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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce nowy Puls
AWF, który został przygotowany przez studentów dla studentów. Mamy nadzieję,
że spełni on Wasze oczekiwania i każdy
znajdzie tu coś dla siebie. W niniejszym
numerze sporo o programie Erasmus,
który rozłożyliśmy na czynniki pierwsze.
Ponadto ważne wydarzenia z życia samej uczelni m.in. rozmowa z dziekanem nowo utworzonego
trzeciego wydziału. Ruszyliśmy także z serią artykułów dotyczących nieustannie poszukiwanej pracy dla żaka oraz mając
na uwadze, że studia to nie tylko książki i ciągłe przesiadywanie godzinami w bibliotece, przeanalizowaliśmy dla Was kluby studenckie, do których warto się udać, jeśli macie wolny
wieczór i planujecie miło spędzić czas ze znajomymi. Kontynuacja w następnych numerach. Nie zapominając o specyfice
studiów, na stronach naszego pisemka Normalny człowiek, czyli wywiad z zapewne znanym wielu Radkiem Zawrotniakiem.
Sporo miejsca poświęciliśmy również Polskiemu Komitetowi
Olimpijskiemu, który świętuje swoje 90-te urodziny oraz przyznanym podczas uroczystości jubileuszowych medalom Kalos
Kagathos i Pierre de Coubertine’a.
Jeśli mimo naszych starań uważacie, że powinniśmy coś
zmienić, dodać, o czymś napisać to czekamy na sugestie.
Mile widziane wszelkie wskazówki, które pomogą nam, aby
każde kolejne numery były coraz lepsze.
Na koniec chciałam w imieniu całej redakcji życzyć naszym zarówno obecnym, jak i mam nadzieję przyszłym Czytelnikom radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
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AWF

FAJNA PRACA
Ania Grabowska, studentka IV roku
turystyki, modelka z agencji „Rores Models”, „Dziewczyna z okładki”.
– Jak się zaczęła Twoja przygoda
z modelingiem?
– Mając 15 lat byłam w centrum
handlowym, gdzie organizowany był
konkurs „Elite Model Look”. Wzięłam
w nim udział. W tamtej agencji wszystko tak średnio się potoczyło. Wtedy zadzwonił pan Zygmunt Fura z „Rores Models”. Umówiłam się z nim na spotkanie
i od tamtego czasu jestem związana
z jego agencją. Pracuję tam już 7 lat.
– Na początek trzeba się pokazać,
zostać zauważonym?
– To są różne przypadki. Można
zostać zauważonym na ulicy. Na takie
dziewczyny mówi się, że są „perełkami”. One później zazwyczaj pracują za granicą. Można również wysłać zgłoszenie do agencji, formularz
wraz ze zdjęciami. Ja, jak już wspominałam, zostałam zauważona na
zakupach.
– A co Ci się podoba w pracy modelki?
– Jest to na pewno bardzo ciekawe zajęcie. Można wyjeżdżać, podróżować, spotykać się z ludźmi. Poznajemy nowe, bardzo ciekawe
osoby. Zawieramy nowe znajomości z dziewczynami. To wcale nie jest
tak, że traktujemy siebie jako konkurencję, że nie może być między
nami przyjaźni. Ja mam kilka dobrych przyjaciółek, które również są
modelkami. Ogólnie uważam, że jest to bardzo fajna praca dla młodych
dziewczyn.
– Czy taka praca jest czasochłonna?
– To zależy od dziewczyny. Niektóre pracują non stop, a niektóre
traktują to jako pracę dorywczą. Ja, w tym momencie, uważam to za
zajęcie dorywcze. Nie traktuję tego jako pracę.
– Z „Rores Models” wywodzi się miedzy innymi Marzena Słupkowska, pogodynka znana z TVP1. Chciałabyś iść taka drogą jak ona,
czyli najpierw modeling, a później TV?
– Swoją przyszłość wiążę raczej z hotelem. Jestem na takim kierunku
– turystyka, hotelarstwo. Obecnie pracuję w recepcji w hotelu. Bardzo
mi się podoba, dlatego w przyszłości właśnie to chciałabym robić.
– Dlaczego wybrałaś taki kierunek studiów?
W sumie nie widziałam się na innym kierunku. Turystyka to bardzo
przyjemne studia. Podoba mi się praca w hotelu, praca z ludźmi. Ja lubię
pracę, w której mam kontakt z drugim człowiekiem.
– Kariera modelki koliduje z nauką na AWF?
– Czasami bywa trudno, ale przeważnie daję radę.
– Co porabiasz poza modelingiem, pracą i studiami?
– Lubię jeździć na nartach, pływam. Poza tym, już od dziecka, moją
wielka pasją są zwierzęta. Uwielbiam je. Mam ich strasznie dużo, zbieram wszystkie znajdy po kolei. Interesuję się też modą.
– Imprezy?
– Czas na imprezy zawsze się znajdzie (śmiech).
– Dzięki za rozmowę.
– Dzięki.
Rozmawiał Grzesiek Mrawczyński
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CZŁOWIEK

Z RADKIEM ZAWROTNIAKIEM O MEDALACH,

POPULARNOŚCI I „JABŁONKACH”.

RADOSŁAW ZAWROTNIAK, ur. 2
września 1981 roku w Krakowie. Student IV roku WF. Zawodnik AZS AWF
Kraków.
Największe sukcesy: II miejsce
IO Pekin 2008 (drużynowo), III miejsce MŚ Antalya 2009 (drużynowo), II
miejsce ME Gandawa 2007 (drużynowo), VI miejsce IO Pekin 2008, I miejsce PŚ Doha 2008.
22 sierpnia 2009 w Bazylice Mariackiej w Krakowie wziął ślub z narzeczoną Beatą.

– Witam. Gratulacje za wywalczenie brązowego medalu w drużynie na
ostatnich MŚ.
– Dzięki wielkie.
– Zdobyłeś już trofea drużynowe
na Igrzyskach, Mistrzostwach Świata
i Europy. Czas na tytuły indywidualne?
– Dokładnie. Prawdopodobnie na
Igrzyskach w Londynie w szpadzie będziemy rywalizować tylko indywidualnie. Trzeba się więc będzie przekwalifikować z taktyką i przygotowaniami. W
swojej karierze wielokrotnie pokazywałem, że stać mnie na sukcesy. Zwyciężałem w Pucharze Świata, byłem drugi
w prestiżowym turnieju Masters. Myślę,
że sobie poradzę.
– A prywatnie wolisz walczyć
w drużynie czy indywidualnie?
– Kiedyś wolałem walczyć indywidualnie. Natomiast od momentu wejścia do reprezentacji, zaangażowanie
przeszło bardziej na cel drużynowy.
Walka drużynowa i indywidualna różnią się przede wszystkim taktyką, ale
szermierka jest ta sama.
– Można powiedzieć, że po zdobytym medalu olimpijskim przeszedłeś
„przyśpieszony kurs PR”. Zacząłeś
pojawiać się w mediach, chodzisz na
spotkania z młodzieżą, odwiedzasz
szkoły. To wszystko ma na celu popularyzację szermierki.
– Mój sport nazywam elitarnym.
Przez specyfikę dyscypliny rzadko jesteśmy pokazywani w telewizji. Przeciętny
obserwator nie zobaczy ruchów końca
broni. Trzeba się w to zagłębić, by wie-
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dzieć, o co chodzi. W telewizji najwięcej
jest piłki nożnej. Reszta praktycznie nie
jest pokazywana. My lubimy szermierkę,
natomiast żeby móc to robić i pojechać
np. na Puchar Świata, musimy być finansowani. Do tego są nam potrzebne media, jak również budowa PR-u i marketingu sportowego. W taki sposób możemy
przyciągnąć do siebie zarówno sponsorów, jak i kibiców, którzy przyjdą na nasze
widowisko i docenią nasz wysiłek.
– Czy, jako medalista wielu imprez, odczuwasz jakąś popularność
z tym związaną?
– Różnie z tym jest. Jeżeli chodzi
o Kraków, to jestem dość mocny medialnie. Jeżdżę oznakowanym autem,
co też podnosi świadomość ludzi. Ci,
którzy mnie rozpoznają, interesują się
sportem, czytają gazety sportowe. Ale
nie są nachalni, nie podchodzą na ulicy.
Jest w porządku. Natomiast w Polsce jestem praktycznie nieznany. Trzeba być
w świecie sportowym, interesować się,
żeby kojarzyć takich sportowców jak ja
czy chociażby Leszek Blanik.
– Jesteś zawodnikiem AZS AWF
Kraków. U nas warunki do treningu
nie są zbyt dobre. Wiem, że starałeś
się wspólnie z Senatem stworzyć przy
naszej Uczelni coś na kształt ośrodka przygotować olimpijskich w szermierce.

– Rektor AWF, prof. Andrzej Klimek,
stara się coś działać w tym kierunku.
Także poseł Ireneusz Raś jest zaangażowany w tę inicjatywę. Jest w planach
budowa lodowiska, przy którym ma
powstać hala szermiercza spełniająca
odpowiednie wymogi. Pozwoli to szkolić zarówno seniorów, jak i dzieci, młodzież. Potrzebna jest do tego tylko sala.
Zawody możemy rozegrać na wielu
obiektach, które można przystosować.
Nam chodzi natomiast o stały trening.
Troszeczkę brakuje infrastruktury na
uczelni, ale jesteśmy dobrej myśli. Być
może sytuacja rozwinie się inaczej. Jest
możliwość pozyskania sali na Grzegórzkach, pod warunkiem przenosin zajęć
z Judo do lepiej wyposażonej hali gdzieś
na obiektach AWF. Sala na Śniadeckich
jest może stara, ale zupełnie wystarczy.
– Mieszkasz w „Asystencie”. Czy
to są komfortowe warunki dla kogoś,
kto uprawia sport na poziomie mistrzowskim?
– Nie mam wielkich wymagań,
jeszcze mi się w głowie nie poprzewracało. Natomiast niedawno założyłem
rodzinę, którą w przyszłości planuję powiększyć. Dlatego to już nie są idealne
warunki. Kiedy wiodłem życie studenta
i zawodnika, przebywałem prawie połowę roku poza Krakowem, wtedy to
wystarczało. Natomiast teraz przydały-

by się coś więcej. Dlatego złożyłem do
prezydenta miasta wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
– Na jakim etapie są obecnie Twoje studia?
– Jestem na IV roku Wychowania Fizycznego. Można powiedzieć, że zrobiłem sobie czteroletnią przerwę. Pierwsze trzy lata studiów zdałem normalnie,
natomiast później był okres przygotowań olimpijskich i ciężkich treningów,

gdzie nie miałem czasu nawet przyjść
na Uczelnię. Przypominam, że trenuję
dwa razy dziennie, bardzo często jestem poza Krakowem. Natomiast zaczynam powoli wracać na studia. Wiem, że
niższy rok to już są studia licencjackie,
dlatego postaram się dokończyć naukę
w tym starym systemie.
– Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Masz w ogóle „czas wolny”?
– Mam czas na wszystko, muszę się
tylko dobrze zorganizować. Ostatnimi
czasy jeździmy z żoną do Zakopanego,
do Ani Klimek, naszej koleżanki z AWF.
Tam mamy bazę wypadową. Albo idziemy w góry, albo jedziemy na odnowę biologiczną do ciepłych źródeł. Oprócz tego
ostatnio byłem na koncercie jazz’owym.
Spędzam ten czas jak normalny człowiek.
– A czas na wypad do „Mety” czy
„Jabłonek” znajdzie się jeszcze?
– Czasem wyjdę do „Jabłonek”. Do

AWF

„Mety”… Akurat miałem ostatnio ochotę iść na Bal Piórnika, ale chyba już jestem za stary (śmiech). Czasem zawitam,
oczywiście to wszystko jest z umiarem.
– Plany na przyszłość?
– Przede wszystkim czekam, jak
rozwiążą się sprawy organizacyjne dotyczące mieszkania. Nie wiemy z żoną,
czy prezydent nam ułatwi sprawę, czy
dalej będziemy musieli się martwić. No
i oczywiście ukończenie studiów. Dodatkowo kończę kurs trenerski na AWF
w Warszawie, został mi tylko egzamin
z części ogólnej. Mam więc nadzieję, że
już niedługo będę trenerem szermierki
II klasy.
– Dzięki wielkie za rozmowę. Powodzenia w kolejnych startach na
planszy.
– Dzięki.
Rozmawiał Grzesiek Mrawczyński
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MMA po polsku,
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jąca konkurencja pod względem przygotowania technicznego i fizycznego. Parający się nią zawodnicy to prawdziwi atleci,
współcześni gladiatorzy. Archetypem nowoczesnych, mieszanych sztuk walki jest
antyczny pankration, połączenie boksu
i zapasów, który był częścią programu starożytnych Igrzysk Olimpijskich.
Mixed Martial Arts to sport dla ludzi
twardych, brutalny oraz niebezpieczny.
Zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę
z ryzyka, jakie podejmują wchodząc do
ringu. Dlatego pomimo całej agresji, która
jest niezbędna do odniesienia zwycięstwa,
darzą się wzajemnym respektem. Nie ma
tutaj miejsca na faule czy złośliwości, jak
to często bywa chociażby w futbolu. Zazwyczaj po walce, niezależnie od jej przebiegu i wyniku, konkurenci gratulują sobie,
przekazując wyrazy szacunku.
W Polsce wciąż pokutuje stereotyp, że
MMA to chuligańskie mordobicie bez zasad.
Gdzie zawodników zamyka się w klatkach,
chyba po to by w amoku nie atakowali widzów. Takie myślenie to całkowita bzdura
wynikająca z niewiedzy i ignorancji! Areną
zmagań w MMA jest ring bądź oktagon czyli
specjalnie zaprojektowana arena w kształcie
ośmiokąta, zbudowana ze słupów i otoczona siatką. Taka budowa ma czysto praktyczne uzasadnienie. Dzięki swojej specyfice,
chroni on zawodników przed wypadnięciem, podczas akcji w stójce bądź parterze,
co mogło by mieć niebezpieczne konsekwencje, w przypadku tradycyjnego ringu.
W MMA istnieją jasne reguły, które są egzekwowane przez sędziego ringowego. Przepisy są tak skonstruowane, żeby przy zachowaniu względnego bezpieczeństwa, walka była
maksymalnie zbliżona do realnej. Jak głosi
hasło reklamowe UFC: „as real as it gets”.
Obecnie, wśród organizacji walk mieszanych, prym wiedzie amerykańska fede-

