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Paula Waligóra – studentka V
roku TiR, modelka współpracująca z Agencją Rores w Krakowie
Witam, na początek chciałem zapytać, na jakim etapie są
twoje studia na AWF?
Obecnie jestem w trakcie
pisania pracy magisterskiej. Studia na AWF minęły tak szybko,
tyle wspomnień, pięknych chwil
i oczywiście wspaniali ludzie. Studiowałam na kierunku Turystyka
i Rekreacja – Specjalizacja Odnowa Psychosomatyczna
Zostały jakieś miłe wspomnienia?
W ciągu tych pięciu lat wydarzyło się tak dużo wspaniałych rzeczy. Szczególnie miło wspominam mój wyjazd na wymianę studencką ERASMUS/Sokrates do Florencji. Spotkałam tam ludzi, którzy
bardzo dużo dobrego wnieśli do mojego życia.
Wiem, że poza nauką miałaś też ciekawsze zajęcia.
Zgadza się, pracowałam jako modelka w Agencji Rores w Krakowie. Dostałam taką propozycję, nie zawahałam się ani chwili. Polecam to każdej dziewczynie, która chce zdobyć nowe doświadczenie
w życiu, jest ciekawa świata i cieszy się chwilą :) po prostu – carpe
diem :). Obecnie już nie jestem modelką, ale współpracuję nadal
z Agencją modelek Rores, bardzo lubię i szanuję ludzi, którzy tam
pracują.
A co porabiasz w wolnych chwilach?
Poświęcam się bezgranicznie mojej największej pasji – kocham
tańczyć. Taniec daje mi wiele radości i sprawia, że życie jest piękniejsze.
Znajdujesz może czas na jakieś podróże?
Uwielbiam podróżować! Zwłaszcza do Włoch, tam czuję się jak
w domu. Moim marzeniem jest wyjechać w przyszłości do Toskanii
i tam zamieszkać. Włochy dodają mi pozytywnej energii, kocham tam
dosłownie wszystko, a najbardziej romantyczne wąskie uliczki :)
Skoro powoli kończy się Twoja przygoda z Akademią, jakie
masz plany na najbliższą przyszłość?
Studiuję również kosmetologię, bardzo chciałabym pracować
w profesjonalnym, eleganckim gabinecie SPA Wellness, Centrum
Dermatologii Estetycznej, profesja ta ekscytuje mnie już od bardzo
dawna, i jestem przekonana, że tym właśnie chciałabym się zajmować docelowo w moim życiu.
Co byś doradziła studentkom naszej uczelni, które chciałyby
pójść w Twoje ślady?
Marzenia się spełniają, wystarczy tylko w to uwierzyć, a wszystko zamieni się w rzeczywistość.
To bardzo optymistyczne podejście do życia. Bardzo dziękuję
za wywiad.
Dziękuję również.
Rozmawiał Michał Siąkała
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Drodzy Czytelnicy!

C

zas biegnie nieubłaganie. Jeszcze niedawno
niektórzy zmagali się z zimową sesją, a tu
trzeba pomyśleć o kolejnej. Mówi się, że z racji
panującej aury o tej porze roku, która nauce
zdecydowanie mniej sprzyja, sesja ta jest o wiele
trudniejszą do zaliczenia, bez względu na ilość
niezbędnych do zdania egzaminów. Bądźmy jednak wytrwali
w działaniu. Wszak dwa tygodnie intensywnej nauki w obliczu
szansy na prawie trzymiesięczne wakacje, wydaje mi się, powinno mobilizować.
Chcąc, chociaż na chwilę, pozwolić szarym komórkom odpocząć od trudnych, akademickich podręczników, w tym numerze przygotowaliśmy między innymi wspomnienia z cieszących się chyba największą popularnością studenckich imprez,
zaczynając od Akademikiady, Wyborów Najmilszej Studentki
i Superstudenta krakowskiej AWF, a skończywszy na Juwenaliach. Jeśli natomiast już teraz zastanawiacie się, jak wypełnicie
czas zasłużonego wypoczynku koniecznie przeczytajcie artykuł
Dlaczego warto odwiedzić Kraków w wakacje?
W tym roku akademickim to już ostatni numer „Pulsu AWF”.
Mamy nadzieję, że odmieniony Puls spełnił Wasze oczekiwania
i każdy znalazł w nim coś dla siebie. W dalszym ciągu czekamy
na sugestie dotyczące zmian – tych jedynie na lepsze. Wszystkie uwagi i propozycje wysyłajcie na adres mailowy podany
w stopce, a już teraz chętnych zapraszamy do współpracy, gdyż
kolejny numer już w nowym roku akademickim.
Życzę wytrwania w nadchodzącej letniej sesji i owocnego
zgłębiania wiedzy zapisanej w koniecznych do opanowania
książkowych egzemplarzach. Do zobaczenia po wakacjach.

Paulina Janowiec
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Kolejny już raz zapraszamy na relację ze spotkania zorganizowanego przez Waszą ulubioną gazetkę studencką. Tym razem „Gościem Pulsu” był Przemysław Skowron. Znacie go pewnie z radia RMF, gdzie codziennie rano budzi Was swoim żartami. Na spotkaniu
można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o pracy radiowca. Poniżej najciekawsze wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Początki…
To, że zostałem radiowcem, to skutek zbieżności ogłoszeń
z ofertami pracy. Nie udało mi się zostać rysownikiem w biurze
architektonicznym, a w gazecie nad tą ofertą widniało ogłoszenie, że radio szuka młodych. Mówili mi, że mam radiowy
głos, śpiewałem kiedyś w chórze, to spróbowałem (śmiech).
No i tak to już zostało. W tamtych czasach pracę dostawali
ludzie, którzy byli pasjonatami, a nie koniecznie ci z kierunkowym wykształceniem. Pasja była w cenie.
Jak zostać radiowcem?
Moim zdaniem przyszłością radia
jest Internet. To właśnie radia internetowe będą najbardziej rozpowszechnione. Internet już jest wszędzie, ale
w niedługim czasie powinny być takie warunki, że właśnie radia internetowe będą na porządku dziennym.
I to jest dobra droga, jeśli ktoś chce
zostać dziennikarzem. W takich radiach można zdobyć niezbędne doświadczenie, „otrzaskać” się z mikrofonem. W CV praca w takim miejscu
na pewno będzie dobrze wyglądała
i przyda się później.
Muzyka w radiu…
W RMF, jak sama nazwa wskazuje,
muzyka jest bardzo ważna. Z tego powodu mamy świetnie rozwinięty dział
muzyczny. Jego zadaniem jest między
innymi dopuszczenie piosenek na antenę. To również odbywa się za pomocą przeróżnych badań opinii. Aby jakiś
utwór został zagrany na antenie, musi
mieć 90% akceptowalność w takich
badaniach. Oczywiście muzyka dopasowana jest do słuchacza. Dział muzyczny ustawia piosenki
tak, aby się nie powtarzały w danych pasmach. Utwory, które
ludzie „chcą usłyszeć” są puszczane więcej razy. To naturalne. Oczywiście sama muzyka, którą oferujemy, nie musi się
wszystkim podobać. Sam na co dzień mam inne gusta muzyczne. Ale to ma być muzyka dla ogółu, więc puszczamy coś, co
wszystkim pasuje.
Radiowa pobudka…
Tworzę wraz z kolegami program „Wstawaj, szkoda
dnia”. Staramy się robić zabawną audycję, przystępną, krótką, z dużą porcją muzyki. Tutaj oczywiście dużą rolę odgrywa ranking słuchalności i badania. Wiemy dokładnie, ile
w danym czasie słucha nas osób, kim oni są. Dlatego układ
naszego programu jest do nich dostosowany. Przykładowo
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na początku programu, kiedy jest wcześnie, dajemy takie
bardziej „proste” żarty. Z czasem, kiedy budzą się studenci,
inteligencja, wiadomym jest, że nasze dowcipy muszą być
bardziej wysublimowane. Najlepsze (naszym zdaniem) żarciki dajemy w miejsce, gdzie jest największa słuchalność.
Wszystko po to, żeby się o tym mówiło. Przyciąga to później ludzi do odbiorników. Tworzymy quasi – publicystykę.
Działamy na zasadzie powieści, felietonów. Krótko, zwięźle, „z jajem”. W taki sposób również można zrobić wartościowe audycje. Nawiązujemy do wszystkiego, co aktualnie
się dzieje. Przeglądamy gazety, Internet,
komentujemy… Nie możemy przy tym
zbyt dużo gadać (śmiech). Mamy limity,
których musimy się trzymać. Dzięki temu
nie mamy „przegadanych” audycji.
Przygotowanie
do
następnego
dnia…
Po zakończeniu programu idziemy do
naszej redakcji i robimy „burzę mózgów”.
Szukamy informacji do skomentowania,
do których moglibyśmy się odnieść. To
jest nasz całkowity „freestyle”. Nikt nas
nie kontroluje, nie mamy żadnych nakazów jak mamy to robić… Również w trakcie dnia przesyłamy sobie różne pomysły,
wieczorem sklejamy to całość. Powstaje
taki szkielet audycji, z którego korzystamy
następnego dnia. Dużo czasu na to poświęcamy. Ciągle pracujemy również nad
lapidarnością stylu.
Wpadki…
Oczywiście dużo było wpadek, chociażby z przekleństwami na antenie itp.
Są też inne. Ostatnio na przykład dworowaliśmy sobie z festiwalu kina niezależnego, a okazało się, że RMF ma nad nim patronat medialny.
Szef nie był zadowolony… (śmiech). Ale lubię posłuchać
sobie czasem głupot, które robimy na antenie. Wprowadza
mnie to w dobry humor.
Przyszłość…
W przyszłości chciałbym zająć się pisaniem. A wcześniej?
Może TV? Telewizja pomaga, bo ludzie kojarzą wtedy twarz
z nazwiskiem. Mógłbym prowadzić jakiś program o kulturze.
Show też by mogło być. Z chęcią zrobiłbym z siebie „wesołka” (śmiech). Ale ogólnie uważam telewizję za sztuczną.
Wszystko tam jest takie plastikowe. Zero intymności. Bez porównania z radiem.
Spisał: Grzesiek Mrawczyński
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10 kwiecień 2010 – Smoleńsk
Minęły prawie dwa miesiące od tragedii z 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku. Do dziś trudno wielu Polakom otrząsnąć się z tego
bolesnego doświadczenia, wciąż wracamy myślami do tego wydarzenia, analizujemy, rozpamiętujemy. Staramy się, każdy jak
umie, uczcić ofiary i wesprzeć ich rodziny. Także w ramach naszej akademickiej wspólnoty. W trakcie żałoby narodowej w kościele
Świętego Judy Tadeusza na Czyżynach odbyła się Msza Święta w intencji ofiar wypadku lotniczego i Zbrodni Katyńskiej Uczestniczyli w niej studenci i pracownicy krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przemówienie wygłosił Prorektor ds. Nauki
prof. Edward Mleczko. W tym miejscu przytaczamy fragmenty tego wystąpienia.

Chwila zadumy…
Przewielebny Księże Proboszczu!
Nasz Drogi Duszpasterzu Akademicki!
Kochana Społeczności AWF w Krakowie!
Zebraliśmy się w Kościele na mszy św. aby prosić Pana Boga za
dusze świętej pamięci osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem i żołnierzy, którzy przed siedemdziesięcioma laty zostali bestialsko pomordowani w Zbrodni Katyńskiej.
…Można zadawać sobie pytanie bez odpowiedzi i jest ono często zadawane nie tylko pod płaszczem własnego sumienia:
Dlaczego?
Po co?
Jakie są tego przyczyny?
Na co?
Czy są na nie gotowe odpowiedzi? Nie ma. W każdym przypadku
zaskoczeni pytaniem odpowiadamy ciszą. Musi zapanować cisza!
Taka cisza towarzyszyła nam, kiedy otrzymaliśmy pierwszą wiadomość o katastrofie lotniczej. Zapewne taka cisza panowała w domach, kiedy matki, żony, dzieci, ojcowie żegnali naszych żołnierzy
udających się ponad 70 lat temu na front i wówczas, gdy okrutne
komunikaty przekazywane przez wroga ogłaszały niebu i światu,
najczęściej w Generalnej Guberni, że w rowach katyńskich znaleziono trupy naszych oficerów z przestrzelonymi czaszkami. Znaki
szczególne i ich dokumenty wskazywały, że byli to ci sami żołnierze,
którzy wyruszyli na wojnę obronną w 1939 roku. Bez oporu znaleźli
się w niewoli sowieckiej. Poddawali się na rozkaz dowódców. Bez
walki jakby na ich rozkaz powiązani drutem kolczastym w pojedynkę lub czwórkami szli na śmierć, składając ofiarę w imię, które mieli
w swojej przysiędze i sercu: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Do kogóż iść i szukać odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie?
Panie, do kogóż pójdziemy? Znamy to pytanie?
Przyszliśmy tutaj do kościoła i szukamy Panie Boże odpowiedzi
na wcześniej postawione pytania, a chcemy zadać Ci inne:
Panie Boże, gdzie Ty byłeś, gdy pilot szukał lądowiska?
Czy nie słyszysz i nie słyszałeś pustki, którą po tych ludziach nie
można wypełnić w domach, kościołach w całej naszej Ojczyźnie?
Czy nie wzrusza Cię płacz osieroconych rodzin?
Czy nie wystarczy już tych rzędów cmentarnych krzyży i mogił
pokrytych kirem biało-czerwonym?
Czy nie wystarczy już ofiar złożonych na ołtarzu naszej Ojczyzny?
Czy warto jest oddawać życie tylko po to, aby maki były czerwieńsze na wzgórzu Monte Casino, bo z polskiej wzrosły krwi?
Czy miasto tak bardzo umęczone i zalane krwią powstańczą
musi płakać nad wybrańcami losu i ustawiać na swych ulicach zapalone serca, bo trudno byłoby znaleźć drewno na las białych krzyży?
Panie, dlaczego zabierasz nam synów, nasze najpiękniejsze polskie kwiaty?
Długa jest lista pretensji. On o nas pamięta. Był przy tych 96 wybranych do lotu na skrzydłach samolotu i tych których szacunkowo
tylko można obliczyć na tej nieludzkiej i przeklętej dla na Ziemi Katynia. Miednoje, Charkowa, Ostaszkowa i w innych jeszcze nieznanych
miejscach przechowywania polskich kwiatów. On ich przygarnął i poprowadził do słonecznej własnej krainy, gdzie czekać na nas będą. My
prosząc o wieczny ich odpoczynek wierzymy, że tak się stało.
Przyszło nam żyć w trudnych i ciekawych czasach. Życie pędzi przed
nami bez wytchnienia. Nie dobiegając do mety można pozostawić po

