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DAWAĆ Z SIEBIE WSZYSTKO

Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejny numer Pulsu. Mamy nadzieję, że i tym razem nie
zawiedziemy Waszych oczekiwań. W
nowym numerze znajdziecie m.in. wywiad ze znanymi nie tylko w sportowym
świecie siostrami Radwańskimi, czy Kazimierzem Węgrzynem komentatorem
meczów ekstraklasy, byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Na stronach naszej gazety sporo
informacji dotyczących rozpoczynających się już niebawem
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver oraz udziału
w nich sportowców związanych z Akademią Wychowania
Fizycznego w Krakowie.
W nawiązaniu do tematyki olimpijskiej nie mogło również
zabraknąć wywiadu ze znanym wszystkim profesorem Szymonem Krasickim pełniącego rolę komentatora na Igrzyskach
w Vancouver, który podzielił się z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi tych, jakże spektakularnych zawodów, a także rozmowy z psychologiem Adama Małysza – profesorem
naszej AWF, Janem Blacharzem.
Chcąc, by Puls stał się gazetą czytaną nie tylko przez studentów i pracowników apelujemy: zgłaszajcie własne pomysły, uwagi, problemy, tematy warte poruszenia na nasz adres
mailowy podany w stopce. Dzięki wzajemnej współpracy
„Puls AWF” będzie nie tylko o Was, Drodzy Czytelnicy, ale
i dla Was, a to jest naszym celem.
Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby Czytelników,
dlatego od niedawna możecie nas znaleźć również na stronie
www.awf.krakow.pl, w zakładce wydawnictwa.
Z życzeniami naukowych i sportowych sukcesów w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010.
Paulina Janowiec
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Kamil Stoch, skoczek narciarski,
olimpijczyk z krakowskiej AWF,
o Igrzyskach w Vancouver.
– To będą Twoje drugie
Igrzyska. O jakie doświadczenia
z Turynu jesteś bogatszy?
– Do konkursów w Vancouver podchodzę z takim samym
nastawieniem jak do każdego innego konkursu. Mam swój system
przygotowania do zawodów i tego
się trzymam. Po prostu wychodzę
na skocznię, staram się wykonać
swoje zadania w 100%, a później już tylko patrzę na osiągnięty
wynik. W Turynie byłem bardzo
młodym zawodnikiem, dopiero
zaczynałem swoją sportową karierę. Teraz ogólnie jestem bogatszy
fot. Ewa Bilan
o doświadczenia, które wynoszę
po każdym konkursie.
– Co szczególnie zapamiętałeś z poprzednich Igrzysk?
– Bardzo miło wspominam Igrzyska w Turynie. Chociaż nie mieszkaliśmy w wiosce olimpijskiej i przez to tak do końca nie mogłem poczuć
wspaniałej atmosfery, która towarzyszy tej imprezie, to i tak było bardzo
fajnie. W konkursach jak na pierwszy raz skakałem dobrze, indywidualnie 15. miejsce na normalnej, 28. na dużej skoczni i 5. w drużynie.
– Czy konkursy olimpijskie różnią się od „zwykłych” startów
w Pucharze Świata?
– Atmosfera panująca wokół zawodów jest inna. Sama świadomość,
że są to jednak Igrzyska Olimpijskie sprawia, że te konkursy są wyjątkowe. Poza tym sam konkurs dla mnie nie różni się od innych. Ja do
każdego skoku podchodzę z takim samym nastawieniem i w każdych
zawodach staram się dawać z siebie wszystko!
– Po pierwszej części sezonu, gdzie cała kadra spisywała się bardzo dobrze, przyszło parę gorszych konkursów. Czy wpłynęło to jakoś na przygotowania do Igrzysk?
– Początek rzeczywiście był dla nas bardzo udany. Lekkie wahania
formy się zdarzają. Najważniejsze, podczas takiego „lekkiego kryzysu”,
to cały czas konsekwentnie trzymać się swojego planu i wierzyć w to,
co się robi. I tak jest w moim przypadku. Ja wierzę, że ta dobra forma
przyjdzie akurat na Igrzyska!
–Większe nadzieje wiążesz z konkursami na skoczni normalnej
czy dużej? A może z rywalizacją drużynową?
Nadzieje wiążę z każdym konkursem. Wierzę, że w drużynie pokażemy, na co nas stać i każdy z nas odda bardzo dobre skoki.
– Czy poza startami znajdziesz czas na uczestniczenie w tym
wielkim sportowym święcie w roli kibica?
– Podczas zawodów ciężko jest znaleźć czas, aby iść pokibicować
innym sportowcom. Między każdym konkursem mamy treningi i wtedy trzeba dokładnie skupiać się na danym zadaniu. Lecz jeśli pojawi
się możliwość pooglądania innych zmagań olimpijskich, to z pewnością
z niej skorzystam.
– Czego życzyć Kamilowi Stochowi przed Vancouver?
– Pomyślnych wiatrów!!!
Rozmawiał Grzesiek Mrawczyński
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Życie w biegu…

W tym semestrze dołączyły do szacownego grona awuefiaków. Agnieszka i Ula Radwańskie opowiadają, jak gwiazdy światowego sportu odnajdują się w murach naszej
Uczelni i nie tylko…
Puls: Zaczniemy trochę prowokacyjnie… po co profesjonalnym tenisistkom,
robiącym międzynarodową karierę, studia?
Agnieszka Radwańska: faktycznie, jest
bardzo mało zawodniczek, które skończyły
chociaż szkołę średnią. My na razie po prostu próbujemy, jeśli się okaże, że nie da się
tego pogodzić, to „mówi się trudno”, przynajmniej próbowałyśmy.
Puls: Skąd się wzięła inicjatywa by
w ogóle rozpocząć studia, wpływ rodziców?
Urszula Radwańska: To była moja ambicja! Agnieszka na początku nie chciała!
A.R: Bo jest ciężko to wszystko pogodzić,
w końcu jesteśmy dziesięć miesięcy za granicą. Z drugiej strony, właściwie po co? Przecież przyszłość i tak wiążemy z tenisem, to
się raczej nie zmieni. Rodzice nas do studiów
nie zachęcali. W naszym wypadku dużym
sukcesem było zdanie matury!
U.R: Dokładnie! Rodzice nigdy nas nie
popychali do nauki, dla nich od zawsze tenis
był priorytetem.
A.R: My same siedziałyśmy po nocach
żeby zdać maturę. Czasem byli w szoku (rodzice), gdy przychodzili nas budzić o 7 rano,
a my od 5.00 już na nogach.
Puls: Jak zaczęła się Wasza przygoda
z AWF-em?
U.R: Najpierw zapisałyśmy się na wychowanie fizyczne, ale nie byłyśmy w stanie
chodzić na zajęcia.
A.R: Okazało się, że na wf jest za dużo
zajęć praktycznych. My trenujemy 3 razy
dziennie i to nam w zupełności wystarczy.
U.R: Nie chciało nam się zaliczać gimnastyki, pływania itp.
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Puls: Dlaczego wybór padł właśnie na
turystykę, a nie na przykład fizjoterapię?
U.R: Mamy nadzieję, że te studia nam się
bardziej przydadzą.
A.R: Poza tym fizjoterapia to prawie półmedycyna, więc za dużo „wkuwania”, zbyt
ciężki kierunek. Drogą selekcji została turystyka i jesteśmy zadowolone z tego wyboru.
Puls: Mimo młodego wieku dużo zarobiłyście na korcie, co za tym idzie prowadzicie zupełnie inne życie niż wasi rówieśnicy.
Czy nie przeszkadza wam to w znalezieniu
wspólnego języka z kolegami z roku?
A.R: Pieniądze nie grają żadnej roli! Czy
chodzi o stosunki z naszymi znajomymi,
ludźmi z uczelni czy z kimkolwiek innym. To
zupełnie nie ma znaczenia.
Tenis to nasza praca. Nie ważne czy ktoś
pracuje w barze jako kelner czy walczy na
korcie. Zajęcia są różne, tylko w przypadku
naszego każdy może sprawdzić ile zarabiamy. Nie jest tajemnicą ile się dostaje za wygranie danego turnieju. Zresztą my na te pieniądze ciężko pracujemy już 15 lat… więc to
nie takie hop-siup.
Puls: Gdy pierwszy raz pojawiłyście się
na zajęciach jakie były reakcje innych studentów?
A.R: Reakcje są różne, ale raczej nie
spotkałyśmy się z negatywnym odbiorem.
Zresztą w naszych grupach są naprawdę fajni
ludzie, którzy pomagają nam i traktują nas
jak normalne osoby, a nie jak kosmitów, więc
czujemy się swobodnie.
Puls: Tworzycie biznesową familię –
wy gracie, ojciec jest trenerem, a mama
zajmuje się finansami. Czy trudno jest oddzielić relacje rodzinne od tych czysto zawodowych?
U.R: Po treningu w ogóle nie rozmawiamy o tenisie, jest to temat zupełnie obcy. W
domu jest normalnie, tata również oddziela
bycie trenerem od bycia ojcem. Wtedy jakoś
to może funkcjonować.
Puls: Trudno uwierzyć, że nic co się
zdarza przy okazji treningów, czy zawodów
nie ma wpływu na relacje rodzinne…
A.R: Generalnie to nie ma nawet czasu
na kłótnie. Niestety nie jest tak, że spokojnie
wszyscy siadamy do obiadku i dyskutujemy
na temat tego, co się dziś wydarzyło. U nas
każdy ma swój świat, swoje obowiązki. Zazwyczaj wszyscy się spotykamy dopiero ok.
21 po załatwieniu swoich spraw.
U.R: Zazwyczaj widzimy tatę na treningu, później każdy idzie w swoją stronę i spotykamy się dopiero wieczorem w domu.
Puls: Czyli życie w biegu?
A.R: Dokładnie! U nas wszystko jest na
ostatnią chwilę, na dobrą sprawę nie ma nawet kiedy pogadać…

Puls: Tylko 2 miesiące w roku spędzacie w Krakowie, mimo to na pewno potraficie wygospodarować chwilę, żeby skorzystać z uroków krakowskiego Rynku, przede
wszystkim nocą? Macie jakieś ulubione
miejsca?
A.R: Będąc w Krakowie mamy mnóstwo
obowiązków w trakcie dnia… jednak wieczorami staramy się spotykać ze znajomymi,
wyskoczyć gdzieś na kolacje czy do kina. Ale
jakieś szczególne miejsca… wiadomo cały
rynek to jedna wielka impreza!
U.R: Tam zawsze coś się dzieje!
Puls: Co poza tenisem i studiami robią
siostry Radwańskie?
A.R: Chodzimy na zakupy, czy jakieś kręgle, bilard - standardowe rozrywki.
U.R: Dodatkowo uczęszczamy na kurs
tańca!
Puls: I macie na to siły?
A.R: To z pasji! Moja koleżanka ma szkolę tańca, wiec do niej chodzimy. Dancehall,
latino… wszystko jest! <śmiech>
Puls: W takim razie może pojawicie się
na Balu Piórnika?
A.R: Może lepiej nie, bo jakiś chrzest
nam zrobią…
U.R: A ja słyszałam, że w tym roku nikt
trzeźwy nie wyszedł? <śmiech>
Puls: To zwykłe pomówienia;)
A.R: Do nas wszystko dojdzie!
Puls: Czyli wiecie, co w AWF-owskiej
trawie piszczy?
U.R: Oczywiście, mamy swoje „wtyki”!
A.R: Z każdego roku, i sportu… my
wszystko wiemy!
Puls: Plany i cele na najbliższy sezon?
A.R: Nigdy nie snuje planów.
U.R: Po prostu grać jak najlepiej!
A.R: No i odpukać… kontuzje. Choć na
to się nie ma za bardzo wpływu. Jeśli chodzi o wynik to nigdy nie prognozuje, które
miejsce zajmę, to ciężko przewidzieć, zobaczymy…
Puls: Czy macie czas na śledzenie wyników innych dyscyplin sportowych?
U.R: Jeśli tylko jakiś reprezentant startuje
to staramy się oglądać i kibicować.
Puls: Czy na zbliżających się Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich będziecie za kogoś szczególnie trzymały kciuki?
A.R: Ze wszystkich sportów zimowych,
od dawna oglądam skoki narciarskie i najbardziej kibicuje Małyszowi. Poza tym lubię
oglądać zawody pływackie.
U.R: Albo siatkarzy…
A.R: Patriotycznie kibicujemy wszystkim
Polakom!
Puls: Dzięki za rozmowę.
Rozmawiali: Piotr Szczurek i Karol Migo

Sylwetki
Kazimierz Węgrzyn (ur. 13 kwietnia 1967 w Biłgoraju) Wychowanek Łady Biłgoraj. Reprezentant
Polski – w kadrze wystąpił w 20 meczach. W sumie w ekstraklasie spędził
12 sezonów, rozegrał 361 meczów
i strzelił 35 bramek. Grał w barwach
trzech zwaśnionych, krakowskich
drużyn: Wisły, Cracovii i Hutnika. Za
jego największy, sportowy sukces trzeba uznać zdobycie mistrzostwa Polski
z Wisłą Kraków, a także Pucharu i Superpucharu Polski z GKS Katowice.
Obecnie jest jednym z ekspertów –
komentatorów meczów ekstraklasy
w stacji Canal+.

Postanowiliśmy zainicjować nową,
świecką tradycję. Dzięki zaangażowaniu opiekunów „Pulsu”, prowadzących
Pracownię Dziennikarstwa Sportowego
i Rzecznictwa Prasowego, co jakiś czas
będziemy organizować spotkania ze znanymi osobistościami ze świata sportu. Naszym pierwszym gościem był Kazimierz
Węgrzyn. Informacje na temat przyszłych
spotkań znajdziecie na tablicy ogłoszeń
w holu głównym. Serdecznie zapraszamy.
Poniżej najciekawsze wypowiedzi z wizyty Pana Kazimierza Węgrzyna.
O relacjach z kibicami Wisły, Cracovii i Hutnika…
Gdy podpisałem kontrakt z Cracovią,
przyszedłem do domu i zastanawiałem
się: co ja właściwie zrobiłem? Jak przyjmą
mnie kibice Cracovii? O reakcje sympatyków Wisły i Hutnika mniej się martwiłem,
to było już poza mną. Ale okazało się, że
było ok. Nigdy nie miałem żadnej nieprzyjemnej sytuacji w kontaktach z krakowskimi kibicami.
O największych osiągnięciach sportowych…
Najlepsze czasy spędziłem w GKS-ie,
Cracovii i Wiśle. W Katowicach osiągnęliśmy sukcesy na arenie międzynarodowej.
Z tamtego okresu najbardziej zapadły mi
w pamięć zwycięskie mecze z Bordeaux
w Pucharze UEFA. Grali tam wtedy tacy
piłkarze jak: Zidane, Lizarazu, Dugarry;
późniejsi mistrzowie świata.
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GOŚĆ
„PULSU”
Od piłkarza do eksperta Canal+…
To, że zostałem ekspertem, to przypadek. Pewnego dnia zadzwonił do mnie
Tomek Smokowski i zaproponował skomentowanie jakiegoś meczu w Krakowie.
Na początku obawiałem się kompromitacji. Spróbowałem jednak raz, drugi i jakoś
się potoczyło… Powiem szczerze, tego też
trzeba było się nauczyć. Nie wiem, czy mi
to dobrze wychodzi, aczkolwiek sprawia
przyjemność. Mecz z perspektywy kabiny
komentatorskiej wygląda całkiem inaczej
aniżeli z murawy. Czasami z „góry” widzi
się pewne rzeczy, takie, których z boiska
nie widać. Często miewam wrażenie, że
widzę więcej niż trenerzy.
Trudne początki w roli eksperta…
Na początku komentatorzy dawali mi
wskazówki typu: „Nie włączaj się, kiedy
akcja jest pod bramką”. W swoim debiucie
w ogóle zbyt rzadko zabierałem głos. Według mnie jest to kwestia doświadczenia
i wyczucia. Czasem lubię sobie obejrzeć
mecze, które komentowałem. Zwracam
uwagę na to, co mi się podobało, a co muszę poprawić. Pamiętam, kiedyś słuchałem
się w telewizji i zastanawiałem się, dlaczego w momencie zastanowienia robię takie:
„yyy”. Musiałem to wyeliminować.
O ocenianiu byłych kolegów z murawy…
Przyjąłem sobie taka zasadę, że muszę
być uczciwy w stosunku do samego siebie. Nie mogę nikogo lansować, ani krytykować ze względu na własne sympatie,

O przejściu na piłkarską emeryturę…
Przejście z zawodowego sportu do
„normalnego życia” bywa trudne. Nie
ma chyba sportowca, który by tego nie
odczuł. Wyobraźcie sobie, że zarabiacie
duże pieniądze, które co miesiąc zasilają
Wasz budżet. Nagle to się kończy, źródełko wysycha… Pieniądze nie są najważniejsze, jednak mają duży wpływ na życie.
Wydaje mi się, że profesjonalni sportowcy
już na początku powinni zadbać o swoją przyszłość. Kariera może się skończyć
w każdej chwili, a żyje się dalej.