Tomasz Drwal
Mamed Khalidov
źródło: www.mmarocks.pl

racja Ultimate Fighting Championship, skupiająca najlepszych zawodników na świecie. W Stanach popularność tej dyscypliny
jest ogromna, porównywalna do boksu zawodowego. Organizowane przez nią gale
stoją na najwyższym poziomie, gromadząc
miliony widzów w kraju jak i poza granicami USA. Kontrakty na transmisje telewizyjne gal UFC opiewają na miliony dolarów.
Jest to w pełni profesjonalny i bardzo dochodowy biznes. Najlepsi zawodnicy nie są
identyfikowani ze światkiem przestępczym,
lecz reklamują produkty znanych marek inkasując krociowe gaże. W Japonii MMA to
sport narodowy a zawodnicy tej dyscypliny
są, bez przesady, wynoszeni na piedestał
i traktowani jak bohaterowie narodowi.
Scena wielostylowej walki wręcz w Polsce
dopiero raczkuje, zawodników odnoszących międzynarodowe sukcesy można
policzyć na palcach jednej ręki. Jedyną
znaczącą organizacją, prowadzącą gale
z prawdziwego zdarzenia jest KSW (Konfrontacja Sztuk Walki). Pomimo tego krajowe MMA rozwija się bardzo szybko, nowe
kluby wyrastają jak grzyby po deszczu
szkoląc młodych adeptów. Miejmy nadzieje że Mamed i „Goryl” (przydomek ringowy Drwala) wygrywali kolejne pojedynki,
a świadomość kibiców wzrośnie na tyle, że
docenią ich wyczyny. Samo przebicie się
wschodzących gwiazd polskiego MMA do
światowej elity, w moim odczuciu, jest nie
mniejszym sukcesem niż występy Roberta
Kubicy w F1 . Pewnie nigdy nie doczekamy sytuacji, gdy na wzór małyszomani,
wybuchnie zbiorowa histeria na punkcie
któregoś z zawodników MMA. Liczę jednak, że kiedyś polscy kibice otworzą oczy
i umysły i serca na nową dyscyplinę. Przecież przed sukcesami sławnego skoczka
i kierowcy wyścigowego ich konkurencje
były w kraju mało popularne, wręcz niszowe - i bez fanów takie by pozostały. Gdyby
nie szerokie zainteresowanie publiczności,
Pudzianowski i spółka dalej startowaliby
wyłącznie przy okazji wiejskich festynów,
a nie jak obecnie w mistrzostwach świata.
Czekając na kolejne zwycięstwa naszej pary eksportowej, życzę im, aby media jeszcze bardziej doceniły ich wysiłek
a wraz z nimi cała sportowa Polska. Mam
nadzieje, że już niebawem wchodząc
do oktagonu będą staczać bój wyłącznie
z przeciwnikiem, a nie krzywdzącymi stereotypami.
Piotr Szczurek
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STUDENT W PODRÓŻY,
CZYLI ERASMUS NA FALI

czyli walka ze stereotypami

Bezsprzecznie najpopularniejszym sportem w Polsce jest piłka nożna. Nie zmienia
tego fakt, że wyniki tej dyscypliny od połowy lat siedemdziesiątych są, delikatnie mówiąc, mizerne. Niesłabnące zainteresowanie kibiców wykorzystują wszelkie media,
wyszukując nawet najdrobniejsze, błahe
newsy na temat piłkarzy i klubów, co niejednokrotnie zakrawa na groteskę. Nowo
mianowany selekcjoner reprezentacji –
Franciszek Smuda z miejsca staje się osobowością medialną numer jeden w kraju.
Zgoła inaczej się ma sytuacja w pozostałych dziedzinach sportu, tu dziennikarze praktykują daleko posuniętą selekcję,
a może po prostu wykazują się ignorancją?
Dla MMA dopiero cud odmienił nieco stan rzeczy… tak cud! Bo jakże można
nazwać sytuację, gdy nikomu (poza garstką zatwardziałych fanów rodzimej sceny)
nieznany zawodnik, całkowicie dominuje
i zwycięża przez TKO Jeorg’a Santiago, mistrza najbardziej znaczącej japońskiej organizacji Sengoku. Ten człowiek to Mamaed
Khalidov. Czeczen z polskim paszportem,
wychowanek olsztyńskiego klubu Arrachion. Dzięki temu zwycięstwu został sklasyfikowany, na wysokim 9 miejscu wśród
najlepszych zawodników swojej kategorii
wagowej na świecie! Wcześniej żaden
z Polaków nie był nawet brany pod uwagę w zestawieniu Sharedog’a (najbardziej
opiniotwórczej strony w świecie MMA) .
Po tym wyczynie wszystkie najpopularniejsze witryny internetowe w rubryce sport,
umieściły informacje o zwycięstwie Mameda, a stacja Polsat News wyemitowała
wywiad z nim i jego promotorami. Jeszcze
kilka miesięcy wcześniej, gdy drugi eksportowy fighter z polski- Tomek Drwal pokonał Drew’a McFedriesa podczas gali
UFC 103 próżno było szukać wzmianki
o tym w ogólnodostępnych mediach.
Pewnie do tej pory mało kto zna nazwisko Drwal. Nawet na naszej uczelni,
mimo iż Tomek jest świeżo upieczonym
absolwentem krakowskiego AWF-u!
Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Zapewne głównym powodem jest
dyscyplina, w której obydwaj święcą sukcesy. MMA( mixed martial arts), to niejako
synteza wszystkich innych sportów walki.
Gdzie pojedynek toczy się w stójce oraz
parterze a zawodnicy to specjaliści zarówno w dziedzinie technik chwytanych jak
i uderzanych. Jest to niezwykle wymaga-
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Emocje, rozwój, ambicja, spontaniczność, mobilność, umiejętności i sukces. Te wszystkie cechy w skrócie opisują
największy unijny program międzynarodowej wymiany społeczności akademickiej – Erasmus. Słyszeli o nim niemal
wszyscy. Zainteresowali się nieliczni . Pojechali – wybrani …
Działając w ramach najpopularniejszego programu międzynarodowej wymiany Erasmus nasza uczelnia stwarza
nam, awefiakom, możliwości wyjazdu
od obcego kraju aby tam zakosztować
studenckiego chleba. Naukowy eurodesant młodych Polaków powoli staje się
faktem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wszystkim ważnym informacjom na temat wspomnianego projektu.
Erasmus jest programem międzynarodowej wymiany studentów i pracowników pomiędzy uczelniami. Funkcjonuje w Europie od ponad dwudziestu lat,
najpierw w ramach szerszego projektu
Socrates a od 2007 roku jako integralna
część unijnego programu edukacyjnego realizowanego pod hasłem „uczenie
się przez całe życie” (Life-long Learning
Programme). Bierze w nim udział dwadzieścia siedem krajów Unii Europejskiej
Z Wychowania Fizycznego
możecie wyjechać do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidade do Minho (Braga) –
Portugalia
Instituto Politécnico de Bragança –
Portugalia
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Niemcy
Comenius University in Bratislava –
Słowacja
Charles University in Prague – Czechy
University of West Bohemia – Czechy
Semmelweis University in Budapest
– Węgry
Universidad de Granada – Hiszpania
Universitat de Lleida – Hiszpania
Universidad de Almeria – Hiszpania
University of Huelva – Hiszpania
Universita degli Studi di Firenze –
Włochy

Fizjoterapię można studiować w:
•
•
•
•
•

The Birmingham College of Food,
Tourism and Creative Studies –
Wielka Brytania
Hanzehogeschool Groningen – Holandia
Rovaniemi University of Applied
Sciences – Finlandia
Charles University in Prague – Czechy
Universita degli Studi di Firenze –
Włochy

oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein
jako kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Chorwacja i Macedonia. Obecnie państwem kandydującym
jest Turcja. Polska dołączyła do projektu
w 1998 roku. W ostatnim dziesięcioleciu z opcji wyjazdu skorzystało blisko
siedemdziesiąt tysięcy studentów z naszego kraju i ponad jedenaście tysięcy
pracowników naukowych. Ten olbrzymi
unijny projekt skupia już dwieściepięćdziesiątsześć Polskich szkół wyższych.
Podstawowym celem programu Erasmus
jest podnoszenie jakości i atrakcyjności
kształcenia oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.
W ramach Erasmusa nasza uczelnia
współpracuje z siedemnastoma zagranicznymi placówkami, od Skandynawii
po półwysep Iberyjski. Jest w czym wybierać a wyjechać można dwa razy do
roku. Aby ubiegać się o wzięcie udziału
w projekcie należy spełnić kilka podstawowych kryteriów. Trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów, dobrze
znać wymagany w konkretnym przypadku język obcy oraz legitymować się
dosyć wysoką średnią ocen. Mile widziana i dodatkowo punktowana przy
kwalifikacji jest działalność w kołach
naukowych czy organizacjach studenckich.
Spełniając powyższe kryteria można
śmiało aplikować na wymianę. W tym
celu w pokoju 210 w rektoracie należy
złożyć odpowiedni wniosek (można go
pobrać ze strony www.awf.krakow.pl).
Następnie czeka nas egzamin z języka
obcego i rozmowa kwalifikacyjna. Jeże-

li komisja pozytywnie zaopiniuje naszą
kandydaturę, możemy dołączyć do grona szczęśliwców. Zakwalifikowani studenci przed wyjazdem muszą wypełnić
jeszcze odpowiednie dokumenty takie
jak: oświadczenie wg wzoru, Learning
Agreement (jest to umowa pomiędzy
studentem, jego uczelnią macierzystą
i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć na jakie uczestnik programu
ma uczęszczać podczas wymiany) oraz
Transcript of Records (czyli wykaz najważniejszych zaliczeń uzyskanych na
uczelni macierzystej) jeśli jest wymagany. Ponadto należy założyć konto banZ Turystyki i Rekreacji
możecie odwiedzić:
•
•
•
•
•
•
•
•

The Birmingham College of Food,
Tourism and Creative Studies –
Wielka Brytania
Universite de Savoie – Francja
Rovaniemi University of Applied
Sciences – Finlandia
Universitat de Lleida – Hiszpania
Universidad de Almeria – Hiszpania
University of Primorska – Słowenia
Universita degli Studi di Firenze –
Włochy
Universidade do Minho (Braga) –
Portugalia

kowe w Euro, wyrobić EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
uprawniającą do korzystania z bezpłatnych usług medycznych na terenie
Unii Europejskiej), „zamknąć” semestr
poprzedzający zagraniczny wyjazd oraz
podpisać z AWF’em umowę dotyczącą
uczestnictwa w programie. Wszystkie
niezbędne informacje i wątpliwości
rozwieją wam koordynatorzy LLP Erasmus działający na naszej uczelni oraz
pani Dorota Madejska, którą znajdziecie w pokoju 210 w rektoracie.

Niezbędnik
przyszłego Erasmusowicza:
• www.erasmus.org.pl
• www.frse.org.pl
• www.awf.krakow.pl
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„ŻYCIE NA
Zwiedzać kontynent, szlifować języki,
studiować, imprezować i rozwijać się – to
wszystko jest możliwe za jednym zamachem. Coraz więcej studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
decyduje się rok rocznie na zagraniczny
wyjazd w ramach międzynarodowej wymiany. Atrakcyjnych miejsc do wyboru
dla żaków jest wiele i ciągle ich przybywa.
Kusi słońce Hiszpanii i Portugalii, przyciąga klimatyczna i kulturowa „egzotyka”
Skandynawii. Ci, którzy skorzystali mówią, że to zmieniło ich życie i sposób widzenia świata. Podkreślają, że poszerzyły
się im horyzonty ale i wydłużyła, o kilka
nazwisk, lista kontaktów w telefonach
komórkowych. Niezapomnianych podróży, przygód i wrażeń posłuchajmy w re-

świetna – zachwala Ala. Uczestnicy wymiany trzymali się razem. Kontakt z Hiszpanami z „klas” był bardzo umiarkowany. Integracje utrudniało to, że miejscowa uczelnia
nie organizowała nam żadnych imprez ani
zwiedzania. Dzięki temu silnie motywowało nas to do właśnie takich działań. Jeżeli
chodzi o zajęcia to jako studentka turystyki
wybrałam przedmioty właśnie z tej dziedziny. Nie były zgodne z tymi realizowanymi na studiach w Polsce na V roku, ale
zostały zaakceptowane przez obie strony.
Początkowo najtrudniejsze było zrozumienie wykładowców. Z czasem było jednak
dużo łatwiej. Samodzielnie dobieraliśmy
sobie plan, więc zajęcia miałam cztery razy
w tygodniu – komentuje Ala. Podczas pobytu na wymianie poznałam wielu nowych

Almerię zwiedzicie dzięki Universidad de Almeria
lacjach i opiniach osób, które Erasmusa
przeżyły na „własnej skórze”.
Skąd pomysł na wyjazd? Kilku znajomych było i bardzo się im podobało. Dlatego też, podążając za „modą” i szukając odmiany od skostniałych warunków polskich
uczelni wyższych zdecydowałam się na
wyjazd - mówi nam Ala Kościuszko, studentka TiR. Wybrałam Hiszpanię, ponieważ zawsze mnie intrygowała. Chciałam
także poprawić swoją znajomość języka
hiszpańskiego. W decyzji bardzo pomogła
mi interesująca kultura oraz ciepły i przyjemny klimat tego kraju. W Almerii gdzie
studiowałam nie ma akademików. Lokum
trzeba było szukać na miejscu. Praktycznie
wszyscy „Erazmusi” dobierali się w grupki
i wynajmowali mieszkania, również z Hiszpanami. Atmosfera podczas wyjazdu była
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ludzi. Przede wszystkim innych „Erazmusów”, ale także kilku miejscowych Hiszpanów. Do dziś utrzymujemy kontakt, wiele
osób się odwiedza choć minęło już kilka
miesięcy od powrotu. W ciągu niecałej
połówki roku udało mi się zwiedzić Maroko – z Almerii płynie tam prom. Karnawał
spędziłam w Kadyksie. Obowiązkowym
punktem do odwiedzenia jest Granada.
Miło zapamiętam również tygodniowy pobyt we Włoszech. Po powrocie na studia
nie miałam żadnych problemów z przepisywaniem przedmiotów. Wszystko mi
zaliczyli i nic nie musiałam zdawać. Sporo
czekałam na wyniki egzaminów, ponieważ
w Hiszpanii jest rozliczenie rocznie, dlatego
też im się nie spieszyło. Zapytana o ogólne wrażenie z pobytu Ala odpowiada, że
to przygoda jej życia. Niczego nie żałuje,

było warto. Wszystkich zachęcam i gorąco
polecam. Nie zastanawiajcie się, wystarczy
troszkę odwagi i pozytywnej energii. Gdyby nie moja hiszpańska „przygoda” chyba
żałowałabym, że studiowałam Turystykę –
kończy.
W podróż na Wyspy Brytyjskie zdecydował się natomiast Michał Krawczyk,
student turystyki, który po dziś dzień
z uśmiechem na ustach wspomina chwile
spędzone w deszczowej, ale na pewno
nie nudnej Anglii. Unią Europejską interesowałem się już w podstawówce – opowiada. Zatem pomysł, aby wyjechać był
dla mnie naturalnym spełnieniem marzeń
z lat wczesnej młodości. Zdecydowałem
się na Erasmusa w Birmingham College
of Food Tourism and Creative Studies,
gdyż od samego początku rozglądałem
się za możliwością podróży do kraju anglojęzycznego. Rekrutacja była dziwna
– wspomina Michał. Komisja chciała wiedzieć czy miałem już podobne doświadczenia, czego oczekuje po wyjeździe, jak
chciałbym spożytkować wiedzę. Na moje
szczęście miałem się czym pochwalić.
Opowiedziałem o wolontariacie, który
odbywałem w 2006 w ramach unijnego
programu Młodzież. Komisję to zaciekawiło i udało się. Wybrano dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Po dopełnieniu formalności mogłem się szykować
na wymarzonego Erasmusa. Na miejscu,
uczelnia przyjmująca, bardzo pomagała
w zakwaterowaniu. Można było wybierać
pomiędzy dwoma akademikami i mieszkaniami prywatnymi – informuje. Zdecydowałem się na akademik, ponieważ
bardzo chciałem poznać wielu nowych
ludzi i nie ukrywam, także dobrze bawić.
Okazało się to świetnym posunięciem.
Mieszkałem w centrum Birmingham, na
uczelnie miałem spacerkiem dwie minuty i do tego nawiązałem dużo znajomości. Imprezy było sporo – żartuje Michał.
Atmosfera niepowtarzalna a to dzięki
temu że prawie każdy był z innego kraju.
Było mnóstwo Hiszpanów, Finów, trochę
Niemców, Litwinów, Estonek i wiele innych narodowości. W sumie naliczyłem
blisko sześćdziesiąt. Zajęcia wspominam
bardzo dobrze. Bardzo praktyczne. Zupełnie inne niż w Polsce. Wszystko miało ręce i nogi. Miało cel. Nauczanie było
nastawione na to żeby student zrozumiał,
nauczył się a nie zakuł i zapomniał. Dlatego pracowaliśmy nad różnymi projektami, starając się jak najlepiej rozwiązywać
problemy. Trzeba było pisać słynne eseje.
A żeby to zrobić potrzebne były informacje. Czytałem kilka książek, artykułów,
myślałem długo nad problemem i dopiero
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ERASMUSIE”
zabierałem się do pisania. Takie podejście
– jak pisze Michał – omija element kucia,
zapamiętywania i zdawania egzaminów.
W tygodniu miałem tylko dziewięć godzin
zajęć. Szkoła pozwalała zapisywać się na
dodatkowe kursy w ramach zainteresowań, ale nie było to wymagane do zdobycia wymaganej ilości punktów ECTS,
które potem są przeliczane na nasze oceny. Resztę czasu spędzałem w bibliotece,
czytając i przygotowując eseje. Uczelnia,
co jakiś czas, organizowała wycieczki
w fajne miejsca. Wystarczyło się zapisać.
Za dziesięć funtów zwiedziłem np. Londyn, co wydaje się być kwotą śmieszną
w tamtejszych warunkach. Po powrocie
z przepisywaniem przedmiotów było wesoło. W Birmingham studiowaliśmy jakieś

