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Drodzy Czytelnicy!
Czerwcowy numer PULS-u AWF zwiastuje upragnione przez wszystkich wakacje.
Czy będzie to czas spokojnego odpoczynku, czy niepewnego oczekiwania na
wrześniową sesję poprawkową – to już
zależy od Was. Tak czy siak, wakacje to
wakacje. I nikt nie zabroni Wam spędzić
ich tak, jak sobie wymarzyliście.
W ostatnim PULS-ie tego roku akademickiego chcemy zaprezentować naszym Czytelnikom mało
znanych sportowców naszej uczelni, którzy uprawiają nieco inne
sporty niż te nazywane popularnymi. Stąd kilka artykułów poświęconych właśnie im – mało znanym a lubianym!
W kwartalniku krakowskiej uczelni o profilu sportowym nie
mogło zabraknąć artykułów dotyczących organizacji Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 roku. Igrzysk nie będzie
- to już wiemy, ale odsyłam do lektury Kto na TAK, kto na NIE.
Dowiecie się, jak głosowali nasi prowadzący oraz przeczytacie,
jak argumentowali swoje decyzje. Głosy są podzielone, ale przy
tak elektryzującym temacie jak ZIO 2022, nie mogło być inaczej.
W PULS-ie dbamy również o to, aby prezentować Wam sylwetki ludzi, z którymi warto rozmawiać. Podobnie było i tym razem. Odsyłam do rozmowy z doktorem Andrzejem Ostrowskim,
który opowiada o swoich największych pasjach: żeglarstwie
i nurkowaniu. To prawie „wywiad rzeka”, a taka forma dziennikarska, do człowieka, który środowisko wodne traktuje jak dom,
pasuje jak ulał. Nie mniej ciekawa jest dyskusja z doktorem Mirosławem Kostem – wykładowcą w Zakładzie Gimnastyki i Tańca
AWF. Przez wielu studentów nazywany „człowiekiem z żelaza”
albo „człowiekiem nie do zdarcia”. Rozmowy z, uwaga, 49-letnim uczestnikiem Selekcji, nie możecie przegapić.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam udanych
wakacji, pełnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.
Bawcie się dobrze! Do zobaczenia w nowym roku akademickim!
Przemysław Światowiec

SPIS TREŚCI:
Aligatory na Słońcu, czyli wykład Wojciecha Łazarka (Zuzanna
Klęka) – 2
Juwenalia AWF / Dzień Dziecka (Samorząd / Małgorzata Wójcik) – 3
Oferta Centrum Edukacji Zawodowej – 4
Igrzyska, igrzyska i po igrzyskach… (Olga Kostecka) – 5
Kto na TAK, kto na NIE (Jakub Kot i Szymon Wantoluk) – 6–7
Sylwetki: Rozmowa z Tomaszem Godyniem (Adrian Twardowski)
–8
Sylwetki: Rozmowa z Kamilem Zakrzewskim (Adrian Twardowski) – 9
Mało znani a lubiani (Zuzanna Klęka) – 10–11
Floorball is fun! (Dominika Bogaczyk) – 12
Pod Ostrzałem: Rozmowa z doktorem Andrzejem Ostrowskim
(Joanna Sakowicz-Kostecka) – 13–14
Pod Ostrzałem: Rozmowa z doktorem Mirosławem Kostem
(Piotr Korzeń) – 15
RIO 2014: Piłkarska Samba – CZAS START! (Magdalena Niewęgłowska) – 16
Kraków Arena czeka na kibiców (Jarosław Kowalski) – 17
KciukFestival Autostopowe Opowieści! (Wielu autorów) – 18
Tournée po hotelach, czyli... ćwiczenia terenowe specjalności
Hotelarstwo (Wielu autorów) – 19
Dla tych, którzy chcą czegoś więcej… / Nie tylko forhendem
tenisistka żyje (Szymon Przęczek / Joanna Sakowicz-Kostecka) – 20

Rozmowa z dr. Andrzejem Ostrowskim*, nauczycielem akademickim AWF w Krakowie, starszym wykładowcą
w Instytucie Sportu, w Zakładzie Sportów Wodnych.
– Pozwoliłam sobie przeprowadzić mini-ankietę wśród
studentów, w której zapytałam, z czym kojarzy im się dr
Andrzej Ostrowski. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że
z pływaniem, a tymczasem Pana wielką pasją jest nurkowanie i żeglarstwo...
– Nie trudno się dziwić, skoro pływanie to jest zawód –
coś, czym się zajmuję codziennie, a nurkowanie i żeglarstwo
to są rzeczy, z którymi zajmuję się od święta i nie są (niestety)
sposobem na życie...
– Owszem, ale przecież osiągał Pan sukcesy w Mistrzostwach Polski w Augustowie w Pływaniu na Byle Czym,
a dwa srebrne medale w takich zawodach zwykle nie przechodzą bez echa?
– Tak, to prawda, startowałem w nich przez ostatnie pięć
lat. W ubiegłym roku chciałem w końcu wygrać – płynąłem
Ciąg dalszy na str. 13.
* Dr Andrzej Ostrowski – nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie od 1978 r., trener I klasy pływania,
trener II klasy piłki siatkowej, instruktor nurkowania, żeglarstwa, instruktor wykładowca WOPR, kapitan jachtowy, kapitan motorowodny. Autor
podręczników: Rekreacyjne Sporty Wodne, Żeglarstwo jachtowe – poradnik metodyczny, Zabawy i rekreacja w wodzie, Sternik motorowodny,
Nurkowanie z zatrzymanym oddechem, monografii: Szybkość uczenia
się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9–10
lat, współautor podręcznika: Windsurfing poradnik dla początkujących
i zaawansowanych, autor lub współautor ponad 60 publikacji o charakterze naukowym lub popularno-naukowym z zakresu sportów wodnych.
Konstruktor innowacyjnej łodzi wielofunkcyjnej „Laura”, dla której
w 2013 r. został złożony wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie prawa ochronnego na wzór użytkowy.
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Wykład Wojciecha Łazarka

Aligatory na Słońcu,

czyli wykład Wojciecha Łazarka
Kolejne spotkanie z cyklu – witamy
praktyków sportu na naszej uczelni – tym
razem odbyło się z Wojciechem Łazarkiem. 13 maja aula Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wysłuchała
wykładu, który każdego sceptyka piłkarskiego wprawiłby w ubaw po pachy.
Zaczęło się od tego, że żeby wejść
do auli, zaproszony gość i władze uczelni wraz z pracownikami i studentami,
głównie płci męskiej, musieli pomaszerować w kondukcie do tylnego wejścia.
Później kilka słów od Rektora, kilka od
profesora Dudy i na scenie pojawia się
on – Wojciech Łazarek – były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Początkowo widać po nim zdenerwowanie, nerwowe przekładanie kartek,
zawieszanie głosu, patrzenie w przestrzeń. Po dziesięciu minutach, niczym
wilk z Wall Street, przechodzi do sedna sprawy. Może mistrzem retoryki
nie jest, ale przekazuje wiedzę w taki
sposób, że nawet nieliczne na wykładzie dziewczyny zupełnie niezwiązane
z piłka nożną zauroczyły się tą piękną
dyscypliną.
Trener to nie zawód. To pasja, artyzm i styl życia. Trenerem nikt się nie
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rodzi. Jest nim łatwo być nie posiadając wiedzy jak to robić. Należy łączyć
teorię z praktyką, dlatego pan Łazarek
jest zwolennikiem łączenia wiedzy zdobywanej na akademiach wychowania
fizycznego z wiedzą PZPN-u. Dlaczego
nie możemy w naszym blisko czterdziestomilionowym kraju znaleźć odpowiedniej kadry, która zacznie wygrywać? Zawodzi system szkolenia. Młodym zawodnikom wiele się obiecuje,
na siłę wpaja im się, że będą piłkarzami.
Tymczasem nie można ich oszukiwać.
Dobry i szczery trener po dwóch latach
szkolenia powinien powiedzieć zawodnikowi, że nie da rady, że się nie nadaje
do tego. Co więcej, były selekcjoner,
mimo że piłka jest dyscypliną zespołową, stawia na trening indywidualny
„Nie ma drużyny w piłce!” – dodaje.
Indywidualny trening dla niego jest wyznacznikiem sprawności fizycznej. Wiele razy w swoim wykładzie podkreślał
ten rodzaj pracy trenera i zawodnika
jako najbardziej spektakularny. Buduje
to relacje trener – zawodnik, zawodnik
– trener, która jest najważniejsza.
Talent piłkarski to dla Wojciech Łazarka ciężka praca i wiadra potu. Dużo

uwagi wykładowca poświęcił zjawisku
tzw. niedotrenowania. Teraz młodzi
nie potrafią ciężko pracować, co chwilę mają kontuzję, „nie chce im się” –
mówi krótko. Jest mnóstwo zdolnych
ludzi, którzy są zmotywowani, lecz nie
posiadają odpowiednich cech motorycznych, a te w połączeniu z intuicją
piłkarską i taktyką dają duże szanse na
sukces. Porażki i niepowodzenia Łazarek podsumowuje mówiąc, że nie ma
wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości
zarówno ze strony trenerów, jak i samych zawodników.
Atrybutem zawodu trenera jest ryzyko. Podejmowanie decyzji, które na
pierwszy rzut oka wydają się bezsensowe. Ważna jest umiejętność zarówno
wygrywania, jak i przegrywania. Trener
to lider, trzeba pozwolić mu działać, zaufać, a nie odwoływać po serii przegranych meczów.
Zapytany o rosnące jak grzyby po
deszczu akademie piłkarskie, odpowiada, że jeśli są dobrze prowadzone przez
ludzi znających się na rzeczy, to nawet
jest w stanie je zaakceptować, jednak
w większości przypadków to „obłuda,
naciąganie na pieniądze i oszukiwanie
dzieci, że będą wielkimi gwiazdami
futbolu”. Były selekcjoner uważa, że
piłkarz może zaistnieć tylko dzięki trenowaniu w klubie, bo ten ma tradycje
piłkarskie.
Co było najlepsze podczas całego
spotkania i dlaczego powinniście żałować, że Was tam nie było? Poczucie
humoru Wojciecha Łazarka! „Głupota
jest prywatna, ale skutki społeczne”,
„piłkarz miał oczy jak szprota”, „rura
i do przodu” oraz „piłkarze leżeli na
boisku przed treningiem jak aligatory na słońcu”, to tylko niektóre złote
strzały Łazarka. Osoby, które były na
tym spotkaniu długo nie zapomną atmosfery, w jaką wprowadził nas wykładowca. Nawet siedzący w pierwszym
rzędzie, srogi dla studentów Stanisław
Kita, nie mógł powstrzymać się od
śmiechu.
Zuzanna Klęka

Z życia Uczelni
5 czerwca na naszej uczelni odbył
się jubileuszowy XXV Festyn O Uśmiech
Dziecka. Impreza ta zorganizowana została już po raz 25. Honorowy patronat
nad festynem objął JM rektor naszej
uczelni prof. dr hab. Andrzej Klimek
oraz poseł na sejm RP Ireneusz Raś.
Gościem specjalnym był m.in. Edward
Skrętowicz, były wykładowca naszej
uczelni, ale przede wszystkim inicjator
organizacji festynów AWF w Krakowie
Pierwszy odbył się w 1988 roku pod nazwą „ Kogel-mogel na 13 uśmiechów”.
13 – tka oznaczała liczbę konkurencji,
w których udział brali uczestnicy, od
2000 roku nazwa została zmieniona na
obecną. W rozmowie dla Pulsu AWF
mgr Elżbieta Szymańska opowiada
o idei organizacji tej imprezy. – Celem
nadrzędnym organizacji festynów było
i jest promowanie aktywności fizycznej,
głównie na świeżym powietrzu, wśród
wszystkich dzieci i młodzieży, nie tylko
uzdolnionych ruchowo. Pracujący dla
potrzeb organizacji festynu studenci
mają za zadanie aktywnie uczestniczyć
w przygotowaniu programu festynu,
potrzebnych do zabaw i gier rekwizytów, a także w prowadzeniu konkurencji podczas imprezy. Opieka nad dziećmi to również ich zadanie.
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O uśmiech dziecka
– Od początku dążyliśmy do tego,
aby wszystkie dzieci mogły cieszyć się
z udziału w różnych formach aktywności ruchowej i aby w przygotowanych
na festyn zabawach i grach sukces mógł
odnieść każdy uczestnik, również ten
mniej utalentowany ruchowo lub mniej
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sprawny fizycznie – dodaje mgr Szymańska.
Organizatorami festynu są studenci
Wychowania Fizycznego pod kierunkiem mgr Elżbiety Szymańskiej i dra
Pawła Ochwata. W tym roku zaangażowani zostali również studenci kierunku
Sport. – Organizowany przez nas festyn „O uśmiech dziecka” zyskał sobie
w środowisku krakowskim wysoką rangę. Impreza znana jest w szkołach i corocznie zgłasza się do nas wiele szkół
i przedszkoli, które chciałyby wziąć
udział w naszej imprezie. Zapraszamy
na nasz festyn głównie uczniów ze szkół
współpracujących z naszą uczelnią w ramach praktyk studenckich. Ze względu
na bezpieczeństwo uczestników i komfort ich udziału w imprezie staramy się
ograniczać liczbę biorących udział w imprezie dzieci do około dwóch tysięcy,
jednak chętnych zazwyczaj jest więcej
– opowiada Elżbieta Szymańska. I w tym
roku nie było inaczej. W imprezie wzięło udział ok. 2000 uczestników. Każdy
uczestnik opuszczał tereny zielone AWF
z uśmiechem na twarzy, dzieciom bardzo podobały się występy akrobatyczne,
taneczne, straży pożarnej, ale największą atrakcją były skoki spadochronowe.
Małgorzata Wójcik

Juwenalia 2014 okiem organizatorów
Rozmawiałem z wieloma członkami Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, a jednocześnie głównymi
organizatorami tegorocznych juwenaliów.
– Jak wrażenia po juwenaliach, jakie odczucia, jakieś refleksje?
– Wrażenia bardzo dobre. Studenci
jak zwykle dopisali i nie zawiedli nas,
organizatorów. Standardowo obawialiśmy się, czy będą się dobrze bawić,
bo przecież juwenalia organizujemy dla
nich, a nie dla siebie.
– Jak odniesiecie się do kwestii
spraw organizacyjnych w porównaniu
do poprzednich lat?
– Trudno porównywać. W większości jesteśmy nowym samorządem
i raczej niewielu z nas organizowało poprzednie juwenalia. My się tylko
przypatrywaliśmy, jak i do czego się
zabrać, w razie gdybyśmy my mieli być
organizatorami.
– Jak wiadomo juwenalia to nie
tylko sama zabawa, dużo przygotowań przed i spraw do rozliczenia już
po całej imprezie. Który z tych okre-

sów był dla URSS i całego samorządu
najcięższy?
– Chyba wszystkie okresy były po
równo obciążające. Przygotowania trwały już od początku roku akademickiego.
Jak zwykle walka o sponsorów, o których
zabieganie jest coraz większą batalią.
Następnie sama impreza, na której też
my musimy wszystkiego dopilnować.
Mieć plan na każdą ewentualność. Nie
wystarczy plan B, często nawet kończy
nam się alfabet. No i chyba najgorszy
okres dla przewodniczącej samorządu,
czyli rozliczanie imprezy. Faktury, papiery, podziękowania i milion ton wszelkiego rodzaju „makulatury”.
– Co w organizacji sprawiło największe problemy?
– Problemem, jak już wspomniano,
było pozyskanie sponsorów. Nie możemy równać się do AGH, bo oni budżet
na same juwenalia mają większy niż
my na cały rok działalności samorządu.
Musimy walczyć o każdego sponsora, bo ogromne pieniądze pochłaniają
przygotowania i atrakcje np. namiot
przy Mecie, pod którym się wszyscy bawią, scena i zespoły.

