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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce, ostatni w
tym roku akademickim, numer uczelnianego czasopisma. Kończąc ten rok
pora na małe podsumowanie. Cieszę
się, że udało nam się wytrwać razem
kolejne miesiące. Nowa redakcja „Pulsu” tworzy go już dwa lata. Przez ten
czas zbieraliśmy od Was uwagi dotyczące naszego pisma. Mówiliście czego
brakuje, o czym warto napisać, jakie tematy Was interesują,
a także jakich w ogóle nie poruszać, gdyż mówiąc kolokwialnie, po prostu nie warto zawracać sobie nimi głowy. W tym
miejscu, wydaje mi się, możemy się pochwalić, że te opinie
w przeważającej większości były pozytywne. Być może nie
wszystkie sugestie, czy krytyczne uwagi do nas dotarły, bądź
Ci, którzy je wypowiadali nie mieli odwagi, by o nich donieść,
ale to nie czas i miejsce, by się nad tym faktem zastanawiać.
Jedno na pewno warto podkreślić, że „nowy Puls” spotkał się
z uznaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników
Uczelni.
W 39 numerze „Pulsu” trochę sportu i nie tylko. Fani piłki
nożnej zapewne z zainteresowaniem przeczytają artykuł „Trener przygotowania fizycznego – ważna funkcja w systemie
szkolenia sportowego” oraz wywiad z Alanem Nixonem, który gościł na naszej Uczelni. Dla miłośników sportu i nowych
wrażeń „Wspinaczka – twój pierwszy raz.” Zaglądnijcie do
tego tekstu, jeśli chcielibyście spróbować czegoś innego, a ze
wspinaczką nie mieliście jeszcze do czynienia. Czytelników,
którzy nie mają jeszcze planów na wakacje zachęcam do
zapoznania się z „Viva Barcelona”. W nim znajdziecie sporo
informacji praktycznych dotyczących podróży do słonecznej
Hiszpanii.
Przed Wami wakacje. Dla jednych czas odpoczynku, relaksu po ciężkiej i intensywnej nauce, dla innych, mających
trochę mniej szczęścia to kilka tygodni na nadrobienie zaległości, by powalczyć wrześniową porą o swój byt na tej Uczelni. Wśród naszych Czytelników zapewne są i tacy, którzy kończą edukację i rozpoczynają kolejny etap w swoim życiu. Im
życzymy sukcesów we wszelkich planach zawodowych. By
oglądając się wstecz, pamiętali tylko te dobre chwile spędzone na krakowskiej AWF.
Paulina Janowiec-Kapłon
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AWF KRAKÓW
NUMEREM 1 W POLSCE
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zajęła pierwsze miejsce w rankingu szkół
wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw – 2011 jako najlepsza
uczelnia wśród akademii wychowania fizycznego.
Perspektywy i Rzeczpospolita przygotowują co roku ranking szkół wyższych. Niestety od kilku lat zajmowaliśmy końcowe pozycje na owych listach, a w ubiegłym roku nasza
Uczelnia znalazła się na ostatniej lokacie.
Władze naszej Uczelni starały się zrobić wszystko, by tę
sytuację zmienić. Udało się!
W tym roku Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie zajęła zaszczytne 1. miejsce w rankingu pokonując
tym samym Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.
Pokonać zeszłorocznego lidera nie było łatwo. Na ocenę składały się prestiż 25% (m.in. preferencje pracowników,
uznanie międzynarodowe, wybór olimpijczyków), innowacyjność 5% (m.in. pozyskane środki z UE), potencjał naukowy 15% (m.in. nasycenie kadry osobami o najwyższych
kwalifikacjach), efektywność naukowa 30% (m.in. rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe), warunki studiowania
10% (m.in. osiągnięcia sportowe, dostępność dla studentów
kadr wysokokwalifikowanych), umiędzynarodowienie 15%
(m.in. programy studiów prowadzone w j. obcych, studiujący
w językach obcych, wymiana studencka).
Pierwsze miejsce krakowskiej AWF to wspólny sukces.
Możemy więc sobie tylko życzyć, by pozycję lidera wśród
AWFów w Polsce utrzymać nie tylko w przyszłym roku, ale
i w kolejnych latach.
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Fot. Źródło internetowe