pomimo pozytywnego przejścia przez
etap rekrutacji z uczestnictwa w projekcie
ostatecznie zrezygnowała. Wspomina, że
pomysł na studia za granicą był impulsem,
zupełnym przypadkiem.
Przechodząc po korytarzu zauważyłam
na tablicy ogłoszeń, że po raz pierwszy organizowany jest Erasmus do Włoch. Kiedy
dostrzegłam informację było już dzień po
terminie na zgłoszenie kandydatury. Poszłam jednak spytać i okazało się, że jeśli
jeszcze dziś zdążę złożyć całą dokumentację to Pani w rektoracie dołączy mnie
do listy. Załatwiając formalności byłam
z nią w stałym kontakcie telefonicznym
i mailowym. Jak mówi Ania, chciała wyjechać, bo uwielbia podróże. Marzyłam
o poznaniu nowych ludzi i zdobyciu do-

Do Birmingham zaprasza The Birmingham College of Food
Food, Tourism and Creative
Studiem
dziwne przedmioty, których siłą rzeczy
na AWF nie było – śmieje się Michał.
Wszystko jednak zakończyło się pozytywnie. Rok mi rozliczono i nie narzekałem.
Jednym słowem Erasmus się udał. Uważam, że warto pojechać. Studia w Anglii
były bardzo rozwijające, odmienne od
naszych utartych akademickich schematów. Każdemu polecam. Nie ma się nad
czym zastanawiać ani wahać. Czas ucieka, a taka okazja jak Erasmus może się już
więcej nie powtórzyć – zachęca.
Osoby, znajdujące się na listach rezerwowych na wyjazd w ramach programu
Erasmus nie powinny tracić nadziei i załamywać rąk. Nie wszyscy zakwalifikowani
studenci w efekcie decydują się na wymianę. Ania Rygielska, studentka WF’u,

świadczenia w pracy trenerskiej. Miałam
pomysł zatrudnienia się w klubie sportowym na miejscu. Zdecydowałam się na
Włochy, ponieważ znam ten język jeszcze
z czasów liceum – podkreśla. Rekrutacja
– sama przyjemność. Rozmowa w języku
włoskim. Lektorka mówiła powoli i wyraźnie. Kiedy płynnie odpowiedziałam
na pierwsze pytanie, rozmawiałyśmy już
w normalnym tempie – wspomina Ania.
Po chwili rozmowy komisja zadecydowała, że zostałam zakwalifikowana. Nie
wiem, może chcieli się mnie pozbyć –
żartuje. Nie zdecydowałam się na wyjazd
z kilku powodów. Dużym problemem są
koszty całego przedsięwzięcia. Do Erasmusa niestety trzeba trochę dołożyć, ponieważ przyznane stypendia, oscylujące

w okolicach 300 euro, nie pokryją wszystkich potrzeb. Mam na myśli transport,
mieszkanie, wyżywienie i „przyjemności”
– wylicza. Obawiałam się, że trzeba byłoby znaleźć pracę, aby się utrzymać. Wahałam się długo, ponieważ nie wiedziałam, na czym miałabym się skupić czy na
nauce, pracy, zdobywaniu doświadczenia
trenerskiego nie mówiąc już o poznawaniu kraju. Słyszałam również, że zdarzają
się kłopoty po powrocie i trzeba nadrabiać zaległości. Równie ważną sprawą,
może najważniejszą jest rozłąka z rodziną i innymi bliskimi osobami. Łatwiej jest
pewnie wyjechać z koleżanką czy kolegą
a ja miałabym jechać sama. Ostatecznie
odpuściłam – mówi. Rezygnując z Erasmusa należy napisać podanie z prośbą
o wycofanie z programu. Im szybciej tym
lepiej. Są wtedy duże szanse, że na nasze miejsce pojedzie ktoś kto o tym marzy
a komu nie udało się załapać w pierwszym etapie rekrutacji i oczekuje na liście
rezerwowej – informuje Ania.
Jeżeli chcesz wyjechać na stypendium
za granicę, szukasz nowych wrażeń i możliwości, chcesz poznać międzynarodowe
towarzystwo, uczyć się języków i świetne
bawić to Erasmus jest dla Ciebie. Osoby,
które „tam” były twierdzą, że program reklamuje się sam a na uczestnictwie w nim
można tylko zyskać. To swoista szkoła
przetrwania i życia, w którym trzeba radzić sobie samemu. To również nauka
tolerancji dla odmienności i znak dla
przyszłych pracodawców, że mieliśmy na
studiach ambicje i wiele odwagi. W zakresie projektu wachlarz możliwości, dla
nas studentów, uczelnia ma dosyć spory.
I z roku na rok rośnie. Pomimo pewnych
wad i niedociągnięć programu, głównie
w sferze finansowej, to po wysłuchaniu
opinii osób, które doświadczyły Erasmusa
na własnej skórze nasuwa mi się tylko jeden wniosek – korzystać! (mm)

Florencję
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j zobaczycie
b
i wyjeżdżając
j żdż j
na
Universita degli Studi di Firenze
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NIE TYLKO ERASMUS
Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego oferuje swoim studentom możliwość nauki za granicą nie tylko w ramach
programu Erasmus. Uczelnia prowadzi również działania w zakresie projektu Cirrus,
który dotyczy dwustronnej umowy o współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany zawartej z Gerlev Physical Education and
Sports Academy w Danii. O szczegółach
przedsięwzięcia dowiemy się więcej z relacji Iwony Urbańczyk, studentki WF’u, która
była uczestniczką takiego wyjazdu.
Pomysł na wyjazd zrodził się spontanicznie. Dwójka znajomych od nas z roku pojechała na Erasmusa do Portugalii i po powro-

cie b
bardzo
d sobie
b taki
k wyjazd
d zachwalała
h l ł –
opowiada Iwona. Dlatego też postanowiłam
sama spróbować. Wybrałam jednak projekt
Cirrus. Powód był błahy. Zadecydował jeden
czynnik. Od samego początku chciałam jechać z koleżanką, a w tym programie było
aż pięć miejsc. Wybór ułatwił także fakt, że
wymaganym językiem był angielski, który
dobrze znam. O pozytywnym przejściu rekrutacji decyduje średnia ze studiów, ocena
z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe punkty można zyskać
uczestnicząc w wykładach dla zagranicznych
studentów organizowanych przez naszą
uczelnię. Kiedy udało mi się przejść przez
ten etap zaczęłam dowiadywać się szczegółów – wspomina Iwona. Wiedziałam, że jadę
do Danii, na cztery miesiące, od września do
grudnia i że na wyjazd muszę wziąć urlop
dziekański, ponieważ takie były zasady programu. Obaw przed wyjazdem miałam sporo. Poczynając od mieszkania na transporcie
skończywszy. Na szczęście dostałyśmy maila
do sekretarki z Gerlev, która odpisywała na
wszystkie nurtujące mnie pytania. Przed
wyjazdem musiałam wpłacić na konto zagranicznej uczelni 2000 zł, czyli przeliczając
na jeden miesiąc wyjazdu wychodziło 500
zł za pobyt. To nie dużo biorąc pod uwagę
koszty utrzymania w Krakowie. Kalkulowała
mi się to – żartuje. Za tą kwotę Duńczycy
gwarantowali nam spanie, wyżywienie, materiały do nauki, wycieczkę do teatru w Kopenhadze i czeskiej Pragi. Gerlev znajduje
się około 100 kilometrów od stolicy. To małe
miasteczko, dlatego tak bardzo zaskoczył
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mnie świetnie wyposażony Uniwersytet. Na
miejscu znajdował się basen, ogromna sala
do gier zespołowych, siłownia, sala do tańca
z lustrami, jadalnia, sala komputerowa i dwa
piętra mieszkalne. Naprawdę robiło to wrażenia zwłaszcza, że miejscowość była nie
duża. Na terenie zielonym przy uczelni znajdowały się dwa boiska do siatkówki plażowej, dwa sporych rozmiarów do piłki nożnej
i cztery nieco mniejsze, betonowe boisko
do koszykówki oraz kosze do freesby golfa
(czyli połączenia freesby i golfa). Gra całkiem
obca u nas, ale bardzo atrakcyjna – zaznacza
Iwona. Początkowo było nam bardzo trudno zrozumieć duńczyków, potem najzwyczajniej przyzwyczailiśmy się. Byli bardzo
nastawieni na integrację, organizowali wiele
zabaw i spotkań, które miały w tym pomóc.
Obcokrajowcy mieli zajęcia takie jak psychologia sportu, tzw. leader education (czyli
przedmiot mający na celu poznanie różnic
w nauczaniu Polaków, Czechów, Duńczyków czy Islandczyków), sport do wyboru
(piłka siatkowa, basen, piłka nożna, koszykówka, kajaki, judo) oraz przedmiot prowadzący z puli fitness, adventure i taniec.
Ostatnie z wymienionych zajęć zajmowały
aż dziesięć godzin tygodniowo, także całkiem sporo. Najatrakcyjniejszym z wymienionych zajęć było z pewnością adventure
– podkreśla Iwona. Studenci wychodzili na
dwa-trzy dni poza szkołę w teren gdzie mieli
do spełnienia różne zadania, jak w popularnym realisty show amazing race. Świetna inicjatywa, ponieważ zajęcia kształtowały nie
tylko ciała ale i ducha bo każdy zmagał się
ze swoimi słabościami. Dobrze wspominam
również Psychologię, która była prowadzona w odmienny sposób niż u nas. Duńczycy
silny nacisk kładli na praktykę. Bardzo mi się
to podobało. Do wykładowców zwracaliśmy
się po imieniu co na pewno znosi barierę
w porozumiewaniu i pozwala na większą
otwartość. Komunikacja miejska nie należy
w Danii do najtańszych, z tym że jej standard
jest dużo wyższy niż w Polsce. Udało mi się
zaprzyjaźnić z Czeszkami, które na Cirrus’a przyjechały własnym samochodem, co
ułatwiało zwiedzanie i wspólne wypady. Do
dziś utrzymujemy kontakt. To miłe – mówi
Iwona. Polecam wyjazd wszystkim studentom AWF’u, zwłaszcza tym z początkowych
lat studiów. Cała część integracyjna może
nie przypaść do gustu starszym, zwłaszcza że
uczący się w tej szkole Duńczycy mają od
17 do 21 lat. Głównym powodem, dla którego chciałam jechać na wymianę była chęć
poznania wielu otwartych ludzi z innych krajów. Cel swój zrealizowałam. Gdybym miała
do wyboru jechać czy nie, nie wahałabym
się ani chwili. Pojechałabym jeszcze raz. Naprawdę warto! – podsumowuje.
Możliwości zagranicznego wyjazdu na
studia nie zamykają się jedynie w progra-

mach realizowanych przez naszą uczelnię.
Jest bardzo wiele projektów stypendialnych
organizowanych przez szkoły wyższe na całym świecie. Najlepszym tego przykładem
jest jedna z naszych studentek Karolina Jakubiczka, z Turystyki i Rekreacji, która zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach stypendium Georgia
Rotary Student Program (GPRS). Kryteria
rekrutacji na wyjazd obejmowały wypełnienie zgłoszenia, status studenta, wiek powyżej
18 lat, wolny stan cywilny, nie studiowanie
wcześniej w USA, zdany egzamin Toefl oraz
„amerykańska matura” SAT Reasoning Test
– opowiada. Wyjazd jest na cały rok akademicki. Stypendium pokrywa koszty nauki,
zakwaterowania, wyżywienia oraz dostaje
się pewną kwotę na zakup książek. Samemu
trzeba zapłacić za bilet lotniczy, wizę, ubezpieczenie oraz prywatne wydatki. Mniej więcej co jeden – dwa miesiące organizowane
są zjazdy wszystkich studentów programu
w rejonie Georgii. Pomaga to w integracji
i zapewnia dodatkową rozrywkę. Niestety
AWF nie ma porozumienia z GPRS, dlatego musiałam prosić o urlop dziekański. Ale
warto było. Dzięki uczestnictwu w projekcie
poznałam mnóstwo ludzi z całego świata,
wiele się nauczyłam i pozwiedzałam. Była to
przygoda życia i fantastyczne przeżycie.
Nie ma właściwie już miejsc na świecie
gdzie student nie mógłby ubiegać się o naukę.
Możliwości przybywa. Jest nie tylko, zdecydowanie najpopularniejszy Erasmus, ale i wiele
innych programów zarówno globalnych jak
i organizowanych przez konkretne uczelnie.
Dla marzących o podróżach warto rozejrzeć się także za wolontariatem. Wymienić
wszystkich opcji nie sposób. Wspomnienia
naszych studentek tylko potwierdzają opinie,
że na pewno warto poważnie przemyśleć
taką alternatywę studiowania.

