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Drodzy Czytelnicy!

Henryk Kasperczak

Maciej Dębosz

prof. Edward Mleczko

Wiosna za pasem, zielenią
się trawniki, wszystko budzi się
do życia. Zaledwie kilka tygodni
dzieli nas od wyczekiwanych
przez wszystkich juwenaliów
2010. Zanim jednak nadejdzie
czas imprez i dobrej zabawy do
białego rana, nieprzespanych
nocy i sporej dawki rozrywki, przygotowaliśmy dla
Was kolejną porcję rozmaitych wiadomości, które
mam nadzieję okażą się interesujące i po „rzuceniu
okiem” na spis treści nie poprzestaniecie na pierwszej
stronie naszego Pulsu, ale zajrzycie do środka.
W „Pulsie AWF” nie mogło zabraknąć rozmowy ze
studentką naszej uczelni, brązową medalistką Igrzysk
Olimpijskich w Vancouver – Luizą Złotkowską. W tym
numerze również wywiad z Prorektorem ds. Nauki
prof. Edwardem Mleczko, a w rubryce „Gość Pulsu”
relacja ze spotkania z Henrykiem Kasperczakiem.
Postanowiliśmy specjalnie dla Was sprawdzić,
jak radzą sobie absolwenci naszej uczelni w karierze
niekoniecznie sportowej w artykule Śpiewają, bawią,
grają. Znani absolwenci AWF Kraków. Tradycyjnie w
rubryce Biedny jak student znajdziecie informacje dotyczące różnorakich możliwości podejmowania pracy
przez studenta.
W tym numerze warto również zwrócić uwagę na
tekst pt. Unijny instruktor, czyli mówiąc w skrócie jak
podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć upragnione stopnie instruktorskie z różnych dyscyplin sportowych bez
wydawania sporej kwoty na drogie kursy.
Zapraszam do lektury.
Paulina Janowiec
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Zdjęcia pochodzą ze stron:
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Mała wzrostem i ciałem,
ale wielka duchem

Eligiusz Grabowski, klubowy trener brązowej medalistki
IO w Vancouver - Luizy Złotkowskiej.
– Jak długo pracuje Pan z Luizą Złotkowską?
– Na początek muszę zaznaczyć, że pracuję z Luizą bardzo sporadycznie, wręcz fragmentarycznie, tylko
w przerwach między obozami. Całą wielką pracę wykonała
z trenerką kadry, Panią Ewą Białkowską i to dzięki niej tak
wspaniale była przygotowana.
Luiza jest wychowanką MKS Pruszków skąd trafiła do
szkoły sportowej w Zakopanem, gdzie opiekę nad nią sprawował Pan Pandyra, ja natomiast miałem pod opieką jej
rówieśników. Jako młoda zawodniczka kadry jeszcze przed
rozpoczęciem studiów trafiła do AZS Zakopane i do dzisiejszego dnia reprezentuje
jego barwy.
– Przed wyjazdem do Vancouver, jakie były Pana oczekiwania co do występu
Luizy i całej reprezentacji panczenistów?
– Wielkim sukcesem było zakwalifikowanie się tak wielu naszych zawodników
na ZIO, ponieważ wymogi ISU były bardzo wygórowane. Powiem szczerze, że nie
liczyłem na medal, ale na pewno jako trener wiedziałem, że musi nadejść odpowiedź
po wykonaniu tak ciężkiej pracy. Myślałem, że Konrad Niedźwiedzki albo Katarzyna
Bachleda-Curuś zdołają zająć miejsca w pierwszej „10”. Muszę jednak zaznaczyć,
że po pierwszym biegu dziewczyn z Rosjankami byłem przekonany, że medal mają
w garści. Widziałem, że ciśnienie zeszło i odblokowały się po indywidualnych niepowodzeniach.
– Jaką zawodniczką jest Luiza? Pracowitą mrówką czy może małym leniuszkiem?
– Nie boję się porównać jej do Justyny Kowalczyk. Jest to dziewczyna, która bardzo ciężko „haruje”, wie czego chce i konsekwentnie dąży do zamierzonego celu.
Nigdy nie marnuje czasu i wszystko ma szczegółowo zaplanowane.
– Co trzeba uczynić według Pana, aby na następny medal polskich panczenistów nie trzeba było czekać aż 50 lat?
– Wiele mówi się o krytym, nowoczesnym torze łyżwiarskim. Na pewno jest to
bardzo ważna sprawa, ale ja uważam, iż trzeba zapewnić zawodnikom godne warunki socjalno-bytowe. Mistrzowie Polski, zawodnicy z klasą mistrzowską nie posiadają
żadnych stypendiów, za swą ogromną i ciężką pracę nie mają nic. Młodzież patrzy
na sport pod kątem pieniędzy i popularności. W łyżwiarstwie szybkim nie ma ani
jednego, ani drugiego. Ubolewam nad tym, ponieważ tylko w zeszłym roku 3 moich
zawodników (medalistów MP) zrezygnowało z trenowania na rzecz pracy albo innego
klubu.
– Zna Pan bardzo dobrze Luizę, czy jak każda kobieta miewa humory?
– Ja osobiście nie zetknąłem się z jej humorkami. Jest to osoba mała wzrostem
i ciałem, ale wielka duchem. Wielu zarzuca jej, że jest trochę zbyt kulturalna, ale
mogę zapewnić, że ma charakterek jak każdy wielki sportowiec. Pokazała go w biegach drużynowych, gdzie walczyła do końca.
– Czy stać tą drużynę na złoto w Soczi?
– O złoto będzie ciężko, ale powtórzenie wyniku uważam za jak najbardziej
realne, zwłaszcza że jest jeszcze bardzo mocna Natalia Czerwonka i kilka młodych
zawodniczek, które pukają do kadry.
– Dziękuję za wywiad i życzę jeszcze wielu sukcesów w pracy trenerskiej.
– Dziękuję.
Rozmawiał Wojciech Płonka
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NASZE BRĄZOWE
„Okazuje się, że igrzyska lubią niespodzianki i dzieją się dziwne rzeczy. Faworyci często zawodzą. Nie można podchodzić do tego w ten sposób, że już
sam przyjazd do Kanady był dla dziewczyn nagrodą i sukcesem”. Dowodem
na to może być obietnica złożona przez
trenerów podczas przedolimpijskiego
zgrupowania w Berlinie – obóz na Madagaskarze. Jednak jak się okazało panczenistki nie są tak wymagające – Mi
wystarczy zwykły rower miejski – przyznała Złotkowska, a Bachleda-Curuś nie
może się doczekać powrotu do domu.
Oby takich niespodzianek jak ten
medal było więcej w polskim sporcie.

O

gromną niespodziankę podczas
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver
sprawiła sztafeta Polskich panczenistek, zdobywając brązowy medal. W
jej składzie znalazła się studentka AWFu
Kraków, Luiza Złotkowska. Miała ona
ogromny wkład w nasz sukces. Biegnąc
na ostatniej zmianie narzuciła bardzo
dobre tempo, którego nie wytrzymały
Amerykanki. Trener kadry Paweł Abratkiewicz podkreślił także upór i ambicję
Złotowskiej: „To wielki pracuś. Kiedyś nawet ”podziękowano” jej w kadrze i miała
ćwiczyć indywidualnie, ale dzięki wytrwałości wróciła do reprezentacji”. Z kolei
trener zakopiańskiej SMS Marek Pandyra
powiedział, że „Złotkowska bardzo dobrze pokonała dystans, pozostała dwójka
też się nie dała zmęczeniu i dziewczyny
wygrały. Jestem bardzo wzruszony, ponieważ trzy dziewczyny – Kasia Woźniak,
Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka to
moje uczennice z zakopiańskiej SMS”.
O wartości tego medalu świadczy
fakt, że jest to pierwszy olimpijski krążek panczenistów od 1960 r. Po raz
ostatni tego wyczynu dokonała Erwina
Seroczyńska w Squaw Valley: „Boże coś
się nareszcie przełamało. Ceremonię
odebrałam ze łzami w oczach i zarazem
z wielką ulgą. Przypomniały mi się moje
cztery igrzyska, szesnaście lat przygotowań i ciągle piąte miejsce. Był potencjał,
a nie było upragnionego medalu. Podejrzewałam, że jakieś fatum zawisło nade
mną. Przecież w uprawianie łyżwiarstwa
szybkiego wkładałam ponadludzki wysiłek. Widząc te uśmiechnięte dziewczyny wiedziałam, że jestem spełniona
i poczułam, że mój trud nie poszedł na
marne. W jedności, równości, współpracy - siła”. - dodała Erwina Ryś-Ferens.
Zdziwienia na mecie nie krył trener
polskich panczenistek, Abratkiewicz –
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– Jak się zaczęła twoja przygoda
z łyżwami? Kiedy zdecydowałaś się, że
zostaniesz łyżwiarką? – rozmawiamy
ze studentką AWF Kraków, medalistką
z Vancouver – Luizą Złotkowską.
– Miałam 10 lat, gdy pierwszy raz
dostałam łyżwy szybkie i pojechałam na
pierwszy trening na warszawskie „Stegny”, nie musiałam podejmować żadnej decyzji, tak po prostu zostało.
– Dlaczego wybrałaś łyżwiarstwo
szybkie?
– Decyzje podjął za mnie odgórnie
mój nauczyciel WF – Krzysztof Filipiak,
który już od najmłodszych lat widział
we mnie talent.
– Czy masz jakiegoś idola, na którym się wzorujesz?
– Raczej nie.
– Jak szybko można pojechać na
panczenach i jak długo trwa nauka
jazdy?

– Osiąga się prędkości ok. 50
km/h, a nauka trwa całe życie. Ja
na każdym treningu czegoś się uczę
i szlifuję dotychczasowe umiejętności.
Na pierwszym treningu przejechałam
w przeciągu godziny 2,5 kółka jest to
1000 metrów, teraz ten dystans przejeżdżam w 1.17 min. Czyli postęp jest
duży.
– Jak wyglądają Twoje treningi latem i zimą? Ile miesięcy spędzasz na
treningach, obozach i zawodach?
– Na obozach spędzam ok. 300 dni
w roku, z czego znaczną większość za
granicą. Latem mam dwa, trzy treningi, w sumie 5/6 godzin. W zimie jeden
trening jest na łyżwach, a drugi rower/
siłownia bądź imitacja, w sumie 4/5
godzin. Sezon trwa od października
do marca i starty są właściwie w każdy
weekend.
– Jakie były założenia przed igrzyskami, wierzyłaś w sukces?
– Wiara w sukces doprowadziła nas
do medalu, ale realne założenia przed
igrzyskami było wygranie choć z jedną
drużyną. Zakwalifikowałyśmy się na
igrzyska, z ostatniego, 8. miejsca i osiągnięciem byłoby zajęcie 6. miejsca.
– Co pomyślałaś, jak dobiegłyście
do mety?
– „Nie do wiary, chyba mam medal!’’
– Przed startem wiedziałyście, że
Justyna zdobyła złoto? Czy to Was
zmotywowało?
– Koleżanki wiedziały, ja nie. Myślę,
że przed startem byłam skoncentrowana i nie miało to znaczenia.

Sylwetki

ZŁOTKO
– Plany na najbliższą przyszłość?
– Za kilka dni zjawię się w Krakowie na AWFie, aby kontynuować moją
edukację, a później dalej będę jeździć
na łyżwach. Obiecałyśmy Natalii Czerwonce, że na jej szyi też zawiśnie taki
medal, wiec trzeba wziąć się do pracy!
– Czy dotarło do Ciebie, że jesteś
brązową medalistką IO?
– Powoli dociera. Czuję się wyjątkowo, jednak dalej jestem tą samą Luizą,
jaką byłam wcześniej. Tylko podręcznik
do HKF będzie musiał się trochę zmienić.
– Trener Paweł Abratkiewicz po
Waszym sukcesie powiedział, że na
tych IO cuda się zdarzają. Ty również
patrzysz na Wasze osiągnięcie jak na
cud?
– „Niemożliwe nie istnieje’’ takim
napisem przywitali nas znajomi na lotnisku. Ciężka praca plus trochę szczęścia. To po prostu był nasz dzień, nasz
dystans, nasze Igrzyska.
– To ty na ostatniej zmianie pociągnęłaś bardzo mocno i wyprzedziłyście USA. Czujesz się jak bohaterka?
– Bohaterka? Za duże słowo. ☺
Moje świetne przygotowanie do tego
sezonu po prostu się odnalazło. Odnalazło się na ostatnich kołach tego wyścigu. Byłam jak w transie, ale wiedziałam,
że jadę po medal olimpijski i to mnie
tak motywowało.
– Jesteś z Warszawy. Powiedz, dlaczego AWF Kraków i AZS Zakopane?
– Gdy miałam 14 lat poszłam do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem i tam na dobre rozpoczęłam
treningi. Po skończeniu szkoły dla mnie
było sprawą jasną, że naukę będę kontynuować na krakowskiej AWF. Przyciągnęła mnie możliwość pogodzenia nauki
ze sportem, a bardziej sportu z nauką.
– Czy masz jakieś talizmany?
– Nie przywiązuję się do rzeczy materialnych, jednak jestem bardzo uczuciowa osoba. Przed startem lubię usłyszeć kilka miłych, motywujących słów
od mojego chłopaka, lub przeczytać od
niego smsa.
– Czy przed sezonem olimpijskim
były jakieś specjalne przygotowania?
– Normal is enough. Tymi słowami
kierowałam się przed startem. A co do
samego sezonu to był on wyczerpujący, włożyłam w niego naprawdę dużo
pracy. Był to też jeden z nielicznych
sezonów, podczas którego nie miałam
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żadnej kontuzji i mogłam pracować systematycznie.
– Gdzie najczęściej trenujecie
w Polsce mimo słabej bazy czy wyjeżdżacie gdzieś na zagraniczne tory?
– W Polsce nie ma żadnego krytego toru, wiec najczęściej trenujemy zagranicą, głównie Berlin. Moja ulubiona
baza w Polsce to Zakopane.
– Odczuwasz już oznaki popularności?
– Zdarza się, że ludzie w różnych
miejscach rozpoznają mnie. Nie jest to
uciążliwe do momentu, aż ustawi się kolejka 20 osób z prośbą o zrobienie sobie
zdjęcia, ☺ ale to jednak miłe uczucie,
gdy ktoś obcy docenia moją pracę.

– Kiedy Adam Małysz zaczął skakać i wygrywać, dzieci wzięły się za
uprawianie skoków, wybudowano
dwie skocznie. Po sukcesach Kowalczyk sprzedawcy ze sklepów mówią,
że biegówki, które stały gdzieś w kącie zakurzone, zaczęły schodzić jak
świeże bułeczki, a w przyszłym roku
być może odbędzie się PŚ na Polanie
Jakuszyckiej. Myślisz, że Wasz sukces
spopularyzuje łyżwiarstwo szybkie
i spowoduje, że powstanie tor z prawdziwego zdarzenia?
– Też mam taką nadzieję. Myślę
jednak, że pierwszym krokiem do spopularyzowania tej dyscypliny musi być
budowa krytego toru. Młodzież będzie
miała wówczas świetne perspektywy na
dalszy rozwój.
– Jak się koncentrujesz przed startem i jak wygląda dzień zawodów?
– Na tor lodowy przyjeżdżamy ok.
3 godz. przed startem. Robimy krótką
rozgrzewkę i wchodzimy na lód na ok.

