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Przełom marca i kwietnia… Mam
głęboką nadzieję, że sesja i egzaminy już za Wami. Koniec z kserem
i ściągami. Najwyższy czas pomyśleć o wakacjach i wolnym czasie
(w końcu letnia sesja kończy się we
wrześniu). Pomoże Wam w tym numer Pulsu, który właśnie trzymacie w rękach. Temat przewodni
to podróże. Nie ukrywam, że odwiedzanie obcych, nieznanych
krajów, poznawanie tubylców, kosztowanie ich kuchni oraz ciągłe pakowanie plecaka to główna motywacja mojej pracy i odkładania milionów monet do skarbonki. Dlatego, gdy powstał
pomysł stworzenia numeru w całości poświęconego podróżom,
nie zastanawiałam się ani chwili.
Jeśli o świecie i podróżach to oczywiście rozmowa z prof.
dr. hab. Ryszardem Winiarskim – dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji. Człowiekiem, któremu powoli zaczyna brakować
miejsc na świecie, gdzie jeszcze nie był. O śpiącym Giewoncie
przeczytacie w fantastycznym tekście Wojciecha Miśkiewicza,
a jeśli chcecie przespacerować się po mglistym i tajemniczym
Oksfordzie zapraszam do tekstu pt.: „Oksford – nauka i turystyka pod okiem Harryego Pottera”. W gazecie sportowej uczelni
nie może zabraknąć sportowych akcentów, dlatego o podróżowaniu w skokach opowie nam Kuba Kot. Są na świecie miejsca
gdzie działy się tragedie. O jednej z nich dowiecie się z tekstu,
który dotyczy wyjazdu do Kambodży. Łączenie nauki z podróżowaniem? Dlaczego nie! Erasmus – rozwiązanie wszystkich
Waszych dylematów z wyjazdem rozwieje Olga Kostecka, która opisała dla nas swój półroczny pobyt w Pradze. Na uczelni,
w letnim semestrze, dzieje się wiele. Dlatego odsyłam Was do
streszczenia w pigułce atrakcji drugiego semestru.
Przełom marca i kwietnia to także czas świąt Wielkanocnych.
W imieniu całej redakcji składam Wam, Drodzy Studenci i Pracownicy, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości,
pogody ducha i mokrego poniedziałku! Jednak przede wszystkim życzymy Wam uśmiechu na twarzach i dalekich podróży.
Zuza Klęka
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Chiński mur

[…] Dlatego tym większe było moje zdziwienie gdy zostałem zapytany przez celniczkę czy posiadam broń… O
pasji do podróżowania, kardiochirurgii i najdalszych krajach świata opowie prof. dr hab. Ryszard Winiarski, który
z turystyką związany jest od zawsze. Najpierw jako student
turystyki i rekreacji w naszej uczelni. Później jego kariera
nadal była związana z życiem akademickim, lecz nie przeszkadzało mu to zwiedzić ponad 50 krajów świata. Teraz
wszyscy znają tego pasjonata plecaka i mapy jako Dziekana wydziału Turystyki i Rekreacji.
– Konfucjusz powiedział kiedyś, że człowiek wybierający zawód, który kocha, nigdy w życiu, nawet przez
jeden dzień, nie będzie pracował. Czy praca w branży
turystycznej najlepiej oddaje słowa chińskiego filozofa?
– Sądzę, iż Konfucjusz miał rację, gdyż robiąc to, co
sprawia nam przyjemność, łatwiej przezwyciężyć trudności
Ciąg dalszy na str. 10
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Długi semestr
Jak mawiał klasyk „prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy,
nie jak zaczyna”. Biorąc pod uwagę, że
myśliciel ten, nie mylił się w swoich przekonaniach, to Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie jest tych słów doskonałym przykładem. Dlaczego? Z bardzo
prostego powodu. Harmonogram roku jest
tak skonstruowany, że pierwszego i drugiego semestru ze sobą porównać się praktycznie nie da. No bo jak?
Początek października czasami daje
nieco więcej radości z pogody, problemów
z nauką i brakiem czasu też raczej nie ma,
ale ten stan bardzo szybko odchodzi w zapomnienie. Ledwie się rozpędzimy a tu już
przerwa świąteczna, zaliczenia, egzaminy
i … trzeba uczyć się na poprawki.
Z imprezami też jest słabo. Wiadomo – matka natura nie rozpieszcza - dni
są krótkie i chłodne, więc wszystko trzeba planować. Do tego dochodzi klasyczna
walka na portierni w akademiku (bo gdzieś

się trzeba schować) i aż się odechciewa
żyć. Alternatywą jest stara, poczciwa Meta,
ale i ona nie jest lekarstwem na wszystkie
problemy.
Jest na szczęście antybiotyk, wydawany bez recepty. Działa na nudę i stan
depresyjny a nazywa się „drugi semestr”.
To właśnie ta część roku akademickiego
dostarcza nam największej ilości pozytywnych wrażeń. Tereny zielone zapełniają się
żądnymi przygód studentami, a wieczory spędzane są w towarzystwie kiełbaski
z grilla, polewanej perełkami zakupionymi
w „wieżyczkach”.
Jest to również okres wielu imprez, zarówno sportowych jak i rekreacyjnych. Na
pierwszy plan już tradycyjnie wysuwa się
„Puchar Rektora” w narciarstwie zjazdowym
i snowboardzie. Czas spędzony na stoku
i poza nim to doskonała okazja do wspólnej
zabawy i wieczornej, legendarnej już integracji. W marcu organizowana jest „Akademikiada”. Studenci mają okazję rywalizować

między sobą o honor i dobre imię swojego
miejsca zamieszkania. Wszyscy pozostali
głośnym dopingiem wspierają zmagania siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy ręcznych, futsalowców oraz lekkoatletów. Następny w kolejności jest kwietniowy „Ekiden”. Maraton
pływacki, uzupełniony wieloma barwnymi
strojami. Kreatywność i dobry humor to
podstawowe wyposażenie każdego uczestnika. W obecnym roku również „Meta”
wzbogaciła swój repertuar o cyklicznie organizowane imprezy tematyczne. Uczestnicy,
za dopasowanie się charakteryzacją i stylem,
będą brali udział w walce o pokaźną nagrodę. Wielki finał, którego szerzej reklamować
nie trzeba, ma miejsce w maju. Nasze wielkie święto, kilka dni rodem z amerykańskich
filmów i „kolorowód” prowadzony na krakowski rynek, to chwile, których zapomnieć
nie sposób przez długie lata. Pozostaje już
tylko wyśpiewać legendarne „Juwe, Juwe,
Juwenalia, kto nie pije ten …”. Do zobaczenia na szlaku!
W9

Trzynasty Puchar Rektora
XIII Puchar Rektora w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie
już za nami. Warunki na stoku w Witowie były bardzo wymagające, jednak nasi studenci oraz pracownicy po raz kolejny udowodnili, że Akademia Wychowania Fizycznego jest uczelnią, dla której nie
ma rzeczy niemożliwych. A już na pewno w kwestii sportu. Wysoki
poziom rywalizacji, świetna oprawa zawodów, oraz piękna pogoda
były atrybutami tegorocznej imprezy. Wieczorna zabawa integracyjna
dorównała poziomem do części sportowej, a niedzielny relaks przy
karczmie na górnej stacji narciarskiej przerósł oczekiwania wszystkich
uczestników. Zjazd na tacy, lepienie tematycznych bałwanów oraz
gra w popularne „flanki”, stały się atrakcjami, które zaangażowały do
wspólnej zabawy każdego leniwego i opalającego się na leżakach studenta. Biuro zawodów mieściło się w karczmie pod stokiem narciarskim, a grzane piwo i pączki dodawały uroku całej sytuacji. Urozmaiceniem niedzieli było jednak popołudniowe muzyczne szaleństwo na
tarasie oraz doskonale znany „taniec belgijski”. Całej imprezie towarzyszyła redakcja Telewizji Polskiej, która nadawała na żywo relację
z zawodów. W otwartym kanale zaprezentowali się przedstawiciele
poszczególnych wydziałów, najważniejsze osobistości uczelni oraz
studenci, którzy przybliżali widzom wizerunek naszej akademii. „W
obecnym roku Puchar Rektora przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Razem z kolegami bardzo się naje…liśmy. Również tradycji stało
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się zadość i nie zabraliśmy sprzętu – bo cytując studenckiego klasyka
– każdy głupi wygra Puchar Rektora ze sprzętem” – Łukasz Jakubczak.
Wyniki zawodów:
Narciarstwo Slalom Gigant: kobiety – pracowniczki:
Złoty medal: Ewa Zagata-Łuc
Srebrny medal: Jagna Marczułajtis-Walczak
Brązowy medal: Jadwiga Pałosz
Narciarstwo Slalom Gigant: kobiety – studentki:
Złoty medal: Klaudia Przybyła
Srebrny medal: Weronika Wołczańska
Brązowy medal: Karolina Chrobik
Narciarstwo Slalom Gigant: mężczyźni – pracownicy:
Złoty medal: Marek Szczygieł
Srebrny medal: Jacek Głodzik
Brązowy medal: Mirosław Kost
Narciarstwo Slalom Gigant: mężczyźni – studenci:
Złoty medal: Kamil Zwardoń
Srebrny medal: Marek Białek
Brązowy medal: Jakub Szydek
Snowboard Slalom Gigant: kobiety – pracowniczki:
Złoty medal: Jagna Marczułajtis-Walczak
Srebrny medal: Ewa Zagata-Łuc
Brązowy medal: Katarzyna Gmyrek-Gołąb
Snowboard Slalom Gigant: kobiety – studentki:
Złoty medal: Iga Janur
Srebrny medal: Kinga Mos
Brązowy medal: Aleksandra Chudy
Snowboard Slalom Gigant: mężczyźni – pracownicy:
Złoty medal: Marek Szczygieł
Srebrny medal: Jacek Głodzik
Brązowy medal: Emil Tomza
Snowboard Slalom Gigant: mężczyźni – studenci:
Złoty medal: Kamil Zwardoń
Srebrny medal: Michał Rzewuski
Brązowy medal: Bogdan Ondraszek
Szymon Wantulok
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Sala Doświadczania Świata
– nowa pracownia dydaktyczno-badawcza na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Dziewiątego grudnia 2014 roku
na naszej uczelni w Katedrze Terapii Zajęciowej (Wydział Rehabilitacji
Ruchowej) została uruchomiona Sala
Doświadczania Świata. Jest to specyficznie wyposażone i zaaranżowane
pomieszczenie, w którym ma miejsce
terapia Snoezelen.
Snoezelen to unikalna metoda terapeutyczna, polegająca na niedyrektywnej
stymulacji polisensorycznej. Opracowano
ją w latach siedemdziesiątych XX wieku
w Holandii, początkowo jedynie w odpowiedzi na potrzeby podopiecznych
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W miarę upływu czasu okazało się
jednak, że metoda Snoezelen wywiera
korzystny wpływ nie tylko na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także
na inne grupy pacjentów, m. in.: z niepełnosprawnością fizyczną i autyzmem,
na dzieci z problemami wychowawczymi i zaburzeniami psychicznymi, oraz
pacjentów onkologicznych, a także na
osoby wprawdzie bez zdiagnozowanych
deficytów, lecz żyjące lub pracujące na co
dzień w nadmiernym stresie.
Terapia Snoezelen, w przeciwieństwie do większości innych metody terapeutycznych i pedagogicznych, nie
jest zorientowana zadaniowo, natomiast
koncentruje się na odnajdowaniu no-