Inauguracja
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Studenci na start…
Co prawda mamy już grudzień i bliżej nam myślami do nadchodzących
świąt lub poruszając się w tematach ściśle uczelnianych do zbliżającej się wielkimi krokami i budzącej postrach studentów – szczególnie pierwszego roku
– sesji, chciałabym mimo to, abyśmy na
moment cofnęli się w czasie…
Jest dzień 07.10.2009 r. Zajęcia
na naszej uczelni już się rozpoczęły,
o czym świadczy brak długopisów i biletów studenckich w pobliskim sklepiku. Wszyscy z dużym zapasem energii
i wielką dawką optymizmu zastanawiają
się, co przyniosą kolejne miesiące. Akademiki zaczynają się napełniać, w parku i na uczelni nie da się nie zauważyć
zwiększonej liczby młodych ludzi, którzy przybyli na krakowski AWF, w celu
pozyskania nowego pokładu wiedzy.
Przy dziekanatach zaczynają tworzyć
się kolejki zniecierpliwionych i ustawionych wężykiem po odbiór świeżych
indeksów, w bibliotece nie zamykają
się drzwi, a na sali gimnastycznej brak
miejsc już na przyszły tydzień. Wszystko to jest dowodem, że najwyższy czas
rozpocząć tradycyjnie nowy rok akademicki uroczystą inauguracją.
W owianej legendą auli gromadzą się
zaproszeni goście, pracownicy, nauczyciele akademiccy ubrani w długie togi

i my – studenci, przybyli z rozmaitych
części całej Polski. Najlepsi, znajdujący
się na najwyższych pozycjach listy wyników z egzaminu wstępnego, otrzymują gratulacje i osobiście odbierają indeksy. Nominacje habilitacyjne zostają
wręczone sześciu osobom, a grono naszej uczelni powiększa się o dwunastu
doktorów, którzy podczas uroczystości
składają ślubowanie. A wszystko to przy
barwnych dźwiękach, nawet dla najwybredniejszego ucha, Akademickiego
Chóru „Organum”.
Teraz pochłonięci zakuwaniem do
następnego kolokwium, szukaniem sposobu na nauczenie się mięśni w 3 dni,
czy opanowaniem przewrotu w tył do
stania na rękach, nie pamiętamy, że to
już kolejny rok, nowe zadania do zrealizowania i szansa na przeżycie niezapomnianych chwil związanych z czasem
studiowania. (pj)

Wykład inauguracyjny wygłosiła
dr hab. Halina Zdebska

prof. Szymon
Krasicki odznaczony
Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia
Polski

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Bronisława Czecha

Władze AWF Kraków
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90-lecie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Krakowie
90 lat temu w Krakowie
w Hotelu Francuskim miało
miejsce wydarzenie, o którym wszyscy sympatycy
sportu, czyli niewątpliwie
studenci AWF Kraków,
a zarazem Nasi Drodzy
Czytelnicy winni wiedzieć.
Otóż w tym krakowskim
hotelu odbył się zjazd założycielski Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Celem Komitetu było
wysłanie polskiej reprezentacji na Igrzyska
Olimpijskie do Antwerpii w 1920 roku. Niestety, z powodu wojny Rosja bolszewicką nie
udało się. Debiut Polski miał miejsce cztery
lata później w Paryżu. Natomiast pierwszy złoty medal na igrzyskach został zdobyty w Amsterdamie przez Halinę Konopacką w rzucie
dyskiem.
Od daty założenia PKOl minęło sporo czasu, jednak zarówno w 1919 roku, jak i dziś do
celów PKOl należy krzewienie idei olimpijskiej,
współpraca z MKOl, przygotowywanie reprezentacji na kolejne igrzyska, upowszechnianie
sportu. W tym, liczącym kilkadziesiąt lat okresie, Polacy zdobyli 63 złotych, 83 srebrnych
i 123 brązowych medali olimpijskich.
W 2009, a dokładnie 12.10.2009 PKOl
obchodził swoje 90-te urodziny. W całym
kraju w związku z tą okrągłą rocznicą organizowane był rozmaite imprezy sportowe
oraz konkursy wiedzy o tematyce olimpijskiej. W Warszawie, w Centrum Olimpijskim

12. października, czyli dokładnie w okrągłą
rocznicę powstania PKOl odbyły się uroczystości fakt ten upamiętniające. Jubileuszowa
Gala zgromadziła wielu naszych olimpijczyków – mistrzów oraz zdobywców zarówno
srebrnych, jak i brązowych medali.
W obchodach wielkiego jubileuszu nie
mogło zabraknąć również miasta studentów
– Krakowa, gdzie 3 dni wcześniej miała miejsce uroczystość związana z tą rocznicą. Rozpoczęto ją od mszy świętej na krakowskim
rynku w Kościele Mariackim, by następnie
udać się do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, gdzie odbywała się
dalsza część programu. Tam przedstawiono
rys historyczny polskiego ruchu olimpijskiego oraz początki Polskiej Akademii Olimpijskiej, która obchodzi 25-lecie istnienia,
a jej przewodniczącym jest obecnie prof.
Józef Lipiec. W trakcie uroczystości wręczono także medale Kalos Kagathos dla osób,
które po zakończeniu kariery sportowej nie
zaprzestały działalności w tej dziedzinie. W
ramach obchodów 90-lecia PKOl organizowany był Turniej Wiedzy o Olimpizmie.
Zwycięzcy konkursu na Rynku Głównym
otrzymali nagrody z rąk prezesa PKOl, Pana
Piotra Nurowskiego. Na zakończenie jubileuszu w Krakowie, w Hotelu Francuskim,
gdzie 90-lat temu miało miejsce spotkanie
założycielskie PKOl, zgodnie z tradycją,
podpisano odnowienie aktu założycielskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. (pj)

Z książki Przy twoim wieńcu kładę moją
pieśń. Dedykacje i wspomnienia olimpijskie.
Wydana z okazji 90-lecia PKOl

Marian Grześczak
On mię,
Ja go.
On mię. On mię.
Ja go.
On mię, mię, mię.
Ja,
gong.
Ja,
go, go, go, go.
On mię.
Ja,
go, go, go, go.
On,
gong.
On mię,
On mię.
Mię, mię, mię.
On mię.
Ja go
w ja ja.
On bęc.

Kalos Kagathos dla doc. dr Heleny Haliny Oszast
Kalos Kagathos w starożytnej Grecji
oznaczał ideał wychowania, człowieka charakteryzującego się harmonią duszy i ciała.
Dziś Medal Kalos Kagathos, który został zainicjonowany przez redakcję Tempa oraz
krakowską uczelnię, jest przyznawany cyklicznie od ponad 30 lat osobom ze świata
sportu, którzy osiągnęli sukces również poza
nim po zakończeniu kariery sportowej.
W tym roku podczas obchodzonych
w Krakowie jubileuszowych uroczystości związanych z 90-leciem powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostało nagrodzonych
tym szczególnym wyróżnieniem siedem osób.
Wręczenie medali odbyło się w Collegium Maius. Wśród uhonorowanych obok Jacka Bierkowskiego (3-krotnego medalistę MŚ w szabli), Mieczysława Nowickiego (2-krotnego
medalisty olimpijskiego, Prezesa UKFiS), czy
Bohdana Tomaszewskiego (słynnego dziennikarza sportowego), medal otrzymała Pani doc.
dr Helena Halina Oszast, która wielokrotnie
reprezentowała Polskę w koszykówce, a później przez wiele lat kierowała Zakładem Koszykówki na Naszej Uczelni. W związku z tym,
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iż jest to pierwsza osoba związana z Akademią
Wychowania Fizycznego w Krakowie, która
taką nagrodę otrzymała, na uroczystej gali nie
mogło zabraknąć prof. dr hab. Andrzeja Klimka – Rektora naszej Uczelni.
Pani H. Oszast związana jest ze sportem,
przez całe swoje dotychczasowe życie. Zaraz
po wojnie trenowała siatkówkę, koszykówkę
i lekką atletykę, oddając każdej z tych dyscyplin cząstkę siebie, gdyż sport zawsze był
Jej wielką pasją, której poświęcała się bez
reszty. Została kapitanem pierwszej drużyny
koszykarek krakowskiej Wisły, odnosząc z nią
znaczące sukcesy. Później w reprezentacji
Polski, kierowanej kolejno przez trenerów W.
Kłyszejko, T. Ulatowskiego i F. Grzechowiaka.
występowała na arenie międzynarodowej.
Po zakończeniu kariery sportowej przez
wiele lat działała jako trener grup młodzieżowych przyczyniając się tym samym do rozwoju sportu zarówno w Krakowie, jak i całej Polsce. Swoje wieloletnie doświadczenie
sportowe wykorzystała w pracy naukowej.
Na krakowskim AWF uzyskała najpierw tytuł
magistra, później doktora i docenta, publiku-

jąc jednocześnie wiele artykułów związanych
z tematyką koszykarską. Została kierownikiem Zakładu Koszykówki AWF Kraków i Jej
kariera zawodowa przez prawie 50 lat związana była z Naszą Uczelnią, gdzie darzona
była ogromnym szacunkiem tak ze strony
swoich współpracowników, jak i studentów.
Medal Kalos Kagathos, jaki został przyznany Pani doc. dr Halinie Oszast jest zatem
wyróżnieniem nie tylko dla Niej samej, ale
również dla naszej Alma Mater. (pj)

Źródło: www.aktualnosci.uj.edu.pl

Sesja naukowa
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medal pierre de coubertine'a,
czyli o olimpizmie z prof. Józefem Lipcem
Puls: W tym roku obchodzimy 90-tą
rocznicę założenia PKOl. Jest to bardzo
ważne wydarzenie dla ludzi związanych
ze sportem, ruchem olimpijskim…
Prof. zw. dr hab. Józef Lipiec: Takie
rocznice zdarzają się raz na 10 lat i powoli zbliżamy się do wielkiego jubileuszu
– stulecia komitetu. Pamiętajmy jednak,
że nasze, polskie rocznice są opóźnione
w stosunku do historii światowej, gdyż
Polacy wystartowali w igrzyskach dopiero w 1924 roku, czyli prawie 30 lat po
pierwszych igrzyskach ateńskich. Historia
olimpizmu przygarnęła nas, jako spóźnionego przechodnia razem z innymi
krajami Europy. W latach wcześniejszych
nasi rodacy brali udział w igrzyskach, ale
pod flagami innych krajów. Początkowo
nie mogliśmy reprezentować Polski we
własnych barwach, gdyż spotkaliśmy się
z ostrym sprzeciwem zaborców.
Puls: Podczas jubileuszowych uroczystości został Pan odznaczony medalem Pierre de Coubertine’a. Jak się Pan
czuł w gronie wyróżnionych?
J. L.: Polski ruch olimpijski obfituje
nie tylko w sukcesy sportowe zdobywane na boiskach, w halach, na wodach,
stokach narciarskich, ale jest również
bardzo mocno związany z działaniami
na polu kultury czy sztuki. Istnieje niepisany kanon, iż podobnym szacunkiem
otaczamy tych, którzy tworzą część kulturową wokół sportu, jak poeci, muzycy, filozofowie, architekci oraz samych
sportowców. Osoby wyróżnione tym
szczególnym medalem związane są od
wielu lat z ruchem olimpijskim. Zostałem posadzony w towarzystwie prof.
Wojciecha Zabłockiego, który był moim
bezpośrednim poprzednikiem na stanowisku prezesa tejże akademii, prof. Zofii
Żukowskiej – Przewodniczącej Polskiego Klubu Fair Play i Kajetana Hędzelka,
obecnego Prezesa Fundacji Centrum
Edukacji Olimpijskiej. Cała czwórka to
założyciele, a zarazem członkowie Polskiej Akademii Olimpijskiej i mówiąc
szczerze była to dla mnie wielka niespodzianka i ogromne zaskoczenie.
Puls: Odebrał Pan również Złoty
Wawrzyn w kategorii filozofia olimpizmu
za książkę Pożegnanie z Olimpią. To nie
pierwsza tego typu nagroda…
J. L.: Czuję się zaszczycony, że po
raz kolejny zostałem nagrodzony tym
wyróżnieniem. Mam jednak nadzieję,
że w przyszłości wawrzyny otrzymają
następne generacje ludzi, którzy tworzą
ogromnie wartościowe dzieła sztuki. Jest
mi szczególnie miło, że w tym roku Złote Wawrzyny dostały się m.in. Tadeuszowi
Różewiczowi, Marianowi Grześczakowi – wielkim poetom oraz Wojciechowi

Zabłockiemu w dziedzinie architektury.
Ciekawym zjawiskiem jest, że sport stał się
przedmiotem wspólnego namysłu wielu
dyscyplin. Cieszy, iż dobre miejsce w tym
działaniu zajmuje środowisku krakowskie.
Puls: Jako człowiek od wielu lat
związany z ruchem olimpijskim, czy nie
uważa Pan, że w dzisiejszym świecie
kreowanym przez media pojęcia takie
jak olimpizm, walka fair play nie zatraciły pierwotnego znaczenia?

J. L.: Moim zdaniem nie tylko nie
zatraciły, ale wręcz zyskały zupełnie
inny wymiar, niewyobrażalny dla wcześniejszych pokoleń. Na początku idea
olimpizmu była obecna w bardzo wąskich kręgach, dziś uczestniczą w niej
miliony ludzi. Sport rozszerzany przez
media stworzył nowego typu widowiska
o charakterze artystycznym i nie mam tu
na uwadze tylko imprezy otwarcia i zamknięcia igrzysk, ale również wspaniałą
architekturę, miasta olimpijskie, w których sport jest impulsem do rozwoju nowoczesnej infrastruktury. Myślę, że pomimo utraty pewnej intymności spotkań,
gdyż obecnie sport to system wielkich
widowisk, w których uczestniczy miliardowa publiczność, siła symboliki i swoistej, mediami podsycanej, wspólnoty
dążeń pozostała niezmieniona. Ludzie
nauczyli się tego, że na starcie wszyscy
są równi, że trzeba sprawiedliwie oceniać, wspomóc tych, którzy nie mają
środków na przygotowania olimpijskie.
Na stadionach zazwyczaj uwidacznia
się, nie sztucznie kreowana, lecz spontanicznie realizowana zasada braterstwa
między różnymi krajami, nawet jeśli są
skonfliktowane. Spróbujmy wyobrazić
sobie świat bez igrzysk… jest on o wiele
uboższy, ponieważ nie ma idei jednoczącej, a olimpizm jest taką ideą.
Puls: Dziękujemy za rozmowę.
Z prof. zw. dr hab. Józefem Lipcem
rozmawiała Paulina Janowiec