– Są już może jakieś plany na przyszłość? Co należałoby zmienić, czemu poświęcić więcej czasu, a może
wszystko zostanie w tych samych
schematach?
– Jesteśmy zadowoleni z tegorocznych juwenaliów. Niczego byśmy nie
zmieniali, może poza namawianiem
innych studentów do aktywnej pomocy
przy organizacji.
– Czym kierowaliście się podczas
wyboru gwiazdy koncertu głównego?
– Ciężki temat. Chcieliśmy wbić się
w gusta naszej braci studenckiej, a jednocześnie nie zbankrutować przez artystów. Przyjęliśmy korzystne warunki
kwotowe, ale jednocześnie mamy nadzieje, że wszystkim się podobało.
– A jak z pogodą? Wiadomo, że
nie dopisała. Jak sobie z tym poradziliście? Była nerwowa atmosfera?
– Bardzo nerwowa. Pogoda mocno
popsuła nam plany jeżeli chodzi o organizację. Co się okazuje, studentom nie
popsuła planów ani trochę. Korzystali
ze wszystkich atrakcji, które im zapewniliśmy, co nas bardzo cieszy.
Rozmawiał: Przemysław Stelmach
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Oferty Centrum Edukacji Zawodowej

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF W KRAKOWIE
ZAPRASZA NA SZKOLENIA

INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ
W PONAD 30 DYSCYPLINACH SPORTU POWSZECHNEGO
AKTUALNIE OFERUJEMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSACH INSTRUKTORÓW!!!
– Fitness ćwiczenia siłowe
– Fitness nowoczesne formy gimnastyki
– Pływanie rekreacyjne (zajęcia uzupełniające dla studentów kier. WF mających w toku studiów min.60 godz.
zajęć z pływania)
Charakterystyka: kurs instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie składa z dwóch części:
1. kurs instruktora rekreacji cz. ogólna program obejmuje podstawy teoretyczne – 60 godz.
2. kurs instruktora rekreacji cz. specjalistyczna program obejmuje teorie i praktykę dyscypliny – 90 godz.
Instruktor fitness – ćwiczenia siłowe część specjalistyczna. Uzyskanie niezbędnej wiedzy przez uczestników
szkolenia umożliwiającej pracę w charakterze instruktora ćwiczeń siłowych w klubach fitness oraz innych placówkach.
Instruktor fitness – nowoczesne formy gimnastyki część specjalistyczna. Przygotowanie uczestników kursu
do samodzielnego prowadzenie rekreacyjnych zajęć FITNESS    w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny.
Przygotowanie do egzaminu i otrzymanie legitymacji instruktorskiej.
Instruktor – pływanie rekreacyjne część specjalistyczna. Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego
prowadzenia zajęć z pływania w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny. Przygotowanie do egzaminu i otrzymanie legitymacji instruktorskiej.
Zgłoszenia osób, szczegółowe informacje: Akademia Wychowania Fizycznego im .Bronisława Czecha w Krakowie.
Centrum Edukacji Zawodowej: paw. A pok. 514, tel. (0-12) 683-14-46; fax. 683-14-45;
e-mail: studium@awf.krakow.pl, http://www.awf.krakow.pl/studium.html
Dokument końcowy: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej wydana przez uczelnię w ukończonej specjalności.

ZOSTAŃ RZECZNIKIEM PRASOWYM W SPORCIE LUB TURYSTYCE
Cel kształcenia. Celem kształcenia na kierunku Rzecznictwo prasowe w sporcie i turystyce jest stworzenie bazy specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zgodnych z ustalonymi tendencjami wiedzy i wymogami współczesnego sportu czy turystyki.
Nowatorski program szkolenia rzeczników prasowych na potrzeby klubów i organizacji sportowych czy turystycznych ułatwi
ich działalność we współczesnych realiach oraz pozwoli na lepsze propagowanie tych dziedzin życia medialnego.
Kurs 1. stopnia zawiera się w 48 godzinach wykładów i ćwiczeń. Swoim zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu rzecznictwa prasowego, a zarazem pozwala poznać warunki funkcjonowania na tym stanowisku, co jest związane
z zajęciami warsztatowymi, które prowadzić będą fachowcy z branży. Główny nacisk podczas kursu położony zostanie na
praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy rzecznika prasowego. Uczestnicy kursu zapoznają się także z podstawami
prawa prasowego.
Adresaci kursu. Oferta ukierunkowana jest na aktualnych studentów i absolwentów studiów typu AWF-y oraz studentów
i absolwentów innych uczelni o kierunkach organizacja w sporcie, menedżer sportu czy turystyka. Każda z tych dziedzin jest
dobrą podbudową do dalszej edukacji w zakresie rzecznictwa prasowego, w których to specjalnościach ukierunkowanie i specjalizacja dają większe możliwości zawodowego rozwoju.
Możliwości zatrudnienia:
– w roli rzecznika w klubach sportowych, związkach sportowych, organizacjach turystycznych, organizacjach zajmujących
się funkcjonowaniem obiektów sportowych;
– kierowanie biurem prasowym.
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Igrzyska, igrzyska i po igrzyskach…
Jako pierwszy hasło „Igrzyska
Olimpijskie 2022 w Krakowie” rzucił
Piotr Nurowski, nieżyjący już prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Podchwycił je dr hab. Szymon Krasicki z naszej AWF i wypromował tę
inicjatywę wraz z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem
Sową i Jagną Marczułajtis-Walczak,
byłą snowbordzistką, obecnie zaś
posłanką PO. Według Komitetu, do
pewnego czasu wszystko szło dobrze. Pani Marczułajtis, jego ówczesna przewodnicząca, chwaliła się, że
„grupa inicjatywna odbyła już szereg
spotkań i wszędzie dostała zielone
światło”. Wszędzie tylko nie u mieszkańców. Przewodnicząca długo utrzymywała, że referendum w tej sprawie
nie jest koniecznie i tylko wygeneruje dodatkowe koszty. W rozmowach
z mediami powoływała się natomiast
na wyniki badania TNS Polska, według którego mniej więcej 2/3 mieszkańców jest „za”.
Rozmów z przeciwnikami pani
Marczułajtis starała się natomiast unikać jak ognia. Na debatę na temat
organizacji zimowych igrzysk, która
odbyła się parę miesięcy temu nie
dotarła ani ona, ani żaden inny członek Komitetu Organizacyjnego. Na
kilka godzin przed wystosowała tylko
oświadczenie, w którym nieobecność
swoją i urzędników miejskich wytłumaczyła „względami organizacyjnymi
i technicznymi”. Rozczarowanych
tym faktem uspokajała, że wraz z władzami miasta „pracuje nad harmonogramem spotkań z mieszkańcami”.
Przedstawiciele inicjatyw „Kraków
wart jest Igrzysk” i „Kraków przeciw
Igrzyskom” dyskutowali więc we własnym gronie. Przeciwnicy, reprezentowani przez Tomasza Leśniaka i posłankę Twojego Ruchu Annę Grodzką,
podkreślali, że igrzyska wydrenują
budżet miasta. – Obydwie strony chcą
rozwoju miasta. Widzimy jednak ten
rozwój inaczej.

W klimacie wielu niedomówień
i niejasności toczył się także przetarg
na oficjalne logo imprezy. Finalnie
za 80 tys. złotych szwajcarska firma,
odpowiedzialna także za opracowanie dokumentów aplikacyjnych,
zaprojektowała żółty kwadrat, symbolizujący krakowski rynek, otoczony niebieskimi parzenicami – ukłon
w stronę Podhala. Logotyp od razu
stał się obiektem kpin internautów
i na dobre rozkręcił medialną nagonkę nad całym przedsięwzięciem.
Od tego czasu wiele się zmieniło.
Komitet z Jagną Marczułajtis na czele
został rozwiązany, tuż po tym jak portal lovekrakow.pl doniósł, że jej mąż,
Andrzej Walczak, próbował przekupić
jednego z dziennikarzy, by ten rozpoczął w swoich tekstach pozytywną
kampanię na rzecz organizacji igrzysk.
Dziennikarz udał się na spotkanie
z mężczyzną z dyktafonem i uchylił
kulisy pracy komitetu, w imieniu którego rozmowy prowadzi osoba zupełnie do tego nieuprawniona. W rezultacie sprawą mieli zająć się zupełnie
nowi ludzie, a prezydent miasta Jacek
Majchrowski zlecił kontrolę finansową
dotychczasowych działań.
O ile z komitetem i polityką bywało różnie, jednomyślnością w tej spra-

wie jako jedyni zawsze wykazywali
się sportowcy. Królowa Zimy – Justyna
Kowalczyk jako jedna z pierwszych
oddała na łamach swojego bloga
mocny głos „na tak”, a na zorganizowanej pod koniec maja na krakowskim rynku akcji społecznej Stowarzyszenia Tak! Dla Krakowa przyznała,
że choć są minusy, to plusy są dużo
ważniejsze i to na nich powinniśmy
się koncentrować. Wtórowała jej Natalia Czerwonka, której marzeniem
jest kryty tor lodowy w Polsce i starty
przed własną publicznością.
„Olimpiada 2022 to Olimpiada
Zdrowia. To największe dla Krakowa
wyzwanie; szansa na nowe obiekty
sportowo-rekreacyjne, rewitalizację
zieleni w mieście czy rozbudowę
szlaków rowerowych… To realna
szansa dla mieszkańców, szansa na
aktywne i zdrowe życie” – mówił
Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP
i Prezes Stowarzyszenia Tak! Dla Krakowa. Oby jego wizja „rewitalizacją
zieleni” i krakowian tłumnie przesiadających się na rowery nie legła teraz
w gruzach…
Całe to zamieszanie z pewnością
odbiło się na i tak już podzielonym
społeczeństwie. Przeciwni igrzysk naj
częściej argumentowali swoje stanowisko tym, że miasta po prostu nie
stać na takie przedsięwzięcie lub tym,
że władzę powinny zwrócić uwagę na
istniejące już problemy (np. stan dróg
czy smog) zamiast pakować się w kolejne. Zwolennicy podkreślali za to,
że taka impreza to reklama dla miasta
i wielki impuls do rozwoju np. rozbudowy lotniska w Balicach czy dokończenie obwodnicy. No cóż, referendum jednoznacznie pokazało, że
więcej wśród nas przeciwników. Pozostaje mieć nadzieję, że inwestycje
w naszej okolicy i tak ruszą (oprócz
toru bobslejowego), a kolejne tak
wielkie przedsięwzięcie rozpocznie
się a nie zakończy na konsultacjach
społecznych.
Olga Kostecka
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Sprawa Zimowych Igrzysk w Krakowie
to dalej temat bardzo gorący. Tak jak różna
jest opinia na ten temat wśród mieszkańców
Krakowa i Polski, tak samo odmienne zdania
mają pracownicy naszej uczelni. Zapraszamy do lektury, by dowiedzieć się, jak nasi
wykładowcy i prowadzący argumentowali
„za” i „przeciw” igrzyskom w Krakowie.
Wypowiedzi zostały zebrane przed odbywającym się 25 maja referendum.

IO Kraków 2022 – Głosy na TAK:
Mgr Jan Bisaga – Zakład Sportów Zimowych
Jestem za igrzyskami w Krakowie dlatego,
że impreza tej rangi przysłuży się rozwojowi
regionu na dużym obszarze, zdecydowanie
poprawi się infrastruktura sportowa w Krakowie, a co równie ważne, skorzystają z tego
nie tylko sportowcy, ale także i zwykli obywatele, ponieważ wzrośnie ilość obiektów sportowych, z których będą oni mogli korzystać.
Poza tym kwestia całej infrastruktury ogólnej:
powstaną nowe drogi, wyremontowane zostaną dworce, lotniska, tak więc to jest tylko
z korzyścią dla mieszkańców.
Mgr Marek Malinkiewicz – Zakład Gier
Sportowych i Rekreacyjnych
Organizacja igrzysk w Krakowie przyniesie korzyści dla całego regionu, Małopolski
i naszego kraju. Infrastruktura też będzie
zdecydowanie lepsza dzięki tym inwestycjom, które powstaną.
Dr hab. Halina Zdebska, prof. nadzw. –
Instytut Nauk Społecznych
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Dlaczego jestem na „tak”? Bo to jest, po
pierwsze, szansa dla regionu na poprawę infrastruktury sportowej, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że dużo rzeczy, inwestycji, zostaje
po igrzyskach. Po drugie, jest to szansa na
promocję Krakowa przez sport, której do tej
pory nie było. Po trzecie, mamy bardzo dobre wyniki w sportach zimowych w ostatnich
latach, więc mielibyśmy szansę pochwalić
się również dobrymi rezultatami na swoim
terenie. Myślę też, że rozwój infrastruktury
bardzo sprzyjałby rozwojowi sportów zimowych w Polsce i co ważne wiele obiektów
by zostało i było do użytku dla normalnych
obywateli, chcących rekreacyjnie uprawiać
wszelkie formy sportu (choć oczywiście nie