wych dróg dotarcia do osób, z którymi
kontakt jest z różnych przyczyn i w różnym stopniu utrudniony. Jest to możliwe dzięki unikalnemu, podwójnemu, tj.
aktywizująco-relaksacyjnemu, oddziaływaniu przestrzeni Sali Doświadczania
Świata. Inny, równie ważny i mocno
podkreślany wymiar oddziaływania terapii Snoezelen, to jej wymiar jako tzw. leisure activity, istotny zwłaszcza dla osób
z różnego rodzaju deficytami. Obecnie
metoda Snoezelen stosowana jest na całym świecie, również pod nazwą „Multi
Sensory Environment” (MSE). W Polsce
powszechnie w środowiskach terapeutycznych przyjęła się równolegle nazwa
„Sala Doświadczania Świata”, której
autorką jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i jedna z prekursorek oraz propagatorek tej
metody w Polsce.
Zajęcia w naszej Sali towarzyszą
dwóm przedmiotom, wykładanym przez
dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann
w Katedrze Terapii Zajęciowej, a mianowicie: „Snoezelen – Sala Doświadczania
Świata” oraz „Snoezelen jako metoda
terapii zajęciowej”. Oprócz wymiaru dydaktycznego, Sala Doświadczania Świata służy także prowadzeniu projektów
badawczych. Te badania mają przede
wszystkim charakter jakościowy nie tyl-

ko ze względu na wielkość pomieszczenia, ale także ze względu na istotę terapii zajęciowej jako takiej. Uczestnikami
zajęć są dzieci z niepełnosprawnością
(np. dzieci z autyzmem), ale także osoby
dorosłe (np. seniorzy, sprawni i z problemami poznawczymi). W działalność badawczą intensywnie zaangażowane jest
Koło Naukowe zrzeszające studentów
Terapii Zajęciowej, którego przewodniczącą jest pani Kinga Mrówka, a opiekunem naukowym dr hab. Aneta Bac.
Dydaktyczno-badawczy projekt Sali
Doświadczania Świata na krakowskiej
AWF to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na wyższej uczelni w Polsce. W
Europie Zachodniej podobne działania
miały miejsce m. in. na Uniwersytecie
im. Humboldta w Berlinie.
Sala Doświadczania Świata powstała
dzięki hojności Fundacji Rosa z Wrocławia, a jednocześnie dzięki zainteresowaniu i poparciu władz uczelni, na
czele z prof. dr hab. Anną Marchewką,
Dziekanem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Fundacja Rosa działa na rzecz
szeroko rozumianej poprawy jakości życia dzieci w Polsce, między innymi poprzez urządzanie takich sal oraz podejmowanie działań służących budowaniu
profesjonalnego i naukowego podejścia
do metody Snoezelen w Polsce.
Agnieszka Smrokowska- Reichmann
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Wojna domowa w Kambodży pochłonęła blisko 2 mln ofiar. Lata 19751979 to okres czystek i ludobójstwa.
„Krwawa łaźnia”, „największa rzeź
w historii” – tak podręczniki do historii określają reżim Czerwonych Khmerów kierowany przez Pol Pota. Jego
„rządy” przeszły do historii jako jedne
z najbardziej krwawych dyktatur skierowanych przeciwko swoim obywatelom… braciom.

Foto: Michał Zabor

Wysiadam z samolotu po schodach,
które przy każdym kroku wydają dźwięk
uderzającego o siebie metalu. W tym samym momencie zderzam się ponownie
z wilgotnością na poziomie 80% przy 37
stopniach Celsjusza. Po blisko trzech tygodniach w Azji, podczas pory deszczowej, już to tak bardzo nie przeszkadza.
Jest koło 9 rano. Lotnisko w Phnom Penh
(stolica Kambodży) swoim wyglądem nie
zachęca do niczego. Chyba żeby je szybko opuścić. Odbieramy z Michałem nasze
bagaże i dalej w drogę. Na kierowców
tuk-tuków nie trzeba długo czekać. Szybko dogadujemy się co do ceny (w Kambodży mimo narodowej waluty, operuje się
dolarami) i pięć minut później Michał już
nie musi nieść swojego plecaka, w przeciwieństwie do mnie. W Azji to mężczyzna
jest najważniejszy, jemu otwiera się drzwi
w hotelach, restauracjach, sklepach i jemu
zabiera się bagaż. Kobieta niech nosi swoje torby. Jedziemy tuk-tukiem jakieś 20
minut do centrum, do hostelu. Zasady
ruchu drogowego nie istnieją. Niby są
namalowane pasy na asfalcie (asfalt tylko
w centrum), ale nikt ich nie widzi. Przejść
dla pieszych brak. Czerwone światło?niech świeci. Wszechobecny jest dźwięk
klaksonów i krzyków kierowców. „O mat-
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Czaszki zamordowanych
na Polach Śmierci

Gdy brat zabija

Klasa przerobiona na salę tortur

ko, nigdy bym tu nie chciał prowadzić samochodu” – słyszę od Michała. Jesteśmy
pod hostelem. Kierowca proponuje nam,
że zaczeka aż się ogarniemy i zawiezie nas
gdzie będziemy chcieli.
Po godzinie jesteśmy ponownie z naszym szoferem. Miejsce, które chcemy
zobaczyć jest na obrzeżach stolicy, dzięki
temu możemy zwiedzić miasto. Od samego początku coś nam z Michałem nie
pasuje. Stolica powinna być wizytówką
państwa. Zadbana, posprzątana, pełna
dobrze ubranych ludzi śpieszących się
do swoich korporacji. Nic z tego. Wszędzie śmieci, góry papierków, opakowań,
resztek jedzenia, zatkane studzienki kanalizacyjne, zapach też nie najlepszy.
Nasz kierowca podczas jazdy pije sok,
gdy go kończy zdecydowanym ruchem
ręki wyrzuca plastikowy kubek na ulicę. U nich to norma. Skoro nikt ich za
to nie karze, to można tak robić. Nikt tu
nie dba o porządek. Po ulicach biegają
bose dzieciaki i grają w piłkę nożną. Tylko, że zamiast piłki kopią stary but. Po
drodze mijamy budki z jedzeniem, gdzie
nie odważyliśmy się nic zjeść. Miska wątróbki, szaszłyki chyba z kurczaka, baluty (zarodki jaja kaczego), na tym wszystkim stada much. Gdy przychodzi klient,
sprawnym ruchem ręki odgania się muchy i już można smażyć lub podawać.
Za centrum asfalt się kończy. Nie wiemy
czego się z Michałem trzymać, żeby na
dziurach nie wylecieć z naszej taksówki.
Polskie offroady przy kambodżańskich
tuk-tukach mogą się schować.

Jesteśmy na miejscu. Pola śmierci.
Miejsce pamięci ofiar Pol Pota. Cisza.
Nie słychać rozmów. Nikt się nie śmieje.
Po całym terenie chodzą turyści w całkowitej ciszy, a każdy z nich ma słuchawki
na uszach. Idziemy do kasy, dostajemy
z Michałem swoje walkmany i już wiemy
dlaczego nikt tu nic nie mów, nie śmieje
się. Każdy jest skupiony, zamyślony. Rozdzielamy się z Michałem, bo każdy chce
być sam.
Pola śmierci to miejsca kaźni w Kambodży, gdzie masowo zabijano i grzebano ofiary reżimu podczas komunistycznych rządów Czerwonych Khmerów.
Reżim Pol Pota zlikwidował własność
prywatną, ludność miejską wypędzano
na wieś, gdzie pracę organizowano na
zasadzie komun. Każda z nich pilnowana była przez uzbrojonych żołnierzy
– Czerwonych Khmerów. Pretekstem do
przeniesienia ludności na wieś było bezpieczeństwo i przysłużenie się krajowemu rolnictwu. Zamykano szkoły, fabryki
i szpitale.
Wielkością Pola śmierci są mniejsze
od terenów naszej AWF. Zwiedzanie
polega na chodzeniu według wyznaczonych punktów i strzałek. Całej historii wojny w Kambodży, reżimu Pol Pota
i ludobójstwa dowiaduję się z treści nagranych w walkmanie. Nie są to jednak
suche fakty czytane z podręcznika do
historii. O tym co się działo wtedy opowiadają ludzie, którzy ten reżim przeżyli. Idąc wyznaczonym szlakiem mijam liście palmowe. Wtedy podcinano
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mini gardła, gdyż ich brzegi są jak nóż
do chleba. Dalej drzewo o pień którego
roztrzaskiwano głowy dzieci na oczach
matek i od razu wrzucano do masowego
grobu, który przed chwilą te same matki
wykopały. Dalej ludzkie kości wystające
z ziemi, szczęki… Przy bardziej obfitych
opadach deszczu wyłaniają się jeszcze
ludzkie szczątki. Nie wszystkie groby
jeszcze odkryto. Na drzewach nadal wiszą głośniki, z których wydobywający się
dźwięk miał zagłuszać egzekucje i krzyki.
Idąc dalej jest staw, do którego wrzucano zabitych ludzi. W centralnym punkcie znajduje się wysoka stupa buddyjska,
którą wypełnia 8 tys. ludzkich czaszek,
które odkopano z grobów. Przejście
wszystkich punktów na mapie zajmuje
nam koło dwóch godzin. Wychodzimy,
nie rozmawiamy ze sobą jeszcze przez
dłuższą chwilę. Wracamy do centrum.
Już tak bardzo nie przeszkadzają nam
dziury i wszechobecny brud na ulicach.
Docieramy do kolejnego miejsca, gdzie
mordowano ludzi.
Więzienie S-21. Dawna szkoła zamieniona podczas reżimu na miejsce
tortur i śmierci. Trzy dwupiętrowe budynki. Pierwszy był siedzibą katów.
Dwa następne przerobiono na sale tortur i cele. W pustych salach nadal wiszą
tablice na ścianach. W klasach, które
były salami tortur ściany mają brunatny kolor, na środku każdej znajduje
się metalowe łózko. Na ścianach wiszą
zdjęcia torturowanych ludzi. W innych

Ulica w stolicy

klasach wielkie wiadra na wodę, lub
ekskrementy gdzie zanurzano głowy
torturowanych ludzi. Były trzy rodzaje
cel: murowane, drewniane i z bambusa.
Każda takiej wielkości, że ja mając 173
cm i będąc osobą szczupłą nie miałam
jak usiąść przy zamkniętych drzwiach.
Na dziedzińcu więzienia uwagę przykuwają dwie rzeczy. Pierwsza to regulamin
więzienia, który informuje, ze współpracując z nami będziesz wolny (w dużym
skrócie), druga to ogromna szubienica
z miejscem na trzy osoby. W tym więzieniu można wszystkiego dotknąć, zamknąć się w celi, zaglądać w każdy nawet najmniejszy zakamarek, wejść do