Z prac Senatu AWF
W bieżącym roku akademickim 2009/2010 odbyły się dwa posiedzenia Senatu. 23 września i 29
października. Pierwsze miało charakter organizacyjny. Powołano na nim m.in nowych członków komisji
na kadencję 2009 – 2012:
Członkiem Uczelnianej Komisji Oceniającej została dr hab. med. prof. nadzw. Edwarda Golca oraz
dr hab. Weronika Wrona – Wolny. Na sekretarza tej komisji powołano Panią Małgorzatę Damasiewicz.
Dr hab. med. prof. nadzw. Olgierd Smoleński oraz dr hab. prof. nadzw. Roman Nowobilski zostali członkami Odwoławczej Komisji Oceniającej, a dr hab. prof. nadzw. Ryszard Winiarski przewodniczącym
Senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Spraw Socjalnych. Na członków Uczelnianej Komisji
Wyborczej powołano dr Renatę Marks – Moskalewicz, dr Romana Kowalskiego, dr Michała Spiesznego,
a przewodniczącą została dr Dorota Gazurek. Dr hab. prof. nadzw. Ryszard Wasztyl został członkiem
Senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Organizacji Uczelni, a dr hab. prof. nadzw. Maria Zawisło
członkiem Kolegium Wydawniczego. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę mgr inż. Anety Rudziejewskiej-Rudziewicz na stanowisko Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Podczas październikowego posiedzenia, które miało miejsce 29 października 2009 roku Senat podjął
uchwałę na wniosek Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, w związku z powołaniem z dniem
1 października 2009 roku Wydziału Turystyki i Rekreacji, o zniesieniu z dniem 30 września 2009 roku
Instytutu Turystyki i Rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz utworzeniu w Instytucie Fizjologii
Człowieka Zakładu Teorii i Praktyki Postępowania Korekcyjnego.
Na wniosek Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji przekształcono z dniem 1 listopada 2009 roku na
Wydziale Turystyki i Rekreacji Katedrę Odnowy Biologicznej w Katedrę Rekreacji i Odnowy Biologicznej
oraz utworzono w niej dwa zakłady: Zakład Metodyki Rekreacji i Zakład Odnowy Biologicznej. Natomiast w Katedrze Humanistycznych Podstaw Turystyki powstał Zakład Historii i Organizacji Rekreacji.
Podjęto uchwałę o wpisaniu do katalogu kierunków studiów kierunku „Terapia zajęciowa”, a Senat upoważnił władze Uczelni do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem
o wpisanie do katalogu kierunków studiów kierunku „Terapia zajęciowa”.
Uchwalono również Regulamin pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub
w części z opłat.
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Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji

prywatnych – sesja naukowa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyła się sesja naukowa, w której
miałam przyjemność uczestniczyć. Sesja została zorganizowana w ramach 50 rocznicy
powstania Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele bibliotek naukowych, publicznych,
muzealnych, archiwów państwowych oraz
prywatnych, gromadzących pamiątki związane z historią sportu i kultury fizycznej.
Na ramowy program sesji złożyło się kilkanaście referatów uzupełnionych w większości ciekawymi prezentacjami posiadanych zbiorów i kolekcji, zaplanowano również zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum
Sportu i Turystyki oraz wystawy czasowej.
Referat „O książkach i bibliotece” wygłosił prof. Kajetan Hądzelek reprezentujący Fundację Centrum Edukacji Olimpijskiej
z Warszawy. Pretekstem do tych rozważań
było „ogłoszenie” przez przedstawiciela wydawnictwa Human Kinetics końca książki
drukowanej i zapoczątkowanie nowej ery
książki elektronicznej. Profesor Hądzelek
w swoim wystąpieniu bardzo szczegółowo
omówił historię literatury dotyczącej kultury fizycznej i sportu na świecie i w Polsce,
podkreślając rolę książki – symbolu. Zwrócił
uwagę na jej uniwersalność, nie pomijając
roli bibliotek w gromadzeniu i upowszechnianiu książki. Zwrócił również uwagę na
ciągle aktualne treści zawarte w omawianych
książkach drukowanych podważając tezę
o zmierzchu książki drukowanej.
Kolejny blok trzech referatów zdominowali pracownicy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Pierwszy z nich autorstwa
Hanny Jeznak „Starodruki w zbiorach
Biblioteki i Archiwum MSiT” przybliżył
słuchaczom najcenniejsze zbiory Biblioteki, czyli dwanaście starodruków polskich
i zagranicznych, z których najstarszy ma
blisko pięćset lat. Najstarszym posiadanym przez Bibliotekę starodrukiem jest
niemiecka księga turniejowa, zawierająca
opisy 36 walk rycerskich. Bardzo cennym
starodrukiem jest poświęcona hippice
praca Krzysztofa Drohostajskiego opublikowana w języku polskim w 1603 roku.
Kolejne wystąpienie w tym bloku dotyczyło
„Sportu w obozach jenieckich na podstawie kolekcji archiwaliów za zbiorów Biblioteki i Archiwum Dokumentów MSiT”,
które przygotowała Agata Grabowska. Na
uwagę zasługuje fakt, że dokumentami na
podstawie których powstały referat i prezentacja zainteresowała się stacja TV NBC,
czego efektem jest materiał filmowy. W
trakcie prezentacji, omawiając wszystkie
aspekty sportu w stalagach i oflagach, Agata Grabowska przypomniała zebranym, że
nie brakuje zwolenników uznania za pełnoprawne Igrzyska Olimpijskie – Igrzysk
Obozowych. Kolejny referat został przygotowany przez Krzysztofa Włodarczyka
i nosił tytuł: „ Dyplomy sportowe w zbiorach Biblioteki i Archiwum Dokumentów
MSiT”. Autor zaprezentował najciekawsze
z 1202 posiadanych przez Muzeum unikal-

kowie autorstwa Barbary Mikuszewskiej-Kamińskiej i Janiny Suchoń.
Drugi dzień sesji otworzyły wystąpienia
przedstawicieli Archiwów Państwowych.
Pierwszy referat wraz z prezentacją autorstwa
Iwony Fischer z Archiwum Państwowego
w Krakowie „Materiały archiwalne dotyczące sportu i kultury fizycznej w zbiorach
archiwów państwowych” wprowadził słuchaczy w tajniki sztuki korzystania z zasobów
archiwalnych. Autorka zwróciła uwagę na
ogrom dokumentów (23 miliony) będących
w posiadaniu archiwów państwowych, omówiła rodzaje akt : urzędów central. W wyszukaniu właściwych archiwaliów pomagają
bazy archiwów państwowych : SEZAM, IZA
(inwentarz zespołu archiwalnego), ELA (wykazy, kartoteki dotyczące grup zawodowych
i konkretnych osób). Wymienione bazy oraz
Narodowe Archiwum Cyfrowe (baza on-line
fotografii archiwalnych) są dostępne na stronach internetowych: www.archiwa.gov.pl
Wątek dokumentów archiwalnych kontynuował przedstawiciel Archiwum Państwowego w Poznaniu Andrzej Choniawko
przedstawiając referat „ Baza źródłowa dotycząca sportu i kultury fizycznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu”. Kolejny
punkt programu drugiego dnia sesji stanowiło wystąpienie Emilii Słomianowskiej-Kamińskiej reprezentującej Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie „Sport w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego
BUW : sport i polityka”. Spośród zgromadzonych 3200 jednostek inwentarzowych,
do prezentacji autorka wybrała najciekawsze plakaty i afisze będące dokumentami
życia społecznego, a jednocześnie znakomicie ilustrujące historię sportu polskiego
z polityką w tle. Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego miała na sesji jeszcze jedną
przedstawicielkę, Zofię Kajczuk z referatem
„Sport w grafice dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach Gabinetu Rycin
BUW”. Autorka zaprezentowała najciekawsze z posiadanych grafik i rycin z okresu międzywojnia. Trzeba podkreślić fakt, że
posiadane przez Gabinet Rycin BUW zbiory
są unikalne, a znaczna część prac dokumentuje sport i różne jego dyscypliny w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. Kolejny referat zaprezentowała przedstawicielka
Archiwum Państwowego m. st. Warszawy
Małgorzata Sikorska na temat : „Wydarzenia sportowe w Warszawie w latach 19101930 w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego”. Autorka przedstawiła wiele fotografii autorstwa Zdzisława Marcinkowskiego,
z kilku tysięcy posiadanych przez Archiwum
część dotyczy sportu, między innymi wyścigów rowerowych, jakie z pasją fotografował
Marcinkowski. Autor zdjęć był amatorem,
część fotografii wykonywał spontanicznie,
nie prowadził katalogów i nie zostawił informacji czyje wizerunki fotografował i kiedy.
W celu uporządkowania kolekcji i zbioru
negatywów pracownicy archiwum wykonali ogromną pracę, próbując ułożyć zdjęcia
chronologicznie.

Kacz Edward: Gry i zabawy młodzieży oraz znaczenie ich w wychowaniu. Lwów 1895 (ze zbiorów
Biblioteki Głównej AWF w Krakowie)

nych dyplomów sportowych. Spora część
kolekcji (299 dyplomów) pochodzi sprzed
wojny, 49 z okresu okupacji i te często dokumentują sport obozowy.
Kolejny blok referatów był zdominowany przez przedstawicieli bibliotek szkół
wyższych, przede wszystkim AWF-ów
i bibliotek uniwersyteckich. Przypadł mi
w udziale zaszczyt i przyjemność zarazem
reprezentowania na Sesji Biblioteki Głównej naszej Uczelni z referatem „Księgozbiór
XIX-wieczny ze zbiorów Biblioteki AWF –
sport i kultura fizyczna”. Moim zamierzeniem było przypomnieć historię kształcenia
uniwersyteckiego nauczycieli wychowania
fizycznego w Polsce i pokazać nasze najcenniejsze zbiory. Dwie, moim zdaniem,
ciekawe książki zaprezentowałam w oryginale, były to : Jędrzeja Śniadeckiego O
fizycznych wychowaniu dzieci z 1867 roku
i Edwarda Kacza Gry i zabawy młodzieży
oraz znaczenie w ich wychowaniu z roku
1895 z piękną dedykacją dla Henryka Jordana : „Wielmożnemu Panu Dr Henrykowi
Jordanowi Prof. Uniw. Jag. w dowód czci
i szacunku poświęca autor”. Pozostałe XIXwieczne zbiory zostały pokazane w formie
prezentacji z wykorzystaniem współczesnej
techniki i tak spotkało się stare i nowe…
Kolejne wystąpienie przypadło reprezentantom Biblioteki Głównej warszawskiej
AWF. Referat autorstwa Magdaleny Kobusz,
Mirosławy Matejkowskiej i Andrzeja Sokalskiego „Polskie czasopisma i książki dotyczące kultury fizycznej wydane do 1939
roku w zbiorach Biblioteki Głównej AWF
w Warszawie” przedstawił ostatni z autorów. Podobnie, jak w przypadku większości
wystąpień, referat uzupełniała prezentacja

przybliżająca najcenniejsze czy najciekawsze dzieła ze zbiorów biblioteki. Kolejny referat „Sportowe miscellanea w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”
którego autorka Bożena Świstek-Oborska
reprezentowała Bibliotekę Uniwersytetu
Poznańskiego, pozwolił chociaż pobieżnie
zapoznać się z kolekcją Kaiser Wilhelm Bibliotek, czyli niemieckiej Biblioteki Cesarza
Wilhelma. Kolejne wystąpienie to czas dla
Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu, którą
reprezentowała Aleksandra Surdyk z referatem „Zbiory Biblioteki Głównej AWF
w Poznaniu”, uzupełniony ciekawą prezentacją. Autorka pochwaliła się najcenniejszymi zbiorami Biblioteki, przede wszystkim
starodrukiem z 1601 roku autorstwa Hieronymusa Merculiasa : De arte gymnastica
libri sex oraz kolekcjami specjalnymi : Piasecciana (ok. 1000 tytułów) i Jordaniana.
Wymienione zbiory stanowią spuściznę po
Eugeniuszu Piaseckim, a pamiątki składają się z broszur, fotografii, listów, notatek,
wycinków z prasy, projektów ogródków
jordanowskich. Piasecciana, Jordaniana,
starodruk i osiem tytułów XIX-wiecznych są
dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Program przewidywał jeszcze promocję katalogu Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie przygotowanego przez Hannę
Jeznak i Barbarę Mikocką. Autorki wykonały
benedyktyńską pracę opracowując katalog.
Warto wspomnieć, że pomysł na wydawnictwo narodził się kilka lat temu, kiedy do
Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki trafiła
„nasza” Bibliografia dziewiętnastowiecznego
księgozbioru Biblioteki Głównej AWF w KraCiąg dalszy na str. następnej

Ostatni blok wystąpień rozpoczął Robert Gawkowski z Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego referatem na temat „Działalność wydawnicza przedwojennych klubów sportowych”. Autor przedstawił historię Akademickiego Przeglądu Sportowego,
który ukazuje się do dzisiaj, a także innych
periodyków lokalnych. Najstarszym było
pisane ręcznie i odbijane na powielaczu
Echo. Kolejnym w programie wystąpieniem
był referat Marii Rotkiewicz „Sport kobiet
w moim archiwum prywatnym” Autorka
jako jedyna spośród uczestników sesji „reprezentowała” swoje domowe archiwum,
a że jest historykiem sportu, byłą zawodniczką w lekkiej atletyce i skokach do wody,
wielką propagatorką i znawczynią sportu
kobiecego, jak mało kto posiada zbiory dokumentujące dokonania kobiet. Kolejne wystąpienie Jacka Bogusiaka z Muzeum Sportu

i Turystyki w Łodzi „Archiwum Łódzkiego
Klubu Sportowego” Autor przybliżył materiały z archiwum klubu sportowego, którego
historia i działalność są jego wielką pasją.
Wyrazem tych zainteresowań jest praca
Łódzki Klub Sportowy w fotografii. Ostatni
według programu sesji referat Janiny Saffarini z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ochota
w Warszawie „Znaki książkowe w zbiorach
Warszawskiej Galerii Exlibrisu” pozwolił
poznać bogate zbiory tej prężnie działającej
od lat Galerii współpracującej z autorami,
grafikami i kolekcjonerami exlibrisów.
Podsumowując, warto podkreślić wielkie bogactwo zbiorów dotyczących sportu
i kultury fizycznej w różnych instytucjach,
nie tylko bibliotekach, ale także muzeach
i archiwach.
Renata Kamińska-Włodarczyk

RECENZJA PODRĘCZNIKA
„DEUTSCH IM HOTEL”
Podręcznik Deutsch im Hotel wydany przez Max Hueber Verlag jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, które opanowały język niemiecki
w zakresie podstawowym (na poziomie
A1 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). Jego autorkami są Paola Barberis oraz Elena Bruno.
Skierowany jest on przede wszystkim
do uczniów i studentów ze szkół hotelarskich i turystycznych oraz do osób już
zatrudnionych w hotelarstwie i w sektorze
turystycznym. Materiał zawarty w podręczniku nadaje się do zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka niemieckiego, jak również do samodzielnej nauki.
Deutsch im Hotel składa się z dwóch
części: jednej – dialogowej pt. Gespräche
führen, która koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia oraz drugiej –
pt. Korrespondenz führen , która rozwija
umiejętność pisania listów branżowych.
Deutsch im Hotel – Gespräche führen przedstawia autentyczne sytuacje
dialogowe, z którymi styka się pracownik
branży hotelarskiej i turystycznej.
W Gespräche führen znajdziemy także opis hoteli i świadczonych przez nie
usług, a to w postaci autentycznych tekstów z katalogów biur podróży.
Recepcja hotelu, biuro podróży i informacja turystyczna to miejsca, w których toczą się rozmowy, proponowane
przez podręcznik jako wzorcowe. Dużą
wagę autorki przywiązują do serwisu telefonicznego. Podręcznik uczy zamawiania dań w kawiarni i restauracji.