wszystkie, bo trudno sobie wyobrazić żeby
np. na skocznie ludzie przychodzili sobie
rekreacyjnie poskakać). Ale dla przykładu,
lodowiska czy trasy biegowe – tego nam po
prostu teraz brakuje, a taka infrastruktura by
się zdecydowanie przydała.
Taka impreza to byłaby szansa na to, by
ludzie później, po igrzyskach, przyjeżdżali
do Krakowa nie tylko jako do miasta kultury, ale i do miasta, które było organizatorem
igrzysk.
Dr hab. Ryszard Wasztyl, prof. nadzw.
– Zakład Historii i Organizacji Kultury
Fizycznej
Igrzyskom mówię oczywiście „tak”,
chociaż jak chodzi o argumentację, to nic
się już specjalnie nie wymyśli nowego. Ja
mogę tylko nadmienić, że dla mnie organizacja igrzysk olimpijskich to jest kwestia
infrastruktury, zarówno w Zakopanem jak
i w Krakowie; to jest kwestia ciągów komunikacyjnych. Czytałem wypowiedź kogoś:
„Przecież Zakopiankę możemy tak czy siak
wyremontować” – ja nie wierzę w to. Bo
o tym, że trzeba Zakopiankę zbudować to
się mówi już od bardzo dawna. A do dzisiaj
jej nie ma. Natomiast gdyby była impreza
tej rangi w Zakopanem to chcąc nie chcąc,
musiałoby się to Zakopane połączyć dobrą
drogą szybkiego ruchu ze światem – bo to
nie tylko chodzi o połączenie z Krakowem.
Tak samo jest problem kolei, tak samo problem jakiegoś połączenia samolotowego
(nie w rozumieniu jakichś dużych maszyn,
ale małych samolotów, które z Balic mogłyby przerzucać pasażerów na Podhale).
To jest kwestia modernizacji infrastruktury
w Zakopanem, a w tym także jest sprawa
bazy sportowej. Oczywiście znowu można
mówić, że zamiast lodowiska czy hali są
np. w Krakowie ważniejsze inwestycje. Ale
w końcu my jesteśmy ludźmi kultury fizycznej i my mamy pilnować przede wszystkim
interesu tejże właśnie kultury fizycznej.
I dlatego tak bym to podsumował jako człowiek związany z kulturą fizyczną: z punktu
widzenia ogólnego, ale i wspomnianej kultury fizycznej dla mnie dyskusja czy igrzyska
w Krakowie zorganizować jest dyskusją bezzasadną, bo jest ona na płaszczyźnie pokroju „czy opłaca się być bogatszym, czy nie”.
Przecież takie rzeczy jednak tworzą
pewne wartości. Przykład mistrzostw Europy
w piłce nożnej pokazał jednoznacznie, że
dla środowiska sportowego, ale i dla całego
kraju to się opłaca. Znowu możemy nadawać, że utrzymanie obiektów piłkarskich
kosztuje – i zgoda. Ale dzięki temu mamy
cztery wizytówki, którymi można się pochwalić, i które będą stanowiły podwalinę
pod rozwój nie tylko piłkarstwa na najbliższe dziesiątki lat. A gdyby nie te ME to do

dzisiaj z całą pewnością nie mielibyśmy ani
jednego stadionu, który odpowiadałby wymogom czy to UEFA, czy FIFA, jeżeli chodzi
o rozgrywanie spotkań międzynarodowych.
I co? Bylibyśmy zadowoleni, gdyby przyszło
nam rozgrywać mecze eliminacyjne poza
granicami kraju? Ja uważam, że nie.
Mgr Elżbieta Szymańska – Zakład Teorii
i Metodyki Wychowania Fizycznego
Długo i poważnie zastanawiałam się czy
w Krakowie rzeczywiście mogłyby odbyć
się takie igrzyska, zorganizowane na odpowiednim poziomie, biorąc pod uwagę nasze
zasoby i możliwości. Ze względu jednak na
to, że może się bardzo wzbogacić nie tylko
infrastruktura sportowa, ale jest także szansa na istotną poprawę stanu dróg, komunikacji w Krakowie oraz mogą być również
w związku z igrzyskami wybudowane dodatkowe obiekty służące potem mieszkańcom, to uważam, że jak najbardziej Kraków
powinien ubiegać się o tę imprezę. Pomimo
tego, że będzie to bardzo duży ciężar dla
Krakowa i Małopolski z punktu widzenia finansowego, to trzeba też pamiętać, że możemy liczyć na spore wsparcie ze środków
z budżetu państwa na pomoc organizacyjną
tego przedsięwzięcia.

IO Kraków 2022 – Głosy na NIE:
Mgr Marek Pluta – Studium Języków
Obcych
Nie, a dlaczego? Wydaje mi się, że ze
względu na to, że nie stać nas na to żeby
zorganizować tak dużą imprezę i boję się,
że nawet jeśli powstaną jakieś wielkie,
wspaniałe obiekty, to będzie bardzo trudno
je utrzymać po igrzyskach – to może być naprawdę duży problem.
Dominika Krężel-Blady – Dziekanat
Wydziału Wychowania Fizycznego
i Sportu:
Jestem przeciwna organizacji IO w Krakowie ze względu na to, że miasto według
mnie jest ubogie, a jest wiele innych rzeczy,
na które pieniądze by się przydały, czyli
przedszkola, żłobki, komunikacja. Nie ma
o czym mówić, jeżeli chodzi o organizację
imprezy kalibru igrzysk, nawet jeżeli mielibyśmy organizować przy pomocy innych
państw. Twarde stanowcze NIE. Kraków nie
jest kolebką sportu, w dodatku zimowych.
Nie przemawiają za mną nowe miejsca pracy, nowe obiekty, też nie widzę terenów,
gdzie te obiekty mogłyby powstać. Wszystko
co się toczy i otwiera w Krakowie jest przeciw temu żeby igrzyska były dobrym pomysłem. Jest coraz więcej znaków zapytania
finansowania tego, jedna afera goni drugą,
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a wszystko jest opisywane w Internecie. Nie
wierzę w ślepe obietnice miejsc pracy itp.
Mgr Agata Cebula – Zakład Odnowy
Biologicznej i Korekcji Wad Postawy
Jako pracownikowi Uczelni o profilu
sportowym, nie jest mi łatwo wypowiadać
się krytycznie na temat zasadności organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Uważam jednak, że w obecnej chwili
naszego miasta po prostu na to nie stać.
Sztokholm oraz Oslo wycofały się z ubiegania o IO 2022 r., jako główny powód podając wysokie koszty związane z organizacją.
Należy zauważyć, że są to miasta o znacznie większych możliwościach finansowych
niż Kraków. Medialny argument mówiący,
że wraz z Igrzyskami zyskamy nowe obiekty
sportowe, które po IO będą służyć mieszkańcom, przy braku klarownego i rzetelnego określenia kosztów ich budowy oraz późniejszego utrzymania, dziś nie przekonuje
już nikogo. Imponujący jest za to sposób, w
jaki prowadzona jest promocja Igrzysk. Życzyłabym sobie, aby równie sprawnie i chętnie Miasto Kraków podejmowało inicjatywy
służące propagowaniu profilaktyki i leczenia
wad postawy ciała u dzieci oraz promocji
kultury fizycznej w szkołach.
Dr Robert Staszkiewicz – Zakład Biomechaniki
Dlaczego na nie? Po pierwsze dlatego,
że nie wierzę w rzetelność przedstawianej
nam (mieszkańcom) specyfikacji kosztów,
które niesie ze sobą organizacja tej imprezy.
Ośmioletni horyzont czasowy pozwala na
zręczne w przyszłości wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji pomnożenia kosztów ZIO. Organizatorzy powiedzą, iż kosztorys bazował
na danych z 2014, ale teraz (czytaj 2022)
cenny są inne (czytaj – znacząco wyższe).
Pamiętam tego typu sytuację przed kilkoma laty podczas boomu budowlanego, gdy
ceny nieruchomości poszybowały w górę
z uwagi na wzrost cen materiałów, które
wszyscy kupowali w ogromnych ilościach.
Po drugie dlatego, że fałszem trąci wmawianie mieszkańcom, iż nasze miasto dzięki
ZIO stanie się lepsze i ładniejsze oraz bardziej atrakcyjne. Na świecie (w tym Polsce)
znaleźć można miasta, w których żyje się
nieźle, które są czyste i dobrze skomunikowane, a osoby zawiadujące nimi nawet nie
myślą o organizowaniu globalnych imprez
sportowych. Gdyby bowiem jedynym motorem rozwoju metropolii były owe imprezy
sportowe, na rozwój liczyć mogłoby kilkanaście miast w świecie… Mam wątpliwość,
czy chęć zorganizowania igrzysk nie stanowi
wygodnego usprawiedliwienia dla niekompetencji krakowskich urzędników. Po prostu, będą igrzyska – będą fundusze – będzie

wielkie budowanie, nie będzie igrzysk „niczego nie będzie”. W realiach walki wyborczej to będzie wygodne wytłumaczenie,
dlaczego ich kadencja upłynęła bez spektakularnych sukcesów – mojej zgody na taką
nieczystą grę nie będzie nigdy.
Po trzecie, z racji tego, iż nie widzę możliwości sensownego rozwiązania problemu
dojazdu z Krakowa na Podhale. Z uwagi na
to, że jestem przewodnikiem górskim, jeżdżę
bardzo regularnie we wspomnianym kierunku i nie wyobrażam sobie, by tzw. „zakopianką” pod Tatry jechał cały świat, gdy w tzw.
długi weekend Polacy (a tylko oni wówczas
tam jadą) stoją na tej „arterii” 4-5 godzin.
Tłumaczenia organizatorów, że ta droga jest
w porządku i nie wymaga poprawek są kiepskie. Argument, że dojazd zapewni szybka
kolej lub inne ekstrawaganckie sposoby można włożyć między bajki! W dolinie Dunajca
nie ma na to miejsca, a że Prawo Budowlane
akurat na Podhalu się nie przyjęło, nie widzę
nawet cienia szansy na rozwiązania dotyczące poszerzenia i zmodernizowania dojazdu.
Po czwarte mój stanowczy sprzeciw
budzi sposób rozpoczęcia prac nad omawianym projektem, wątpliwe wydatki na
wyjazdy i konsultacje, oszukańcze spoty
reklamowe, kontrowersyjna, niejasna polityka informacyjna. Skoro wątpliwości budzi
początek, grozą napawa jaki będzie (byłby)
koniec tego przedsięwzięcia.
I wreszcie po piąte, nie ufam osobom
zaangażowanym w organizację ZIO. Między
innymi Prezydent Krakowa, który więcej zarabia poza swoim urzędem, co samo w sobie jest kuriozalne, m.in. koleżanka Ryszarda Niemczyka (ps. Rzeźnik)…. Mam niestety wrażenie, że omawiane przedsięwzięcie
jest przynajmniej dla części z omawianego
grona osób, wygodnym sposobem do pobierania wysokich apanaży przez następne
8 lat, co w realiach kryzysu (oraz niepewnej ich własnej zawodowej przyszłości) jest
bardzo kuszące, co jednak równie mocno
śmierdzi i trąci prywatą, a bez wątpienia nie
jest działaniem pro publico bono.

IO Kraków 2022 –NIE WIEM:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Zakład Ekologii
Ja w istocie nie jestem przeciwko igrzyskom. Natomiast początkowo był problem
rozegrania imprez na obszarach, które mają
związek z terenami chronionymi, konkretnie
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym (chodzi
o pierwotne plany, które zakładały rozegranie konkurencji alpejskich w Polsce, jednak
już wiemy, że odbędą się ona na terenie
Słowacji – przyp. red.). Ja nie mogłem w tej
sytuacji zgodzić się na to, bo nie ma miejsca w naszych Tatrach na takie wydarzenia.
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Gdybyśmy chcieli takie coś przygotować to
trzeba by było wyciąć kawał lasu, a w parku narodowym tego robić nie wolno, bo to
jest niezgodne z naszym prawem. Wszystkie
inne konkurencje możemy spokojnie organizować. Dobrze, że ta sprawa została już
wyjaśniona i przy ewentualnych zmaganiach
teren TPN-u nie będzie naruszany.
Natomiast jest też drugi aspekt, który jest,
niestety, moim zdaniem ukrywany. Ja w tej
kwestii nie mam zdania, ale boję się, że tu się
toczy jakaś gra – w kontekście ekonomicznym. Wiadomo, że na igrzyskach z reguły się
nie zyskuje. I teraz pytanie: kto nie zyska? Czy
nie zyska miasto, czy państwo? Bo jeżeli miasto, to jestem przeciwny. A jeżeli państwo,
to wszyscy poniosą konsekwencje i wtedy
mogę być „za”. Jeżeli mamy zainwestować
mnóstwo pieniędzy w inwestycje korzystne
dla miasta (metro itp.) to w porządku. Ale
jeżeli to będzie kosztem tylko mieszkańców
Krakowa, a w niewielkim stopniu otrzymamy
coś od państwa, to Kraków zubożeje, miasto
się zadłuży. Jeżeli ten dodatek pieniędzy państwowych będzie znaczący (na poziomie np.
70%) to wtedy mamy szansę i wtedy jestem
„za”, bo zyskujemy tę całą infrastrukturę stosunkowo dużo mniejszym kosztem.
Nie ukrywam, że jestem trochę skołowany i na tą chwilę moja opinia odnośnie
organizacji igrzysk brzmi: „nie wiem”. Jestem zdania, że nie jest jasno przedstawiona
ta sprawa ekonomiczna i jest ona, nie wiem
dlaczego, ukrywana. Ja rozumiem, że trzeba
zainwestować, ale problem polega na tym,
jaki procent z tych przewidzianych miliardów da miasto, a jaki procent da państwo.
Miasto przecież już jest zadłużone i ma problemy. Jeśli dalej będzie popadało w długi
na budowę dróg, obwodnic itd., a państwo
będzie się spokojnie przyglądać jak miasto
tonie, to nie ma na to mojego przyzwolenia.
Na referendum nie pójdę, bo nie mam
jasności kto jakie pieniądze wyłoży. Gdybym
był przekonany, że zdecydowanie większą
pulę przekaże nam państwo, to wtedy idę
na referendum i mówię „tak”. Jeżeli natomiast ponad 50% z tych wydatków spadnie
na barki miasta, to mówię „nie”, bo jest to
zbyt kosztowna sprawa. Nie mam tu pewności, dlatego w referendum nie zagłosuję.
Rozmawiali:
Jakub Kot i Szymon Wantulok
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Rozmowa z Tomaszem Godyniem
srebrnym medalistą mistrzostw świata w jorkyball
– Powiedz w skrócie, co to jest jorkyball i na czym polega?
– Jorkyball to bardzo popularna na
zachodzie Europy odmiana piłki nożnej.
W Polsce istnieją zaledwie dwa kluby,
w których można spróbować swoich sił
w dej dyscyplinie. Gra odbywa się w zamkniętych kortach 5 x 10 x 3m, a bramki
są wielkości 1x1m. Jeden zawodnik z drużyny jest obrońcą i może się poruszać do
połowy, drugi napastnikiem i może biegać
po całym korcie z wyjątkiem pola bramkowego przeciwnika. Celem jest wygranie
3 setów – każdy do 7 zdobytych bramek
– nie ma ograniczenia czasowego. Oczywiście zabroniona jest gra rękami, ale są
też inne specyficzne przepisy, które sprawiają, że jorkyball nie jest tylko zwykłym
kopaniem piłki o ścianę (np. po strzeleniu
bramki, grę wznawia drużyna, która ją
zdobyła, kontakt z podłożem mogą mieć
tylko stopy, piłka nie może zatrzymać się
na dłużej, niż 1 sekundę).
– Jak dowiedziałeś się o tej raczkującej w Polsce dyscyplinie i kiedy zaraziłeś się pasją do uprawiania tego sportu?
– W okresie świąteczno-noworocznym 2012 roku, kiedy treningi w klubach
zwykle są zawieszone, razem z moim
bratem oraz Rafałem Ruszało, z którym byłem na Mistrzostwach w Chiusi,
zebraliśmy znajomych, żeby spalić trochę kalorii. Przemek dowiedział się, że
w Krakowie otwarto klub, gdzie można
pograć 2 na 2. Nie zastanawialiśmy się
długo. Od tego czasu bywamy tam regularnie i bierzemy udział w rozgrywkach
ligowych.
– Jak oceniasz mistrzostwa pod kątem organizacyjnym, oraz występ Polaków?
– Chiusi to bardzo małe, malowniczo położone miasto w Toskanii. Samo
miejsce było bardzo atrakcyjne dla zawodników i kibiców. Nad przebiegiem
turnieju cały czas czuwał przedstawiciel
Federacji Jorkyball – FIJA, więc wszystko