Więzienie S-21
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brata…

każdej klasy. Co dla nas z Michałem było
największym zdziwieniem? Dzieciaki
bawiące się w chowanego w celach.
Wracamy do hostelu. Zmęczeni
psychicznie. Dalej mało rozmawiamy.
„Michał, jedźmy stąd!”- mówię. Rano
wsiadamy do autobusu, który jedzie
blisko przez cały kraj z południa na północ do Siemreab, gdzie znajduje się
kompleks świątyń Angkoru. Autobus do
najwygodniejszych nie należy. Nie mam
miejsca na nogi, a podróż trwa ponad
osiem godzin. O klimatyzacji też nikt tu
nie słyszał, bo po co, skoro tubylcom to
nie potrzebne. Przez te osiem godzin
widzimy dramat tego kraju. Nagie dzieci biegające z wypchanymi powietrzem
brzuszkami. Dwunastoletnie dziewczynki sprzedające na straganach, zamiast
siedzące w szkole. Domy z tektury albo
jakichś przypadkowo znalezionych desek. Kobiety myjące dzieci szlauchem.
Krowy tak chude, że widać każdą ich
kość. Drogę gdzie ze środka nagle wystaje skała. Śmieci smagane wiatrem po
polach. Przeogromna bieda. Wieczorem
docieramy do Siemreab.
Spędziliśmy w Kambodży trzy dni.
Opis dwóch właśnie przeczytaliście. Kraj
do którego nie wrócimy z Michałem
przez najbliższe trzydzieści lat, chociaż
i tak nie wiem czy to wystarczy żeby
go odbudować. Kraj, który uczy pokory. Pokazuje, że w Polsce wcale nie jest
źle. Wojna to największe zło jakie może
zacząć człowiek, a już wojna gdzie brat
staje przeciw bratu, gdzie ojciec musi
zabić syna, gdzie matka kopie grób dla
dziecka… Nie zrozumiem tego. Nie zapomnę także…
Zuza Klęka
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Nie ma chyba studenta, który narzekałby na nadmiar pieniędzy i nie
wiedział co z nimi zrobić. Na szczęście
dla tych, których monety nie trzymają
się za mocno, wymyślono sposób podróżowania, który nie wymaga dużego
nakładu pieniędzy, a jedynie otwartego umysłu i grona znajomych. Tramping, bo o nim tu mowa, na stałe zagościł w programie studiów na kierunku
Turystyka i Rekreacja. O podbojach
Europy, konserwach, kamieniach pod
poduszką i przyjaciołach…
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Studenci pierwszego roku Turystyki
i Rekreacji na naszej uczelni mają w programie przewidziany udział w obozie
wędrownym. Głównym organizatorem
wyjazdów zagranicznych jest Pan dr Paweł Różycki, który posiada ogromne doświadczenie w tej kwestii. Zorganizował
on w sumie 24 obozy, a najciekawsze to:
Lazurowe Wybrzeże- Prowansja i Dolina Rodanu, Bałkany, Kraje Bałtyckie- Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja, „Egzotyczna
Europa”- Ukraina, Mołdawia, Naddniestrze, „Perły Bałkanów” – Czarnogóra,
Albania, Macedonia oraz Serbia, a także
Kapadocja i wiele innych.
Program zwiedzania jest zazwyczaj
bardzo bogaty, ale nie brakuje też czasu na plażowanie, czy trekking. Jedną
z ciekawych wypraw była podróż do
Maroka, podczas, której studenci przejechali około 11 tysięcy kilometrów,
przemierzając całą Europę i zdobyli
najwyższy szczyt Atlasu Jabal Toubkal,
którego wysokość sięga 4165 m n.p.m.
Obozy te dają możliwość wykorzystywania wiedzy w praktyce, sprawdzenia
swoich umiejętności, a także odkrywania wspaniałych miejsc.
W 2014 roku udaliśmy się na tramping po wyspach leżących na Adriatyku.

Zmierzając do celu odwiedziliśmy Austrię, Słowenię, Włochy i wreszcie upragnioną Chorwację. Wybraliśmy ten obóz
nie tylko po to, aby otrzymać wpis do indeksu, głównie, jednak po to, żeby przeżyć coś niezapomnianego i zobaczyć kawałek świata, oczywiście w doborowym
towarzystwie.
Tramping, to forma turystyki polegająca na zobaczeniu jak najwięcej za jak
najmniejsze pieniądze. Nie mogliśmy
liczyć na luksusy. Bywało bardzo niewygodnie, rozkładanie i składanie namiotów
musieliśmy opanować do perfekcji. Pobyt
na kempingach, to również utrudniony
dostęp do prądu dlatego kilometrowe
kolejki do łazienek były naszym rytuałem,
godzinami przesiadywaliśmy obok gniazdek, żeby naładować telefon bądź aparat.
Nie był to jednak stracony czas, poznawaliśmy siebie nawzajem, opowiadaliśmy
zabawne sytuacje z dni wcześniejszych,
a także wymienialiśmy poglądy.
Specjałem naszego obozu były konserwy i pasztety, które oczywiście przyjechały razem z nami z Polski i towarzyszyły każdego dnia, zarówno na śniadanie, obiad jak i kolację. Wspólne posiłki
i dzielenie się nimi jeszcze bardziej nas
do siebie zbliżyło i gwarantowało kolejną dawkę zabawnych sytuacji.
Autokar stał się naszym drugim domem. Spędziliśmy w nim wiele godzin,
przejechaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć do objętych programem atrakcji
turystycznych.
Podczas pobytu w różnych miastach
mieliśmy czas wolny, który nie był pozbawiony przygód, dużo się dowiedzieliśmy i kilka rzeczy nas zaskoczyło.
Toaleta we Włoszech okazała się dziurą
w ziemi, z której mało, kto wiedział jak
należy korzystać. Zdarzało nam się również zapłacić “frycowe” na przykład za
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Tramping „Wyspy Adriatyku”

Miasto Krk

krzesło w restauracji. Wiele razy gubiliśmy się w gąszczu uliczek, musieliśmy
okiełznać plan miasta i jak najszybciej
dotrzeć do autokaru, ponieważ nie było
czasu na spóźnienia. Zwiedzanie umożliwiło nam odkrycie zabytków, które
większość znała tylko z podręczników,
poznaliśmy kulturę i obyczaje, jednym
słowem robiliśmy to, co lubimy i co nas
interesuje.
Nie zapominajmy, że obóz to również nauka. Zdobyliśmy wiedzę na temat organizacji czasu, tajników zarządzania dużą grupą, a także każdy z nas
mógł spróbować swoich sił w roli pilota
wycieczek. Obóz z Awf-em, to nie tylko zwiedzanie. Mimo, że pogoda była
w kratkę po dotarciu do upragnionej
Chorwacji- perły Adriatyku – mogliśmy
w pełni zacząć cieszyć się kąpielą słoneczną i piękną opalenizną.
Każdy kolejny dzień wydawał się być
łatwiejszy, przestały przeszkadzać nam
kamienie pod poduszką czy powtarzające się menu. Wszystko rekompensowała
wspaniała atmosfera, cudowne miejsca
i fantastyczni ludzie, którzy wnieśli do
tego obozu bardzo wiele. Przeżyliśmy
prawdziwą przygodę, zdobyliśmy cenne doświadczenie i wspomnienia, które
będą towarzyszyły nam nie tylko do końca
studiów, ale z pewnością do końca życia.
Zrozumieliśmy, że nawet najsmaczniejszy obiad w wykwintnej restauracji nie
jest w stanie zastąpić obrzydliwych posiłków jedzonych przed namiotem w gronie przyjaciół.
Aleksandra Sitarz,
Paulina Sitek,
Joanna Szumiec

Z życia Uczelni
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Dziennik Pokładowy
Dlaczego nie luksusowe statki wycieczkowe? Najlepszy sposób żeby
zwiedzać, poznawać nowych ludzi,
kształcić się, a do tego zarabiać. Choć
nie jest to leżenie w bikini na pokładzie, ani picie drinków w portowych
knajpach, to o takiej pracy marzy chyba każdy, kto nie potrafi wysiedzieć na
miejscu dłużej niż miesiąc. O swoim
życiu na pokładzie Carnival Sensation
opowie nam Dominika Adamczuk- absolwentka turystyki i rekreacji ze specjalnością hotelarską.
Nigdy nie podejrzewałabym, że święta będę spędzać na Bahamach, w dodatku na luksusowym statku. A jednak da
się! Jeszcze kilka miesięcy temu zaliczałam ostatnie egzaminy w ramach specjalności z hotelarstwa na naszej uczelni.
Po studiach złożyłam swoje CV i w miarę szybko dostałam pracę na statku wycieczkowym. Choć w dalszym ciągu
nie dowierzam, że tu jestem, czując się
jak we śnie. Zachwyt pozostaje na niezmiennym poziomie cały czas. W pracy
nie wyleguję się, ale gdy tylko trafi się
kilka godzin wolnego to wskakuję w strój
kąpielowy, by popływać w cudownie
przejrzystej wodzie oceanu. Atmosfera
jaka panuje na statku jest niesamowita. Owszem, bywamy zmęczeni z resztą załogi po długim dniu pracy, jednak
nawet wtedy towarzyszy nam uśmiech.

To bardzo pomaga w całkowicie nowym
otoczeniu.
Statek, na który trafiłam – „Carnival
Sensation” jest jednym z najmniejszych
w firmie, ale na początku i tak robi wielkie wrażenie. Mamy głównie rejsy trzy
– i czterodniowe, podczas których dobijamy do trzech portów: Freeport, Nassau i Canaveral. Z okazji świąt, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocnych,
w ofercie pojawia się jeszcze specjalny
pięciodniowy rejs z dodatkową wyspą
zwaną Half Moon Key. To malutkie,
piękne miejsce w kształcie półksiężyca.
Poza wykonywaniem pracy mamy
do dyspozycji trochę czasu i swoje miejsca na pokładzie, takie jak „Crew Bar”,
czy siłownia, centrum treningowe, które
oferuje nam kilkaset kursów od języko-

wych po komputerowe z gwarantowanym certyfikatem (bezpłatnie). Do tego
dochodzą znajomości z ludźmi z całego
świata. Wśród naszej załogi jest ponad
40 przedstawicieli różnych narodowości. Pracując tu odrabiamy swoją lekcję życia i odpowiedzialności mając
na uwadze bezpieczeństwo gości oraz
współpracowników.
Myślę, że ta przygoda to idealny sposób na wejście w dorosłe życie, zwiedzanie świata, zarobek oraz wspaniały
dodatek do CV. Jeśli chcecie przeżyć
przygodę życia, albo szukacie zatrudnienia na dłużej w usługach turystycznych,
zastanówcie się nad wybraniem statku.
Nie bójcie się próbować. Polecam i pozdrawiam z zatoki Half Moon Key.
Dominika Adamczuk

Wspomnienie o profesorze Olgierdzie Smoleńskim
W dniu 16 stycznia 2015 roku, w Gdańsku, zmarł nagle profesor Olgierd Smoleński, profesor nadzwyczajny
w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Osoba, która przyczyniła się do pierwszego przeszczepienia nerki w Krakowie w 1975 roku.
Profesor Olgierd Smoleński urodził się w 1937 w Wilnie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Bochni,
zdając tam maturę w gimnazjum im. Króla Kazimierza
Wielkiego. W 1963 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny ukończywszy studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika
w Krakowie.
Prof. Smoleński był wspaniałym lekarzem, wykładowcą, doskonałym dydaktykiem. Należy również wspomnieć, że był On także humanistą, który najbardziej
cenił życie i drugiego człowieka. Był osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, jednocześnie nie tracąc skromności. Taki właśnie pozostanie w pamięci
wszystkich, którzy go znali. Jego śmierć to wielka strata dla współczesnej nauki.
Pogrzeb prof. Olgierda Smoleńskiego odbył się 24 stycznia w Kościele św.
Anny. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Zuza Klęka
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Powszechnie wiadomo, że życie
sportowca nierozerwalnie związane jest z podróżowaniem. Właściwie
można powiedzieć, że to „życie na walizkach”. Ktoś może sobie pomyśleć:
„Super! Cały czas sobie podróżują. Zobaczą kawał świata, pozwiedzają ciekawe miejsca”. Owszem, trochę racji
w tym jest, ale od kuchni nie wygląda
to już aż tak bardzo kolorowo…
W trwającym ponad 4 miesiące sezonie właściwie każdy weekend jest
zajęty. Do tego dochodzą codzienne zajęcia, treningi, krótkie obozy. Większość
skoczni znajduje się w Europie więc podróżuje się busami. Niby one wygodne,
ale jak trzeba gdzieś jechać 1000 km to
wszyscy mają dość…Kiedy zawody się
kończą, następuje w miarę szybkie pakowanie toreb i wyjazd powrotny do
domu. W tym wypadku nie ma mowy
na oblewanie sukcesów (lub porażek) –
chyba, że w busie.
Wielka szkoda, że jak dotąd skoki narciarskie nie rozpowszechniły się
w Brazylii, Australii czy Nowej Zelandii
– zapewne każdy z nas z chęcią odwiedziłby tamte tereny.
Ale i tak nie mamy na co narzekać.
Zawody organizowane są chociażby
w Japonii, Stanach Zjednoczonych,
a ostatnio w Rosji czy Kazachstanie. Te
podróże związane są z lotami samolotem. I już takie długie loty (jak np. do
Japonii ok. 11 godzin) niosą ze sobą wiele przeżyć.
11 godzin w powietrzu –
i co tutaj robić?
Najdłuższe loty to podróże do wspomnianej Japonii i Stanów Zjednoczonych. Cała wyprawa do tych miejsc trwa
kilkadziesiąt godzin. Przykładowo z Za-