AWF

bądź antypatie. Każdy sportowiec chce
być rzetelnie oceniany. Nie wszyscy się
zgadzają ze swoją oceną. Nieraz zdarzyło
się, że po meczu i nie najlepszych recenzjach dostawałem sms-y, np. od Piotrka
Świerczewskiego czy Tomka Hajty. Niestety, ich treść nie nadaje się do zacytowania. (śmiech)
Komentator kibicem?
Nie mam tak, że jestem za jedną z drużyn. Gdy dochodzi do bezpośredniego
pojedynku, po prostu kibicuje zespołowi,
który w tym konkretnym dniu lepiej się
prezentuje. Największy komplement, odnośnie mojego komentowania, usłyszałem
z ust mechanika, który powiedział, że lubi
mnie słuchać, ponieważ jestem obiektywny. Kibicem trzeba być w przypadku meczów reprezentacji, albo gdy walczymy
w europejskich pucharach. Natomiast, jeśli chodzi o piłkę ligową, sympatyzowanie
z którąś drużyną automatycznie dyskwalifikuje Cię jako komentatora.
O niespełnionych ambicjach trenerskich…
Żona mi zabroniła być trenerem!
Mówiła, że znowu będziemy musieli się
przemieszczać i zmieniać miejsce zamieszkania. Wciąż jednak mam ciągotki
do tego, by poprawiać decyzje trenerów.
Czasem wydaje mi się, że ja zrobiłbym
coś lepiej niż oni, dlatego nie jest to dla
mnie zamknięty rozdział. Nie wiadomo,
co człowiekowi do głowy strzeli, chciałbym kiedyś spróbować. Póki co nie mam
jednak żadnych uprawnień trenerskich…
Kilka słów o trenerach…
Dla mnie, jako obserwatora reprezentacji, Beenhakker jako osobowość był
niezwykle potrzebny reprezentacji. Jego
autorytet działał jednak tylko do pewnego
momentu. Niestety, poprzez grę drużyny
narodowej nie potwierdził swoich wysokich umiejętności. Ja oceniam pracę trenera po stylu gry zespołu. Dobre mecze
zagraliśmy tylko z Portugalią i Czechami,
a to zdecydowanie za mało. W ostatnich
10 latach swoje piętno na polskiej piłce
nożnej odcisnął Franciszek Smuda, który
zastosował pressing. Zdobył dzięki temu
mistrzostwo Polski z Widzewem, sukcesy
osiągał również z Wisłą i Legią. Kolejną
postacią jest Henryk Kasperczak, który
Wisłę nauczył grać wysoko, bardzo nowoczesną piłkę. Poza nimi najlepiej wspominam Wojciecha Stawowego, ponieważ
ten facet ma wizję, charyzmę i zasady
w grze. Niestety, większość obecnych trenerów nic nowego nie wnosi.
W kolejnym numerze „Pulsu” relacja
ze spotkania z Henrykiem Kasperczakiem. Zapraszamy do lektury!
Spisali:
Piotr Szczurek i Grzesiek Mrawczyński

fot. Michał Żak
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NOWA
CZYLI ZESPÓŁ

INWESTYCJA,
BASENÓW KRYTYCH AWF W KRAKOWIE

Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie, al. Jana Pawła II. To tutaj odbywa się większość zajęć, na które studenci
uczęszczają w trakcie roku akademickiego.
Na chwilę obecną możemy pochwalić się
oprócz znanymi już wszystkim salami gimnastycznymi, m.in. wybudowaną niedawno
halą z kortami tenisowymi. W najbliższej
przyszłości będziemy świadkami powstawania kolejnego, nowoczesnego obiektu
sportowego.
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
– 2013 powstał projekt budowy zespołu
krytych pływalni Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo
– rozwojową. Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską. Plany obejmują budowę trzech wyodrębnionych funkcjonalnie części.
W części głównej znajdować się będą
dwa baseny. Pierwszy, ośmiotorowy o długości 25,02 m, szerokości 21 m i głębokości 200-240 cm wraz z przeszkloną ścianą
o długości 5 m umożliwiającą analizy technik pływania podczas ćwiczeń dydaktycznych i treningowych oraz drugi basen do
nauki pływania i rehabilitacji z kanałem
treningowym. W przedłożonym projekcie obok basenów mają również powstać
pomieszczenia do hydroterapii, a trybuny
dla basenu głównego będą w stanie pomieścić aż 336 osób, które zechcą kibicować pływakom podczas organizowanych
imprez pływackich.
Warto podkreślić, że projekt zakłada
wykorzystanie obiektu nie tylko przez zawodników, czy studentów, dlatego zadbano m.in., aby do hali basenów przylegały
szatnie specjalnie przystosowane dla osób
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niepełnosprawnych na wózkach oraz dwa
zespoły szatniowo – sanitarne dla dzieci.
W całym kompleksie znajdować się
będzie część dydaktyczna, badawczo –
rozwojowa i ćwiczeniowa. Obejmuje ona
m.in. sale wykładowe Zakładu Pływania,
pomieszczenia trenerów, sędziów, ratowników. Mieścić się tam będzie również Zakład Odnowy Biologicznej z pomieszczeniami elektrolecznictwa, kinezyterapii i klasycznego masażu leczniczego. Budowany
obiekt za pomocą tzw. ciągów komunikacyjnych zostanie połączony z całym zespołem urbanistycznym AWF. Przewidywana
wartość projektu wynosi 36 029 520,00
PLN. Środki zostały pozyskane z w/w programu, natomiast trzydzieści procent, to
wkład własny uczelni.
Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury do potrzeb kierunków
studiów, a dzięki udostępnieniu pracownikom naukowym i studentom nowoczesnej bazy dydaktycznej, także wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki,
możliwość nabywania uprawnień instruktorskich w ramach różnych specjalności
m.in. pływanie osób niepełnosprawnych
(instruktor i trener), terapia wodna wg

koncepcji Hallwick.
Projekt zakłada w aspekcie społecznym
świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług rehabilitacji ruchowej placówek
leczniczych Krakowa i regionu. W obszarze
oferty sportowo – rekreacyjnej AWF dla
mieszkańców Krakowa i regionu planuje
się organizację w skali roku min. dziesięciu
imprez pływackich i zawodów o randze
regionalnej i krajowej, w tym dla osób niepełnosprawnych. Oferta obejmować będzie również profilowane zajęcia dla osób
w wieku 50+, niepełnosprawnych, kobiet
w ciąży, aqua fitness oraz naukę pływania
dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Pewnie większość z Was zastanawia
się nad terminem realizacji. Obecnie
uczelnia jest w trakcie przetargu na prace
inwestycyjne. Planowane rozpoczęcie budowy to pierwszy marzec 2010, natomiast
szacowany termin oddania gotowego
obiektu to 01.03.2012. Miejmy nadzieję,
że zespół basenów krytych to nie koniec
wielkich inwestycji naszej uczelni i jeszcze
nieraz będziemy świadkami powstawania
kolejnych, wspaniałych obiektów sportowych, w których aż chce się ćwiczyć.
Paulina Janowiec

Z życia uczelni

Puls

AWF

Kursokonferencja trenerów
i instruktorów piłki nożnej
Sobota, 12 grudnia 2009 roku, był
dniem, w którym korytarze Naszej
Uczelni były mocno zatłoczone. Nie
za sprawą zajęć studentów studiów zaocznych, lecz – zorganizowanej przez
Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie – kursokonferencji trenerów i instruktorów.
Szkolenie, w założeniu, kierowane
było do osób prowadzących drużyny
lub pochodzących z podokręgów województwa małopolskiego, dlatego liczba
przybyłych gości przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Pozytywnie
zaskoczony tym faktem był Ryszard Niemiec – prezes Związku – co podkreślił
podczas ceremonii rozpoczęcia. – Jestem
bardzo zadowolony, że tak wielu nas się
tu zjawiło – mówił.
Miał ku temu powody, bowiem tuż
po 9:00 – wtedy rozpoczęto spotkanie –
jego przemowy, w głównej hali sportowej
AWF, wysłuchiwało 657 par uszu. Głos
zabrał również prof. Stanisław Żak, który
podziękował za zaproszenie i oznajmił,
że celem tego zebrania jest chęć wprowadzania zmian w futbolu, który „ostatnimi czasy szczególnie przeżywa ciężkie
chwile”, a którego „kondycja jest nie taka,
jakiej byśmy sobie tego życzyli.”
Następnie nadeszła pora na zajęcia praktyczne. Część wstępna, ożywiła
wszystkich obserwatorów min. dzięki
muzyce, w rytm której – instruktorka aerobiku Beata Burliga – nakazywała poru-

szać się zawodnikom, przygotowując ich
do części głównej. Trafili wówczas w ręce
swoich trenerów z Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży: Leszka Bednarskiego, Łukasza Terleckiego oraz Michała Wiącka realizujących
temat: „Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w formie fragmentów
gry oraz w grach zadaniowych”.
Po przeszło godzinnej prezentacji nauczycieli i uczniów WOSSM na parkiecie
pojawiły się reprezentantki MZPN. Kierowane przez Joannę Kubisiak oraz Andrzeja
Żądło adeptki piłki nożnej przez 45 minut
wykonywały ćwiczenia, które powtarzają
podczas treningów.
W ostatnich, przed przerwą, zajęciach
wykładowcami byli Paweł Zegarek oraz
Marek Salamon, którzy ze swoimi podopiecznymi ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, zaserwowali obserwatorom pokaz „Ofensywnych rozwiązań
taktycznych w systemie 4-4-2”.
Po przeniesieniu się uczestników do
Auli AWF rozpoczął się cykl wykładów,
w których głos zabrali najpierw Ryszard
Wieczorek, a zaraz po nim dwóch dobrze
znanych nam wykładowców – prof. Stanisław Żak oraz Tadeusz Ambroży.
Temat realizowany przez trenera Wieczorka brzmiał: „Wybrane gry w kształtowaniu wytrzymałości tlenowej i beztlenowej”. Były szkoleniowiec min. Odry Wodzisław, Korony Kielce oraz Górnika Zabrze podkreślał wysoką wagę takiej formy

treningu z zawodnikami, zachęcając tym
samym wszystkich do jej realizowania.
Prof. Żak natomiast zajął się zagadnieniem odnoszącym nie tylko do piłkarzy.
Zatytułowane wystąpienie: „Wybrane
aspekty organizacji szkolenia sportowego
w grach zespołowych” uwieńczył dowcipem, którym wprawił zgromadzonych
w dobry nastrój, pomagając przy tym następnemu mówcy – prof. Ambrożemu.
Ten z kolei przedstawił: „Warianty formy
obwodowej treningu siłowego dla potrzeb
piłki nożnej”. Podobnie jak Wieczorek
przekonywał o konieczności stosowania
takiego treningu.
Konferencja zakończyła się nieco po
15. Głos ponownie zabrał Ryszard Niemiec, który wyraził nadzieję, że trenerzy
i instruktorzy skorzystali z wcześniejszych
prelekcji. My miejmy nadzieję, że będą
czerpać z nich wiedzę, by „pracą u podstaw” polepszać kondycję naszego futbolu, bo jak wiemy, trwałość i jakość każdego domu, zależy od jego fundamentów.
deem

Z prac senatu
Dnia 26.11.2009 i 17.12.2009 roku
odbyły się kolejne posiedzenia Senatu.
W listopadzie, przyjęto uchwałę na
wniosek Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, o przekształceniu z dniem
1 grudnia 2009 roku w Katedrze Fizjoterapii Zakładu Fizykoterapii w Zakład
Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej.
Zatwierdzono uchwałę o powołaniu
Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań
Naukowych przy Akademii Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Senat podjął uchwałę w sprawie
aktualizacji planu inwestycyjnego Uczelni, na rok 2009 oraz wyraził zgodę na realizację następujących inwestycji:
1. modernizacja stadionu lekkoatletycznego wraz z budową pawilonu obsługi
stadionu;