Rafał Ruszało i Tomasz Godyń
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Reprezentacja Polski w jorkyball

było prowadzone zgodnie z terminarzem
rozgrywek od rana do późnego wieczora.
Polska drużyna na tym turnieju, podobnie jak rok temu w Krakowie, składała się
z Reprezentacji Polski, zespołu Jorkyball
Kraków oraz Jorkyball Sosnowiec. Ogólnie rzecz biorąc można być zadowolonym z osiągniętych wyników, ponieważ
jako reprezentacja ulegliśmy w finale
wielokrotnemu zwycięzcy tych rozgrywek – Francji, a tym samym utrzymaliśmy
tytuł wicemistrza świata zdobytego przed
rokiem w Krakowie. Jorkyball Sosnowiec
i Jorkyball Kraków zaprezentowały się na
miarę swoich możliwości. My niestety
pechowo wylosowaliśmy dwie najlepsze
klubowe ekipy na tym turnieju, którym
długo stawialiśmy opór, jednak nie udało
nam się awansować do dalszej fazy rozgrywek. Sosnowiec przegrał w finale Klubowych Mistrzostw Świata 2:3 z Enciera
Nimes – najlepszą francuską drużyną
i wywalczył srebrny medal Super Champions League.
– Jest zatem szansa na kolejne sukcesy. Czy te wysokie lokaty, jakie zajmują teraz Polacy wynikają z małej popularyzacji jorkyball na świecie?
– Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry prognostyk, ponieważ to w Polsce są
tylko dwa kluby jorkyball, więc zawodników na wysokim poziomie jest znacznie
mniej niż w innych krajach. Francję na
mistrzostwach reprezentowało dziewięć
klubów, a Węgry sześć. Mimo to drugi raz
z rzędu udało się „namieszać” we wszystkich rozgrywanych turniejach. Francuzi
bardzo emocjonalnie do tego podchodzą,
ponieważ jest to sport wymyślony przez

ich rodaka. Można powiedzieć, że jesteśmy jorkyball’ową Justyną Kowalczyk.
– Czy umiejętności z boiska piłkarskiego mają odzwierciedlenie w jorkyballu?
– Zdecydowanie tak, chociaż osoba,
która nie grała nigdy w piłkę w jakimś
klubie również może osiągnąć wysoki
poziom w jorkyball. Jest to sport, gdzie
bardzo ważnym elementem jest wyobraźnia i kreatywność w wykorzystaniu
otaczających ścian i sufitu. Specyficzne
przepisy gry i dopracowanie odpowiednich zagrań ze swoim kolegą z zespołu
pozwalają na wygranie seta bez kontaktu przeciwnika z piłką. Francuzi robią to
naprawdę dobrze, a grają 2 na 2 ponad
dwadzieścia lat. Polacy grają cztery lata
w Sosnowcu oraz niecałe dwa w Krakowie i są w stanie nawiązać wyrównaną
walkę.
– Gdzie w Krakowie możemy zagrać
w jorkyball i jakie są ewentualne koszty
treningu?
– Klub Karam-ball znajduje się w pobliżu krakowskiego AWF-u, przy alei Pokoju 81, na terenie Polmozbytu (wejście
z tyłu budynku). Dostępne są tam cztery
pełnowymiarowe korty do gry, szatnie,
prysznice oraz bar, w którym można zaopatrzyć się w napoje. Koszt to około 50
zł za godzinę gry, a potrzebnych jest minimum czterech zawodników (ok.13 zł od
osoby). Bardzo często w okresie wiosennym i letnim na terenie studenckich kampusów ustawiana jest przenośna klatka do
jorkyball, która jest darmowa.
Rozmawiał: Adrian Twardowski
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ROZMOWA Z KAMILEM ZAKRZEWSKIM
ZAWODNIKIEM KRAKOWSKIEJ SZKOŁY WUSHU
– Krakowska Szkoła Wushu –
KSWS powstała dokładnie 10 lat
temu, jednak dalej mało kto wie,
czym tak naprawdę jest ten sport i na
czym polega. Przybliż specyfikę swojej dyscypliny.
– WUSHU to chińska sztuka walki, na zachodzie znana jako Kung Fu.
Na całym świecie obu tych nazw używa się wymiennie. Samo pojęcie „Kung
Fu” jest pojęciem znacznie szerszym,
a dokładne tłumaczenie tego słowa
oznacza „dążenie do doskonalenia się
we wszystkich dziedzinach przez wieloletnią ciężką pracę”.
Termin „WUSHU” natomiast oznacza „sztukę wojenną”, bądź po prostu
„sztuki walki”.
W ramach WUSHU wyróżniamy
podział na dwie kategorie:
Sanda – to wolna walka o regułach
zbliżonych do kick boxingu, z tą jednak
różnicą, że w sanda można wykonywać
rzuty i obalenia.
Taolu – stanowi bardzo ważną konkurencję WUSHU, którą dodatkowo
podzielić można na formy sportowe
i formy tradycyjne.
– Trenujesz obie kategorie czy skupiasz się na czymś konkretnym?
– Ja ćwiczę przede wszystkim formy
sportowe, które wzorowane są na tradycyjnych układach walki z cieniem i stanowią połączenie demonstracji techniki
walk z akrobacjami gimnastycznymi.
– Zawody rozgrywane są na jakimś
specjalnie przystosowanym do tego
podłożu?
– Formy sportowe wykonuje się na
specjalnej platformie, która zbliżona
jest do platformy gimnastycznej, z tą
różnicą, że platforma do WUSHU jest
twardsza i nie wybija tak bardzo w górę.
Taka forma sportowa trwa około
1.30 s. i na tym kończy się mój występ.
Na koniec wszystkie moje umiejętności poddawane są ocenie sędziowskiej.
– Jesteś bardzo zajętym człowiekiem; pracujesz, studiujesz, grywasz
w teatrze, trenujesz oraz prowadzisz
treningi. Jak to wszystko ze sobą godzisz?
– Tak, to prawda, staram się nie obijać, tylko działać w miarę możliwości.
Chcę promować swoja dyscyplinę
sportu poprzez różne pokazy czy też
grą w teatrze. Prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą, traktuję to jako hobby,
ponieważ sprawia mi to przyjemność.

Dzięki studiom na AWF mogę się rozwijać jako trener i pogłębiać swoja wiedzę na temat treningów i sportu. W tym
roku mam nadzieję obronić tytuł mgr.
– Czym jest dla Ciebie WUSHU?
– Dobre pytanie… WUSHU jest
dla mnie przede wszystkim sportem,
który daje duże możliwości rozwinięcia
swojego ciała. Po parunastu latach treningu, WUSHU stało się nieodłączona
częścią mojego życia: zawody, treningi,
pokazy. Nie wyobrażam sobie momentu w życiu, kiedy nie będę mógł pójść
na salę i po prostu swobodnie sobie
poćwiczyć.
– Trenujesz od wielu lat, powiedz
jakie masz osiągniecia?
– Większe osiągnięcia mam za juniora, kiedy to w 2006 roku zdobyłem
puchar najlepszego zawodnika form
sportowych oraz mistrzostwo Polski.
W 2008 roku na mistrzostwach Europy zająłem 6. miejsce z formą z szablą, co wspominam bardzo miło jako
taki mój pierwszy sukces na arenie zagranicznej.
Ostatnie moje większe osiągniecie
było w maju ubiegłego roku, kiedy to
na „Grand WUSHU Festiwal” zdobyłem złoty medal, również w konkurencji z szablą. Te zawody były dla mnie
ważne, ponieważ bardzo chciałem jechać na mistrzostwa świata do Malezji,
na które byłem bardzo dobrze przygotowany, ale niestety nie dostałem takiej
szansy.
– Twoje umiejętności można porównać z wyczynami cyrkowców. Muszę przyznać, że podczas samego pokazu wzbudzasz wiele emocji.

– To prawda, podczas pokazów
staram się bawić z publicznością i robić te rzeczy, które są efektowne. Tego
nauczył mnie mój trener, miał rację, że
pokaz powinien się podobać ludziom.
Nie możemy starać się wykonać wszystkiego technicznie, tak jak na zawodach.
Dzięki pokazom zdobyłem pewność
siebie oraz uznanie wśród ludzi.
– Do pokazów używasz dużo ciekawych rekwizytów, takich jak kij,
łańcuch czy szabla. Nie boisz się że
w wyniku jakiegoś błędu zrobisz
krzywdę sobie albo partnerowi?
– Pewnie że się boję. Nie raz się
zdarzyło, że robiąc symulację walki
z partnerem cos pomieszaliśmy. Wynik
tego był taki, że albo ja dostałem po
głowie kopniakiem, albo ja uderzyłem
kumpla; na szczęście niegroźnie. Było
też parę takich sytuacji, że podczas walki na miecze niechcący zadrasnąłem
kolegę. Nigdy natomiast nie zdarzyło
mi się uszkodzić kogoś z publiczności.
Do każdego pokazu, czy to indywidualnie, czy z partnerem, przygotowuje się
starannie, aby ryzyko błędu było minimalne.
– Czy Twoim zdaniem WUSHU ma
szansę stać się sportem olimpijskim?
– Bardzo bym chciał aby tak było,
niestety, jak na razie, to niemożliwe.
W wyniku głosowania w marcu tego
roku WUSHU nie przeszło do puli dyscyplin przyjętych na igrzyska w 2022 r.
Osobiście myślę, że WUSHU sportowe nie jest jeszcze gotowe na igrzyska
olimpijskie.
Rozmawiał: Adrian Twardowski
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kryci w zaciszach sal gimnastycznych, siłowni, pseudostadionów wylewają wiadra potu. Sami dla siebie. Widzący sens tego co robią, nie szukający – tak
powszechnego dzisiaj – fejmu. Są jak partyzanci. Wiadomo
że gdzieś tam są, działają, robią swoje, a mimo to niewielu
o nich wie, albo nie zdaje sobie sprawy, że to oni.
Piłkarze, siatkarze, koszykarze, lekkoatleci… nie, nie, nie.
Zdecydowanie nie będzie to kolejny tekst o – jak to określa
profesor Zdebska – naszych dzielnych futbolistach. Tyle się
już naczytaliśmy o trenerach, selekcjonerach, mistrzostwach,
zawodach, biegach, wsadach, serwach. A przecież na świecie
– czytaj – i na naszej uczelni, jest tyle osób, które trenują inne
sporty. Teraz czas na nich.
WSPINACZKA
Skały to ich naturalne środowisko. Wieczne kombinowanie, jak by tu małym kosztem wyjechać na zachód i to na jak
najdłużej. Szukanie partnera wspinaczkowego, który akurat
wtedy ma czas – i najważniejsze – wstrzelenie się z formą
na wyjazd. Ładowanie na panelu pod konkretny rejon wspinaczkowy, do tego siłownia i czasem jeszcze jakieś inne cuda
na kiju, które pozwolą zrobić cyfrę życia (najtrudniejszą dro-

gę). Piotrek Czarnecki i Adam Karpierz, bo o nich tu mowa,
żyją wspinaniem. Chłopaki studiują wychowanie fizyczne i na
pewno nie są jeszcze na piątym roku. Nie będę tu pisać o ich
osiągnięciach, czy to w skałach, czy na zawodach, ponieważ
obydwoje grzeszą skromnością. Co roku środowisko wspinaczkowe zasypywane jest ich nowymi, grubymi przejściami dróg.
Zaczęli wspinać się w młodym wieku i nadal bez przerwy jest
to dla nich sens życia, który przyćmiewa wszystko inne.
KOLARSTWO
Gosia Nowak – dziewczyna renesansu. Miłością do dwóch
kółek mogłaby dzielić się z Chińczykami, a i tak jeszcze sporo by zostało. Dziewczyna z Tarnowa, która rower traktuje jak
kobieta torebkę. Nie osiągała zachwycających miejsc na zawodach, nie ma sponsorów, a mimo to trenuje, jeździ, kombinuje
nowe rowerowe wyzwania. Do tego studiuje psychologię sportu, a obecnie jest na Erasmusie, gdzie odpoczywa od Krakowa
i pisze magisterkę. Zaczęła jeździć za dzieciaka i tak jej zostało. Z biegiem lat dołożyła do tego bieganie na długie dystanse
i w planie ma maraton. Jej marzenie? Wiadomo – triathlon!
SZERMIERKA
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Tak, szermierka. Jak wielkie było moje zdziwienie, że poznałam kogoś kto trenuje właśnie tę dyscyplinę. Tak napraw-

dę niewiele o tym sporcie wiemy – ubrani na biało z bronią
w ręku i do tego nie wiemy czy to floret, szabla, czy szpada.
O przepisach już nie wspomnę. Olga Ryczek jest studentką czwartego roku wychowania fizycznego. Obecnie trenuje
w sekcji AZS AWF Kraków i nie jest to jej pierwszy rok treningów. Zawody, zgrupowania, ciężka praca i kadra narodowa
nie są jej obce.
JEŹDZIECTWO
Nina Niepomniaszczij mimo obco brzmiącego nazwiska,
jest stuprocentową polką z Oleśna, która konno jeździ już od
ponad dekady.
Nie mam tu
na myśli wakacji w siodle raz
do roku, gdzie
przez sześć dni
stepem przemierzasz szeroki bezkres polskich rejonów.
Ninka kończąca studia w tym roku ma na swoim koncie zwycięstwa w różnych mistrzostwach i zawodach. Trenowanie
jeździectwa nie jest najłatwiejszą sprawą, tym bardziej że nie
może zamieszkać w akademiku parkując konia pod Lidlem.
Dlatego ogromny szacunek dla Ninki, która przez pięć lat studiów poznała trasę Kraków – Oleśno bardzo dokładnie.
PARKOUR
Tak! Są na naszej uczelni osoby
trenujące parkour!
Daniel Kubaty od
zawsze
związany
był z gimnastyką.
Trening siłowy nigdy nie był mu
obcy. Od paru lat za
sprawą Youtuba, filmów Yamakasi i 13
Dzielnica – Daniel
znalazł swoją drogę.
Dla niego parkour to
nie sport, to sposób
życia, gdzie zawsze
stawia sobie cele, osiąga je i stawia nowe. Parkour to siła
charakteru. Kubaty, bo tak mówią do niego znajomi, w tym
roku kończy przygodę z krakowskim AWF-em, i jak co roku,
z jedną z najwyższych średnich. Gdyby stypendia można było
dostawać po skończeniu studiów, ten na pewno by je dostał.
Od ponad dwóch lat Daniel trenuje także bouldering – siłowe wspinanie na niewielkie wysokości.
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skiturowych to dla niej kwintesencja i możliwość spotkania
z ludźmi takimi jak ona. Julka w tym roku jest studentką ostatniego semestru wychowania fizycznego, mimo że studia się
kończą, skitury – nigdy.
LACROSSE