Skoki narciarskie
kopanego busem jedziemy do Krakowa
na lotnisko. Z Krakowa przelot do Wiednia, z Wiednia (najdłuższy lot) do Tokio,
z Tokio kursowy przelot do Sapporo. W
Sapporo na lotnisku czeka na nas autobus i jeszcze 2 godzinki jedziemy do
hotelu. Ale a propos lotu. Wielkie samoloty przeznaczone do dalekiego latania
wyposażone są na tyle, że nie trzeba się
nudzić. Przede wszystkim każdy ma do
dyspozycji swój ekranik i pilot, którym
wszystko steruje (oprócz prowadzenia
samolotu, ale włącznie z wezwaniem
stewardessy, która jest w stanie spełnić
prawie wszystkie nasze życzenia). Na
ekranie możemy oglądać filmy, słuchać
muzyki, grać w przeróżne gry. W każdej chwili jest możliwość przełączenia
się i zobaczenia mapy świata oraz miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy.
Oczywiście siedzenie w jednym miejscu,
na nie do końca wygodnym fotelu, przez
kilka godzin, jest niemożliwe, dlatego
spaceruje się po samolocie, wygląda
przez okienka (często można zobaczyć
naprawdę przepiękne widoki) czy odwiedza bufet, z którego można przemycić np. krakersy niezbędne do oglądania
filmu. I gdy do tego wszystkiego dodamy
parę godzin snu to cały lot może nam
minąć w bardzo przyjemny sposób.
W Kraju Kwitnącej Wiśni,
czyli japońskie karaoke
W Japonii miałem przyjemność być
zarówno w lecie, jak i w zimie. W lipcu przywitała nas wilgotność powietrza
98% - raj dla wszelkiego rodzaju gadów
i płazów. Koło hotelu rosły przeróżne

rośliny, które wyglądały bardzo ładnie,
jednak z bliska zobaczyć można było
ogromnego pająka rozpostartego na
swojej pajęczynie, a wśród dużych liści
kryły się nieznane nam stworzenia. Ale
o tym dowiedział się jako pierwszy kolega, który pobiegł po wybitą daleko piłkę,
wszedł w gęste zarośla i z krzykiem (ale
bez piłki) wybiegł z gąszczu. Kiedy szło
się na spacer to przy drodze normalnym
widokiem były węże, wygrzewające się
na słońcu.
Japonia (dokładnie Sapporo) zimą
to zupełnie inna historia. Podgrzewane
chodniki, wieżowce i ogromne centra handlowe. Gdy jest trochę wolnego
czasu można zagłębić się w tę ogromną aglomerację miejską, a w sklepach
poszukać jakiejś taniej elektroniki. Ponieważ wylot z Japonii wszystkie ekipy
mają zaplanowany na następny dzień po
zawodach, to po ostatnim konkursie jest
czas żeby oddać się tym, nietypowym
dla nas, czynnościom. Ostatni wieczór
to także uroczysta kolacja – „sajonara
party” – gdzie wszystkie ekipy spotykają
się, już na luzie, by odreagować nerwy
poprzednich dni. Wtedy również kontrola trenerów jest raczej mniejsza niż
zazwyczaj, a zawodnicy lubią takie okazje wykorzystywać. Pewnego razu zorganizowaliśmy wypad na prawdziwe, japońskie, karaoke. Jakże niecodziennym
widokiem był obraz Niemców, Norwegów, Austriaków czy Polaków siedzących
zamkniętych w jednym pomieszczeniu
z ekranem, sceną i mikrofonem, śpiewających wybrane przez siebie piosenki.
Dodam tylko, że Polacy wybrali utwór
LMFAO „Party rock anthem”, a gdy
niektórzy skoczkowie zaczęli przy nim
wchodzić na stoły i tańczyć w rytm muzyki to grzecznie nas wyproszono z lokalu...
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USA – czyli już wiem,
skąd u Amerykanów nadwaga…
Kolejnym dalekim celem podróży na
mapie skoków narciarskich jest Ameryka, a dokładnie Iron Mountain. Hotel,
w którym się mieszka, nie różni się zbytnio standardem od europejskich, natomiast śniadania w nim są warte opisania:
normalnego chleba na próżno szukać,
znajdziemy jedynie donaty, tosty i ciastka. Płatki do mleka najsłodsze z najsłodszych, a mleko, do wyboru, 3% lub – co
za ironia - 0% (to ostatnie to po prostu
woda, nie polecam). Do tego mamy do
dyspozycji gofrownicę i każdy sam przygotowuje sobie śniadaniowe gofry. Obok
stoi syrop klonowy i masło orzechowe.

W podróży

Puls

– czyli coś za coś

AWF

dziemy na zawody to ważną rzeczą jest
odpoczynek i regeneracja, więc nawet
jeśli są jakieś ciekawe rzeczy w pobliżu
to i tak zostaje się w hotelowym pokoju
żeby nabierać sił do startu. Często wygląda to tak: przyjazd wieczorem do hotelu
i rozruszanie po podróży, na drugi dzień
rano trening na skoczni, po południu
trening motoryczny, następnie kolejne
dni to zawody i od razu po nich powrót
do hotelu, spakowanie toreb i odjazd do
domu. Przerwy między treningami czy
konkursami to czas głównie na wspomnianą regeneracje i odpoczynek.

Foto: Kuba Kot

Tymczasem w domu
ktoś na nas czeka…

A co ze zwiedzaniem?
Zapewne każdy uważa, że przy tych
wszystkich podróżach mamy jeszcze
czas na zwiedzanie czy wszelakie wycieczki fakultatywne. Niestety, zazwyczaj mieszka się w takich miejscach, że
po prostu nie ma co zwiedzać. Jeśli je-

Foto: Kuba Kot

Osobiście uwielbiam słodkie rzeczy, ale
chyba po tygodniu miałbym już dosyć…
Obiadów hotel nie serwuje, gdyż
ten posiłek zazwyczaj jemy na skoczni. W jednym małym domku mieści się
bufet (na dole) i szatnia dla wszystkich
zawodników (na górze). We wspomnianym bufecie naszym oczom ukazują
się bułki do hamburgerów i hot dogów,
mielonki, które te bułki mają wypełnić
oraz wszelkiego rodzaju dodatki – istny
McDonald’s! Do tego ciastka jeszcze
ciepłe, ociekające tłuszczem i wiaderko masła orzechowego. A w lodówce
puszki pepsi, sprite itd. Dłuższe przerwy
w zawodach (oznaczające oczekiwanie
w bufecie) były dla naszej wagi zabójcze.
W temacie jedzenia dodam tylko, że
na zakończenie pobytu organizowane
jest „pizza party”, podczas którego króluje, oczywiście, pizza w przeróżnych
wariantach i smakach.
Oczywiście Stany Zjednoczone to
nie tylko temat jedzenia. Ciekawym
zwyczajem podczas tamtych zawodów
jest pomysł, iż każda reprezentacja jest
jednego dnia zapraszana przez daną rodzinę na kolację. Przedstawiciel rodziny
przyjeżdża wtedy pod hotel, zabiera wybraną drużynę do swojego domu i tam
spędzana jest dalsza część wieczoru.

Bycie sportowcem oznacza życie na
walizkach. Profesjonalny sport wiąże się
z wieloma innymi, wyrzeczeniami, jednak ciągłe podróże i bycie poza domem
to jedno z największych poświęceń. I to
nie tylko dla zawodników, w większym
chyba nawet stopniu dla ich żon, dziewczyn, rodzin. Częsta rozłąka nie jest łatwa. Druga połowa musi to, z trudem,
zaakceptować i pogodzić się z taką sytuacją. W takim wypadku pozostają rozmowy telefoniczne lub Internet. Przeważnie, gdy sportowiec wraca z zawodów
do domu jest w nim gościem. A zanim
kobieta zdąży się swoim wybrankiem nacieszyć, to już znowu go nie ma…
Podróżowanie, wliczone w każdą
dyscyplinę sportu, to niewątpliwie wielka
okazja zobaczenia świata i przeżycia niezapomnianych przygód. Wiążą się z tym
jednak pewne wyrzeczenia, które mogą
być uciążliwe dla sportowców i ich bliskich. W sporcie tak już jest: na każdym
kroku obowiązuje zasada „coś za coś”.
Jakub Kot
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i osiągnąć zamierzone cele. Jednak
branża turystyczna jest bardzo zróżnicowana pod względem zajmowanych
posad i wykonywanych czynności.
Nie wszystkie z nich dostarczają jednakowej satysfakcji. Na pewno satysfakcja z pracy na najniższych szczeblach w gastronomii czy hotelarstwie
nie jest wysoka, dlatego, tak ważne
jest wykształcenie i wiedza, pozwalające piastować wyższe stanowiska.
W moim mniemaniu dla wielu osób,
studentów czy absolwentów uczelni
turystycznych, ten rodzaj pracy wydaje się łatwy i przyjemny. Niestety
praktyka pokazuje, że nie zawsze tak
jest. Pamiętam, jak w czasach studenckich pracowałem jako przewodnik. Częstymi „turystami” byli górnicy,
którzy w ramach funduszu socjalnego
uczestniczyli w wycieczkach rozpoczynających się na Górnym Śląsku,
a kończących zdobyciem niewielkiego szczytu w Małopolsce. Dołączając

kiedyś do takiej grupy turystycznej
jako przewodnik, już wiedziałem, że
nie będzie lekko… Niektórzy uczestnicy „wesołego autobusu” nie byli
skłonni go opuścić, gdy dotarliśmy do
celu, a tych, którzy zdecydowali się
iść, nurtowało głównie jedno pytanie
dotyczące możliwości zakupienia alkoholu w schronisku. [Śmiech] Taka
sytuacja mogła być frustrująca dla
młodego pracownika. Gdy pokonywałem tę trasę samodzielnie następnego dnia, w charakterze ratownika
GOPR’u, czerpałem z niej już wiele
przyjemności i satysfakcji.
– Jest pan absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, czy to właśnie w trakcie studiów zrodziło się pana zamiłowanie
do turystyki?
– Zanim dostałem się na studia
chciałem być kardiochirurgiem. To
był okres w moim dzieciństwie, kiedy zafascynowałem się osiągnięciem
południowoafrykańskiego
chirurga

Christiaan’a Nethling’a Barnard’a.
Dokonał on w Kapsztadzie, pierwszego w historii, przeszczepu ludzkiego
serca. Tego nowatorskiego zabiegu
dokonali także 4 I 1969 r. w Łodzi Jan
Moll i Antoni Dziatkowiak. Pamiętam,
że działało to w sposób niesamowity
na moją wyobraźnię jako młodego
człowieka. Turystyka i podróże kojarzyły mi się wówczas bardziej z zabawą i rozrywką, niż z poważną pracą
zawodową.. Można powiedzieć, iż
przypadek sprawił, że nie podjąłem
studiów na medycynie, lecz zacząłem
studiować na nowo otwartym kierunku-Turystyce i Rekreacji. Pomyślałem
sobie wówczas, że skoro nie będę lekarzem, to zostanę specjalistą w dziedzinie, którą lubię.
– Odbył pan wiele podróży krajowych i zagranicznych, także jako
pilot wycieczek, czy próbował je pan
kiedyś policzyć?
– Na potrzeby tego wywiadu, próbowałem się nad tym zastanowić. Do-

