wyjeździe za granicę. Wierzę 
jednak, iż w niedalekiej przyszłości ule-
gnie to zmianie, a nowe rozwiązania 
organizacyjne, w tym powstające pla-
cówki, pozwolą podnieść jakość opieki 
i zatrzymają falę emigracji zdolnych pra-
cowników.

– Ministerstwo Zdrowia kończy 
właśnie prace nad projektem usank-
cjonowania zawodu fizjoterapeuty. Jak 
ta decyzja może wpłynąć na losy ab-
solwentów naszej Uczelni?

– Nadszedł najwyższy czas, aby po-
wstała ustawa o zawodzie fizjoterapeu-
ty, która jednoznacznie określi zakres 
kompetencji i uprawnień zawodowych 
naszych absolwentów. Obecnie dysku-
towany projekt ustawy zawiera jednak 
pewne szczegółowe zapisy kwestiono-
wane zarówno przez Polskie Towarzy-
stwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo 
Rehabilitacji, jak i Stowarzyszenie Fi-
zjoterapia Polska. Rzeczona ustawa, 
jeśli zostanie uchwalona, uporządkuje 
zawód fizjoterapeuty. Jednak już dziś, 
mając na uwadze dobro naszych absol-
wentów, którzy kończąc studia zdobyli 
solidne wykształcenie, nie zapominamy 
o ich dalszym rozwoju zawodowym. 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF 
w Krakowie czyni starania, aby stać się 
ośrodkiem prowadzącym specjalizację 
w dziedzinie fizjoterapii dla naszych ab-
solwentów.

– To duża szansa?
– Tak. Chcemy wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom studentów i umożliwić 
im jak najpełniejszy rozwój. Uzyskanie 
specjalizacji skutkuje uniezależnieniem 
pozwalającym pełnić samodzielne funk-
cje zawodowe na polu fizjoterapii.

NARESZCIE PRZYSZEDŁ CZAS NA  
Ciąg dalszy ze str. 1
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Wywiad z Dziekanem

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ!
– Największe osiągnięcie Wydziału 

Rehabilitacji Ruchowej?
– Wydział funkcjonuje od 2002 

roku. W międzyczasie uzyskaliśmy pra-
wo doktoryzowania oraz czekamy na 
ostateczną decyzję przyznającą nam 
prawo habilitowania. Wiąże się to z usa-
modzielnieniem i usprawnieniem pracy 
Wydziału oraz znaczącym rozwojem 
kadry naukowej. Kolejnym sukcesem 
jest uruchomienie dwóch nowych kie-
runków. Oprócz bardzo dobrze funk-
cjonującej Fizjoterapii mamy również 
w ofercie dydaktycznej Terapię Zajęcio-
wą oraz Kosmetologię, która cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Chciała-
bym podkreślić, iż jako pierwsza uczel-
nia w kraju uruchomiliśmy kształcenie 
na nowatorskim kierunku Terapia Zaję-
ciowa. Warto zaznaczyć również liczne 

sukcesy naukowe pracowników akade-
mickich Wydziału. Dotyczą one głównie 
wysokopunktowanych publikacji nauko-
wych w światowych czasopismach. Lide-
rem w tej kwestii jest zespół Profesora 
Żołądzia z Katedry Fizjologii i Bioche-
mii. Nie chcąc nikogo pominąć stwier-
dzam, iż wszyscy pracujemy z pełnym 
zaangażowaniem, aby nasz Wydział był 
najlepszy w swojej dziedzinie i tak też 
jest oceniany.

– Realizacji jakich zamierzeń na-
leży życzyć pracownikom i studentom 
Wydziału, którym pani kieruje?

– Mamy bardzo duże marzenie. 
Chcielibyśmy mieć własny budynek 
dydaktyczny. Gdybyśmy go posiada-
li, moglibyśmy kształcić o wiele więcej 
osób w lepszych warunkach. Mówiąc 
o ilości studentów nie należy zapomi-

nać o jakości kształcenia. Nowy obiekt 
pozwoliłby łączyć te cele z korzyścią dla 
uczelni i przyszłych absolwentów. Moż-
liwym byłoby także powstanie nowych 
kierunków na Wydziale Rehabilitacji 
Ruchowej.

– Czy zdradzi mi Pani Dziekan, ja-
kie kierunki byłyby wówczas najbar-
dziej pożądane?

– Otrzymujemy liczne pytania odno-
śnie studiów magisterskich na kierunku 
kosmetologia. Mnie osobiście bardzo 
marzy się podjęcie problematyki ratow-
nictwa medycznego górskiego i wodne-
go w aspekcie nowego kierunku studiów. 
Warto pomyśleć o uniwersytecie trzecie-
go wieku. Spektrum możliwości jest na-
prawdę duże. 

Rozmawiał Filip Fugiel
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Pod ostrzałem

Zapraszam do wywiadu z człowiekiem, 
który o fizjoterapii i odnowie biologicznej 
wie chyba wszystko. W wieku 53 lat może 
poszczycić się tytułem profesora nadzwy-
czajnego doktora habilitowanego nauk 
o kulturze fizycznej. Specjalista z zakresu 
wychowania fizycznego i rekreacji rucho-
wej. Autor i współautor kilkudziesięciu pu-
blikacji naukowych z zakresu: rehabilitacji 
ruchowej, masażu, odnowy biologicznej, 
metod medycyny naturalnej, promocji 
zdrowia, korekcji wad postawy. Na naszej 
uczelni jest kierownikiem Zakładu Odno-
wy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy. 

– Jak wyglądała droga do sukcesu, 
pochodzącego z Radomia, absolwenta 
krakowskiej AWF – Dariusza Muchy?