sobie wspomnienie lub tylko głuchy telefon – jak kiedyś mówił ksiądz
Jan Twardowski – zachęcając w swoim wierszu do tego, aby się spieszyć
kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Jakże wymowne jest też pytanie
poety: czy ich nie kochamy za mało i za późno?
Sens takiego retorycznego pytania ujawnia się człowiekowi lub
społeczności w wyjątkowych sytuacjach. Niewątpliwie w naszych
najnowszych polskich dziejach do takich należała odkryta na nowo
wymazywana z kart historii prawda o mordzie w Katyniu, a w dziejach ludzkości niejedna tragedia podobna do losu Titanica. Czy nie
można jej porównać do ostatniego rejsu naszego TU 154? A może
lepiej byłoby szukać analogii tragedii na jego pokładzie do przesłania, jakie niesie mit o Dedalu i Ikarze? Przecież z tego rejsu ku
słonecznej chwale Ojczyzny już nikt nie powróci.
Jaka to była twoja bezsensowna śmierć Ikarze? Nie posłuchałeś
Dedala!
Rodzi się gniew i bunt przeciwko bezsensowności. Ileż to razy
mówi się: Polak mądry po szkodzie. Ileż to razy, jak Tomasz Apostoł mówimy – nie wierzę lub nie znam Go, jak stwierdził trzy razy
pierwszy z najpierwszych Piotr Apostoł: nie znam Go!
Nie pisz o tym zbyt często – jak mówi poeta – lecz pisz raz na
zawsze a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny.
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą!
Uciszmy gniew serce i ducha. Niech nigdy już nie będzie od
śmierci silniejszy gniew, ale jak twierdzi w swym wierszu pt. Pamięci
towarzysza pracy Ojciec Święty, a w 1956 jeszcze poeta Karol Wojtyła
niech: „miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca się gniew”!
Zadają sobie ludzie teraz pytanie: Co będzie po tak tragicznym
i w swojej wymowie tak symbolicznym polskim wydarzeniu? Sądząc,
tak po ludzku można będzie odpowiedzieć słowami poety:
„Oto dzień się zamyka powoli jak malwa
biały zapach przy paltach
dzwony biją od dawna
cień swój znacząc na ptakach”
Jestem Polakiem i realistą. Znam polską duszę. Czy coś kiedykolwiek zmieniło się po rozmowie z cieniami naszych polskich żołnierzy nad ich grobowiskami? Nic! A co oni na to? Oni już nie mogą
nam nic przekazać.
Prośmy o wieczny odpoczynek dla tych co zginęli w katastrofie
lotniczej i stracili życie 10 kwietnia i 70 lat temu, bestialsko zamordowanych, podobno w obliczu prawa człowieka. To dla nich ważniejsze
niż miejsce pochówku w Alei Zasłużonych, czy Krypcie Wawelskiej. Ja
chciałbym tym, co odlecieli w ostatnią podróż, zadedykować jeszcze
wiersz „Ludziom odlatującym” księdza Jana Twardowskiego, napisany
– co prawda w 1937 roku – ale… jakże jest on aktualny!
Nie przeminie wszystko nie przeminie
Kwiaty nie pogasną
Choćby przyszło oczy Wam złożyć
Choćby przyszło na zawsze zasnąć
Odblask murów na rękach zostanie smutna cisza świętojańskich ulic
Po odlocie będziecie Warszawy w snach dalekich do ust jeszcze tulić
Spieszmy się zatem kochać … nie tylko ludzi, ale i Pana Boga!
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna!
Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umierać
Kochamy wciąż za mało i stale za późno!
Edward Mleczko
Prorektor AWF ds. Nauki
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Człowiek z tysiącem
Szymon Kowalczyk to mieszkaniec
Myślenic. Jest studentem naszej uczelni, na której od czterech lat studiuje na
kierunku Turystyka i Rekreacja. Człowiek
z tysiącem pasji. Taternik, płetwonurek
AOWD PADI, podróżnik. Miłośnik dobrej
książki – czytaj… reportażu. Przygoda nie
jest mu obca – ma już na swoim koncie
wyprawy do Maroka oraz wspinaczki na
alpejskie czterotysięczniki, takie jak Mont
Blanc czy Grossglockner. Wraz z koleżanką Agatą Baran w poprzednim roku zorganizowali wyprawę do Ugandy w Afryce.
Tam w maleńkiej wiosce o egzotycznie
brzmiącej nazwie – Rushooka postanowili pomóc jej mieszkańcom przy pomocy
pełniącego tam posługi duszpasterstwa
Ojca Teofila.
– Skąd u Ciebie tak duże zainteresowanie czarnym kontynentem?
– Afryka według mnie potrafi być
skrajna w odbiorze. Z jednej strony bieda
i konflikty, z drugiej przyroda taka, jakiej
się nie widzi na co dzień. A po środku
zwykle życie, (nie)zwykłych ludzi.
Poza tym chcesz przeżyć przygodę?
Jedź do Afryki, tam jej pełno :)
– Czyli po prostu: Hej przygodo ☺ ?!

– Zdecydowanie można tak powiedzieć.
– Zacząłeś delikatnie, od Maroka?
– Pomysł na Maroko to głównie góry,
pustynia i inna kultura. Takie właśnie było
założenie. Teraz z perspektywy czasu, kiedy miałem okazje zobaczyć inną- prawdziwą Afrykę, to muszę powiedzieć, że
Maroko jest bardziej europejskie niż afrykańskie. Ale oczywiście też ma swój urok.
Warto tam pojechać.
– Maroko jest zdecydowanie nastawione na turystów… takie ucywilizowane… Zatem powiedz nam: jak narodził
się pomysł w Waszych głowach „akcji
Rushooka”?
– Moj serdeczny kolega - franciszkanin z Kalwarii, wspominał mi kiedyś
o swoim znajomym, bracie Teofilu, który jest misjonarzem w Ugandzie. Z Agatą
stwierdziliśmy, że jest to świetna okazja,
żeby zorganizować wyjazd do tej „niekomercyjnej” Afryki, którą raczej ciężko zobaczyć wyjeżdżając z biurem podróży.
Potem były już rozmowy z bratem
Teofilem. Opowiadał nam o misji, problemach i sporych potrzebach mieszkańców.

Gra planszowa od lekarza wolontariusza
z Polski budzi wiele radości wśród dzieci

4

Dlatego właśnie postanowiliśmy połączyć
nasz wyjazd ze zbiórką pieniędzy, a przy
okazji w ten sposób odwdzięczyć się za
gościnę.
– Jak długo trwały Wasze przygotowania do całej wyprawy?
– Zaczęliśmy działać w zasadzie od
stycznia 2009. Wówczas powstała strona
internetowa naszej akcji. Chcieliśmy ją
przeprowadzić najbardziej profesjonalnie, jak tylko potrafiliśmy, ale że nie działaliśmy jako fundacja czy stowarzyszenie,
to nasze poczynania boleśnie uderzały
o mur biurokracji :).
Przeszliśmy zatem do partyzantki;
mówiliśmy o akcji lokalnie, swoim znajomym, znajomym naszych znajomych
i w ten sposób jakoś pchaliśmy sprawy do
przodu.
– No tak, ale przecież i tak mieliście
sporo „czuwających” nad Wami „patronatów”. Jak studentom udało się coś takiego zorganizować? – wiadomo że nie
była to komercyjna wyprawa...
– Patronatu wcale nie jest ciężko uzyskać. Myślenice nie są dużym miastem,
wszyscy raczej się kojarzą, i w zasadzie
dzięki tym „znajomościom” udało się załatwić patronaty medialne. Jednak sponsorzy akcji to już osoby prywatne.
Trzeba powiedzieć, że żadna duża firma nie zdecydowała się wspomóc naszego przedsięwzięcia.
– Jednak ostatecznie udało wam się
zebrać fundusze; od małych przedsiębiorców oraz pojedynczych osób?
– Tak, pojedyncze osoby okazały się
bardzo pomocne. Natomiast największym zaskoczeniem był kontakt ze strony pana Rafała Ropy z Poznania. Odkrył
naszą stronę internetową, następnie sam
się z nami skontaktował i przekazał sporą
sumę na Rushooke.
– Czyli zdarzają sie jeszcze ludzie
o dużych sercach!
–☺
– W takim razie byliście już zwarci
i gotowi – ze swoim jasno postawionym celem niesienia pomocy: zatem
wyruszyliście i... jakie na miejscu cze-

Sylwetki
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Dziewczynka w kościele w Roshooce

pasji
kały na was problemy do „naprawienia”?
– Rzeczywistość na miejscu okazała
się niestety dość przykra, oczekujących
wsparcia było mnóstwo, a 1000 euro okazało się kwotą małą. Przez kilka tygodni
rozmawialiśmy z miejscowymi, radziliśmy
się misjonarzy i… ostatecznie za tą sumę
powstał mały warsztat, gdzie prace znalazło dwóch młodych mężczyzn, a za resztę
pieniędzy opłaciliśmy szkołę Glorii, która
w naszej opinii znalazła się w koszmarnej
sytuacji…
– Gloria to dziecko? Czego dotyczył
jej dramat?
– Gloria: 14 letnia dziewczyna, wychowywała sie z młodszą siostrą i ojcem.
Matka od nich odeszła. Kilka miesięcy
przed naszym przyjazdem do Rushooki
ojciec Glorii zmarł. W zasadzie została
sama z siostrą. Po pogrzebie nagle pojawiła sie matka, tylko po to żeby sprzedać
ich dom i kawałek pola za równowartość
ok. 18 euro, po czym z tymi pieniędzmi
zniknęła. Dziewczynki na całe szczęście
przygarnął wujek, ale stać go było tylko
na zapewnienie im jedzenia. Nie stać go
było na szkołę. Gloria zwierzała się nam,
że jej marzeniem jest zostać nauczycielką
lub pielęgniarką.
– Prawdziwy dramat... ale na szczęście pojawiliście sie w dobrym momencie i uratowaliście czyjeś życie!!
– Opłaciliśmy jej rok szkoły, ale wiemy
już teraz, że Gloria ma znowu problem,
żeby uzbierać na kolejny rok. Szkolnictwo
tam poczynając od podstawówki w 100%
jest płatne… no a jak na ugandyjskie warunki to są spore pieniądze.
– Czyli praktycznie edukacja tam dla
większości jest niemożliwa?!
– Możliwa, ale bardzo trudno dostępna. Na szczęście misje, które działają w Afryce wydają miesięcznie po kilka
tysięcy euro na edukacje młodych ludzi.
Choć i tak jest to tylko kropla w morzu.
– Jakie są Twoje odczucia w stosunku do społeczeństwa, pośród którego
żyliście? Jak mieszkańcy was przyjęli,
i jakimi są ludźmi?

– Po pobycie w Ugandzie mam dwa
skrajne odczucia – z jednej strony są to
niesamowicie życzliwi i przyjaźni ludzie,
chętnie rozmawiają, śmieją się, w zasadzie na każdym kroku pozdrawiali mnie
nieznajomi, ściskali ręce, witali się.
Z drugiej jednak strony (i to jest wina
europejczyków) nauczyliśmy ich poprzez
rozdawnictwo (pieniędzy, jedzenia), że
każdy biały musi im pomóc, bo im się
należy.
– I z tego pewnie wynikało wiele nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji?
– Przykro było patrzeć kiedy dzieci,
które w zasadzie dopiero co nauczyły się
mówić, już świetnie potrafiły wygłaszać na
widok białego – „Give me my Money”.
Przy okazji nadmienię, że należy pamiętać, iż podczas pobytu w krajach Afryki nie wolno (i to nawet w dobrej wierze)
rozdawać czegokolwiek – cukierków, długopisów, pieniędzy. To nie jest pomoc, tak
się bardziej krzywdzi mieszkańców Afryki
niż pomaga.
– Cenna rada... pewnie niewielu
zdaje sobie z tego sprawę. Powiedz nam
teraz jak Polakowi żyło sie w „buszu”?
Długo trwała wasza aklimatyzacja do
warunków tam panujących?
– Jakoś tak już jest, że potrafię szybko sie odnaleźć w każdych warunkach
– zarówno społecznych jak i atmosferycznych. Zatem specjalnie nie czułem się
źle czy też nieswojo. Chociaż na północy
Ugandy upał robił swoje, karaluchy i inne
robactwo też potrafiło „dopiec”, ale do
wszystkiego da się przyzwyczaić.
– Jak oceniasz waszą akcje? Czujesz,
że misja została spełniona?
– Nie mogę powiedzieć, że misja została spełniona, bo potrzebujących jest
tam miliony. Myślę jednak, że fajnie jest
zrobić cos pożytecznego, prawdę mówiąc
niewielkim nakładem sił i funduszy…
– Chciałbyś w przyszłości założyć jakąś fundacje i pomagać na nieco większą skalę?
Myślałem o tym, ale na razie na myśleniu sie kończy. Zobaczymy co życie
przyniesie :)

– Jesteś studentem czwartego roku
turystyki. Czy ten kierunek przyczynił sie w jakimkolwiek merytorycznym
stopniu lub zmotywował Cię do podjęcia decyzji o podróżowaniu?
– Chęć i potrzeba podróżowania była
już we mnie zanim zostałem studentem
AWF-u. Nie mniej jednak nie da się ukryć,
że sporo przedmiotów pozwoliło mi się
lepiej przygotować do wyjazdów, zwracać uwagę na zupełnie nowe aspekty.
– Mam teraz do Ciebie pytanie
z troszkę innej „beczki”. Wiem, że jesteś miłośnikiem reportażu. Kto jest
Twoim ulubionym reportażystą?
– Zdecydowanie reportaż jest moim
ulubionym gatunkiem. Staram się nie kierować autorem tylko konkretną opowieścią, ale dla mnie wybitnym reporterem
jest Wojciech Jagielski. Dzięki jego Modlitwie o deszcz czy Nocnym wędrowcom.
– Na zakończenie naszej rozmowy
chciałabym zapytać o Twoje plany na
kolejną wyprawę?
– Teraz staram się coś uzbierać na bibliotekę przy misji w Moundou. To jest
w Południowym Czadzie. Tak naprawdę to teraz dopiero poznam prawdziwe
oblicze Afryki. Konkretnie wybieram się
do Sudanu, Republiki Centralnej Afryki
i Czadu. Celem tego wyjazdu jest raczej
historia. Chciałbym tym razem spróbować
swoich sił właśnie w reportażu. Więcej na
ten temat na mojej stronie: www.szymonkowalczyk.com
– Bardzo dziękuje za rozmowę! jestem pod wrażeniem tego co robisz!
Życzę Ci powodzenia w kolejnej wyprawie. Oczywiście mam nadzieje, że po
powrocie podzielisz się z nami swoimi
wrażeniami!
Wszystkich czytelników zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej
Szymona, gdzie poznacie wszystkie
szczegóły jego wypraw: www.szymonkowalczyk.com
Rozmawiała: Martyna Noszczyk