Mogę, chcę,
potrafię,
czyli rozmowa z Katarzyną Rogowiec
które chcą i powinni zaprezentować. O tym właśnie podczas jednej
z uroczystości na Akademii Wychowania Fizycznego zdarzyło jej się
opowiadać.
Sport i turystyka
Katarzyna Rogowiec to osoba nietuzinkowa, wybitna sportsmenka
(dwukrotnie zdobyła złoto na igrzyskach paraolimpijskich w Turynie
i brąz na Paraolimpiadzie w Vancouver), zasłużona w walce o prawa
ludzi niepełnosprawnych, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, uczestniczka wyprawy trekkingowej na Kilimandżaro w 2008 roku i Ambasador Akademii Przyszłości. Wspaniałych
wyników sportowych i sukcesów życiowych można by w przypadku tej
wyjątkowej osoby wymieniać jeszcze wiele. Przede wszystkim jednak
należałoby powiedzieć, że Katarzyna Rogowiec to wspaniały, serdeczny
i życzliwy drugiemu człowiek. Pozytywnie nastawiona do świata i pełna
wigoru idzie przez życie z uśmiechem. To osoba bardzo charyzmatyczna i niezwykle silna psychicznie, ale jak sama mówi, tej siły musiała się
dopiero nauczyć. Pomogli jej w tym przede wszystkim rodzice.
Mogę, chcę, potrafię
Mając trzy lata w tragicznych okolicznościach straciła obie ręce.
Nie jeden człowiek po takiej traumie być może nigdy nie przystosowałby się do „normalnego” życia w społeczeństwie, ale nie Katarzyna
Rogowiec. Na każdym kroku udowadniała, że stać ją na dużo więcej
niż myślą i mówią inni. Dorastała w małej miejscowości wśród ludzi
pełnosprawnych i tak też chciała być postrzegana i traktowana.
– Szczęście w nieszczęściu, że tych traumatycznych wydarzeń
sprzed lat nie pamiętam. Nie pamiętam jak to było mieć ręce i się
nimi posługiwać – jedząc, pijąc. Wszystkiego musiałam uczyć się na
nowo już bez nich – mówi Kasia.
Często podaje przykład, kiedy sama swoimi krótkimi rękami sadziła ziemniaki. Teraz wspomina to ze śmiechem mówiąc, że było
to coś w rodzaju wczesnego, nieświadomego treningu przed późniejszym uprawianiem wyczynowego sportu, ale w rzeczywistości próba udowodnienia, że „mogę, chcę, potrafię”.
Rogowiec swoją postawą zarówno w sporcie jak i poza nim
udowadnia, że ludzie niepełnosprawni nie muszą być skazani na
porażki. Wręcz przeciwnie. Drzemią w nich ogromne możliwości,

Na pytanie o to, jakie wartości stanowią dla niej sport i turystyka
odpowiada bez wahania, że w jej przypadku należy absolutnie obie
te rzeczy rozgraniczyć.
– Sporty, które uprawiam to paraolimpijskie narciarstwo biegowe i paraolimpijski biathlon. Obie dyscypliny traktuję jako pracę wynikającą z mojej pasji, którą je darzę. Ów sport to w tym przypadku
regularny ciężki trening z nastawieniem na osiągnięcie zakładanego
celu. Pasja przeplatająca się z trudem pracy treningowej i startów
daje siłę do pokonywania bólu i dostarcza satysfakcji. Jest to dla
mnie praca, którą wykonuję z zaangażowaniem i pasją.
Na początku sport był dla niej sposobem na realizowanie zainteresowań – fascynacji ruchem, dostarczał możliwości „odkrycia przed
światem” niepełnosprawności, a zarazem swego rodzaju rozładowania emocji. Z czasem dochodziły kolejne elementy np. radość ze
zwycięstwa, lepsze samopoczucie, ładniejsza sylwetka, rozwijanie
się w obszarze kontaktów międzyludzkich, mediów, umiejętności
pracy w międzynarodowym środowisku itp.
Zupełnie inaczej traktuje ona turystykę. O ile sport to dla niej
przede wszystkim praca, o tyle turystyka jest formą odpoczynku od
niego. Czas wolny spędza jednak także w ruchu, ale już na zupełnie innych zasadach. Nie liczy się tu dobry czas, wynik, zabieganie
o sponsorów. Miejsce tego wszystkiego zajmuje relaks. Paraolimpijka
dużo podróżuje, poznaje inne kultury, ludzi dzieląc się z nimi doświadczeniami. Spędza także czas z przyjaciółmi, rodziną i mocno
angażuje się społecznie.
Świadomość wyboru
Rogowiec podkreśla, że znaczenie ma dla niej wiara w zmienianie świadomości społecznej w kwestii równego dostępu wszystkich
obywateli do aktywności życiowych (w tym przypadku do wyczynowego uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne). Czuje też
ogromną chęć i potrzebę walki z nieświadomością i dyskryminacją
tych osób.
Na pytanie jak rozumie pojęcie „drogi” w odniesieniu do życia
człowieka odpowiada, że droga to właśnie życie i co na tej drodze
dostrzeżemy, przy czym się zatrzymamy zależy od nas. Podkreśla,
że jeżeli podchodzimy świadomie do wyborów to określimy obszary tego życia indywidualnie dla nas istotne i niosące satysfakcję.
Na różnych jego etapach życia wartościujemy potrzeby i układamy
priorytety. Reagujemy na pojawiające się sytuacje i często musimy
się do nich dostosować. Jak sama stwierdza, jej w życiu też bywa
ciężko, ale musi się otrząsnąć i chcieć iść małymi krokami do przodu. Pomaga jej w tym na pewno osobowość i charakter, ale też
wspierający ludzie.