2. budowa Zespołu Krytych Pływalni
z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową;
3. wykonanie projektu budowlanego
– wykonawczego – boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej,
ogrodzeniem, oświetleniem boiska;
4. projekt budowlany - wykonawczy –
przebudowy pomieszczenia serwerowni wraz z instalacjami wewnętrznymi
w budynku głównym – Pawilon IA wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
5. wykonanie koncepcji architektonicznej krytego lodowiska wraz z halą
szermierki.
Na posiedzeniu Senatu z dnia 17. grudnia podjęto m.in. uchwałę o zmianie zapisów w „Regulaminie przyznawania nagród
Rektora AWF w Krakowie dla nauczycieli

akademickich”: „Nagrodę indywidualną
za osiągnięcia naukowe może otrzymać
tylko nauczyciel akademicki, który w ciągu
trzech lat przed złożeniem wniosku o nagrodę rektora podjął starania o pozyskanie
zewnętrznych środków na realizację co
najmniej jednego projektu badawczego,
w formie przyjętego do konkursu wniosku
o grant MNiSW lub innego ministerstwa,
będąc kierownikiem projektu lub jednym
z jego wykonawców. W przypadku grantu
przyjętego do finansowania, 3-letni okres
liczony jest od dnia zakończenia jego realizacji”; „Nagrodę rektora dla nauczycieli
akademickich, może otrzymać tylko nauczyciel akademicki, który podczas ankietowej oceny działalności dydaktycznej
dokonanej przez studentów i doktorantów otrzymał ocenę wyższą niż 2,0 – przy
skali ocen od 0 do 5”.
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NA CHWILĘ PRZED STARTEM…
W przededniu XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, o sportach zimowych
i pięknej olimpijskiej rywalizacji rozmawiamy
z prof. dr hab. Szymonem Krasickim
12–28 luty 2010. Vancouver. Kanada. XXI
Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jakie to będą
Igrzyska Pana zdaniem?
Na pewno ciekawe. Miejmy nadzieje, że
będzie i dobra pogoda i świetne warunki śnieżne. Myślę, że pod względem organizacyjnym
nadchodzące igrzyska nie będą wiele różnić
się od poprzednich rozgrywanych w Turynie,
ponieważ w ostatnich latach największe imprezy sportowe wpadły w pewien utarty rytm,
konkretny schemat. Kanadyjczycy z pewnością
staną na wysokości zadania.
Kanada jest organizatorem Igrzysk
Olimpijskich po raz trzeci. Letnie igrzyska
w Montrealu w 1976 roku, potem zimowe
w Calgary w 1988 roku. Teraz Vancouver.
Czy kraj ten ma jakiś patent na MKOL? W
czym tkwi ich klucz do sukcesu?
Nie łączyłbym Igrzysk zimowych z letnimi.
Od Calgary upłynęło już wiele lat. Trzeba pamiętać, że Kanada to jednak bardzo duży kraj,
słynący z dobrej organizacji podobnych imprez. W MKOL’u panuje taka niepisana zasada,
że jeżeli Igrzyska odbywają się na kontynencie
amerykańskim to kolejne zagoszczą w Europie bądź w Azji. Jeśli są w Europie to następne najprawdopodobniej w Azji. W 2014 roku

sportowcy zjadą do rosyjskiego Soczi. Myślę,
że to bardzo sensowny rytm, aby nikogo nie
forować i zbytnio obarczać zarazem.
Występował Pan w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w różnych rolach. Był
Pan trenerem, komentatorem sportowym,
współorganizatorem i z pewnością kibicem.
Z którą z tych ról wiążą się dla Pana szczególne emocje?
Nie ulega wątpliwości, że największe emocje i przeżycia wiążą się dla mnie z funkcją trenera. Pamiętam mój pierwszy udział w tej roli
na Igrzyskach w Grenoble w 1968 roku. Pierwszy bieg fatalnie nam poszedł, zawiodło smarowanie nart. W kolejnych biegach było już
znacznie lepiej. W sztafecie kobiet zajęliśmy
wtedy 5 miejsce i po dziś dzień rezultat ten nie
został poprawiony. Taki sukces daje masę satysfakcji, przyjemności i pięknych wspomnień
zarazem.
Do Vancouver pojedzie Pan jako komentator. Przygotowuje się Pan jakoś szczególnie do tej funkcji?
Dopóki nie wsiądę do samolotu nie będę
pewien czy pojadę (śmiech przyp. red.). Oczywiście trzeba sobie odświeżyć w głowie większość danych o zawodnikach i zawodniczkach.
Poza tym, że komentator powie co widzi, musi
szerzej to interpretować. Powinien dostarczać
informacji na temat wyników poszczególnych
sportowców, ich osiągnięć i potencjalnych możliwości. Od czasu kiedy ostatni raz byłem na IO

Prof. dr hab. Szymon Krasicki – prawdziwy pasjonat sportów zimowych. Kierownik Katedry
Teorii i Metodyki Sportów Zimowych. Uczestnik pięciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w różnych
rolach. Trener reprezentacji polskich biegaczek w Grenoble 1968 oraz Sapporo 1972. Trenerasystent reprezentacji Jugosławii w Sarajewie w 1984 roku. Komentator sportowy podczas Igrzysk
w Albertville w 1992 roku. Dyrektor programu sportowego projektu „ZIO Zakopane 2006”. Autor
wielu ciekawych prac badawczych, skryptów oraz prac popularyzatorskich.
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jako komentator (1992 rok przyp. red.) biegi
narciarskie bardzo się zmieniły. Doszły nowe
konkurencje – sprinty. Bardzo widowiskowe.
Pojawiły się one głównie pod telewizję, ponieważ sport, który nie jest telewizyjny, nie sprzedaje się dobrze. Nie ma dopływu pieniędzy.
Większość Polaków wierzy w zdobycie
trzech medali w Kanadzie. Jak Pan ocenia
szanse Polaków? Jakie są ich realne możliwości?
Nie wiem czy trzy medale. Chciałbym
i mam nadzieję. Marzy mi się oczywiście więcej. Przez to sport i Igrzyska są ciekawe. Bowiem tak naprawdę do końca nie wiadomo
kto wygra. Przykład Simona Ammana z Salt
Lake City w 2002 roku potwierdza tę tezę.
Miesiąc przed Igrzyskami miał groźny upadek
podczas zawodów. Prawie dziesięć dni spędził
w szpitalu. Po czym pojechał do Stanów Zjednoczonych i wspaniale skakał. Byłoby świetnie
gdyby Małysz zakończył swoją piękną karierę
medalem olimpijskim, a jeszcze lepiej złotym.
Musimy wierzyć i trzymać kciuki.
W kadrze narodowej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie po raz kolejny znaleźli się
studenci naszej uczelni. Na jaki wynik z ich
strony Pan liczy?
Bardzo mnie to cieszy, a zarazem i smuci, że nie tak dużo. Myślę, że najlepiej zaprezentuje się Kamil Stoch. To jest zawodnik
o ogromnych możliwościach. Może być nawet
w pierwszej dziesiątce. Jeśli będzie dobrze skakał, Małysz błyśnie formą, a pozostała dwójka
pokaże się z równie dobrej strony to liczę na
ciekawy rezultat w drużynowym konkursie
skoków.
Zakopanie 2006. Dlaczego się nie udało?
Nie powiedziałbym, że się nie udało.
Otrzymaliśmy pozytywną opinię wszystkich
międzynarodowych federacji sportów zimowych. To już był duży sukces. Zespół pracujący przy ewentualnej organizacji Igrzysk zrobił
bardzo wiele w zakresie promocji Zakopanego, Krakowa i całego regionu. Gdyby Polska
organizowała tamtą imprezę byłoby to wielkie
zaskoczenie i wyróżnienie zarazem. Bowiem
bardzo rzadko zdarza się, aby w pierwszym
podejściu udało się otrzymać możliwość przeprowadzenia wydarzenia tak olbrzymiej rangi.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Polsce.
Realna perspektywa przyszłości czy mrzonka pasjonatów sportów zimowych?
Jeśli powiem, że jest to realne to może
mnie Pan zaliczyć do pasjonatów, którzy żyją
mrzonkami (śmiech przyp. red.). Jestem przekonany, że Tatry, Zakopane i Kraków to region,
który jest w stanie zorganizować Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Powiem więcej jest to świetne
miejsce, które dzięki Igrzyskom zyskało by
wiele cennych obiektów służących po imprezie całej małopolskiej społeczności.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał: Marek Mroczek
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Vancouver
V
ancouver t
tuż...
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uż....
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia
XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które tym razem odbędą się w kanadyjskim
Vancouver. Od 12 do 28 lutego właśnie to
miasto będzie Mekką światowego sportu,
a oczy wszystkich kibiców będą zwrócone
w jego stronę. Dla każdego fana sportu to
okres prawdziwego święta, które nadchodzi
co 2 lata, na przemian z Letnimi IO. Wielu
z nas mimo dużej różnicy czasu pomiędzy
Polską a Kanadą zasiądzie w godzinach nocnych i wczesnorannych przed telewizorami,
aby dopingować naszych reprezentantów.
Historię zimowych igrzysk olimpijskich
należałoby cofnąć do roku 1908, kiedy to
w programie imprezy londyńskiej znalazło
się łyżwiarstwo figurowe. A już z pewnością
do roku 1920, gdy w Antwerpii zawody
olimpijskie odbyły się w dwóch „ratach”,
letniej i jesiennej. Pierwsze Zimowe Igrzyska
Olimpijskie swoja rangę zyskały na Kongresie Olimpijskim w Lizbonie dopiero w rok
po ich przeprowadzeniu, bowiem oficjalnie
rozegrano je jako Tydzień Sportów Zimowych w francuskim kurorcie Chamonix.
Do tej pory zimowe zmagania sportowców nie były naszą domeną tym bardziej Zimowe Igrzyska Olimpijskie, w których od 1924 roku zdobyliśmy 8 medali,
a z najcenniejszego kruszcu tylko jeden.
Promyczek nadziei daje fakt, iż połowę
krążków polskiej reprezentacji udało się
osiągnąć na dwóch ostatnich imprezach
w Salt Lake City i Turynie, a te ostanie były
dla nas najbardziej udane w całej historii
pod względem punktowym, gdyż zdobyliśmy ich 29 (przyznaje się je za miejsca

Polscy medaliści Zimowych
Igrzysk Olimpijskich:
Złoto:
1. Wojciech Fortuna, 1972 Sapporo –
skoki narciarskie K-90
Srebro:
1. Elwira Seroczyńska, 1960 Squaw
Valley – łyżwiarstwo szybkie 1500
m
2. Adam Małysz, 2002 Salt Lake City –
skoki narciarskie K-120
3. Tomasz Sikora, 2006 Turyn – biathlon 15 km ze startu wspólnego
Brąz:
1. Franciszek Gąsienica-Groń, 1956
Cortina d’Ampezzo – kombinacja
norweska
2. Helena Pilejczyk, 1960 Squaw Valley – łyżwiarstwo szybkie 1500m
3. Adam Małysz, 2002 Salt Lake City –
skoki narciarskie K-90
4. Justyna Kowalczyk, 2006 Turyn –
biegi narciarskie 30 km ze startu
wspólnego techniką dowolną

w ósemce). Także do Vancouver nasza reprezentacja jedzie w optymistycznych nastrojach. Minima krajowe do Kanady, które
są o wiele bardziej rygorystyczne w porównaniu z międzynarodowymi, wypełniło 47
zawodników i zawodniczek.
Cała sportowa Polska liczy na udane
igrzyska. Tak mocnej reprezentacji chyba
jeszcze nie mieliśmy, a osoby Justyny Kowalczyk, Adama Małysza i Tomasza Sikory
pozwalają z jeszcze większymi nadziejami
czekać na kolejne medale, które wzbogacą
nasz skromny jak dotąd dorobek.
Dwukrotna mistrzyni świata z Liberca
jest już największą gwiazdą naszej kadry. Fachowcy uważają, że Pani Justyna ma szanse
zdobyć nawet cztery medale, ale na pewno
chociaż jeden sprawi ogromną radość fanom. A kto wie, może ekspertom uda się
z rzadką im precyzją wywróżyć kwartet medalowy Najlepszemu Sportowcowi Polski
2009 Roku, według Przeglądu Sportowego,
a zapewne tytuł na 2010 rok byłby już poza
zasięgiem innych sportowców.
Reprezentacja to nie tylko medalowe
nadzieje biegaczki z Kasiny Wielkiej, która
na naszej uczelni realizowała część teoretyczną zajęć specjalizacji trenera II klasy
w narciarstwie biegowym. Kibice również
wierzą, że talent orła z Wisły jeszcze raz
ukarze się na skoczni i tak jak na mistrzostwach świata w Sapporo, Polak chociaż
na jednej z aren odleci rywalom, a ojcem sukcesu będzie fiński szkoleniowiec
Hannu Lepistoe. Wychował on bowiem
najwięcej medalistów mistrzostw świata
i olimpijskich spośród wszystkich trenerów. Małyszowi na pewno nie zabraknie
motywacji, bo złoty medal igrzysk to jedyny triumf jakiego nasz skoczek jeszcze nie
posmakował. Srebrny i brązowy medalista
z Salt Lake City ma jeszcze jedną szansę na
uniesienie rąk w górę z radości, ale tym razem wspólnie z kolegami z drużyny. Polacy
w ostatnich latach na kluczowych imprezach zawsze „kręcili” się koło 4-5 miejsca.
Wszystkie ekipy oprócz będących poza
zasięgiem – Austriakami, nie mają wyrównanej czwórki. Pozwala to na realne myślenie o zobaczeniu Polaków na podium,
pod warunkiem, że sami wzniosą się na
wyżyny własnych możliwości.
Kibiców biathlonu cieszy fakt, że po
niepowodzeniach na początku sezonu,
do coraz wyższej dyspozycji dochodzi Tomasz Sikora. Srebrny medalista z Turynu
na pewno myśli o powtórzeniu sukcesu
w Whistler, co byłoby ukoronowaniem
jego wspaniałej kariery.
Należy także wspomnieć o panczenistach, co prawda nie są pierwszoplanowymi postaciami w swych dyscyplinach, ale
należą do szerokiej światowej czołówki.
Kto wie, może któraś z pań albo panowie
pokuszą się o sprawienie niespodzianki

w 50 lat po sukcesach Elwiry Seroczyńskiej
i Heleny Pilejczyk.
Nie zapominajmy o snowboardzistach,
może to oni po olimpiadzie będą najbardziej rozchwytywanymi osobami przez
dziennikarzy. Szans jak zwykle jest sporo
i miejmy nadzieję, że jak najwięcej uda się
ich wykorzystać. Kibice przez 16 dni będą
wierzyć, że w Kanadzie zabrzmi chociaż
raz Mazurek Dąbrowskiego, a polska flaga
kilkakrotnie zawiśnie na maszcie.
Wojtek Płonka

Niespełnione nadzieje:
1. Elwira Seroczyńska – łyżwiarstwo
szybkie, na Igrzyskach w Squaw Valley zdobyła srebrny medal na 1500
m, na dystansie o 500 m krótszym jechała z czasem na złoto. Niestety na
ostatnim wirażu Polka upadła i marzenia o drugim krążku nie zostały
zrealizowane.
2. Stanisław Szczepaniak – biathlon,
vice-mistrz świata z 1967 jechał do
Grenoble jako jeden z faworytów do
medali. Zabrakło niewiele, w biegu
indywidualnym na 20 km zajął 4
miejsce, a w sztafecie wraz z kolegami powtórzył ten wynik.
3. Helena Macher i Zbigniew Gawior
– saneczkarstwo, pod koniec lat 60tych XX wieku Polska miała jedną
z najsilniejszych ekip saneczkarskich
w Europie. W Grenoble, w 1968
roku, medaliści mistrzostw starego
kontynentu zajęli 4 miejsca w konkurencjach jedynek.
4. Andrzej Bachleda-Curuś – narciarstwo alpejskie, pierwszy polski medalista mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim jechał do Sapporo
jako kandydat do medalu w slalomie.
Cztery lata wcześniej zajął 6 miejsce.
W Japonii kontuzja niestety pozbawiła go nadziei na dobry wynik. Po
zakończeniu Igrzysk udowodnił, że
tylko pech pozbawił go medalu wygrywając zawody Pucharu Świata
w kanadyjskim Banff.
5. Józef Łuszczek – biegi narciarskie,
pierwszy polski mistrz świata w biegach
narciarskich z Lahti. W 1980 w Lake
Placid miał pokonać znakomitych
Skandynawów i zawodników ZSRR.
Skończyło się na 5 miejscu na 30 km
i 6 na dystansie o połowę krótszym.
6. Elwira Ryś-Ferens – łyżwiarstwo szybkie, zdobywczyni 83 tytułów mistrzyni Polski, 50 krotnie pobijała rekordy
Polski, trzykrotnie zdobywała medale
na mistrzostwach Europy. Niestety na
najważniejszej imprezie dla każdego
sportowca nie udało jej się zdobyć
żadnego krążka. Zajęła dwukrotnie 5
miejsce na Igrzyskach w Lake Placid
(1980) i Sarajewie (1984).
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OBIEKTY SPORTOwE
Canada Hockey Place
Turnieje hokeja Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2010, będą rozgrywane
w dwóch miejscach: ”Canada Hockey
Place” i Thunderbird UBC Arena. Od
czasu jego otwarcia we wrześniu 1995,
przyciągnął największe nazwiska przemysłu rozrywkowego i przywitał więcej
niż 10 milionów gości.