Autor zdjęć: Szymon Kowalczyk

5

Puls

Sport

AWF

Fot. Andrzej Kotek

o raz kolejny na naszej Uczelni odbył
się Dzień Sportu. Inicjatywa, jak na
Akademię Wychowania Fizycznego, jak
najbardziej słuszna. W końcu kto jak nie
my, awuefiaki, może bawić się i jednocześnie zdrowo rywalizować. Warto również pochwalić decyzję naszego Rektora,
który w tym dniu wyznaczył godziny rektorskie, aby każdy student mógł uczestniczyć w naszym Święcie Sportu. Szkoda
tylko, że wydarzenie to odbyło się nie, jak
zwykle, w tygodniu juwenaliowym, a 18
maja. Atmosfera byłaby jeszcze lepsza,
choć i tak nie mamy co narzekać.
Pierwsi do zmagań przystąpili pływacy. Na basenie SMS przy ulicy Grochowskiej rywalizowali ze sobą na różnych
dystansach, a dzięki punktom przyznawanym za każdy start poznaliśmy najlepszych indywidualnie zawodników
oraz rocznik, który w wodzie czuje się
jak przysłowiowa ryba. I tak Najlepszą
Pływaczką została Karolina Mazurek,
a wśród chłopaków najlepszym był Marek Siudyła. Obydwoje studiują na II
roku, który okazał się bezkonkurencyjny w klasyfikacji drużynowej.
Kolejną konkurencją Dnia Sportu
2010 były zawody w wyciskaniu. Tutaj
oprócz studentów swoich sił spróbowali pracownicy naukowi AWF. Wśród
nich największym „pakerem” okazał się
Artur Kłys. Uczący na co dzień rzutów
i padów w judo „wziął na klatę” kolejno
90, 100 i 105 kg, co przy niskiej masie
ciała dało mu bezapelacyjne zwycięstwo. Kolejne miejsca na podium zajęli
Piotr Słomiński i Mirosław Kost. Wśród
studentek wygrała Joanna Streb przed
Martą Rasałą i Kingą Zawieruchą. Natomiast wśród chłopaków tryumfował
Patryk Kocaj z wynikami 137.5, 142.5
i 150 kg. Drugi był Marcin Burtan,
a trzeci Michał Marszalik.
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Po zmaganiach indywidualnych
przyszła kolej na rywalizację międzyrocznikową. Zacznijmy więc od siatkówki. I tak w zmaganiach dziewczyn
w finale spotkały się przedstawicielki I
i II roku. Spotkanie było bardzo zacięte, o jego końcowym rezultacie musiał
zadecydować tie- break. W nim lepsze okazały się „świeżaczki”, które po
zaciętej walce zwyciężyły 18:16 i całe
spotkanie 2:1. Przedstawiciele pierwszego roku okazali się bezkonkurencyjni również w rywalizacji panów. Tutaj
ich przeciwnikiem był III rok, który,
chociaż dzielnie walczył, nie dał rady
sile młodości i poległ 0:2. W siatkówce
więc młode pokolenie rządzi!
Kolejną dyscypliną, w której odbywała się rywalizacja, była koszykówka.
Tutaj występowali panowie. Mieli oni
ciężkie zadanie, gdyż jednym z sędziów
była grająca na co dzień w IV drużynie
Europy, Wiśle Can-Pack Kraków, Paulina
Gajdosz. Faceci musieli więc się postarać i dostosować do poziomu „grającej
sędziny”. W meczu finałowym spotkali
się najmłodsi i najstarsi, czyli I i IV rok.
Lepsi okazali się starzy wyjadacze, wygrywając 46:33.
Ostatnią dyscypliną w turnieju międzyrocznikowym była piłka ręczna. Tutaj odbył się jeden mecz, w którym połączone siły I, II i III roku zmierzyły się
ze wspólną ekipą IV i V roku. Mecz był
wyrównany, górę wzięła jednak rutyna,
która pozwoliła starszym pokonać młodzież 37:35.
Po rywalizacji roczników przyszedł
czas na pojedynki miedzy studentami
a pracownikami naszej Alma Mater.

Fot. Andrzej Kotek

P

W meczu piłkarskim lepsi okazali się
studenci, którzy wygrali 5:4. Podobnie
było w rywalizacji pod koszami. Tam po
zaciętym meczu studencka brać pokonała pracowników 48:47. Pracownicy
odgryźli się za to w piłce ręcznej i siatkówce. Zwycięstwa nie przyszły im
jednak łatwo. W piłce ręcznej okazali
się lepsi dopiero po rzutach karnych,
natomiast w siatkówce decydował 3
set. W zmaganiach między studentami a pracownikami w tym roku więc
sprawiedliwy remis, ze wskazaniem
jednak na tych pierwszych. Dlaczego?
Ano dlatego, że pracownicy wspierani
byli przez absolwentów AWF, którym
bliżej raczej do studiowania niż do wykładania.
Aby uzupełnić jeszcze wyniki Dnia
Sportu, napiszemy również o regatach
żeglarskich, które odbyły się 15 i 16
maja. I tak w klasie PX wygrał zespół
w składzie: Marcin Kanafek i Katarzyna Proficz, natomiast na Omegach
najlepsza okazała się ekipa w składzie
Mateusz Zubik, Rafał Trzos i Wiktor
Głodek.
I tak oto Dzień Sportu 2010 przeszedł do historii. Zabawa była przednia,
a pojedynki wyrównane. Ci, którzy nie
potrafią pogodzić się z porażką swojego rocznika, szansę na rewanż dostaną
w następnym roku. Nie pozostało więc
nic innego, jak tylko uparcie trenować,
aby w kolejnym Święcie Sportu pokazać, kto rządzi przy Jana Pawła 78.
Oprócz sportu i doskonałej atmosfery
oczywiście.
Grzesiek Mrawczyński
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WALKA O KREW

– czyli Kwiecień Krwiodawstwa na AWF
T-shirt. Błędy w organizacji spowodowały, że w
akcji wzięło udział około dwudziestu osób z AWF
-u. Nie ma się co dziwić, gdyż dla chętnych przygotowane były dwa kursy: o 10.30 i 11.30.
Organizatorzy postarali się również o inne
atrakcje. Jedną z nich był charytatywny turniej
piłkarski rozegrany na trawiastym boisku AWF.
Udział w nim (wbrew wcześniejszym zapewnieniom) wzięły tylko trzy ekipy: Drużyna Babci
Maliny (Oldboye Wisły), specjalizacja trenerska
AWF oraz drużyna złożona ze studentów AWF.
Zabrakło dziennikarzy.
Zawody niezwykle poważnie potraktowali
Oldboye, którzy w szeregach mieli takie gwiazdy
jak: Grzegorz Pater (niegdyś zdobywca dwóch
bramek w meczu Wisła – Barcelona), Krzysztof
Bukalski (były zawodnik RC Genk i reprezentant

Fot. Michał Siąkała

Krakowski Kwiecień Krwiodawstwa – akcja
zorganizowana przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Krakowa z wielkim rozmachem, pod patronatem
prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, miała
na celu zebranie jak największej ilości krwi, potrzebnej do ratowania ludzkiego życia. Czekając
aż akcja zawita w progi naszej uczelni, wyobrażałem sobie, jak to wszystko może wyglądać. Kilka nowoczesnych autokarów do pobiernia krwi,
specjalne stanowiska medyczne usytuowane w
pawilonie socjalnym, itp. Jak wielkie było moje
rozczarowanie, kiedy zamiast tych wszystkich
nowinek technicznych podstawiono dwa busy,
które chętnych do oddania krwi zawoziły prosto
do Punktu Krwiodastwa na terenie szpitala im.
Żeromskiego w Nowej Hucie. Nie wiem, kto
popełnił błąd, ale taka sytuacja pozbawiła organizatorów przynajmniej kilku litrów krwi. Z racji
tego pomóc potrzebującym zdecydowali się tylko
Ci studenci, którzy albo bardzo tego chcieli, albo
skusiło ich zwolnienie z zajęć na uczelni. Samego
aktu pozbawienia mnie około pół litra krwi nie ma
sensu opisywać, ponieważ każdy z was może poczuć to na własnej skórze w wyżej wymienionym
punkcie.
Niewielkim plusem w tym akcie miłosierdzia
dla potrzebujących była standardowa paczka,
wypełniona czekoladami oraz pamiątkowy biały

Polski), Łukasz Gorszkow (zawodnik Groclinu,
Widzewa oraz Podbeskidzia). Po zaciętym pierwszym meczu, „Babcia Malina” pokonała 4:3 Specjalizację AWF. W meczu można było zauważyć
doskonałe zgranie i ogromne doświadczenie
piłkarzy zwycięskiej drużyny. Kolejne wyniki to:
Babcia Malina – Studenci AWF 2:1, Specjalizacja
AWF – Studenci AWF 5:2.
Pomimo tylu gwiazd, zarówno byłych jak i
wschodzących (chociażby Przemysław Dobroch
– strzelec trzech bramek w turnieju dla Specjalizacji AWF) kibice nie dopisali. Przyczyny tego
stanu rzeczy były według nas przynajmniej trzy.
Przede wszystkim ulewny deszcz popsuł imprezę
zarówno sympatykom piłki nożnej, jak i samym
piłkarzom. Po drugie słabe rozreklamowanie, kilka
plakatów i strona internetowa bez szczegółowych
danych. Trzecim powodem może być fakt, że w
trakcie meczów wszyscy studenci AWF mieli jak
co dzień normalne zajęcia i siłą rzeczy nie wszyscy mogli się pojawić.
Podsumowując całą akcję, warto podkreślić
szczytny cel, jakim kierowali się organizatorzy.
Mamy jednak nadzieję, że w przyszłych latach
przedsięwzięcie przygotowane będzie z większym rozmachem i dopięte na ostatni guzik.
SiM, SyZ

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.

7

Puls

Sport

AWF

Fot. Łukasz Tryninewski

Wydaje się, że wieczorami w Akademii Wychowania Fizycznego aktywność
sportowa studentów zanika. Zmęczeni
całodziennymi zajęciami, marzą, by choć
chwilę odpocząć. W okresie Akademikiady - rozgrywek sportowych między
mieszkańcami poszczególnych domów
studenckich dzieje się jednak inaczej.
Sportowy duch przezwycięża zmęczenie, niemal wszyscy podejmują sportową
rywalizację. Najczęściej po godzinie 20,
wychodzą na halę wykorzystując każdy
pretekst na kolejną dawkę ruchu i dobrej zabawy. Pomaga im w tym Samorząd
Studencki organizując liczne sportowe
imprezy.
W tym roku rywalizacja między domami studenckimi na arenie sportowej
rozpoczęła się 11 marca. Kibice zgromadzili się tego dnia w hali ZGS, byli
to głównie fani piłki siatkowej. XI edycja
tego cyklu imprez, przyniosła ze sobą
pewne zmiany. Do rywalizacji włączył się
Dom Studencki nr 3, co wydłużyło imprezę o dodatkowe mecze. Na powitanie w piłce siatkowej DS3 pokonał DS2
pokazując, że nie można ich lekceważyć.
W kolejnych dwóch meczach zwycięstwa odniosła „ jedynka” i to właśnie na
jej konto powędrowały 2 punkty.
Mija tydzień, kolejna konkurencja
futsal. Najbliżej położony uczelni akademik znowu górą – DS1. Nasz debiutant,
dzielnie walczył. Oba pojedynki zremisował, uzyskując na pocieszenie jeden
punkt. Oczywiście to wcale nie oznacza,
że dwójka bez punktu, w dodatkowej
konkurencji „wypompowała” aż dwa.
Kolejna faza zawodów to gra w koszykówkę. Dawny Dom Asystencki nie
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stanął na wysokości zadania tego dnia i
nie wystawił żadnej reprezentacji. Odbył się tylko jeden mecz, który zakończył się wynikiem 60:71, urozmaicony
w przerwie zawodami w wyciskaniu
sztangi. Był to szczęśliwy dzień dla DS2,
który zatriumfował tego wieczoru w obu
konkurencjach. Wobec aż 4 zdobytych
punktów przewaga DS1 stopniała do
jednego.
Wszyscy mieszkańcy wkrótce rozjechali się do swoich rodzinnych domów,
zapanowała świąteczna atmosfera, lecz
prawdziwi „akademikowi patrioci” myślami byli już przy kolejnej konkurencji.
Z powodu żałoby narodowej i odwołaniu
wszystkich imprez sportowych, na halę
powróciliśmy dopiero 22 kwietnia.

Przedostatnią konkurencją była piłka
ręczna. Każdy z DS- ów wystawił swoją reprezentację. Rywalizacja trwała długo, ale
kibice dzielnie dopingowali zawodników.
Najciekawszy mecz odbył się na końcu.
Szczypiorniści i szczypiornistki z pierwszego oraz drugiego akademika pokazali
prawdziwą wolę walki. Ostatni mecz gier
zespołowych zakończył się wygraną dwójki 20-18, doprowadzając do remisu w klasyfikacji między tymi domami.
Niespełna tydzień później, bo w środę o godzinie 18 akademikiada wyszła z
hali na świeże powietrze. Do rozgrywek
została włączona nowa dyscyplina – lekkoatletyka. Finałowe konkurencje to między innymi pchnięcie kulą, skok w dal,
biegi na 100 m, 400 m, 800 m oraz sztafeta. Akademik nr 3 nie brał już udziału,
więc i na trybunie stadionu widoczne były
puste miejsca. Zmagania lekkoatletyczne
zakończyły się sukcesem DS1.
Samorząd Studencki zadbał również
o publiczność, dla której były przygotowane specjalne konkurencje, można było
wygrać koszulkę. Wyłoniono zwycięzcę
konkursu na najlepszy transparent, który
był tylko jeden... w takiej sytuacji kolejny punkt powędrował do „dwójki”. Tym
sposobem wynik rywalizacji to remis.
XI edycja akademikiady nie wyłoniła
najlepszych, lecz pokazała prawdziwych
zwycięzców. Są nimi Mieszkańcy Domów
Studenckich AWF, którzy przez kilka tygodni mogli świetnie się bawić i wspólnie
dopingować swoich zawodników.
Katarzyna Żarów, Agnieszka Mizak
współpraca: Bogusław Bolek – Samorząd Studencki
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Juwenalia w Krakowie
Ogólnokrakowskie Juwenalia rozpoczęły się czwartego maja i trwały sześć
dni. Jak co roku, obfitowały w liczne
atrakcje oraz imprezy kulturalno – sportowe, organizowane przede wszystkim
przez i dla studentów. W bogatym programie artystycznym, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Pierwszego dnia z pewnością, byli
usatysfakcjonowani wszyscy miłośnicy
muzyki reggae. O dwudziestej pierwszej pod klubem „Żaczek” rozpoczął się
koncert plenerowy na którym wystąpiły
zespoły: Vavamuffin oraz Indios Bravos.
Wszyscy ci, którzy gustują bardziej bluesowych rytmach, mieli możliwość posłuchania grupy Lorange Electriqe. Koncert rozpoczął się o godzinie dziewiętnastej w klubie „Gwarek” na miasteczku
studenckim AGH.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia, na które czekała cała męska cześć, nie tylko Krakowa ale i Małopolski, a być może i całej
Polski, były wybory najmilszej studentki
Krakowa. Do walki o tytuł „najmilszej”
stanęły kandydatki wszystkich wyższych
krakowskich uczelni. Przez ostrzał pytań i grad konkurencji przeprowadzili
wszystkie konkurentki Adam Grzanka
i Adam Małczyk z formacji Chatelet. Tytuł najmilszej studentki Krakowa 2010
zdobyła Joanna Brejta z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pani Joanna dwa lata temu
startowała w „barwach” AWF - u. Wtedy

jednak się nie udało. Przyznam, że jestem zaskoczony profesjonalizmem oraz
poziomem wszystkich kandydatek pod
każdym względem. Wzrastał on liniowo
wraz z czasem wydłużania się tej imprezy, która trwała cztery godziny – stwierdził Adam Grzanka.
Oprócz wyborów „najmilszej”, dużym zainteresowaniem cieszył się też
plenerowy koncert z cyklu „Śpiewać
każdy może”. Scenę pod „Żaczkiem”
wypełniły radosne brzmienia kultowego
zespołu ABBA. Świetna zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.
Czwartek, szóstego maja to przede
wszystkim „Wielki Juwenaliowy Koncert
Plenerowy.” Impreza ta odbyła się przy
Studium WFiS przy ulicy Piastowskiej.