– Sukces to dość pojemne pojęcie i jest 
na pewno wynikiem cierpliwości i odro-
biny szczęścia w działaniu. Na to pytanie 
powinna odpowiedzieć osoba, która suk-
ces osiągnęła. Ja jestem w drodze, nie do 
sukcesu, a wyznaczonego celu. Wracając 
do sukcesu, możesz go osiągnąć stawiając 
sobie na dzień dzisiejszy cele bardzo odle-
głe i trudne do osiągnięcia. To samotna że-
gluga wymagająca pokonania siebie i swo-
ich słabości, a poprzez analizę potknięć, 
krótkotrwałe postoje w portach nabierasz 
sił by mierzyć się z następnymi wyzwania-
mi wypływając w kolejny rejs, bo nie po to 
zbudowano jacht by stał w porcie.

– Właśnie, ciśnie się na usta pytanie: 
jaka jest pana recepta na sukces?

– Albert Einstein mawiał: ,,Nie staraj 
się zostać człowiekiem sukcesu, lecz czło-

Ja jestem pracoholikiem...

wiekiem wartościowym” – to jest myśl, 
którą kieruję się każdego dnia, mając także 
w sercu słowa mojej śp. babci: ,,żyj tak, 
aby nigdy nikt przez ciebie nie płakał”. Jeśli 
tak uda mi się przejść przez życie nie tylko 
biorąc, ale i dając, to będzie mój sukces.

– Skończył pan krakowską AWF. Stu-
diował na dwóch kierunkach. Jak wspo-
mina pan te czasy?

– Mogę odpowiedzieć słowami pio-
senki ,,....to były piękne dni”, był czas na 
naukę, zabawę i... odrobinę szaleństwa, 
ale nic co piękne nie trwa wiecznie. Jak 
śpiewał śp. Ryszard Riedel, ,,...w życiu 
piękne są tylko chwile”, ale na pewno dla 
nich warto żyć i pracować.

– Skąd wzięło się u pana zaintereso-
wanie fizjoterapią? I kiedy poczuł pan, 
że to jest właśnie to, co chce robić w ży-
ciu?

– Nie będzie w tym momencie opo-
wieści z cyklu, że... marzyłem o fizjotera-
pii od dzieciństwa. 

To była kumulacja! Będąc studentem 
poznałem śliczną dziewczynę, która zo-
stała moją żoną i to jej przyrzekłem, że 
oboje skończymy drugi fakultet – reha-
bilitację ruchową. Przypominając znowu 
słowa piosenki, tym razem wokalistki ,, 
...i tak to się zaczęło”.

– Nie ma co ukrywać, że jest pan 
jednym z najlepszych specjalistów 
w Polsce. Jak się pan z tym czuje?

– Modyfikując nieco słowa Marka 
Twaina ,,najlepsi to ci, po których nawet 
grabarz płacze”. Należy powiedzieć, że 
gdy ktoś zalicza siebie do ,,najlepszych”, 
to czas na wizytę u lekarza specjalisty. 
Przegrana i ostry zjazd w dół zaczyna się 
w momencie kiedy popadasz w zachwyt 
i rutynę, a skromność umiera.

– Co pana motywuje do codziennej 
pracy?

– Chcesz więcej od życia, daj więcej 
od siebie. Nie kończę marzeń w chwili 
niepowodzeń, w momentach wyczerpa-
nia fizycznego, tylko gdy są one zrealizo-
wane.

– Bardzo chciałbym znać odpo-
wiedź na pytanie jak znajduje pan czas 
na wszystkie swoje zajęcia, obowiązki. 
Uczelnie w Krakowie, Nowym Targu, 
wykłady w Polsce i za granicą…

– Czasu nie zatrzyma nikt z nas, my 
możemy go tylko właściwie wykorzystać. 
Ja jestem pracoholikiem, jeśli na chwilę 
się zatrzymuje to tylko po to by wziąć roz-
bieg. Praca, którą wykonuję, jest moją pa-
sją, nie męczy mnie psychicznie i w tym 
tkwi sedno, ale jest też pewnym niebez-
pieczeństwem.

– Największy sukces w dotychczaso-
wej karierze?

– Nie interesuje mnie kariera, bo to 
ekskluzywne opakowanie z łatwo psującą 
się zawartością.

To, co dla mnie najważniejsze i co 
uważam za sukces, to moja rodzina.

– Praca pracą ale na wypoczynek też 
trzeba znaleźć czas. Co lubi pan robić 
w wolnych chwilach? Jakieś specjalne 
zainteresowania, hobby?

– Tak jak już wspomniałem jestem 
świadomym pracoholikiem, lubię pisać 
zarówno ,,zawodowo” jak i dla przyjem-
ności. To, co dla ciała to: tenis, żeglarstwo 
i piłka nożna. Lubię także podróżować, 
zwiedzać i fotografować.

Kuba Kot 

KONKURS
Macie niepowtarzalną okazję zaistnienia na ła-
mach PULS-u AWF!!! Wystarczy w maksymalnie dwóch 
stronach standardowego tekstu opisać swoje wa-
kacyjne przygody, doświadczenia lub spotkania. 
Możecie także napisać reportaż z wyjazdu.

 Konkurs jest skierowany nie tylko do studentów, ale 
także wszystkich pracowników naszej uczelni. Swoje pra-
ce proszę wysyłać na adres redaktora naczelnego, który 
znajdziecie w stopce redakcyjnej najpóźniej do 30 wrze-
śnia 2015 roku. 

Przypominam, że standardowy tekst to czcionka Times 
New Roman wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 
2,5 cm. Nie zapomnijcie także o zdjęciach, takich które 
nadadzą się do publikacji. Wygrana praca zostanie opu-
blikowana w następnym PULS-ie. 

       POWODZENIA!
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Akademickie Inkubatory Przedsiębior-
czości to fundacja stworzona w 2004 roku 
przez trzech kolegów – Jacka Aleksandro-
wicza, Mariusza Turskiego i Dariusza Żuka, 
mająca na celu pomoc młodym ludziom 
w rozpoczęciu prowadzenia własnego 
biznesu na rynku w najtańszy, najszybszy 
i najmniej ryzykowny sposób. 