Dydaktyczne opracowanie nagranych
na kasetę rozmów oraz autentycznych
tekstów prowadzi stopniowo do autonomicznej produkcji własnych dialogów.
W końcowej części Gespräche führen uczący się znajdą grę dydaktyczną,
praktyczne ćwiczenia fonetyczne wraz
z nagraniami, wyjaśnienia zagadnień
gramatycznych oraz transkrypcje wszystkich dialogów z kaset.
W części zatytułowanej Deutsch im
Hotel – Korrespondenz główny nacisk
położony jest na pisemne komunikowanie się wymagane w branży turystycznej. Podręcznik ten omawia wszystkie
fazy korespondencji pomiędzy hotelem,
gościem i biurem podróży. Ćwiczenia
i zadania są ukierunkowane na praktykę
i prowadzą stopniowo do samodzielnego
rozumienia czytanej korespondencji i do
pisania listów w sposób efektywny i komunikatywny.
Uczący się ma do wykonania wiele
praktycznych ćwiczeń w oparciu o przykłady listów zawierających: zapytanie,
ofertę pobytu, odpowiedź odmowną, rezerwację pobytu w hotelu, potwierdzenie
rezerwacji, rezygnację z pobytu, ewentualnie zmianę rezerwacji i jej potwierdzenie, rozliczenie za wykonane usługi, reklamację oraz odpowiedź na reklamację.
Podręcznik Deutsch im Hotel jest
realizowany od kilku lat z dobrym skutkiem na zajęciach języka niemieckiego na kierunku Turystyka i Rekreacja
w AWF w Krakowie.
Sylwia Wojciechowska
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TRZECI WYDZIAŁ,
czyli rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Winiarskim
Puls: W trwającym roku akademickim
Instytut Turystyki i Rekreacji stał się samodzielnym wydziałem obok dwóch już istniejących,
co o tym zadecydowało?
prof. dr hab. Ryszard Winiarski: Bezpośrednim celem powstania wydziału był
nie tylko rozwój kształcenia na kierunku turystyki i rekreacji, ale też cel organizacyjny.
Jesteśmy pierwszą Akademią Wychowania
Fizycznego w Polsce, która przekształciła
się w uczelnię trzywydziałową. Dzięki temu
stwarzamy sobie lepsze perspektywy, aniżeli uczelnia, która miałaby tych wydziałów
mniej. Nasz nowy, liczący 13 samodzielnych
pracowników naukowych, 41 doktorów i 21
magistrów wydział chce jednak nawiązywać
do tradycji - pierwszego studium turyzmu
powstałego w 1936 roku w Krakowie na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz do funkcjonującego przed laty wydziału turystyki
i rekreacji na naszej uczelni.
Puls: Czym na dzień dzisiejszy może
pochwalić się nowo utworzony wydział?
R. W.: Wydział TiR składa się obecnie
z 16 zakładów naukowych, które wchodzą w skład pięciu katedr. Każda z nich
kierowana jest przez doświadczonych profesorów, co gwarantuje rozwój naukowy
naszych pracowników. Jesteśmy jednym
z wiodących ośrodków kształcących kadry
w zakresie turystyki. Dotyczy to zarówno
ilości samodzielnych pracowników, jak i doskonałych baz danych z zakresu turystyki,
dobrze wyposażonej biblioteki. Skupiamy
naukowców reprezentujących różne dziedziny, dzięki czemu możemy podejmować
międzydyscyplinarne problemy.
Puls: Jakie cele chciałby Pan zrealizować w najbliższej przyszłości, na co mogą
liczyć studenci?
R. W.: Chcemy dokonać modyfikacji
planu studiów, aby znalazła się tam większa
ilość przedmiotów do wyboru. W najbliższej
przyszłości mamy zamiar uruchomić różne
ścieżki kształcenia w postaci studiów podyplomowych, kursów, wprowadzić nowe
specjalizacje m.in. dotyczące zarządzania
i kształcenia w zakresie spa and wellness.
Będziemy również podejmować starania, aby uzyskać prawa doktoryzowania na
wydziale.
Jesteśmy w czołówce kształcącej kadry
w zakresie turystyki i rekreacji i naszym założeniem jest, aby tę lokatę w odniesieniu
do innych tego typu placówek w Polsce co
najmniej utrzymać.
Puls: Turystyka i Rekreacja jest coraz
częściej wybierana spośród rozmaitych ofert
studiów wyższych, czy można zatem przypuszczać, że zwiększy się liczba miejsc na
tym kierunku, na naszej Uczelni?
R. W.: Jeśli spojrzymy poza nasze podwórko na Oxford, czy Cambridge, czyli
uczelnie kojarzące się z bardzo wysoką jakością kształcenia, to ilość przyjętych na studia stanowi tylko niewielką część kandyda-
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tów, którzy chcieliby tam studiować. Dzięki
temu dokonywana jest selekcja i większa
możliwość wyboru najlepszych. Celem powinna być dbałość o jakość, a nie o ilość,
gdyż jest to gwarantem prestiżu uczelni
w środowisku. Na naszym wydziale obecnie

studiuje prawie 2000 osób. Liczba, ta raczej
nie wzrośnie, biorąc pod uwagę zarówno
nasze możliwości kadrowe jak i lokalowe,
a zasadą, którą chciałbym się kierować to
promować i nagradzać tych najlepszych, bo
oni stanowią wizytówkę uczelni.
Puls: Czy studenci po skończeniu TiR
mają szansę na znalezienie pracy? Czy istnieje na polskim rynku pracy zapotrzebowanie na pracowników w branży turystycznej?
R. W.: Turystyka jest przemysłem XXI
wieku i obok informatyki ma największą
dynamikę rozwoju, zatem zapotrzebowanie
na ludzi zajmujących się organizacją turystyki będzie się stopniowo powiększało. Nasi
absolwenci otrzymują solidne wykształcenie
w zakresie biznesu i są na dobrej pozycji
startu zawodowego. Badania z ubiegłych lat
pokazują, że tylko niewielka liczba absolwentów ma problemy ze znalezieniem pracy. Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia
nasi studenci mają różne możliwości doskonalenia i stosunkowo łatwo mogą dostosować się do oczekiwań pracodawców.
Puls: Dziękuję za rozmowę.
Z prof. dr hab. Ryszardem Winiarskim
rozmawiała Paulina Janowiec

PPraktyczna i pomocna publikacja
W
Wśród
wielu publikacji, jakie ukazują się w naszym uczelnianym
w
wydawnictwie, warto zwrócić uwagę na pracę Jana Blecharza
SSportowiec w sytuacji urazu fizycznego, wydaną w 2008 roku.
JJest to publikacja naukowa w pełnym tego słowa znaczeniu, którra charakteryzuje się przystępnym językiem, jest – co rzadko się
zzdarza w tego typu literaturze – atrakcyjna czytelniczo, po prosstu jest ciekawa. Poruszono w niej, niezwykle ważny i niełatwy,
ttemat obrażeń sportowych. Sposób jego realizacji, ma wymiar
b
bardzo praktyczny, gdyż studium podzielone jest na dwie części:
tteoretyczną i empiryczną.
Pierwsza, to efekt pracy autora oraz rozległej lektury przedm
miotu; bibliografia zawiera ponad 350 pozycji. Nie świadczy to
jjednak o jej odtwórczości.
Autor zamieścił w książce szereg wypowiedzi zawodników,
którzy ulegli najrozmaitszym kontuzjom i urazom; doświadczyli obrażeń podczas rywalizacji. Czytając je, można dowiedzieć się, jak różne są reakcje ludzi na tego typu doświadczenie. Czytelnik
może uzmysłowić sobie, że kontuzja jest zjawiskiem niezwykle złożonym, angażującym nie tylko
zawodnika i personel medyczny, lecz także szereg innych osób - fizjoterapeutów, trenerów, innych
zawodników czy rodzinę poszkodowanego.
Książka adresowana jest wyłącznie nie tylko do studentów kierunku wychowanie fizyczne,
którzy są lub będą trenerami. Przydatna okaże się również przyszłym fizjoterapeutom, opiekującymi się osobami po urazach, ale także studiującym turystykę i rekreację, gdzie również mogą
mieć styczność z kontuzjami.
Analizując każdy rozdział, chciałem patrzeć na tytuł krytycznie. Pierwsza rzecz jaka nasunęła mi
się na myśl, to powtarzanie treści. W jednej części, zostały ponownie zaznaczane te same wnioski co
w kolejnej. Niewątpliwie uznałem to za minus. Jednak zastanawiając się nad sensem tego zabiegu
doszedłem do wniosku, że sprawia on, iż książki można używać wyrywkowo, sięgając po konkretny
rozdział, co znów korzystnie wpływa na jej praktyczność. Druga negatywna myśli nie przyszła.
Część - mająca formę pracy badawczej - empiryczna sprawia, że nie tylko można czerpać
zeń wiedzę, ale także poznać narzędzia które stworzył i którymi posługiwał się prof. nadzw. dr
hab. Jan Blecharz. Dzięki temu pozycja może stać się inspiracją i źródłem wskazówek do realizacji
pracy dyplomowej. Pomocna okaże się również, gdy sami doznamy urazu, ułatwiając zrozumienie
procesów jemu towarzyszących.
Mnie pomogły na pewno.
deem
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Nominacje profesorskie
17 listopada w Pałacu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zostały wręczone
nominacje profesorskie 137 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.
Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że w gronie wyróżnionych znalazło się
dwóch pracowników naszej uczelni.
Z rąk ministra Macieja Łopińskiego
– Szefa Gabinetu Prezydenta RP nominacje odebrał prof. dr hab. Aleksander Tyka
i prof. dr hab. Ryszard Żarów.
Prof. dr hab. Aleksander Tyka z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie
związany jest od kilkudziesięciu lat. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich oraz kieruje Zakładem Fizjologii i Biochemii. Jego zainteresowania badawcze od
początku związane były z fizjologią rozwojową, środowiskową i fizjologią sportu. Jest
autorem wielu prac naukowych oraz ponad
70 ekspertyz z badań sportowców kadry
narodowej w różnych dyscyplinach sportu.
Jest członkiem wielu organizacji naukowych
i społecznych, w tym Polskiego Towarzystwa
Naukowego Kultury Fizycznej, Polskiego
Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Jako zasłużony Działacz Kultury Fizycznej otrzymał
Brązową Odznakę i Srebrny Krzyż Zasługi.

Prof. dr hab. Aleksander Tyka

Prof. dr hab. Ryszard Żarów

Prof. dr hab. Ryszard Żarów w 1975
roku ukończył studia wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego
w Krakowie, a pięć lat później socjologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kieruje Katedrą Antropologii na naszej uczelni.
W latach wcześniejszych pełnił funkcję Prodziekana, a później do 2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego. Zajmuje się

biologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży
i osób dorosłych. Jest członkiem Polskiego
i Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa
Kultury Fizycznej, Komitetu Antropologii
PAN. Autor ponad 70 publikacji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

„M” dla trenerów klasy mistrzowskiej
Dnia 29.10.2009 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów trenerom klasy mistrzowskiej. Pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, którzy otrzymali tytuł trenera klasy mistrzowskiej w roku
akademickim 2008/2009 to:
Dr Dorota Ambroży – pracuje w Katedrze Teorii i Metodyki Gimnastyki. Wieloletnia zawodniczka (klasy mistrzowskiej) KKS Olsza Kraków.
Posiada uprawnienia sędziego związkowego oraz tytuł trenera klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej i trenera w gimnastyce artystycznej
i sportowej. Instruktorka i sędzia fitness oraz wychowawca mistrzowskich
zawodniczek w fitness i aerobiku sportowym. Była trenerka zawodniczek
KORONY Kraków w gimnastyce sportowej.
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Ambroży jest obecnie Kierownikiem
Katedry Teorii i Metodyki Gimnastyki. Uprawiał sztuki i sporty walki (mistrzowski stopnie zaawansowania w judo, ju-jitsu, karate). Wicemistrz
świata w karate. Sędzia klasy międzynarodowej w ju-jitsu i karate. Trener
judo, gimnastyki sportowej, ju-jitsu. Specjalista w zakresie teorii sportu.
Dr Bogdan Ciućmański – pracownik Zakładu Teorii i Metodyki Piłki
Nożnej. Jest autorem pracy dyplomowej: Trening wybranych zdolności
percepcji wzrokowej a skuteczność gry młodych piłkarzy nożnych.
Dr Krzysztof Latinek – obecnie Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki
Gimnastyki. Napisał pracę dyplomową na temat Analiza trójwymiarowa,
jako przykład systemu obiektywnej oceny techniki w gimnastyce sportowej, na przykładzie przerzutu w tył.
Dr hab. Mariusz Ozimek jako zawodnik specjalizował się w biegach
krótkich na dystansie 100 i 200 m. Karierę sportową rozpoczął w KS „Iskra”
w Białogardzie. W latach 1981 – 1992 lekkoatleta, jeden z czołowych polskich sprinterów. Mistrz Polski seniorów w biegach sprinterskich w 1990 roku.
Obecnie Kierownik Zakładu Treningu Sportowego i Rekreacyjnego w Lekkiej
Atletyce, a także Prodziekan ds. Sportu i Studiów Niestacjonarnych.
Dr Bogdan Sakowicz od 1988 roku zajmował się karierą tenisową
swojej córki, która zdobyła około 40 tytułów Mistrzyni Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, a w 2006 roku znalazła się na 138 miejscu
na liście WTA. W 1990 był prezesem Małopolskiego Związku Tenisowego, w 2007/2008 r. v-ce prezesem ds. szkolenia. Członek Kolegium
Trenerów Polskiego Związku Tenisowego. Obecnie Kierownik Zakładu
Teorii i Metodyki Tenisa i Gier krakowskiej AWF.

Dr Michał Spieszny czynnie uprawiał piłkę ręczną w PM Tarnów,
II i III ligowym AZS – AWF Kraków, II ligowym AZS Środowisko Kraków.
Trener III ligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn AZS Środowisko Kraków, z którym uzyskał awans do II ligi. Prowadził zespół juniorów KS Hutnik Kraków oraz pierwszoligowy zespół piłki ręcznej kobiet Cracovii. Vice
Prezes ds. Sportowych Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Kierownik
Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej.
Mgr Ryszard Tabor czynie uprawiał piłkę ręczną w MKS i BKS
Bochnia, II i III ligowym AZS-AWF Kraków, II ligowej Garbarni Kraków,
II ligowym AZS Środowisko Kraków. Trener AZS-AWF Kraków, Garbarni
Kraków Z zespołem juniorów BKS Bochnia zdobył VI miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, awans do I ligi. Od roku 2007 trener drugoligowego SDFP „Kusy” Kraków. Pracownik Zakładu Teorii i Metodyki Piłki
Ręcznej.
W roku akademickim 2007/2008 tytuł trenera klasy mistrzowskiej
uzyskali także: dr Zbigniew Rolski pracownik Katedry Teorii i Metodyki Sportów Wodnych oraz dr Wacław Mirek pracownik Katedry Teorii
i Metodyki Lekkiej Atletyki krakowskiej AWF.

15

Z życia studenta...

AWF

Biedny jak student?! (Odc.1)
Czy dziś, w mieście pełnym możliwości jakim jest Kraków, powyższe
stwierdzenie ma nadal racje bytu? Moim
zdaniem, zdecydowanie nie! Według
mojego doświadczenia pieniądze leżą
na ulicy, trzeba tylko nieco chęci by się
po nie schylić…
Okres studiów to czas mozolnego
zdobywania wykształcenia oraz równocześnie, najlepszy, najbardziej zabawowy
okres w życiu. Tylko od nas samych zależy,
jak ten czas wykorzystamy. Miasto, w którym przyszło nam studiować, jest kulturalnym i imprezowym centrum Polski, garściami można czerpać z możliwości, które
przed nami otwiera. Nie myślcie jednak,
że autor tego tekstu to naiwny marzyciel,
który zapomniał o tym że życie to nie bajka i że wszystko kosztuje. Pieniądze, trywialny bufor, który często dzieli nas od realizacji marzeń. Oczywiście dla studenta
ważnym czynnikiem jest czas. Dużą część
dnia spędzamy na uczelni, ale
powiedzmy sobie szczerze, poza
gorącym okresem, jakim jest
sesja, po zajęciach spora część
z nas walczy z nudą w najlepszym wypadku zbijając bąki.
Jaka wiec musi być ta praca
dla żaka? Przede wszystkim jej
grafik powinien być elastyczny
niczym gimnastyk cyrkowy i/
lub ograniczać się do pojedynczych „pracujących sesji”. Nie
oszukujmy się, najczęściej tego
typu zajęcia nie będą rozwijały
naszej osobowości ani nadawały się, by figurować w naszym
cv, lecz zapewnią zastrzyk tak pożądanej gotówki. A o to przecież głównie
chodzi! Jedyne czego na pewno można
się dzięki nim nauczyć to systematyczność oraz sumienność - cenna lekcja
dla tych którzy nigdy wcześniej nie parali się takim przyziemnym zajęciem jak
zarobkowanie. Większość z was pewnie
w tym momencie marszczy brwi, puka
się w czoło mówiąc „w dobie recesji
tak ciężko o zarobek, poza tym kto by
chciał zatrudnić studenta dyspozycyjnego tylko od czasu do czasu?!”. Myśląc
tak jesteście w błędzie! Dla wielu pracodawców status studenta jest dodatkowym atutem. Bynajmniej nie wynika to
z ich altruistycznego podejścia do młodzieży, lecz z wymiernych korzyści przy
rozliczaniu z ZUSem.
Jako doświadczony poszukiwacz
dodatkowego zarobku oraz student zaprawiony w boju o lepsze dzisiaj i dobrobyt, chciałem przedstawić Wam
kilka pomysłów jak poprawiać swoją sy-
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tuacje finansową podczas studiów. Oto
pierwsza z nich, idealnie skrojonych na
miarę studenta:
Oferta agencji pracy tymczasowej:
Na terenie Krakowa funkcjonuje
kilka tego typu firm, chociażby: grupa
ITC, InterKadra, Benefit, GoWork, Jobman itp. Za ich pośrednictwem bez
problemu znajdziecie zajęcie dorywcze
na terenie Krakowa. Oferowana przez
nie praca nie jest trudna, nie wymaga
specjalnych kwalifikacji czy przygotowania. Jedyne czego potrzebujesz to:
status studenta, wiek w przedziale 1626 lat i chęć do pracy.
Tak zwani pracownicy leasingowi
są obecnie powszechnie poszukiwani przez wielu różnych pracodawców.
Najczęściej oferowane stanowiska to:
hostessa, roznosiciel ulotek, kasjer, pracownik fizyczny, sprzedawca czy pomoc biurowa.