W piątkowy Wieczór maratonu rockowego ciąg dalszy. Tym razem na plenerowej scenie pod „Żaczkiem” w nieco
mniej masowej atmosferze zagrali Cool
Kids of Dech, Happysad oraz Myslovitz.
Również w sobotni wieczór nie brakowało dobrej muzyki. Wystąpili głównie
młodzi muzycy wnoszący nową jakość
do polskiej branży muzycznej. Zagrały
takie zespoły, jak: Breat and Mirakle,
Pustki oraz Czesław Śpiewa. Wszystko
dobre co się dobrze kończy, a tegoroczne Krakowskie Juwenalia zakończyły się
znakomicie. Rockowa energia znów dała
o sobie znać! Ostatni koncert plenerowy
na scenie pod „Żaczkiem” uświetniły zespoły Nell ora Kasia Nosowska z zespołem Hey.
Na AWF-ie…

Rys. Ewa Mikowska

Zamiłowanie Polaków do świętowania jest powszechnie znane. Oprócz
państwowych czy kościelnych świąt, jest
jedno magiczne i wyjątkowe, zarezerwowane tylko dla studentów – święto
młodzieży akademickiej zwane Juwenaliami. Czas hucznej zabawy, którego brać
studencka z niecierpliwością oczekuje
każdego roku. Juwenalia, czyli studenckie święto wiosny obchodzone są w całej Polsce, ale powszechnie wiadomo, że
te prawdziwe świętuje się tylko pod Wawelem. Już w średniowieczu obchody
święta wiosny praktykowane były przez
krakowskich żaków. Zaś słowo juwenalia wywodzi się od łacińskiego iuvenalia
oznaczającego igrzyska młodzieńców.

Koncert rozpoczął o godzinie siedemnastej występ młodych utalentowanych
muzyków z Wrocławia, czyli grupa Pigalle Platz. Następnym zespołem, który zagrał był Totentanz. Po uderzeniu świeżości, przyszedł czas na starych wyjadaczy
polskiego rocka. Na rozgrzewkę pojawił
się zespół, który swą energią i nie banalnym brzmieniem doprowadził do szału
nie tylko najwierniejszych fanów – Strachy na Lachy. Następnie na scenę wkroczył fenomen polskiego rocka, muzycy,
którzy jak sami twierdzą mają przede
wszystkim wysokie wymagania muzyczne, pokorni chłopcy z Łodzi grający nie
pokorną muzykę – Coma. Na deser zaś
zaprezentowała się ikona polskiej sceny
rockowej – Kult.

Jak co roku studenci Akademii Wychowania Fizycznego mogli cieszyć się
własnymi, czyżyńskimi juwenaliami, organizowanymi na terenie krakowskiej
AWF. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło
szóstego maja wieczorem w hali gier
sportowych, podczas tanecznych i gimnastycznych prezentacji studentów naszej uczelni. Tego samego dnia o godzinie czternastej odbyły się zawody w aerobiku sportowym dziewcząt. Dwa dni
wcześniej studenci wzięli udział w turnieju bowlingowym organizowanym
w Fantasy Park w centrum handlowym
Plaza, a w środowy wieczór bawili się
w klubie Cień przy ulicy Świętego Jana.
To, co wydarzyło się już w kolejnych
dniach, trudno opisać w kilku słowach.
Godzina 8.00, piątkowy poranek juwenaliowy. Jeden z członków samorządu studenckiego nawiedził piętra akademików, pukając do drzwi i wrzeszcząc
przez megafon „wstawać szybko, pobudka!”. Następnie studenci przebrani
w kolorowe kostiumy powoli zebrali się
przed domem studenckim numer jeden.
Niektórzy z nich nie zdążyli położyć
się spać, bawili się bowiem do białego
rana na dyskotekowym tarasie hali gier
sportowych. Po sygnale przewodnika
grupy ruszyliśmy na przystanek. W oczekiwaniu na tramwaj numer 4 studenci
rozpoczęli śpiew. Tramwaj podjechał,
Ciąg dalszy na następnych stronach
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony

a zgromadzeni z trudem spakowali się
do trzech wagonów. Donośne śpiewy
i gwar nie ustawały. Niestety, przy przystanku Poczta Główna publiczny środek
transportu odmówił posłuszeństwa. Po
komunikacie motorniczego, że usunięcie awarii może dłużej potrwać, pomaszerowaliśmy w kierunku Miasteczka
Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie odbywało się formowanie
juwenaliowego korowodu wszystkich
krakowskich uczelni wyższych. Zaczął
nagle padać rzęsisty deszcz, powodując
spore opóźnienie. Po godzinie korowód
ruszył jednak w stronę Rynku Głównego,

gdzie odbywało się uroczyste i oficjalne
otwarcie ogólno-krakowskich juwenaliów. Krakowskie uczelnie prezentowały
kolejno własne programy artystyczne.
Po zakończeniu pokazów wróciliśmy na
AWF, gdzie rozpoczął się „Piknik Party”, czyli wielkie grillowanie połączone
z konkursami, zabawami oraz imprezą
w plenerze.
Marcin, student czwartego roku na
kierunku Wychowanie Fizyczne na pytanie: na czym polega magia tego święta?
Odpowiada, z lekko łamanym głosem:
„Ładuję akumulator przed sesją. Już teraz
zdaję sobie sprawę, że studia mogą być
najpiękniejszym etapem mojego życia.

Marta Borowiec,
STUDENTKA 3. ROKU TURYSTYKI, TEGOROCZNA ZWYCIĘŻCZYNI
KONKURSU NA NAJMILSZĄ STUDENTKĘ UCZELNI
Marek
Siudyła:
Dlaczego zdecydowałaś się wziąć
udział w konkursie
na „najmilszą”?
Marta
Borowiec: Myślę że to
jjest fajna zabawa.
Co roku chodziłam
na wybory i bardzo mi się podobało,
a że ja jestem osobą spontaniczną i
wesołą, postanowiłam, że tym razem
czas na mnie.
M.S: Mam przez to rozumieć, że
byłaś zdeterminowana i od początku wierzyłaś w zwycięstwo?
M.B: Nie, wręcz przeciwnie, obawiałam się bo konkurencja była duża,
ale ja się nigdy nie poddaję. Walczyłam do końca myśląc ,że będzie co
będzie, a najważniejsze to dobrze się
bawić.
M.S: I jakie to uczucie mając
świadomość, że jest się najmilszą
studentką z uczelni?
M.B: Bardzo fajne i miłe. Poczułam się naprawdę wyróżniona .
M.S: Twoja popularność zapewne w mgnieniu oka wzrosła. Jacyś
tajemniczy wielbiciele albo chociaż
fani proszący o autograf?
M.B: (śmiech) Na pewno jest to
miłe, kiedy dużo osób rozpoznaje
mnie na uczelni i mówią „cześć Najmilsza”. Bez autografów na razie się
obeszło, ale znajomych jest co raz
więcej.
M.S: A chłopaków chcących się
umówić?
M.B: Nadal na nich czekam.
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M.S: To na pewno tylko kwestia
czasu.
M.B: Jestem dobrej myśli.
M.S: Spróbujesz powtórzyć swój
sukces w następnym roku?
M.B: Myślę, że zostawię tą wspaniałą szanse bycia Najmilszą kolejnym
dziewczynom, poza tym – jak wszystko
się ułoży – to w przyszłym roku o tej porze będę na Erasmusie w Birmingham .
M.S: Jesteś studentką Turystyki,
masz już jakieś plany na przyszłość?
Co chcesz robić po studiach?
M.B: Jestem na 3 roku na studiach
2-stopniowych, więc moje najbliższe
plany to pójście na studia uzupełniające magisterskie :), a później to mam
nadzieję ,że znajdę prace w swoim
zawodzie i mocno w to wierze .
M.S: Dałaś się poznać jako wesoła, pełna poczucia humoru osoba,
nasi czytelnicy zapewne umierają z
ciekawości, żeby się dowiedzieć, jak
spędzasz czas poza nauką i studiowaniem?
M.B: Poza uczelnią również jestem
szaloną osobą, mój wolny czas spędzam ze znajomymi na rozmowach,
wspólnych wyjazdach i oczywiście
imprezach .
M.S: Więc nie pozostaje mi nic
innego, jak powiedzieć „oby tak dalej” i życzyć Ci w imieniu swoim i redakcji powodzenia w nadchodzącej
sesji.
M.B: Dziękuje bardzo, ja również
życzę wszystkiego dobrego.
M.S: Dzięki za rozmowę.
M.B: Dzięki.
Rozmawiał Marek Siudyła

Później trzeba będzie dojrzeć i pracować,
dlatego chce się wyszumieć. Juwenalia są
dobrą okazją ku temu”.
Sobotni poranek przywitał mieszkańców Krakowa słoneczną pogodą. Był to
przedostatni i zarazem najbardziej obfitujący w atrakcje dzień juwenaliów, organizowanych na terenie naszej uczelni.
Rozpoczęło się od zawodów w turnieju
piłki siatkowej plażowej, gdzie studenci
rywalizowali w trzech kategoriach: mężczyźni, kobiety oraz pary mieszane. Obok
znajdowało się rodeo, gdzie każdy mógł
spróbować swoich sił w ujeżdżaniu byka.
Śmiałków na poskromienie maszyny nie
brakowało. Piękna pogoda oprócz miłośników piłki plażowej przyciągnęła też
amatorów opalania się, wylegujących się
na kocach wokół boiska do plażówki. Zapach smażonej kiełbasy z grilla rozchodził
się w powietrzu we wszystkich kierunkach.
Popołudniu licznie zgromadzona publiczność przed sceną plenerową, oglądała
występy artystyczne. Dużej porcji śmiechu
i zabawy dostarczyły kabarety A-bzik oraz
Inspirowani. Potem przyszedł czas na zespoły muzyczne, wystąpili zespół Stroke
oraz grupa Sunflowers. Impreza finałowa
Juwenalia AWF Kraków zbliżała się do
punktu kulminacyjnego, czyli występu
gwiazdy wieczoru – zespołu Jama, który
nie zawiódł i dostarczył widowni spodziewanych wrażeń, czego wyznacznikiem był
tłum świetnie bawiących się studentów
pod sceną plenerową. Po koncertach za
konsoletą zasiadł dj Zibi, tańce trwały do
późnych godzin nocnych i nawet padający
deszcz nie przeszkodził w dalszej zabawie.
Niedziela, wieńcząca zabawy Juwenaliowe, nie udała się za sprawą padającego
deszczu. Leżakowanie i odpoczywanie
pod gołym niebem nie było możliwe.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
AWF-skie juwenalia można uznać za
udane. Studenci bawili się kulturalnie,
dzięki czemu odbyło się bez burd i bijatyk. Ochrona również stanęła na wysokości zadania. Duże słowa podziękowania należą się członkom Uczelnianej
Rady Samorządu Studenckiego za bardzo dobrą realizację programu imprezy
oraz dla sponsorów. Mimo iż pogoda
momentami nie rozpieszczała, co odbiło
się na frekwencji, niższej niż w poprzednich latach, to i tak nie ma co narzekać
– AWF nie zawiódł. Najwięcej młodzieży bawiło się w sobotni wieczór podczas
imprezy finałowej Juwenalia AWF Kraków 2010. Pod wielkim wrażeniem studenckiego święta byli także Hiszpanie
studiujący na Akademii Wychowania Fizycznego w ramach programu Erasmus –
Fransisco Romero i Luis Costillo. Studenci z Półwyspu Iberyjskiego jednogłośnie
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stwierdzili, że zabawa juwenaliowa będzie jednym z najmilszych wspomnień
z pobytu w Polsce.
Żal trochę, że ten piękny czas jest już
za nami, że na kolejne święto studenckie

musimy czekać cały rok. Jestem studentem piątego roku i tym bardziej jest mi
przykro, że minione juwenalia były dla
mnie ostatnie. Jednak już wiem, że chcę
znowu przybyć tu w przyszłym roku, do

czego namawiam moich kolegów i koleżanki kończących edukację na Akademii
Wychowania Fizycznego. W charakterze
absolwenta też będzie świetnie.
Wojtek Matras, Hubert Kuczera

Bogusław BUkłak, tegoroczny Superstudent
Marek Siudyła: Jak doszło do tego, że wziąłeś
udział w wyborach?
Bogusław Bukłak: Pewnego wieczoru siedziałem
na zebraniu samorządu studenckiego i zadzwoniła Marta z pytaniem, czy nie miałbym ochoty
z Nią wystąpić. Powiedziałem Jej, że w takim
razie musimy się spotkać i chyba już następnego
dnia poszedłem do Niej i się zgodziłem.
M.S: Nie miałeś żadnych wątpliwości?
B.B: Przez chwilę się zastanawiałem, czy będę wystarczająco
dobry i czy nie zrobię z siebie pośmiewiska... ale po chwili pomyślałem, że będzie co będzie.
M.S: I jakie wrażenia z imprezy?
B.B: impreza naprawdę świetna, bardzo dobrze się bawiłem, no
i wydaje mi się, że publiczność dzięki nam też się dobrze bawiła.
M.S: Twoim zdaniem, jakieś szczególne cechy pomogły Ci
w wygranej?
B.B: Hmm… wiesz tak szczerze to zawsze staram się być zabawny... rzucić jakimś żartem... i generalnie lubię życie traktować
tak z przymrużeniem oka, no a poza tym to lubię być na scenie
(kiedyś mnie ciągnęło do PWST).
M.S: Jak widać dało to efekty. A jak Twoi rywale?
B.B: Bardzo fajni ludzie. Przed konkursem dobrze się poznaliśmy, wszyscy ode mnie młodsi, ale naprawdę spoko ludzie.
M.S: W rozmowie z Martą Borowiec dowiedziałem się, że po
wygranej spotkała się z wieloma wyrazami sympatii i życzliwości
od ludzi. U Ciebie było podobnie?