Dzięki wsparciu, jakie daje Akademic-
ki Inkubator Przedsiębiorczości, osoba, 
która posiada pomysł na własny biznes, 
otrzymuje pomoc w stworzeniu rentow-
nego, skalowalnego i skutecznego modelu 
przedsiębiorstwa. Może go później sko-
mercjalizować w łatwy sposób, nie pono-
sząc dodatkowych kosztów, m.in. utrzyma-
nia firmy w urzędzie. 

Kluczową rolę odgrywa tu preinku-
bacja, czyli udostępnienie osobowości 
prawnej AIP (Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości) początkującym przed-
siębiorcom. Taki zabieg zabezpiecza ich 
przed koniecznością zakładania działalno-
ści gospodarczej, za czym idzie obniżenie 
składek ZUS. Oznacza to, że potencjalni 
startupowcy, mający użyczoną osobo-
wość prawną, mogą korzystać z danych 
tj. NIP, KRS, REGON czy też adresu ko-
respondencyjnego AIP. Dzięki temu oso-
ba prowadząca firmę jest pełnoprawnym 
przedsiębiorcą. Startup, bo tak nazywa się 
firma działająca w Inkubatorze, ma rów-
nież zapewnioną pełną księgowość. Po 
dostarczeniu odpowiednich dokumentów 
księgowa przejmuje kontrolę i odpowiada 
za sprawy związane z podatkami i urzęda-
mi. Ponadto istnieje możliwość korzystania 
z pomocy prawnej, gdzie nowo powsta-
łe firmy tworzą, oraz weryfikują umowy 
z kontrahentami pod okiem prawników, 
którzy przejmują jednocześnie całą odpo-
wiedzialność na siebie. 

Warto wspomnieć o ważnym aspekcie, 
jakim jest wsparcie merytoryczne w postaci 
indywidualnego i grupowego doradztwa, 
montoringu oraz szkoleń. Szkolenia organi-
zowane są nie tylko dla ludzi z pomysłem, 
ale również dla takich, którym go brakuje. 
Uczestniczący w warsztatach otrzymują 
praktyczną i niezbędna wiedzę dotyczącą 
tworzenia innowacyjnych produktów i po-
zyskiwania środków finansowych, a także 
narzędzia pozwalające na dopracowanie 
i przetestowanie modelu biznesowego. 
Ponadto jest to czas, kiedy można poznać 
wartościowe osoby, z którymi, być może, 
w przyszłości nawiąże się współpracę po-
zwalającą stworzyć nowy startup. 

Inkubator Przedsiębiorczości pozwala 
na prowadzenie rozmaitych działalności. 

Startupy zajmują się m.in. projektowaniem 
odzieży, sprzedażą biżuterii, coachingiem, 
doradztwem, szkoleniami z umiejętności 
twardych i miękkich, a także tworzeniem 
aplikacji mobilnych. „Ile pomysłów-tyle 
startup’ów”. Istnieją jednak pewne dzia-
łalności, których w AIP nie można prowa-
dzić. Są to działalności regulowane lub ta-
kie, przy której Inkubator nie może wziąć 
na siebie odpowiedzialności, m.in. medy-
cyna, farmakologia, produkcja żywności 
czy transport.

Oferta Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości skierowana jest do 
ludzi młodych, stawiających na rozwój, 
chcących posiadać swój własny biznes. 
Obecnie istnieje sieć 50 inkubatorów w 24 
polskich miastach. Każda osoba posiadają-
ca swój startup ma możliwość korzystania 
w wybranej przez siebie lokalizacji z mul-
timedialnych sal konferencyjnych i sal 
spotkań, a także posiada nieograniczony 
dostęp do strefy coworkingu, Internetu, 
komputerów, drukarek oraz profesjonalne-
go oprogramowania AIP. 

Wyżej opisana oferta Inkubatorów AIP 
jest odpłatna, miesięczny koszt to 250 zł 
netto. Firmę można prowadzić samodziel-
nie lub nie. Istnieje możliwość założenia 
tzw. „dwuosobowej firmy”, przy czym każ-
da dodatkowa osoba to koszt 50 zł. Bar-
dzo ważnym aspektem jest fakt, że umowa 
preinkubacyjna z AIP zawierana jest na 
czas nieokreślony i obowiązuje miesięczny 
okres wypowiedzenia umowy. Firmy mają 
możliwość zawieszenia działalności na 
okres do trzech miesięcy, wówczas opłata 
miesięczna wynosi 50zł netto.

Warto dodać, że statystycznie 9/10 
firm założonych w urzędzie po roku czasu 
jest zamykanych, natomiast dzięki wspar-
ciu, jakie dają Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości aż 7/10 wychodząc 
z Inkubatora AIP zakłada własną działal-
ność w urzędzie.

Na terenie naszej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego od 1 kwietnia 2009 znajduję 
się jeden z oddziałów Akademickich Inku-
batorów Przedsiębiorczości. Najważniejsze 
i zarazem jedyne stanowisko zajmuje pani 
Aneta Rudziejewska-Rudziewicz, która 
jest dyrektorem AIP AWF. Zgodnie z ogól-
nie przyjętą ideą, Inkubator AIP na naszej 
uczelni ma na celu pomoc w utworzeniu 
nowych działalności gospodarczych. Dzia-
łalność AIP AWF można podzielić na dwie 
gałęzie: pierwszą jest profesjonalne doradz-
two, dzięki któremu zainteresowani mogą 
uzyskać rzetelne informacje odpowiadające 
na pytania, w jaki sposób, kiedy i czy jest 

sens zakładania działalności, drugą tworzą 
konkretne działania mające na celu otwo-
rzenie własnego biznesu. 