Wykorzystanie po Igrzyskach: Po
Zimowych Igrzyskach 2010, stanie się
kompleksem społeczno- rekreacyjnym,
w skład którego wejdzie lodowisko do
hokeja, sala gimnastyczna, biblioteka i sześć do ośmiu tafli lodowych do
curlingu.Podczas konstruowania obiektu uwzględniono w nim również dom
kultury. Centrum Olimpijskie Vancouver
stanie się nowym Centrum wodnym
z 50-metrowym basenem kąpielowo –
rekreacyjnym.

lokalizacji nowej konkurencji Igrzysk
2010 na miejscu istniejącego Zimowego Kompleksu Thunderbird. Budowa
rozpoczęła się w kwietniu 2006 i została ukończona w czerwcu 2008 zgodnie z zaplanowanym budżetem i cztery
miesiące przed pierwszym planowanym
terminem ukończenia.

Canada Hockey Place

Liczba miejsc: 19,300.
Wysokość bezwzględna: 8 metrów
Przeznaczenie olimpijskie: hokej
na lodzie mężczyzn i kobiet.
Wykorzystanie po Igrzyskach: w
obiektach Canada Hockey Place rocznie może być przeprowadzonych 100
imprez sportowych, w rankingu daje to
miejsce jednego z najbardziej obleganych obiektów w Ameryce Północnej.

Centrum Olimpijskie Vancouver
Obiekt znajduje się w tętniącej życiem metropolii Vancouver. Przy obiekcie zostanie wyeksponowana Sztuka
Aborygeńska, jako część programu
Sztuka Aborygeneńska Vancouver 2010.
Program pokaże tradycyjną i współczesną szatę graficzną Kanady, ukazaną
przez Pierwsze Narodowości, Eskimosów i artystów metyskich.

Pacific Coliseum znajduje się w samym „sercu” głównych wydarzeń sportowych w Vancouver. Coroczne targi
przyciągają w to miejsce 60,000 osób
dziennie, to miejsce jest doskonale skomunikowane przez środki transportu
miejskiego.

UBC Thunderbird Arena

Ilość miejsc: 6,800
Wysokość bezwzględna: 90 metrów
Przeznaczenie olimpijskie: Hokej
na lodzie mężczyzn i kobiet.
Po Igrzyskach: Po zakończeniu Zimowych Igrzysk 2010, UBC stanie się
kompleksowym obiektem sportowo-rekreacyjnym o wysokim standardzie.

Whistler Sliding Centre
Pacific Coliseum

Ilość miejsc: 14,200
Wysokość bezwzględna: 26 m
Przeznaczenie olimpijskie: Łyżwiarstwo figurowe, short track.
Po Igrzyskach: Największy budynek kompleksu Hastings Park zostanie
wykorzystany jako kompleks parkowy,
Pacific Coliseum w dalszym ciągu będzie służyło mieszkańcom jako miejsce różnorodnych wydarzeń takich jak
rewie na lodzie, gale boksu, rozgrywki
koszykówki, hokeja, koncertów, masowych zgromadzeń oraz handlu i wystaw
konsumenckich.

VANCOUVER 2010
Przeznaczenie olimpijskie: bobsleje, saneczkarstwo, skeleton
Po Igrzyskach: Centrum Whistler
Sliding będzie promować sporty łyżwiarskie poprzez organizowanie międzynarodowych konkursów oraz rozpowszechnianie tych sportów wśród
społeczności lokalnej. Usytuowanie
obiektów w pobliżu kilku światowej klasy hoteli, przyciągnie wielu turystów.

Whistler Creekside

Pacific Coliseum

Centrum Whistler Sliding będzie organizatorem zawodów bobslejowych
oraz saneczkarskich Zimowych Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich Vancouver 2010. Obiekt jest położony na
Blackcomb Mountain. Po Igrzyskach
będzie stanowił Centrum sportowe obsługujące programy sportowe poświęcone młodzieży, rozwojowi turystyki
oraz występom publicznym w duchu
kultywowania Zimowych Igrzysk Vancouver 2010.

Whistler Creekside znajduje się na
istniejących trasach narciarskich. Whistler Creekside będzie gospodarzem
narciarstwa alpejskiego na ZIO 2010,
wliczając w to olimpijczyków i paraolimpijczyków. Kurort Whistler Blackcomb udostępni 90 % terenu dla narciarzy podczas ZIO 2010.
Dwa, wcześniej osobne kurorty
Whistler i Blackcomb zostały połączone w 1997. Potem Intrawest połączył
kurort z Whistler Mountain Ski Corporation. Wszystkie kurorty zostały w pełni
zintegrowane w 2003. Razem, Whistler
i Blackcomb twożą największy kurort
narciarski w Ameryce Północnej o powierzchni 33 km kw. Latem 2009 kurort
w Creekside wzbogacił się o szybką kolej gondolową. Będzie odpowiedzialna
za dowóz turystów i zawodników na
szczyt w czasie ZIO 2010, ale będzie
dostępna dla narciarzy po ZIO 2010 –
czas jazdy na szczyt wynosi 2 minuty.
Gondola jest tylko tymczasowa i latem
2010 roku, zostanie rozebrana i przewieziona transportem samochodowym
do Sunshine Village w Alberta.

Centrum Olimpijskie Vancouver

Ilość miejsc: 5,600
Wysokość bezwzględna: 74 metry
Przeznaczenie olimpijskie: turniej
curling mężczyzn i kobiet.
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Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej
(UBC) znajduje się w zachodniej części
kampusu w Vancouver. Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich
i Paraolimpijskich Vancouver 2010 (VANOC) porozumiał się z UBC w sprawie

Whistler Olympic Park
Na obszarze jednego kilometra kwadratowego znajdują się 3 oddzielne
stadiony sportowe (narciarstwo biegowe, biathlon, skoki narciarskie) usytuowane w odległości około 400 metrów. Szlaki o długości 15 kilometrów
dla konkurencji olimpijskich takich jak
narciarstwo biegowe i biathlon zostały
wybudowane na przełomie lat 20072008. Stadion biathlonowy składa się
z 30 uliczek z w pełni elektronicznym
systemem ostrzegania, zdolnym precyzyjne wykryć i poinformować o miejscu
ewentualnego zagrożenia typu pożar.
Dwie skocznie narciarskie (normalna
i duża) posiadają jedyny na świecie system chłodzenia śniegu oraz system ustawienia szlaku.

Whistler Olympic Park

Maksymalna ilość miejsc: 12,000
na każdym z trzech obiektów
Przeznaczenie olimpijskie: biathlon, narciarstwo biegowe, kombinacja
norweska, skoki narciarskie.
Po Igrzyskach: Whistler Park będzie
promować nordyckie sporty poprzez organizowanie międzynarodowych konkursów i zgłębianie wiedzy na temat
sportów nordyckich wśród społeczności lokalnej. Będzie to również doskonała możliwość wykorzystania 40
kilometrów szlaków do celów rekreacyjnych.

Richmond Olympic Oval znajduje się 14 kilometrów na południe od
Whistler Sliping Centre

Ilość miejsc: 12,000
Wysokość bezwzględna: 938 metrów
Najniższe miejsce: 802 metrów
(bobsleje/skeleton) i 796 metrów (saneczkarstwo)

Whistler Creekside

Ilość miejsc: 7,700
Przeznaczenie olimpijskie: narciarstwo alpejskie – zjazd, slalom gigant, slalom, kombinacja

centrum Vancouver. Usytuowany jest
w północno – zachodniej części Richmond. Oval znajduje się w pobliżu
lotniska międzynarodowego, blisko
Centrum Richmond. Richmond Olympic Oval będzie gospodarzem całego
turnieju łyżwiarstwa szybkiego.
Ilość miejsc: 7,600
Wysokość bezwzględna: na poziomie morza
Przeznaczenie olimpijskie: łyżwiarstwo szybkie.
Po Igrzyskach: Richmond Olympic Oval stanie się międzynarodowym
centrum sportowym oraz wellness. Elastyczność projektu pozwoli na organizowanie imprez sportowych różnych
dyscyplin sportowych. Dwa lodowiska,
osiem sal gimnastycznych, bieżnia (200
metrów) oraz centrum odnowy biologicznej. Obiekt stanie się centralnym
punktem nowopowstałej dzielnicy nadbrzeżnej.

Cypress Mountain

Richmond Olympic Oval

UBC Thunderbird Arena

(znane również pod nazwą Doug
Mitchell Thunderbird Sports Centre)

AWF

Cypress Mountain znajduje się
w Cypress Provincial Park, sąsiadującym z Regionem West Vancouver. Na
Cypress Mountains znajduje się doskonała autostrada, można tam podziwiać
niepowtarzalne widoki Vancouver oraz
Portu. W listopadzie 2006, obiekt stał
się pierwszym kompleksem gotowym
na przyjęcie sportowców Zimowych
Igrzysk Olimpijskich 2010.
Ilość miejsc: 12,000
Wysokość bezwzględna: 930 m
Przeznaczenie olimpijskie: narciarstwo dowolne (skoki akrobatyczne,
jazda po muldach, skicross), snowboard (slalom gigant równoległy, halfpipe,
snowboard cross)
Po Igrzyskach: Cypress Mountain
jest jednym z najpopularniejszych miejsc
narciarskich w Kolumbii Brytyjskiej, każdego roku przyciąga setki tysięcy gości.
Zimowe Igrzyska 2010 uatrakcyjnią to
miejsce zarówno dla turystów w celach
rekreacyjnych, jak również dla profesjonalnych narciarzy.
Wiktor Głodek

Richmond Olympic Oval

Zdjęcia pochodzą ze strony www.olimpijski.pl
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O Atmosferze Igrzysk
Olimpijskich

Awuefiacy w Vancouver

z prof. Janem Blecharzem
– Za niedługo Igrzyska w Vancouver, czy będzie Pan bacznie śledził ich
przebieg?
Oczywiście, że będę śledził Igrzyska
Olimpijskie w Vancouver. To wyjątkowa
impreza sportowa, wykraczająca poza
wymiar czysto sportowy. Igrzyska są wydarzeniem szczególnym i potrzebnym
w dzisiejszym świecie. Ludzie utożsamiają się ze sportowcami, którzy reprezentują dany kraj. Przeżywamy ich sukcesy
i porażki, śledzimy walkę sportową. To
ciekawe zjawisko psychologiczne, gdzie
z jednej strony mówi się o globalizacji,
ale gdy przychodzi czas igrzysk w każdym
z nas rodzi się uczucie przynależności do
danej społeczności.
– Czy wskazałby Pan konkretne osoby, które będą w stanie na igrzyskach
w Vancouver przynieść nam chwałę
i powody do dumy?
– O faworytach nie będę wspominać, bo im dość uwagi poświęca prasa
codzienna, a fora internetowe aż huczą
od licznych spekulacji. Mówi się jednak,
że każdy zawodnik nosi w swoim plecaku tzw. „buławę marszałkowską” będącą
symbolem zwycięstwa. I to właśnie jest
piękno sportu, jego nieprzewidywalność.
Na dyspozycję w danym dniu ma wpływ
tak wiele czynników, że często zwycięscy
są niespodziewani. Takie niespodzianki
są nieodłączną częścią Igrzysk.
Przypomina mi się wydarzenie
z Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City
w 2002 r., gdzie spektakularnym wydarzeniem było zwycięstwo Australijczyka
Stevena Bradbury w konkurencji short
track na dystansie 1000 m. W ćwierćfinale ukończył wyścig na miejscu trzecim
(premiuje się tylko dwa najlepsze wyniki),
ale po dyskwalifikacji jednego z zawodników dostał się do półfinału. Tam na jedno
okrążenie przed końcem zajmował piątą
lokatę, ale kraksa trzech spośród czterech
prowadzących zawodników pozwoliła
mu wejść do finału z drugiego miejsca. W
finale jechał na ostatnim miejscu, tracąc
do prowadzącej grupy kilkanaście metrów, ale na ostatnim wirażu cały peleton
wywrócił się, a Australijczyk spokojnie
minął metę na pierwszym miejscu.
– Był Pan na Igrzyskach Olimpijskich
w Albertville i Salt Lake City. Czy mógłby Pan opowiedzieć, zatem jak wygląda
życie w wiosce olimpijskiej?
– We Francji igrzyska rozgrywano
w kilku regionach i nie było jednego
miejsca, które można było nazwać wioską olimpijską. W Salt Lake City natomiast
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igrzyska rozgrywane były po ataku terrorystycznym 11 września, więc podejmowano szczególne środki bezpieczeństwa.
Każdy kraj posiadał własny budynek,
a więc wszyscy sportowcy, trenerzy i kadra danego kraju przebywała w jednym
miejscu. Na terenie wioski znajdowało
się pomieszczenie służące jako świetlica,
gdzie spotykaliśmy się, rozmawialiśmy,
wspólnie oglądaliśmy konkurencje olimpijskie. Wszystko to stwarzało niesamowicie miłą atmosferę.
Jedno z ważniejszych miejsc w wiosce
to oczywiście stołówka czynna 24h/dobę,
która serwowała potrawy z różnych kuchni świata. Warto jednak dodać, że zawodników oczekujących na swój start dopada
często stres związany z ogromną presją.
Zdarza się zatem, że jeśli taki zawodnik
nie ma odpowiedniej samodyscypliny,
daje się skusić egzotycznym potrawom.
Tak więc moim zdaniem niejeden medal
olimpijski został na stołówce. Poza miejscami „dla ciała”, sportowcy mają także
pomieszczenia związane z wiarą, jak np.
kaplice ekumeniczne, a także możliwość
do rozmów z duszpasterzami sportowymi.
Życie w wiosce olimpijskiej jest wielowymiarowe. Przeważnie warunki nie
przypominają tych z luksusowych hoteli, ale z drugiej strony nie są to warunki
spartańskie. Jest wszystko, co potrzebne
do treningu, odpoczynku itp.
– Przybliży nam Pan sprawę treningu mentalnego przed Olimpiadą,
czy różni się on od treningu chociażby
przed Mistrzostwami Świata?
– Kiedy mówi się o przygotowaniach
sportowców do najważniejszych imprez
sportowych, szczególną uwagę zwraca
się na motywację. Ważne jest, aby tą motywację kształtować długo przed startem.
Ktoś mądry powiedział, że zawodów nie
wygrywa się w dniu ich rozgrywania, ale
dużo, dużo wcześniej. Na Igrzyskach jednak dochodzi ogromna presja za sprawą wielotysięcznej widowni i mediów.
Nawet dyscypliny, które na co dzień nie
cieszą się ogromnym zainteresowaniem
widzów, w czasie Igrzysk zyskują sobie
rzesze zwolenników. Sportowiec musi
umieć poradzić sobie z tą presją. W dzisiejszych czasach coraz częściej trening
psychologiczny jest integralną częścią treningu sportowego. Dlatego nie na darmo
mówi się o treningu umiejętności psychologicznych, gdzie pewne cechy, jak chociażby koncentracja uwagi, odporność na
stres mogą być kształtowane.