Jedynym kryterium, które może
Cię dyskwalifikować przy niektórych
ofertach jest brak aktualnej książeczki
sanepidowskiej. Ale i na to jest rada,
niektóre agencje w zamian za przepracowanie określonej ilości godzin
w miesiącu oferują bezpłatne wyrobienie powyższego dokumentu. Można skorzystać z tej okazji bądź zrobić
to na własną rękę. Jako doświadczony
student-pracoposzukiwacz radzę zająć
się tym od razu, ponieważ znacznie
poszerza to wachlarz oferowanych stanowisk.
Aby podjąć prace dorywczą oferowaną przez jedną z agencji najlepiej,
zjawić się osobiście w ich biurze. Trzeba pamiętać, by uzbroić się w odpowiednie dokumenty (dowód osobisty,
ważna legitymacje studencka, numer
NIP, numer konta bankowego oraz
książeczki sanepid - jeśli taką posiadasz). W rozmowie z pracownikiem
należy określić, jaka praca nas intere-

suje, kiedy jesteśmy dyspozycyjni i jaki
rejon miasta jest dla nas najdogodniejszy. Teraz pozostaje tylko umówić
się na określony termin, odpracować
swoje i zainkasować gotówkę (a raczej przelew na koniec miesiąca)! Nie
radzę się wymigiwać od wcześniej
zawartej umowy, gdyż grożą za to dotkliwe konsekwencje finansowe. Jeśli
zdarzy się coś nieprzewidzianego i nie
możemy stawić się do pracy, należy jak
najszybciej zadzwonić do biura i poinformować o zaistniałej sytuacji. Zazwyczaj panie po drugiej stronie słuchawki
są sympatyczne i wyrozumiałe. Stawka
godzinowa to nie żadne kokosy i waha
się w zależności od zajęcia miedzy 6,5
a 10zł na rękę. Sam przez kilka miesięcy dorabiałem sobie za pośrednictwem
grupy ITC. Czasem praca była ekscytująca niczym ostatnie poczynania naszych reprezentacyjnych piłkarzy nożnych. Zdarzały się również fuchy, które z perspektywy czasu
wspominam z uśmiechem na
twarzy i śmiało nadają się na
anegdoty opowiadane przy
piwie. Podczas mojej przygody z agencją pracy tymczasowej tylko jeden raz spotkała
mnie nieprzyjemna sytuacja.
Mianowicie, pewnego dnia
o umówionej porze zjawiłem
się w wyznaczonym przedsiębiorstwie produkcyjnym, skąd
odprawiono mnie z kwitkiem,
twierdząc że nie potrzebują
dzisiaj moich usług. W podobnej sytuacji znalazło się jeszcze kilka
osób. W reakcji na to wydarzenie, jak
jeden mąż, wyruszyliśmy do biura pośrednika, aby złożyć reklamacje. Po
błyskawicznej interwencji pracownika
ITC wszelkie niejasności zostały wyjaśnione a my w ramach odszkodowania
otrzymaliśmy pieniądze, które powinniśmy w danym dniu zarobić.
Powyższy artykuł to dopiero pierwsza część serii. W kolejnym odcinku pochylę się nad tematem pracy w szeroko
pojmowanej gastronomii. Jak, gdzie i za
ile?, już w kolejnym numerze.
Jeśli nie chcesz smarować chleba
jedynie nożem a od święta smalcem!
Jeśli dość masz wznoszenia toastów wynalazkami podejrzanego pochodzenia!
Czytaj Puls AWFu i bierz się do pracy!
Linki do stron WWW: www.itcgrupa.pl, www, .benefit.krakow.pl, www.
interkadra.pl, www.gowork.pl, www.
jobman.pl
Piotr Szczurek
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JAK SIĘ NIE DAĆ PODCZAS PIERWSZEJ SESJI,
czyli kilka rad dla studentów nie tylko pierwszego roku…

Czas studiowania to jeden z najlepszych, najwspanialszych, najbardziej imprezowych, czy najczęściej wspominanych okresów w życiu każdego, wydaje
mi się, człowieka, który z uczelnią, akademią, szkołą wyższą itp. miał kiedykolwiek
przyjemność funkcjonować na zasadach
mniejszej, bądź większej – w zależności
od indywidualnych przypadków – symbiozy. Czas ten dwukrotnie w każdym roku
akademickim – czyli średnio dziewięć do
dziesięciu razy w całym cyklu kształcenia,
którego końcowym efektem jest otrzymanie dyplomu z własnym nazwiskiem
poprzedzonym trzema literkami, zakłócony jest przez rzeczy mniej przyjemne dla
jednostki zwanej żakiem, a mianowicie
trwającą dwa tygodnie sesją. Okres ten,
szczególnie dla pierwszaków może stać
się trudnym, dla niektórych wręcz nie do
przejścia, w związku ze swoją odmienną
specyfiką funkcjonowania w porównaniu
do poprzedzającego go semestru.
Nieświadomi czyhającego na nich zagrożenia studenci pierwszego roku niejednokrotnie lekceważą zbliżający się ten,
wielkimi krokami 14-dniowy czas wytężonego studiowania. Takie postępowanie
niestety ma najczęściej swoje późniejsze
konsekwencje charakteryzujące się nieprzespanymi nocami, piątą kawą o czwartej nad ranem, kilogramami kserówek, które jeśli występują, to w wersji pożyczonej
i latają po całym pokoju, a ów żak nie jest
w stanie ich w żaden sposób uporządkować. Ten wyżej opisany, z pewnością nieodosobniony przypadek wcale nie musi tak
jednak wyglądać.
Nie ma złotego środka, aby zdać sesję
i liczenie tylko na szczęście… to w moim
mniemaniu dość niski procent szansy
na to, że uda się przez nią przebrnąć.
Poniższe przedstawione zasady zostały
opracowane na podstawie własnej, wieloletniej praktyki studentów lat wyższych,
którzy pragnąc pomóc swoim młodszym
koleżankom i kolegom przygotowali kilka
cennych wskazówek…
Żaden suplement diety, którego producent gwarantuje natychmiastową poprawę koncentracji, świetne zapamiętywanie
i błyskawiczne przyswojenie najtrudniejszego materiału nie zastąpi… systematycznej pracy. Regularne uczestnictwo
w zajęciach, czy obecność na nieobowiązkowych, aczkolwiek przydatnych wykładach zaowocuje i nie okaże się zmarnowanym czasem, gdy będziemy zmuszeni opanować kolejne elementy zawiłych i często
niełatwych zagadnień egzaminacyjnych.
Staraj się robić własne notatki. Kserowanie wszystkiego, co tylko znajduje

się w obiegu grupowym jest, i myślę, że
sporo osób przyzna mi racje, po prostu
bez sensu. Najprawdopodobniej i tak nikt
z was, jeśli w ogóle potrafi je rozszyfrować
to i tak ich nie przeczyta.
Nie Panikuj! Jeśli uważasz, że masz
mało czasu i nie zdążysz opanować materiału to na pewno rozpaczanie, stres, nerwowe obgryzanie paznokci nie ułatwią
przygotowań do sesji. Weź się w garść
i zacznij po prostu się uczyć, na to nigdy
nie jest za późno.
Jesteś typem nocnej sowy? Nie zmieniaj się nagle w skowronka, który wstaje
o piątej nad ranem i zaczyna przyswajanie
kolejnych porcji wiedzy. Sesja to nie czas
na eksperymenty. Lepiej korzystać z wyrobionych nawyków, niż wdrażać wtedy
nowe, nie sprawdzone na sobie sposoby.
Jeśli myślisz, że nagle oszukasz swój zegar
biologiczny i nie wyłączysz rano budzika,
to jesteś w wielkim błędzie. Chyba że ktoś
wyleje na ciebie wiadro zimnej wody to
jest szansa, że wstaniesz i zasiądziesz do
książek pod warunkiem, iż w trakcie tej
dość niecodziennej pobudki nie zamokną
ci notatki.
Odpoczynek. To jeden z bardzo ważnych elementów efektownej nauki. Gdy
siedzisz już kilka godzin nad książkami i czujesz, że nic do ciebie nie dociera, a kolejne
strony stają się coraz bardziej niezrozumiałe
– zrób sobie przerwę. Krótki spacer, kilkanaście minut na świeżym powietrzu sprawi, że
poczujesz się lepiej i łatwiej będziesz przyswajać nowe wiadomości. O tym, jak bardzo ważny jest aktywny wypoczynek komu
jak komu, ale studentom naszej uczelni,
przypominać po prostu nie wypada.

Nie nastawiaj się od razu negatywnie. Jeśli w dniu egzaminu wstaniesz rano
i wydaje ci się, że nic nie pamiętasz, to
o ile ta tymczasowa pustka w twojej głowie nie jest spowodowana nieuctwem to
możesz być spokojny. Pamięć wróci na
sali egzaminacyjnej.
O czym jeszcze warto pamiętać?...
Przede wszystkim należy być systematycznym i przygotowywać się na każde zajęcia. Nie warto uczyć się na pamięć jednego zagadnienia, lepiej przeczytać całość
kilka razy – zawsze w głowie coś zostanie.
Jeśli chcemy być obecni na ćwiczeniach nie
tylko ciałem, to warto przeglądnąć wcześniej tematykę danych zajęć. I jedna z najważniejszych zasad, która dotyczy głównie
osób mieszkających poza Krakowem… nie
brać książek do domu na weekend :)
Magda, III rok Fizjoterapia
Nie obędzie się bez uczestniczenia
w ćwiczeniach i wykładach. Warto robić własne notatki, a nie kserować, gdyż
i tak połowy pewnie nie przeczytamy. Ja
stawiam na systematyczne przyswajanie
wiedzy, bo pozostawienie wszystkiego na
ostatni dzwonek zbyt wiele nie wnosi w jej
poziom, a wręcz przeciwnie – powoduje
zamieszanie, jeden wielki bałagan i chaos.
Kasia, V WF
Jeśli zastosujecie się do powyższych
wskazówek to z pewnością sesja – czas wytężonej nauki nie stanie się dla was przykrym doświadczeniem i z utęsknieniem
będziecie oczekiwać na kolejną.
(pj)

źrodło: www.student.wm.pl
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Ciężka sprawa
Powodem do dumy a zarazem najlepszą
reklamą, przyciągającą młodzież do podjęcia studiów na akademiach wychowania fizycznego są z pewnością obiekty sportowe,
jakimi dysponują poszczególne uczelnie.
W folderach informacyjnych, których zadaniem jest zwrócić uwagę maturzystów, zamieszcza się zwykle piękne, barwne zdjęcia
oraz opisy nowoczesnych budowli.
Nasza Alma Mater może się także pochwalić wspaniałym stadionem LA połączonym z tunelem, nowoczesną i profesjonalną salą gimnastyczną, halą do aerobiku
ze ścianką do wspinaczki oraz starszą, ale
ciągle dzielnie służącą, halą do ZGS-ów.
Zdjęcia tych obiektów na pewno znalazły się
w niejednym prospekcie, i słusznie. Są jednak miejsca, którymi trudno się pochwalić
– wśród nich jest siłownia. Na tle wcześniej
wymienionych obiektów wygląda jak stary,
brudny i ubogi krewny. W moim przekonaniu, to rysa na honorze Uczelni. Kto choć raz
zechciał „powyciskać trochę żelaza” w naszej
szkole, ma zapewne podobne odczucia.
Zanim podjąłem studia na krakowskim
AWF-ie nie miałem okazji ćwiczyć na dobrej
siłowni, z tym większym entuzjazmem czekałem na możliwość dostępu do obiektu z
prawdziwego zdarzenia, jakim mniemałem,
dysponuje Akademia. Tym większe było moje
zaskoczenie, a następnie rozczarowanie, gdy
wyobrażenia zderzyły się z rzeczywistością.
Odrapane atlasy, ławeczki i inne przybory, wytarta tapicerka, tynk odpadający ze ścian, charakterystyczny „zapaszek” zarezerwowany dla
piwnic. Urządzenia działające bardzo ciężko
nie tylko z powodu podwieszonego ciężaru,
ale przede wszystkim nie nasmarowane, z niemiłosiernie trącymi o siebie elementami. Zapewne od czasu, kiedy je zamontowano, niewiele się zmieniło. Jedyna, wymuszona zresztą,
„modernizacja” to wstawienie wiadra, tak aby
cieknąca z sufitu woda nie kapała na podłogę. Przybył też w pomieszczeniu nowy lokator – rozwijający się w zastraszającym tempie
i zajmujący już całą ścianę grzyb. Mój pogląd
nie jest odosobniony. - Nigdy nie ćwiczyłem w
luksusach, tym niemniej po uczelnianej siłowni
spodziewałem się czegoś więcej, poziomu który lepiej przystaje do tak renomowanej szkoły
– mówi Hubert, student I roku WF.
Można przyjąć, że jednym z zadań uczelni jest przygotowanie przyszłych nauczycieli
do pracy w trudnych warunkach, tam gdzie
by efektywnie działać należy wykazać się
pomysłowością i nieszablonowym myśleniem. W takim przypadku wizyty na naszej
siłowni są świetną okazją do kształtowania
kreatywności i nowatorskiego podejścia do
rozwiązywania problemów. Jej użytkownicy
chcąc osiągnąć pożądaną pozycje wyjściową, bądź wykonać skutecznie ćwiczenie
na dostępnym sprzęcie, muszą wykazać się
niebagatelną pomysłowością i posunąć do
ekwilibrystycznych wręcz rozwiązań, co nie
zawsze bywa bezpieczne.
– Często żeby ćwiczyć tak, jak się chce,
trzeba się zdrowo nagłówkować i tworzyć
prowizoryczne konstrukcje, które ledwie
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„trzymają się kupy”, a nad głową wisi ciężar…
Ale jak to się mówi, potrzeba matką wynalazku! – kończy z uśmiechem Paweł, zaawansowany stażem bywalec siłowni. Cała katedra
metodyki może być dumna ze sprawności, z
jaką nasi studenci radzą sobie z organizacją
zajęć ruchowych w trudnych warunkach.
Kapitalny remont połączony z wymianą
wyposażenia to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, trudne do realizacji od ręki
szczególnie w dobie szalejącego kryzysu.
Ale przecież można obejść się bez tak radykalnych działań, wszak nie od razu Kraków
zbudowano! Ze sprzętem tego typu, odpowiednio konserwowanym, czas obchodzi się
łagodnie, dlatego zmiany można zacząć od

renowacji tego już istniejącego. Mogą w tym
wziąć udział studenci, którzy w czynie społecznym, bądź w ramach pokuty za występki pracowaliby przy remoncie. Tego rodzaju
renowacja nie zrujnuje budżetu Uczelni.
Później, jeśli tylko sytuacja finansowa na to
pozwoli, sukcesywnie można zająć się wymianą wysłużonego żelastwa na nowe.
Szczęśliwie na czele naszej Uczelni stoi
młody, dynamiczny i przedsiębiorczy Rektor,
dr hab. Andrzej Klimek, prof. nadzw. Dlatego możemy być spokojni, zmiana obecnej
sytuacji kiedy siłownia to czarny punkt na
mapie naszego kampusu, zapewne jest tylko
kwestią czasu.
Piotr Szczurek