Foto: Ryszard Winiarski
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szedłem do wniosku, że łatwiej będzie
mi policzyć kraje, które odwiedziłem.
Zapału wystarczyło mi do pięćdziesięciu. Potem się poddałem. [Śmiech]
– Najtrudniejszy moment, który
przydarzył się panu w trakcie wyjazdu?
– Byłem w Indonezji na wyspie
Celebes, która zamieszkiwana jest
przez plemię Toradżów. Słynie ono
z odprawiania siedmiodniowych rytuałów pogrzebowych. Jest to obrządek, który wiąże się ze składaniem
ofiar ze zwierząt, co wywiera bardzo
silne wrażenie. Właśnie będąc na tej
wyspie zakupiłem nóż rytualny, jako
pamiątkę. Spakowałem go do bagażu głównego i udałem się w podróż
powrotną przez Singapur, w którym
miałem zamiar się zatrzymać. I pech
chciał, że w Singapurze, właśnie
w tym czasie, rozgrywały się zawody
F1. Wiązało się to ze szczegółowym
kontrolowaniem wszystkich podróżnych. Zwykle bowiem bagaż główny

nie jest szczegółowo kontrolowany,
dlatego tym większe było moje zdziwienie, gdy zostałem zapytany przez
celniczkę, czy posiadam broń. Singa-

pur ma bardzo restrykcyjne przepisy
dotyczące wwozu jakiejkolwiek broni, dodatkowo spotęgowane odbywającymi się zawodami. Zapominałem
o pamiątkowym nożu, który wiozłem
i odparłem, że nie. Trzeba jeszcze dodać, że za przemyt broni, czy narkotyków w tym kraju grozi kara śmierci.
Kilka miesięcy przed moim wyjazdem
została skazana właśnie na karę śmierci, turystka z Australii, która posiadała
niewielką ilość narkotyków. Wyrok
wykonano mimo zaangażowania najwyższych władz Australii. Celniczka
poprosiła o otwarcie bagażu… pomyślałem wtedy- nóż z Celebes… Atmosfera zrobiła się naprawdę nieprzyjemna. Próbowałem wytłumaczyć,
że nie mam zamiaru robić nikomu
krzywdy, że to tylko eksponat. Zgodnie z lokalnym prawem sprawa została przekazana oficerowi zajmującemu
się sprawami bezpieczeństwa, który
poinformowany o zajściu, przyjechał
na lotnisko. Na szczęście był to dość
młody i wykształcony mężczyzna.
Po spisaniu obszernego protokołu
zostałem puszczony wolno. Poczułem ogromną ulgę. Pamiętam do dziś
ostatnie słowa urzędnika, który powiedział, abym nie wyciągał czasem
tego noża na ulicach Singapuru.
– Którą podróż wspomina pan
najlepiej?

Nowa Zelandia

Ciąg dalszy na str. 12

Foto: Ryszard Winiarski

doświadczenie

Foto: Ryszard Winiarski

Tadż Mahal (Indie)
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Każdy wyjazd to nowe doświadczenie

Wśród Papuasek

Ciąg dalszy ze str. poprzedniej
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– Pytanie o najlepiej wspominaną
podróż jest niezmiernie trudne. Im
więcej się podróżuje, tym trudniej jest
na nie odpowiedzieć, gdyż każdy wyjazd wnosi coś nowego, ciekawego do
życia człowieka.
– Trudno być dobrym pracownikiem branży turystycznej bez osobistego doświadczenia turystyki. Jakie
możliwości w tej kwestii mają studenci TiR’u?
– W moim przekonaniu, jako dziekana, Turystyka i Rekreacja jest kierunkiem praktycznym, mimo iż jesteśmy
jeszcze traktowani jako kierunek ogólnoakademicki. Niezwykle istotne są tu
kontakty z branżą turystyczną, jakie ma
nasz AWF. Będziemy się zatem starać,
aby właśnie orientować nasze działania na wymiar praktyczny, gdyż szereg
specjalności ma właśnie taki charakter.
Naszym celem jest zacieśnianie więzów
Uczelni z przemysłem czasu wolnego,
oraz zwiększanie ilości praktyk odbywanych przez studentów. Pozwoli im to
nie tylko zyskać wiedzę ogólnoakademicką, ale i szereg umiejętności.

– Podróżowanie to niewątpliwe
przyjemność, dla wielu sens życia,
ale dla studentów Turystyki i Rekreacji to przede wszystkim praca.
Jak ocenia pan szanse absolwentów
naszej uczelni na rynku usług turystycznych?
– To trudne pytanie. Od 1976
roku, czyli od czasu uruchomienia
tego kierunku w Krakowie, na naszej Uczelni, powtarzano studentom,
iż jest to zawód przyszłości. Sam tak
uważam i podkreślam to na moich wykładach. Na przestrzeni tych
lat zwiększyła się oczywiście liczba
miejsc pracy w przemyśle czasu wolnego, ale także wzrosła liczba uczelni
kształcących przyszłe kadry dla turystyki. Staramy się, co potwierdzają
liczne wygrywane przez AWF w Krakowie rankingi utrzymywać jakość
kształcenia na najwyższym poziomie.
Bez fałszywej skromności dodam, że
przez ostatnie dwa lata byliśmy najlepszą uczelnią w Polsce kształcącą
na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Jesteśmy dobrą państwową Akademią
i dlatego wymagamy od naszych stu-

dentów wiedzy i zaangażowania. Tylko takie działanie pozwala utrzymać
naszą „dobrą markę”, którą się szczycimy. Jestem dumny z tego, że nasz
kierunek kształci interdyscyplinarnie
i pozwala na dobry start w życiu zawodowym. Zastanawiającym jest,
dlaczego nie wszyscy nasi absolwenci szukają pracy w branży turystycznej. Myślę, że może to mieć związek
z faktem, iż praca w turystyce i rekreacji dotyczy głównie stanowisk szczebla średniego. Jestem optymistą i wierzę w rozwój branży turystycznej, jako
obiecującego rynku pracy. Wynika to
głównie ze zmiany świadomości ludzi i wyraźnego trendu wzrostowego
osób, które coraz częściej pracują aby
realizować swoje marzenia w czasie
wolnym, na przykład podróżować.
Takie przeobrażenie w systemie wartości człowieka jest niezwykle cenne
z punktu widzenia branży turystycznej i szans naszych absolwentów na
tym rynku.
Rozmawiał
Filip Fugiel

Erasmus

Foto: Olga Kostecka

Zanim na dobre „poniósł mnie Erasmus” trzeba się było trochę postresować. Najpierw ze złożeniem samej aplikacji i oczekiwaniem na decyzje komisji,
później z przygotowaniem do wyjazdu.
Wybranie przedmiotów, założenie konta
w euro, podpisanie umów dotyczących
grantu i akademika, wykupienie ubezpieczenia i wyrobienie karty NFZ w tak krótkim czasie potrafi przyprawić o zawrót
głowy. Gdyby teraz ktoś zapytał mnie jak
to wszystko się załatwia, odpowiedziałabym z ręką na sercu, że nie mam pojęcia. Już w samej Pradze śmialiśmy się, że
dotarli tu wcale nie najlepsi studenci, ale
ci którym udało się przebrnąć przez te
wszystkie formalności. Rekordziści słynne „Learning agreement” podpisali dzień
przed rozpoczęciem semestru.
W końcu, pod koniec września, nadszedł ten dzień. A właściwie wydawało
mi się tylko, że nadszedł. Na miejscu
okazało się, że moja umowa z akademikiem rozpoczyna się za dwa dni. Czeski film rozpoczął się więc výborně, bo
na recepcji nikt nie mówił po angielsku.
Nie wiem co w takiej sytuacji zrobiłby
Portugalczyk ale mnie udało się jakoś po
polsku dogadać i zostałam wpuszczona.
Później wielokrotnie jeszcze na prośbę
znajomych z innych krajów, chodziłam
załatwiać problemy z pralnią, pożyczać
blachę do piekarnika czy „obgadać” jakikolwiek inny problem dnia codziennego. I tu wątek „zakwaterowania”
zakończę. Mogę tylko powiedzieć, że

Foto: Olga Kostecka

„Jak było na Erasmusie?” – Uwielbiam to pytanie…. Nie, nie dlatego, że
słyszę je teraz od niemal każdego znajomego, którego przez ostatnie pół roku
nie widziałam, ale dlatego, że tego po
prostu nie da się opowiedzieć. Mówię
więc: „A super, dzięki”, myśląc „Czemu to tak szybko minęło?!”. Wróciłam
z Pragi parę tygodni temu, a wciąż nie
mogę się odnaleźć i pogodzić z faktem,
że to już koniec. Ale od początku…
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Studencie,
jedź na Erasmusa!
rezydenci domów studenckich naszej
uczelni nie mają prawa na nic narzekać!
Te dwa dodatkowe dni wykorzystałam więc na zwiedzanie. Nigdy wcześniej
nie byłam w Pradze ale zakochałam się
w tym mieście od pierwszego wejrzenia.
Słyszałam opinię, że to taki większy Kraków ale ja bym powiedziała, że to mieszanka Krakowa z Paryżem. Powiedzieć,
że to złote miasto, to nie powiedzieć nic.
Sam kompleks zamkowy – Hradczany,
zwiedzać można kilka dni, a zgubić się
na starym mieście, to czysta przyjemność.
Właściwie za pierwszym razem trudno
się nie zgubić, a już na pewno nie uniknie się chodzenia w kółko. Z czasem
wszystko staję się bardziej przyjazne, komunikacja miejska przejrzysta, a waluta
łatwiejsza do przeliczenia. Z polecenia
znajomych, przewodnika lub metodą
prób i błędów zaczyna się trafiać w ciekawe miejsca i odkrywać rozliczne lokale. Teraz, kiedy znam już to miasto dość
dobrze, nie mogę się nadziwić, że przez
pierwsze dni wolałam tam i z powrotem
przemierzać Most Karola, zamiast od razu
zboczyć z turystycznego szlaku. Tam po
prostu trzeba jechać i to wszystko samemu zobaczyć! Najlepiej na cały tydzień,
żeby od poniedziałku do środy zwiedzać,
a od czwartku przestawić się na tryb noc-

ny. Klubów jest bardzo dużo i na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie. Za maksymalnie 100 koron (15 zł) wejść można
do prawie każdego z gwarancją, że noc
będzie udana.
Wracając do Erasmusa – po pierwszej
imprezie powitalnej, spotkaniu organizacyjnym i kolejnych powitalnych imprezach - machina ruszyła. Tu wielki ukłon
w stronę wszystkich organizacji (a jest
ich mnóstwo) założonych specjalnie, by
zająć się studentami zagranicznymi. Ale
i bez nich by się obyło, bo przecież każdy
na taką wymianę jedzie z pozytywnym
nastawieniem oraz zamiarem poznawania nowych miejsc i ludzi. Najszybciej
znajomości nawiązać można na własnym
piętrze i wydziale. Dlatego wydział sportu
zintegrowany był podwójnie, bo prawie
wszyscy mieszkaliśmy w jednym akademiku, a tych, którzy zdecydowali się
wynajmować mieszkania, na odwiedziny
nie trzeba było dwa razy zapraszać.
Najmilszym zaskoczeniem była dla
mnie chyba i tak sama uczelnia. Nigdy
wcześniej nie zdarzyło mi się tak chętnie
chodzić na zajęcia. Wydział WF i Sportu
jest tam częścią Uniwersytetu Karola –
jednego z najstarszych i najsłynniejszych
w Europie. Budynek wygląda nie pozornie, ale na szczęście pozory mylą. Wydział
jest bardzo dobrze wyposażony, świetnie
zorganizowany, a prowadzący - kompetentni i niezwykle zaangażowani. Uczelnia posiada własny system internetowy,
przez który zapisywaliśmy się na przedmioty, dokonywaliśmy ewentualnych
zmian oraz kontaktowaliśmy się z prowadzącymi. Ogromne ułatwienie, zwłaszcza
jeśli wszystko działa bez zarzutu.
Mogłabym się jeszcze porozwodzić
nad zaletami pomieszkania w obcym
kraju i w międzynarodowym środowisku, ale ten kto tego doświadczył wie
jak to jest, a ten kto nie musi sam jechać
się przekonać. Ja opowiedzieć więcej
nie mogę bo „What happens on Erasmus
stays on Erasmus” ;)
Olga Kostecka
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CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Skończenie uczelni jedynie z dokumentem magistra czy licencjata nie stawia nas na wysokiej pozycji
w wyścigu po pracę. Z pomocą przychodzi nam Centrum Edukacji Zawodowej. Organizowane przez
Centrum kursy doszkalające, studia podyplomowe czy kursy instruktorskie pozwolą Wam być lepiej postrzegani przez przyszłych pracodawców. Oferta CEZ-u, którą znajdziecie w tabeli jest bardzo obszerna
i na pewno każdy znajdzie coś co go zainteresuje. Jest jednak jeden warunek. Aby zaczęły odbywać się
zajęcia z danej dyscypliny, musi zebrać się odpowiednia liczba uczestników. Dlatego warto zajrzeć na
stronę internetową naszej uczelni, w zakładkę Centrum Edukacji Zawodowej. Tam dowiecie się jakie
kursy są planowane, na które trwa nabór, oraz które już się odbywają. Serdecznie zapraszamy!
OFERTA CEZ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kursy instruktora
i trenera sportu