POLE DANCE
Po wszystkich edycjach „Tańca z gwiazdami” i „ You can
dance” czas na kolejny krok. Studentka czwartego roku wychowania fizycznego Anne-Marie Kot odnosi sukcesy w pole
dance na arenie światowej – w zeszłym roku zdobywając mistrzostwo świata amatorów w Rio
de Janeiro. Anne od zawsze związana była ze sportem. Zaczynała
od trenowania lekkiej atletyki, poprzez taniec i gimnastykę, na pole
dance kończąc. To dziewczyna,
o której bez wątpienia można powiedzieć, że wie czego chce, potrafi bardzo ciężko pracować, by to
osiągnąć, a na laurach nie kończy.
GIMNASTYKA
Nie jest to jakaś nowość, nie jest to tez sport niszowy. Wiadomo, że na AWF-ie będą osoby, które od najmłodszych lat
były rozciągane w każdej płaszczyźnie do oporu. Kuba Tyrpa
do nich należy bez wątpienia, trenował osiem lat. Najważniejsze jest jednak to, że obecnie Kuba połączył doświadczenie
gimnastyka z tak bardzo modną teraz siłownią, a połączenie
tego dało taki efekt,
że chyba nie ma
lepiej umięśnionego, wyrzeźbionego
i proporcjonalnego
chłopaka na piątym roku. – Staram się przeplatać
treningi na siłowni
z gimnastycznymi,
bo dobrze na mnie
działają – mówi. Upór, wytrwałość, a do tego nietuzinkowe
poczucie humoru sprawiają, że Kuba staje się obiektem zazdrości chłopaków i westchnień dziewuch.
SKI ALPINIZM
Dla osób z Zakopanego, lub
tych związanych ze sportami
zimowymi nie jest to żadna nowość. Julka Wajda, nie od tego
Wajdy, pokonuje na nartach Tatry i nie tylko, od najmłodszych
lat. Mieszkająca w Zakopanem
już od dzieciaka była zabierana
przez rodzinę na wycieczki na
narty. Ta miłość zaszczepiona
w niej trwa nadal. Niezmiennie
pasja do nart i gór prowadzi ją
w życiu. Udział w zawodach

Mimo tego, że
gra wywodzi się od
Indian, a obecnie
jest sportem narodowym Kanady, Kuba
Ossowski – student
ostatniego roku naszej
Alma Mater – znalazł
w Krakowie klub lacrossa. Jego przygoda
z zakrzywionym kijem chyba już się zakończyła, jednak jest
to dowód na to, że jeśli spodoba ci się sport, w mieście takim jak Kraków na pewno znajdziesz miejsce, gdzie będziesz
mógł go spróbować.
ROCK’N ROLL AKROBATYCZNY
Połączenie gimnastyki i tańca. Filigranowa
Kinga Kapik wchodząc
na scenę i słysząc pierwsze dźwięki muzyki, do
której ma zrobić pokaz,
zmienia się w wulkan
energii. Taka mała, a taka
sprytna. Jej sportowa kariera ewoluowała od gimnastyki, po występy w parze, żeby na końcu razem
z innymi dziewczynami
w zespole zawstydzać
inne figurą, energią i formą fizyczną. Kinga w tym roku kończy AWF, ale na pewno nie
kończy z rock’n rollem. I chwała jej za to.
Czytając ten tekst wielu z Was zada sobie pytanie: dlaczego nie ma wzmianki o mnie? Przecież trenuję bierki podwodne, śmigam na rolkach, jestem downhillowcem, a o szachoboksie to nie ma komu pisać. Oczywiście macie rację, lecz to
Wy sami kreujecie swój świat. Mając wolną wolę i możliwości
jakie daje Kraków, jesteście w stanie trenować co tylko wam
się zamarzy. Najlepsza na naszej uczelni jest różnorodność.
Idąc w słoneczne dni obok stadionu widzimy na nim tłumy.
Większość z osób na nim biega. Nudy! – pomyślicie. Tak naprawdę znajdziemy tam maratończyka, kulomiota, tancerkę,
narciarza, babcie biegnącą za wnuczkiem. Nie każdy spotkany na korytarzu chłopak z włosami na żelu i dużą torbą będzie piłkarzem (akurat w to nie wierzę), a dziewczyna z torbą
do kolan siatkarką lub tancerką. Nie chodzi o to, żeby wszem
i wobec opowiadać co się trenuje, nawet rekreacyjnie. Warto rozejrzeć się w swoim środowisku, na swoim roku, podejść, zagadać. Nie trzeba być Sherlockiem, a nuż ktoś swoją
opowieścią zasieje ziarnko ciekawości w Twojej głowie, co
w perspektywie czasu sprawi, że spróbujesz wspomnianego
wcześniej szachoboksu?
Zuzanna Klęka
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FLOORBALL IS FUN!
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Szybkość, dynamika, zwrotność – te
słowa najlepiej określają charakter gry
jaką jest unihokej. „Pici polo na dwie
bramki”, jak czasem żartobliwie jest opisywana ta dyscyplina, w Polsce nie cieszy
się dużą popularnością, ale jak w każdym niszowym sporcie, tak i w tym jest
trochę zapaleńców, którzy mimo wielu
przeszkód i problemów finansowych,
dalej grają w unihokeja. Sport ten, często mylony jest z hokejem na trawie –
niesłusznie, gdyż zasadami jest on zbliżony do hokeja – ale na lodzie.
Mecze odbywają się najczęściej
w hali, która posiada parkiet lub sztuczną
nawierzchnię. Boisko jest ogrodzone bandami, a jego wymiary najczęściej wynoszą 40 m x 20 m. W skład drużyny może
wchodzić do 20 zawodników, z czego
6 zawodników znajduję się w danym
czasie na boisku (bramkarz i 5 graczy –
dwóch obrońców i trzech ofensywnych)
Zmiany zawodników są wykonywane
podobnie jak w hokeju. Czas gry najczęściej składa się z 3 tercji, które trwają po
20 minut. W grze pojawiają się również
rzuty karne. Oczywiście nie da się grać
bez odpowiedniego sprzętu, jakim są kije
z tworzywa sztucznego (długość około
metra) oraz plastikowa piłeczka.
Unihokej nie dopuszcza kontaktowej
gry tak jak hokej, ale jest to bardzo szybki
i zwrotny sport, a zarazem bardzo widowiskowy. Oczywiście zdarzają się bardziej nerwowe sytuacje, takie jak zaczepki, bójki czy konflikty słowne, ale jest to
rzadkość, gdyż takie wykroczenia są zazwyczaj karane. W zależności od rodzaju
przewinienia (uderzenie kijem, popychanie czy nazwanie sędziego „głupim”) nakłada się kary 2, 5, 10 minutowe czy też
wykluczenie z meczu – w takim wypadku
zawodnik dostaje czerwoną kartkę.
Unihokej w Polsce jest stosunkowo
bardzo młodą dyscypliną sportową. Naj-

większą popularnością cieszy się w Finlandii, Szwecji, Czechach oraz Szwajcarii. Co ciekawe, mimo tego że Polska
jest ponad 40 milionowym krajem, nie
mieści się w pierwszej 10 pod względem
liczby licencjonowanych zawodników
i zawodniczek – wyprzedza nas nawet
Słowacja, która swoją przygodę rozpoczęła później niż my i teraz znacznie
nam „odskoczyła”. Polska posiada ponad 1400 licencjonowanych zawodników, dla porównania Szwecja posiada
ich ponad 118 tysięcy.
Polski Związek Unihokeja zapoczątkował swoją działalność w 1995
roku. Rozgrywki odbywają się w męskich i żeńskich kategoriach, od dzieci
do seniorów. Męską Ekstraligę tworzą:
2 zespoły z Nowego Targu (Górale oraz
Szarotka), UKS Multi 75 Killers Kraków,
MUKS Zielonka, Absolwent Siedlec, Pioner Tychy i Olimpia Łochów. W Iidze
w sezonie 2013/2014 grały takie zespoły
jak: UKS Zryw Dziekanów Leśny – Iskra
Warszawa, Orły Suwałki oraz Pupile
Pustków, Politechnika Wrocławska oraz
Prus Żary. Kobieca liga w Polsce składa
się na obecny moment z 7 zespołów:
2 z Nowego Targu, Krakowa, Gdańska,
Zbąszynia, Kębłowa oraz Trzebiatowa
(stan na 16.05.2014 r.). 17 maja 2014
roku odbył się Super Finał, który wyłonił
mistrzów oraz mistrzynie Polski. W kategorii męskiej tytuł powędrował do
zawodników z Zielonki – co jest wydarzeniem precedensowym, gdyż od kilkunastu lat mistrzostwo wędrowało do drużyn z Nowego Targu, natomiast – 5. raz
w ciągu 6 lat – w żeńskiej elicie mistrzostwo zdobyły zawodniczki z Gdańska.
Niestety w tym sezonie do I ligi spadł
męski zespół z Krakowa.
UKS Multi – 75 Killers to drużyna
z siedzibą w Krakowie, która mieści się
przy ulicy Grochowskiej (ZSOMS Kra-

ków). Klub ten został założony w 1996
roku przez Artura Pyjosa (absolwenta
AWF Kraków) i w swojej historii zdobył
kilka mistrzostw Polski w kategoriach
żeńskich. Wśród zawodników i zawodniczek (byłych i obecnych) są studenci
Akademii Wychowania Fizycznego.
Oczywiście w unihokeju są też reprezentacje narodowe. Niestety, polskie barwy są reprezentowane bez
większych sukcesów na arenie międzynarodowej. Seniorki od kilku lat grają
w elicie, ale nigdy jeszcze nie udało im
się zająć miejsca w strefie medalowej.
Największym sukcesem jest 4. miejsce kadry U19 na mistrzostwach świata, które odbyły się w Polsce w 2008
roku. Jeżeli chodzi o męską Reprezentację, juniorom udało się awansować
w 2013 roku do dywizji A, a niestety
dorosłej kadrze nie udało się przebrnąć
przez eliminację i nie zagrają w Mistrzostwach Świata 2014 w Geteborgu.
Niewątpliwie najsilniejszą reprezentacją na świecie jest Szwecja – zarówno
żeńska jak i męska, juniorzy i seniorzy.
Ten kraj zdobywał najczęściej medale
mistrzostw świata.
Mimo tego, że zawodników nie przybywa, unihokej utrzymuje się w Polsce
i cieszy się coraz większą popularnością
wśród uczelni. Ostatnie zmiany w finansowaniu sportu przez Ministerstwo, niestety wpłynęło niekorzystnie na rozwój
unihokeja, jak i innych sportów niszowych. Nic również nie wskazuje na to,
że to się zmieni. Należy liczyć, że dzięki miłośnikom tego sportu, nie zniknie
on z Polski, a może jeszcze bardziej się
rozwinie, gdyż jest to sport naprawdę
widowiskowy i na pewno zasługuje na
uwagę.
Dominika Bogaczyk
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na 8 metrowym „Kontrabasie” – ale
niestety nie udało się i zająłem trzecie
miejsce. Komisja sędziowska uznała, że
byli lepsi (śmiech).
– Porozmawiajmy zatem o Laurze,
która jest Pana dumą...
– O łódce czy o córce?
– Mam na myśli łódkę, ale z pewnością z córki też jest Pan dumny i to
na jej cześć jednostka nosi taką nazwę?
– Zgadza się, nazwałem ją na cześć
mojej córki, ale pomysł, żeby ją wykonać, wziął się zupełnie gdzie indziej.
Kiedy prowadziłem zajęcia z ratownictwa wodnego i ćwiczyliśmy wyciąganie
tonącego z wody na łódkę, nie zawsze
można było stworzyć realne warunki.
Dopóki ratownikiem była osoba ważąca np. 100 kg, a tonący ważył o połowę
mniej, to wszystko było w porządku,
jednak w momencie, kiedy proporcje się odwracały, zadanie stawało się
niewykonalne. Pomyślałem sobie, że
rozwiązaniem jest zbudowanie łódki,
która byłaby stateczna, a przy okazji nie
miałaby z tyłu pawęży (jeden ze sposobów zakończenia rufy statku wodnego
w części nawodnej – przyp. red.) tylko otwartą rufę, dzięki temu wyciąganie tonącego stawałoby się łatwiejsze.
Głównym założeniem było to, że łódka ma w ogóle nie tonąć, nawet kiedy
będzie odwrócona do góry dnem. Niestety, kiedy zaczęliśmy na niej ćwiczyć,
zauważyłem pewne niedoskonałości –
była zbyt lekka; nawet przy niewielkim
wietrze wpadała w duży dryf, a przy
zbyt dużej liczbie osób, do środka
wpływała woda. Okazało się, że profil
dna był niedopracowany... Zrobiłem
więc grubsze dno i niższe burty, a taka
konstrukcja umożliwiła z kolei zamontowanie masztu z żaglem, dzięki czemu
na „Laurze” można było żeglować lub
ćwiczyć wstępne elementy windsurfingu, i to na wodzie, a nie na lądzie, jak
to było dotychczas. Postanowiłem też
iść z duchem czasu i dopracować łódkę
tak, aby możliwe było pływanie z silnikiem, co wymagało założenia pawęży.
Aby jednak nie zaburzać wspomnianej
wcześniej „ratowniczej” funkcji tej jednostki, zdecydowałem, że pawęż będzie mobilna i w miarę potrzeb będzie
ją można zamontować lub nie. Przy
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pierwszych próbach żeglowania okazało się jednak, że przy zbyt dużej prędkości, woda wpada na pokład. Trzeba
było przerobić profile burt, nieco je
podnieść, dlatego też ostatnia wersja
„Laury”, która w ubiegłym roku została zgłoszona do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, jest w sumie piątą, która powstała. Znalazłem
wytwórcę tych łodzi w Biłgoraju i pod
koniec maja mam odebrać już gotową
łódkę, z którą będę 29 maja uczestniczył w Małopolskich Targach Innowacji
będących częścią organizowanego na
terenie całego województwa w dniach
26 do 31 maja Małopolskiego Festiwalu Innowacji, zapraszam na Mały Rynek, stoisko nr 1.
Jak tylko wypełnię wszelkie formalności związane z certyfikacją i bezpieczeństwem, łódka będzie do kupienia
przez zainteresowanych.
– Czyli można powiedzieć, że przyszłe pokolenia studentów AWF będą
się uczyć żeglarstwa na „Laurze”?
– Byłoby to możliwe już w tym roku!
Ale to oczywiście będzie zależało od
tego, czy dzierżawca ośrodka w Załężu
kupi ode mnie łódki....
– Skoro jesteśmy już przy temacie
obozów letnich, to nie uważa Pan,
że nie ma już tej samej atmosfery,
co kiedyś? Wspólne śpiewanie przy
ognisku, Neptunalia, Wybory Najmilszych?