B.B: Tak, takich wyrazów sympatii było bardzo wiele, szczególnie
już na uczelni od znajomych i ludzi napotkanych na korytarzach...
„gratulacje najmilszy/super” słyszałem od ludzi jeszcze przez kilka
dni, było to bardzo miłe. Ja do tej pory, jak widzę Martę na uczelni,
to mówię: „cześć najmilsza”.
M.S: Z konkursu można było wywnioskować, że jesteś dość
„imprezową” osobą.
B.B: Wiesz, zasadniczo nie lubię o sobie mówić, ale rzeczywiście jestem dość „imprezowy”, lubię potańczyć, zabawić się, napić się piwa,
jestem dość otwartą osobą, zatem – jak mówisz – „imprezową”.
M.S: Podobnie jak Marta jesteś na 3 roku Turystyki. Co po
studiach?
B.B: Jeszcze nie wiem... nie mam do końca pomysłu na „to co
po studiach”, ale świat stoi przede mną otworem, na razie muszę się
dostać na SUM a później się pomyśli.
M.S: Za rok spróbujesz swoich sił w obronie tytułu?
B.B: Nie, raczej nie, na AWF-ie jest pełno superstudentów, którzy w przyszłym roku spróbują swoich sił. Ja na pewno będę ich dopingował już jako widz gorąco. Zresztą, ile czasu można być „super”
(śmiech).
M.S: Ok dzięki za rozmowę. Cała redakcja PULSU życzy Ci
powodzenia w nadchodzącej sesji.
B.B: Dziękuję, ja pozdrawiam nie tylko Was, ale i wszystkich
moich wykładowców na czas sesji.
M.S: Teraz na pewno we wrześniu nie będziesz miał żadnych
poprawek.
Rozmawiał Marek Siudyła

Fot. Andrzej Michnik

Krótka historia o tym, dlaczego warto tańczyć z ISKRĄ...
rozmowa z Anną Jaworską, kierownikiem krakowskiego oddziału ISKRY – jednym
ze sponsorów Wyborów Najmilszej Studentki AWF Kraków 2010

– Szkół tańca jest wiele. Czym zatem szczególnym Studio Tańca ISKRA różni się od pozostałych?
– Jesteśmy jedyną, tak dużą i tak profesjonalną szkołą w regionie, a trzecią co do wielkości szkołą w Polsce.
Tworzymy sieć, która obejmuje główne miasta południowej Polski: min. Kraków, Katowice, Opole, Częstochowę,
Gliwice.
W naszej szkole bardzo duży nacisk kładziemy na jakość kształcenia tanecznego. Każdy, kto do nas przychodzi,
ma się świetnie bawić, ale dodatkowo – a może przede
wszystkim – ma nauczyć się tańczyć. Każdy, kto tańczy,
znacznie lepiej odnajduje się w towarzystwie, ma więcej
pewności siebie.
– Do kogo adresowane są zajęcia w Waszej
szkole?
– Każdy, kto tylko chce i lubi tańczyć, może wziąć
udział w naszych kursach. Prowadzimy zajęcia dla dzieci
już od 4 czwartego roku życia, górna granica wieku jest
nieokreślona.
Dla dzieci proponujemy zajęcia baletowe oraz z tańca
nowoczesnego, dla młodzieży: hip-hop, jazz oraz taniec to-

warzyski. W grupie osób dorosłych dostępny jest szeroki
wachlarz propozycji. Te najbardziej popularne, cieszące się
największym zainteresowaniem kursy to: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, jazz, sexy-dance, taniec brzucha,
salsa.
Programy telewizyjne znacznie spopularyzowały taniec
wśród Polaków. „Taniec z Gwiazdami” pokazał ludziom dorosłym, że każdy – no prawie każdy – może nauczyć się
tańczyć. Moda z ekranu telewizyjnego przeniosła się na
parkiety prywatek i imprez okolicznościowych (wesela,
bale itp.). Obecnie w dobrym tonie jest posiadać przynajmniej podstawową umiejętność poruszania się na parkiecie w odpowiednim charakterze muzycznym. Program
naszych kursów tańca towarzyskiego został specjalnie
opracowany tak, aby w krótkim czasie każdy uczestnik
kursu mógł z przyjemnością i satysfakcją bawić się na
każdej imprezie.
Dodatkowo tańcząc w naszej szkole, osoby biorące
udział w tego typu kursach mogą sprawdzić swoje umiejętności podczas organizowanych przez Iskrę Mistrzostwach i turniejach tanecznych, gdzie spotykają się osoby
z różnych ośrodków.
– Ale macie w swojej ofercie również kursy bardziej egzotyczne – salsa, taniec brzucha...

– Tak, zainteresowanie kulturą Bollywood sprawiło, że
na kursy tańca brzucha zapisuje się coraz więcej osób. To
taniec bardzo wyjątkowy, bardzo barwny, z wieloma rekwizytami (miecze, tace, świeczniki, skrzydła...).
– Wspomniała Pani też o kursie „sexy-dance”?
Jak wyglądają takie zajęcia? Kto może w nich
uczestniczyć?
– Kurs „sexy-dance” skierowany jest do Pań, które
ukończyły 18 rok życia. Moda na tego typu kursy przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Wywodzi się
z tańca na rurze. Tam zajęcia dla Pań przeżywają istne oblężenie. Są takie szkoły, w których na kolejne zajęcia trzeba
zapisywać się z niemalże 2-letnim wyprzedzeniem!..
Organizowany w naszej szkole kurs ma na celu wyzwolić drzemiący w każdej kobiecie sex-appeal, wydobyć
z niej jej atuty kobiecości i nauczyć ją świadomie je wykorzystywać. Kocie ruchy i odrobina erotyzmu sprawiają, że
kobieta zyskuje znacznie więcej pewności siebie, czuje się
atrakcyjna i uwodzicielska.
– Co trzeba zrobić, aby rozpocząć naukę tańca
się studio ISKRA?
– Wystarczy skontaktować się z najbliższym oddziałem naszego studia (adresy wszystkich naszych szkół dostępne są na stronie www.iskra-taniec.pl).
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WILK I ZAJĄC, GAGARIN Z ŁAJKĄ, ROSYJSKI BALET I PIEROGI RUSKIE

Oj działo się, działo na tegorocznych
wyborach Najmilszej AWF Kraków zorganizowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, które miały miejsce 21
kwietnia w klubie Kwadrat.
Cała impreza odbyła się pod hasłem
Russian, a klimat tworzyła m.in. dekoracja
sceny (wykonana przez członków URSS),
ciekawe i różnorodne stroje kandydatek
i organizatorów, którzy również dobrze
wczuli się w tematykę.
Do wyborów przystąpiło 5 kandydatek
wraz ze swoimi promotorami. 5 odważnych par gotowych do podjęcia wyzwania,
stawienia czoła trudnym konkurencjom i
stoczenia zaciętej walki o tytuł Najmilszej i
Superstudenta. A było o co powalczyć, ponieważ poza tytułem i prestiżem do zdobycia były bardzo ciekawe nagrody m.in: kursy
masażu, wizyty w salonie spa, profesjonalne
sesje zdjęciowe, kursy tańca w szkole Iskra,
karnety na kręgle do Fantasy Parku, karnety
na Gokarty, basen, solarium, bilety do kina i
teatru oraz obiady w restauracji Sioux.
Całą imprezę poprowadził Paweł Potoczek – były przewodniczący URSS, obecny
Pełnomocnik ds. Sportu Akademickiego na
naszej uczelni. Nie mogło oczywiście zabraknąć wspaniałego jury, któremu przewodniczył J.M Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek.
Wybory rozpoczęły się tradycyjnie od
prezentacji przygotowanych przez kandydatki i promotorów. Każda para przedstawiła się w bardzo ciekawy i oryginalny
sposób, wykorzystując motyw Russian. Na
scenie pojawił się wiec: rosyjski balet, Wilk
i Zając, Gagarin z Łajka lecący w kosmos,
studentka AWF-u o mocnej głowie i rosyjskie mafijne małżeństwo. Ta część konkursu
była łatwiejsza od tego, co miało dopiero
nastąpić, ponieważ uczestnicy mieli możliwość wcześniej dokładnie przygotować się
do niej. Schody zaczęły się później, gdy doszło do konkurencji przygotowanych przez
Samorząd. Oto niektóre z nich:
Konkurencja nr 1 – pierogi ruskie
Kto z nas nie lubi pierogów ruskich?
Organizatorzy jednak postarali się, by nie
było to przyjemne i łatwe zdanie. Pierwszą
trudnością były zasłonięte oczy kandydatek,
kolejną zakaz samodzielnego nabierania
pierogów i karmienie przez promotorów,
ważny też był czas wykonania zadania, ale
chyba największą trudnością był smak pie-
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Fot. Łukasz Tryniszewski

Wybory Najmilszej Studentki
i Superstudenta AWF Kraków

Marta Borowiec i Boguś Bukłak, czyli Najmilsza i Superstudent AWF Kraków 2010
rogów. Jak mówiły kandydatki, były nie do
przełknięcia. No cóż, jeśli ktoś stara się o
tytuł Najmilszej, musi być gotowy do poświęceń!
Konkurencja nr 2 – obierz ziemniaka
Przed naszymi parami pojawiło się kolejne zadanie- obieranie ziemniaków na
czas. Pary świetnie poradziły sobie w tej
konkurencji, na szczęście kształt obranych
ziemniaków był dowolny i dziwnym trafem
większość z nich przypominała raczej sześcian niż owalną bryłę.
Konkurencja nr 3 – użyj języka
Jak na rosyjskie klimaty przystało, nie
mogło się obyć bez języka rosyjskiego. Każda para miała wylosowane przez siebie zdanie lub słowo przetłumaczyć na SWÓJ własny rosyjski sposób. Ile par tyle sposobów,
pojawił się nawet czeski akcent.
Konkurencja nr 4 – upiększ swojego
promotora
Nasze kandydatki pięknie prezentowały się na scenie, przebrane i ze specjalnym
makijażem. Trzeba było jednak poprawić
troszkę wygląd promotorów, aby mogli dorównać swoim Najmilszym. Kandydatki mu-

siały wykazać się inwencją i pomysłowością,
aby przy użyciu nie wielu środków, stworzyć
makijaż a la Matrioszka na swoich pomocnikach. Jakby tego było mało, później każda
musiała opisać i wytłumaczyć dlaczego właśnie w taki sposób upiększyła swojego promotora. Dziewczyny nie zawiodły. Powiem
krótko, panowie wyglądali nieziemsko.
Konkurencja nr 5 – w ogniu pytań
To chyba najbardziej stresująca konkurencja – pytania od jury. Liczyła się elokwencja i pomysłowość. Członkowie jury
pytali o zainteresowania podane wcześniej
przez kandydatki, marzenia i plany, wszystko z dużą dawką humoru i dystansu.
Przerwę, podczas burzliwej narady jury,
umilały zespoły break dance oraz hip –hopowy.
Nadszedł wreszcie czas ogłoszenia wyników. Najmilszą Studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Najmilszą Publiczności została Marta Borowiec
z III roku Turystyki i Rekreacji. Superstudentem został jej promotor Boguś Bukłak również z III roku Turystyki, zaś Promyczkiem
AWF została Kasia Proficz z II roku Fizjoterapii. To oni reprezentowali nas 5 maja na
wyborach Najmilszej Studentki Krakowa.
Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy.
Zachęcamy wszystkich do oglądania
zdjęć w galerii na stronie Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego.
Maryla Baczyńska
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Juwenalia – tradycja i młodość
Skąd się wzięły Juwenalia?
Pierwsze „Juwenalia” odbyły się
w Rzymie za panowania cesarza Nerona. Były to igrzyska, połączone z przedstawieniami teatralnymi i ogólną zabawą. Nazwa Juwenalia – od słowa iuvenalis – młodzieńczy – miała podkreślać
ich radosny, spontaniczny charakter.
Dzisiejsze Juwenalia nawiązują do
tych starożytnych z nazwy, a wywodzą się ze średniowiecznych otrzęsin
żakowskich. Odbywają się co roku
w maju, w rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego i trwają kilka dni.
Mało kto dziś wie, że w latach 50. niektórzy rektorzy zgadzali się wyłącznie
na dwa dni, wychodząc z założenia, że
przed egzaminami młodzież powinna
się uczyć.
Majowe święta studentów początkowo były kameralne. W 1954 r. zorganizowano otrzęsiny w Lasku Wolskim.
W roku 1956, po „odwilży” impreza
przeniosła się na Rynek i zaczęła nabierać
rozmachu. Wtedy też zapoczątkowano
zwyczaj przekazywania studentom kluczy do bram Ratusza, co symbolizowało
przekazanie im władzy nad miastem.
Juwenalia zaczynały się w piątek
około godz.12 i trwały do niedzieli.
Ambicją uczestników było wymyślanie
ciekawych strojów, w czym najlepsi
byli zwykle – z oczywistych względów
– studenci ASP. Najbardziej pomysłowe
przebrania były nagradzane.
Pierwszy korowód przebierańców,
idący ze śpiewem i z pochodniami,
wzbudził w mieszkańcach Krakowa
mieszane uczucia do tego stopnia, że
uczestnictwo w nim „wymagało odwagi”. Był to „szalony pochód”, w którym
wzięła udział krakowska bohema (Gaz.
Kr. 1992, nr 109, 12 maja).
Obowiązkowym punktem programu
były wybory Najmilszej Studentki (Miss
Juwenaliów), imprezy sportowe i kulturalne. Ponieważ odbywały się one nie
tylko w klubach, ale także w plenerze,
często przez całą noc, przed rozpoczęciem Juwenaliów zwracano się do
studentów z prośbą o poszanowanie
„praw poszczególnych obywateli” (Echo
Kr. 1958, nr 106). Na juwenaliach nie
mogło zabraknąć otrzęsin. „Choćby cię
smażono i pieczono w smole - nie mów
żaku tego, co się dzieje w szkole” (Echo
Kr. 1958, nr 108). Beanów – (osłów)
poddawano torturom na Rynku: „strzyżono, golono, heblowano”, a po zaprzysiężeniu zapraszano na piwo do