AWF

20 min, złapać tzw. czucie lodu. Wracamy do szatni ostrzymy łyżwy, każdy
sam swoje. Jeśli pozostaje wolny czas
słucham sobie muzyki lub gram na
Nintendo. Na godzinę przed zaplanowanym startem zaczynam rozgrzewkę
właściwą (bieganie, rozciąganie, imitacje), następnie zakładam strój i wychodzę na lód na ok. 10 min przed startem.
Po starcie jest jeszcze rozluźnienie, czyli ok. 20 min na rowerze lub bieganie
i oczywiście rozciąganie.
– Czy w Vancouver miałaś czas
żeby pozwiedzać?
– Spędziłam tam cały miesiąc, więc
kilka razy udało mi się wybrać do centrum, tym bardziej, że wioska była położona bardzo blisko Downtown. Nie
udało mi się jednak pojechać do Whistler, gdzie odbywały się pozostałe konkurencje ZIO. Bardzo chętnie jeszcze
kiedyś pojadę do Vancouver.
– Masz jakąś specjalną dietę?
– Nie, jednak odżywiam się z głową. Stosuje pewne zamienniki np. nie
słodzę herbaty, dzięki temu mogę zjeść
więcej cukierków. ☺
– Jak oceniasz olimpiadę pod
względem organizacyjnym, ponieważ
bardzo wielu sportowców narzekało
na przygotowanie obiektów? Również
na torze byliśmy świadkami wpadki,
gdy maszyny czyszczące lód zniszczyły go.
– Nie mam porównania, ponieważ
były to moje pierwsze IO. Było kilka
wpadek, jak te rolby, czy pistolet, który
nie strzelał na starcie, śmierć Gruzina
była też spowodowana złym przygotowaniem. Kanadyjczycy to jednak tylko
ludzie i wszystkie wpadki nadrabiali
życzliwością i uprzejmością.
– Po zakończeniu sezonu na pewno
wybierzesz się na wakacje, jak długo
będzie trwała twoja przerwa i kiedy
mniej więcej zaczynacie przygotowania do następnego sezonu?
– Planuje tydzień wakacji w jakimś
ciepłym kraju. W kwietniu zaczynam
przygotowania do następnego sezonu.
Chyba teraz zaczniemy mocniejsze treningi, żeby nie zawieść licznych kibiców, których serca podbiłyśmy zdobywając ten medal.
– Bardzo dziękuję za rozmowę, gratuluję medalu olimpijskiego
i wierzę, że jeszcze nieraz usłyszymy
o twoich sukcesach.
Więcej informacji o Luizie można
przeczytać na jej stronie: www.luizazlotkowska.com
Rozmawiała Karolina Smyrgała
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Fot. Michał Żak

szkoleniowca Wisły Kraków zamieściliśmy w ramce. Mamy również nadzieję,
że to nie ostatnia w tym roku akademickim wizyta znanej osoby ze świata
sportu. Przyglądajcie się dobrze tablicy
ogłoszeń w holu głównym, gdyż właśnie
tam zamieścimy informację o naszej kolejnej inicjatywie.

Henryk Kasperczak (ur. 10 lipca
1946 roku w Zabrzu), piłkarz i trener
piłkarski.
Wychowanek Stali Zabrze. Największe sukcesy odniósł ze Stalą Mielec, z którą zdobył 2 tytuły Mistrza
Polski. Grał również w Legii Warszawa
oraz FC Metz. Wybitny Reprezentant
Polski. W drużynie narodowej rozegrał
61 spotkań (oraz 2 nieoficjalne), zdobył
5 bramek. Z reprezentacją zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w
1974 roku oraz zdobył srebrny medal
olimpijski na igrzyskach w Montrealu
(1976).
W karierze trenerskiej pracował
m.in. z: FC Metz, Montpellieu, Wisłą
Kraków, Górnikiem Zabrze, oraz reprezentacjami: Wybrzeża Kości Słoniowej,
Tunezji, Maroka, Mali oraz Senegalu.
Zdobył 3 Mistrzostwa Polski oraz 2
Puchary Polski z Wisłą Kraków, z którą
awansował również do 1/8 finału Pucharu UEFA. Z reprezentacją WKS zajął
3. miejsce w Pucharze Narodów Afryki
w 1994 roku. Osiągnięcie to poprawił z
Tunezją, zajmując 2. miejsce dwa lata
później. W 2002 doprowadził Mali do
4. miejsca we wspomnianej imprezie.
Obecnie ponownie trenuje zespół
krakowskiej Wisły.

Z

godnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, zapraszamy do
lektury zapisu spotkania z Henrykiem
Kasperczakiem. Naszego gościa nie
trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jeśli jednak chcecie sobie przypomnieć
parę szczegółów, wszystkie potrzebne
wiadomości na temat kariery zarówno
zawodniczej, jak i trenerskiej obecnego
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O stanie polskiej piłki…
Nie mamy obecnie zbyt wielu talentów. Wynika to przede wszystkim
z braku infrastruktury. Ja sam futbolowe
ABC przyswoiłem na podwórku. Dopiero później zapisałem się do klubu
sportowego, gdzie trafiłem pod skrzydła
kadry trenerskiej. Właśnie tam rodziły
się prawdziwe talenty. W czasach mojej
młodości oczywiście nie mogliśmy wyjeżdżać za granice, co, jak się okazuje,
nie było takie złe. Wyjeżdżali bowiem
dopiero ukształtowani zawodnicy, który
wskakiwali od razu do podstawowych
składów. Teraz niestety wielu obiecujących, młodych zawodników ucieka na
zachód. Świetne rozwiązanie wprowadzili Francuzi. Stworzyli oni szkoły przy
klubach piłkarskich. Człowiek rozwija się najlepiej według następującego
schematu: rodzina – szkoła – klub. Jest
to naturalna kolej rzeczy. Rodzice dają
wychowanie, szkoła daje wiedze, kluby
dają możliwość rozwoju i pracę.
O prowadzeniu drużyny narodowej…
Który trener nie chciałby prowadzić reprezentacji? Tyle już przeżyłem
i doświadczyłem, że z przyjemnością
bym tę funkcje przyjął. Jednocześnie
przyznam, że współczuję Franciszkowi
Smudzie, przed którym niełatwe zadanie. Będzie musiał przeprowadzić ostrą
selekcję i zbudować tę drużynę od podstaw, abyśmy dobrze wypadli na Euro
2012. Jest się nad czym zastanawiać,
ale żyjmy nadzieją, że się uda.
Idealny trener…
Idealną sytuacją jest, gdy trener posiada bogate doświadczenie zawodnicze. Oczywiście wybitnym szkoleniowcem może zostać również słaby zawodnik. Przykładem jest chociażby Arsene
Wenger, który był bardzo przeciętnym
piłkarzem, a został jednym z najbardziej cenionych fachowców w swojej
dziedzinie. Jednak, moim zdaniem, naj-

GOŚĆ
większe szanse na sukces w trenerskim
fachu będzie miała osoba, która grała w
piłkę na najwyższym poziomie. Rozwój
w zawodzie trenera postępuje etapami.
Na najwyższy z nich można się wspiąć,
przede wszystkim, dzięki pasji. Mówię
to jako człowiek doświadczony. Ten
zawód potrzebuje ludzi z charyzmą,
dla których najważniejszą sprawą nie
są pieniądze. Trener musi również posiadać umiejętności przywódcze oraz
autorytet. Powinien umieć odnaleźć się
w roli lidera. Oczywiście wszystko to
musi być poparte odpowiednią wiedzą.
Dobry szkoleniowiec powinien posiadać własne zdanie, ale i otwarty umysł.
Ważna jest również umiejętność wytworzenia dynamiki grupy oraz dynamiki
pracy. Tylko połączenie tych wszystkich
cech oraz kompetencji może przynieść
sukces.
O „produkcji” trenerów w Polsce…
Niestety, w szkoleniu trenerów
w naszym kraju skupiono się na ilości,
a nie, jak powinno się czynić, na jakości. Ale dlaczego tak się dzieje? Dobre
pytanie… Ja, chcąc uzyskać uprawnienia trenerskie we Francji, poświęciłem
temu celowi długie lata. Udało mi się
tego dokonać przede wszystkim dzięki
ambicji, która nie pozwoliła mi zrezygnować z tego marzenia. Wymagało
się tam przede wszystkim masy praktyk
w formie staży prowadzonych w klasowych, europejskich klubach. Obecnie
również w Polsce zaczynamy dążyć do
najlepszych wzorców. Takie są wymagania europejskiej i światowej centrali,
więc musieliśmy się przystosować. Nasi
trenerzy często jeżdżą na zagraniczne
staże, co jest świetną okazją do podszkolenia warsztatu u boku świetnych
fachowców.
O zmarnowanej szansie…
Po sukcesach „Orłów Górskiego”
wszyscy liczyliśmy, że nasza piłka będzie w stanie utrzymać się na najwyższym poziomie. Byłem częścią tej drużyny, dlatego wiem, że sukces osiągnęła
generacja utalentowanych ludzi z cha-
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„PULSU”
rakterem. Niestety od tamtej pory, z
różnych powodów, świat nam uciekł.
Nie potrafiliśmy przekuć tamtego sukcesu w konkretne działanie na rzecz
rozwoju polskiej piłki.

szej i drugiej lidze. Na pewno wszyscy
znacie takich zawodników jak Drogba,
Eto’o czy inni. To właśnie oni w głównym stopniu przyczyniają się do rozwoju afrykańskiego futbolu.

O futbolu afrykańskim…
Piłka afrykańska jest na bardzo wysokim poziomie. Wynika to z faktu, iż
coraz więcej zawodników występuje w
najlepszych ligach Europy. Na ten przykład, w Anglii jest ich trzydziestu, natomiast we Francji aż pięciuset, w pierw-

Polska, a Afryka…
Kraje afrykańskie mogą poszczycić się lepszą niż Polska infrastrukturą.
Wynika to przede wszystkim z jednej,
podstawowej sprawy, a mianowicie konieczności zmian. Niedawno odbyła
się 27. edycja Pucharu Narodów Afry-

AWF

ki. Impreza ta organizowana jest nie co
cztery, ale co dwa lata. Dzieje się tak
właśnie dlatego, by umożliwić budowę nowych obiektów sportowych w
różnych krajach. Mimo że są to ubogie
gospodarki, dzięki pomocy rządowej
udaje się przeprowadzić konieczne inwestycje, co prowadzi do stopniowego, acz ciągłego rozwoju wspomnianej
wcześniej infrastruktury. My na szczęście też zaczynamy coś w tej materii
zmieniać. Mam tu na myśli chociażby
inicjatywę Ministerstwa Sportu „Orlik
2012”, polegającą na budowie boisk
wielofunkcyjnych, których wiele już powstało, i ciągle budowane są kolejne.
Do dziennikarzy…
Szanujcie ludzi, którzy osiągnęli sukces w trenerskim rzemiośle. Media zbyt
często szukają kozła ofiarnego, przekreślając wszystkie wcześniejsze dokonania. Dlatego rzadko relacje na linii szkoleniowiec – prasa opierają się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Piłka nożna jest tak skomplikowaną dyscypliną,
że nie zawsze wyłącznie umiejętności
trenerskie decydują o wyniku drużyny.
Jak pokazuje praktyka, włodarze klubu
za panaceum na całe zło najczęściej
uważają zwolnienie dotychczasowego
szkoleniowca. Nie znaczy to jednak, że
jest on wszystkiemu winien.
Fot. Michał Żak
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Spisali:
Piotr Szczurek
Grzesiek Mrawczyński

Podyplomowe studia z zakresu dziennikarstwa sportowego i rzecznictwa prasowego na krakowskiej AWF

Rzecznik w sporcie, studia tylko u nas!
Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha jest w trakcie procedury akredytacyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa
sportowego i rzecznictwa prasowego w klubach i organizacjach sportowych.
Krakowska uczelnia w specjalności rzecznik prasowy w sporcie daje pierwszą taką możliwość w Polsce kształcenia się w
tym niezwykle dynamicznie rozwijającym się kierunku, otwierającym ogromne możliwości zawodowego rozwoju. Studia
przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (studia magisterskie – możliwe jest podjęcie nauki przez studentów
ostatniego roku studiów magisterskich). Program zajęć ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie dziennikarza
sportowego (prasa, radio, telewizja, internet) i rzecznika prasowego (kluby, związki sportowe).Zajęcia prowadzić będą
znani krakowscy dziennikarze z udziałem m.in. dyrektorów biur prasowych oraz kadra naukowa Akademii.
Wstępne zgłoszenia przyjmuje: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 – tel.
(012) 683-14-46, fax (012) 683-14-45
O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, studia trwają 3 semestry. Termin zgłoszeń: do 15.09. 2010 r.
Opłaty: około 1700 zł za semestr.
Studia kończą się obroną pracy, a absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych.
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O sprawach ważnych i ważniejszych
z Prorektorem ds. Nauki prof. Edwardem Mleczko
– Jest Pan znanym i cenionym pracownikiem naszej uczelni, autorem licznych publikacji, byłym mistrzem i rekordzistą Polski
w biegach długich, jak również redaktorem
naczelnym „Antropomotoryki”. Jak ocenia
Pan działalność naukową krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na tle innych
uczelni?
– Kilka lat temu za efektywność naukową Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie została
przyznana piąta, najniższa pozycja. Dodatkowo
wśród uczelni kategoryzowanych w naukach
medycznych, do których należą Akademie Wychowania Fizycznego, zajmujemy trzecie miejsce od końca. Ja jednak oceniam poziom naszej
uczelni znacznie wyżej. Obecnie kategoryzowane będą trzy wydziały, już istniejący Rehabilitacji
Ruchowej oraz nowo powstałe: Turystyki i Rekreacji a także Wychowania Fizycznego i Sportu. Będąc w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dowiedziałem się, że jeśli powstaje
nowy wydział, to otrzymuje najniższą kategorię
i musi czekać na ewaluację minimum trzy lata.
Wynika z tego, że duże szanse zmiany swojego
wizerunku i pozyskania środków na badania statutowe może mieć tylko jeden wydział.
Uważam jednak, że nie powinniśmy mieć
kompleksów. Często przywiązuje się zbyt dużo
wagi do punktomanii i zewnętrznej oceny. Nie
odzwierciedla ona naszego potencjału naukowego. Oprócz wybitnych naukowców posiadamy
laboratoria, przyrządy, aparaturę badawczą, która
jest porównywalna do innych uczelni. Sądzę, że
możemy z nimi rywalizować. Faktem jest, że taki
potencjał jest nierówno rozłożony. Do wiodących
działów można zaliczyć biomechanikę, fizjologię,
zarówno taką, która jest na Rehabilitacji Ruchowej, jak i na Wydziale Wychowania Fizycznego
i Sportu. Wysoko oceniana jest efektywność naukowa: fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej i klinicznej, biochemii, higieny, auksologii, antropomotoryki oraz szeroko pojętej humanistyki. Dzięki znaczącym osiągnięciom naukowo-dydaktycznych przyczyniamy się do usamodzielniania się
turystyki jako dyscypliny naukowej. Jest to proces,
który się rozpoczął a my ze stołeczno-królewskiego miasta jesteśmy w nim na czołowym miejscu.
W ubiegłym roku w naszej uczelni padł rekord w
liczbie wypromowanych doktorów oraz uzyskanych stopni naukowych doktora habilitowanego.
Podniósł się także poziom publikacji naukowych.
Uzyskaliśmy znaczne fundusze na badania prowadzone w ramach grantów MNiSzW. Włączyliśmy się też bardzo odważnie do badań międzynarodowych w ramach grantów unijnych.
– Obecnie na naszej uczelni działa coraz
mniej kół naukowych. Czy jest szansa, by to
zmienić?
– Na pewno warto byłoby pobudzić tą
działalność, ale jest to obciążenie zarówno dla
studentów jak i naukowców. Nasza uczelnia
jest specyficzna. Niektórzy pracownicy muszą
łączyć działalność praktyczną z prowadzeniem
działalności naukowej. Nasz student musi być
praktykiem, trenować i równocześnie rozwijać
się intelektualnie. Przynamniej w wybranych,
najlepszych segmentach, gdzie jest rzeczywiście dobry poziom, warto dołożyć starań, aby
uczestniczyli w tym również studenci.
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Prof. zw. dr hab. Edward Mleczko – Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej
Atletyki, Prorektor ds. Nauki w AWF w Krakowie. Autor i współautor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i naukowo
– dydaktycznym. Promotor ponad 100 prac
magisterskich i licancjackich. Członek m.in.
Międzynarodowej Organizacji IASK, redakcji „Journal of Human Kinetics”, „Human
Movement”, redaktor naczelny „Antropomotoryki”. Uprawiał wyczynowo biegi długie, sześciokrotny mistrz Polski w biegach
długich. Trener (I klasa) w lekkiej atletyce.