AIP AWF oferuje pomoc w zakresie ad-
ministracyjnym i prawnym. Oprócz udo-
stępnienia osobowości prawnej, uczelnia 
umożliwia korzystanie z faxu, telefonu, sali 
spotkań, nie oferuje natomiast powierzch-
ni biurowej. Oferta ta skierowana jest 
do ludzi młodych – nie tylko studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego, ale 
również do osób z zewnątrz. Natomiast 
w przypadku, kiedy starsza, bardziej do-
świadczona osoba przyjdzie po fachową 
poradę, również ją dostanie. Do 2012 
roku Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości AWF zajmował się organizacją szko-
leń, niestety od tego roku, ze względu na 
ograniczone środki pieniężne z Minister-
stwa Gospodarki, szkolenia zostały wstrzy-
mane. Przykładowe warsztaty, w jakich 
można było uczestniczyć w poprzednich 
latach to m.in. „Biznesplan – zasady kon-
struowania planu własnej działalności “ czy 
„Autoprezentacja dla przedsiębiorców”. 
Dotychczas przez 6 lat na terenie uczelni 
za pośrednictwem AIP nie powstała żadna 
firma, natomiast studenci często korzystają 
z porad, jakie oferuje Akademicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości AWF. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębior-
czości to szansa dla ambitnych, młodych 
ludzi, którzy stawiają na rozwój zawodowy 
i osobisty. Inicjatywa ta pomaga rozwinąć 
własny biznes w skuteczny, szybki i łatwy 
sposób. Nie potrzebny jest tutaj pomysł, 
a wiara we własne siły i determinacja.

Magdalena Kornakiewicz

Tekst powstał dzięki współpracy z Ane-
tą Milczarek – Manager Akademickich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości w Łodzi 
oraz Anetą Rudziejewską-Rudziewicz – 
dyrektorem Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w AWF Kraków.

Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości

Akademicki Biznes
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Rafał Kot – z wykształcenia magi-
ster rehabilitacji z drugim stopniem 
specjalizacji, absolwent Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie. Z 
zamiłowania od zawsze związany ze 
sportem. Były fizjoterapeuta kadry A 
skoczków narciarskich.

Nie tylko skoki
Jego przygoda z fizjoterapią roz-

poczęła się gdy został masażystą gru-
py hokeistów. Urodził się w Nowym 
Targu i tam związał się z hokejem. 
Do dziś jest wiernym kibicem no-
wotarskich drużyn, do dziś jeździ na 
mecze Podhala. Przez rok był fizjo-
terapeutą w kadrze młodzieżowej, 
za Waldemara Zientary, w reprezen-
tacji Polski. „Praca z hokeistami była 
ciężka, miałem bardzo dużo pracy. W 
drużynie było 24 chłopaków, a hokej 
już sam w sobie jest dyscypliną ura-
zową i właściwie po każdym meczu 
prawie wszyscy zawodnicy wymagają 
zabiegów odnowy biologicznej w po-
staci masażu czy szybkiego leczenia 
stłuczeń oraz urazów związanych z tą 
dyscypliną. Była harówa” – wspomi-
na.  Rafał Kot ze skokami narciarski-
mi związał się w 2004 roku. Kadrę 
skoczków narciarskich po Apoloniuszu 
Tajnerze objął wtedy Austriak Heinz 
Kuttin. Kiedy przyjechał on na zgrupo-
wanie do Zakopanego szukał fizjotera-
peuty, chociaż na chwilę, na ten jeden 
obóz. „Kuttinowi polecił mnie dobry 
jego znajomy - Jan Kowal. Miałem być 
wtedy tylko na próbę, na to konkretne 
zgrupowanie. Wyszło tak, że z kadrą 
związałem się na 6 lat”

Współpracując z gwiazdą – czyli jak to
Od Kuttina do Kruczka, czyli 6 lat 
niezapomnianej przygody

Kiedy Kuttin odszedł z Polski, zastą-
pił go Hannu Lepistoe. Fizjoterapeu-
ta pozostał jednak ten sam. Gdy Fina 
zastępował Polak – Łukasz Kruczek – 
Rafał Kot w dalszym ciągu sprawował 
swoje obowiązki w kadrze skoczków. I 
tak 6 lat minęło…

„Z Kutinem praca była bardzo cie-
kawa ponieważ był on młodym tre-
nerem i lubił eksperymentować. Or-
ganizował bardzo urozmaicone obozy 
przygotowawcze, mieliśmy styczność 
z wieloma dyscyplinami sportu jak np. 
hokej na rolkach czy narciarstwo al-
pejskie. Lepistoe z kolei był trenerskim 
guru; bardzo spokojny i opanowany, 
któremu wszyscy skoczkowie bardzo 
ufali. Z oboma tymi trenerami bardzo 
dobrze mi się współpracowało i do tej 
pory utrzymujemy przyjazne stosunki. 
Potrafili oni doceniać wkład pracy fi-
zjoterapeuty. Jak chodzi o Łukasza to 
znałem go już właściwie od samego 
początku, gdyż zarówno w kadrze Ku-
tina, jak i Lepistoe, był on asystentem 
trenera głównego”.