Barbakanu. Do tej tradycji nawiązywały
również jarmarki średniowieczne i turnieje rycerskie. Każde Juwenalia miały
w swoim programie jakieś szczególne
atrakcje. W 1957 r. odbyła się loteria fantów, podczas której za trzy złote można było wygrać np. motocykl
WSK, wart 7 tys. zł. W 1956r. w „Turnieju szybkiej orientacji” (polegał on na
umiejętności szybkiego odpowiadania
na zadane pytania) nagrodą dla studentów był wyjazd na wczasy zagraniczne,
dla innych uczestników – radioodbiornik i skórzana teczka (Gaz. Kr. 1956, 12
maja).
Organizowano również konkursy
o charakterze artystycznym – jednego wiersza, recytatorski, piosenki niepoważnej, amatorskiego śpiewania
(impreza pod hasłem „śpiewać każdy
może”). W niedzielne poranki nie brakowało imprez dla dzieci – były to zabawy, wspólne rysowanie, wybory „miss
przedszkola” i inne.
Zawody sportowe odbywały się
w zakolu Wisły, na boiskach i stadionach. Studenci brali udział w tzw. pięcioboju żakowskim: skoku wzwyż, biegu, zapasach, podnoszeniu ciężarów
oraz wspinaniu po linie. Z ogromnym
zainteresowaniem przyglądano się pokazom ju-jitsu w wykonaniu studentów
WSWF (Gaz. Kr. 1956, 14 maja).
Niespodzianki bywały różnorodne.
W 1962r. studenci pomagali przy budowie obiektów uniwersyteckich oraz
w dzielnicy Nowa Huta (Echo Kr 1962,
11 maja).
Na przebieg i organizację Juwenaliów miały wpływ bieżące wydarzenia
polityczne.
Po wydarzeniach marcowych 68
roku Juwenalia nie odbyły się. Świętowano natomiast inne wydarzenie:
wielkie zgromadzenie młodzieży Krakowa i województwa. Na stadionie
GTS Wisła zebrało się kilkadziesiąt tysięcy młodzieży. Odbyło się ślubowanie osiemnastolatków, którzy w okresie
obchodów Dnia Zwycięstwa otrzymali
dowody osobiste.
W 1977r., po tragicznej śmierci studenta UJ, Stanisława Pyjasa, studenci
postanowili zbojkotować Juwenalia
i zorganizowali czarny marsz.
W latach 80. odbywały się one
z mniejszym rozmachem, ale tak jak
tradycja nakazała, studenci mieli dwa
dni wolne od nauki. Na boiskach i sta-

dionach odbywały się imprezy sportowe, a na Rynku Mistrz Bractwa odbierał symboliczne klucze od miasta z rąk
władzy Krakowa. Grały orkiestry jazzowe, odbywały się rewie tańca, koncerty; świętowano we wszystkich klubach
studenckich. Po zamachu na Papieża
Jana Pawła II w 1981r. Juwenalia zostały
odwołane a studenci i mieszkańcy Krakowa wzięli udział, w ramach protestu,
w białym marszu. Podczas stanu wojennego nie organizowano Juwenaliów.
Nastrój do wspólnej, hucznej zabawy powrócił po 1989 r., jednak Juwenalia lat dziewięćdziesiątych i obecne,
znacznie różnią się od tych organizowanych wcześniej, kiedy to studenci
wymyślali i organizowali zabawy po to,
aby mieć odskocznię od szarej rzeczywistości.
Współczesne Juwenalia wyglądają inaczej, chociaż nie brakuje imprez
sportowych, turniejów międzyuczelnianych, pochodu przebierańców i wyborów Najmilszej Studentki. Uczestnicy
ich jednak przeważnie bawią się na
specjalnych zabawach, głównie są to
koncerty różnych zespołów, przygotowane nie przez studentów, ale przez
wyspecjalizowane firmy, zajmujące się
organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych.
Poza tym, studenci nie muszą czekać na Juwenalia, aby dobrze się bawić,
bo w zasadzie przez cały rok ciągle się
coś dzieje w kawiarniach, klubach, na
Rynku Głównym czy w tak ostatnio
modnej, zwłaszcza wśród studentów,
dzielnicy Kazimierz.
Juwenalia odbywają się co roku, nie
tylko w Krakowie, ale wszędzie tam,
gdzie studiuje młodzież.
Źródła: Adamczewski J.: Mała encyklopedia Krakowa. Kraków, 1996; Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000; Kronika Krakowa. Warszawa 1996; Nowa
Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3.
Warszawa, 1995; Szarej J.: Czarne juwenalia: opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności. Kraków, 2007; Podczas pisania artykułu korzystano z archiwalnych numerów prasy codziennej:
„Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej”,
„Dziennika Polskiego”.
Elżbieta Budkiewicz
Beata Foszczyńska
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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)

BIBLIOTEKA

• Internetowe gatunki dziennikarskie / red.
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech
Furman. – Warszawa, 2010. – 247 s.
• Urban Stanisław, Ładoński Wiesław: Jak
napisać dobra pracę magisterską. –
Wrocław, 2010. – 255 [2] s.
Jest to kolejne, poprawione i uzupełnione
wydanie. Zawiera informacje oraz cenne wskazówki dla studentów, którzy piszą
prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Omówiono w niej takie zagadnienia,
jak przygotowanie do pisania pracy, wybór
tematu, planowanie pracy, zbieranie informacji i materiałów, pisanie pracy, prace nad
tekstem, opracowanie ostatecznej wersji.
Jest poradnikiem metodycznym dla studentów przygotowujących prace magisterskie
i dyplomowe.

• Wolańska Ewa [et al.]: Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. – Warszawa,
2009. – 295 s.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej opisane zostały zasady edytorstwa i typografii. Druga część zawiera wzory tekstów,
takich jak: bibliografia, CV, konspekt, list
motywacyjny, prezentacja, przypis, referat,
referencje, rozmowa kwalifikacyjna, streszczenie, życiorys.
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Publikacja wydana w serii: Edukacja medialna - Podręcznik akademicki. Przeznaczona
jest dla studentów dziennikarstwa, spełnia
standardy nauczania Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Składa się z czterech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie
w problematykę przekazów internetowych.
Druga dotyczy ewolucji dotychczasowych
gatunków dziennikarskich oraz pojawienia
się nowych gatunków. W trzeciej części ukazano w jaki sposób zastosowanie Internetu
zmienia funkcjonowanie redakcji mediów
tradycyjnych. Czwarta część dotyczy regulacji prawnych dotyczących publikacji internetowych, praw autorskich, oraz filmów
i filmików w sieci.

• Raczek Joachim: Antropomotoryka.
Teoria motoryczności człowieka w zarysie. – Warszawa, 2010. – 337 s.
Podręcznik jest źródłem wiedzy o motoryczności człowieka przeznaczonym dla
studentów akademii wychowania fizycznego. W książce ukazana została ogólna
koncepcja, która porządkuje problematykę motoryczności w ramach jednolitego
systemu. Oprócz teoretyczno-badawczej
perspektywy ukazane zostały również praktyczne odniesienia skutecznych zastosowań
w praktyce. Korzystanie z książki ułatwiają
zagadnienia kluczowe, które zostały umieszczone na początku każdego rozdziału, oraz
podstawowe terminy i definicje umieszczone na końcu książki.

• Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego, Krzysztofa W. Jankowskiego.
– Warszawa, 2009. – 574 s.
Monografia ukazuje kulturę fizyczną w społeczeństwie nowoczesnym w ujęciu nauk
społecznych. Wyodrębniono w niej następujące zagadnienia tematyczne: kultura
fizyczna w perspektywie filozofii i teologii,
kultura fizyczna z pozycji socjologii i antropologii kulturowej, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kultury fizycznej, historyczne, prawne i organizacyjne zagadnienia
kultury fizycznej.

• Fizykoterapia w praktyce / red. Jakub
Taradaj, Aleksander Sieroń, Marek Jarzębski. – Katowice, 2010. – 304 [1] s.
Książka może służyć jako poradnik przydatny w praktyce rehabilitacyjnej. Zawiera
ważne i podstawowe zagadnienia, jak również nowe metody i problemy z zakresu
praktycznej fizykoterapii.
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• Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną / red. Aleksander Stuła. – Opole, 2009. – 299 s.
W monografii przedstawione zostały następujące bloki tematyczne: systemy szkolenia
młodych piłkarzy nożnych w wybranych
krajach europejskich; kontrola procesu treningowego piłkarzy na różnych etapach
szkolenia; trening funkcjonalny i możliwości jego wykorzystania w szkoleniu piłkarzy
nożnych.

• Malik Agnieszka: Cuda Polski. Śladami
zamków i ruin. - Poznań, 2009. – 96 s.
W książce zostały przedstawione zamki oraz
ruiny, które według autorki, każdy powinien
zobaczyć. Oprócz kolorowych fotografii
miejsc, znajdują się tutaj również opisy budowli, anegdoty, legendy oraz tajemnicze
opowieści z nimi związane.

• Z dziejów turystyki i sportu w Polsce
/ pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza
Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka.
– Rzeszów, 2009. – 475 s.
Publikacja dedykowana jest Profesorowi Jerzemu Gajowi, jednemu z twórców polskiej
szkoły historii kultury fizycznej. W pierwszej
części znajdują się informacje dotyczące
życia i działalności akademickiej oraz pracy
naukowej Profesora Jerzego Gaja. W drugiej
części znajdują się prace z historii sportu
i turystyki. Trzecią część tworzą szkice z historii turystyki w Polsce. Część czwarta dotyczy ewolucji sportu w Polsce.

• Portugalia. Madera i Azory / pod. red.
Martina Symingtona. Warszawa, 2010. –
496 s.
Przewodnik Wiedzy i Życia, w którym można znaleźć aktualne i praktyczne informacje
z dokładnymi planami i mapami, z przekrojami najważniejszych obiektów, poznać
obyczaje i kulturę mieszkańców Portugalii,
dowiedzieć się o świętach i festiwalach, jak
również gdzie zjeść, przenocować, co warto
zobaczyć i jak dojechać.

• Polska na rowerze / [aut. Piotr Albrecht
et al.]. – Bielsko-Biała, 2009. – 420 s.
Przewodnik dla wszystkich tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. Opisane
zostały 52 trasy po najpiękniejszych zakątkach Polski, z informacjami o noclegach,
serwisach rowerowych i gastronomii.

• Bieszczady. Przewodnik / oprac. Paweł
Luboński. – Olszanica, 2009. – 273 [1] s.
W przewodniku zostały zawarte nie tylko
praktyczne informacje turystyczne, ale również odpowiedź na pytanie dlaczego warto
jechać w Bieszczady i co o nich wypada
wiedzieć.
Oprac. Beata Foszczyńska
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STUDIA, STUDIA … I PO STUDIACH
Studia to dla większości najlepszy okres w życiu wspominany
do późnych lat starości. To czas wytężonej nauki, spontanicznych
imprez i niejednokrotnie radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. To czas zawierania przyjaźni, szukania siebie i swojego pomysłu na życie. Ta sielanka niestety szybko się kończy. W nieco
lepszej sytuacji są licencjaci, którzy po obronie swych prac mogą
przedłużyć sobie ten stan o kolejne dwa lata odkładając na nieco
później ważne decyzje. Gorzej mają świeżo upieczeni magistranci. Kończą się studia i pora żyć. A to dopiero głęboka woda…
Już dawno do lamusa odeszły czasy, w których to praca
szukała człowieka. Dzisiaj rynek jest bardzo konkurencyjny.
Dyplom, tytuł magistra nie jest już dobrem rzadko spotykanym
i poszukiwanym. Z różnych przyczyn liczba „mgr-ów” wzrosła
do niebotycznych rozmiarów. Dlatego jeżeli myślimy, że samo
ukończenie studiów zapewni nam pracę i wysokie zarobki odpowiadające oczekiwaniom, to niestety możemy się mocno rozczarować.
Trzeba zatem brać sprawy w swoje ręce i nie czekać, że do
drzwi zapuka Pan X pytając czy mieszka tu Pan Y, dla którego ma
świetnie opłacane i ambitne zajęcie. Pora zerwać z biernością
i przeświadczeniem, że jakoś to będzie. Bo nie będzie! Ale żeby
nie siać defetyzmu warto podkreślić, że czas studiów to okres
wielkich możliwości. Tylko od nas zależy jak go wykorzystamy.
Uczelnie coraz częściej starają się, aby nie były kojarzone
wyłącznie z salą wykładową. Angażują się w szereg ciekawych
inicjatyw. Funkcjonuje wiele organizacji studenckich (AEGEE,
AIESEC, AZS), które tylko czekają na ambitnych, otwartych, kreatywnych i dynamicznych ludzi. Można w ich ramach realizować
różne projekty, które w przyszłości mogą zaprocentować na naszą korzyść. Zresztą, dla zachęty warto dodać, że – jak na brać
studencką przystało – nawet pośród często wytężonej pracy znajdzie się czas na dobrą imprezę. A tam ich wam nie braknie.
Nasza uczelnia cyklicznie realizuje bloki różnych zajęć w językach obcych, gościnne wykłady znanych naukowców i praktyków, dodatkowe kursy języków obcych, wymiany zagraniczne
czy warsztaty z przedsiębiorczości. Trzeba tylko się zainteresować i poświęcić trochę chęci i czasu. Warto zapamiętać to może
nieco już „wyświechtane” powiedzenie, że kto się nie rozwija,
ten się cofa.
Konkurencja nie śpi i rośnie w siłę. Współczesny pracodawca
zdaje sobie sprawę, że ciężko jest zdobywać „cenne” doświadczenie zawodowe jednocześnie studiując. Dlatego też wszyscy
zgodnie twierdzą, że to jak spędzimy czas na uczelni, jest niezmiernie ważne. Działalność studencka może otworzyć nam
drzwi do kariery. Brzmi naiwnie? Nie koniecznie. Nawet z pozoru najdziwniejsze inicjatywy to szansa nawiązania ciekawych
kontaktów. Kto wie, kiedy mogą nam się przydać?
Wnioski nasuwają się same - koniec z lenistwem i nieco wyolbrzymianym zmęczeniem. Wybór nudy i bierności to bardzo
zły wybór. Przyszłość czeka, a to, jak za parę lat wyglądać będzie
nasze życie, zależy tylko i wyłącznie od nas. Może żeby oddać
sprawiedliwość, także od splotu kilku korzystnych wydarzeń. Nie
ulega jednak wątpliwości, że warto temu pomóc. Bo chyba nikt
z nas nie chce, żeby, zdobyty „ciężką” pracą dyplom, był tylko
ozdobą wiszącą na ścianie w przeszklonej ramce. Wszyscy przecież dobrze wiemy, że jak awef-iak chce to potrafi!
Marek Mroczek
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Z życia akademika –
wWalka z żywiołem
Życie w akademiku nie wiąże się tylko z samymi przyjemnościami. Bywają takie chwile w życiu studenta, że
zdany jest tylko na siebie. Zdarzenie, które miało miejsce
niedawno było przykrym, a zarazem cennym doświadczeniem dla mieszkańców jednego z pokoi. Z relacji świadków dowiedzieliśmy się, że dnia 18 kwietnia miała miejsce
awaria kanalizacji. Jak wielkie było zdziwienie mieszkańca, kiedy otworzył drzwi i zobaczył, że cały pokój tonie
w wodzie. Na pomoc poszkodowanym od razu ruszyli sąsiedzi niosąc ze sobą wiadra, ręczniki i szufelki. Woda wylewała się z każdego możliwego otworu w łazience, więc
trzeba było ją wylewać wiadrami przez balkon. Po dwugodzinnej walce z żywiołem sytuacja wydawała się być
opanowana. Potwierdził to także portier, który zapewniał,
że zakręcił zawory z wodą w całym akademiku. Wszyscy
rozeszli się do łóżek, łącznie z mieszkańcami nieszczęsnego pokoju. Nagle woda znowu dała znać o sobie, tym
razem ze wzmożoną siłą. Złość poszkodowanych skierowała się na portiera, który po kilku telefonicznych konsultacjach z hydraulikiem był pewien, że zrobił już wszystko co
w jego mocy. Pogodzeni z przegraną studenci poszli spać
około godziny czwartej z nadzieją, że będą spać już spokojnie. Z niespokojnego snu obudziło ich pukanie do drzwi.
Mieszkaniec pokoju, znajdującego bezpośrednio pod feralnym, poinformował, że powoli on i jego współlokatorzy są
zalewani. Ponownie, tym razem osamotnieni, podjęli kolejną próbę ratowania dobytku, wylewając hektolitry wody
za okno. Dopiero o sódmej rano przyszedł hydraulik i...
zakręcił już prawidłowe zawory. Sytuacja została opanowana, ale przyczyn awarii studenci nie poznali.
Jak widać, historia niezbyt godna pozazdroszeczenia,
nikt z nas nie chciałby się znaleźć na miejscu jej głównych bohaterów, ale miała ona też – wbrew pozorom –
swoje dobre strony. Po pierwsze okazało się, że studenci
w potrzebie mogą liczyć na pomoc sąsiadów, po drugie
pracownicy DS-ów będą już wiedzieć jak działać w przypadku takich sytuacji, a po trzecie i chyba najważniejsze,
studenci zostali zmuszeni wbrew swoim przyzwyczajeniom bardzo dokładnie i (chyba pierwszy raz) posprzątać
pokój.
SiM i SZyZ