AWF

Do XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver coraz bliżej. Zapewniony start w imprezie ma 47 Polaków.
Wśród nich są także zawodnicy, którzy
są lub byli związani z naszą uczelnią:
Konrad Niedźwiedzki, Kamil Stoch, Luiza
Złotkowska, Natalia Czerwonka, Ewelina
Przeworska, Mateusz Ligocki, Michał Ligocki. Wszystkim naszym reprezentantom
życzymy udanych startów. Oto sylwetki
naszych olimpijczyków.

Natalia Czerwonka:

dr hab. prof. nadzw. JAN BLECHARZ
– psycholog, dyrektor Instytutu Nauk
Humanistycznych AWF w Krakowie;
był wieloletnim konsultantem TS Wisła,
pracował z kadrą Polski w koszykówce
kobiet, gimnastyczkami artystycznymi, kadrą skoczków narciarskich, łyżwiarzami figurowymi, współpracował
z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Uczestniczył – jako psycholog
– w zawodach sportowych najwyższej
rangi - Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy.

– Utkwiły Panu w pamięci jakieś ciekawe historie i anegdoty?
– Ciekawy może byś przykład Renaty
Mauer, która przygotowywała się do letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Rok
przed imprezą pojechaliśmy na rekonesans obiektów, gdzie miała startować. Na
spotkaniu z Polonią, z czystej ciekawości
zapytałem, jaka jest pogoda w okresie,
kiedy odbywać się będą Igrzyska. Okazało się, że pomimo iż jest to Australia dni
w okolicach września bywają bardzo zimne. Mając to na uwadze Renata spakowała do walizki cienką, ale dobrze chroniącą
przed zimnem koszulkę narciarską oraz
wełnianą czapkę. Wielkie było zdziwienie większości zawodniczek, gdy w dniu
rozgrywania zawodów strzeleckich było
bardzo zimno i wietrznie. Przygotowana na taki stan rzeczy Renata startowała
w komforcie termicznym i zdeklasowała
rywalki zdobywając złoty medal IO.
– Jeśli byłaby taka możliwość, pojechałby Pan na następne IO w Soczi?
Obecnie zaangażowany jestem w pracę naukową, sprawy uczelni i dydaktykę.
Nie wybiegam myślami w tak odległą
przyszłość.
– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Michał Siąkała i Szymon Żurawiecki

Panczenistka Caprum Lublin i reprezentacji Polski. Ma 21 lat (ur.20.10.1988r.),
swoją przygodę z łyżwiarstwem szybkim
zaczęła 10 lat temu. W wieku 15 lat trafiła do SMS-u Zakopane, a obecnie studiuje
na krakowskiej AWF wychowanie fizyczne.
W 2007 r. zdobyła trzecie miejsce na mistrzostwach Polski w Warszawie, a w 2008
w Kolomnie 17 miejsce na Mistrzostwach
Europy. W Salt Lake City zakwalifikowała
się na Igrzyska Olimpijskie w Vancouver
zarówno indywidualnie jak i z drużyną. Indywidualnie Natalia będzie startowała na
dystansie 1000 i 1500 m.

Mateusz Ligocki:
Najbardziej utytułowany polski snowboardzista. Urodził
się 18 czerwca 1982
r. w Cieszynie. W
opinii fachowców
jeden z najwszechstronniejszych
snowboardzistów
świata.
Pierwszy
Polak i jak na razie
jedyny zwycięzca
finałowych zawodów Pucharu Świata. Na
snowboardzie jeździ od 1997 roku. Jedyny
zawodnik na świecie, który na Igrzyska Olimpijskie uzyskał olimpijską nominację do startu
w dwóch tak różnorodnych konkurencjach
jak snowboardcross i halfpipe.
Osiągnięcia: Dwukrotny Mistrz Świata
Juniorów i dwukrotny brązowy medalista
Mistrzostw Świata Juniorów, wielokrotny
snowboardowy Mistrz Polski, posiadacz ty-

tułów: Międzynarodowego Mistrza Nowej
Zelandii, Korei Południowej, Włoch i Republiki Czeskiej, PŚ 2004 – 2.(snowboardcross), PŚ 2008 – 3. (snowboardcross), PŚ
2008 – 3.(snowboardcross), PŚ-1. (snowboardcross), PŚ 2008 – 3. miejsce (snowboard
cross)

Michał Ligocki:
Snowbordzista, reprezentant Polski, uczestnik Olimpiady w Turynie w 2006. Urodził się
31 października 1985
r. w Cieszynie. Michał
już w wieku czterech lat
jeździł na nartach, swoją
przygodę ze snowboardem rozpoczął w 1997.
Brat Mateusza Ligockiego, kuzyn Pauliny Ligockiej. Członek ekipy Los Puperos gromadzącej w swoich szeregach jednych z najlepszych polskich snowboardzistów.
Osiągnięcia: Zwycięstwo w Pucharze
Europy w Zermatt 2006. W Pucharze Świata najlepszy występ zaliczył we francuskim
Serre Chevalier, gdzie zajął ósme miejsce
w 2003. W 2005 r. zdobył brązowy medal
na Uniwersjadzie, trzykrotny Mistrz Polski
w half-pipe i w big air (ewolucje na skoczni), dziewiąte miejsce w Pucharze Europy
zawodach w Saas-Fee.

Konrad Niedźwiedzki:
Polski panczenista,
specjalizujący się
na dystansach 1000
i 1500 m., rekordzista kraju na 1500
m. Urodził się 2
stycznia 1985 roku
w Warszawie, na
stałe mieszka w Zakopanem. Od roku
2002 reprezentuje
klub AZS Zakopane/AWF Kraków. Wcześniej był zawodnikiem KS SNPTT-1907 Zakopane. Trenuje
pod okiem swojego ojca Krzysztofa Niedźwiedzkiego, trenera kadry narodowej.
Osiągnięcia: wielokrotny medalista
MP, MŚJ 2004 – 2. 1500 m; PŚ 2004 – 3.
miejsce w drużynie w Hamar, PŚ 2005-3.
w drużynie w Baselga di Pine, MŚ 2005
– 14. 1500 m; 2 miejsce w generalnej
klasyfikacji Pucharu Świata w biegu drużynowym – Heerenveen, IO 2006-13.
1000 m i 12. 1500 m, ME 2010- 1. 500
m (wielobój)
Osiągnięcia w 2009 r. zostały zamieszone w artykule: „Najlepsi sportowcy 2009
KS AZS AWF” na stronie 20.

Ewelina Przeworska:
Panczenistka Orła Elbląg
i reprezentacji Polski. Urodziła się 7 grudnia 1987 r.
Ma 175cm wzrostu, blond
włosy i niebieskie oczy. W
grudniu stanęła na najwyższym podium w biegu na
1500 m w Pucharze Polski (od tego sezonu
nazywanego Pucharem Miast). Na 500 m
była druga, a na 1000 m trzecia.

Kamil Stoch:
Skoczek narciarski,
reprezentant Polski
oraz zawodnik klubu
LKS Poroniec Poronin. Urodził się 25
maja 1987r. w Zakopanem. Pochodzi
z miejscowości Ząb.
Zaczął skakać, gdy
miał 9 lat. Jako dwunastolatek, podczas
zawodów Pucharu
Świata w kombinacji norweskiej osiągnął na
Wielkiej Krokwi odległość 128 m. Rekord
życiowy Kamila Stocha to 210,5 m uzyskany
25 marca 2007 podczas PŚ w Planicy.
Osiągnięcia: Mistrz Polski w 2007
i 2009 z dużej skoczni, MŚJ 2004 – 2. K-90
(drużynowo), MŚJ 2005 – 2. K-90 (drużynowo), IO 2006 – 5. K-125 (drużynowo), PŚ
2005 – 7. K-120, PŚ 2008 – 6. K-120, PŚ
2007 – 9. K-125
Osiągnięcia z sezonu 2009 zostały zamieszone w artykule: „Najlepsi sportowcy
KS AZS AWF 2009” na stronie 20.

Luiza Złotkowska:
Łyżwiarka
szybka,
specjalizująca
się
w długich dystansach.
Należy do niej rekord
Polski na 5000 m.
Urodzona 25 maja
1986 w Warszawie.
Należy do klubu
AZS Zakopane/AWF
Kraków. Na codzień
mieszka w Zielonce.
Osiągnięcia: MŚ 2007 – 7. w drużynie;
MŚ 2008 – 6. w drużynie.
Osiągnięcia z sezonu 2009 zostały zamieszone w artykule: „Najlepsi sportowcy
2009 KS AZS AWF” na stronie 20.
Karolina Smyrgała i Dominika Głowacka
Zdjęcia pochodzą z: gazetaolsztynska.wm.pl/;
; www.archiwum.watra.pl/sport/; www.
konradniedzwiedzki.pl/, www.sportowepodhale.
pl; snowboard.onet.pl/; flickr.com/photos/; www.
ultrasport.pl
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Centrum Olimpijskie i Muzeum
Nawiązując do tematyki olimpijskiej, której poświęcono bieżący numer
„Pulsu”, chciałabym zaproponować
„wycieczkę” do Centrum Olimpijskiego i znajdującego się w nim Muzeum
Sportu i Turystyki. Centrum Olimpijskie
zlokalizowane jest na warszawskim Żoliborzu i przyznaję, robi wrażenie. Cały
kompleks składa się z budynku głównego o ekspresyjnej bryle oraz czterech
biurowców, które wyróżnia doskonała
kompozycja przestrzenna. Centrum
Olimpijskie ma sześć kondygnacji oraz
poziom podziemny i … mnóstwo olimpijskiej symboliki. Rzut budynku nawiązuje kształtem do stadionu, dach
obiektu przypomina nadwieszenie nad
trybunami a mocno przeszklona część
z kamienną płaszczyzną ozdobioną motywem olimpijskich kół nie pozostawia
wątpliwości – to nowoczesne Centrum
Olimpijskie mieszczące (między innymi) siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W górnej części znajduje się
przeszklony i oświetlony szyb windowy
symbolizujący olimpijski znicz.
Czarny sufit, szare betonowe ściany
ciągów komunikacyjnych czy podłoga
z szarego dolomitu dają wrażenie nowoczesności, elegancji i pewnego ascetyzmu
w kolorystyce. Wyjątek uczyniono tylko
dla pochylni prowadzącej z parteru na
antresolę do części ekspozycyjnej, gdzie
zlokalizowano Muzeum Sportu i Turystyki. Ta dynamiczna wstęga podtrzymywana stalowymi linami ma długość 77 metrów, intensywnie czerwony kolor bieżni
lekkoatletycznej bardzo sprawnie przenosi zwiedzających na sportowe stadiony,
czyli do Muzeum Sportu i Turystyki.

Nowoczesne i wykończone z dużą
starannością wnętrza Centrum Olimpijskiego – mogące pomieścić kilkaset
osób – skrywają sale konferencyjne,
pokoje administracyjne i biura. Każda
z wydzielonych pod względem funkcjonalnym części budynku posiada swój
indywidualny klimat, a łącznik stanowi
trzon z panoramicznymi windami, z których można podziwiać rozległy widok
na centrum Warszawy. Na parterze budynku odbywają się spotkania i obrady
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
inne imprezy, które gościnne i świetnie
wyposażone Centrum Olimpijskie przygarnia pod swój dach. Część muzealna
i administracyjna stanowią kontynuację
„strefy wejścia” pod względem stylistycznym. Ostatnia, klubowa kondygnacja charakteryzuje się nieco innym,
mniej surowym wystrojem, kolorystyką
i wysmakowanymi detalami.
Na uwagę zasługuje staranna aranżacja nie tylko wnętrza budynku, ale
również bezpośredniego otoczenia,
z piękną zielenią stanowiącą zalążek
przyszłego ogrodu, świetlikami, fontanną i opaską płynącej wody otaczającej
obiekt. Znalazło się też miejsce dla posągu Ikara autorstwa Igora Mitoraja.
Centrum Olimpijskie można traktować w kategorii pomnika nowożytnej historii olimpijskiej, ponad połowa
jego powierzchni służy eksponowaniu
pamiątek związanych z historią sportu
i ruchu olimpijskiego, a także propagowaniu idei olimpizmu.
Polskie idee stworzenia muzeum
sportu pojawiły się w latach 30-tych XX
wieku, kiedy ta problematyka znalazła

Główny budynek Centrum Olimpijskiego w Warszawie
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miejsce na łamach dwutygodnika poświęconego sprawom kultury fizycznej
„Stadjon” w roku 1931. Ta inicjatywa
odrodziła się w latach powojennych,
uświadamiając jak wiele pamiątek i dokumentów uległo bezpowrotnemu zniszczeniu. Ukoronowaniem prac przygotowawczych prowadzonych od roku 1950
było wydanie przez przewodniczącego
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
„Zarządzenia w sprawie zorganizowania zbiorów eksponatów muzealnych
z dziedziny kultury fizycznej i sportu”.
Warszawskie muzeum powstało w 1952 r. i jest jedną z najstarszych
tego typu placówek w Europie. Zbiory
muzeum liczą ponad 46 tysięcy eksponatów dotyczących przede wszystkim
sportu polskiego, są to: medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe
i turystyczne, monety, sztandary, flagi,
proporce i emblematy, stroje i sprzęt
sportowy, akcesoria podróżne, plakaty
sportowe i turystyczne, dzieła sztuki o tematyce sportowej a także zbiory filatelistyczne oraz numizmatyczne, fotografie,
książki, dokumenty i archiwalia. Bogatą
muzealną kolekcję uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa. Wśród tysięcy eksponatów będących w posiadaniu
muzeum znajduje się wiele pamiątek
i trofeów sportowych związanych z wybitnymi polskimi sportowcami okresu
międzywojennego: Henrykiem Chmielewskim, Bronisławem Czechem, Haliną Konopacką, Januszem Kusocińskim,
Stanisławem Marusarzem. Nie brakuje
pamiątek bardziej współczesnych, związanych z Waldemarem Baszanowskim,
Wojciechem Fibakiem, Dorotą Idzi,
Wandą Rutkiewicz, Ireną Siewińską
i innymi. Najnowsze sportowe osiągnięcia przypominają eksponaty związane
z Adamem Małyszem, Jagną Marczułajtis, Dorotą i Mariuszem Siudkami.
Muzeum posiada również duże kolekcje pamiątek związanych z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, historią
sportu warszawskiego, ruchu olimpijskiego oraz sztuki o tematyce sportowej.
Warto przyjrzeć się bliżej ekspozycji
stałej w MSiT, choćby z tego powodu,
że projektanci wystawy Jarosław Kłaput
i Dariusz Kunowski to ci sami, którzy
współtworzyli ekspozycję w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Ich pomysły
są nowatorskie, wykorzystują w pełni możliwości, jakie dają multimedia
i ekspozycja ożywa. Nie było to łatwe,
gdyż pokazane eksponaty dokumentują
historię sportu polskiego ostatnich 150
lat oraz dziejów olimpizmu od czasów
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Sportu i Turystyki w Warszawie
antycznych, a wszystko na powierzchni niespełna tysiąca metrów kwadratowych. Sport, jednoznacznie kojarzący
się z ruchem, emocje, różne miejsca
„akcji” powodują, że eksponaty jakby
wymykały się z gablot…
Ekspozycja stała prezentuje ponad
3 tysiące najcenniejszych pamiątek
zgromadzonych w muzeum, są to najciekawsze, najstarsze i wybrane, po
burzliwych konsultacjach i dyskusjach
Zespołu realizującego, z ogromnego zbioru, liczącego ponad 46 tysięcy
pozycji inwentarzowych. Wśród najcenniejszych eksponatów jest składany
kajak Jana Pawła II, którym jeszcze jako
Karol Wojtyła pływał po mazurskich jeziorach, są tez pamiątki dotyczące sportu warszawskiego. Szczególne wrażenie
robi Ściana Chwały dumnie prezentująca medale olimpijskie Polaków. Ciekawej ekspozycji towarzyszą prezentacje
multimedialne, bogate zbiory fotografii
czy też nagrania dźwiękowe, głównie
autentyczne komentarze wydarzeń
sportowych. Polecam odwiedzenie
strony internetowej Muzeum Sportu
i Turystyki pod adresem: http://www.
muzeumsportu.waw.pl/, jednocześnie
zachęcając do zwiedzenia placówki
przy okazji wizyty w Warszawie.
Warto zauważyć, że Muzeum gromadzi fotografię sportową, która dokumentuje między innymi historię klubów
i organizacji sportowych, dzieje olimpiad, wychowania fizycznego, dyscyplin sportowych, a zbiór liczy ponad
57 tysięcy fotografii. Muzeum posiada
także swoją filmotekę (ponad 420 tytułów) o ludziach sportu, igrzyskach olimpijskich itp.
W MSiT nieprzerwanie od 1959
roku działa Biblioteka gromadząca
zbiory dotyczące szeroko pojętej kultury fizycznej – sportu, wychowania
fizycznego i rekreacji itp. W zbiorach
znajdują się również czasopisma polskie i zagraniczne z tematyki sportowej
oraz archiwalia związane ze sportem
polskim (dyplomy, legitymacje, afisze,
dyplomy, kalendarze).
Muzeum jest organizatorem różnego rodzaju imprez, ma na swoim koncie ponad 150 wystaw czasowych prezentowanych we własnej siedzibie oraz
gościnnie w innych muzeach w Polsce
i na świecie. Działalność wystawienniczą placówki uzupełnia również działalność edukacyjna: lekcje muzealne,
cykle edukacyjne, konkursy). Jedną
z ciekawszych wystaw czasowych, jakie
można było oglądać w MSiT była ubie-