– Jak zachęciłby Pan młodych ludzi, aby
próbowali swoich sił w działalności naukowej
i kontynuowali kształcenie np. na studiach
doktoranckich? Czy wkraczając w świat nauki
mogą liczyć na wsparcie ze strony uczelni?
– Bardzo krótko po zakończeniu kariery
sportowej i ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim byłem nauczycielem w szkole
podstawowej. Początkowo nie mogłem sobie
poradzić z dziećmi na zajęciach dydaktycznych.
Opowiedziałem o tym koledze dużo starszemu
ode mnie. On wysłuchał mnie, popatrzył mi w
oczy i powiedział: Jak Pan będzie tak długo nauczycielem jak ja, to dojdzie Pan do wniosku, że
nie ma złych uczniów, są tylko źli nauczyciele.
A na drugie pytanie odpowiem tak: kiedy
zostałem odpowiedzialny za rozwój kadr naukowych w naszej Uczelni postawiłem emerytowanemu profesorowi z Poznania podobne
pytanie, jakie zadała Pani: co zrobić, żeby
zdopingować młodych, zdolnych pracowników wyższych uczelni do rozwijania się, gdyż
często kończą kształcenie na poziomie studiów magisterskich i nie zawsze chcą podnosić
swoje kwalifikacje? On pokiwał głową, położył
rękę na piersi i odpowiedział: Tego nie da się
nauczyć, to trzeba mieć w sercu.
– Perspektywy na przyszłość?
– Jeśli ktoś chce się rozwijać, bo chce i widzi w tym sens, to żadna uczelnia nie może komukolwiek przeszkodzić. Istnieją na nich lepsze lub
gorsze perspektywy rozwoju. Ludzie często przychodzą do samodzielnych pracowników nauki z
pomysłami, które przekraczają ich potencjalne
możliwości, a także uczelni. Pomijając pierwszy
przypadek, rozwiązaniem trudności uczelnianych

jest korzystanie ze środków zewnętrznych i bazy
innych ośrodków naukowych. W naszej uczelni
dążymy do tego, aby optymalnie wykorzystać potencjał młodych pracowników i zabezpieczyć im
możliwość realizacji ambitnych pomysłów. Obecnie, dzięki trosce wielu promotorów, doktoranci
zdobyli granty na realizację swoich planów naukowych na sumę prawie 1milion PLN. Aby tego
dokonać musieli dowieść, że projekty i pomysły
badawcze były wartościowe.
Aktualnie młodzi pracownicy nauki realizują bardzo ciekawy grant europejski we współpracy międzynarodowej. Jego koordynatorem
jest Finlandia. Uczelnia stanęła przed dużym
wyzwaniem, bo jest to pierwszy tego typu projekt realizowany na skalę międzynarodową.
Warto dodać, że był to pomysł młodych ludzi.
– Mimo szeroko pojętej działalności naukowej w społeczeństwie często postrzegani
jesteśmy nie jak specjaliści od kultury fizycznej, a specjaliści od „fikołków”. Czy uważa
Pan, że istnieje szansa, by to zmienić?
– Sądzę, że przyczyną tego jest brak jasnej
i jednoznacznej definicji kultury fizycznej. Wynikają stąd też określone konsekwencje, nie
brak również zaszłości. Od początku bowiem
kształcenia uniwersyteckiego pracowników
kultury fizycznej kojarzono ich wyłącznie z
nauczycielami gimnastyki. Chociaż sytuacja się
zmieniła, to głównym narzędziem w pracy absolwentów naszej uczelni jest ruch, w tym także przewroty w przód, a więc fikołki. Tak już
jest i tego nie trzeba się wstydzić. Warto jednak
bardzo mocno artykułować to, że trzeba fikołki, a także inne ćwiczenia, umieć wykonać,
właściwie stosować, a także wiedzieć, jak ich
nauczyć; że w końcu nie jest to takie proste i
oczywiste, jak się powszechnie wydaje. Przyjmując założenie, że ruch jest lekarstwem, to
ważne jest także wychowanie do uczestnictwa
w różnych formach kultury fizycznej przez całe
życie. Kto nie ma takiej świadomości i ukończył
studia w Akademii Wychowania Fizycznego, to
nie powinien legitymować się jej dyplomem.
Po drugie, pejoratywna ocena naszych absolwentów może być spowodowana złym przygotowaniem do zawodu pedagoga, rehabilitanta, fizjoterapeuty, trenera, czy specjalisty
obsługi ruchu turystycznego. Niestety, zdarza
się (wiem to z autopsji), że funkcja nauczyciela
wychowania fizycznego sprowadza się do tego,
że wydaje piłkę, zamyka ją w szafie i rozdaje
sprzęt, nawet na zajęcia nie wychodzi. Taki
przykład nie służy kształtowaniu właściwych
postaw prosomatycznych u dzieci i młodzieży.
Dzięki wszechstronnemu wykształceniu
zdobytemu w murach uczelni studenci mają
potencjalne możliwości – jestem o tym przekonany – wejść do elit inteligencji naszego
społeczeństwa z racji wykształcenia, a nie
pochodzenia i bez kompleksów nawiązywać
partnerskie kontakty w dyskusji z naukowcami z innych dziedzin. Wiem, jak dużo mogą
dać studia zdobyte w AWF, bo jestem absolwentem naszej uczelni. Nie powinniśmy mieć
kompleksów. W moim przekonaniu jest to the
Best College in Poland.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Paulina Janowiec
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KARATE TO MOJE ŻYCIE
– W zeszłym roku zająłeś 2. miejsce
w World Kanreikai Yukan Karate Championships w Montrealu oraz 1 miejsce
w Pucharze Europy w Bydgoszczy. Spodziewałeś się aż tak znakomitych występów?
– W krótkim czasie dostałem szansę startu w dwóch tak prestiżowych turniejach. Nie
spodziewałem się takich wyników, mimo że
poświęciłem bardzo dużo czasu na treningi
i kosztowało mnie to wiele wyrzeczeń przez
4 miesiące. Dodatkowo na turniej w Kanadzie musiałem przytyć minimum 4 kg, aby
zmieścić się w kategorii wagowej, w której
startowałem.
– Czy cenniejsze jest dla Ciebie 2. miejsce w Kanadzie, czy zwycięstwo w Bydgoszczy?
– Niewątpliwie start w Bydgoszczy był
cięższy, tym bardziej, że nie miałem zbyt
dużo czasu na rekonwalescencję i odpoczynek po turnieju w Kanadzie. Mimo że odniosłem kontuzję w półfinale udało mi się
zwyciężyć i tym bardziej wygrana ta jest dla
mnie cenniejsza.
– Które zawody były mocniej obsadzone?
– Turniej w Polsce był bardziej prestiżowy
ze względu na udział znakomitych zawodników zza wschodniej granicy, którzy nie zaszczycili swoją obecnością zawodów w Ameryce Północnej.
– Można powiedzieć, że Europa
wschodnia rządzi w tej dyscyplinie?
– Zawodnicy z Rosji, Białorusi czy Ukrainy tworzą najlepsze ekipy na świecie. Niestety brak funduszy i rygor polityczny tych
państw ogranicza starty tamtejszych drużyn
na światowych turniejach. Polska, a także
Holandia również należą do ścisłej czołówki.
– Utkwiły Ci w pamięci jakieś ciekawe
zdarzenia z tamtych zawodów?
– Bardzo ciekawa była podniosła atmosfera towarzysząca mistrzostwom i dystans do
zawodników rosyjskich, którzy mimo zapowiedzi i ogólnie krążącej opinii, nie wywalczyli w Polsce tego, co zapowiadali. Poza tym
bardzo mile wspominam okres rozluźnienia,
odpoczynku i zwiedzania Montrealu po zakończeniu turnieju.
– Jakie uczucia towarzyszą Ci przed
walką? Czy jest to lęk, obawa, czy może
pewność siebie i przekonanie, że możesz
wygrać z każdym?
– Ogólnie rzecz biorąc, doświadczony
karateka – zawodnik po wielu latach startów
ma wpisaną w swój charakter pewność siebie, ale nie cwaniactwo. Najważniejsze by
być świadomym, że dałeś z siebie wszystko
w okresie przygotowań i uczciwie trenowałeś. Wtedy możesz wyjść pewny swego i stanąć twarzą w twarz z każdym zawodnikiem.
– Czy zdarza się, że prawdziwy profesjonalista, doświadczony karateka walczy nieczysto? Są na pewno niedozwolone
ciosy w Twojej dyscyplinie, które mogą być
niebezpieczne. Często je stosują zawodnicy?
– Takich uderzeń i kopnięć jest cała
masa. Naprawdę można wtedy wyrządzić
krzywdę przeciwnikowi, ale na prestiżowych
turniejach, na wysokim szczeblu zdarza się to
bardzo rzadko. Wszyscy starają się walczyć
czysto, bez fauli – wygrywa wtedy lepszy.
Honor, mimo, że zdajesz sobie sprawę, że

przegrywasz na punkty, nie pozwala na takie
zachowania. W każdym razie zawsze tego
typu zachowania karane są dyskwalifikacją,
a poza tym są bardzo negatywnie odbierane
przez kolegów z drużyny. Sporadycznie takie
sytuacje zdarzają się na okręgowych zawodach wśród niedoświadczonych zawodników, którym puszczają nerwy w walce.
– Jak zaczęła się Twoja przygoda z karate? Jak przebiegała droga Twojej kariery
od juniora po występy w seniorskiej kadrze
Polski?
– Od małego interesowałem się sportami walki, które mnie fascynowały. W wieku
6 lat dostałem od babci kimono z czarnym
pasem i żółwiem ninja na plecach. Zacząłem wraz z bratem w domu, pod okiem taty,
który również pasjonuje się karate (ukończył
zresztą AWF w Krakowie i trenował ju-jitsu),
trenować w formie ogólnorozwojowej. W
wieku 8 lat zapisałem się na treningi. Trenowałem bardzo solidnie nie opuszczając zajęć
i nieraz, mimo młodego wieku przychodziłem poobijany do domu. Po serii sparingów
w macierzystym klubie dostałem szansę
wystartować na zawodach okręgowych, na
których udało mi się wygrać. Za 2 m-ce, po
zawodach w wieku niespełna 10 lat dostałem szansę startu na MP Juniorów w Mielnie,
gdzie wśród dużo starszych kolegów zająłem
5. miejsce. Pierwszym większym sukcesem
była wygrana w Miedzynarodowych Mistrzostwach Węgier. Miałem wówczas 13 lat. Z
drużyny 40 osobowej, która reprezentowała
Polskę przywieźliśmy tylko 2 medale, w tym
mój – złoty. Później przyszła kolej na MP
i inne turnieje zagraniczne. Obecnie po 15
latach treningu posiadam stopień 1 KYU.
– Tata trenował ju-jitsu, brat również
występuje w kadrze narodowej w karate,
można zatem powiedzieć, że sporty walki
macie we krwi.
– Przygodę z karate zacząłem równo
z moim bratem, który również wielokrotnie
zdobywał MP i reprezentował Polskę. Jest
znakomitym zawodnikiem. Tata natomiast
jest moim przyjacielem i choć nie prowadzi
treningów, zawsze mnie wspiera. Ma znakomite wyczucie w sportach walki. Wielokrotnie jego wskazówki przed, jak i po walce,
pomagały mi wygrać. Zawsze towarzyszy
nam na turniejach zarówno w Polsce jak i za
granicą.
– Zdarzały się w Twoim życiu sytuacje
niebezpieczne, w których musiałeś wykorzystać swoje umiejętności w obronie własnej?
– Każdy karateka składa przysięgę, że
nie będzie wykorzystywał i pokazywał karate
poza matą. Niestety realia dzisiejszych czasów są inne i owszem, parę razy zdarzyło się
wykorzystać swoje umiejętności zazwyczaj
w obronie własnej lub osoby mi bliskiej. Kiedyś, wracając z turnieju w Rosji jechaliśmy
dwoma busami nocą przez szczere pola, lasy.
Panowała taka ogólna rosyjska surowość.
Nagle pod naszym busem wybuchł jakiś
ładunek. Na szczęście kierowca porozumiał
się z prowadzącym drugiego busa. Obaj zachowali się bardzo profesjonalnie, przyspieszając. Gdybyśmy się zatrzymali, napotkalibyśmy na bandę, która miała na pewno złe
zamiary. Bus nie miał zbyt dużych uszkodzeń
i mogliśmy jechać dalej. Choć można się za-

Damian Krupka: ur. 20.05.1987 Wadowice, student 4 roku wf AWF Kraków
Największe sukcesy:
Międzynarodowe Mistrzostwa Węgier –
I miejsce
Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec –
I miejsce (2 lata pod rząd)
Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji –
II miejsce
Najszybszy knockaut Europy na ME Seniorów w Hadze i V miejsce – jako 17 latek
Puchar Europy – I miejsce
World Kanreikai Yukan Karate Championships – II miejsce
oraz wielokrotne Międzynarodowe Mistrzostwo Polski
stanawiać, czy to aby my nie zrobiliśmy im
przysługi.
– Na jakim etapie są obecnie Twoje
treningi? Przygotowujesz się do jakichś zawodów?
– Miałem niestety paromiesięczną przerwę w związku z kontuzją, którą odniosłem
w Bydgoszczy. Zacząłem również pracować,
co odbiło się kosztem treningów. Aktualnie
przygotowuję się do Mistrzostw Polski, które
odbędą się w maju.
– Jak udaje Ci się godzić treningi, studia oraz pracę, o której wspomniałeś?
– Jest to nie lada wyzwanie. Stanowczy
charakter i zawziętość, której nauczyłem się
przez lata trenując karate, bardzo mi w tym
pomagają. Dodatkowo dołożyliśmy sobie
z bratem obowiązków, ponieważ otworzyliśmy
własny pub/klub. Było to wielkie wyzwanie,
ale udało się. Zapraszam na stronę internetową, która rusza wkrótce: www.lechclub.pl.
Prowadzimy również z Rafałem (brat) szkółkę
karate w Zabierzowie przelewając swoją pasję
na młodych adeptów sztuk walki.
– Oczywiście karate to Twoje życie, ale
pewnie masz jeszcze inne pasje, zainteresowania.
– Moje pasje? Mam ich trochę, m.in
motoryzacja, mam słabość do samochodów.
Interesuje mnie również ekonomia i biznes,
dlatego raczej nie wiążę przyszłości z zawodem nauczyciela po ukończeniu studiów.
Bardzo lubię także odprężyć sią nad wodą
i uprawiać sporty wodne.
– Dzięki wielkie za rozmowę.
– Dzięki.
Rozmawiał Szymon Żurawiecki
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darmowe: studia podyplomowe „Menedżer sportu”, specjalistyczne kursy
instruktora dyscypliny sportu oraz specjalistyczne kursy trenera klasy drugiej.
Wśród dyscyplin sportowych, w których można się kształcić, znajdują się
między innymi: piłka nożna, siatkówka,
taniec sportowy czy karate kyokushin.
Program realizowany jest w systemie
dwudniowych, weekendowych zjazdów, odbywających się z reguły co dwa
tygodnie. Zajęcia trwają średnio osiem
godzin dziennie. Łączna ilość godzin
całego projektu zawiera się w liczbie
256. Kursy instruktorskie i trenerskie
podzielone są na 2 części: ogólną i specjalistyczną.

Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Macie szczęście, gdyż autor tekstu, który czytacie, uczestniczy obecnie
w tym projekcie. Z chęcią więc opiszę
Wam, jak z perspektywy uczestnika wygląda kurs instruktora siatkówki.
Zajęcia, odbywają się na obiektach
AWF-u, zarówno na kampusie, jak i na
Grzegórzkach. Zwykle po 8 godzin
dziennie. Można je podzielić na dwa
rodzaje: teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez wykładowców, których miałem już okazję poznać studiując na naszej Uczelni. Na kursie, jako
doświadczony już student wychowania
fizycznego, mam praktycznie powtórkę
z rozrywki: od anatomii i biochemii,
przez psychologię do organizacji kultury fizycznej oraz teorii sportu. Wszystko
w wersji bardzo skondensowanej, co
jest nawet pożyteczne. Dodatkowym
plusem jest to, że materiały z zajęć dostępne są na stronie internetowej projektu. Co prawda nie ze wszystkich, ale
mam nadzieję, że to się zmieni. W każdym razie, uczestnicy z niecierpliwością
ich oczekują.
Zajęcia praktyczne są bardzo interesujące, wiele tu nowym treści, w moim
wypadku przede wszystkim o taktyce.
Warto podkreślić, że w ramach części specjalistycznej nasza grupa miała
również możliwość obejrzenia meczu
siatkówki, konkretnie spotkania fazy
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Krêgle w wolnej chwili

UNIJNY INSTRUKTOR

tudiowanie na naszej Uczelni,
oprócz niewątpliwych korzyści wynikających z szeroko rozumianego życia
studenckiego, ma jeszcze jeden ogromny atut. Chodzi mianowicie o możliwość zdobycia uprawnień instruktorskich z wielu dyscyplin sportowych. Co
należy zrobić? Z zajęć praktycznych
musimy wykazać się oceną minimum
dobrą, a na egzaminie błysnąć wiedzą
i zdobyć piątkę. Wtedy po zakończeniu
studiów składamy wniosek o wydanie
legitymacji instruktora sportu i możemy
cieszyć się dodatkowymi uprawnieniami. Czasem droga się wydłuża, trzeba
„zaliczyć” jeszcze parę uzupełniających
zajęć (jeśli przedmiot nie miał wymaganej ilości godzin). Nie jest to jednak
zbyt wielkie utrudnienie, zwłaszcza że
taka perspektywa jest bardzo kusząca
dla większości studentów wychowania
fizycznego.
A co, jeśli nie udało się nam spełnić
tych kryteriów, gdyż np. powinęła się
nam noga na egzaminie. Czy jeśli pragniemy być instruktorem, musimy wysupłać z niezbyt grubego przecież studenckiego portfela ponad tysiąc złotych? Tyle
bowiem kosztują kursy instruktorskie,
organizowane chociażby przez naszą
Alma Mater. Otóż nie! Od niedawna
wszyscy chętni mają możliwość zdobycia takich (oraz innych) kwalifikacji całkowicie za darmo! Ruszył bowiem projekt, którego liderem jest Szkoła Wyższa
im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest to
„Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr
Sportowych”, który w całości realizowany jest ze środków unijnych, dzięki czemu uczestnicy tego przedsięwzięcia nie
muszą wykładać ani złotówki! Prawda,
że interesujące?
Warto przedstawić parę faktów. Cały
program prowadzony jest przez pięć
ośrodków regionalnych, zlokalizowanych w Płocku, Wrocławiu, Białymstoku, Wałczu oraz Krakowie. To właśnie
w tych miejscach można złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne
do przyjęcia do projektu, oraz uzyskasz
niezbędne informacje. Program oferuje
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play off II ligi mężczyzn AZS Politechnika Krakowska – Wanda Install Kraków.
Mogliśmy bezpośrednio przyglądać się
rozwiązaniom taktycznym, stosowanym
przez profesjonalne zespoły uprawiające tę dyscyplinę sportu.
Wspomnę jeszcze o paru sprawach.
Jedną z nich, która bardzo często interesuje potencjalnych kursantów, jest
frekwencja. Bez żadnych konsekwencji
można opuścić 20% zajęć, czego oczywiście nie polecam, z uwagi chociażby na jakość późniejszych kwalifikacji.
Warto podkreślić również, że osoby,
które posiadają i mogą poświadczyć
swoje uprawnienia jako instruktor innej
dyscypliny sportu, są zwolnieni z egzaminu z części ogólnej. Taką możliwość
mają również absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne. Mam nadzieję, że
sam wykorzystam tę możliwość i kiedy
czytacie te słowa, ja będę już świeżo
upieczonym magistrem.
Minusów nie ma zbyt wiele. Dla mnie
głównym jest chyba długi czas trwania
kursu – 16 zjazdów w ciągu roku. A drugim, że w projekcie można uczestniczyć
tylko raz. Szkoda również, że przez 4
lata nie będzie zapisów na podyplomowego planowego „Menedżera Sportu”.
Tylu było chętnych podczas pierwszej
edycji. Złym rozwiązaniem (moim zdaniem) nie byłoby również zwolnienie
osób, które nie muszą zdawać części
ogólnej z uczestnictwa w zajęciach teoretycznych tej części. Ale patrząc na to
z drugiej strony: może jednak warto poświęcić czas, by utrwalić sobie pewne
wiadomości? Na pewno jednak pozytywów jest zdecydowanie więcej.
Podsumowując: dużo plusów. Możemy gratis podnieść swoje kwalifikacje,
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, poznać ciekawych ludzi. Ze swojej
strony mogę Was tylko zachęcić do skorzystania z oferty. Ja nie żałuję. Kolejny
nabór, drogą elektroniczną, rozpoczyna
się 7 czerwca. Polecam stronę www.
sport.wlodkowic.pl, tam dowiecie się
więcej interesujących Was szczegółów.

Mam dzisiaj wolne popołudnie… dziwnie się z tym czuję… zawsze uczelnia, praca,
obowiązki w samorządzie…, a dzisiaj nic…
pustka… czas wolny, „lajla”…co ja będę robił?
Wyszedłbym gdzieś. Może jogging.... nie, za
zimno. Basen?... hmm, nie mam kąpielówek..
Bilard, bowling… ooo.. bowling! Zawsze
chciałem spróbować! Zadzwonię do Lucyny,
może da się namówić i pójdzie ze mną!
Czym jest Bowling? To łatwy i niewymagający specjalnych umiejętności sport. Łatwość
i prostota to powód, dla którego bowling jest
tak popularny wśród milionów ludzi. W kręgle może grać każdy! Strącenie ich nie jest
skomplikowane, a im lepsze są Twoje rzuty,
tym bardziej fascynująca staje się gra!
Zacznijmy od kuli
Standardową kulę należy chwycić
przez wsunięcie dwóch środkowych palców i kciuka w trzy otwory. Palce powinny
wchodzić w otwory do drugiej kostki, natomiast kciuk powinien schować się cały Pozostałe dwa palce umieszczamy wygodnie
na kuli tak, aby dłoń przylegała luźno do jej
powierzchni. Jeżeli otwory są dobrze do-

pasowane, gracz może rzucić stosunkowo
ciężką kulą bez konieczności jej ściskania.
Nie ma również obawy, że palce zablokują
się w otworach!
Kroki
Tradycyjny rozbieg przed rzutem składa
się z czterech kroków. Pierwsze trzy powinny
być wykonywane prosto, zdecydowanie do
przodu. Ostatni czwarty krok zakończony jest
poślizgiem lewej nogi. Pierwszy krok powinien być najkrótszy. Ostatni, ponieważ obejmuje poślizg, najdłuższy. Dla praworęcznych
graczy układ kroków to: prawa, lewa, prawa,
lewa. Odwrotnie dla leworęcznych.

Czas na rzut
Rzut powinien zostać wykonany w momencie zatrzymania się nogi balansującej
ciało z tyłu. Podczas trzech pierwszych kroków kula osiąga z tyłu maksymalną wysokość zamachu. Następnie wykonywany jest
ostatni krok, zamach kulą w przód i wyrzut.
Podczas pierwszego kroku kula znajduje się
około 20–30 cm od klatki piersiowej. Jest
to pozycja wyjściowa do wykonania zamachu oraz drugiego i trzeciego kroku. Zgranie kroków z zamachem jest kluczem do
uzyskania swobodnego i płynnego rzutu.
Świetnie, Lucyna się zgodziła... Tylko
gdzie w Krakowie można zagrać w bowling? Byłem ostatnio w Kraków Plaza i tam
były kręgle. Wyglądało to bardzo ciekawie.
Szesnaście torów z najnowocześniejszymi systemami zliczającymi punkty, szeroki
wybór napojów oraz przekąskowe menu,
automaty do gier, bilard. Nie ulega wątpliwości Fantasy Park to doskonałe miejsce!
Już nie mogę się doczekać, kiedy tam będziemy. Tylko, w co ja się ubiorę...
Kacper

Z prac senatu

Grzesiek Mrawczyński

www.sport.wlodkowic.pl
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Dnia 28.01.2010 odbyło się kolejne posiedzenie Senatu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę o
utworzeniu z dniem 1 października 2010
roku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie w Zakopanem dla kierunku
kształcenia „Sport”.
Dokonano również zmian w ustawie z dn.
28.06.2007 i w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego – licencjackiego – każdemu członkowi
komisji egzaminacyjnej rozlicza się 1/3 godziny
obliczeniowej za jednego studenta”.
Na posiedzeniu 25.02.2010 roku pozytywnie zaopiniował wnioski o nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego: indywidualną
pierwszego stopnia dla dra hab. Zbigniewa
Szyguły za osiągnięcia naukowe; indywidualną drugiego stopnia dla dra Wiesława Alejziaka za osiągnięcia naukowe; indywidualną
drugiego stopnia dla dr hab. Henryka Dudy
za rozprawę habilitacyjną; indywidualna drugiego stopnia dla dr hab. Haliny Zdebskiej za
rozprawę habilitacyjną; indywidualną drugiego stopnia dla dr hab. prof. nadzw. Ewy Dybińskiej za osiągnięcia dydaktyczne.
Senat wydał pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie do Fundacji „Panteon Narodowy w Krakowie”. Podjął uchwałę
w sprawie przyjęcia planu robót inwestycyjnych Uczelni na rok 2010 oraz wyraził
zgodę na realizację m.in. kompleksowej
przebudowy i remontu Domu Studenckiego
nr 3, przebudowę stadionu treningowego

lekkoatletycznego AWF, budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej,
ogrodzeniem, oświetleniem boiska, przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej,
budowę krytego lodowiska wraz z halą szermierki i infrastrukturą techniczną AWF Kraków, budowę „Zespołu Krytych Pływalni” z
zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową
Na posiedzeniach określono również
planowaną wielkość przyjęć na studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) w roku akademickim 2010/2011:
WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ
Kierunek fizjoterapia
• studia stacjonarne pierwszego stopnia
(3-letnie dzienne studia licencjackie) –
90 miejsc;
• studia stacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie dzienne studia magisterskie)
–120 miejsc;
• studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie wieczorowe studia licencjackie) – 30 miejsc;
• studia niestacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie zaoczne studia magisterskie) –
70 miejsc.
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU
Kierunek Wychowanie Fizyczne
• studia stacjonarne pierwszego stopnia
(3-letnie dzienne studia licencjackie) –
210 miejsc;

•
•
•

studia stacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie dzienne studia magisterskie) –
180 miejsc;
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie zaoczne studia licencjackie)
– 90 miejsc;
studia niestacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie zaoczne studia magisterskie) –
150 miejsc;

Kierunek Sport
• studia stacjonarne pierwszego stopnia
(3-letnie dzienne studia licencjackie) –
25 miejsc;
WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Kierunek Turystyka i Rekreacja
• studia stacjonarne pierwszego stopnia
(3-letnie dzienne studia licencjackie) –
150 miejsc;
• studia stacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie dzienne studia magisterskie) –
210 miejsc;
• studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie wieczorowe studia licencjackie) – 30 miejsc;
• studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie zaoczne studia licencjackie)
– 90 miejsc;
• studia niestacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie zaoczne studia magisterskie) –
180 miejsc;
• studia niestacjonarne drugiego stopnia
(2-letnie zaoczne studia magisterskie
dla absolwentów innych kierunków studiów) – 60 miejsc.
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Śpiewają,
„NAJMILSZY” KABARECIARZ
Fot. Wiktor Bakiewicz

Każdy, kto studiuje na krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego wie,
że aby ukończyć naszą Uczelnię, trzeba
się troszkę nagimnastykować. Dosłownie
i w przenośni. Nie zawsze jednak absolwenci decydują się pracować w zawodzie, często imają się wielu zajęć zupełnie
niezwiązanych ze zdobytym tytułem. Zdarza się również, że osiągają oni w swoich
nowych dziedzinach znaczące sukcesy,
stają się rozpoznawalni. Nie są jednak
wtedy zupełnie kojarzeni z ukończonym
kierunkiem studiów. Dokładnie tak stało
się w przypadku Marcina Dańca. Tak, tak,
on też ukończył naszą Alma Mater. Zaskoczeni?
Marcin Daniec urodził się 1 października 1957 roku w Wielopolu Skrzyńskim,
malowniczej miejscowości na Pogórzu
Ciężkowickim. Tam uczęszczał do szkoły
podstawowej, tam też rozpoczął występy
na scenie jako członek Zespołu Kabaretowo – Estradowego. Następnie kontynuował naukę w Liceum w Ropczycach,
gdzie też występował w Szkolnym Zespole Kabaretowym. Po szkole średniej dostał
się do Studium Teatralnego we Wzdowie,
które ukończył w 1977 roku. W Studium
zajęcia prowadził między innymi Jan Machulski. Warto podkreślić, że „Cinek” (jeden z pseudonimów Dańca) jest zarówno
dyplomowanym aktorem, jak i reżyserem
oraz instruktorem teatralnym.
Dlaczego zatem osoba z wykształceniem aktorskim zdecydowała się na takie
właśnie studia? Jak sam kiedyś wyznał:
„Marzyłem i chciałem być albo wielkim
piłkarzem, albo wybitnym artystą. Uwielbiam sport, grałem kiedyś w piłkę nożną,
jeszcze za czasów liceum. Nie zostałem
jednak wielkim piłkarzem, żałujcie wszyscy trenerzy, którzy się na tym talencie nie
poznaliście. Mogłem jednak zostać trenerem. Najbardziej niewdzięczny zawód
świata.”
Jeden z naszych najlepszych artystów
kabaretowych studia na AWF, na kierunku
nauczycielskim rozpoczął w 1977 roku.
W tym okresie rozkwitł w pełni także
jego talent showmana i kabareciarza. W
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1978 roku miał miejsce krakowski estradowy debiut Marcina, wystąpił on z minirecitalem podczas Wyborów Najmilszej
Studentki AWF. Rok później, na Wyborów
Najmilszej Studentki Politechniki Krakowskiej otrzymał pierwsze honorarium – 2
tysiące złotych. „Nie zapomnę tego nigdy
– wspomina – miałem stypendium 600
złotych, a tu taka kasa. Jakim byłem wtedy
«kingiem». Przewróciło mi to w głowie, na
szczęście tylko na jakieś 2 dni. Potem znowu była ostra praca”.
Marcin Daniec w czasie studiów angażował się w wiele przedsięwzięć kulturalnych. W latach 1979–1981 prowadził
Wybory Najmilszej Studentki Krakowa.
Był również autorem scenariuszy i reżyserem Turnieju Domów Studenckich, Ligi
Kulturalnej Uczelni i Wyborów Supermana. Pracował także w akademickim radiowęźle, a w 1981 r. współtworzył z Piotrem
Drążkiewiczem Uczelniane Centrum Kultury AWF, którego został kierownikiem.
Szczególnie jednak spodobała mu się rola
wodzireja otoczonego „najmilszymi” studentkami i zabawiającego publiczność.
Jakie ma więc wspomnienia z tamtych
czasów? „Nie zapomnę «Najmilszej» z
1980 roku. Jedną z konkurencji był wtedy
«Wywiad z Gwiazdą». Udało się namówić
do współpracy, co ważne za darmo, takie
gwiazdy, jak choćby Jan Nowicki czy Piotr
Skrzynecki. Obowiązywała pełna improwizacja. Janek Nowicki po jednym z pytań
rozbawił salę na kilka minut, kiedy na pytanie: – Jaki był zawód pana chłopięcych
marzeń? - odpowiedział: – Lodziarz…
Najbardziej jednak «zgotował» publicz-