Rys. Ewa Mikowska
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KLUBY DLA STUDENTA
Witajcie! Juwenalia za Wami, sesja przed
Wami... Wiem wiem, słaby początek.
Na pocieszenie przypomnijcie sobie,
jakie te Juwenalia były... Oj działo się,
nieprawdaż? Zatem teraz, po tych
wszystkich emocjach, pamiętając
o tamtej atmosferze, zapraszam na
ostatni przed wakacyjną przerwą odcinek
„Klubów dla studenta”. Pomysł na motyw
przewodni do tego artykułu podrzucił
mi mój współlokator (Piotrze – grazie!).
Wspomniał on mianowicie o takich
lokalach, które czynne są do ostatniego
klienta i wielu pomagają przetrwać
trudne oczekiwanie na autobus nocny.
Chodzi o „Cafe Philo” i „Pięknego Psa”.
Przyznam szczerze, że o „Cafe Philo”
dowiedziałem się dopiero niedawno.
Opinie o knajpie były przeróżne. Od
pełnych zachwytu „achów” i „ochów” po
okrzyk obrzydzenia „łeeee”. Szperając po
Internecie również znalazłem sprzeczne
sądy. Jedni piszą: „Zaje… miejsce”,
inni kontrują to słowem „Upadek”. Nie
ukrywam, że było to dla mnie bardzo
intrygujące. Zdecydowałem się więc
przekonać osobiście, jak to naprawdę
jest. Wkrótce zresztą nadarzyła się po
temu okazja, otóż po jednej z imprez
juwenaliowych, kiedy miałem przed
sobą kilka długich minut do odjazdu
nocnej „sardynki”, postanowiłem
wykorzystać nadarzającą się sytuację
i poszedłem na ulicę Tomasza, pod
numer 30. Powiem tak: jeżeli jesteście
takim typem studentów, którzy lubią
się wszędzie „lansować” i bawić tylko
w najmodniejszym towarzystwie, raczej
długo tam nie zabawicie. To miejsce
ma taki specyficzny nastrój – trochę
spelunkowaty, trochę artystyczny,
na pewno jednak wyjątkowy. Kiedyś
(podobno) była to jedna z lepszych
kawiarenek, teraz jest tam pub, czynny
do ostatniego klienta. To przyciąga
zapewne wielu gości w godzinach
„późno nocnych”. Muszę jednak napisać,
że kawa pozostała tam taka, jaka ponoć
była za kawiarnianych czasów – pyszna!
Ceny kształtują się na zdecydowanie
studenckim poziomie. Natomiast co do
towarzystwa, które się tam pojawia…
Da się zauważyć, że są to stali bywalcy
tego klubu. To ludzie po całonocnych,
rynkowych imprezach. Wiadomo,
w jakim stanie i czego należy się po
nich spodziewać. Ale można się fajnie
pobawić, wypić parę dobrych trunków
i spokojnie, ze świadomością świetnie
zakończonej imprezy, udać się do
swojego lokum. Idealne miejsce na

przeczekanie gdzieś w fotelu do rana.
Jeśli już wyrzucają Was z barów, nie
traćcie czasu – wpadajcie do „Cafe
Philo”! Jak sama nazwa wskazuje –
będzie bardzo filozoficznie…
Kolejna, tym razem bardziej znana
„afterparterownia”, to „Piękny Pies”.
Zakładam, że wielu z Was zna tą
knajpę, wszak to jedno z ulubionych
miejsc krakowskiej braci studenckiej.
Swoją dużą popularność wśród żaków
zawdzięcza ono przede wszystkim
swojemu niezwykłemu klimatowi. Już
wchodząc do środka zauważycie, że
jest tu inaczej niż w innym pubach na
Rynku. Nie jest to jedna z tych miałkich
i mało ciekawych imprezowni, których
kilka w Królewskim Mieście by się
znalazło. Wystrój klubu jest wybitnie
awangardowy. Nie ma lepszego słowa na
opisanie tego, co znajdziecie w „Pięknym
Psie”. Im dalej, tym wszystko jest
bardziej wyraziste. Jednak jeden kolor
zdecydowanie króluje, jest to namiętna
czerwień. Nie ma tam nijakich barw.
I właśnie taki jest ten klub, oryginalny.
Nic dziwnego, że młodzi ludzie czują
się tam jak ryby w wodzie. Fakt, że lokal
znajdujący się przy Sławkowskiej 6, jest
otwarty do ostatniego gościa, to tylko
jeden z wielu plusów. No i ceny, jak na
Rynek to można powiedzieć, że wręcz
śmieszne. Jesteście już przekonani? Jeśli
nie, to dodam jeszcze jedną wiadomość,
która w szczególności przyda się
imprezującym parom. Mianowicie,
gdzieś w zakamarkach „Psa”, tam, gdzie
oko zwykle nie sięga, znajduje się coś
przeznaczonego właśnie dla Was! Jest
to jedna, malutka sala. A umieszczono
w niej dużą, obszerną kanapę. Idealna dla
targanych namiętnością do siebie ludzi.
Niektórzy mogą co prawda na niej spać,
lecz zapewniam: jest ona przeznaczone
do wyższych celów! Warto więc
wypróbować możliwości sofy. Idealne
dla zmęczonych nocą imprezowiczów.
Jak już pisałem, to wydanie „Klubów
dla studenta” jest ostatnie przed
wakacjami. Były kluby muzyczne, były
moje ulubione lokale, były sportbary,
zakończyliśmy miejscami idealnymi na
„afterparty”. Macie więc pełny przekrój,
nic, tylko korzystać! Tymczasem życzę
efektywnego zakuwania do sesji
i hucznego świętowania jej pozytywnego
zakończenia już w czerwcu. Powodzenia!
Grzesiek Mrawczyński
Zdjęcia pochodzą ze str.: www.knajpy.krakow.pl
www.facebook.com/pages/Kraków-Poland
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Biedny jak student?! Odc. 4
itam po raz ostatni przed wakacyjną przerwą. Juwenalia już za nami,
trzeba otrząsnąć się z szaleństwa, zewrzeć
szyki i przygotowywać do nieuniknionego… Sesja, bo o niej mowa, zbliża się
wielkimi krokami. Naprawdę warto zmobilizować się do nauki i uzyskać wymagane wpisy w terminie. Zapytacie – dlaczego nie rozłożyć obciążenia równomiernie
i nie skorzystać z tzw. kampanii wrześniowej? Otóż, według mojego doświadczenia, spędzanie wakacji z siedzącą gdzieś
z tyłu głowy myślą, że czeka nas egzamin
poprawkowy, nie pozwala na całkowitą
wakacyjną beztroskę, utrudnia relaks.
Każdy posiada własne wyobrażenie
na temat idealnego wypoczynku. Jedni
preferują opcje bierną, czyli wegetacja –
leżenie plackiem przez wolne miesiące.
Inni starają się tak zorganizować wypoczynek, by nie uronić ani sekundy i wykorzystać go na kolekcjonowanie nowych
wrażeń. A ty do której grupy należysz?
Jeśli do tej ostatniej i nad lenienie się
przedkładasz przygodę mam dla Ciebie
propozycje…
Tym razem zachęcam do spełnienia amerykańskiego snu, a raczej snu
o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Większość z nas zna
kogoś, kto już w Stanach był. Wśród moich znajomych opinie na temat ojczyzny
Myszki Miki są skrajnie różne. Jedni twierdzą, że wszystko jest tam większe, lepsze
i że jest to kraina zamieszkała przez super
pogodnych ludzi. Inni, że jest to ojczyzna
megalomanów i społecznych patologii.
Aby rozstrzygnąć, czy prawdziwszy jest
obraz przedstawiony w Modzie na Sukces
czy Boracie, najlepiej byłoby przekonać
się samemu…
Niestety dla Polaków nie jest to takie proste. Jak powszechnie wiadomo,
o zniesienie wiz dla polskich obywateli,
już od dobrych wielu lat starają się nasi
politycy. Jak im idzie wszyscy wiemy… Są
jednak sposoby, dzięki którym dostanie
upragnionego pozwolenia na pobyt i prace jest niemal pewne. Work and Travel
to program nadzorowany przez Departament Stanu USA, skierowany do studentów z całego świata. Blisko 98% wniosków
złożonych o przyznanie w jego ramach
studenckiej wizy J-1, zostaje rozpatrzonych pozytywnie. Powyższy dokument
pozwala na 4 miesiące pracy i dodatkowe 30 dni legalnego pobytu bez prawa
do zarobkowania.
Pierwszy krok ku wyjazdowi za wielką
wodę najlepiej zrobić za pośrednictwem

W
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Internetu. Należy odszukać biuro, za pośrednictwem którego zdecydujemy się
wyjechać. W wyborze najlepiej kierować
się podpowiedziami uczestników programu z poprzednich lat. Śledząc wątki na
forach dotyczących W&T, bez problemu
dopasujesz do siebie najkorzystniejszą
i najpewniejszą ofertę. Następnie należy wypełnić formularz zamieszczony na
stronie organizatora i czekać na kontakt
ze strony konsultanta, który zajmie się
naszym przypadkiem. To z jego pomocą
wybierzemy pracodawcę i przejdziemy
kolejne kroki rekrutacji. On też poinformuje nas, jakie dokumenty powinniśmy
przygotować, by starać się o konkretną
posadę. Najczęściej są to: CV i list motywacyjny po angielsku, zaświadczenie
z uczelni potwierdzające status studenta,
kilka zdjęć, ksero paszportu, który musi
pozostawać ważny minimum pół roku po
planowanej dacie powrotu.
Najczęściej oferowane są zajęcia
związane z gastronomią, hotelarstwem,
bądź pracą w fabryce. To jakie stanowisko otrzymamy, w dużej mierze zależy
od stopnia znajomości języka. Sposobów poszukiwania zajęcia jest kilka. Po
pierwsze możemy wybierać z oferty organizatora, istnieje również możliwość samodzielnego poszukiwania upragnionej
posady. Zdarza się również, że agencja
organizuje coś na kształt targów pracy,
gdzie samemu można porozmawiać
z pracodawcą i podpisać umowę. Średnia stawka w tego typu posadach wacha się miedzy 5-10$ na godzinę. Gdy
będziemy mieli już zapewnioną pracę,
należy postarać się o wizę. Od pośrednika otrzymamy wszelkie potrzebne dokumenty i wnioski, a sami musimy udać się

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.lingvocenter.ru

z paszportem do amerykańskiego konsulatu. Kiedy już ją zdobędziemy, musimy
wystąpić o przyznanie numeru Social
Security (odpowiednik naszego numeru
PESEL i NIP), który jest podstawą legalnej
pracy w USA. Po załatwieniu wszystkich
formalności pozostaje tylko spakować
walizki i szykować się do długiego lotu za
wielką wodę.
Niestety teraz kilka kropel dziegciu
do tej wielkiej amerykańskiej beczki miodu… W wyjazd trzeba sporo zainwestować. Szacunkowy koszt to 5–8 tysięcy
złotych. Na tę kwotę składa się wpisowe
(około 500 zł), opłata za udział w programie (1200 zł.), ubezpieczenie (organizator zapewnia je na 4 miesiące – jeśli
zdecydujemy się pozostać dłużej, musimy je samodzielnie przedłużyć), przelot
do Stanów (1200 – 1700 zł.). Opłaty są
oczywiście uzależnione od biura, za pośrednictwem którego wyjeżdżamy. Sporo
gotówki pochłania również pobyt w USA
do pierwszej wypłaty: opłata za mieszkanie, wyżywienie itp.
Chociaż w wyjazd zainwestować trzeba sporo, naprawdę warto, bo wydatek
zwraca się z nawiązką, a wspomnienia, jakie nam pozostaną, są bezcenne. Zresztą
tylko od nas zależy jak potraktujemy ten
wyjazd. Czy miesiąc, gdy nie będziemy
już mogli legalnie pracować poświęcimy
na podróżowanie i zwiedzanie. Czy też
spakujemy manatki i z odłożonymi dolarami pod pachą wrócimy do kraju. Każdy
sam rozsądzi czy ważniejsze jest być czy
mieć… Pewne jest tylko jedno, że podróże kształcą, a taka wycieczka pozwoli na
naukę nie tylko języka.
Piotr Szczurek
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W góry, w góry miły bracie, tam przygoda czeka na Cię!