Kursy instruktora
rekreacji ruchowej

Studia
Podyplomowe

Warsztaty, Szkolenia,
Konferencje,

Fizjoterapia
Wellness
i SPA

Bezpieczeństwo
i ratownictwo

INSTRUKTOR,
SPORTU TRENER
SPORTU:
– akrobatyka
sportowa
– alpinizam jaskiniowy
– gimnastyka
artystyczna
– gimnastyka
sportowa
– judo
– ju-jitsu
– kajakarstwo górskie
– kajakarstwo
klasyczne
– karate
– kolarstwo górskie
– koszykówka
– lekka atletyka
– łucznictwo
– łyżwiarstwo szybkie
– narciarstwo
alpejskie
– narciarstwo
klasyczne
– narciarstwo –
wysokogórskie
– piłka ręczna
– piłka siatkowa
– pływanie
– snowboard
– sport taneczny
– szachy
– tenis
– tenis stołowy
– windsurfing
– wrotkarstwo
– wspinaczka
sportowa
– wspinaczka
wysokogórska
– żeglarstwo

INSTRUKTOR
REKREACJI
RUCHOWEJ:
– Fitness–
ćwiczenia siłowe
– Fitness–
nowoczesne
formy gimnastyki
– Jazda konna
– Kajakarstwo turystyczne
– Narciarstwo
powszechne –
biegowe
– Narciarstwo powszechne
– zjazdowe
– Pływanie rekreacyjne
– Samoobrona
– Snowboard rekreacyjny
– Taniec towarzyski
– Tenis ziemny
– Turystyka rowerowa
– Wrotkarstwo
– Wspinaczka skałkowa
– Żeglarstwo deskowe
– Żeglarstwo jachtowe

– Animacja Form
Taneczno-Ruchowych
– Korekcja Wad Postawy
– Dziennikarstwo
Sportowe
i Rzecznictwo Prasowe
– Edukacja Zdrowotna
w Szkole
– Specjalista Treningu
Motorycznego
– Studia
Podyplomowe
w przygotowaniu
– Pedagogiczne
z wychowaniem
fizycznym dla
absolwentów
kierunku sport
– Studia Podyplomowe
Neurologopedia

– Rzecznictwo
prasowe w sporcie
i turystyce –
48 godz
– Edukacja
zdrowotna
w szkole
– Operator ścianki
wspinaczkowej –
19 godz
– Żywienie
sportowców –
20 godz
– Dietetyka sportowców
– 35 godz
– Dietetyka
i suplementacja
sportowców – 20 godz
– Kurs doszkalający
dla prowadzących
zajęcia z nauki
pływania z zakresu
pływania niemowląt
i młodszych dzieci –
34 godz
– Taneczna technika
wolna
– Ćwiczenia taneczne
z przyborami
– Tańce ludowe
– Step aerobic
– Dance aerobic
– Tańce latynoskie
– Tańce integracyjne
– Cheerleaders–
gimnastyczne formy
pokazowe
– Przybory
w nowoczesnych
formach
gimnastycznych

NAP

Ratownik KPP

Masaż
klasyczny

Ratownik wodny

Halliwick

Kurs pierwszej
pomocy dla
nauczycieli

Watsu

Ratownik narciarski
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Turystyka seksualna ,
a ochrona dzieci przed krzywdzeniem
z wakacji). Wiele osób nie widzi w tym
zagrożenia np. ze strony pedofilów.
Czy słusznie?
– Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła kampanię społeczną poświęconą prywatności dzieci w Internecie
„Pomyśl zanim wrzucisz”. Często jest
to jedno nieodpowiedzialne kliknięcie, kiedy „wrzucamy” do sieci zdjęcie
dziecka np. w kostiumie kąpielowym.
Rzeczywiście wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takich, pozornie bezpiecznych, działań. Tymczasem nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
kto i w jakim celu będzie fotografię
wykorzystywał. Pamiętajmy, że problem turystyki seksualnej jest w bardzo
dużym stopniu powiązany z rozwojem
Internetu. Zawsze musimy zakładać, że
to co publikujemy w Internecie, może
być wykorzystane przez osoby o złych
intencjach. Pomyślmy zatem zanim
wrzucimy „coś” do sieci, gdyż skuteczne usunięcie raz zawartych treści jest
właściwie niemożliwe.
– Często w hotelu byłem świadkiem
sytuacji, gdzie jedno z rodziców przebywało w delegacji. Osoba ta nocowała w innym obiekcie niż rodzina, która
przyjechała w odwiedziny. Jak powinienem się zachować pracując w recepcji hotelowej, jeżeli zameldowanego gościa będzie odwiedzać dziecko?
Czy zawsze powinno to wzbudzać
moje podejrzenia?

– Jeżeli uznamy, że jesteśmy świadkiem sytuacji, która nie nosi znamion
naturalnej relacji opiekuńczej pomiędzy
osobą dorosłą a dzieckiem, powinniśmy
reagować. Każdy hotel może i powinien
wprowadzić wewnętrzną procedurę
obowiązkowego meldowania wszystkich dzieci przebywających na terenie
obiektu, niezależnie od długości trwania
takiej wizyty. Nie do zastąpienia jest też
wiedza, doświadczenie i wyczucie pracownika branży hotelarskiej. Warto zatem skorzystać z programu szkoleń dla
hotelarzy, które prowadzi Fundacja na
rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce.
– Jednym z celów Fundacji jest
przeciwdziałanie
wykorzystywaniu
seksualnemu dzieci w turystyce. Odnoszę jednak wrażenie, że seksualność
człowieka jest w Polsce często tematem tabu. Czy łatwo zatem uczulić opinię publiczną na ten problem?
– Bardzo często media opierają
swoje przekazy wyłącznie o informacje
negatywne i szokujące. Dużo trudniej
o medialny sukces konstruktywnych
przekazów. Pisząc tylko o tym, że dziecko zostało wykorzystane, nie zmieniamy rzeczywistości. Powinniśmy zadbać
o wskazanie możliwych rozwiązań i sposobów przeciwdziałania krzywdzeniu. W
2012 roku, po wprowadzeniu w Polsce
Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony

Ciąg dalszy na str. następnej

Foto: Andrzej Kotek

Pani Gabriela Kühn wystąpiła gościnnie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 17.12. 2014 r.
w ramach zajęć z hotelarstwa prowadzonych przez dr Izabelę Kaperę i podstaw
turystyki prowadzonych przez dr Pawła Różyckiego. Prelegentka przybliżyła
problem turystyki seksualnej w Polsce
i na świecie oraz wskazała możliwości
wpływu jednostki na globalne procesy.
Na zajęciach studenci, a zarazem przyszli pracownicy branży turystycznej, dowiedzieli się także jaką rolę mogą pełnić
w ochronie dzieci przed krzywdzeniem.
– Fundacja Dzieci Niczyje istnieje
od 1991 roku. Jak na przestrzeni tych
lat zmieniła się świadomość Polaków w kwestii bezpieczeństwa dzieci,
w kontekście podróży i turystyki?
– Nasza fundacja zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdzeniem i pomaganiem tym, które doświadczyły przemocy od ponad 20 lat. Problemem ich
bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście podróży i turystyki, zajmujemy się
od dwóch lat, chodź istnieje on od dawna. Na przykład na Filipinach i w Tajlandii już w latach 90. zajmowano się tą
tematyką. Mobilizacja nastąpiła niestety
dopiero po tragicznej śmierci dziewczynki, która została wykorzystana przez
seksturystę właśnie na Filipinach. W latach 90. zrodziła się inicjatywa założenia międzynarodowej organizacji ECPAT
International, zrzeszającej obecnie instytucje pozarządowe w 78 krajach i której
jesteśmy członkiem (www.ecpat.net).
Możemy zatem mówić o wzroście świadomości w ujęciu globalnym, poprzez
zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej kwestią bezpieczeństwa
dzieci. Niestety w Polsce nadal znaczna
grupa społeczeństwa zdaje się jej nie dostrzegać. Skala zjawiska wykorzystywania dzieci nie jest u nas tak wysoka jak
w krajach rozwijających się i biedniejszych. Niemniej jednak problem istnieje
i niezmiernie ważne jest, żeby branża turystyczna i osoby podróżujące podejmowały działania na rzecz ochrony dzieci
i zwracały uwagę na tę kwestię.
– Kiedy przeglądam Facebook’a,
często widzę, jak moje starsze koleżanki i koledzy uzupełniają profile
swoich dzieci licznymi zdjęciami (np.
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dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce, zorganizowaliśmy wraz
z Komendą Główną Policji konferencję
prasową, która zwiększyła zainteresowanie tym problemem. Uruchomienie
strony internetowej www.stopseksturystyce.fdn.pl w czerwcu 2014 roku także
było szeroko komentowane w telewizji,
prasie i Internecie. Zainteresowanie problemem turystyki seksualnej, także przez
media, powinno mieć na celu dążenie do przeciwdziałania temu zjawisku
i wskazywanie możliwości reagowania.
– Mam wrażenie, że często pozostajemy głusi na krzywdy innych np.
ze strachu. Czy będąc świadkiem lub
mając podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka, mogę ten fakt
zgłosić anonimowo do Fundacji licząc,
że powiadomicie odpowiednie organy
i udzielicie pomocy?
– Jak najbardziej trzeba reagować.
Jest to nasz obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa. Jednak
często stykając się z realnym zagrożeniem nie wiemy, jak powinniśmy się zachować i co mamy zrobić. W sytuacjach
wymagających natychmiastowej reakcji
musimy powiadomić policję. Istnieje
także możliwość wypełnienia formularza
dostępnego pod adresem: www.stopsek-

sturystyce.fdn.pl. Strona ta prowadzona jest przez Fundację Dzieci Niczyje,
a przesyłane zgłoszenia trafiają bezpośrednio do policji. Co ważne- zgłoszenia możemy dokonać anonimowo lub
podając swoje dane. Dzięki tej stronie
podjęto od czerwca 2014 roku już kilka
interwencji, co wskazuje na skuteczność
praktycznych rozwiązań oraz na fakt, że
nie jesteśmy jako społeczeństwo bezradni wobec problemu.
– Największy sukces Fundacji?
– Każde uratowane dziecko. Wszystkie sytuacje, kiedy udało się zapobiec
skrzywdzeniu najmłodszych, są wielkim
osiągnięciem zarówno Fundacji Dzieci
Niczyje, jak też samych pracowników
branży turystycznej, czy też turystów,
którzy nie pozostali obojętni i zareagowali.
– W jaki sposób studenci AWF
w Krakowie mogliby włączyć się w pracę Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz
ochrony i pomocy pokrzywdzonym
dzieciom?
– W wymiarze akademickim jest
to możliwe poprzez informowanie innych studentów, którzy nie uczestniczyli
w wykładach na ten temat, czy też przez
podejmowanie problematyki w pracach
dyplomowych. Nie do przecenienia jest
również aktywna działalność na etapie