www.megawarez.eu

ność Piotrek Skrzynecki. Kiedy jedna z
dziewczyn spytała go: – Jakie jest pana
ulubione hobby? - bez chwili wahania odpowiedział: - Praca na roli!”.
Choć zabawa na studiach była przednia, kiedyś trzeba było się obronić. Tu
pojawia się praca magisterska. Jej promotorem była dr Jadwiga Grochnal. Temat:
„Motywacja uprawiania sportu”. Dlaczego akurat takie zagadnienie? „Dla mnie
najważniejsze w sporcie to pokonywanie
własnych słabości” – mówi. „Może patetycznie to brzmi, ale tak to jest. Niektórzy
może uprawiają sport dla pieniędzy, ale
nie spotkałem wśród swoich znajomych,
nawet najwybitniejszych sportowców,
czym się będę chwalił do końca życia,
kogoś, kto chciałby zamienić pierwsze
miejsce na pieniądze. Nie da się sprecyzować jednym zdaniem, jakie są motywacje
uprawiania sportu. Ktoś, kto nie zna smaku porażki i zwycięstwa, nigdy tego nie
zrozumie.” Bezpośrednio po studiach, na
wniosek rektora AWF, podjął pracę jako
pełnomocnik Jego Magnificencji ds. kulturalnych uczelni.
Upomniało się jednak o niego wojsko.
Po rocznym pobycie w koszarach, mgr
Daniec został asystentem na naszej Alma
Mater, prowadząc przez jeden semestr zajęcia z przedmiotu „Socjokulturowe formy
w turystyce”. Rozwijał także działalność
Uczelnianego Centrum Kultury, organizował imprezy kulturalne. Kariera naukowa
nie trwała jednak długo. W 1984 roku
wraz z Krzysztofem Januszem założył kabaret „Takich Dwóch”. I właśnie wtedy to
wszystko się zaczęło.
Pomimo „przebranżowienia”, „Kozera” (tego przezwiska akurat nasz bohater
nie lubił) nie wyobraża sobie życia bez
sportu. Kocha tenis, w którym podobno,
jak powiedział mu sam Wojtek Fibak, robi
ogromne postępy, niezwykłe dla ludzi w
jego wieku. Uwielbia aktywny wypoczynek, często gra w siatkówkę. No i oczywiście jest wielkim kibicem sportowych
wydarzeń, często można go spotkać na
przykład na stadionie Wisły Kraków.
Chyba dobrze, że właśnie tak potoczyły się losy Marcina Dańca. Dzięki
temu powstało wiele niezapomnianych
skeczy i programów, a postacie Marcinka
czy Górala do dziś poprawiają wielu z nas
humor. I pomyśleć, że tego wszystkiego
mogło w ogóle nie być, gdyby poświęcił
się „wyuczonemu zawodowi”... Chociaż z
drugiej strony, dobrych trenerów nigdy za
wielu…
Grzesiek Mrawczyński
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NAJPIĘKNIEJSZY GŁOS JAKI SŁYSZAŁ AWF
ROZMOWA Z MAJĄ SIKOROWSKĄ
– Na początek muszę zadać pytanie, dlaczego akurat AWF? Wcześniej
uczęszczała Pani do szkół o profilu muzycznym, czyżby w pewnym momencie
muzyki wokół Pani było za dużo?
– To prawda, podstawówka i liceum
muzyczne, tak więc 12 lat przepełnionych
muzyką, ale w pewnym momencie zamarzyło mi się oderwać od tego tematu i podążyć w trochę innym kierunku. Tę uczelnię poleciła mi znajoma, która była na
AWF-ie już wcześniej. Mówiła, że jest to
uczelnia, która przekazuje wiedzę z różnych dziedzin, a zależało mi właśnie na
tym, żeby nie mieć klapek na oczach i nie
zmierzać jedynie szlakami muzycznymi.
– A może pociągała Panią turystyka,
bo lubi Pani podróżować? Mówi się, że
jeśli ktoś lubi sport, to idzie na wychowanie fizyczne, a jeśli lubi podróże to
na turystykę.
– Wybrałam kierunek turystki, bo bardzo chciałam zająć się oprowadzaniem
wycieczek. Jestem dwujęzyczna, mówię
biegle w języku greckim, więc pomyślałam, że byłby to dobry pomysł, żeby zostać rezydentem w Grecji i oprowadzać
polskie wycieczki po tym kraju, a gdy byłabym w Polsce, oprowadzać wycieczki
greckie. To była podstawowa myśl, którą
miałam w głowie, ale w pewnym momencie przeważył aspekt muzyczny w moim
życiu. Stwierdziłam, że troszeczkę minęłam się z powołaniem, że te trzy lata, to
może i były fajne trzy lata, ale nie było to
coś, z czym chciałabym wiązać swoją przyszłość. Dlatego też powróciłam do muzyki.
– Z zespołem „Pod Budą” wystąpiła
Pani kilkakrotnie, jeszcze jako nastolatka.
Wydawało się więc, że pójdzie Pani drogą rodziców, a jednak widziała Pani sens
w wyborze takiego właśnie kierunku.
– Szczerze mówiąc, moja przygoda
z muzyką, na poważnie zaczęła się już
po zakończeniu studiów. Po licencjacie
na AWF-ie wyjechałam jeszcze na rok
do Grecji, a po powrocie postanowiłam
ostatecznie, że będę śpiewać. Wtedy poczyniłam pierwsze kroki jeśli chodzi o zespół „Pod Budą”. Wcześniej były tylko
występy sporadyczne, gdzie oczywiście
pojawiałam się u boku taty i próbowałam
coś zaśpiewać, ale prawdziwą przygodę
z muzyką rozpoczęłam w 2003 roku.
– A jak Pani w ogóle wspomina czas
studiów?

– Dość specyficznie. Tak naprawdę
wiedziałam, że jest to nie do końca moja
bajka i, powiem szczerze, wydaje mi się,
że troszeczkę się zawiodłam. Myślałam,
że będę się na tej uczelni czuć lepiej.
Okazało się jednak, że jestem dzieckiem
typowo muzycznym, które lepiej czuło się
śpiewając ćwiczenia solfeżowe i grając na
fortepianie, niż ucząc się podstaw prawa,
albo ekonomii, czyli rzeczy, które były mi
zupełnie obce. Przyznam, że miewałam
trudne momenty. Mówi się powszechnie,
że AWF to taka rozrywkowa uczelnia,
gdzie skacze się tylko przez kozła i odbija piłkę, ale to nieprawda. Na kierunku,
na którym się znalazłam, było bardzo
dużo przedmiotów, z którymi nie miałam
wcześniej żadnej styczności. Właśnie takich jak ekonomia, historia sztuki, które
były na dość wysokim poziomie i trochę
się z tym zmagałam. Mimo to, nawiązałam oczywiście trochę fajnych znajomości, było też wiele miłych wspomnień,
więc nie mogę tej uczelni całkowicie
przekreślić. Jeśli mogłabym porównać,
to lata w szkole muzycznej były jednak
przyjemniejsze.
– Marcinie Dańcu krąży taka anegdotka, iż jeden z wykładowców powiedział mu, że otrzyma zaliczenie,
jeśli obieca, że nigdy nie będzie uczył
WF-u w szkole. A Pani usłyszała kiedyś
takie „ultimatum”?
– Nie (śmiech), absolutnie nie. Miałam w sobie od zawsze to, że przykładałam się do zajęć i w czasie studiów nic się
nie zmieniło.

Maja Sikorowska jest absolwentką wydziału turystyki na krakowskiej AWF,
wokalistką śpiewającą wraz z ojcem –
Andrzejem w zespole „Pod Budą”. Jej
matka – Chariklia jest Greczynką, dlatego też Maja śpiewa po grecku.

– Co Pani lubi robić w wolnym czasie? Został po studiach nawyk czynnego
wypoczynku?
– Z aktywności fizycznych najbardziej
lubię tańczyć. Jestem zafascynowana orientem, więc bardzo odpowiada mi bellydance, również różne rytmy latynoskie siedzą
mi głęboko w sercu. Poza tym czytam,
oglądam telewizję, oczywiście słucham
muzyki, bardzo często śpiewam, nawet
w sytuacjach prozaicznych, pod prysznicem, czy gotując obiad, bo ostatnio odkryłam też nową pasję – gotowanie i zaczęłam
się nieco bardziej zagłębiać w jego tajniki.
Toteż rzeczy, które lubię robić, jest sporo.
– Teraz trochę z innej beczki. Młodzi ludzie, zwłaszcza w okresie studiów,
chcą się jak najbardziej usamodzielnić
od rodziców, a Pani z rodzicami jeszcze
związała się zawodowo.
– Gdybym nie była mocno przeświadczona, że to co robię jest odpowiednie i chciałabym się z tego wyzwolić, na pewno bym to zrobiła już dawno.
Śpiewam z tatą dlatego, że wydaje mi
się, że nasz duet ma sens, sprawia mi
i jemu dużą przyjemność. Realizujemy
się już przez te ładnych parę lat razem
i mam nadzieję, że będzie to trwało jak
najdłużej. Oczywiście, gdy tato przestanie śpiewać, a na pewno przyjdzie taki
moment, to będę musiała podjąć samodzielne kroki. Jednak póki może dla
mnie pisać i śpiewać wraz ze mną, to jestem mu bardzo za to wdzięczna i mam
nadzieję, że to jeszcze potrwa.
– Zapewne większość odbiorców
Pani muzyki, czasy studiów ma już za
sobą, ale może jest szansa, że zobaczymy, a szczególnie usłyszymy Panią na
AWF-ie, na przykład przy okazji juwenaliów?
– Byłoby bardzo miło. Nigdy się z takich
propozycji nie wycofuję. Jest prawdą, że
większość naszych słuchaczy, to ludzie nieco starsi, ale nie martwi mnie absolutnie, że
tak jest. Szczególnie, że są to ludzie bardzo
wartościowi i kontakty z nimi są naprawdę
przyjazne. Cieszy jednak, że ostatnio zauważyłam więcej młodych ludzi na naszych
występach. Mam nadzieję, że nadal będzie
ich coraz więcej, że też dotknę serc ludzi
w twoim wieku, a może i młodszych.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
– Dziękuję również.
Rozmawiał Filip Fryc
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BIBLIOTEKA – ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

„KOMISARZ PO AWF-ie”

(dostęp ze strony www.biblioteka.awf.krakow.pl w części „Bazy danych”).

Z zamiłowania piłkarz, narciarz, pływak, nurek i skoczek spadochronowy.
Zawodowo policjant, antyterrorysta,
uczestnik misji pokojowych ONZ a od
ponad dwóch lat aktor jednego z najpopularniejszych seriali telewizyjnych.
Prywatnie uśmiechnięty, otwarty, kontaktowy i energiczny facet. Maciej Dębosz
gwiazda bijącego rekordy oglądalności
W11 jest również absolwentem naszej
uczelni.
Mając dziewiętnaście lat zdawał do
szkoły policyjnej w Szczytnie. Niestety
nie udało mu się. Może był za młody,
może było za wcześnie. Postanowił jednak nie rezygnować z przygody z policją
i zatrudnił się w oddziale prewencji. W
międzyczasie, za namową przyjaciela,
podjął studia na krakowskiej AWF, które
z powodzeniem ukończył. Bronił pracę
magisterską u prof. Ryszarda Wasztyla
dotyczącą wychowania fizycznego w jednostkach policji w Kosowie. Promotora
wspomina bardzo dobrze i jak zdradza
zdarza mu się go od czasu do czasu odwiedzić. Po dwuletniej przygodzie w prewencji dowiedział się o pododdziale antyterrorystycznym funkcjonującym przy
małopolskiej komendzie wojewódzkiej.
Postanowił związać z nim swoją przyszłość. Udało się. Zaczynał jako szeregowy w Plutonie Szturmowym. Dziś ma stopień młodszego aspiranta i jest dowódcą
Plutonu Szturmowego Samodzielnego
Oddziału Antyterrorystycznego Policji.
Aktualnie, z powodu obowiązków na
planie serialu W11, przebywa na urlopie
bezpłatnym. Nie wyklucza powrotu do
dawnej pracy, jednak nie chce wybiegać
za daleko w przyszłość. Jak mówi lubi
wyzwania i czeka na to co przyniesie mu
każdy kolejny dzień.
Maciej Dębosz z ramienia ONZ
jako członek specjalnej jednostki policji
uczestniczył dwukrotnie w misjach pokojowych na terenach byłej Jugosławii.
Z tym epizodem w jego życiu wiąże się
wątek uczelniany. Swoją pracę magisterską inspirował właśnie doświadczeniami,
które zebrał podczas dwóch półrocznych
wyjazdów. Stacjonował między innymi w
Mitrovicy będąc w samym środku zamieszek. „Broniliśmy mostu na rzece, który
oddzielał albańską stronę miasta od serbskiej. Było parę takich momentów, w których myślałem, że mogę już stamtąd nie
wrócić. Takie doświadczenie to prawdziwa szkoła życia i lekcja pokory” – wspomina Pan Maciek.
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Jak każdy awef-iak ma w sobie coś
z „wariata” w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Alicja z Krainy Czarów powtarzała, że tylko wariaci są coś warci i
idąc tym tropem nie trudno dostrzec, że
bohater artykułu to człowiek nietuzinkowy i niecodzienny. Zapewne większość
z was zastanawia się jak zawodowy policjant, członek jednostek specjalnych
trafił do telewizji. Zadecydował czysty
przypadek. Już wcześniej pojawiał się
wraz z kolegami na planie serialu, ale
były to tylko epizody. Zawsze zamaskowany ze schowaną pod kominiarką

twarzą i w pełnym sprzętowym wyposażeniu nie wyobrażał sobie, że mógłby zostać jednym z komisarzy. W 2007
roku z W11 odchodził Jakub Gęsiarz i
po namowach ludzi produkujących serial Pan Maciek zdecydował się zgłosić
na casting. Wynik ku jego zaskoczeniu
był pozytywny.
Po niemal trzynastu latach pracy w
Policji odgrywanie pościgów, strzelanin,
zatrzymań i przesłuchań nie sprawia
mu większych problemów. Nie udaje,
wszystko robi tak jakby uczestniczył w
prawdziwych akcjach. Podkreśla, że nie
da się przestawić i zmienić tak głęboko
zakorzenionych nawyków. Śmieje się
tylko, że prawdziwy pistolet zamienił
na plastikowego glocka. Serialowe życie