Fot. Szymon Nykiel

Fot. Szymon Nykiel

Skawa Środkowa, mała stacyjka gdzieś pomiędzy Krakowem
a Zakopanem. Pociąg stoi już tutaj nadzwyczaj długo. Na zewnątrz spora grupa młodych osób, charakterystycznie ubranych
w jednakowe, czerwone koszulki. Raz po raz słychać gromki śmiech,
cały czas ktoś śpiewa w rytm gitary i bębnów, a niektórym zdarzyło
się nawet beztrosko zasnąć w promieniach słońca na pobliskiej łące.
Kolejni podróżni zaczynają z ochotą przyłączać się do tej sielanki. W
rozbawionym tłumie ganiają gdzieś najmłodsi pasażerowie, wyraźnie
zafascynowani panującą tutaj atmosferą. Po chwili, także i oni mają
już na sobie owe charakterystyczne czerwone koszulki. To już ponad
godzina takiego leniuchowania, jednak wyraźnie nikt nie zdaje się
być tym faktem przejęty, dla większości podróżnych czas jakby zatrzymał się w miejscu… przynajmniej na najbliższe kilka dni.
W końcu lokomotywa zostaje naprawiona, a maszynista z dumą
daje sygnał do odjazdu. Napis na koszulkach zdradza, że te uśmiechnięte twarze to studenci AWF-u zmierzający właśnie na Wiosenny
Rajd na Orientację PTTK w Gorce.
Pociąg rusza w dalszą drogę, ale nie znaczy to, że ta beztroskość
została gdzieś tam w oddali, teraz to wszystkie wagony tętnią muzyką i śpiewem, a w powietrzu unosi się radosna atmosfera, którą
zdaje się oddychać już nawet sam Pan konduktor.
Z każdą kolejną stacją w pociągu robi się co raz mniej tłoczno,
a to za sprawą wysiadających co jakiś czas małych grupek studentów udających się na szlak. Wszystko to po to, aby na koniec dnia
spotkać się wspólnie na Turbaczu i przy ognisku podzielić się swoimi
wrażeniami z wędrówki. Tej nocy w górach znów niesie się melodia
gitar, bębnów i niekończących się śpiewów.

To świetna okazja do integracji i zawarcia nowych znajomości.
Co prawda spora część osób to dobrzy znajomi, a nawet przyjaciele.
To jasne! Znają się świetnie z poprzednich rajdów, bo kto raz pojechał w góry z PTTK, ten rzadko kiedy odmówi sobie następnego
wyjazdu, no chyba że zabraknie już dla niego miejsca, bo z wypadu
na wypad chętnych jest co raz więcej.
Nie samymi górami jednak żyje człowiek, dlatego też jednym
z ostatnich wydarzeń organizowanych przez nasze uczelniane koło
PTTK była impreza pod hasłem „Raftig z PTTK”. Co prawda, wyjazd
też w góry, bo cała akcja odbywała się w Pieninach, ale tym razem już trochę w innym celu, bo wybraliśmy się tam, aby wspólnie
uczestniczyć w spływie raftingowym przełomem Dunajca. Zabawa
była przednia a uśmiechów nie brakowało, i to pomimo mokrych
ubrań. Co odważniejsi pokusili się nawet o kąpiel w Dunajcu. Trzeba przyznać, że wyczyn to godny uwagi, bo kwiecień do najcieplejszych miesięcy nie należy, ale – jak widać – w imię dobrej zabawy
można się zmobilizować do wielu rzeczy.
No tak, ale skąd się biorą te wszystkie wyprawy? Żeby dotrzeć do
ich źródła, należy zajrzeć do pawilonu IV na naszej uczelni. To tam
w tzw. undergroundzie, w pokoju nr 2 grupa zapaleńców skrzętnie
je przygotowuje i dba o ciekawy program każdej z nich. Zapewne
nieraz zdarzyło wam się natrafić na plakat informujący o kolejnym
wyjeździe pod szyldem PTTK. Nie ma więc co się zastanawiać, tylko
pakować plecak i w drogę! Rajd z PTTK to naprawdę obowiązkowa
pozycja dla każdego studenta AWF-u.
Kto był ten wie, a kto nie był… niech żałuje.
Bolo

INICJATYWA GODNA POCHWALENIA
Nie od dziś wiadomo, że jeśli ktoś profesjonalnie zajmuje się
konkurencjami zimowymi, ciężko jest mu pogodzić treningi z nauką
na wyższej uczelni. Rok akademicki pokrywa się bowiem z przygotowaniami i całym sezonem. Brakuje zatem czasu na na wszystkie
wykłady i zajęcia, czytanie, a co za tym idzie, zdobywanie zaliczeń.
Teraz powinno być łatwiej. Władze naszej Uczelni, chcąc iść takim
osobom na rękę, utworzyły Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
w Zakopanem.
Kształcenie w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym będzie się
odbywało na kierunku Sport. Na stronie internetowej naszej Akademii
możemy przeczytać, że jego celem „jest przygotowanie studentów
do samodzielnego, kreatywnego prowadzenia szkolenia sportowego
w zakresie sportów zimowych oraz stworzenie bazy specjalistów o odpowiednich, zgodnych z aktualnymi tendencjami wiedzy i wymogami
Unii Europejskiej kwalifikacjach, niezbędnych dla rozwoju tych dyscyplin w Polsce. Celem także jest stworzenie optymalnych warunków
do łączenia nauki z uprawianiem sportu na wysokim poziomie oraz
przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.”.

Lokalizacja Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego również
nie jest przypadkowa. Zakopane to wszak stolica sportów zimowych
w Polsce. Jego infrastruktura do uprawiania tych dyscyplin sportowych
jest zdecydowanie najlepsza w naszym kraju. Możemy tu wymienić
chociażby trasy do narciarstwa zjazdowego i biegowego, skocznie,
sztucznie lodzony tor łyżwiarski, trasę biegową i strzelnicę biathlonową
w pobliskim Kościelisku. Dodatkowo świetne zaplecze Zakopiańskiego
Centrum Dydaktycznego i tamtejszego COS-u. To wszystko sprawia,
że wszyscy, którzy zdecydują się na takie studia, na pewno nie będą
narzekać na obiekty, na których przyjdzie się im uczyć i trenować.
Inicjatywę władz krakowskiej AWF na pewno trzeba pochwalić.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia życie wszystkim studiującym sportowcom. Pozostaje więc tylko zachęcić ich do podjęcia
nauki, co zresztą ma miejsce. Dzięki obecności wśród nas sportowców wzrasta również prestiż Uczelni, gdyż każdy zdobyty przez nich
medal jest powodem do wielkiej dumy. A takich powodów nigdy
za mało.
Grzesiek Mrawczyński
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Dlaczego warto odwiedzić Kraków w wakacje?
Przed nami ostatnia prosta roku akademickiego. Finisz, jak zwykle, bardzo intensywny – letnia sesja, ale później zasłużony
odpoczynek, od nauki przynajmniej. W
wakacje rozjedziemy się do domów, ale
Kraków kusi na rozmaite sposoby, żeby
zaglądnąć tutaj jeszcze przed wrześniem.
Wróć! Październikiem oczywiście.
Zajęcia dydaktyczne trwają do 11
czerwca, a kolejne dwa tygodnie to sesja.
Jednak jeszcze przed 25 czerwca dużo
dzieje się w Krakowie i nie wypada o niektórych wydarzeniach nie wspomnieć.
10 czerwca, kiedy to trzeba uważać na
przechadzającego się po mieście lajkonika, rozpocznie się Festiwal Sztuk Wizualnych „Art Boom”. Trwał on będzie do 24
czerwca, a niektóre ulice Krakowa zmienią się wówczas w galerie nowoczesnych
i niekiedy kontrowersyjnych dzieł sztuki.
18-20 czerwca to data III GP Polski
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn rozgrywanego na obiektach Wandy, podczas którego podziwiać będzie można najlepsze
rodzime dwójki w tej dyscyplinie.
Noc z 18 na 19 czerwca będzie w tym
roku też Nocą Teatrów, podczas której
można będzie nieodpłatnie obejrzeć najciekawsze spektakle sezonu, porozmawiać
z aktorami oraz zwiedzić pomieszczenia,
na co dzień dla widzów niedostępne.
Już pierwszego dnia po oficjalnym
końcu sesji, czeka nas gratka nie lada. W
pięknej scenerii, bo na Bulwarach Wiślanych, u podnóża Wzgórza Wawelskiego
odbędą się Wianki Krakowskie. Tego samego dnia rozpocznie się na Kazimierzu
Festiwal Kultury Żydowskiej trwający do
4 lipca. W jego trakcie organizowane będą
liczne warsztaty, wykłady, spektakle i koncerty przybliżające kulturę narodu żydowskiego.
Lipiec to z kolei wyjątkowy czas dla fanów jazzu w Krakowie. Wszystko zacznie
się w pierwszą niedzielę miesiąca imprezą zwaną „niedzielą orleańską”. Na rynku
swoje popisy dadzą różne bandy jazzowe,
a następnie ulicą Floriańską przejdzie kolorowa i huczna parada. Tym samym rozpocznie się Letni Festiwal Jazzowy organizowany przez Piwnicę pod Baranami,
trwający do 18 sierpnia. Co wieczór będzie można wysłuchać koncertów różnych
artystów specjalizujących się w tej odmianie muzyki.
Dodatkowo, noc z 17 na 18 jest Krakowską Nocą Jazzu, podczas której, nieodpłatny wstęp zaoferuje wiele klubów na
Kazimierzu i Rynku Głównym.
11 i 12 lipca to z kolei uczta dla fanów
ciężkiego grania. W hali „TS Wisła” swoje
koncerty da kilkanaście rockowych i metalowych kapel z Apocalipticą na czele.
Wcześniej jednak, bo między 8 a 11
lipca, Kraków gościł będzie kilkadziesiąt
grup teatralnych z całego świata, które
zjadą się na Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych. Swoje spektakle będą
one wystawiać na placach i ulicach centrum miasta.
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Do czerwoności powinniśmy zostać
rozgrzani 17 i 18 lipca, kiedy to, podczas
Międzynarodowej Gali Sztuk Pirotechnicznych na Błoniach Krakowskich, o Złote Pyromachiny będą walczyć najlepsi artyści tworzący sztukę za pomocą ognia.
Od 24 lipca do 1 sierpnia trwał będzie Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. Może nie brzmi to nadzwyczaj
zachęcająco, ale, jak twierdzą organizatorzy, jest to jedyne tego typu wydarzenie
na świecie. W jego trakcie w zabytkowych
lokalizacjach miasta (m. in. na Wawelu
i w Willi Decjusza) odbywać się będą liczne spektakle, wystawy, a także warsztaty
starające się ożywić tradycję tańców dworskich.
Przez trzy kolejne dni, do 1 sierpnia
odbywać się będzie też Festiwal Muzyki
Tradycyjnej „Rozstaje”. Na Rynku Głównym, w Filharmonii Krakowskiej oraz Rotundzie usłyszeć będzie można muzykę
etniczną z różnych zakątków świata oraz
inspirowaną nią muzykę wszystkich innych
gatunków, od muzyki elektronicznej, przez
rockową, aż po klasyczną.
Pierwszy tydzień sierpnia to czas na
największy wyścig kolarski w Polsce. 7
sierpnia będzie okazja, aby przyjrzeć się
finiszowi najlepszych kolarzy w Grodzie
Kraka, gdyż ostatni etap wiedzie z Nowego Targu właśnie do Krakowa.
21 i 22 sierpnia odbędzie się jedna
z największych imprez muzycznych nad
Wisłą – Coke Live Music Festival. W tym
roku mocne uderzenie zapewnią przede

wszystkich kapele rockowe, takie jak Muse
i 30 Seconds To Mars. Fani muzyki elektronicznej będą mogli podziwiać występ
The Chemical Brothers, a kolejną z zaproszonych gwiazd z zagranicy będzie zespół
N.E.R.D. Na terenach Muzeum Lotnictwa
Polskiego zjawi się oczywiście też cała
masa uznanych, krajowych artystów.
We wrześniu, kiedy niektórzy (oby
było ich jak najmniej) studenci będą musieli wrócić na AWF, inni będą mogli, na
przykład pójść na Sacrum Profanum między 13 a 20 września. Jest to festiwal prezentujący muzykę współczesną z jednego
konkretnego rejonu świata, a prezentuje ją
w ciekawych miejscach, takich jak fabryka Oscara Schindlera, Muzeum Inżynierii
Miejskiej lub w halach przemysłowych
Huty im. Sendzimira. Głównym artystą
tegorocznej edycji będzie Jónsi – lider islandzkiej grupy Sigur Rós.
Kalendarium wakacyjnych imprez jest,
jak widać, bogate. Tym bardziej, iż mnóstwo będzie też mniejszych wydarzeń,
nieco zabawnych (jak marsz jamników,
czy festiwal pierogów), niezwykle efektownych (choćby Małopolski Piknik Lotniczy), a także bardziej poważnych (Muzyka
w Starym Krakowie, Lato Operowe). Kiedy
więc będziecie odpowiadać sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie:
co chcecie robić w wakacje? Weźcie pod
uwagę powrót do Krakowa, mimo iż może
kojarzyć się Wam ze studiami i nauką.
Filip Fryc

„Uczelnia na wesoło”
Zajęcia z piłki ręcznej. Grupa zachowuje się w coraz mniej zdyscyplinowany
sposób. Prowadzący traci cierpliwość i wybucha: „Przestańcie robić sobie żarty na zajęciach! Piłka ręczna to jest sport przez duże K!”
Zajęcia z anatomii. Jeden ze studentów, który powtarzał pierwszy rok, właśnie nie
zaliczył kolejnego kolokwium. Prowadzący zwraca się do niego: „Niech się Pan nie załamuje. Na pierwszym roku najtrudniejsze są pierwsze trzy lata, później jest już z górki.”
Zajęcia z teorii WF-u. Prowadzący czyta wyniki z kartkówki, ale przy jednym
nazwisku się zatrzymuje: „Z Panem mam mały problem. Napisał Pan za mało, żeby
zaliczyć, ale też za dużo, żeby nie zaliczyć, więc proszę przyjść na dyżur to zaliczyć”.
Zajęcia z nowoczesnych form gimnastyki prowadzone są przez jedną ze studentek. Jedno z ćwiczeń objaśnia ona następująco: „Wykonujemy lift z równoczesnym
ugięciem łokci w kolanach.”
Wilk spotyka w lesie zająca.
– Co ty tam tak piszesz zając?
– Pracę magisterską.
– Na jaki temat?
– „O wyższości zająca nad wilkiem”.
Rozzłoszczony wilk rzuca się na zająca i wpadają w zarośla. Słychać odgłosy szamotaniny, a po chwili poobijany wilk ucieka z lasu, natomiast zając spokojnie wychodzi
z niedźwiedziem z zarośli i mówi:
– Bo widzisz wilku, nie liczy się temat pracy tylko promotor.
Filip Fryc
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