głoroczna ekspozycja „O sporcie, tyś jest
radością” Sport na dawnej pocztówce,
ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie, kwiecień – lipiec 2009 r.
Słów kilka o pocztówkach olimpijskich, które w swoich zbiorach posiada
muzeum. Pierwsze pocztówki związane z olimpizmem pojawiły się w 1912
roku podczas przygotowań do Igrzysk
V Olimpiady w Sztokholmie. Komitet
organizacji olimpiady wydał z tej okazji
serię złożoną z 319 kart pocztowych,
a dochód ze sprzedaży kart zasilił konto
organizacji. Pierwsze pocztówki z motywem kół olimpijskich ukazały się
w 1928 roku podczas Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie. Kolejne Igrzyska
w 1932 roku (Los Angeles) znalazły swoje odbicie w polskich kartach pocztowych, które przedstawiały widoki miasta
i zwycięzców olimpijskich. Od tej pory
pocztówki towarzyszą wszystkim kolejnym imprezom tej rangi, a ich tematyka
jest niezwykle bogata. Najstarsza karta
pocztowa będąca w zbiorach muzeum
to pocztówka z 1936 roku przedstawiająca flagi 53 państw, których mieszkańcy brali udział w Olimpiadzie.
Muzeum współpracuje aktywnie

z wieloma instytucjami kulturalnymi,
wydaje własne publikacje oraz organizuje giełdy kolekcjonerów pamiątek
sportowych, Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz oraz
różnego rodzaju spotkania, promocje
i imprezy okolicznościowe. Działalność
MSiT finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wykorzystane publikacje:
1. O sporcie tyś jest radością!. Sport
na dawnej pocztówce, ze zbiorów
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie kwiecień-lipiec 2009. Autor
i komisarz wystawy Barbara Mikocka. Warszawa, Muzeum Sportu i Turystyki, 2009, 63 s.
2. „Wiadomości Muzealne. Wydanie
Specjalne”, 2006 nr 24, s. 1.
3. Foldery informacyjne wydane przez
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
4. Informacje zamieszczone na stronach internetowych: http://www.
pkol.pl oraz http://www.muzeumsportu.waw.pl
Renata Kamińska-Włodarczyk
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BIBLIOTEKA POLECA PUBLIKACJE
O TEMATYCE OLIMPIJSKEJ
Logos i etos polskiego olimpizmu / pod
red. Józefa Lipca. – Kraków, 1994
Publikacja jest zbiorem prac filozoficznych,
socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, filologicznych, prawniczych, ekonomicznych i historycznych dotyczących
sportu olimpijskiego. Przedstawia dzieje
polskiego ruchu olimpijskiego na tle tendencji światowych, sens sportu i olimpizmu,
cywilizacyjne i kulturowe przesłania idei olimpijskiej, etos
olimpijskiej edukacji.
Na olimpijskim szlaku : Albertville’ 92,
Barcelona’ 92, Lillehammer’ 94/ [komitet
red. Stefan Grzegorczyk et al. ; aut. tekstów
Tomasz Bielecki et al. ; aut. zdjęć Cezary
Balcerzak et al.; oprac. wyników sportowych Antoni Cymerman, Teodor Kocerka,
JJulian Koszewski]. – Warszawa, 1994
Wydanie albumowe, w którym ukazano
występy polskich sportowców na igrzyskach
olimpijskich w Albertville, Barcelonie i Lillehammer. Kolejny tom wydawanej co cztery lata serii pt. „Na olimpijskim
szlaku”, jest pamiątką i dowodem uczestnictwa wszystkich
polskich sportowców, którzy reprezentowali Polskę na olimpiadzie.
Pawlak Anna: Miniatury czyli filigranowe
portrety wielkich dam polskiego sportu :
polskie olimpijki z lat 1924-1994. – Warszawa, 1995
Książka zawiera krótkie biogramy trzystu
sześćdziesięciu trzech polskich olimpijek,
które brały udział w olimpiadach począwszy od Paryża 1924 r. do Lillehammer
1994 r.
100 lat igrzysk olimpijskich : kronika
1986-1996 / [przekł. z jęz. niem. Zbigniew
Dutkowski et al.; aut. rozdz. „Polacy na
igrzyskach olimpijskich” Jerzy Zmarzlik]. –
Warszawa, 1996
Książka wydana z okazji jubileuszu stulecia igrzysk olimpijskich ery nowożytnej.
Wszystkie letnie i zimowe igrzyska zostały
udokumentowane fachowym tekstem i ilustracjami. W części statystycznej ujęci zostali wszyscy medaliści od Aten 1896 r. do Barcelony 1992 r.
Lipiec Józef: Pożegnanie z Olimpią. – Kraków, 2007
Książka przedstawia filozoficzne spojrzenie
na kwestie olimpizmu. Józef Lipiec, autor
licznych publikacji, filozof, etyk, badacz
relacji społecznych i międzyludzkich, traktuje ruch olimpijski nie tylko jako domenę
zmagań sportowych, ale przedstawia jako
płaszczyznę o wiele szerszą.
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Porada Zbigniew: Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 1924-2006. – Kraków,
2007
Książka poświęcona zimowym igrzyskom olimpijskim począwszy od St.
Moritz 1924 r. do Turynu 2006 r.
Przedstawiono w niej sylwetki bohaterów oraz najciekawsze wydarzenia.
Dzięki encyklopedycznemu zestawianiu wyników sportowych publikacja jest nieocenionym i wiarygodnym źródłem wiedzy o zimowych sportach olimpijskich.
1000 olimpijczyków : najlepsi sportowcy
wszech czasów / aut. Karl-Walter Reinhardt
; tł. Marek Byczyński. – Ożarów Mazowiecki,
[2008]
Publikacja jest źródłem wiedzy o najwybitniejszych sportowcach olimpijskich. Krótkie
i przystępne teksty oraz fotografie umożliwiają szybkie znalezienie informacji o 1000
największych zwycięzcach olimpijskich.
Miller David: Historia igrzysk olimpijskich
i MKOL : od Aten do Pekinu 1894-2008 /
rozdział uzupełniający „Polski ruch olimpijski” napisał Kajetan Hądzelek. – Poznań,
2008
JJest to bogato ilustrowana opowieść o wszystkich organizowanych igrzyskach olimpijskich
od momentu wskrzeszenia ich przez Pierre’a de Coubertina, aż po czasy obecne, również z niedawnymi kontrowersjami związanymi z wyborem
Londynu i Soczi na organizatorów igrzysk w 2012 i 2014 roku.
Jest to również opowieść o sławnych uczestnikach igrzysk,
sportowców, którzy na trwale zapisali się na kartach historii.
Tuszyński Bogdan: Polscy olimpijczycy XX
wieku : (1924-2002). T. 1.- T. 2. – Wrocław,
2004
W dwóch obszernych tomach przedstawione zostały sylwetki 2500 polskich uczestników igrzysk olimpijskich od 1924 r. do 2002
r. Publikacja zawiera nie tylko ogromne ilości
informacji sportowych, ale również liczne
wątki biograficzne sportowców oraz anegdoty
z życia zawodowego i prywatnego. Dodatkowym walorem są unikatowe fotografie, wydobyte z różnych źródeł
i trudno dostępnych archiwów.
Tuszyński Bogdan, Kurzyński Henryk: Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2006. –
Warszawa, [2007]
Słownik zawiera wykaz sportowych dyscyplin olimpijskich, alfabetyczny spis polskich
olimpijczyków z lat 1924-2006, uwzględniając również tych, którzy nie wystartowali
na arenach igrzysk tzw. rezerwowych. Główna część to poczet polskich olimpijczyków
w alfabetycznym układzie dyscyplin sportowych.
Oprac. Beata Foszczyńska
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RUSZYŁA KOLEJNA
KO
OLEJNA E
EDYCJA
DYCJA M
MLA
LA
Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2009/2010 na
hale, boiska, baseny, stoki narciarskie i korty powróciła Małopolska Liga Akademicka. Zawodnicy zrzeszeni w Akademickich Związkach Sportowych do czerwca będą rywalizować
o miano najlepszych. Tradycyjnie do nowej edycji MLA przystąpili studenci krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Będą reprezentować naszą uczelnie w wielu dyscyplinach
sportowych. W akcji obejrzymy przedstawicieli m. in. sekcji
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu, badmintona, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, judo, lekkiej atletyki, pływania i sportów zimowych.
Oczekiwania władz AWF po zeszłorocznych sukcesach
z pewnością mocno wzrosły. W poprzedniej odsłonie Ligi po
wielu „chudych” latach udało nam się zająć bardzo wysokie
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rywalizacji sportowej pomiędzy małopolskimi uczelniami wyższymi. Co prawda wyprzedziła nas Akademia Górniczo Hutnicza, ale w tyle
za sobą pozostawiliśmy uczelnie dominujące w przeszłości
jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę czy Uniwersytet
Ekonomiczny. Okazaliśmy się bezkonkurencyjni w lekkiej
atletyce, snowboardzie kobiet, koszykówce kobiet, biegach
przełajowych, tenisie ziemnym, piłce ręcznej mężczyzn oraz
siatkówce plażowej mężczyzn. W innych dyscyplinach zajmowaliśmy czołowe lokaty, co w końcowym rozrachunku
pozwoliło osiągnąć tak dobry rezultat. Dodać do tego należy
także zdobycie przez koszykarki, snowboardzistki i przedstawicieli sekcji aerobiku sportowego tytułów Akademickich
Mistrzów Polski. Rok 2008/2009 w MLA był dla AWF pasmem sukcesów, dlatego też oczekiwania na nadchodzące
miesiące niemałe.
Rywalizację sportową w sezonie 2009/2010 Małopolskiej
Ligi Akademickiej rozpoczęli przedstawiciele sportów halowych. Znakomicie zaprezentowali się we wszystkich meczach otwarcia, odnosząc w większości wypadków pewne
i przekonywujące zwycięstwa. Siatkarki pokonały AZS UEK
w stosunku 2:0. Siatkarze rozprawili się z AZS CM UJ 2:1.
Koszykarze 82:58 zwyciężyli AZS UR. Tenisiści i tenisistki

stołowe w dwóch pierwszych spotkaniach udowodniły swoją
wyższość nad kolejno AZS AGH i AZS UR. Później bywało już
różnie. „Halowcy” występowali ze zmiennym szczęściem.
Obecnie trwa faza play – off, która wyłoni zwycięzców MLA
i drużyny. Te zakwalifikują się do strefowych eliminacji do
Akademickich Mistrzostw Polski w poszczególnych dyscyplinach.
Fantastycznie zaprezentowali się nasi narciarze i snowboardzistki w rozgrywanych 12 i 13 stycznia w Nowym Targu
Akademickich Mistrzostwach Małopolski. W zawodach z cyklu MLA znokautowali rywali zdobywając komplet punktów
do klasyfikacji generalnej rywalizacji sportowej małopolskich
uczelni wyższych. Na 24 możliwe miejsca na podium w poszczególnych konkurencjach zawodnicy AZS AWF zdobyli ich
aż 18 oddając zaledwie 6. W narciarstwie alpejskim wśród
kobiet bezkonkurencyjna okazała się Karolina Klimek, która
zajęła 1 miejsce zarówno w slalomie jak i w slalomie gigancie.
W takich samych okolicznościach rywali zdeklasował Maciej
Kominko. Na najwyższym stopniu podium stanęli także Roksana Bom, Oskar Bom i Kuba Ossowski w slalomie gigancie
na snowboardzie. Życzmy sobie więcej tak wspaniałych występów naszych studentów.
W kolejnych numerach „Pulsu AWF” będziemy na bieżąco przyglądać się imprezom sportowym w ramach cyklu MLA.
Opiszemy te najciekawsze albowiem wszystkich niestety nie
sposób. Was szczególnie zachęcamy do śledzenia osiągnięć
sportowców AZS AWF. Pojawcie się na halach, basenach czy
kortach. Zawodnikom z pewnością przyda się wasz doping.
Rozglądajcie się zatem na uczelni za plakatami z terminami
aktualnych wydarzeń sportowych. Emocji z pewnością nie
braknie.
Marek Mroczek
Aktualne informacje i wyniki MLA znajdziecie na stronach:
www.urss.awf.krakow.pl zakładka MLA
www.azs.krakow.pl
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razu sam w niej nie wystąpił. Oczywiście działa to też w drugą stronę. Platini, Shilton, Gullit, a z naszych Lato,
Boniek, Zieliński (były stoper Legii), to
wszystko nazwiska wielkich niegdyś
graczy, a trenerów, delikatnie mówiąc,
niespełnionych.
Powie ktoś, że to wyjątki potwierdzające regułę, bo przecież wielu znanych szkoleniowców ma też bogatą karierę piłkarską. W angielskim oryginale
to powiedzenie brzmi „wyjątek testuje
regułę”. Tych wyjątków mamy na tyle,
aby spokojnie stwierdzić, że nie ma tu
mowy o jakiejkolwiek regule. O klasie
trenera decyduje jego praca nad sobą
i talent, ale to nie jest ten sam talent,
który gwarantuje powodzenie na boisku. Jak więc powinna wyglądać selekcja na specjalizację? Może większą
wagę powinno się przywiązywać do
ocen z prowadzonych zajęć w ramach
ćwiczeń. Nie wiem, ja tylko piszę felietony. Pracownicy Katedry Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych
mają więcej kompetencji i to oni powinni się tym zająć.
Filip Fryc