AWF

– To nie wynika z tego, że ajent jest
inny (śmiech). Takie są po prostu czasy,
ludzie inaczej postępują, mają inne potrzeby. Być może jest też tak, że studenci czują większą swobodę niż kiedyś
i wolą być po prostu sami, we własnym
gronie a nie spędzać czas, jak prowadzący „przykazał”...
– Jak Pan myśli, czy dużo jest studentów, którzy po takim obozie łapią
żeglarskiego „bakcyla” i na własną
rękę próbują zdobyć kolejne umiejętności?
– Niestety, nie możemy powiedzieć,
że to jest dyscyplina masowa, ponieważ
żeglarstwo wymaga własnego zaangażowania i własnych środków. Teraz,
kiedy studenci są skupieni na swoich
dyscyplinach sportowych i zainteresowaniach, nie garną się do kolejnych.
Poza tym, jeśli samemu się nie zorganizuje i nie opłaci takiego wyjazdu, to
nie ma na co liczyć. Kiedyś, kiedy jeszcze funkcjonowały Kluby Żeglarskie,
gdzie za wkład w pracę takiego klubu
można było popłynąć w rejs, to jeszcze
było widać zainteresowanie. Osoby,
które jednak zdecydowały się na dłuższą przygodę z żeglarstwem traktują to
niezwykle poważnie.
– Czy w takim razie można porównać – wydawałoby się – dwie skrajne
dyscypliny: żeglarstwo i himalaizm,
w którym przygotowanie wyprawy to
również nieprawdopodobna logistyką
a w trakcie wypraw i rejsów, śmiałkowie muszą walczyć z żywiołem?
– Jeśli ktoś decyduje się na taki rodzaj aktywności, to na pewno musi
wykazywać pełne zaangażowanie fizyczne, ale także mentalne, które przejawia się też tym, że nieustannie trzeba
pogłębiać swoją widzę i być na bieżąco
w danym temacie. Jeśli chodzi o walkę
żywiołów, to jest to pojęcie względne,
bo jest ich niewiele i właściwie, to rzecz
polega na tym, że trzeba ich unikać,
jednak trzeba być przygotowanym, że
się je spotka. Bywa tak, że ktoś żegluje
całe życie i nie trafi na wiatr silniejszy
niż 5-6 stopni w skali Beauforta, bo
umiał się odpowiednio przygotować.
Teraz, jak odbywają się wysokiej rangi
regaty, wszystkie jednostki mają swoje
odpowiednie służby techniczne, które
Ciąg dalszy na str. 14.
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na bieżąco informują załogę o aktualnych warunkach. Technologia znacznie wpłynęła na dzisiejsze żeglowanie,
a także na wspinaczkę wysokogórską,
bo przecież himalaiści mają dostęp
m.in. do aktualnych warunków atmosferycznych niemal bez przerwy. Mimo
to natura się nie zmienia i swoje robi,
więc trzeba być ciągle przygotowanym
na niespodziewane sytuacje...
– Coraz nowsza technologia rozwinęła się także w nurkowaniu...
– Zgadza się. Teraz to właściwie nie
trzeba umieć pływać, żeby nurkować,
bo wszystko za człowieka robią urządzenia. Odpowiednia odzież, która zapewnia pełen komfort termiczny, komputery,
GPS-y, kamizelki wyrównawcze w dużym stopniu uzupełniają umiejętności
i wiedzę nurka. Specjalistyczne wyposażenie jednak dotyczy głównie nurków,
którzy podejmują się tych większych
wyzwań, bo nurkowanie turystyczne aż
takich urządzeń nie wymaga. Chociaż
pamiętajmy, że dobry automat i komputer monitorujący nurkowanie zapewnia
większe bezpieczeństwo.
– Wyobraźmy sobie, że przychodzi
do Pana tzw. człowiek z ulicy i oświadcza: „Od jutra chciałbym nurkować”.
Co by Pan mu poradził?
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– Przede wszystkim zapytałbym go,
co go w nurkowaniu najbardziej interesuje, jaki chciałby osiągnąć poziom.
W dzisiejszych czasach, podstawowe
uprawnienia można już zdobyć po tygodniu, co w moim przypadku trwało
rok, bo musiałem najpierw trenować na
basenie, a potem zaliczyć bardzo ciężki
obóz. Ta zmiana wynika jednak z dostępności i jakości sprzętu, dlatego też
można sobie pozwolić na takie szybkie
szkolenie.
– Gdyby miał Pan opisać, w jakich
najpiękniejszych miejscach Pan nurkował, byłyby to...?
– Było ich parę, ale określenie „najpiękniejsze miejsce” można rozpatrywać pod wieloma aspektami, ponieważ
nurkowanie, to przebywanie pod wodą
przez 2 godziny, a resztę dnia spędza się w danym miejscu. Dlatego też
uważam, że cała ta otoczka związana
z nurkowaniem też ma swoje znaczenie. Bardzo miło wspominam bezludną
Petit Tabac na Karaibach, na której jako
jeszcze student przebywałem przez
ponad miesiąc w ramach akademickiej wyprawy środowiska krakowskiego
jachtem Zew Morza „Karaiby 78/79”,
Gili Meno niedaleko Bali, Albert’s Place na Kadavu Island w archipelagu Fidżi, albo małą, także bezludną wyspę
Mesalin Island obok Zanzibaru. Zostały

również w pamięci wysepki archipelagu
Filipin, czy Andamanów. We wszystkich
tych miejscach byliśmy niemal zupełnie
sami! Właśnie takie wyprawy, gdzie jest
się samemu i gdzie wydaje się, że nikt
wcześniej tu nie był, najgłębiej zapadają w pamięć. Niestety komercja wkracza również i w tę sferę... Jest więcej
nurków, baz i szkół nurkowych, często
pod wodą wyznaczone są trasy, lub tereny poza które nie można wypływać,
trzeba też uważać na motorówki...
– Czy w związku z tym były kiedyś
momenty grozy podczas wypraw?
To również pojęcie względne, bo
to, co dla niektórych jest grozą, dla
innych jest atrakcją lub normalnością,
natomiast problem jest wtedy, kiedy
się zastanawiam, czy przeżyję, czy nie.
Na szczęście takich sytuacji nie miałem
zbyt dużo – może raz w żeglowaniu,
kiedy jacht w niezwykle silnym sztormie
dochodzącym do 12 stopni w skali Beauforta na środku Oceanu Atlantyckiego w wyniku naporu wiatru i fal stracił
ster, maszt, główny żagiel oraz szczelność burt. Ta chwila grozy następowała jednak nie w trakcie tego zdarzenia,
gdyż nie było czasu na rozmyślanie, ale
już po, kiedy dopłynęliśmy na miejsce
i mogliśmy przeanalizować całą sytuację i jej ewentualne konsekwencje.
– Jakie ma Pan plany, marzenia,
które chciałby zrealizować w najbliższej przyszłości, czy to w żeglarstwie,
czy w nurkowaniu ?
– Chyba nie jestem takim człowiekiem, który by ciągle do czegoś dążył
i dążył... Każdy dzień jest ciekawy,
przynosi coś nowego... Dobrze jest,
jeśli mogę pielęgnować moje pasje
związane z nurkowaniem i żeglowaniem, zwłaszcza, że właściwie nie ma
roku, żebym nie wypłynął w jakiś rejs
zagraniczny i przy tej okazji nie nurkował. Dwa lata temu byliśmy jachtem
na Karaibach, w zeszłym na Seszelach
i Sardynii. Uważam jednak, że bieżące, życiowe sprawy są najistotniejsze
i marzeniem każdego jest, aby udawało
mu się w życiu to, co na co dzień robi.
Je też marzę o tym, żeby udało mi się
zrealizować każdą rzecz, którą mam zaplanowaną, aby stanowiły historię a nie
przyszłość.
Rozmawiała:
Joanna Sakowicz-Kostecka
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NA AWF-IE BYŁEM WŚRÓD WIELU

WSPANIAŁYCH LUDZI…

Rozmowa z doktorem Mirosławem Kostem – wykładowcą w Zakładzie Gimnastyki i Tańca AWF, wszechstronnym trenerem i instruktorem
– Co spowodowało, że po studiach
jednak został Pan na uczelni?
– Będąc studentem marzyłem
o pracy wuefisty w szkole średniej
i posadzie trenera. Zostałem jednak
zauważony przez moich nauczycieli z Zakładu Gimnastyki, jako student
bardzo zainteresowany tą dyscypliną,
dosyć sprawny i posiadający pewne
predyspozycje do objęcia funkcji asystenta – stażysty na IV roku studiów.
Pomyślałem wtedy, że pracując na
uczelni będę miał niejako większe
możliwości wpływania na rozwój fizyczny młodzieży i „formę” naszego
społeczeństwa, niż ucząc tylko kilka
klas w szkole. Bardzo istotne dla mnie
było również to, że na AWF-ie byłem
wśród wielu wspaniałych ludzi – trenerów i naukowców, z których doświadczeń mogłem korzystać, doskonaląc
siebie i swój warsztat zawodowy.
– Ciężko zliczyć Pańskie uprawnienia trenerskie czy instruktorskie.
Ze wszystkimi dyscyplinami ma Pan
styczność? Wszystkie traktuje Pan
w równym stopniu?
– W mojej pracy wykorzystuję,
w różnym stopniu – w zależności od
potrzeb – znajomość większości dyscyplin. Dotyczy to także mojego treningu
– nadal staram się być wszechstronny,
bo lubię większość dyscyplin. Ponadto
chcę m.in. własnym przykładem zachęcać studentów do tego samego. Nie
wiadomo, co im się w życiu przyda.
– Pracuje Pan na naszej uczelni,
w Wieliczce, a także spełnia się w roli
instruktora. Na wszystko ma Pan czas,
czy coś odbywa się kosztem czegoś?
– Mimo niezłej organizacji zajęć
mam ten sam problem co wiele osób:
niedostatek czasu dla rodziny. Zamiast
habilitacji mam Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”, a „trzecim dzieckiem” jest praca społeczna na terenie
Wieliczki. Próbuję to wszystko pogodzić – z różnym skutkiem. Uważam
jednak, że powinienem robić wszystko,
by innym żyło się choćby trochę lepiej.

– Był Pan jednym z sześciu uczestników, którzy ukończyli Selekcję w 2012
roku. Co jest najważniejsze, żeby pokonać tak ekstremalny wysiłek?
– „Głowa”. Pomogła mi nawet podczas pewnego długotrwałego „pompowania”, kiedy to służyła mi do wstępnego odbijania się od ziemi, bo tricepsy
mi już „odcięło”. A tak na poważnie:
silna motywacja, niekiedy umiejętność chłodnej oceny sytuacji, a także
wszechstronne (m.in. dzięki studiom
na AWF) i wieloletnie przygotowanie
fizyczne. Przy okazji zachęcam studentów i studentki do udziału w Selekcji,
w razie potrzeby służę radą.
– Był Pan też najstarszy w tej grupie. Jakich rad udzieliłby Pan ludziom,
którzy jak najdłużej chcą prezentować
wysoki poziom?
– Mądry trening dostosowany
w większości (bo musi być w tym trochę
szaleństwa) do stanu zdrowia, a niekoniecznie wieku, odpowiednia regeneracja – choć o to najtrudniej z racji licznych obowiązków, no i zdrowa dieta
dobrana do własnych potrzeb. Ważne
dla wielu osób jest wyznaczenie sobie
celu, np. startu w zawodach amatorów
lub wyniku w jakimś teście – to motywuje tych, dla których trening nie jest
radością samą w sobie. Nie odkryję nic
nowego jeśli powiem, że do tego jeszcze ciągłość i regularność treningów. A

w razie kontuzji czy choroby pamiętać,
że zawsze się znajdzie parę mięśni do
przećwiczenia…
– Kończył Pan naszą uczelnię w 1986
roku. Jak bardzo zmienił się poziom
sprawności studentów od tego czasu?
– Odpowiem przykładem z mojej
dyscypliny. Obecnie na I roku WF uczymy elementów gimnastycznych, które się
zdawało na egzaminie wstępnym. Również normy prób siłowych są obecnie
często znacznie obniżone w porównaniu
z tymi z lat 90-tych. Stwierdzam, że ogólny poziom jest niższy, natomiast w dziedzinie gimnastyki i sportów siłowych,
które prowadzę jest to do nadrobienia
przez praktycznie wszystkich studentów.
Wymaga jednak motywacji, często ciężkiej pracy i wiary we własne siły. Pierwsze
i trzecie staram się studentom zaszczepić
w trakcie zajęć, indywidualnych rozmów czy choćby własnym przykładem,
a z tym drugim bywa różnie… Dodam, iż
mimo wszystko na każdym roczniku nadal jest kilkunastu wybitnie uzdolnionych
ruchowo chłopaków.
– Czy uczelnia, a tym samym jej
pracownicy, powinni „przymykać
oko”, jeśli ktoś ewidentnie sobie nie
radzi w jednym przedmiocie a „błyszczy” w innym?
– Znakomita większość bardzo dobrych sportowców, których uczyłem, nie
miała większych problemów z gimnastyką, co potwierdza jej uniwersalny – na
poziomie podstawowym – charakter.
Mieli także jedną cechę, która bardzo
cenię – ambicję zaliczania bez „wymachiwania medalami”. Za regułę uważam
jednak konieczność dostosowania wymogów i czasu ich realizacji do specyfiki
dyscypliny i kalendarza najważniejszych
startów studenta – sportowca. Odnośnie natomiast nietrenujących wyczynowo studentów – uważam, że porządny
„wuefiak” powinien umieć po trosze
wszystko, a prócz tego mieć jeden czy
kilka mocnych punktów. Tak więc można
przymknąć jedno oko, ale drugim należy
bacznie przyglądać się, co dany człowiek
reprezentuje, jakie ma aspiracje życiowe
i zawodowe. Jest to jeden z trudniejszych,
ale i ciekawszych aspektów mojej pracy.
Rozmawiał: Piotr Korzeń
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RIO 2014: Piłkarska Samba –
CZAS START!
12 czerwca rozpoczęło się największe święto piłki, na które z zapartym tchem chyba wszyscy czekaliśmy. Miesiąc zaciętej walki, 12 nowoczesnych stadionów, 32 drużyny, 64
mecze, w tym jeden, ten najważniejszy – 13 lipca. Mecz, w którym tylko
jednej drużynie „trzynastka” przyniesie pecha! I choć znowu nie jest nam
dane zagrać na Mundialu, większość
polskich kibiców nie załamuje rąk.
W końcu każdy, już od dawna, ma
swojego faworyta.
Od dłuższego czasu kolejne newsy dotyczące Rio 2014 nie schodzą
z pierwszych stron. Szczególnie w ostatnim miesiącu niemalże codziennie media podają kolejne doniesienia na temat
składów drużyn – kto zagra, a kto zostanie jedynie w domuz pilotem w ręku.
Dla niektórych nie jest to miła niespodzianka, dla innych sprawa, z którą
pogodzili się już bardzo dawno temu.
To przede wszystkim wielcy przegrani eliminacji, którzy choć wiodą prym
w swoich klubach, to jednak kariera
reprezentacyjna nie koniecznie osiąga
wyżyny ich marzeń. Choćby niedawno stworzona przez brytyjski kanał Sky
Sports „11-stki Wielkich Nieobecnych”,
pokazuje jak wiele znaczących nazwisk,
nie gra podczas najważniejszej piłkarskiej imprezy. Są to Petr Czech (Czechy),
Martin Skrtel (Słowacja) Matija Nastasić
(Serbia), David Alaba (Austria), Aaron
Ramsey (Walia), Henrich Mchitarjan
(Armenia), Gareth Bale (Walia), Zlatan
Ibrahimovic (Szwecja) oraz nasi z Dortumndu – Robert Lewandowski, Jakub