Z życia akademika
Już od 28 lat awefowskie akademiki
zapewniają dach nad głową studentom naszej uczelni. Wyłączając miejsca zajmowane
przez pracowników schronienie znajduje
tutaj 1022 żaków. Dzięki prowadzonym
pracom termo-modernizacyjnym już niedługo nasze DSy przestaną wyglądać jak relikt
poprzedniej epoki. Po zakończeniu przedsięwzięcia elewacja budynków standardem
przestanie odbiegać od wysokiego poziomu
prezentowanego przez wyposażenie wnętrz.
Mało kto zdaje sobie sprawę że Dział
Domów Studenckich jest autonomicznie
działającą jednostką, dysponującą własnym
budżetem. Wpływy zapewnia sobie dzięki pieniądzom pochodzącym z czynszów,
letniej działalności hotelowej oraz dzierżawy powierzchni komercyjnej. Na terenie
akademików działa ok. 30 podmiotów gospodarczych min. prywatne przedszkole,
przychodnia lekarska Scanmed, firma Sport
Transfer, pizzeria Imperium, salon masażu
i wiele innych. Łącznie jednostki te wynajmują ok. 900 m2 powierzchni. Zyski z tego
tytułu sięgają 300 tys. złotych w skali roku.
Modernizacja fasady to kolejny krok, po
wymianie stolarki okiennej i zaworów kaloryferów, do minimalizacji kosztów grzewczych w sezonie zimowym. Suma oszczędności wynikających z powyższych zabiegów
pozwoli na planowanie kolejnych inwestycji
służących ogółowi studenckiej braci. Obecne unowocześnienia obejmują ocieplenie
wszystkich ścian, balkonów oraz wyminę
całości stolarki na parterach i dwunastych
piętrach „jedynki” i „dwójki”. Wynika to
z konieczności dostosowania do unijnych
przepisów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Fundusze na remont tylko częściowo
pochodzą ze środków własnych DSów.
Dzięki staraniom władz administracyjnych
aż 40 procent środków na realizacje inwestycji pokrywa Wojewódzki Ośrodek
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Mimo niewątpliwego sukcesu za jaki
trzeba uznać uzyskanie tak sporej pomo-

cy, włodarze naszej Uczelni nie osiadają
na laurach i prowadzą rozmowy w sprawie
uzyskania kolejnych dotacji na ten cel. Co
więcej, w najbliższej przyszłości planowane
jest wykonanie takich samych prac w domu
asystenckim, ich przybliżony termin to wiosna przyszłego roku.
Konkretna data definitywnego ukończenia robót nie jest znana. Termin oddania
wszystkich zakontraktowanych prac minął
31 października bieżącego roku. Z tego
powodu firma budowlana jest zmuszona
do wypłaty na rzecz Uczelni umownej kary
naliczanej za każdy dzień przekroczenia terminu oddania inwestycji. Obecnie odszkodowanie sięga już kwoty kilkuset tysięcy
złotych.
Miejmy nadzieje że wykonawca jak najszybciej wywiąże się ze zobowiązań i szpecące rusztowania znikną z krajobrazu naszego kampusu.
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KLUBY DLA STUDENTA
Kraków uważany jest za najbardziej
studenckie miasto w Polsce. Słynie z niesamowitej, młodzieżowej atmosfery. Wręcz
legendą owiane są tutejsze kluby, które
w czwartkowe (i nie tylko) wieczory przyciągają rzesze osób żądnych zabawy. Nie muszę chyba dodawać, że tematyka ta jest mi,
jak każdemu studentowi, niezwykle bliska.
Pragne zatem zaprezentować Wam cykl artykułów o miejscach, które każdy szanujący się żak powinien odwiedzić. Nie będą to
tylko topowe knajpy i dyskoteki, lecz także
te mniej znane, które mogą zainteresować
Was swoim klimatem, ofertą i promocjami.
W tym numerze „Pulsu” skupię się na lokalach, w których dużą wagę przywiązuje się
do muzyki, a zwłaszcza organizacji koncertów. Będą to: „Kwadrat” i „Studio”.
„Kwadrat” szumnie nazwany jest Studenckim Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej. Właściciele starają się wiec prowadzić go tak, by każdy odwiedzający czuł
się usatysfakcjonowany. Po remoncie wygląd tego miejsca jest naprawdę niezły. Atutem jest duża powierzchnia do tańczenia
bądź uczestniczenia w koncertach. A te organizowane są dość często. W „Kwadracie”
grały ostatnio takie zespoły jak: Łzy, Maleo
Reggae Rockers czy IRA. Oprócz tego można wybrać się tam na kabaretony, dyskoteki
czwartkowe oraz karaoke. Możecie pograć
w bilard, piłkarzyki czy, cieszące się coraz
większą popularnością, rzutki (dart’s). Dużym plusem dla awefiaków jest odległość
klubu od naszego campusu. Spacerem na
Skarżyńskiego 1 dostaniecie się w około
15 minut, więc problem powrotu macie
z głowy, chyba że zamierzacie naprawdę

Studio (fot. Beata Pasek)

ostro poimprezować. Wtedy czas dojścia
na AWF znacznie się wydłuża. Ale to żadna
przeszkoda dla zaprawionych w bojach studentów. Atmosfera w knajpie jest naprawdę
niezła i myślę, że warto się tam udać, choćby z ciekawości. Lokal otwarty jest codziennie od godziny 16. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kwadrat.pk.edu.pl.
Dostępny jest tam kalendarz imprez. Podano również cennik kilku dość popularnych
trunków i nie tylko.
Teraz czas na „Studio”. Parę lat temu
mocno postawiono tam na muzykę. Jak się
okazało, był to strzał w dziesiątkę. Jest to

Autor składa serdeczne podziękowania
dla kierownika Działu Domów Studenckich
mgr Czesława Kowala za udostępnienie informacji niezbędnych do powstania artykułu.

Źródło: www.kwadrat.pk.edu.pl

obecnie największe, w pełni profesjonalne,
dostosowane do koncertów miejsce w Krakowie. Występują tam prawdziwe polskie
gwiazdy, takie jak Coma, Strachy na Lachy,
Czesław Śpiewa czy Happysad. Pojawiają
się również zagraniczni artyści. Warto podkreślić, że oprócz mocnego rock’owego
grania, można usłyszeć tam również inne
rodzaje muzyki. Godna polecenia jest również czwartkowa dyskoteka, która wśród
studenckiej braci cieszy się zasłużoną sławą. Podobnie jak w „Kwadracie”, w „Studio” organizowane są również występy
najlepszych polskich kabaretów. Klub dysponuje parkietem na tysiąc osób, dwoma
barami oraz szatnią. I szkoda tylko, że tak
fajne miejsce znajduje się trochę daleko od
AWFu. Dostać się tam można autobusem
linii 501, który zatrzymuje się przy miasteczku studenckim AGH. Dojechać można również tramwajem. Popularna „czwórka” zawiezie Was pod Uniwersytet Pedagogiczny, skąd po paru minutach dojdziecie
na Budryka 4. Jeśli zaś chodzi o powrót,
to również spod UP odjeżdża „nocny”,
nr 601, który zawiezie Was i do centrum,
i do akademików. Koniecznie zaglądnijcie
na www.klubstudio.pl. Tam dowiecie się
wszystkiego, co Was interesuje.
Mam nadzieję, że mój skromny tekst
choć trochę pomoże Wam w zaplanowaniu
któregoś z wieczorów. Naprawdę polecam
wyżej wymienione miejsca. W następnym
numerze „Pulsu” zajmę się ciekawymi pubami na Rynku. Jeśli macie jakieś sugestie,
piszcie: puls.awf@gmail.com.
Grzesiek Mrawczyński
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BAL PIÓRNIKA 2009
22 października. Ten dzień praktycznie każdy z nas, studentów AWF,
zaznaczył sobie czerwonym markerem
w kalendarzu. To właśnie wtedy odbyło się jedno z największych wydarzeń
na naszej Uczelni. Bal Piórnika i w tym
roku przyciągnął żądne wrażeń tłumy.
Największa impreza integracyjna dla
pierwszego roku w Krakowie rozpoczęła się punktualnie o 20.00. To właśnie
o tej godzinie „świeżaki” rozpoczęły
poznawanie tej lepszej strony studiowania. Zabawę rozkręcali Dj Qunaro,
Dj Meler, Dj Function i Dj Atami. Tańce, hulanki i swawole trwały w najlepsze w każdej z trzech ogromnych sal.
Oczywiście nie zabrakło konkursów dla
pierwszoroczniaków, które z pewnością przygotują ich do jakże ciężkiego
żywota żaka. Dziewczyny uczestniczy-

ły w konkursie, który spokojnie można
nazwać „shake your pupa”, wykazując
się nie lada umiejętnościami. Pewnie
niejednemu z obecnych panów zaparło
dech w piersiach podczas tej jakże wyrównanej rywalizacji. Natomiast chłopaki mogli sprawdzić się w konkurencji,
podczas której niezbędne okazały się…
rajstopy.
O 22 do bawiącego się I roku dołączyli starsi koledzy i koleżanki. Były niestety drobne problemy z wejściem do
środka. Trwało to trochę za długo, ale
nic dziwnego. W końcu nikt nie chciał
opuścić takiej zabawy, dlatego przed
„Metą” tworzyły się gigantyczne kolejki. Na szczęście nie było napięć, a jeśli
się pojawiały, to szybko rozładowywał
je gość rzucający chrupkami, na którego nie sposób było się złościć. W końcu

„częstował wszystkich na odległość”.
Po przejściu bramki nowoprzybyli od
razu zabrali się do roboty, pokazując
młodym, jak bawią się stali bywalcy naszych imprez. Oprócz kłopotów z dostaniem się do klubu można by ponarzekać na brak szatni, ale kogo to wtedy
interesowało. Wystarczyło tylko znaleźć
bar, następnie parkiet z odpowiednią
dla siebie muzyką, a potem…
„Piórnik” trwał do białego rana.
Wszyscy świetnie się bawili. To nic, że
dla wielu następny dzień zapewne już
nie był tak przyjemny. Warto było. Bal
Piórnika był, jest i będzie uznawany za
największą integrację pierwszego roku,
zarówno u nas, jak i w całym mieście.
Kogo nie było, nich żałuje. Tak się bawi,
tak się bawi, AWF!!!

UCZELNIA NA WESOŁO
„Uczelnia na wesoło” to zbiór anegdotek, które wydarzyły się naprawdę.
Jeśli byliście świadkami śmiesznej scenki
i chcielibyście podzielić się swoją wiedzą
z innymi, piszcie: puls.awf@gmail.com
Wszystko, co tylko nada się do druku, na pewno zamieścimy w kolejnych
numerach „Pulsu” :-)
0 Na kierunku wychowanie fizyczne, podczas zajęć lekkiej atletyki,
studentki zaliczały na stadionie przekazywanie pałeczki sztafetowej. Jedna ze
studentek, nieobecna w tym dniu, na
następnych zajęciach, które miały już
miejsce w tunelu – sali do ćwiczeń na
nowej hali – zapytała prowadzącego dr
W. Mirka: „Czy mogłabym zaliczyć pałeczkę w tunelu?”
0 Na zajęciach z medycyny
sportu, dotyczących pierwszej pomocy w górach, lek. med. B. Kita zadaje
studentom pytanie: „Po co psy mają
baryłkę z rumem?” „Dla ratowników!”
– pada odpowiedź.
0 Zajęcia z anatomii. Prowadzący zadaje studentowi pytanie: „Gdzie
kończy się jelito grube?” Chłopak, po
krótkim zastanowieniu, niepewnie odpowiada: „Między pośladkami?”
0 Wychowanie fizyczne, zajęcia
z aktywnego poszukiwania pracy. Trwa
ożywiona dyskusja o zakładaniu własnej
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firmy. Prowadzący zajęcia: „W latach
dziewięćdziesiątych miałem okazję sprzedawać pitę (placki pszenne), która wtedy
była w ogóle nieznana, dlatego też nie
chciała się sprzedawać. A Wy wiecie, co
to jest pita?” Na to odzywa się zaspany
głos z ostatniej ławki: „Przepita? Jasne!”
0 Lekka atletyka. Dr Tokarz,
prowadząca pierwsze zajęcia z rzutu
oszczepem, pyta: „Panowie, kto wie,
z jakich części składa się oszczep?”
„Eee, to proste: z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia!” – odpowiada pewnym głosem jeden ze studentów.
0 Zajęcia z lekkiej atletyki na wychowaniu fizycznym. Dr Bora karze wykonać studentowi podskoki lokomocyjne.
Po pokazie chłopaka, chwytając się za gło-

wę, krzyczy: „Chłopie, tak, jak to zrobiłeś,
to chodzą misie w Lasku Wolskim!!!”
0 Antropologia. Dr Brudecki zadaje studentowi pytanie: „Co możesz
powiedzieć o takim osobniku płci żeńskiej: owłosienie łonowe stadium III,
rozwój piersi stadium IV?” Po dłuższym
zastanowieniu z ust chłopaka wyrywa
się: „Że jest fajna?”
0 Psychologia sportu, zajęcia z prof.
Blecharzem. Tematem ćwiczeń były metody relaksacyjne. Po kolei próbowaliśmy
kilku na własnej skórze. W trakcie jednej
z nich, kiedy wszyscy przez dłuższy czas
mieliśmy zamknięte oczy, z kąta sali zaczęło dobiegać coraz głośniejsze chrapanie. Ćwiczenie trwało jednak dalej. Po
jego skończeniu prof. Blecharz ze stoickim
spokojem: „Metody te są naprawdę skuteczne. Co chyba słyszeliśmy wszyscy…”
0 Pod salą z anatomii, przed kolejnymi ćwiczeniami, studenci rozmawiają
ze sobą: „Kurcze, znowu ta masakra…” –
mówi jeden. Drugi potwierdza: „Eh, jak
ja nie lubię tych zajęć, mówię wam…”.
„Panowie, a co ja mam powiedzieć?
Już dziesiąty rok użeram się z takimi jak
Wy…” – rzuca wykładowczyni przechodząc obok zaskoczonych chłopaków.
Historyjki nadesłali: M.W., K.Ł., R.K.
Dzięki wielkie!

fot. Ğukasz Tryniszewski
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