Fot. Źródło internetowe

O niepełnosprawnych w Polsce
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Rogowiec mówiąc o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
zaznacza, że jest inaczej niż było, bo jest więcej adaptacji architektonicznych, technicznych i infrastrukturalnych, ale ciągle brak „świadomej” świadomości społecznej. Podkreśla, że nie ma miejsca faktyczne zrozumienie tematu
– Liczby wskazują na ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych
czyli kogo? Ilu w tym cukrzyków, epileptyków, chorych na choroby
układu krążenia a ilu na choroby układu trawiennego, itd. Jak te

Sylwetki/Sport
określone dolegliwości przekładają się na
obszary życia np. na zatrudnienie, pracę,
samodzielność, codzienne funkcjonowanie? Ile w tym osób w wieku produkcyjnym?
Ile w tym niepełnosprawności wynikającej
z podeszłego wieku? Zaledwie ok. 20 tys. to
osoby korzystające z wózka przy przemieszczaniu się (ok. 3%), a obraz osoby niepełnosprawnej to w większości wyobrażenie
osoby „na wózku”.
Dodaje, że bardzo brakuje jej w tym
obszarze mediów, które jako jedne z najważniejszych mogą ten stan zmieniać przez
urealnienie obrazu i upozytywnienie.
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SREBRNY DUBLET DRUŻYNOWY

Fot. Źródło internetowe

Rozmawiała Justyna Pajdak

Srebrne medale dla kobiecej i męskiej
drużyny AWF Kraków w Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych.
Brązowy medal indywidualnie dla Adrianny
Pałki na dystansie 3 kilometrów.
Rozgrywane w Łodzi Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych zakończyły się sukcesem reprezentacji AWF
Kraków. Bardzo dobre wyniki indywidualne
podopiecznych dr Wacława Mirka, opiekuna
reprezentacji uczelni w biegach przełajowych,
przełożyły się na drugie miejsca w drużynowych klasyfikacjach Mistrzostw.
Panie zajęły drugie miejsce na podium tuż
za reprezentacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, tracąc do
zwyciężczyń zaledwie 5 punktów w klasyfikacji generalnej. Panowie uplasowali się tuż za
reprezentacją Akademii Górniczo-Hutniczej.
Tutaj strata wyniosła 8 punktów.
Najlepszy indywidualny wyniki osiągnęła
Adrianna Pałka, studentka V roku, zajmując 3
miejsce na dystansie 3 kilometrów. Do zwyciężczyni zabrakło jedynie 9 sekund. Warto zauważyć, że na tym dystansie, w pierwszej piętnastce
znalazły się jeszcze trzy zawodniczki AWF Kraków: Maria Sławik (6 miejsce), Anna Wolarek
(9 miejsce) oraz Kamila Hayder (14miejsce). Są
to bardzo dobre rezultaty, biorąc pod uwagę,
że w tej konkurencji wystartowało ponad 180
zawodniczek z całej Polski. Na bardzo dobry
wynik w drużynie miała także wpływ postawa
Reginy Kulki, która zajęła 10 miejsce w grupie
81 startujących na 6 kilometrów.
Wśród mężczyzn na dystansie 4,5 kilometra
znalazło się czterech reprezentantów AWF Kraków. Wszyscy ukończyli bieg w pierwszej trzydziestce, spośród 183 startujących. Jarosław Stec
(6 miejsce), Kamil Kos (12 miejsce), Filip Muszyński (15 miejsce) oraz Marek Kawik (28 miejsce). W rywalizacji na 9 kilometrów, 19 miejsce
zajął Marcin Niezgoda, zostawiając za swoimi
plecami ponad 100 innych zawodników.
Zawody zorganizowane przez KU AZS
Politechniki Łódzkiej przyciągnęły reprezen-