Od podszewki
Ogólnie można pomyśleć, że fizjo-

terapeuta wymasuje i leży - wieczne 
wczasy za grube pieniądze. Jedno 

i drugie jest nieprawdziwe. „Zacznijmy 
od tego, że byłem kierowcą busa. Za-
wsze na obozy czy zawody wyjeżdżały 
dwa, trzy samochody. Jednym jechał 
na przykład trener, drugim serwisman, 
trzecim jechałem ja, gdyż zawodnicy 
nie mogą prowadzić samochodów, 
oni mają wypoczywać. No więc na 
wyjazdach typu Villingen, Oberstdorf, 
Titisee-Neustadt, Hinterzarten (wy-
jazdy liczące ponad 1000 km) byłem 
również kierowcą. Pomagałem przy 
treningach. Nie tylko od strony me-
dycznej, ale pomagało się także np. 
przy rozgrzewce. Trzeba było zagrać 
w piłkę – to się grało w piłkę, żeby nas 
było więcej. Jeśli przychodziły zawody, 
no to do mnie też należało pójść do 
organizatora, odebrać numerki starto-
we dla zawodników. Odbierałem rów-
nież pieniądze, które zarobili. Adam 
nigdy nie chodził po nie osobiście, tyl-
ko wszyscy wiedzieli, że ja przychodzę 
i mnie te pieniądze za zwycięstwo czy 
za podium dawali. Przychodziło po-
południe, wieczór późny z reguły, no 
to wszyscy mieli wolne, oprócz mnie. 
Mnie się wtedy zaczynała ta właściwa 
praca fizjoterapeuty, czyli masaże, re-
habilitacja, leczenie urazów. Ja w ka-
drze miałem wiele funkcji. A jak mnie 
zawodnicy czasem zdenerwowali, to 
ja im zawsze odpowiadałem tak:  Słu-
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było być fizjoterapeutą Adama Małysza
chajcie, bo jak się wkurzę, to odejdę, 
a wy może sobie znajdziecie do ma-
sowania Pamelę Anderson, do kiero-
wania Colina McRae, a do siatkówki 
Gruszkę”.

Współpraca z Adamem
Rafała Kota z Adamem Małyszem 

łączyła – i łączy nadal – przyjaźń. 
Żeby połączyć pracę w klinice z wy-
jazdami ze skoczkami fizjoterapeuta 
przez 6 lat był na urlopach bezpłat-
nych. Kiedy były z tym jakieś proble-
my sam Adam przyjeżdżał do Zako-
panego i rozmawiał z przełożonymi, 
prosząc o zezwolenie na kolejny rok 
współpracy. „Przez całe te 6 lat współ-
praca z Adamem układała mi się bar-
dzo dobrze. Doskonale pamiętam 
jego największe sukcesy – walkę pod-
czas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata czy Pucharu Świata. Jako za-
wodnik, na szczęście, Adam miewał 
rzadko kontuzje, natomiast z odnowy 
biologicznej często korzystał (głów-
nie masaże i wszelkie zabiegi fizjo-
terapeutyczne). Były to dla nas mile 
spędzone chwile gdyż zawsze wtedy 
mogliśmy sobie spokojnie porozma-
wiać na wszystkie tematy, również na 
te niekoniecznie związane ze skokami. 
Jak wspomniałem, Adam poważniej-
szych urazów nie miał ale oczywiście 
zdarzały się niebezpieczne sytuacje jak 
choćby groźny jego upadek na skoczni 
w Zakopanem podczas Pucharu Świa-
ta, skręcenie stawu skokowego oraz 
liczne stłuczenia”.

Zaufanie to podstawa – o przyjaźni 
z Adamem

Adam Małysz jest człowiekiem, 
którego nie trzeba przedstawiać. Na 
swojej drodze spotykał, i pewnie da-
lej spotyka, wielu ludzi, którzy na jego 
osobie chcę coś ugrać, wykorzystać 
go. Ktoś o takiej sławie i pozycji spo-
łecznej musi uważać na pewne kon-
takty. Kiedy Rafał Kot spotkał po raz 
pierwszy Adama w 2004 roku wspo-
mina, że ten był bardzo nieufny, miał 

już za sobą wiele nieprzyjemnych 
doświadczeń związanych z otacza-
jącymi go ludźmi, sporo osób go za-
wiodło. „Chcąc dla niego jak najlepiej, 
jednocześnie chciałem jakby za dużo. 
Stałem się nadopiekuńczy żeby udo-
wodnić, że będę mu w stanie pomóc, 
a on z kolei jeszcze nie wiedział co ja 
sobą prezentuję, jakim jestem czło-
wiekiem, jaki mam charakter i umie-
jętności. Adam współpracował już 
z kilkoma fizjoterapeutami wcześniej 
i powiem szczerze, że takie wzajem-
ne poznawanie się to tak do pół roku 
trwało. Owszem, nie było nigdy żad-
nych zatargów, ale tak się wyczuwało, 
że brakuje mu zaufania w stosunku do 
mojej osoby… A  otem to, w pewnym 
momencie, nagle pękło. Nie ukrywa 
ani Adam, ani ja, że jesteśmy przyja-
ciółmi i dobrze się znamy, rozumiemy, 
ufamy sobie. Zresztą, zakończyłem 
pracę w kadrze, a jednak pomagam 
mu dalej, ile mogę. Robię to z takie-
go czystego sentymentu i przyzwycza-
jenia, a jak to mówi Adam – Starych 
drzew się nie przesadza. Do tej pory 
się spotykamy, nawet towarzysko”.

„Jak zobaczyłem czerwony domek 
do góry nogami to wiedziałem, że 
jest źle”…

Podczas tych wszystkich lat pracy 
ze skoczkami wiele było sytuacji groź-
nych, śmiesznych, niezapomnianych. 
Rafałowi Kotowi utkwiło w głowie 
wydarzenie, które mogło skończyć 
się tragicznie, na strachu się jednak – 
na szczęście - skończyło. Rzecz miała 
miejsce w niemieckim mieście Hin-
terzarten, podczas letniego obozu 
na igielicie, a w roli głównej wystąpił 
Kamil Stoch. „Tam na zeskoku skocz-
ni, (tak jak u nas jest napis na igielicie: 
„Zakopane”), był napis „Rothause” – 
reklama piwa, po polsku „czerwony 
domek”. Pamiętam jak w lecie Kamil 
skakał, dostał lekki podmuch wiatru, 
zabrało mu narty i wywinął w powie-
trzu pełne salto, po czym upadł na gło-
wę i bezwładnie spadał w dół. I ja wte-
dy zamarłem, bo bałem się, że to może 
być uraz kręgosłupa. Wtedy pamiętam, 
że przeskoczyłem przez bandę, pod-
biegłem do niego, a on się nie ruszał 
– była chwilowa utrata przytomności. 
Zacząłem odpinać mu narty, spraw-
dzać czy wszystko w porządku. Nagle 
Kamil otworzył oczy, popatrzył na mnie 
takim błędnym wzrokiem i powiedział 
tak: – Wiesz co, jak zobaczyłem czer-
wony domek do góry nogami to wie-
działem, że jest źle”.