jest pasjonujące i przysparza wielu emocji. Jest jednak dużo mniej ryzykowne niż
to, które Maciej Dębosz prowadził wcześniej. W W11 nasz bohater zanotował
błyskawiczny awans zawodowy z młodszego aspiranta na komisarza, co zawsze
bardzo go bawi. Nie zdawał sobie sprawy, że na planie zdjęciowym pracuje, aż
tylu różnych ludzi. Jest ich niemal tyle jak
w sporej policyjnej jednostce bojowej.
Bardzo dobrze układa mu się współpraca
z producentami, którzy zawsze chętnie
korzystają z doświadczeń zawodowych
policjantów odgrywających główne role.
W ten sposób cała ekipa pracująca przy
serialu czyni go możliwie jak najbardziej
realistycznym.
Jego największymi fanami jest żona
Dorota i syn Patryk. Jak mówi, „małżonka śledzi wszystkie odcinki serialu. Syn z
początku także oglądał wszystko. Dzisiaj
już troszkę odpuścił i śledzi tylko te epizody, które mu polecam”. Podkreśla, że
rodzina jest z niego duma i że ma w niej
olbrzymie oparcie.
W krótkim czasie Maciej Dębosz z zamaskowanego antyterrorysty stał się osobą publiczną. Ludzie zaczęli rozpoznawać go na ulicy. Nie może jak dawniej
spokojnie przysiąść na kawie. Nie przeszkadza mu to jednak, ponieważ jest bardzo otwartym i wesołym facetem. Zobaczyć twarz członka jednostek specjalnych
w mediach, to jakby zobaczyć oazę na
największej pustyni świata. Zdaje sobie z
tego sprawę nasz bohater i, jak podkreśla,
musiał się do tego przyzwyczaić.
Różnie toczą się losy naszych absolwentów. Jedni realizują się w pracy
jako nauczyciele, trenerzy, fizjoterapeuci, specjaliści ds. turystyki a inni
zupełnie inaczej kierują swoimi losami.
Maciej Dębosz jest tego najlepszym
przykładem. Jego szerokie zainteresowania, liczne pasje i kompetencje
zawodowe nabywane podczas wieloletniej pracy na pewno pozwalają
mu na realizację życiowych marzeń
a z drugiej strony na podejmowanie różnych ciekawych wyzwań. I choć może
na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą
wiele wspólnego, to właśnie dzięki wyjątkowej osobowości naszego bohatera
tworzą całość, która składa się na niezwykle intrygującą i inspirującą postać.
Taki właśnie jest Pan Maciek. Tylko pozazdrościć…
Marek Mroczek

Bazy polskie – bibliograficzne i abstraktowe (wybór)
Nazwa bazy: Publikacje pracowników AWF
w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928–1950 r.
(prace pracowników Studium WF UJ), 1951–
1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972
r. (prace pracowników AWF)
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna)
oraz w Informatorium Adres: http://biblioteka.
awf.krakow.pl/nawf/
Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie
fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna,
trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja,
turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boin/
Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów
AWF
Zasięg chronologiczny: 1928–1950 r. (Studium WF UJ), 1951–1971 r. (WSWF), od 1972
r. (AWF)
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/pmdl/
Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska (Główna Biblioteka Lekarska)
Zawartość bazy: opisy bibliograficzne
(1979–1990) oraz streszczenia w j. pol. i ang.
(od 1991)
Tematyka: medycyna i nauki pokrewne,
oświata zdrowotna
Zasięg chronologiczny: od 1979 r.
Sposób dostępu: on-line z komputerów
uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://195.187.98.4/cgi-bin/gblbase/pblb09
Wszystkie ww. bazy aktualizowane są na
bieżąco.
Bazy EBSCO – bibliograficzne, abstraktowe, pełnotekstowe (wybór)
Nazwa bazy: Academic Search Complete
(EBSCO Publishing)
Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, m.in. nauki społeczne,
pedagogika, edukacja, informatyka, nauki
medyczne i biomedyczne

Zasięg chronologiczny: od 1965 r.
Nazwa bazy: SPORTDiscus with Full Text
(EBSCO Publishing)
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny
sportowe, wychowanie fizyczne, sprawność
fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja,
wypoczynek
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Nazwa bazy: Hospitality & Tourism Complete (EBSCO Publishing)
Tematyka: turystyka, hotelarstwo, dane
demograficzne, statystyczne, rozwój i inwestycje w branży turystycznej, przepisy prawa,
zarządzanie w hotelarstwie, podróże, wypoczynek, praktyka zarządzania i administracji,
trendy na rynku i w technologii, itd.
Zasięg chronologiczny: od 1965 r.
Nazwa bazy: Medline (National Library
of Medicine)
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1966 r.
Nazwa bazy: ERIC (Education Resources
Information Center)
Tematyka: edukacja
Zasięg chronologiczny: od 1966 r.
Dostęp do wszystkich ww. baz EBSCO
możliwy jest z komputerów znajdujących się
w sieci uczelnianej (np. w Informatorium)
pod adresem http://search.ebscohost.com.
Bazy zawierają opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty i aktualizowane są na
bieżąco. Nauczyciele akademiccy oraz studenci studiów doktoranckich AWF Kraków
mogą uzyskać dostęp do baz z komputerów
domowych (szczegółowe informacje w Oddziale Informacji Naukowej - oin@awf.krakow.pl).
Kolekcje czasopism pełnotekstowych
– dostęp w ramach Krajowej Licencji Akademickiej (wybór)
Nazwa bazy: Science Direct (Elsevier)
Zawartość: elektroniczne wersje czasopism
wydawnictwa Elsevier (pełne teksty), około
1650 tytułów
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: od 1995 roku
Adres: http://www.sciencedirect.com/, http:/
/vls.icm.edu.pl/ss.html
Nazwa bazy: SpringerLink (Springer)
Zawartość: elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer oraz czasopisma
wydawane wcześniej przez Kluwer Academic
Publisher, przejęte przez wydawnictwo Springer (pełne teksty), około 1140 tytułów czasopism
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: zależny od tytułu
czasopisma (co najmniej od 1997 roku)

Adres: http://www.springerlink.com/, http:/
/vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
Dostęp do wszystkich ww. kolekcji czasopism pełnotekstowych możliwy jest z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej
(np. w Informatorium). Bazy aktualizowane są
na bieżąco. Użytkownicy korzystający z zasobów udostępnianych w ramach Krajowej Licencji Akademickiej, zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji (treść licencji dostępna jest pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/
zasady/2010/warunki_korzystania.html).
Bazy bibliometryczno-abstraktowe – dostęp w ramach Krajowej Licencji Akademickiej (wybór)
Nazwa bazy: Science Citation Index
Expanded
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji z
około 6650 czasopism
Tematyka: nauki ścisłe, techniczne, biomedyczne, przyrodnicze, rolnicze
Zasięg chronologiczny: od 1975 roku
(Web of Knowledge), od 2008 (Web of Science w ICM)
Aktualizacja: raz w tygodniu
Adres: http://apps.isiknowledge.com/, http://
zatoka.icm.edu.pl/sci/
dex

Nazwa bazy: Social Science Citation In-

Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji z
około 6000 czasopism
Tematyka: nauki społeczne
Zasięg chronologiczny: od 1975 roku
(Web of Knowledge), od 2009 (Web of Science w ICM)
Aktualizacja: raz w tygodniu
Adres: http://apps.isiknowledge.com/, http://
zatoka.icm.edu.pl/sci/
Nazwa bazy: Journal Citation Reports
Zawartość: Baza bibliometryczna zawierająca dane statystyczne dotyczące około 8000
czasopism naukowych
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: rocznik 2003
Aktualizacja: brak
Adres: http://apps.isiknowledge.com/
Dostęp do wszystkich www. baz bibliometryczno-abstraktowych możliwy jest z
komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej (np. w Informatorium). Użytkownicy
korzystający z zasobów udostępnianych w
ramach Krajowej Licencji Akademickiej, zobowiązani są do przestrzegania warunków
licencji (treść licencji dostępna jest pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/warunki_korzystania.html).
Oprac. Tomasz Rusin
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Puls

•

Wychowanie Fizyczne i Sport

Publikacja, wydana w serii Studia i Monografie AWF w Warszawie,
przedstawia problem urazów czaszkowo-mózgowych: fizjoterapię w urazach, patofizjologię wstrząśnień mózgu, urazy mózgu i pnia mózgu, zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne po wypadkach.

Rehabilitacja Ruchowa
Bergier Józef: Charakterystyka i analiza gry w piłkę nożną mężczyzn i kobiet. – Biała Podlaska, 2009. – 142 s.
Sygn. 66339

Publikacja w serii Monografie i Opracowania ZWWF w Białej Podlaskiej. Zawiera charakterystykę gry w piłkę nożną
mężczyzn, kobiet i drużyn młodzieżowych.
Tematy podjęte w książce to: specyfika gry
bramkarza, podstawowe czynności zawodników z piłką oraz czynności lokomocyjne
zawodników.

•

Czaplicki Adam: Modelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice. – Biała Podlaska, 2009. – 171 s. Sygn. 66340

•

Tematyka zawarta w książce jest w literaturze światowej nowością, obejmuje
problematykę dotyczącą wpływu budowy
ciała na powodzenie w wyczynowym tenisie. Do tej pory tą tematyką zajmowała
się tylko nieliczna grupa ekspertów. Zaprezentowane zostały wyniki wieloletnich badań zawodników i zawodniczek czołówki
światowej i omówione związki miedzy
podstawowymi parametrami budowy ciała, a zwłaszcza wysokości, ze stylami gry
zawodników i poziomem sportowym.
•

Publikacja w serii Monografie i Opracowania ZWWF w Białej Podlaskiej.
Przedstawia problematykę modelowania wieloczłonowych układów biomechanicznych w środowisku zależnych współrzędnych naturalnych.
•

Kierczak Urszula, Janota Janusz: Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie – sport – rekreacja : program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych : poradnik metodyczny : gimnazjum. – Kraków, 2009.
– 210 s. Sygn. 85803

Zawiera szczegółowe roczne plany pracy nauczyciela WF pierwszej,
drugiej i trzeciej klasy gimnazjum, propozycje zajęć w ramach fakultetów.
Również zasady oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum oraz wykaz podstawowych dokumentów prawnych i obowiązkowych dokumentów
wewnątrzszkolnych.
•

101 wspaniałych sportów / [tekst Enzo
Terzi; tł. Jan Jackowicz]. – Warszawa,
2009. – 110 [1] s. Sygn. CH–93230

Vaverka František, Černošek Miroslav,
Unierzyski Piotr: Budowa ciała a sukcesy w tenisie. – Opole, 2009. – 169
s. Sygn. 66338

•

Książka zawiera 101 sportów, które
znajdują się na liście dyscyplin olimpijskich
i zawodów międzynarodowych, ciekawie
opisanych ze zdjęciami i informacjami na
temat sprzętu sportowego.

Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal,
Mark E. Williams, Bruce J. Naughton;
red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek,
Mariusz Niemczyk. – Lublin, 2009.
– XIX [1], 716 s. Sygn. CK-93199,
93200-93204

Książka edytowana przez ekspertów
geriatrii. Jest to podręcznik geriatrii praktycznej, opieki i leczenia osób w podeszłym wieku.

•

Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XVI Konferencja Naukowa, Poznań, 5 czerwca
2008 r. / pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. – Poznań, 2009. – 174 s.
Sygn. 66285

Publikacja AWF w Poznaniu zawierająca referaty i streszczenia referatów z XVI
Konferencji Naukowej, która odbyła się 5
czerwca 2008 roku w Poznaniu.

•

•

Nefrologia : Wielka interna / pod
red. Michała Myśliwca.- Warszawa,
[2009]. – XVI, 520 s. Sygn. CK-93255

Publikacja gromadzi prace polskich
specjalistów z najnowszej i aktualnej wiedzy klinicznej. Przeznaczona jest dla internistów, specjalistów innych dyscyplin,
którzy potrzebują praktycznego podsumowania aktualnego stanu wiedzy z interny,
lekarzy przed specjalizacją, studentów,
którzy chcą się nauczyć, ale i zrozumieć
medycynę, niezależnie od specjalności,
jaką wybiorą.

•

Rehabilitacja po urazach głowy : zagadnienia wybrane / red. nauk.
Krzysztof Klukowski, Jan Talar, Janusz Domaniecki. – Warszawa, 2009.
– 176 s. Sygn. 66458

Masternak Agnieszka, Fundowicz
Agnieszka, Wilczyńska Berenika: Włochy południowe : śródziemnomorskie dolce vita : przewodnik. – Kraków, 2009. – 416 s. Sygn. CD-85813

W przewodniku przedstawiono najciekawsze atrakcje południowej części Włoch.
Książka dostarcza wielu praktycznych informacji. Opisane zostały najciekawsze
miejscowości i wzbogacone o przejrzyste
mapy. Umieszczono minirozmówki polsko-włoskie.

Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawowe / red. nauk. Janusz Domaniecki, Krzysztof Klukowski. – Warszawa, 2009. – 115 s. Sygn. 66457

Podręcznik akademicki składający się z trzech części: choroby tętnic,
choroby żył oraz choroby układu limfatycznego.
•
•

Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii
/ red. nauk. Eliza Lamer–Zarawska;
aut. Zofia Błach-Olszewska [et al.]. –
Warszawa, 2009. – XXI, 299 s. Sygn.
CK-66462

Książka dotyczy roślin leczniczych,
które były wykorzystywane w geriatrii od
początków medycyny. Podejmuje tematykę biologicznych aspektów procesu starzenia się. W części pierwszej zawarte zostały podstawy molekularne starzenia się
i chorób sprzężonych ze starością. Część
druga dotyczy patogenezy i terapii chorób
sprzężonych ze starością. W części trzeciej
przedstawiono profilaktyczne i dietetyczne
znaczenie roślin leczniczych w geriatrii.

AWF

POLECA NOWOŚCI

Polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do zbiorów Biblioteki Gł. AWF. Zachęcamy również do korzystania
z pełnego wykazu nowości, dostępnego na stronie internetowej http://biblioteka.awf. krakow.pl (link: Nowości w zbiorach)

•
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Fizykoterapia : Aspekty kliniczne
i biofizyczne / Robertson Val [et. al.;
tł. z jęz. ang. Katarzyna Ciechanowska
et. al.] ; red. Małgorzata Łukowicz. –
Wyd. 1 pol. – Wrocław, 2009. – XIII,
[1], 570 s. Sygn. CP-33863-33864,
P-33865-33872, 66442

W publikacji ujęto tematy: kreacja
produktów markowych, rynkowy wizerunek wiejskiego produktu turystycznego,
determinanty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej, dziedzictwo
kulturowe jako składnik marki regionalnej,
turystyka wiejska jako element polskiej
marki turystycznej.

Podręcznik przedstawia najbardziej
popularne metody fizykoterapeutyczne
z uwzględnieniem różnych bodźców fizykalnych wraz z podstawami ich biofizycznych oddziaływań, metodami stosowania
i potencjalnymi efektami terapeutycznymi.
•
Turystyka i Rekreacja
•

Goławska Anna Maria; fot. Grzegorz Lindenberg, Anna Maria Goławska:
Toskania, Umbria i okolice : przewodnik subiektywny. – Warszawa,
2009. – 271, [1] s. Sygn. 66574

Autorzy książki przedstawiają swoje doświadczenia z pobytu w Toskanii.
Są to ich subiektywne wrażenia z corocznych wyjazdów w ten region Włoch.
Z książki można dowiedzieć się co koniecznie trzeba zobaczyć, z czego można zrezygnować, w jakich restauracjach zjeść i czego unikać.