Z życia akademika
Prace związane z ocieplaniem dwóch pierwszych domów studenckich dobiegły
końca. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. Rano nie muszą już zrywać się z łóżka
na dźwięk wiercenia w ścianie. A tak na poważnie, wszystkie męki związane z pracami remontowymi będą teraz przeżywać od 1 kwietnia studenci zakwaterowani
w DS 3. Tam, bowiem dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpoczną się prace termo- modernizacyjne.
Jednak to nie wszystko, z początkiem nowego roku akademickiego, ku uciesze
studentów mieszkających w DS3, planowany jest generalny remont wszystkich
pomieszczeń. Aby nie było zbyt kolorowo prawdopodobnie „trójka” zostanie wyłączona z kwaterowania. Siłą rzeczy, zmniejszy się liczba osób, które otrzymają
miejsce w DS-ach. Są to jednak tylko plany, a ostateczne decyzje zostaną podjęte
do końca maja.
Po rozmowie z kierownikiem domów studenckich panem Czesławem Kowalem wyszło na jaw, że na przyszłość planowane jest dostosowanie akademików
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Szczegóły nie są znane, jednak na
pewno nastąpi oddzielenie miejsca w pobliżu wind od pozostałej części korytarza,
zostaną poszerzone wejścia na klatkę schodową oraz zamontowany dźwiękowy
system ostrzegania.
Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że już za niedługo nasze akademiki nie będą powodem do wstydu, a miesięczna cena za pokój świadczyć będzie
o wysokim standardzie… Runie także mit o „najgorszym z akademików”, gdyż
ogólny remont sprawi, że nowi studenci w pierwszej kolejności zwrócą się z prośbą
o zakwaterowanie ich w DS3.
Toczą się także rozgrywki Małopolskiej Ligi Akademickiej. Patrząc na liczbę osób
mieszkających w DS- ach hala powinna być zapełniona po brzegi. Pamiętajmy, że
nasi sportowcy potrzebują kibiców, bo wiadomo, że dużo lepiej gra się przy pełnych trybunach.
(MSi, SZyZ)

www.ckbrowar.krakow.pl,

Egzamin rekrutacyjny na specjalizację trenerską z piłki nożnej na naszej
uczelni wygląda tak: podajesz prowadzącym, w jakim klubie i której lidze
grasz, a następnie prezentujesz swoje
umiejętności piłkarskie. O dziwo, nie
chodzi nawet o samą grę, a tylko o kilka
elementów technicznych wykonywanych „na sucho”, jak na przykład żonglerka piłką, wybrany zwód, strzał na
bramkę. Sprawę przynależności klubowej zostawmy na później, a zajmijmy
się najpierw testem sprawnościowym.
Generalnie, Janusz Homontek miałby
duże szanse, lepiej się w nim zaprezentować od większości polskich piłkarzy, już nie mówiąc o szkoleniowcach.
Według Henryka Kasperczaka, trener
sportowy powinien cechować się zdolnością komunikacji, by przekazywać
swoją wiedzę zawodnikom, obserwacji
i wyciągania z niej wniosków oraz posiadać cechy przywódcze i umiejętność
wypracowania autorytetu wśród podopiecznych. Są to cechy psychiczne,
czyli z zupełnie innej płaszczyzny, niż
badanej przez ten test, skupiający się
głównie na sprawności fizycznej. Co
więc tak naprawdę mówi on o predyspozycjach studenta do prowadzenia
jakiejkolwiek drużyny? Niewiele? Nic?
Jeśli chce się ocenić, czy ktoś w ogóle
umie kopnąć piłkę, bardziej ciekawe
wydaje się sprawdzenie, jak radzi on
sobie w grze. Przy okazji, wprawne oko
mogłoby dojrzeć pewne umiejętności
taktyczne i ogólne pojęcie o futbolu
(czy też futsalu, gdyż selekcja odbywa
się w hali).
Jeśli chodzi o przynależność klubową, to niewątpliwie jest to świadectwo
zdobytego doświadczenia, ale czy rzeczywiście jest ono aż w takim stopniu
niezbędne? Na początku pracy w zawodzie, adepci specjalizacji trenerskiej
trafią do drużyn młodzieżowych, a jeśli
seniorskich, to takich z niskiej pułki.
Przenoszenie tam wzorców ekstraklasowych może być niemożliwe, a czasami
wręcz niewskazane. Wyobraźmy sobie
np. klub z B-klasy, którego piłkarze trenują pięć razy w tygodniu, a zbiórkę
przedmeczową mają na trzy godziny

przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
Czy tylko mi wydaje się to nierealne?
Oczywiście, każdemu marzy się sportowo – zawodowy awans i zostanie
szkoleniowcem dużego, profesjonalnego klubu, a może nawet reprezentacji.
Wtedy, swoją ubogą przygodę zawodniczą, nadrabia się uczestnictwem w konferencjach, stażach i szkoleniach, tak jak
zrobił to m. in. Gérard Houlilier, który
w piłkę grał tylko w klubach amatorskich. Zresztą przykładów, że nie trzeba być wielkim zawodnikiem, żeby być
dobrym trenerem jest mnóstwo. Arsène
Wenger, Guus Hiddink, Jose Mourinho
i Rafael Benítez uznawani są za jednych
z najlepszych w swoim fachu, ale sami
na boisku radzili sobie średnio. Żeby
płynnie przejść od wielkiego futbolu do
naszego podwórka, wspomnę o byłym
selekcjonerze „biało – czerwonych”,
Leo Beenhakkerze, a polską myśl szkoleniową niech reprezentują Andrzej
Strejlau, Jerzy Engel, Franciszek Smuda,
Rafał Ulatowski i Maciej Skorża. Iście
zacne grono, które prowadziło, prowadzi lub przynajmniej kandydowało
do prowadzenia reprezentacji Polski,
a żaden z wymienionych panów ani
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Graj dobrze, a będziesz trenował
Trenuj, trenuj! Jeśli chcesz dobrze
grać, to musisz trenować – takie słowa
słyszą zazwyczaj młodzi adepci piłki
nożnej z ust swoich rodziców, czy opiekunów. U studentów AWF-u jest inaczej.
Jeśli chcą w przyszłości kogoś trenować,
muszą dobrze grać. Czy jednak jest to
w zawodzie trenera najważniejsze?

Puls

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, kontynuuję przedstawianie krakowskich klubów, które (moim
zdaniem) warto odwiedzić. Tym razem
na tapetę wziąłem dwa dość specyficzne miejsca, które przyciągają swoim
niezwykłym klimatem. Są to „Społem”
i „CK Browar”.
Pub „Społem” powstał we wrześniu 2006 roku. Właściwie od razu
zaczął zyskiwać popularność. Myślę,
że stało się to przede wszystkim dzięki wyjątkowemu wystrojowi wnętrza.
Knajpa wystylizowana jest bowiem na
czasy PRL-u, tak dobrze znane choćby
naszym rodzicom. Nasze roczniki kojarzą je wyłącznie z opowieści. Warto
więc poczuć „ducha” Polski Ludowej
na własnej skórze. Zaraz po wejściu do
lokalu można by przysiąc, że albo wehikuł czasu przeniósł nas kilkadziesiąt
lat wstecz, albo powinniśmy już sobie
odpuścić napoje wyskokowe. Plakaty
z tamtego okresu, charakterystyczne
hasła wypisane na ścianach, stare książki na półkach… Wrażenie to potęguje
DJ-ka, zlokalizowana w … żuku! Brakuje tylko starych kanap i krzeseł, ale widocznie właściciele postanowili zbytnio
nie przeginać.
Ale nie tylko wystrój wpływa na
świetną atmosferę w klubie. Kolejnym
czynnikiem jest muzyka. W „Społem”
można usłyszeć naprawdę oldschool’owe kawałki, przy których nogi same
rwą się do tańca. Chcecie przypomnieć
sobie największe przeboje lat 60’, 70’
i 80’? Chyba nie ma lepszego miejsca.
Króluje tam również rock, reggae i disco. Taka mieszanka sprawia, że przeważnie na parkiecie brakuje miejsca.
Zupełnie nie przeszkadza to jednak
w tanecznych szaleństwach. Dodatkowo warte polecenia jest środowe
i niedzielne karaoke. Co do trunków:
jest wszystko, czego studencka brać po-

trzebuje. Ceny, co ważne, nie są zbyt
wygórowane. Uważajcie więc, żeby po
nadmiernym spożyciu nie trafić na tablicę o wszystko mówiącej nazwie: „Tych
klientów nie obsługujemy!”. Cennik
i kalendarz imprez znajdziecie na www.
pubspolem.pl. Te informacje na pewno
przydadzą się Wam podczas wizyty na
ul. Św. Tomasza 4.
„CK Browar” na pewno znana wielu z Was. To miejsce, znajdujące się na
ulicy Podwale 6-7, zdążyło od czasu
swojego powstania w 1996 roku okryć
się zasłużoną chwałą wśród bywalców
Rynku i okolic. Lokal dzieli się na kilka
części. Night Club otwarty jest w piątek
i sobotę. W miarę duży parkiet i fajna
imprezowa muzyka pozwalają odprężyć się po ciężkim tygodniu. Restauracja i sala myśliwska to idealne miejsca
na zaplanowanie romantycznej kolacji
z drugą połówką. No i oczywiście pub.
Unikalny. Dlaczego? „CK” jako jedyny
w grodzie Kraka posiada własny mini
browar! Sami możecie zaobserwować
procedurę tworzenia złocistego napoju bogów. Rury z kurkiem przynoszone są do stolika, sprawdzicie się więc
również w barmańskim fachu. Piwo
ma swój własny, oryginalny smak i aromat. Może kosztuje więcej niż „zwykłe”
lane, ale po prostu trzeba spróbować!
Dla każdego szanującego się piwosza
jest to pozycja obowiązkowa. Warto

www.pubspolem.pl

www.pubspolem.pl

dodać, że dostępnych jest kilka gatunków „piany”. Znajduje się tam również
telebim, można więc połączyć doznania smakowe z emocjami sportowymi.
Wystrój utrzymany jest w dawnym, galicyjskim stylu, co tworzy niesamowity
nastrój. Przyjrzyjcie się również wyjątkowej kolekcji szklanych kufli. Dobrym
rozwiązaniem jest wizyta w pubie połączona z dyskoteką. Wystarczy po prostu przemieszczać się z sali do sali. Nie
zapomnijcie jednak przed wyruszeniem
na imprezę zajrzeć na www.ckbrowar.
krakow.pl.
„Społem” i „CK Browar” to miejsca,
które mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Sam spędziłem tam wiele niezapomnianych wieczorów. Gwarantuję,
że nie będziecie żałować decyzji o odwiedzeniu tych knajp. Czytajcie kolejne
„Kluby dla studenta”! Jeśli macie jakieś
uwagi, pytania, propozycje – piszcie:
puls.awf@awf.krakow.pl.
Grzesiek Mrawczyński
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Jak mówi porzekadło: „żadna praca
nie hańbi”. Za to powodem do wstydu
dla młodego człowieka, szczególnie studenta, powinien być fakt całkowitej, finansowej zależności od rodziców. Choćby częściowe odcięcie od pępowiny,
która stanowi comiesięczne kieszonkowe, jest krokiem w stronę samodzielności. Tego właśnie, poza przygotowaniem
do wykonywania zawodu, powinny nauczyć nas studia.
Przed przystąpieniem do pisania powyższego tekstu postanowiłem zrobić
mały research, by dowiedzieć się jak to
właściwie jest z tą pracą wśród żaków…
Odpowiedź odnalazłem na stronie infoPraca.pl. Według badań przeprowadzonych przez owy portal w 2009 roku,
studenci to jedna z najaktywniejszych zawodowo grup społecznych w kraju! Już
na pierwszym roku studiów ponad połowa z nas bierze się za łby z niewdzięcznym zajęciem, jakim jest zarabianie pieniędzy. Tylko 23% respondentów nigdy
nie pracowało, a zaledwie 11% w ogóle
nie przejawia takiej chęci. A Ty do której grupy należysz? Jeśli do tej ostatniej
to przewróć stronę, ten tekst nie jest dla
Ciebie! Jeśli jednak rwiesz się do pracy,
dość masz siedzenia na „garnuszku” rodziców… zapraszam do lektury.
W poprzednim numerze na tapetę
wziąłem ofertę agencji pracy tymczasowej. Nadal kręcisz nosem, uważasz, że
to nie dla Ciebie, szukasz czegoś innego? Proszę bardzo! Dziś kolejna propozycja, z gatunku tych nie do odrzucenia.
Zgodnie z zapowiedzią, teraz wszystko
na temat pracy w gastronomii.
Krakowskie Stare Miasto, Rynek
i Kazimierz, to miejsca najczęściej odwiedzane przez krajowych oraz zagranicznych turystów. Dzięki tętniącemu
życiu i naporowi klientów racje bytu
mają niezliczone, usytuowane tam lo-

.
Biedny jak
kale: restauracje, puby, kawiarnie, kluby
itp. Mimo iż ostatnimi laty koniunktura
na gastronomicznym rynku nieco straciła na impecie, ciągle otwierane są nowe
miejsca. Do tej pory odwiedzałeś je
wyłącznie w celach konsumpcyjnych?
Może czas przejść na drugą stronę lustra i znaleźć tam zatrudnienie? Tego
typu lokale to istny raj dla studentów
poszukujących zarobku, w końcu każdy
potrzebuje obsługi. Funkcje, w których
najczęściej obsadzani są studenci to
kelner/ka, dlatego na nich zamierzam
skupić swoją uwagę.

Jak się załapać?
Zdecydowanie najlepszym czasem
na poszukiwanie pracy w tej branży jest
„sezon”. Trwa on od wiosny do jesieni,
wtedy gdy funkcjonują ogródki.
Ogłoszeń najlepiej szukać za pośrednictwem gazety lokalnej, bądź internetu. Na przykład, w portalu gumtree.
com, pod zakładką praca/ bar/restauracja znajdziecie multum ofert. Pozostaje tylko coś wybrać. Z doświadczenia
wiem, że z aplikacją do potencjalnego
pracodawcy najlepiej pofatygować się
osobiście. Życiorysy zawodowe wysyłane drogą elektroniczną często nie są
nawet czytane. Po prostu zapracowani
managerowie biorą pierwszy z brzegu,
dzwonią i zapraszają na dzień próbny. Idealnie, gdy możemy pochwalić
się doświadczeniem na stanowisku,
o które się ubiegamy. Każdy, kto choć
raz przeglądał oferty pracy wie, że
wszędzie poszukują pracowników ”…
młodych, dynamicznych… z minimum
rocznym stażem na oferowanym stano-

kelnerzy.wisla.pl
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wisku”. Na usta ciśnie się pytanie, gdzie
można to doświadczenie zdobyć?! Na
paranoje zakrawa fakt, że już od pracownika rozdającego ulotki wymaga się
doświadczenia i znajomości minimum
jednego języka obcego(sic!).
Na szczęście, w gastronomii często
przyjmują ludzi bez wcześniejszej praktyki. Oczywiście pod warunkiem, że
podczas dnia próbnego udowodni się, że
chociaż jedna z naszych rąk zasługuje na
miano prawej. Czasami lokale specjalnie
zatrudniają pracowników bez wprawy,
by na początku oszczędzić i zaproponować im niższą stawkę. Spokojnie, bardzo
szybko można znaleźć wspólny język
z tacą. Wtedy można zmienić miejsce
pracy bądź poprosić o podwyżkę.