Jakub Kot
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Spotkanie z ANDRZEJEM BIERNATEM

Fo
to

: 
A

. K
ot

ek

Fo
to

: 
A

. K
ot

ek

20 maja na naszej uczelni odbyło 
się po raz pierwszy otwarte spotkanie 
z byłym już Ministrem Sportu i Turysty-
ki – Andrzejem Biernatem. W wydarze-
niu uczestniczyły ważne osobistości ze 
świata polityki miedzy innymi: Ireneusz 
Raś, Krzysztof Kowal, Jagna Marczułajtis-
-Walczak, Grzegorz Lipiec i Jacek Bartle-
wicz, a także władze, wykładowcy oraz 
studenci naszej Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. 

 
Po uroczystym przywitaniu, polityk krót-
ko scharakteryzował działalność, przed-
stawił cele strategiczne i operacyjne Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki rozwiewając 
przy tym wątpliwości, że zajmuje się 
jedynie rozdysponowywaniem rządo-
wych pieniędzy i przekazywaniem ich 
na rozwój sportu. Jako jedno z głównych 
zadań wymienił zachęcanie Polaków do 
aktywności. Wspomniał także o zamyka-
niu sportu wyczynowego w systemowym 
szkoleniu, dobrej identyfikacji talentów 
oraz trenowaniu tych, który będą stawać 
w przyszłości na podium. 

Już za rok w Rio De Janeiro rozpocz-
ną się igrzyska olimpijskie. Reprezenta-
cja Polski wyjedzie na tę najważniejszą 
imprezę w życiu każdego sportowca. 
To właśnie tam walczyć będą o medale, 
które zapewne wzbudzą odczucia pa-
triotyczne w zawodnikach i całym naro-
dzie. Dotacja na przygotowania wynosi 
w przybliżeniu 160 mln złotych i oparta 
jest na formule Klub Polska 2016, która 
kwalifikuje najlepszych, mających szansę 
na wysokie miejsca. Ministerstwo unifi-
kuje podejście do sportu osób niepełno-
sprawnych. Zgodnie z wytycznymi Mię-

dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
do roku 2020 ma obowiązek połączyć 
dwa odrębne organizmy: Polski Komitet 
Paraolimpijski oraz Polski Komitet Olim-
pijski w jedną całość.

Andrzej Biernat sporo uwagi poświę-
cił organizowanym imprezom sporto-
wym na terenie Rzeczpospolitej oraz 
wzrastającym znaczeniu turystyki dla 
gospodarki polskiej. Zauważył, że efekt 
promocyjny Euro 2012 jest nieoceniony. 
Wydarzenie to, którego efekty obserwuje 
się także obecnie, przyciągnęło miliony 
zagranicznych turystów i ich liczba do tej 
pory wzrasta średnio o 1 mln rocznie. 

Ministerstwo częściowo pokrywa 
koszty zbliżających się Igrzysk The World 
Games Wrocław 2017. Po raz kolejny do 
naszego kraju przyjadą miłośnicy spor-
tów nieolimpijskich. Wydarzenie to przy-
czyni się do reklamowania oraz tworze-
nia pozytywnego wizerunku Polski – dla 
niektórych całkiem obcego i nieznanego 
państwa na mapie Europy.

Kolejny temat poruszony przez ho-
norowego gościa dotyczył Sportów Aka-
demickich i szkolenia zdolnej młodzieży. 
Wyraził nadzieję na budowę lodowiska 
na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie finansowanej w 70% przez 
ministerstwo oraz podpisania do końca 
tego roku umowy gwarantującej realiza-
cję inwestycji. 

Na koniec wspomniał o programie 
“Kariera Dwutorowa”, która pozwoli po 
zakończeniu uprawiania sportu wyczy-
nowego płynnie przejść do życia co-
dziennego oraz łączyć karierę naukową. 

Po przemówieniu zabrały głos osoby 
znajdujące się na widowni. Na początek 
jednak sam Rektor – prof. dr hab. Andrzej 
Klimek zadał pierwsze pytanie dotyczące 

szansy na oddanie AWF-ów przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwu Sportu i Turystyki. Rozwią-
zanie to przyczyniłoby się do zlikwido-
wania problemów w utrzymaniu uczelni 
na rynku. W odpowiedzi minister zapro-
ponował dwa rozwiązania. Przyłączenie 
się do innego uniwersytetu lub przejęcie 
akademii pod swoją pieczę. Wymaga to 
jednak decyzji wszystkich Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Polsce i podjęcia 
działań w tym kierunku.

Poruszane były między innymi kwe-
stie dotyczące problemów opodatkowa-
nia zaliczek na imprezy turystyczne i ko-
nieczności wprowadzania korekt, syste-
mu stypendialnego, braku wszechstron-
nego przygotowania sportowego i nie-
dostatek połączeń między dyscyplinami, 
które wykorzystałyby potencjał młodych 
zawodników, niekoniecznie sprawdzają-
cych się w danej konkurencji. 

Uczestnicy spotkania zauważyli, że 
TVP nie chce udostępniać szerokiemu 
gronu transmisji mało spopularyzowa-
nego sportu, wymagającego krzewienia 
w obawie o niską oglądalność i tym sa-
mym poniesienie niepotrzebnie kosztów, 
a przecież to właśnie polskie, publiczne 
media powinny przyczyniać się do wzro-
stu zainteresowania aktywnością i cieka-
wą formą spędzania wolnego czasu. 