Foto: Andrzej Kotek

Turystyka seksualna ,
a ochrona dzieci przed krzywdzeniem

pracy zawodowej. Mam tu na myśli
wdrażanie procedur dotyczących Kodeksu Postępowania, szkoleń dla personelu i uczulanie opinii publicznej na
problem wykorzystywania dzieci. Studenci mogą również wspierać organizacje pozarządowe, pamiętając, że sami
mają wpływ na otoczenie, w którym się
uczą i pracują – mogą je zmieniać w trosce o dobro najmłodszych.
Rozmawiał Filip Fugiel
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Na szczycie Świnicy, pod okiem kozicy
– czyli nieco inny obraz tatrzańskiej wędrówki
Jak głosi jedna z podhalańskich
legend, świat dawniej wyglądał zupełnie inaczej. Głębiny morskie zamieszkiwały różne stwory, a po lądzie
chadzały potężne smoki. Ślady po ich
żywocie może dostrzec każdy turysta,
który zapuści się w głąb tatrzańskiej
otchłani. Wystarczy jedynie uważnie
obserwować. Większość z nas słyszała
o rycerzach śpiących w masywie Giewontu, nie wszyscy zaś wiedzą, iż sam
Giewont, nim przybrał formę znaną
z pocztówek, był dzielnym wojakiem.
Ba! – miał nawet rodzeństwo! Wraz
z Karoliną, postanowiliśmy wpaść
z niezapowiedzianą wizytą do siostry
naszego herosa.
Każda podróż ma swój początek, z tą
również było podobnie. Siedzimy we
dwójkę na tylnych siedzeniach autobusu
linii Kraków – Zakopane. Z radia dobiega
nas dźwięk muzyki, a policzek smaga delikatny podmuch włączonej klimatyzacji.
Już nie mogę się doczekać, gdy wreszcie
znajdziemy się w zimowej stolicy Polski.
Zerkam na zegarek, kierowca jakby czytał
w moich myślach – włącza silnik. Powoli opuszczamy płytę dworca, a co za
tym idzie, z każdą chwilą jesteśmy bliżej
celu naszej eskapady. Podróż mija bez
większych komplikacji, pomijając małe
problemy żołądkowe naszej losowej
współtowarzyszki.

Gdy docieramy do Zakopanego jest
już bardzo późno. Wiemy, iż na pewno
część naszej trasy, przyjdzie nam przemierzać przy świetle latarek. Łapiemy
więc czym prędzej busa do Palenicy
Białczańskiej. Nie tracąc czasu ruszamy
z impetem słynną drogą Oswalda Balzera, na której w latach 30. XX wieku
odbywały się wyścigi samochodowe. Na
rozgrzewkę czeka nas 3-kilometrowe
podejście do Wodogrzmotów Mickiewicza. Jeszcze kilkanaście lat temu, a właściwie do roku 1988, spokojnie moglibyśmy pokonać naszą trasę samochodem.
No cóż, dziś jednak możemy liczyć tylko
na nasze kończyny. Szybko osiągamy
pierwszy punkt naszej wędrówki – Wodogrzmoty Mickiewicza, nazwane tak
na cześć sprowadzenia prochów Wieszcza do Polski. Szybki odpoczynek, kilka
zdjęć, ostatni rzut oka na mapę i znów
wracamy na szlak. Wkrótce skręcamy
w prawo i zaczynamy piąć się po równych, kamiennych stopniach w głąb Doliny Roztoki. Chwilę później najbardziej
zatłoczona droga Tatr, zostaje daleko za
nami. W asyście ciszy, stawiamy krok za
krokiem.
W mojej głowie tkwi obraz wielu tragedii, które rozegrały się w terenie, który
właśnie przemierzamy. W zapadającej
szarówce dochodzimy do największego
wodospadu Polskich Tatr. Tu decydujemy się założyć nasze czołówki. Dla Ka-

roliny jest to pierwsza sposobność, by
móc obejrzeć Wielką Siklawę na żywo.
Zarzucamy nasze plecaki na barki. Przed
nami do przejścia masywny, skalny próg.
„Jeszcze trochę i będziemy u celu” –
motywuję Karolinę. Widzę po niej, że
jest zmęczona, ale w bojowym nastawieniu. To dobrze wróży. Po krótkim czasie,
w oddali widzimy światła najwyżej położonego schroniska w Polsce. Pokonujemy ostatnie schodki na dzisiaj i chwilkę potem meldujemy się przy okienku
recepcji. Jak to mamy w zwyczaju wybieramy nocleg na ziemi, czyli przysłowiową glebę. Na tym jednak się nie kończy. Mieliśmy z Karoliną pewną umowę,
na nic więc zdają się wszelkie protesty.
Mimo iż jest chłodna wrześniowa noc,
zapada decyzja - śpimy na zewnątrz.
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać,
nie jesteśmy jedynymi śmiałkami, którzy planują tego typu przedsięwzięcie.
Kilkanaście sekund później, znajdujemy
świetną lokalizację, częściowo chronioną dachem schroniska.
Jest cudownie, Tatry odsłaniają swą
romantyczną naturę. Niebo stroi się milionem gwiazd, które raz po raz, pojawiają się i znikają za leniwie płynącymi
obłokami. Delikatnie pofalowana tafla
Przedniego Stawu odbija blask Księżyca. W oddali majaczy łagodna grań
Miedzianego. Patrzę na Karolinę, jej
Ciąg dalszy na str. następnej
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twarz mówi sama za siebie – pora kłaść
się spać. Cóż, nie będzie to łatwe zadanie, mając nad głową taki widok i asystę
dzielnie walczącej o metraż współtowarzyszki. Zamykam oczy i puszczam wodze wyobraźni. Moją głowę zalewa potok pytań. Czy pogoda się utrzyma, czy
uda nam się zrealizować cały plan? Na
koniec pojawia się ,,najważniejsze”…
– czy faktycznie pod Giewontem Śpią
Rycerze?
,,Wstajemy” – mówię do Karoliny, po czym potrząsam jej ramię. Mija
dłuższa chwila nim dochodzi do pełnej
świadomości. Wokół panuje wszechogarniająca ciemność, a para z wydychanego powietrza unosi się w świetle
czołówek. Zegarek wskazuje 2.10. Nie
ma czasu – o wschodzie musimy być
na szczycie! Szybkie śniadanie, toaleta
i w niespełna 40 minut, na wpół śpiący, stawiamy pierwsze kroki na szlaku.
Latarki rzucają światło na najbliższe otoczenie. Idzie się wyjątkowo dobrze. W
świetle księżyca bez problemu dostrzegam owiane złą sławą zerwy Zamarłej
Turni. Chodzą słuchy, że do tej pory,
wytrawne ucho może usłyszeć dźwięk
wbijanych haków przez duchy zmarłych
wspinaczy. Sam patron naszej uczelni –
Bronisław Czech, był osobistym świadkiem śmiertelnego wypadku, jaki miał
tu miejsce pod koniec lat 30. XX wieku.
Jednak nieszczęście czeka tego, kto spo-
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tka czarną damę włóczącą się między
głazami Pustej Dolinki…
Zatrzymujemy się by spojrzeć na ponure kontury tatrzańskich turni. Karolina
po tym co wysłuchała, wygląda bardzo
,,optymistycznie”. „Jeszcze troszkę” –
motywuję i ręką wskazuję kierunek marszu. Wreszcie stajemy na przełęczy Zawrat. Oczywiście, tradycji musi stać się
zadość – lodowy wiatr przewala się przez
przewężenie, wysysając z nas każdą drobinkę ciepła. Chowamy się za skałą, która daje nam prowizoryczne schronienie
i uzupełniamy straty energetyczne. Szybko zakładamy potrzebny sprzęt i wiążemy
się liną. Chwilę potem wpinam karabinek
w pierwsze kotwy mocujące sztuczne
ułatwienia. Niebo stopniowo zmienia zabarwienie. Światło czołówek coraz mniej
kontrastuje z otoczeniem. Jak się okazało,
nie tylko my postanowiliśmy obrać sobie
za cel podróży rejon Świnicy.
Pokonujemy kolejne metry w asyście
i pod czujnym okiem żywego symbolu Tatr - kozicy. Wreszcie, po przeszło
3 godzinach, stajemy na upragnionym
wierzchołku. Panorama jest niesamowita. Pierwsze promienie porannego słońca muskają nasze policzki. Nieboskłon
mieni się w różnokolorowych barwach.
Jest naprawdę pięknie. Postanawiamy
urządzić sobie dłuższą przerwę i nacieszyć się spektaklem wschodzącego
słońca oraz… batonikami, które czekały
właśnie na ten moment.

Pora schodzić. Pakujemy wszystkie
akcesoria do plecaka i podobnie jak
przedtem, związani liną rozpoczynamy
mozolne zejście. ,,Pocieszam” Karolinę,
że ,,jedyne” 80% wypadków ma miejsce podczas drogi powrotnej… Szybko
posuwamy się na dół. Sprawnie pokonujemy kolejne łańcuchy i przeszkody,
które są na naszej drodze. Znów musimy
przejść przez teren, gdzie granica pomiędzy życiem, a śmiercią została złamana
przeszło 60 lat temu. Tym razem ofiarą
padł prof. Jan Blaton, który poślizgnąwszy się, upadł doznając śmiertelnych obrażeń. By uczcić pamięć po tragicznie
zmarłym, teren ten zowie się dziś Żlebem Blatona. Po chwili refleksji, ruszamy
ku widocznemu w oddali Kasprowemu
Wierchowi. Ruch na szlaku ulega stopniowemu ożywieniu. Mijamy turystów,
którzy jakby w niepisanej zmowie, zadają ciągle to samo pytanie – daleko do
szczytu? Chcemy jak najszybciej dostać
się na dół. Dodatkowo Karolina skarży
się na ból palców, który stopniowo się
nasila. Na Świnickiej Przełęczy robimy
szybciutki postój. Ściągamy cały, niepotrzebny sprzęt, zwijam linę i marszem
pokonujemy grań dzielącą nas z Kasprowym Wierchem, na którego zboczach
wygrzewa się leniwa kozica.
„Zjedziesz kolejką z moim plecakiem
i spotkamy się na dole” – mówię do Karoliny, której ból stóp uniemożliwia dalszą wędrówkę. Biorę niezbędne rzeczy
i szybkim tempem ruszam ku Myślenickim Turniom. Bez dodatkowego obciążenia na barkach, zejście wygląda zupełnie inaczej. Błyskawicznie tracę wysokość i w niespełna 50 minut melduję się
w Kuźnicach. Pora wracać – rzucam do
Karoliny, która czekała na mnie raptem
15 minut. Jestem cały zlany potem, jednak na szczęście mam w pogotowiu zapasowe rzeczy oraz… płynący nieopodal wartki potok. Zmęczeni, ale szczęśliwi docieramy na Dworzec Główny
w Zakopanem. Przed nami ostatni etap
wycieczki – powrót. Łapiemy pierwszy
lepszy autobus do Krakowa.
„Aż ciężko uwierzyć, że jeszcze dziś
byliśmy, tam… tam wysoko” – mówi
Karolina wyglądając przez okno i wskazując palcem w kierunku Świnicy. Podążam wzrokiem we wskazywanym
kierunku i… zaraz, czyżby Śpiący Rycerz drgnął na pożegnanie? Nie, to tylko
moja wyobraźnia, karcę się w myślach,
ale przecież… z resztą – kto wie, prawda
na zawsze pozostanie tajemnicą.
Wojciech Miśkiewicz
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Oksford – nauka i turystyka
pod okiem Harryego Pottera