16

Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Jeśli
są przegrani, to muszą pojawić się również wygrani. I tu pojawia się następny
temat rzeka – faworyci Rio2014!Kolejne piłkarskie magazyny, kolejne zestawienia, tylko niezmiennie przewija się
„Wielka Trójca”: gospodarze Mundialu, którzy marzą o wielkim powrocie
Canarinhos, drużyna – pewniak, czyli
Hiszpania, no i wielki przegrany, który
tym razem ma wreszcie zaskoczyć, reprezentacja Joachima Löwa – Niemcy.
Jeśli chodzi o zwykłych śmiertelników,
którzy będą oglądać walkę piłkarskich
„gladiatorów”, według dostępnych źródeł, na Mundial przyjedzie ponad 6 milionów kibiców.
Niewątpliwie każdy chciałby tam
być, tylko nielicznym się uda. Także
„naszym”! Bo pomimo, że polska reprezentacja nie pojechała na Mundial,
są tam przede wszystkim dziennikarze,
fotoreporterzy oraz zagorzali kibice,
dla których koszty takich przyjemności
i brak bezpieczeństwa w tym biednym
i skorumpowanym państwie jakim jest
Brazylia, nie stanowią żadnego problemu. Jedną z wielkich wygranych jest
Paula Duda – jednocześnie dziennikarz
i fotograf, w przeszłości pracowała w telewizji Canal+ i TVP Sport oraz w portalu Futbol News, współtwórczyni strony
drużyny Korony Kielce. Obecnie współpracuje m.in. z Przeglądem Sportowym
oraz z PZPN. Do Rio jedzie z otrzymaną w marcu akredytacją, dzięki czemu
będzie mogła niemalże od podszewki
celebrować największe święto piłki.
– Wyjeżdżam 22 czerwca. Nie lecę na
cały turniej, bo po pierwsze duże koszty,

a po drugie nie spodziewałam się, że dostanę akredytację. Początkowo miałam
lecieć tylko do znajomych, nie myślałam
o wejściu na jakikolwiek mecz. Zostanę
najprawdopodobniej do 8 lipca. Będę
kursować między Sao Paulo a Rio. Idę na
3 mecze fazy grupowej i 3 fazy pucharowej. Na razie pewne są Holandia – Chile, Ekwador – Francja i Korea – Belgia
– chwali się Paula. Przyznaje jednak, że
otrzymanie „przepustki do spełnienia
marzeń” nie jest takie łatwe, gdyż wiąże
się z tym szereg formalności – Dostanie
akredytacji to bardzo długi i stresujący
proces. Najpierw rejestracja w systemie
FIFA, oni cię weryfikują, PZPN podaje
specjalne hasło. Niby weryfikacja miała
trwać do dwóch tygodni. Moja trwała
miesiąc. Możliwe, że za dużo osób się
zgłosiło i już nie ogarniali tego. W każdym razie, bez tego nie mogłam złożyć
wniosku o akredytację do Rio. Były 2 dni
do deadline’u składania wniosków, a ja
nadal nie miałam aktywnego konta. Trzy
razy dzwoniłam do FIFA i w końcu się
udało! Akredytacja to jednak nie wszystko. Dostajesz jedynie na turniej. Później
bierzesz udział w dalszej rejestracji na
poszczególne mecze. Teoretycznie możesz mieć akredytację, a nie dostać wejścia na mecz. Ja mam tylko potwierdzone te trzy, o których wspominałam.
Dla osób, które nie są tak wielkimi
szczęśliwcami jak Paula, zostaje kibicowanie w domu, u znajomych lub w pubach. My studenci, pomimo czerwcowej sesji, także możemy zrobić sobie
przerwę w nauce i wpaść do Mety, by
obejrzeć mecz.
Magdalena Niewęgłowska

Sportowe emocje

Do Krakowa wraca nareszcie siatkówka na najwyższym poziomie. Dzięki otwarciu najnowocześniejszej i największej hali widowiskowo-sportowej
w Polsce – Kraków Arenie. W 2014
roku przyjmie ona reprezentację Polski
oraz Brazylii w rozgrywkach Ligi Światowej, a potem Chiny, Rosję i Bułgarię,
które powalczą z Polakami w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Wisienką
na torcie będą FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska
2014, które rozpoczną się 30 sierpnia.
Zamieszanie z oddaniem obiektu do
użytku, liczbą krzesełek czy biletami na
mecze polskiej reprezentacji w siatkówce,
miejmy nadzieję już za nami. A co przed?
Wielkie emocje i zawody na najwyższym
poziomie sportowym. Zacznie się już 20
czerwca. Wtedy do Grodu Kraka przybędą reprezentacje Polski i Brazylii. Ci ostatni zainaugurowali rozgrywki dwukrotnie
przegrywając u siebie z Włochami. To pokazuje, że Canarinhos są jak najbardziej
w zasięgu i kibice, którym udało się nabyć
bilety do Kraków Areny mogą być świadkami wielkiego, siatkarskiego święta.
Nie można jednak w tym momencie pominąć kwestii technicznych, które omawiane były podczas oficjalnych
konferencji prasowych i dni otwartych
dla przedstawicieli mediów. Wszak
mecz z Brazylią będzie dla Kraków Areny, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe,
debiutem. To, że hala wypełni się do
ostatniego miejsca nie podlega dyskusji. Wcześniej obiekt sprawdzą dzieci,
dla których w Międzynarodowy Dzień
Dziecka (30 maja) urządzona zostanie
disney’owska impreza dla najmłodszych. Później odbędzie się otwarte
zwiedzanie dla wszystkich, kongres
muszkieterów i to, na co wszyscy siatkarscy kibice w Polsce niecierpliwie
czekają – powrót polskiej reprezentacji
do kraju i mecz z Brazylią 20 czerwca.
Moje redakcyjne koleżanki – Beata Krupa i Magdalena Niewęgłowska
w swoim artykule o Kraków Arenie
wskazywały na wielki pośpiech przy bu-
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dowie obiektu. Wskazywały też na jego
nowoczesność i funkcjonalność. Hala
z zewnątrz wydaje się ogromna, ale już
po wejściu do środka podejście widza
się zmienia. Ma to związek z dużą liczbą
pomieszczeń wewnątrz budynku i halą
treningową, która może pomieścić 300
widzów. W niej także odbywać się będą
wydarzenia sportowe, choć oczywiście
nie tak prestiżowe, jak w hali głównej.
To wszystko ma pomagać, a przy obiekcie, który może pomieścić nawet 20 tysięcy oglądających (niemożliwe w przypadku meczów siatkarskich, gdyż liczone były miejsca na parkiecie) nie stanowi to większego problemu. Ogólnie
podsumowując kwestie techniczne wydaje się, że Kraków Arena spełni swoje
zadania i w perspektywie kilku lat ma
szansę generować zyski, co podkreśla
prezydent miasta – Jacek Majchrowski.
Wracając do wydarzeń sportowych
– Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
Nagroda, a może bardziej rekompensata za odebranie potencjalnych meczów
ćwierćfinałowych w Mistrzostwach
Świata. „Strata” tych spotkań podyktowana była względami finansowymi. Istnieje taka ewentualność, że Polacy do
tej fazy rozgrywek nie awansują. Szanse
na to są małe, wszak jako gospodarz jesteśmy wymieniani w gronie faworytów,
ale siatkówka to sport tak nieprzewidy-
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walny, że wszystko może się wydarzyć.
Gdyby coś poszło nie tak, ogromna hala
ma małe szanse na przyciągnięcie odpowiedniej liczby widzów na mecze
innych reprezentacji niż nasza.
W zamian do Krakowa przyjadą drużyny narodowe z Rosji, Bułgarii i Chin,
i będzie to ostatni sprawdzian formy
przed mistrzostwami. Polacy zagrają
trzy mecze, i jestem niemal pewny, że
na każdym frekwencja będzie blisko
stuprocentowa, a może i trzykrotnie
hala zapełni się do ostatniego krzesełka.
Poziom sportowy widowiska zagwarantują zespoły, szczególnie Polska i Rosja,
które stawiane są w rolach głównych faworytów mistrzostw. Trenerzy nie będą
już raczej mieli czasu na eksperymenty,
bo Memoriał rozpocznie się 16 sierpnia, a skończy 18. Po nim zostanie już
tylko gra o medale w najważniejszej imprezie tego sezonu.
W Kraków Arenie kibice będą mogli obejrzeć również mecze Mistrzostw
Świata. Do „krakowskiej” grupy przydzielone zostały drużyny Włoch, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Francji,
Belgii i czwartej drużyny ze strefy NORCECA. Mecze między tymi zespołami,
mimo iż bez obecności biało-czerwonych, również powinny zachęcić fanów
siatkówki do przybycia do hali.
Jarek Kowalski – SiatkarskiPortal.pl
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Turystyczne doznania

Wieloletnia pasja zrodziła pomysł. Pomysł dojrzewał i przerodził się
w plan. Przez pół roku plan się materializował i oto powstał on! KciukFestival
Autostopowe Opowieści!
Cały weekend 5-6 kwietnia 2014 r.
mury Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nasiąkały niezwykłymi opowieściami z autostopowych
podróży przez pięć kontynentów. Była
to pierwsza edycja tego festiwalu i zarazem pierwsza w Polsce możliwość zdobycia tytułu oraz statuetek w konkursie
w dwóch kategoriach: na najlepszy film
krótkometrażowy o tematyce autostopowej oraz na najlepszą prezentację
wyprawy autostopowej.
Organizatorami KciukFestivalu były
Akademia Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie oraz
Koło PTTK nr 6 przy AWF w Krakowie.
Impreza powstała dzięki przychylności
władz uczelni oraz zaangażowaniu studentów turystyki i rekreacji.
Przez dwa dni na Auli AWF gościliśmy podróżników, którzy swoimi autostopowymi opowieściami rozbudzali
w zgromadzonych chęć wyruszenia
przed siebie. Prelegenci rozśmieszali
nas do łez, skłaniali do refleksji, porywali w ciekawe zakątki świata i uczyli
historii, której nie poznamy w szkołach.
Na KciukFestival mógł przyjść każdy
(wstęp wolny) i posłuchać, jak zwykli-niezwykli ludzie jeżdżą po świecie
i spełniają swoje marzenia.
Na scenie pojawili się: Agata Brzoza, Daniel Małajowicz i Paweł Krzepina,
Roman Husarski, Daniel Pochaba, Alek-

sandra Koźmińska, Magdalena Dietrich,
Michał Marciniak, Katarzyna Czemplik,
Julia Stańczyk i Marcin Przybytko, Piotr
Ryczek, Marcin Budzyn, Bartłomiej Kiraga, Jolanta Szkudlarek i Anna Szumska oraz goście specjalni: Beata i Konrad Tulejowie czyli Rodzinka z Dzieckiem w Plecaku, Marian Bała, Andrzej
Urbanik oraz LosWiaheros – czyli Alicja
Rapsiewicz i Andrzej Budnik.
Na 10 dni przed KciukFestivalem
odbyły się warsztaty podróżniczo-autostopowe dla dzieci z Przedszkola nr
110 im. Marii Kownackiej – Oddział I.
Ich częścią był konkurs plastyczny „Autostopowicz”. Prace maluchów można
było oglądać na terenie festiwalu. Po
swojej prelekcji Beata i Konrad Tulejowie wręczyli zwycięzcom upominki
ufundowane przez Krainę Zabaw Dziecięcych Anikino.
Pierwsze miejsce w konkursie na
najlepszą prezentację wyprawy autostopowej i kciukową statuetkę zdobył
Bartłomiej Kiraga za „Stopem po Afryce, czyli Timbuktu za garść dolarów”.
Wyróżnione zostały dodatkowo
prelekcje Katarzyny Czemplik „Bluehamsa – ochrona przed złym okiem”
oraz Agaty i Sławomira Brzozów „Latynoska włóczęga”. Statuetkę za najlepszy film krótkometrażowy do 5 minut
o tematyce autostopowej otrzymała
z rąk Andrzeja Urbanika studentka
AWF w Krakowie – Adriana Czerwińska za niezwykły film „Islandia – sam na
sam z naturą”
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W ramach integracji środowisk
autostopowych oraz podróżniczych,
tych lokalnych, jak i tych o szerszym
zasięgu, a także w celu podniesienia
świadomości uczestników KciukFestivalu, organizatorzy przewidzieli osobny
blok wystąpień klubów podróżniczych,

stowarzyszeń, kół naukowych i innych
osób działających na rzecz autostopu,
bądź szerzej rozumianego podróżowania. Mieli możliwość zaprezentować swoją działalność oraz zachęcić
do aktywnego udziału w różnego typu
akcjach. Wystąpili przedstawiciele: forum autostopowicze.org, firmy Neptis
z aplikacją Yanosik Autostop, Klubu
Podróżników Atlantyda, Turystycznego
Koła Naukowego Wagabunda oraz krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych (SLOT).
Po emocjonującym pierwszym dniu
KciukFestivalu przyszedł czas na dalszą integrację środowiska podróżników
podczas After Party w Klubie Meta.
Na koniec KciukFestivalu została
rozlosowana i wręczona główna nagroda dla publiczności, którą był voucher
na warsztaty „taniego latania”, ufundowany przez Łowców Lotów oraz inne
upominki.
6 kwietnia wieczorem KciukFestival Autostopowe Opowieści przeszedł
do historii. Wygłoszono 17 prelekcji,
rozdano setki nagród, zainspirowano
do podróży na kciuka – jednych po
raz pierwszy, innych do dalszego odnajdywania w autostopie tego, co najlepsze. Festiwal spotkał się z ciepłym
przyjęciem przez publiczność i gości.
Przez dwa dni KciukFestival odwiedziło ponad 200 osób, co dla organizatorów pierwszej edycji festiwalu
jest ogromnym sukcesem. Wsparcia
udzielili także liczni sponsorzy, patroni
i partnerzy. Dzięki ich pomocy pojawiły się kolorowe festiwalowe koszulki,
każdy z prelegentów i gości otrzymał
upominek, a zwycięzcy i wyróżnieni
w konkursie oraz najaktywniejsi widzowie opuszczali KciukFestival z mapami,
książkami, magazynami kulturalnymi,
kuponami zniżkowymi na różne usługi oraz sprzętem turystycznym. Dziękujemy z całego serca wszystkim tym,
którzy wsparli nasze działania. Mamy
nadzieję, że widzowie zachwycili się
relacjami z podróży i dzięki temu namówiliśmy ich do spakowania plecaka
i ruszenia w świat na kciuka. Ruszajcie,
podróżujcie, przeżywajcie przygody,
pstrykajcie zdjęcia! Czekamy na Wasze
relacje podczas drugiej edycji imprezy
podróżniczej KciukFestival Autostopowe Opowieści!
Autorzy tekstu: Justyna Mrózek,
Kinga Kasperczyk, Rafał Bedrunka,
Natalia Gomolińska, Jadwiga Jarząbek