•

•

Pamuła Anna, Kuhl de Oliveira Federico: Portugalia : w rytmie fado :
przewodnik. – Kraków, 2009. – 463 s.
Sygn. CD-85810

Przewodnik przedstawia przyrodę,
historię oraz kulturę Portugalii. Opisom
regionów i miast towarzyszą przejrzyste
mapy, zaś liczne informacje praktyczne pozwolą zaplanować udany wypoczynek. W
publikacji zamieszczono również propozycje tras zwiedzania oraz minirozmówki
polsko-portugalskie.

W publikacji podjęto problem strategii marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych, zarządzania marketingiem oraz strategii i instrumentów marketingowych wykorzystywanych w usługach turystycznych.
Karpaty i Sudety / [teksty Andrzej Walenciak, Jolanta Sieradzka-Kasprzak]. –
Warszawa, [2009]. – 240s. Sygn. CD66449

Książka z cyklu Przewodniki po Polsce.
Zawiera opis tras turystycznych, zarówno
popularnych znakowanych szlaków pieszych, jak również mniej znanych ścieżek
przyrodniczych, szlaków rowerowych,
konnych i samochodowych.. Opisana została historia, geografia oraz przyroda Karpat i Sudetów, przedstawiono najciekawsze miejscowości oraz kuchnię góralską.

Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyka / red. nauk. Zygmunt Kruczek. – Kraków, 2009. – 376, [1] s. Sygn. CP-33814 – 33815,
P-33816 – P-33825, 66421 – 66423

Publikacja jest nową, zmienioną wersja podręcznika Obsługa ruchu turystycznego pod. red. Zygmunta Kruczka, wydanego w latach 2004 i 2006.
Została dostosowana do podstawy programowej kształcenia w zawodzie:
technik obsługi turystycznej, wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2007r.

Johann Maria: Strategie marketingowe w turystyce. –Warszawa, 2009.
– 150s. Sygn. 66576

•

Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia / pod. red.
Piotra Palicha. – Gdynia, 2009. – 349,
[2] s. Sygn. 66478

•

Przewodnik turystyczny po Polsce : Polska nie tylko na narty / [teksty
Andrzej Walenciak, Jolanta Sieradzka-Kasprzak ; red. prowadzący Jolanta Sieradzka-Kasprzak]. – Warszawa, [2009]. – 240s. Sygn. 66441

Książka jest kontynuacją pierwszego przewodnika współredagowanego
przez internautów pt. Pamiętnik z podróży. Zawiera najoryginalniejsze pomysły na spędzenie zimowego czasu, zaproponowane przez użytkowników
strony odkryjnasze.pl.
Oprac. Beata Foszczyńska
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Studenci, wykładowcy i nie tylko
Wchodzimy na AWF i kogo widzimy?
Studentów oczywiście, a oprócz nich też
wykładowców. W tym towarzystwie może
znaleźć się jakiś znany sportowiec, trener
lub uznany specjalista w dziedzinie związanej z kulturą fizyczną. To wszystko? Zaraz,
zaraz. A czy czasami nie mignęła nam przed
oczami jakaś pani w niebieskim fartuchu,
albo ktoś ubrany na czarno przy wejściu? A
od kogo odebraliśmy klucze do szatni lub
sali i do kogo idziemy składać podania oraz
załatwiać inne sprawy papierkowe? O tych
osobach często zapominamy, a przecież też
są częścią naszej uczelni.
Krakowska AWF może nie należy do
największych uczelni w kraju, ale i tak posiada kilkanaście obiektów, położonych
w kilku miejscach Krakowa, a także bazę
wypadową w Załężu. Naukę w jej murach
można pobierać na trzech kierunkach na
studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych. Organizowane są również studia
podyplomowe, doktoranckie, liczne kursy,
specjalizacje i konferencje naukowe, przez
co grono osób uczących się tutaj wykracza
poza samych studentów i jest trudne do policzenia. AWF zatrudnia 663 pracowników,
ale oczywiście nie wszyscy to wykładowcy.
Przy takim ruchu niezbędny jest przecież
zespół pracowników, którzy zapewniają
porządek. Porządek organizacyjny oraz porządek w sensie czystości i spokoju. Każda
z tych osób ma swoje, może mniej, może
bardziej ważne zadania do spełnienia, ale
jak to bywa w złożonych maszynach, usterka pojedynczego elementu może spowodować awarię całego mechanizmu.
Jesteśmy na uczelni związanej między
innymi ze sportem, zastosujmy więc może
metaforę sportową. Gdy jakaś drużyna gra
efektownie i uzyskuje dobre wyniki, kibice zachwalają zawodników. Czasami trochę splendoru spłynie jeszcze na trenera. O reszcie sztabu trenerskiego i działaczach, zapewniających
optymalne warunki do treningu, słychać tylko
wtedy, kiedy coś nawalą. Weźmy na przykład
taki Dział Nauczania, SDiKK lub dziekanat.
Panie tam pracujące pomagają nam w różnych sprawach administracyjnych i tłumaczą
nam co, gdzie i jak załatwić, no bo jakże mogłoby być inaczej. Gdy jednak nie chcą nas
tam przyjąć „po godzinach” to mówimy o braku uprzejmości, olewaniu studentów i innych
tego typu zjawiskach. A przecież miejsca te, to
nie tylko punkt informacji, gdzie odpowiada
się w kółko na te same pytania studentów, ale
jest tam jeszcze mnóstwo pracy papierkowej.
Właśnie dzięki nim uczelnia może normalnie funkcjonować, a wszelkie ich „wymysły”,
wbrew pozorom, nie są po to, by utrudnić
studentowi życie, a wręcz przeciwnie, aby nie
otaczał go chaos organizacyjny
Inna metafora i inna niedoceniana grupa w sporcie, którą stanowią tzw. zawodnicy
od czarnej roboty w dyscyplinach drużynowych. Nie zdobywają oni wielu punktów,
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czy bramek, nie przeprowadzają błyskotliwych akcji, ale to dzięki nim błyszczą gwiazdy zespołu. Tacy zawodnicy bywają niedoceniani przez kibiców, za to przynajmniej
cieszą się szacunkiem trenerów i kolegów
z drużyny. No bo jak tu się chwalić osobami
pracującymi na portierniach, w szatniach,
będących sprzątaczkami, konserwatorami,
czy ochroną, ale bez nich byłoby ciężko.
Może podmienianie numerków na kurtki
i kurtek z powrotem na numerki nie jest
najcięższą pracą, ale już owo podmienianie
kurtek i breloczków przez 12 godzin w temperaturze około 10 stopni, jaka panuje
u nas w holu głównym przez pięć miesięcy
w roku, zbyt przyjemnym zajęciem nie jest.
Na szczęście takie warunki nie wpływają na
relacje szatniarzy i szatniarek ze studentami.
Nawet lepszy kontakt ze studentami mają
chyba portierzy. Jeden z nich powiedział
mi nawet, że chociaż pozostaje w dobrych
stosunkach z wykładowcami, to łatwiej mu
znaleźć wspólny język właśnie z młodzieżą.
A żeby nie było, że na portierni tylko się siedzi i słucha radia, to wspomnę, iż np. na hali
gimnastycznej trzeba zadbać o temperaturę
w tunelu lekkoatletycznym i już o piątej rano
włączyć tam ogrzewanie, aby mogły się odbyć pierwsze zajęcia. Trzeba też czasami pomóc i przenieść sprzęt multimedialny do sali,
co niby nie powinno stanowić problemu, ale
kiedy w Vancouver trzeba było przenieść na
tor bobslej polskich zawodników, długo nie
było tego komu zrobić. W krakowskiej AWF

dzięki paniom sprzątaczkom przynajmniej
wnętrzom budynków nie można nic zarzucić, a toalety nie przypominają w niczym
tych znanych nam sprzed paru lat, z liceów,
techników, czy (o zgrozo!) gimnazjów. Część
obiektów i sprzętu na uczelni jest całkiem
nowa, ale wiele z nich ma już swoje lata
i tylko pracy konserwatorów zawdzięcza
swoją użyteczność i jako taki wygląd. Gdyby nie oni, postrach naszej uczelni – siłownia, już by pewnie nie istniała. Wreszcie są
i pracownicy ochrony, ale może i lepiej, że
o nich jest cicho, bo znaczy to, iż nic złego
się nie dzieje.
Tekst ten może i wygląda trochę niczym
pean na cześć pracowników uczelni, pełny
empatii dla ich losów, jednak nie chodziło mi o to, by rozgłaszać wszem i wobec,
jacy to wspaniali ludzie tworzą tę cudowną
uczelnię. Nie chcę też byście po jego lekturze zrobili w swoich pokojach ołtarzyk i oddawali cześć naszej administracji, a wszystkim tam zatrudnionym kłaniali się w pas.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że przydałoby się trochę więcej wyrozumiałości i cierpliwości przy załatwianiu spraw papierkowych (obu stronom rzecz jasna). Myślę też,
że warto było poświęcić kilka cieplejszych
słów wszystkim osobom dbającym o czystość i spokój na uczelni, bo chyba trochę
ich nie doceniamy, a są po to, by studiowało
się lepiej. I przypominam, że zwykłe „dzień
dobry” nic nie kosztuje, ani nie męczy.
Filip Fryc

Z życia akademika
Spytany o to gdzie mieszkasz, odpowiadasz – akademik. Na twarzy Twojego znajomego
pojawia się uśmiech i może nawet zazdrość – nieźle imprezujesz… Osoba spoza akademika
myśli, że życie w nim to wieczna balanga. I ma rację! Co nie oznacza, że osoby mniej towarzyskie nie znajdą tu dla siebie miejsca. Ktoś powie, że w DS-ach nie da się uczyć, że nie
ma warunków. Nic bardziej mylnego! Przynajmniej u nas na AWF-ie jest inaczej. Osoby
pragnące zgłębiać tajniki wiedzy w spokoju, mogą udać się na ostatnie piętro do specjalnego
pomieszczenia, gdzie zawsze panuje cisza.
Wiadomo, że w akademik to niezbyt dobre miejsce dla lubiących samotność. Wręcz
odwrotnie – to tu właśnie zawiera się sporo nowych znajomości. Nawet nieśmiali, spokojni studenci stają się pewni siebie, bywa, okazują się być osobowościami brylującymi w
towarzystwie, przynajmniej na jeden wieczór. Wystarczy ich trochę ośmielić, a chyba każdy
zna na to niezawodny sposób. Integracja to zjawisko, które jest ściśle związane z domami
studenckimi. Mecze piłkarskie lub inne wydarzenia sportowe zawsze ogląda się w większym
gronie. Czasem nawet pokój może wydać się zbyt ciasny i trzeba przenieść się do sali telewizyjnej. Jeśli to nie pomoże, na ratunek wychodzi pobliska „Meta”. Mieszkając gdzieś na
stancji z dala od znajomych, można być tego pozbawionym. W wielu pokojach odbywają
się również regularne bitwy w grach komputerowych. W jednym, małym pomieszczeniu
studenci operują nawet na siedmiu komputerach. Nieistotne, że jest ciasno, duszno, a pajęczyna utworzona z kabli tworzy barierę nie do przejścia. Ważna jest rywalizacja, a to coś
bezcennego dla sportowca – studenta AWF-u.
Poza tym, nasze akademiki to idealne miejsce dla leniwych. Tutaj nie trzeba wstawać
wcześnie rano, by iść po bułki. Wystarczy wypełznąć z łóżka, wsunąć klapki i zjechać windą
do sklepiku przy portierni. Obiadów też nie trzeba gotować, bo można zjeść coś dobrego w
pobliskim bistro lub „Mecie”. Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że posiadamy Spa, które
niejednego kopciuszka przeistoczyło w księżniczkę. Salon kosmetyczny, fryzjerski i solarium
to trzy miejsca, które są niezbędne dla wielu przedstawicielek płci pięknej… choć nie tylko.
SZyZ

Rozrywka
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KLUBY DLA STUDENTA
Witam w kolejnym wydaniu informatora o klubach, które powinniście odwiedzić. W tym numerze postanowiłem
opisać miejsca, trochę nawiązujące charakterem do profilu
naszej Uczelni. Chodzi mianowicie o te puby, gdzie bardzo
często (o ile nie ciągle) można oglądać rozgrywki sportowe.
Będą to English Football Club oraz Sport Bar.
English Football Club znajduje się przy ulicy Mikołajskiej
5. Jak sama nazwa wskazuje, miejsce to podporządkowane
jest jednej, konkretnej dyscyplinie. Piłka nożna jest tu na porządku zarówno dziennym, jak i nocnym. Przychodząc do
lokalu można być pewnym, że na plazmach zamontowanych
w środku jakiś meczyk właśnie się odbywa. Nie sugerujcie się
jednak pierwszym członem nazwy, bowiem oprócz Premer
League można emocjonować się tam również rozgrywkami
w pozostałych najlepszych ligach Europy. Każdy fan dobrej
piłki kopanej z pewnością znajdzie tam coś dla siebie.
Sam klub składa się z czterech sal. Sala barowa to ulubione miejsce tych, którzy podczas meczu nie chcą przerywać
sobie przyjemności oglądania dobrego spotkania, wychodząc
po piwo. W tej części znajduje się bardzo długa lada w kształcie litery „L”. Wygodne krzesła i duże telewizory pozwalają
w spokoju delektować się zarówno emocjami sportowymi,
jak i ciągle dolewaną pianą. Cena złocistego trunku – umiarkowana. Dwie kolejne sale, czerwona oraz zielona, są już
dużo większe. Mogą pomieścić one znacznie więcej ludzi od
poprzedniej. Panuje w nich specyficzny, kibicowski klimat.
Całość dopełniana jest przez kolekcję angielskich koszulek
piłkarskich, wiszącą na ścianach obu sal. W zielonej możecie
również zobaczyć specjalny, wytłoczony herb reprezentacji
Anglii na podłodze. Najbardziej kameralna jest sala gier, znajdująca się pomiędzy dwiema opisanymi wcześniej. Można
w niej spróbować szczęścia w grze w (jakżeby inaczej) piłka-