Oksford to miejsce, gdzie w powszechnym mniemaniu najlepiej łączy
się wypoczynek z nauką. W dodatku
tutaj nikomu nie przeszkadza zachmurzone brytyjskie niebo, ponieważ przesłaniają je majestatyczne wieże wiekowych budynków. Miasto przy pierwszym
zetknięciu wydaje się podobne do Krakowa. Na ulicach widać tłumy młodych
ludzi z różnych stron świata. Część
z nich pewnie już realizuje swoją karierę
naukową, reszta pewnie dopiero o niej
marzy. Z University of Oxford związana
jest spora grupa osób znanych ze sceny
politycznej, ale także nobliści, święci,
a nawet jeden z papieży.
Edukacja z turystyką w tle
Do Oksfordu co roku przybywają
tłumy młodych ludzi, by zdobywać wiedzę i szlifować umiejętności językowe.
Oferta w tym względzie jest różnorodna, a nauka możliwa nawet w wakacje.
Lekcje trwają zazwyczaj do popołudnia.
Następnie przychodzi czas na aktywność
innego rodzaju. Do wyboru są zajęcia
sportowe (np. basen, futbol), kulturalne
(np. teatr), wycieczki po mieście oraz
w inne części Wielkiej Brytanii. Wieczór
można spędzić na nauce tańca lub wizytując puby, biblioteki, księgarnie i sklepy
pełne pamiątek.
Prawdziwy Oksford kryje się za starymi murami. Ten dla turystów jest monitorowany z każdej strony. Kamery czasem
widoczne, często jednak skrzętnie ukryte, spełniają swoją rolę i dają poczucie
bezpieczeństwa. Trzeba uważać, by nie
przesadzić z wizytą w pubie – komentuje przewodnik z charakterystycznym dla
siebie angielskim humorem.
Czymś, co zaskakuje bardziej niż
brytyjskie żarty jest tutejsza kuchnia.
Z uśmiechem na twarzy turyści przyjmują także to dobrodziejstwo próbując puddingów. Jednak znalezienie typowych angielskich potraw może być
nieco skomplikowane. Podobna trudność pojawia się przy próbie wskazania

w wielobarwnym tłumie rodowitego
mieszkańca wysp. W wakacje na ulicach
wprawdzie słychać angielski, ale czasem
zbliżony do hiszpańskiego, czasem na
nutę azjatycką.
Książka, film i atrakcje turystyczne
Oksford sławny jest sam w sobie,
jednak to brytyjskie miasto zyskało także
dzięki J. K. Rowling i jej serii o Harrym
Potterze. Kolejne tomy zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i doskonale się sprzedawały, także w Polsce,
choć czasem wywoływały kontrowersje
w różnych środowiskach. Ktoś policzył,
że łączna waga sprzedanych w Polsce
egzemplarzy sięgnęła 3400 ton. Bez
względu na opinie liczby wskazują na
ogromne zainteresowanie bohaterem
wykreowanym przez brytyjską pisarkę.
Na sławie Pottera zyskał także Oksford.
Z filmami, które kręcono właśnie tutaj związane są głównie: New College,
Bodleian Library, Blenheim Palace oraz
Christ Church. Pierwszy z nich to college
– jeden z największych w regionie. Ufundowany w XVI wieku przez lata zasłynął
ze swoich absolwentów. Z jego murów
wyszło trzynastu brytyjskich premierów.
W 1930 roku studiował tu Albert Einstein. W ostatnich latach notuje się wzmożone zainteresowanie turystów zarówno
katedrą jak i całym kompleksem collegu.
Turyści przybywają tu, by przenieść się
do Hogwartu - Fikcyjnej Szkoły Magii
i Czarodziejstwa i po drodze jednocześnie poczuć klimat z „Alicji w Krainie
Czarów”. Charles Dogson znany jako
Lewis Carroll (1832-1898) matematyk
i wykładowca w Christ Church pisząc
„Alicję w Krainie Czarów” wzorował się
prawdopodobnie na córce dziekana Alice Liddell. Liczba odwiedzających katedrę przekroczyła 350 tys. rocznie.

Einsteina. Muzeum Historii Naturalnej
zwraca uwagę poprzez szkielety dinozaurów. Niesamowita jest kolekcja w Pitt
Rivers Museum. Maski, amulety, biżuteria, zabawki, narzędzia, broń i czaszki,
obok których nie da się przejść obojętnie. To tzw. „shrunken heads”, ludzkie,
skurczone głowy. Znajdujące się w muzeum pochodzą z Ameryki Południowej.
Na tabliczce przy ekspozycji czytamy,
że posiadaniem „shrunken heads” były
zainteresowane muzea i niektórzy prywatni kolekcjonerzy. W związku z tym
w różnych miejscach na świecie pojawiły się skurczone głowy pochodzące ze
zwierząt (głównie małp) lub z nieodebranych ciał z kostnic i szpitali. Ta wystawa
wzbudza kontrowersje, ale Pitt Rivers zaskakuje jeszcze z innego powodu. Znajduje się tu ekspozycja, która pozwala
przyjrzeć się przykładom ludzkiego dążenia do piękna. W jednych regionach
stopy kobiet miały być jak najmniejsze,
w innych szyje jak najdłuższe, co niejednokrotnie pociągało za sobą samookaleczenie ciała. Na tym tle dzisiejsze
tatuaże wydają się niewinną igraszką. Po
wyjściu z tego muzeum można udać się
do innych, a jeśli ich zabraknie, to pod
Oksfordem leży Londyn.
Dr Izabela Kapera

Oksfordzkie muzea
Ashollean Museum of Art and Archeology, Museum History of Science,
Museum of Natural History oraz Pitt
Rivers Museum każde z nich pozostawia niezapomniane wrażenie. Pierwsze
przez samą ekspozycję, ale także czasowe wystawy, w tym „Discovering Tutankhamun” ukazująca opowieść o największym z odkryć archeologicznych
XX wieku. Drugie, ponieważ znajdują
się tam instrumenty naukowe, globusy,
zegary, aparatura chemiczna i medyczna oraz tablica używana przez Alberta

Bodleian Library

Foto. I. Kapera

Turystyka edukacyjna znajduje coraz więcej zwolenników. Dla pracowników uczelni jest to doskonały sposób
na podniesienie kwalifikacji i podpatrzenie jak z dydaktyką radzą sobie
koledzy w innych krajach. Od wieków
dobrą sławą cieszy się Oksford, który
przyciąga zarówno studentów jak i naukowców z całego świata, a także z naszej krakowskiej AWF.
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Panteon Narodowy – pięć lat razem
Pamięć o największych twórcach narodowej kultury, sztuki i nauki nigdy nie powinna się zatracić. To właśnie oni kształtowali naszą świadomość narodową, a to co po sobie
pozostawili wzbogaca naszą kulturę. Z myślą
o nich powstała pięć lat temu idea Panteonu
Narodowego jako miejsca spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki.
Pamiętam jak dziś, moją pierwszą rozmowę z Rektorem prof. Andrzejem Klimkiem.
To było dokładnie 5 lat temu, 25 lutego
2010 roku. Od kilku miesięcy trwały już przygotowania związane z inicjatywą kontynuacji
w Krakowie idei Panteonu Narodowego.
Po zaskakującym wycofaniu się Ojców
Paulinów z projektu rozbudowy Krypty Zasłużonych na Skałce, pomysł nowej lokalizacji dla Panteonu zgłosił w czerwcu 2009 prof.
Franciszek Ziejka, były Rektor UJ.
Propozycja
wykorzystania
pustych
w większości krypt pod kościołem św. Piotra
i Pawła oraz zakościelnego dziedzińca wydawała się wielce trafionym pomysłem. Przychylność parafii p.w. Wszystkich Świętych
oraz akceptacja Metropolity Krakowskiego
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza nadała
sprawie wymiar realny.
Wtedy pojawił się pomysł, by do grona
fundatorów-budowniczych Panteonu zaprosić wszystkie publiczne uczelnie w naszym

mieście. Na liście moich rozmówców w tej
sprawie, spotkanie z JM Rektorem AWF było
zaplanowane jako pierwsze i... okazało się
mieć nadzwyczaj zaskakujący przebieg.
Po przedstawieniu Panu Rektorowi współczesnej idei Panteonu Narodowego jako:
miejsca spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, każdego kto godzien będzie miana Wielkiego
Polaka, niezależnie od osobistych przekonań
i poglądów oraz zaproszeniu do współudziału w tym przedsięwzięciu Akademii Wychowania Fizycznego, jako jednego z fundatorów usłyszałem, niepewny odpowiedzi:
„Ależ to fantastyczny projekt i godna naszego
miasta idea. Nie może w tym historycznym
projekcie zabraknąć krakowskiej AWF, a że
za godzinę mamy posiedzenie Senatu to
pewnie jeszcze dziś będzie pan miał naszą
odpowiedź”.
W ciągu kolejnych dwóch miesięcy
również Senaty pozostałych uczelni, jednogłośnie postanowiły zaangażować się w powstanie tego szczególnego pomnika pamięci
narodowej, będącego kontynuacją nekropolii królewskiej na Wawelu oraz Krypty Zasłużonych na Skałce.
31 maja 2010 w siedzibie PAU przy
ul. Sławkowskiej rektorzy 11 publicznych
uczelni Krakowa, Prezes Polskiej Akademii
Umiejętności oraz Metropolita Krakowski

podpisali akt założycielski Fundacji „Panteon
Narodowy”, powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji prof. Franciszkowi
Ziejce, a funkcję Prezesa Zarządu autorowi
niniejszego tekstu.
Już rok później, 27 września 2011 uroczyście wmurowaliśmy kamień węgielny poświęcony przez Benedykta XVI, a 2 lata później, ku zaskoczeniu wszystkich, ale zgodnie
z wcześniejszymi obietnicami, Panteon odsłonił swoją cząstkę.
W sierpniu 2013, gdy dobiegały końca
wszystkie zaplanowane prace budowlane
i konserwatorskie w części memorialnej, dobiegła nas wszystkich informacja o śmierci
Sławomira Mrożka, wybitnego dramaturga,
pisarza i rysownika.
Już 19 sierpnia, po otrzymaniu zgody
pani Susany Mrożek, wdowy po pisarzu, Kapituła Panteonu podjęła decyzję o pochowaniu w nim, jako pierwszego właśnie Sławomira Mrożka.
Uroczysty pogrzeb, z udziałem wielu
przedstawicieli świata kultury i nauki oraz
władz miasta i rodziny odbył się 17 września
2013 r.
Panteon Narodowy stał się historycznym
faktem. Trzy miesiące później udało się zakończyć wszystkie prace budowlane i konserwatorskie oraz udostępnić część memorialną pielgrzymom i turystom. Przed nami II
etap prac, budowa części edukacyjno-muzealnej.
W części edukacyjno-muzealnej przywrócić chcemy pamięć o największych twórcach narodowej sztuki, kultury i nauki, którzy na przestrzeni dziejów kształtowali naszą
narodową świadomość, a swoim dorobkiem
i postawą wzbogacili rodzimą kulturę. To,
co godne jest szczególnego podkreślenia,
to fakt, że powstaje współczesny Panteon,
podobnie jak kiedyś, gdy sypano kopiec Kościuszki czy odbudowywano Wawel, głównie
siłą społecznego zaangażowania i środków
pozyskanych od wielu osób prywatnych,
sponsorów i darczyńców.
Serdeczne podziękowania kierujemy
z okazji tej skromnej rocznicy na ręce Senatu i osobiście Rektora uczelni prof. Andrzeja
Klimka za tak nadzwyczajne wsparcie i zaangażowanie w realizację tego narodowego
i historycznego projektu.
Marek Wasiak
Prezes Zarządu Fundacji
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