Ostatnie pytanie nawiązywało do or-
ganizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
2020 w Krakowie, z których mieszkań-
cy zrezygnowali podczas referendum. 
Omawiane były koszty, szanse i zagroże-
nia jakie niosłyby za sobą te inwestycje. 
Niewątpliwie ten temat jeszcze długo 
będzie budził emocje.

Joanna Szumiec 
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Trzy lata studiów licencjackich. 
Przedmioty medyczne i te dotyczące ak-
tywności fizycznej. Połączenie jednego 
z drugim i jest – tytuł licencjata – koniec 
studiów z dyplomem i tytułem fizjotera-
peuty. Kolejne 2 lata i kończymy studia 
z dumą podpisując się jako magister fi-
zjoterapii. I co dalej? 

Kolejnym krokiem jest zderzenie się 
z rzeczywistością. Dla fizjoterapeuty rze-
czywistość to pacjent i smutne realia pol-
skiej służby zdrowia. Każdy idzie swoją 
drogą. Jedni rozpoczynają własną dzia-
łalność, inni zatrudniają się w prywatnym 
gabinecie, jeszcze inni zaczepią się pra-
cując na państwowej posadzie opłacanej 
przez NFZ, niewiele zarabiając, ale też 
niewiele robiąc. Tym co łączy wszystkie 
powyższe jest właśnie wszechobecny pa-
cjent. 

Pacjenci, jak zresztą każda grupa spo-
łeczna, są różni. Starsi, młodsi, doświad-
czeni w postępowaniu rehabilitacyjnym 
lub nie, zadowoleni z niego lub… nie. 
Łączy ich jednak jedno. Chcą być zdrowi 
i to jak najszybciej. Kim dla powyższych 
jest fizjoterapeuta? Opinie są tak różne, 
że potrafią wzbudzić często skrajne emo-
cje, od rozweselenia do nieopanowanej 
złości nasuwającej w głowie tylko jedną 
myśl „i po co mi było to pięć lat”. 

Jednym z pytań, które wywołać 
może tego rodzaju przemyślenia nad 
celowością własnych działań jest nie-
jednokrotnie słyszane od co śmielszego 
pacjenta „a pani kim jest?”. Skierowa-
nie od lekarza na rehabilitację, gabinet 
fizjoterapeutyczny, a pani w nim pra-
cująca zapewne z ulicznej rekrutacji. 
Ogromne zaskoczenie malujące się na 
twarzy takiego pacjenta po otrzymaniu 
odpowiedzi jest nie do opisania. I pyta-
nie uzupełniające „a to każdy ma takie 
wykształcenie?”. Także tutaj odpowiedź 
również nasuwa wiele do życzenia. 
Może dla tego, że nie każdy. Brak usta-
wy o zawodzie fizjoterapeuty pozwala 
na pracę w tym zawodzie, każdemu 
kończącemu choćby kilkudniowy kurs 
z zakresu rehabilitacji. Warto postawić 
sobie pytanie czy nieświadomość pa-
cjentów nie jest spowodowana styczno-
ścią z tego rodzaju terapeutami pracują-
cymi na polskim rynku? 

Fizjoterapeuta – dla jednych masażysta  
dla innych „prawie” lekarz

„Fizjoterapię kończyłaś? Aaa to ma-
sujesz, fajnie !” Fizjoterapeuta to nie jest 
masażysta. Koleżanki, koledzy, rodzina, 
przypadkowo poznani na imprezie lub 
nieznajomi, wszyscy chcą … masaże. 
Opinia ta jest tak powszechna, że cięż-
ko spodziewać się innego komentarza 
od przeciętnego obywatela. Po kilku 
miesiącach tego rodzaju opinii ode-
chciewa się nawet ich dementowania. 
Zaraz po otrzymaniu dyplomu są one 
jednak niezwykle irytujące. Dlaczego? 
Bo „masażystą” jest właśnie każdy kto 
kończy jakikolwiek kurs masażu, i co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości. 5 lat 
studiów to chyba zdecydowanie „coś” 
więcej. 

Skręcenie stawu, ból, obrzęk, SOR, 
gips, pytanie „co robić pani fizjotera-
peutko?!” I tutaj mogę tłumaczyć, że 
gips był postępowaniem doraźnym na 
oddziale ratunkowym, że więcej szko-
dzi niż pomaga w tym wypadku. Lekarz 
założył, gips ma być. „Co powie lekarz 
jest święte”. Wizyta u lekarza, diagno-
za, skierowanie, wizyta u fizjoterapeu-
ty, mnóstwo pytań, badań, ocena, do-
pasowanie terapii i… „ale na pewno? 
Bo pan doktor mówił ...”. Z taką sytu-
acją spotkałam się nawet w najbliższej 
rodzinie, i na nic było tłumaczenie, że 
gips niepotrzebny, wystarczy stabiliza-
cja. 2 tygodnie stryjenki w gipsie, koń-
cowa opinia dobrego ortopedy „po co 
pani nosiła ten gips”, i wielkie słowa 
uznania „czemu ja cię wtedy nie posłu-

chałam”. Ale nie posłuchała, bo prze-
cież nie jestem lekarzem. Proces reha-
bilitacji wydłuża i utrudnia nam się zna-
cząco. Może to i lepiej ? Więcej czasu, 
więcej pracy, więcej pieniędzy, ale czy 
na pewno o to chodzi przede wszystkim 
pacjentowi?