www.sportbar.krakow.pl

www.efckrakow.pl
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rzyki. Znajduje się tam również Black Jack. Chcecie dowiedzieć się więcej o EFC? Odwiedźcie www.efckrakow.pl.
Kolejną knajpą, która wpisuje się nieco w charakter naszych studiów, jest Sport Bar, mieszczący się przy ulicy Rakowckiej 17. W przeciwieństwie do English Football Clubu,
piłka nożna nie jest tu dyscypliną dominującą. W pubie
można obejrzeć wszystkie ważniejsze wydarzenia sportowe.
Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy sportów zespołowych, jak i indywidualnych. Podczas interesujących transmisji
w klubie brakuje wolnych miejsc, co trzeba brać pod uwagę
planując swój „sportowy” wieczór.
Sport Bar też składa się z czterech sal, z których każda
ma nieco inny klimat. Wszystkie jednak jednak ozdobione są
bogato sportowymi pamiątkami. Wspomnieć należy, że są to
zarówno starsze pamiątki, jak i te dopiero co zdobyte przez
właścicieli tego miejsca. Nie mogę nie wspomnieć o pewnym
obrazku, wiszącym niedaleko miejsca, do którego nawet król
udaje się piechotą. Jest to jedno z dzieł Andrzeja Mleczki.
Co przedstawia? Jeśli chcecie się dowiedzieć, musicie się
tam przejść. Aby dodatkowo Was zachęcić dodam, że ceny
w lokalu kształtują się zdecydowanie na studenckim poziomie. Warto jest więc pomyśleć o wyprawie na Rakowicką,
a pomoże Wam w tym wpisanie w przeglądarkę internetową
adresu www.sportbar.krakow.pl.
Myślę, że wizyta w wyżej wymienionych opisanych miejscach to dobry pomysł na spędzenie paru fajnych chwil. Pogoda nie jest jeszcze rewelacyjna, a do obejrzenia jest wiele
interesujących spotkań czy konkursów. Możecie być pewni,
że emocje przeżywane w jednym z takich klimatycznych
miejsc bywają nieraz większe niż na stadionie. Nie wierzycie?
Przekonajcie się sami!
Grzesiek Mrawczyński
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Biedny jak student?! Odc.3
W poprzedniej części cyklu poprosiłem
Was, szanowni Czytelnicy, o nadsyłanie propozycji na pracę dla żaka. Niestety mój apel
trafił w próżnię… Z uporem maniaka, raz po
raz zaglądałem do skrzynki mailowej, lecz ta
pozostawała wciąż pusta. Przezornie sprawdziłem, czy przypadkiem chochlik drukarski
nie poprzestawiał literek w podanym adresie.
Z głębokim smutkiem stwierdziłem, ze wszystko
było w porządku. Pomyślałem, niemożliwe…
nie docierało do mnie, że w naszej studenckiej
braci tak dramatycznie brakuje empatii i życzliwości dla innych. Jedynym usprawiedliwieniem,
jakie znalazłem, by nie zburzyć pozytywnego
poglądu na temat nieformalnych więzów, jakie
łączą wszystkich żaków, była sesja. Mam nadzieję, że ten niechlubny proceder nie przeciągnie
się w czasie i pisząc do kolejnego numeru, będę
musiał mierzyć się z klęską urodzaju w postaci
morza nadesłanych odpowiedzi. Po raz kolejny
zachęcam do większej śmiałości i aktywności
w korespondencji z nasza redakcją! Istniejemy
dla Was. Jesteśmy forum, na którym poruszane
mogą być interesujące Was tematy. Zarówno
pozytywne jak i negatywne, które wymagają
nagłośnienia czy interwencji. Nie od dziś wiadomo, że media są czwartą władzą. Idąc tym
tokiem myślenia władza należy właśnie do Was,
zechciejcie tylko z niej skorzystać☺
Koniec tych czczych konstatacji, bo zaczyna
trącić polityką… Przejdźmy do meritum. Pozostawiony sam sobie, nie znaczy że bezradny,
podrążyłem nieco temat. Dzięki pomocy znajomych oraz niezawodnego Internetu, znalazłem
kolejny świetny pomysł na pracę dla studenta.
Telemarketing - to właśnie zagadnienie postaram
się rozłożyć na czynniki pierwsze, by jak najlepiej przedstawić Wam blaski i cienie wiążące się
z tym zajęciem. Bez bicia, od razu przyznaję, że
nigdy nie parałem się tym zajęciem. Specjalnie
dla Was użyłem swoich kontaktów, przeczesałem fora i inne witryny internetowe w poszukiwaniu informacji oraz opinii na ten temat.
Telemarketing? A co to kurczak jest?
Telemarketer zajmuje się obsługą i badaniem
potrzeb klienta oraz sprzedażą produktów za pośrednictwem telefonu. Osoba taka dzwoni do innych firm lub osób prywatnych, wybranych spośród jakieś grupy według określonych kryteriów.
W trakcie rozmowy prezentuje produkt, sonduje
rozmówców, zbiera informacje potrzebne do
badań. Do zadań telemarketera należy również
przygotowywanie scenariuszy rozmów lub kierowanie zespołem telemarketerów. Można wyróżnić trzy główne gałęzie telemarketingu:
– obsługa połączeń przychodzących- czyli doradztwo klienta,

–
–

tele-akwizytorstwo, odbywanie rozmów
w celu sprzedaży określonego produktu,
i chyba najtrudniejszy dział, czyli reklamacje i skargi klientów.
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„Uczelnia na wesoło”
Studenci AWF muszą być przezorni…

Jak się załapać?
Specjaliści od marketingu twierdzą, że callcenter to jedna z najtańszych i najszybszych metod bezpośredniego dotarcia do klienta. Dlatego
też zapotrzebowanie na telemarketerów stale
rośnie. Przeglądając choćby najpopularniejsze
portale z ofertami pracy znajdziecie mnóstwo
ogłoszeń dotyczących telemarketingu. W większości przewijają się te same oczekiwania. Od
kandydatów najczęściej wymaga się: umiejętności koncentracji uwagi, odporności na stres, serdeczności, elokwencji, cierpliwości, komunikatywności. Równie często wymieniana jest dobra
pamięć, śmiałość, kreatywność, zdecydowanie.
Kolejnym istotnym elementem w telemarketingu jest siła i ton głosu, dobra dykcja, umiejętność
aktywnego słuchania. Pracodawcy nie żądają od
kandydatów konkretnego dyplomu. Młodzi, aktywni ludzie są oceniani według kryteriów, które mają w zasadzie niewiele wspólnego z dotychczasowym wykształceniem. Ważniejsze
jest posiadanie powyższych cech charakteru.
Przed rozpoczęciem pracy każdy konsultant
przechodzi kilku etapowy system szkolenia
które zazwyczaj trwa kilka dni i kończy się testem, decydującym o ewentualnym przyjęciu
do pracy. Osoby zatrudnione w dziale obsługi
klienta nie mogą narzekać na brak teoretycznego i praktycznego treningu. Kilkumiesięczna
praca w call-center daje możliwość uczestnictwa w całym pakiecie szkoleń: od kursów dotyczących konkretnej oferty handlowej, przez
naukę technik sprzedaży, aż po umiejętności
interpersonalne: nawiązania i podtrzymania
rozmowy z klientem. – Praca w call-center nie
wymaga żadnych konkretnych studiów – tłumaczy Anna Bąk z organizacji Neolution, zajmującej się rekrutacją pracowników. – Zazwyczaj
podejmują ją studenci lub osoby z wykształceniem średnim. – Jak jesteś trochę rozgarnięty,
nie jąkasz się i nie jesteś mrukiem, to lekko się
dostaje tą robotę – na jednym z forów pisze
użytkownik o Nicku Marianoita. W podobnym
tonie wypowiada się Indemix – Dostać się do
pracy jako telemarketer można bardzo szybko.
Biorą każdego kto się nie jąka i jest miły. Ot
całe kryterium.
Bo to co nas podnieca, to się nazywa kasa…
Telemarketerzy wynagradzani są w bardzo
różny sposób - czasami mają stałą pensje, czasami jest to tzw. podstawa plus prowizja od sprzedaży, lub tylko prowizja, tak więc ciężko jest tutaj określić, ile tak naprawdę zarabia przeciętny
telemarketer. Jak twierdzi Kasia, pracująca na
tym stanowisku - Wszystko zależy od umiejętności sprzedażowych danej osoby, jak i od produktu, który się oferuje.
Stawka godzinowa jest bardzo zróżnicowana – waha się w przedziale od 5 do 10 złotych.
Blaski…

mojosells.com

Rozrywka

Z uwagi na fakt, iż praca w tym zawodzie
nie wymaga stałej obecności w firmie (możemy

chicagosalesworkshops.com

pracować w domu), ani normowanych godzin
pracy, jest to idealne zajęcie dla studentów.
Zapewnia dużą swobodę i brak poważnych
zobowiązań. Pracownicy call center’s najczęściej zatrudniani są na umowę zlecenie.
– Muszę przyznać, że trudno byłoby mi
jako studentce znaleźć inną posadę, gdzie
pracując maksymalnie 6 godzin dziennie, mogłabym nieźle zarobić i wziąć urlop bezpłatny
w dowolnym momencie, np. ze względu na
sesję – mówi Paulina.
Praca na tym stanowisku może również
przynieść korzyści mniej oczywistej natury- telemarketing pomógł mi przełamać wrodzoną
nieśmiałość, dzięki niemu poprawiłem również
swoją dykcję oraz sposób wysławiania – mówi
Grzesiek.

Rys. Piotr Szczurek

Puls

… mimo iż bywają znudzeni

Cienie…
Wśród forumowiczów uczestniczących
w debacie nad telemarketingiem najczęściej pojawiają się narzekania dotyczące automatyzmu
i nudy towarzyszącej temu zajęciu – gadanie
przez kilka godzin dziennie jest nudzące, a na
początku można odczuć niezły ból uszu – pisze
w swoim poście Hihmik.
– Telemarketing odradzam zdecydowanie
osobom, które są mało odporne na stres. Ja pracowałam miesiąc w pewnej firmie i wspominam
ten okres jak jakiś koszmar – pisze użytkowniczka Ciotkadobrarada. Pojawiają się też głosy
ekstremalne, jak Kingi_sc- Wolałabym przy 25
stopniowym mrozie majtki na targu sprzedawać.
Jedna z najniewdzięczniejszych prac.
Telemarketing nie musi być zajęciem docelowym. Jeśli nie wiążecie swojej przyszłości
z wykształceniem zdobytym na AWF-ie, doświadczenie zdobyte w tej pracy, może stać
się trampolina do poważniejszej i dużo bardziej opłacalnej kariery w handlu. Opinie na
temat współczesnego akwizytorstwa bywają
skrajne. Dlatego najlepiej jest spróbować
i przekonać się na własnej skórze. Pomimo nie
podlegającej dyskusji o nudzie towarzyszącej
temu zajęciu, zdarzają się sytuacje komiczne,
co dokumentuje zapis jednej z rozmów pracownika Netii. Link do nagrania: http://www.
youtube.com/watch?v=TXi8A1sKSOM. Musicie tego wysłuchać!
A teraz ja pomyślę, że skończyłem pisać ten
artykuł, a Wy pomyślicie, że skończyliście go
czytać. To się nazywa przekaz myśli…
Ponawiam apel i czekam na Wasze maile!!!
puls.awf@awf.krakow.pl
Piotr Szczurek

najważniejsze jednak, że mają poczucie humoru, dystans do siebie i potrafią się
wyrazić…

czasami bardzo twórczo.

Filip Fryc

Zajęcia z piłki nożnej. Prowadzący
tłumaczy studentom, jak powinno
przebiegać następne w kolejności
ćwiczenie. W pewnym momencie
jeden z nich pyta o to, jak ma mijać
swojego współpartnera. Prowadzący odpowiada: za plecami i przed
plecami.
Ponownie zajęcia z piłki nożnej. Po
krótkiej rozgrzewce prowadzący
zwraca się do studentów: dobieramy się w pary, piłka na parę i każdy
z piłką.
Zajęcie ze statystyki z grupą żeńską.
Profesor tłumaczy dziewczynom, że
płeć jest cechą niemierzalną. Nagle
jedna ze studentek z uśmiechem na
twarzy odpowiada: u facetów da się
zmierzyć.
Na jednych z zajęć z ZGS prowadzący zwraca się do grupy: bardzo
proszę żebyście się dobrali w pary.
Po chwili zastanowienia dodaje:
albo nie, lepiej będzie w dwójki.
I znowu wracamy do zajęć ze statystyki. Prowadzący nie wiedząc jak
zmazać zapisaną treść na elektronicznej tablicy, zwraca się o pomoc
do studentów, na co jeden z nich
odpowiada: może trzeba namoczyć
gąbkę?.
Historia kultury fizycznej. Po 10 minutach od rozpoczęcia zajęć, do sali
wchodzi spóźniony student. Prowadzący profesor uprzejmie prosi, aby
ten opuścił salę. Na co zdziwiony
chłopak odpowiada: przecież kwadrans studencki jeszcze nie minął!
M.S.
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twarze numeru:

Sport

Puchar Rektora 2010

Puchar Rektora 2010

Każdy student krakowskiej AWF
z dumą krzyczy te słowa, szczególnie,
jeśli kończą one tak wspaniałe wydarzenie, jakim były VIII Zawody o Puchar Rektora Akademii Wychowania
Fizycznego w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie, zorganizowane przez
Samorząd Studencki wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Sportu Akademickiego, mgr Pawłem Potoczkiem.
Tegoroczna impreza miała miejsce 27 lutego, tradycyjnie już na stoku
w Witowie k. Zakopanego. Początek
nie zapowiadał się najlepiej, Kraków
żegnał nas deszczowo. Nie była to
dobra wróżba, w dodatku doniesienia o halnym w Zakopanem docierały
od kilku dni. Jednak dla prawdziwych
sportowców zapaleńców nie miało to
większego znaczenia. Wola walki nas
nie opuszczała ani na chwilę.
Wyruszyliśmy w sobotę z samego rana dużą grupą ok. 250 osób i już
to, samo przez się, napawało optymizmem. Wśród uczestników przeważali
studenci, nie zawiedli także nasi wykładowcy, pracownicy administracji.
W miarę zbliżania się do celu naszej podróży krajobraz stawał się coraz
bardziej zimowy. Na polach, drzewach
i drogach było coraz bardziej biało, Witów zaś przywitał nas opadami śniegu.
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Ponadto silny wiatr dawał się we znaki. Ledwo się rozpakowaliśmy, a nagły
podmuch przewrócił namiot organizatorów, co – na szczęście – nie spowodowało dużego opóźnienia zawodów.
Sprawnie usunięto skutki nagłej katastrofy i przystąpiono do rozdania numerów startowych.
Zawody odbywały się w 4 etapach:
narty pracownicy uczelni, narty studenci,
snowboard pracownicy uczelni, snowboard studenci. Rywalizacja była bardzo
zacięta, a gwałtowna zamieć śnieżna
stanowiła dodatkowe utrudnienie.. Koło
południa wyszło jednak słońce i warunki
uległy zdecydowanej poprawie.
Konkurencje przebiegały sprawnie, mimo początkowych trudności
technicznych. Poziom był wysoki, jak
przystało na AWF. Spośród studentów
pierwsze miejsca w kategorii narciarstwo zajęli Mateusz Habrat i Karolina
Gaweł, w snowboardzie Jakub Ossowski i Roksana Bom. Wśród pracowników uczelni najlepsi, zarówno w narciarstwie jak i snowboardzie okazali
się Marek Szczygieł i Ewa Zagata-Łuc.
Puchary, medale i dyplomy dla trzech
pierwszych miejsc w każdej kategorii
wręczał J.M Rektor, dr hab. prof. nadzw.
Andrzej Klimek, który także stratował
i w świetnym stylu zajął drugie miejsce.

Dodatkową atrakcją był konkurs Samorządu Studenckiego, w którym nagrodą
były pamiątkowe koszulki. Zawody poprowadził, jak zwykle, wspaniale, dowcipnie i żywiołowo niezastąpiony Paweł
Potoczek – dla przyjaciół „Kefcio”.
Pierwszy dzień wyjazdu minął
w miłej i radosnej atmosferze. Sportowa rywalizacja pozytywnie wpłynęła na
nastroje uczestników, bez względu na
osiągnięcia. Wszyscy wieczór spędzili
na wspólnej zabawie w Zakopanem.
Drugi dzień spędziliśmy poznając uroki zakopiańskich Krupówek, albowiem
pogoda pokrzyżowała niedzielne plany.
Wspólne spotkania studentów, nauczycieli i pracowników naszej uczelni
są niezwykle ważne. Integrują, tworzą
dobrą atmosferę - lepiej się poznajemy.
Możemy się przekonać, że „sport łączy
ludzi” i nie jest to tylko pusty slogan.
Zawody uczelniane są także okazją dla
absolwentów do spotkania dawnych
kolegów, wykładowców oraz do utrzymywania więzi z uczelnią.
Już teraz gorąco zapraszamy na
następne zawody. Dodatkową zachętą niech będą zdjęcia zamieszczone
w tym
Zdjęcia pochodzą
ze numerze
stron: oraz na stronie: http://
www.urss.awf.krakow.pl .
www.majasikorowska.pl
www.kryminalnidetektywiw11-policja.bloog.pl
Maryla Baczyńska
www.commons.wikimedia.org
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Więc wstań, do góry głowę wznieś, śpiewaj naszą
pieśń, śpiewaj naszą pieśń: AWF AWF AWF!!