Jak co roku w okresie przedwiosennym studenci III roku specjalności hotelarstwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych. Przez cały tydzień
3-7 marca uzbrojeni w masę podchwytliwych pytań odwiedzaliśmy krakowskie
hotele. W tym roku naszym celem padło
16 obiektów. Mieliśmy okazję podziwiać
zarówno wielkie sieciowe, jak i mniejsze,
luksusowe, butikowe hotele. Wśród wizytowanych obiektów znalazły się cztery
hotele pięciogwiazdkowe: Copernicus,
Gródek, Holiday Inn Kraków City Center,
Sheraton Krakow Hotel, sześć hoteli czterogwiazdkowych: Andel’s Hotel Cracow,
Ester, Galaxy, Hilton Garden Inn Kraków,
Novotel Kraków Centrum, Park Inn by Radisson, dwa trzygwiazdkowe: Maltański,
RT Regent, dwa dwugwiazdkowe: Ibis
Kraków Centrum, Ibis Kraków Stare Miasto, jeden hotel jednogwiazdkowy: Ibis
Budget Kraków Stare Miasto oraz Rubinstein Residence. W każdym z nich przywitała nas miła i profesjonalna kadra,
w dużej mierze reprezentowana przez
absolwentów krakowskiej AWF.
A wszystko zaczęło się tak:
Nie lubię poniedziałku...
Chyba każdy tak ma, że wraz z rozpoczynającym się tygodniem odchodzą
siły oraz ochota na pracę. U nas było podobnie. Ospali po wolnym weekendzie,
trochę inaczej niż zazwyczaj rozpoczęliśmy pozornie zwykły tydzień. Wystartowaliśmy przed hotelem Galaxy i szybko
odzyskaliśmy werwę. Nasza pierwsza
destynacja! Czujemy, że hotelowy świat
jest dla nas. Jeszcze do końca nie wiemy o co pytać, więc pytamy o wszystko.
Jesteśmy zafascynowani że zaczęliśmy
„przygodę”. Dalej było już tylko bardziej ekscytująco. W hotelu Holiday Inn
udało nam się spotkać Pana dyrektora
gastronomii, który wspomniał o możliwości pracy w hotelu. Jedna z nas już

wtedy wiedziała, że wyśle CV. Było warto! Dostała pracę i złapała hotelarskiego
bakcyla. Jak się później okazało oferty
pracy lub praktyk nie były rzadkością
w odwiedzanych obiektach. Dodatkowo każdy z nich zaskakiwał nas czymś
innym. Byliśmy zdziwieni rozwiązaniem
projektowym sieci Ibis Budget z zamontowaniem prysznica bezpośrednio
w pokoju. Ciekawym wydał się system
oddymiania w Sheratonie polegający na
automatycznym otwieraniu przeszklonego dachu w momencie zagrożenia
pożarowego. Park Inn okazał się proekologicznym hotelem. Na przykładzie Copernicusa, który gościł prezydenta USA
George’a Busha dowiedzieliśmy się jak
dużym przedsięwzięciem logistycznym
jest przyjęcie tak specjalnego gościa.
Andel’s to designerski hotel promujący
sztukę, odbywają się tam przeróżne wystawy oraz live performance. Maltański
i Gródek przedstawiły się jako niewielkie, lecz urokliwe hotele o bardzo klimatycznym wystroju. Gródek miał zaszczyt
gościć prezydentów polski, między innymi Lecha Wałęsę. Bardzo miło i rodzinnie zostaliśmy przyjęci przez dyrektora
Rubinstein Residence. Tu z tarasu na
dachu budynku podziwialiśmy piękny
widok na panoramę Krakowa. Świetnym
rozwiązaniem w Hilton Garden Inn są
minibarki, które gość może zapełnić produktami zakupionymi w sklepiku obok
recepcji oraz „microwave rooom”, gdzie
można podgrzać posiłek w mikrofalów-
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ce. W hotelu Regent, osoba, która oprowadzała naszą grupę proponowała, by
złożyć CV i starać się o pracę w recepcji.
Jednak zmiany dwunastogodzinne nie
wywołały entuzjazmu wśród studentów.
Hotel Ester zachwycał swoim designem
i pięknymi lustrami. Były na tyle niezwykłe, że dziewczyny zamiast przeglądać
się w nich, podziwiały same ramy luster.
W hotelu czekała na nas słodka niespodzianka. Krótko mówiąc „było pysznie”!
Brzoskwiniowy i truskawkowy szampan
(bezalkoholowy) sprawił, że poczuliśmy
się młodsi. Kuba i Marcin świetnie poradzili sobie z otwarciem trunku, a obrus
ucierpiał tylko nieznacznie. Ćwiczenia
terenowe okazały się bardzo ciekawym
doświadczeniem. Poszerzyliśmy wiadomości zdobyte w uczelnianych ławkach
o wiedzę praktyczną. Dowiedzieliśmy
się dużo o działaniu hoteli od kuchni,
poznaliśmy ciekawe historie ludzi, którzy
pracują w branży wiele lat. Pragniemy
bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż
nasza przygoda była wyjątkowa. Szczególne podziękowania należą się Pani dr
Izabeli Kaperze, dzięki której atmosfera
podczas naszych podróży była wspaniała i wszystko odbywało się sprawnie.
Mamy również nadzieję, że uda nam się
kiedyś wrócić raz jeszcze do tych wspaniałych miejsc, które odwiedziliśmy.
Autorzy:
Aleksandra Chmiel, Adriana Klucznik,
Ewa Wieczorkiewicz

Foto: Magdalena Ładocha
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Duszpasterstwo / Wywiad

Dla tych, którzy chcą czegoś więcej…
Duszpasterstwo Akademickie „Podaj
dalej” to grupa otwartych i pozytywnych
ludzi, którzy gromadzą się na wspólnych
rozmowach o Bogu, no i przede wszystkim z Bogiem. Duszpasterstwo działa przy
naszej uczelni już od ok. 7 lat, kiedy zostało założone dzięki staraniom Michała Jarosza – człowieka, który po studiach, wraz
z żoną Edytą oraz dwuletnim dzieckiem,
wyjechał na misję do Peru. Mogłeś spotkać się z nim, czytając artykuły na portalu bieganie.pl. Dziś liczebność tej grupy
to średnio 20 osób. Ich przewodnikiem
duchowym jest ks. Marcin Wolczko. Spotykają się 2–3 razy w tygodniu. Pierwszą
okazją są wtorkowe Eucharystie o godz.
20, w oddalonym o ok. 1 km od AWF-u
kościele pw. św. Judy Tadeusza przy ul.
Wężyka 6. Dzień później, w każdą środę
o godz.20.30, można spotkać ich w salce
telewizyjnej w DS1, gdzie toczą gorące
dyskusje na wszelkie tematy, szukając
odpowiedzi na nurtujące pytania o wiarę i sens życia, a także prowadząc luźne
rozmowy o… wszystkim. Mniej więcej
dwa razy w roku organizują wspólne kilkudniowe „wypady gdzieś”. W maju tego
roku, zdobywali szczyty Beskidu Śląskiego, w okolicach miejscowości Brenna. Jak

sami to ujęli – „było czadowo”. Jak widać,
w „Podaj dalej” dużo się dzieje. Jest jeszcze jedno szczególnie ważne wydarzenie, które organizują. W tym roku po raz
drugi odbył się kurs Alfa – czyli seria 10
spotkań prezentujących przesłanie chrześcijaństwa w sposób przystępny i nie
wywierający presji. Alfa skierowana jest
do ludzi, którzy nie chodzą do kościoła,
a chcieliby zaznajomić się z wiarą chrześcijańską oraz dla chrześcijan, którzy pragną odświeżyć podstawy swojej wiary.
Jak trafić do duszpasterstwa? Są różne
drogi. Dominika na przykład, jak sama
przyznaje, trafiła tu przez konfesjonał:
Jestem tu całkiem dziwacznie. Ksiądz po

prostu powiedział mi podczas spowiedzi,
że prowadzi duszpasterstwo i żebym przyszła. Myślałam, że będzie to jakaś wielka
grupa. Byłam na pierwszym roku, więc
bardzo zestresowana poszłam na spotkanie, po czym okazało się, że jest tu całkiem kameralnie, całkiem jak w rodzinie i,
że całkiem chciałabym zostać. I zostałam.
Natomiast dla Justyny bodźcem, by włączyć się do tej wspólnoty był kurs Alfa.
Prawdopodobnie ile osób, tyle historii.
Według mnie, najlepiej jest jednak tak
po prostu przyjść na jedno z ich spotkań
lub Eucharystię. Gwarantuję, że każdy
zostanie serdecznie przyjęty, o czym sam
mogłem się przekonać zbierając informację do tego artykułu. A czy warto? Jeżeli
pragniesz czegoś więcej, pragniesz żyć
dłużej, żyć wiecznie i to na najwyższym
poziomie... Duszpasterstwo Akademickie „Podaj dalej” jest jednym ze sposobów, by pomóc Ci uczynić ze swego życia mercedesa najwyższej klasy, zamiast
nadal jeździć zardzewiałym maluchem.
Dojedziesz dalej, a do tego w genialnej
atmosferze z fajnymi ludźmi. Dla mnie
odpowiedź jest oczywista.
Szymon Przęczek

Nie tylko forhendem tenisistka żyje
Rozmowa z Urszulą Radwańską,
studentką II roku Turystyki i Rekreacji na AWF w Krakowie, zawodową
tenisistką, aktualnie drugą „rakietą”
naszego kraju, reprezentantką Polski
w Pucharze Federacji.
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– Jak reagują Twoje koleżanki
z turniejów na wieść, że „musisz się
uczyć do egzaminu”?
– Zazwyczaj dziwią się i pytają po co
w ogóle mi są studia skoro gram w tenisa.
Przeważnie odpowiadam wtedy, że nie
chce tylko wiedzieć jak się gra forhend
czy bekhend, ale również zależy mi na
posiadaniu wiedzy w innych dziedzinach.
– Dużo jest zawodniczek, które
oprócz gry w tenisa mają jeszcze chęć
na naukę?
– Jest bardzo mało dziewczyn, które
łączą zawodową grę w tenisa ze studiami na wyższej uczelni. Większość z nich
przerwała edukację jeszcze przed maturą twierdząc, że nie da się pogodzić
tych dwóch rzeczy naraz. Oczywiście
uważam, że to nieprawda, bo jak się
tylko chce, to wszystko można odpowiednio dobrze zorganizować.

– Czy będąc już na turnieju masz
czas na naukę, czy myśli o kolejnym
meczu zupełnie wykluczają siedzenie
nad skryptem?
– Kiedy jestem na turnieju, to niestety nie jestem w stanie tak podzielić swojej uwagi, żeby myśleć o nauce. Zazwyczaj koncentruję się na nadchodzącym
meczu lub jestem zmęczona już po nim
i wtedy ostatnią rzeczą na jaką mam
ochotę, to „wkuwanie” do egzaminu...
– Który przedmiot sprawił Ci najwięcej trudności?
– Zdecydowanie największe problemy miałam z zaliczeniem tenisa
(śmiech).
– Studiujesz na wydziale Turystyki
i Rekreacji. Czy to, czego się tutaj nauczyłaś, przydało Ci się podczas licznych wyjazdów?
– Dużo podróżuję, więc jak najbardziej – wiedza zdobyta na naszej uczelni przydaje mi się podczas wyjazdów.
Specjalnie wybrałam ten kierunek,
gdzie mogę się dowiedzieć jakie atrakcje turystyczne oferuje dane państwo
lub różne przydatne informacje dotyczące hoteli.

– Czy był jakiś temat, który szczególnie Cię zaciekawił i dzięki temu łatwiej było Ci się go nauczyć?
– Zainteresował mnie taki przedmiot
jak „higiena”, ponieważ dużo się dowiedziałam o tym, jak ustrzec się przed różnymi chorobami lub zwykłymi zatruciami w krajach tropikalnych. Niestety, takie problemy miałam niezwykle często...
– Na koniec pytanie o typowe życie studenckie – czy nie przychodzi Ci
czasem na myśl, że chociaż na jeden
dzień chciałabyś zamieszkać w akademiku, iść razem z grupą na zajęcia
a potem korzystać z uroków życia towarzyskiego na AWF-ie?
– Faktycznie, niektórzy mówią, że
co ze mnie za studentka, skoro ani nie
mieszkam w akademiku, ani nie uczestniczę w rożnych imprezach uczelnianych. Jedynie z opowieści słyszałam,
jak to studenci potrafią się bawić, ale
chyba za bardzo lubię spokój i swoje
mieszkanie w Krakowie, żeby zamienić
to na akademik (śmiech).
Rozmawiała:
Joanna Sakowicz-Kostecka