Autorytet fizjoterapeuty jest nadal na 
niskim poziomie. Ale! Bywa też lepiej. 
Sportowcy, tak ! sportowcy wiedzą kim 
jest fizjoterapeuta. Większość klubów 
ma swoich fizjoterapeutów. Już młodzi, 
kontuzjowani sportowcy kierowani są 
do rehabilitanta. Dla nich fizjoterapeu-
ta to nie masażysta, to nie przypadkowy 
terapeuta z ulicy, bardzo często to oso-
ba, która pozwoli im wrócić do tego co 
kochają. To ktoś ważny. Ktoś kto dużo 
potrafi i może pomóc. Jego osoba bu-
dzi zaufanie , bez którego dalsze treno-
wanie często byłoby niemożliwe. Takie 
opinie niezwykle cieszą. Na szczęście 
coraz częściej zwykli ludzie potrafią 
również docenić naszą pracę. Pozosta-
je tylko nadzieja, że ten nurt będzie się 
rozwijać, a wszystkie opisane powyżej 
sytuacje opowiadać będziemy jako za-
bawne anegdoty „jak było kiedyś w za-
wodzie fizjoterapeuty”. 

Sama kieruję się w życiu jedną zasadą 
„Znaj swoją wartość, a cię docenią” i ta-
kiego podejścia życzę wszystkim studen-
tom i młodym fizjoterapeutom wkracza-
jącym na drogę fizjoterapii praktycznej. 

Katarzyna Kubasiak 
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Biblioteka

Biblioteka Główna podejmu-
je działania zmierzające do do-
stosowania jednostki do potrzeb 
studentów niepełnosprawnych, 
stworzenia komfortowych warun-
ków do korzystania z jej usług oraz 
ułatwienia dostępu do materiałów 
edukacyjnych i zasobów biblio-
tecznych.

Działania w ramach projektu 
tworzenia „Biblioteki bez barier” 
zostały podjęte w roku 2014. Bi-
blioteka współpracuje w tym za-
kresie z Pełnomocnikiem ds. stu-
dentów niepełnosprawnych AWF.

W Informatorium utworzono 
stanowisko komputerowe dla osób 
niepełnosprawnych. Do dyspozycji 
użytkowników są:

• Komputer z monitorem 22‘’, 
z klawiaturą  Magic Keyboard 
dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Klawiatura posiada wyraźne kla-
wisze o dużym kontraście, rol-
kę przewijającą do sterowania 
poziomem powiększenia, 22 
klawiszy szybkiego dostępu do 
najczęściej używanych funkcji 
programu Magic, klawisze funk-
cyjne (prędkość mowy, wyszuki-
wanie i inne). Mysz powiększo-
na Big Track, przeznaczona jest 
dla osób z dysfunkcją kończyn 
górnych, umożliwia z łatwością 
poruszanie kursorem po ekranie 
monitora.

• Urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka ze skanerem).

• Program Abby Fine Reader (pro-
gram OCR – Optical Charakter 
Recognition) do rozpoznawania 
znaków. Umożliwia przetworze-
nie materiałów zeskanowanych 
do postaci edytowalnej, dostęp-
nej dla osób z dysfunkcją wzro-
ku. Efektem pracy programu jest 
taka postać tekstu, który może 
być wprowadzony do każdego 
edytora, następnie może być 

Oferta Biblioteki Głównej AWF w Krakowie
dla studentów niepełnosprawnych
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odczytany lub dowolnie modyfi-
kowany przez osobę z dysfunk-
cją wzroku, przy zastosowaniu 
odpowiednich programów (Ma-
gic Plus, Jaws i inne).

• Program Magic Plus – program 
powiększająco-udźwiękawia-
jący, dedykowany jest dla osób 
z dysfunkcją wzroku. Umożli-
wia powiększenie ekranu do 36 
razy, funkcje mowy pomagają 
w przetwarzaniu informacji za-
wartych na ekranie. Program 
może czytać tekst, który wpisu-
je się z klawiatury lub wskazuje 
za pomocą myszy. Program daje  
możliwość dostosowania inter-
fejsu do indywidualnych  po-
trzeb, sterowania ilością infor-
macji udostępnianych w syste-
mie i w wybranych aplikacjach. 
Program posiada wiele stylów 
rozszerzeń, konfigurowanych 
widoków, możliwość jednocze-
snego przeglądania powiększo-
nej i niepowiększonej części 
ekranu, współpracuje z wielo-
ma programami. Duża funkcjo-
nalność programu umożliwia 
osobom ze znaczną wadą wzro-
ku na samodzielne korzystanie 
z komputera, zasobów Interne-
tu, przygotowywanie prac, pre-
zentacji.

Do oferty biblioteki dla studen-
tów niepełnosprawnych wprowa-
dzono usługę wykonywania kopii 
elektronicznych (skanów) doku-
mentów drukowanych, które ak-
tualnie są dostępne w bibliotece. 
Szczegóły dotyczące zamawiania 
i odbioru skanów są dostępne na 
stronie domowej biblioteki oraz 
w Informatorium .

Biblioteka oferuje dostęp on-
-line z komputerów uczelnianych, 
a dla studentów niepełnospraw-
nych również z komputerów do-
mowych, do baz pełnotekstowych 
Sport Discus with Full Text, Hospi-
tality and Tourism Complete.

Biblioteka oferuje dostęp on-
-line do platformy książek elek-
tronicznych (IBUK.pl) oraz do 
Atlasu anatomii Nettera z polskim 
mianownictwem anatomicznym 
z komputerów sieci uczelnianej 
oraz z komputerów domowych. 
IBUK.pl jest czytelnią polskojęzycz-
nych, elektronicznych wersji ksią-
żek i czasopism naukowych oraz 
podręczników akademickich z róż-
nych dziedzin wiedzy, w tym ok. 
czterystu tytułów z zakresu sportu, 
medycyny, nauk społecznych, hu-
manistycznych i ekonomicznych. 

Renata Mroczek



kolorowe
juwenalia

nanan lala ilil aiai

Andrzej Biernat – fot. A. Kotek

Prof. dr hab. Anna Marchewka – fot. A. Kotek

Rafał Kot

Prof. dr hab. Dariusz Mucha



PulsAWF

ISSN 1734-7262

NR 50         AWF KRAKÓW          2015

kolorowe
juwenalia