Co muszę mieć?
Przede wszystkim determinację
i ochotę do pracy. Bez tego ani rusz!
Poza tym przyda się: nienaganna
aparycja, pracowitość, odporność na
stres, biegła znajomość przynajmniej
jednego języka obcego i uśmiech na
twarzy. Z wymagań formalnych; obowiązkowo aktualna książeczka sanepidowska!

Blaski i cienie…
Uczciwie trzeba przyznać, ze najczęściej szukana jest obsługa płci pięknej. Oczywiście mężczyźni nie są bez
szans. Jednak tutaj, jak i w wielu innych
dziedzinach życia, łatwiej będą miały
urodziwe dziewczęta. Jeśli nie zachwycą uprzejmą i fachową obsługą, to chociaż zapewnią wrażenia estetyczne, co
skłoni klienta do zostawienia napiwku.
Do największych wad tej pracy kelnera/
ki należy bardzo niska stawka godzinowa. Przeciętnie oscyluje ona miedzy
4-8 zł/h. Spokojnie! Głównym źródłem
zarobku są napiwki.
Z tego miejsca, w imieniu wszystkich osób zatrudnionych w gastronomii, apeluję! Kliencie zostaw tipa! To
nie oznaka rozrzutności, lecz świadectwo kultury osobistej! Niestety, wciąż
zdarzają się osoby, które ignorują ten
obyczaj. Oby nie musiała powtórzyć
się sytuacja z 1924 roku, gdy krakowscy kelnerzy, wyszli na ulice, by zamanifestować swoje niezadowolenie.
By Twoja obsługa nie odchodziła
od stolika z zażenowaniem w oczach,
napiwek powinien wynosić 10-15%
wartości rachunku. Jeśli twierdzisz, że
tipowanie jest zbyt kosztowne, wybierz
lokal o niższych cenach, bez obsługi!

Praca / Rozrywka

Puls

student?! (Odc.2)
Pomimo żałosnej stawki godzinowej,
do największych zalet tej pracy trzeba
zaliczyć zarobki. Ich wysokość zależy
od popularności, poziomu lokalu oraz
klienteli, która go odwiedza. Uczciwie
trzeba przyznać, iż najlepszymi klientami są obcokrajowcy. Zależność jest
prosta - im wyższy standard tym lepsze
zarobki. W sezonie, dzienna suma napiwków nie spada poniżej 100 złotych,
a w zależności od szczęścia może być
kilkakrotnie większa. W zimie jest nieporównywalnie słabiej, ale i tak spokojnie można „związać koniec z końcem”.
Jak to w życiu bywa… nic za darmo. Praca ta okupiona jest ogromnym
wysiłkiem fizycznym i psychicznym.
Nie mniej niż 12 godzin dziennie na
nogach, w ciągłym pośpiechu i pod
presją czasu, potrafi dać się we znaki.
Dodatkowo nie wszyscy klienci są mili
i kulturalni, w takim przypadku kelner/
ka musi wykazać się dużym opanowaniem i odpornością psychiczną. To zajęcie cechuje to, co najważniejsze dla
pracującego studenta- nieskończenie
elastyczny grafik. W większości miejsc

school.discoveryeducation.com
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dowolnie ustala się dni, w które można pracować. Daje to możliwość idealnego dostosowania do rozkładu zajęć
na uczelni. Pracując w gastronomii, co
dzień ma się styczność z wieloma różnymi ludźmi, możliwość nauki postępowania i obycia w kontakcie z klientem.
Takie doświadczenie może być atutem
w przyszłości, przy szukaniu innej, poważniejszej pracy.
Wszystkim, którzy pod wpływem
lektury zdecydują się spróbować swoich sił w roli kelnera/ki, życzę takiego
szczęścia, jakie miał pewien amerykański kelner o imieniu Bob. Restaurację, w której pracuje odwiedził słynny
Donald Trump. Miliarder musiał być
bardzo zadowolony z poziomu obsługi, ponieważ zostawił 10 000 dolarów
napiwku!
Na koniec trochę smutna konkluzja
dotycząca naszych studiów. Mianowicie, kelner pracujący w renomowanej
restauracji, w pełni sezonu, potrafi zarobić dwa razy tyle co początkujący nauczyciel.
Jesteś
pracującym
studentem?
Chcesz pomóc młodszym kolegom
w znalezieniu zatrudnienia? Swoje pomysły prześlij na adres: puls.awf@awf.
krakow.pl.
Piotr Szczurek

UCZELNIA NA WESOŁO
Pora na kolejną porcję anegdotek.
Mam nadzieję, że dzięki nim pojawi
się choć trochę uśmiechu na twarzach
awuefowskich studentów w te mroźne
zimowe dni. No i oczywiście po raz
kolejny zachęcamy do przesyłania waszych historii na adres puls.awf@awf.
krakow.pl. Bez Was ta rubryka nie będzie miała szans na kontynuację.

0 Zajęcia z antropologii. Prowadzący

próbując potwierdzić swoją tezę, że
górale wysocy nie rosną, pyta zatem
grupę, kto jest z gór. W tym momencie wstaje Asia mająca 178 cm wzrostu. Pan doktor próbując wybrnąć
z sytuacji pyta ją z jakich gór jest. Na
odpowiedź, że ze Świętokrzyskich
z ulgą stwierdza: „to się nie liczy!”
0Zajęcia z lekkiej atletyki, grupa koedukacyjna. Trzy zawodniczki startują z bloków. Zaraz po ich starcie
prowadzący zwraca się do obecnych
chłopców: „no to teraz już wiecie,

co zrobić, żeby dziewczyny przed
wami klękały”.
0Ponownie zajęcia lekkiej atletyki.
Studenci uczą się wydawać komendy do startu. Jedna z uczestniczek
po przygotowaniu się, podaje komendę: „na miejsca, gotuj, start”.
0Piąty rok, wychowanie fizyczne,
zajęcia z wychowania fizycznego
w szkołach specjalnych. Prowadząca
wymienia dyscypliny sportowe, które mogą uprawiać niepełnosprawni, jeżdżący na wózkach inwalidzkich. „Wśród nich są m.in rugby na
wózkach, czyli połączenie jazdy na
wózku i rugby, czy koszykówka na
wózkach, czyli jazda i koszykówka.”
Na to jedna ze studentek zadaje pytanie: „A jest coś, co łączy jazdę na
wózkach i pływanie?”
0Pierwszy rok, fizjoterapia, prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki dla
niepełnosprawnych. Jedna z grup
ma przydzieloną grupę amputantów

kończyn górnych. Zabawa opiera
się na wyścigu szeregów. Prowadząca po wytłumaczeniu zasad zabawy
dodaje: „Która drużyna skończy
pierwsza, siada równo w rzędzie,
pierwsza osoba w rzędzie podnosi
rękę do góry”.
0Na zajęciach z piłki nożnej wykładowca zwraca się do swoich studentów: „Panowie, teraz przećwiczymy
sobie małe gry. Może na początek
2:2+2”
0Kolejna sytuacja z zajęć piłki nożnej.
Prowadzący zachęca do uczestnictwa w zawodach. Prosi o jak najwyższą frekwencję na trybunach i o zabranie ze sobą transparamentów.
0Korekcja wad postawy. Studenci starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie w omawianym ćwiczeniu. Głównym problemem jest ułożenie rąk.
Jedna ze studentek wpada na świetny pomysł: „a może pod nogi?”
Dominika Głowacka
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NAJLEPSI SPORTOWCY 2009 KS AZS AWF KRAKÓW
Rok 2009 już za nami. Dzięki zawodnikom KS AZS AWF Kraków nieraz
przeżywaliśmy wiele sportowych emocji,
których dostarczali nam podczas startów
w rozmaitych konkurencjach. Czas wyróżnić tych, których wyniki pozwoliły im
znaleźć się w gronie dziesięciu najlepszych zawodników Klubu w sezonie 2009.
Przedstawiamy ich największe sukcesy w
ubiegłym roku w kolejności alfabetycznej
z podziałem na poszczególne dyscypliny.

Gimnastyka Sportowa:
Maksim Kavalenka

2. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Polski – (13-14.06.2009)

Lekkoatletyka:
Ciepiela Jan

3. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Kownie – 400 m (1619.07.2009) 1. miejsce na Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy w Kownie – 4x400
(16-19.07.2009) 1. miejsce na Halowych
Mistrzostwach Polski – 400m (22.02.2009)

Dariusz Kuć

1. miejsce na Halowych Mistrzostwach
Polski w biegu na 60 m (Spała; 6.63 )
1. miejsce na Mistrzostwach Polski AZS
w biegu na 200 m (Warszawa; 20.93)
6. miejsce na Halowych Mistrzostwach
Europy w biegu na 60 m (Turyn; 6.62)
5. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w biegu na 100 m (Leiria
Portugalia; 10.35)
1. miejsce na Mistrzostwach Polski w
Lekkiej Atletyce w biegu na 100 m (Bydgoszcz; 10.21)
1. miejsce na Mistrzostwach Polski w
Lekkiej Atletyce w biegu na 200 m (Bydgoszcz; 20.46)

Marcin Starzak

1. miejsce na Halowych Mistrzostwach
Polski w Spale – (22.02.2009)

14 lutego 2009 w Walencji ustanowił
halowy rekord Polski wynikiem 8.07 (wcześniej dwukrotnie wyrównywał stary rekord
Grzegorza Cybulskiego).
Podczas Halowych Mistrzostw Europy w
Turynie dwa razy poprawił (8.10, 8.18) własny
halowy rekord Polski i zdobył brązowy medal.
Brązowy medalista Uniwersjady (Belgrad 2009) z wynikiem 8.10.
Grzegorz Sudoł
1. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski 5 km (15.05.2009)
7. miejsce na Grand Prix IAAF w Krakowie (29.05.2009)
1. miejsce Alytus – Litwa (12.06.2009)
1. miejsce na Mistrzostwach Polski na 20 km
(01.08.2009)
4. miejsce (rekord życiowy) na Mistrzostwach Świata w Berlinie (sierpień 2009)
1. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski – 5 km (05.09.2009)

Łyżwiarstwo Szybkie:
Konrad Niedźwiedzki

17. miejsce na Pucharze Świata w Moskwie – 1500 m
10. miejsce na Pucharze Świata w Heerenveen – drużynowo
8. miejsce na Pucharze Świata w Heerenveen – 1000 m
5. miejsce Puchar Świata w Berlinie –
drużynowo – 1000 m

6. miejsce na Mistrzostwach Polski na
igielicie w Zakopanem (Polska, K-120, zawody indywidualne) (11.10.09)
5. miejsce drużynowo – Puchar Świata
w Kuusamo (Finlandia, K-120, zawody drużynowe) (27.11.09)
24. miejsce – Puchar Świata w Kuusamo
(Finlandia, K-120, zawody indywidualne)
(28.11.09)
20. miejsce – Puchar Świata w Lillehammer (Norwegia, K-123, zawody indywidualne) (05.12.09)
7. miejsce – Puchar Świata w Lillehammer (Norwegia, K-123, zawody indywidualne) (06.12.09)
10. miejsce – Puchar Świata w Engelbergu (Szwajcaria, K-125, zawody indywidualne) (18.12.09)
17. miejsce – Puchar Świata w Engelbergu (Szwajcaria, K-125, zawody indywidualne) (19.12.09)
11. miejsce – Puchar Świata w Engelbergu (Szwajcaria, K-125, zawody indywidualne) (20.12.09)

Szermierka:
Radosław Zawrotniak

3. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata – Turcja 2009
3. miejsce w Plebiscycie na ASA Małopolski

Luiza Złotkowska

trzykrotna medalistka zimowej Uniwersjady w Harbin:
3. miejsce 3000 m
3. miejsce 5000 m
3. miejsce w drużynie
8. miejsce MŚ w drużynie

Skoki Narciarskie
Kamil Stoch

3. miejsce na Mistrzostwach Polski na
igielicie w Zakopanem (Polska, K-85, zawody indywidualne) (10.10.09)

Wioślarstwo:
Bartłomiej Leśniak

16. miejsce na Mistrzostwach Świata –
Poznań 2009 – jedynka wagi lekkiej
Mistrz Polski – jedynka wagi lekkiej
Tekst powstał na podstawie informacji
uzyskanych od Konrada Mareckiego – wiceprezesa ds. organizacyjnych KS AZS AWF
Kraków

JUNGLE PARTY
Imprezy tematyczne są ostatnio w modzie. Nic więc dziwnego, że i u nas od czasu do czasu można się fajnie pobawić w tym stylu. 19
stycznia miało miejsce „Jungle Party”. Nie była to jednak „zwykła” przebierana impra.
Od początku stycznia na stronie internetowej naszego samorządu można było głosować na jeden z proponowanych tematów zabawy.
Sami mogliście więc wybrać, jaki klimat chcielibyście stworzyć w „Mecie”. „AWF – owska księga dżungli” zdobyła większość głosów, pokonując takie pomysły jak „Pidżama Party” czy „Służba zdrowia Party”. Jednak w tym przypadku to nie oryginalna atmosfera była najważniejsza, ale pomoc. Była to bowiem impreza charytatywna. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego naszej Alma Mater zbierała pieniądze na
rzecz podopiecznego Fundacji „Mam marzenie”, Szymona. Chłopak uwielbia piłkę nożną. Nie może jednak oddawać się swojej pasji, gdyż
jest chory na białaczkę. Dzięki datkom studentów i pracowników AWF uzbierano dokładnie 1687,34 zł. Całą kwotę przekazano Szymkowi.
Mamy nadzieję, że ta kwota choć trochę pomoże mu w spełnieniu swojego marzenia, czyli gry w piłkę.
Warto wspomnieć również co nieco o samym „Jungle Party”. Ciężko było spodziewać się tłumów. Wiadomo, przygotowania do sesji
i samo myślenie o niej spędzało i spędza sen z powiek wielu żakom. Nie przeszkodziło to jednak stałym bywalcom klubu „Madness”. Wiele
osób pojawiło się w „Mecie” w strojach rodem z Czarnego Lądu. Nasza pomysłowość nie zna granic, dlatego na parkiecie dostrzec można
było np. tygrysa, panterę czy rdzenną afrykańską ludność. Wyglądało to naprawdę nieźle. Zresztą, możecie się o tym sami przekonać, oglądając galerię z naszej rodzimej dżungli.
„Jungle Party” nie było pierwszą imprezą charytatywną organizowaną przez URSS. Mamy nadzieję, że na tym nie koniec. Dobra zabawa
jest ważna, ale połączona z pomocą innym daje nam świadomość dobrze spędzonego czasu. Wszystkim, którzy wspomogli akcję samorządu
serdecznie dziękujemy! (gm)
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ZdjĊcia pochodzą ze stron:
www.azs-awf.pl
www.bieganie.pl
www.dariuszkuc.pl
www.grzegorzsudol.ludziesportu.pl
www.igrzyskapekin2008.blox.pl
www.intlgymnast.com
www.konradniedzwiedzki.pl
www.sportowepodhale.pl
www.sport.interia.pl
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