tantów uczelni wyższych z całej Polski. Jak informował Przemysław Jagielski, prezes klubu
uczelnianego, do zawodów w Parku 3 Maja
zgłosiło się około 350 zawodniczek i 400 zawodników. Impreza zgromadziła reprezentacje 70 uczelni.
Zawody słyną z bardzo dobrej organizacji, a w szczególności przygotowania trasy,
co podkreślał trzykrotny zwycięzca biegów
na krótszym dystansie wśród panów – Michał Bernardelli, z SGH Warszawa. Rangę
imprezy podniosła obecność na starcie biegu na 4,5 kilometra Adama Kszczota – tegorocznego Halowego Mistrza Europy na
800m. Nasz medalista wspominał początki
swojej kariery, związane właśnie z biegami
przełajowymi.
Bartosz Kołodziej

Fot. www.azs.p.lodz.pl

Rogowiec ma wyznaczone konkretne
cele na przyszłość, a związane są głównie ze
sportem.
– Myślę/marzę o możliwościach przygotowywania się w dobrych warunkach, na
dobrym poziomie do występów na Igrzyskach w Sochi w 2014 r. Do tego potrzebne
są pieniądze, też sponsorskie, bo budżetowe środki i procedury na to nie pozwalają.
A za przygotowaniami kryją się zwycięstwa
w rywalizacji medalowej tak na Igrzyskach
jak i w drodze na nie.
Na pytanie, co chciałaby powiedzieć
osobom niepełnosprawnym, które nie do
końca potrafią odnaleźć się w trudnej dla
nich rzeczywistości i przez swoje kalectwo
nie doszukują się sensu życia pewnie odpowiada, że każda sytuacja jest indywidualna.
– Ja jestem realistką i tak staram się rozważać życiowe sytuacje. Po upadkach próbuję się podnosić i zauważać w życiu szanse
dla siebie. Staram się wiązać działanie z tym
co lubię, choć czasami „spuszczam z tonu”,
bo zmusza mnie do tego rzeczywistość.
Mam obawy, ale walczę ze sobą nad przełamywaniem ich i czasami udaje się po trudach osiągać niektóre cele.

Fot. Paweł Potoczek

O przyszłości
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Alan Nixon – irlandzki szkoleniowiec piłki nożnej, licencjonowany
trener UEFA PRO. Alan podróżuje
po świecie i prowadzi szkolenia dla
trenerów piłki nożnej oraz młodych
piłkarzy. Jest osobą głęboko wierzącą w Boga, zaś football jest jego pasją. W naszym kraju odbył kilkanaście
spotkań z trenerami, piłkarzami i studentami AWF. Wiosną bieżącego roku
gościł na AWF Krakowie - na zaproszenie Duszpasterstwa Akademickiego
AWF i organizacji Athletes in Action.

Fot. Andrzej Sagalara

– Jak mógłbyś opisać krótko swoją
karierę jako zawodnik i jako trener?
– W Irlandii byłem zawodnikiem
Glentoran FC z Belfastu, jednak w wieku 24 lat doznałem poważnej kontuzji
kolana, w efekcie czego zakończyłem
karierę zawodniczą i zająłem się pracą w roli szkoleniowca. Przez ostatnie
10 lat prowadziłem szkolenia w wielu
krajach. Odwiedziłem około 25 krajów,
w których pracowałem dla wielu różnych federacji piłkarskich. Na co dzień
mieszkam w Irlandii, ale dużo podróżuję. W tym roku odwiedzę jeszcze Zimbabwe, Zambię, Kamerun, Ukrainę,
Albanię i Polskę. W wielu krajach jest
duże zapotrzebowanie na profesjonalnych szkoleniowców i właśnie tam
staram się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami. W każdym kraju spędzam
określony czas, jednak zawsze miło
wrócić choć na chwilę do domu.
– Największe osiągnięcia w karierze zawodniczej i trenerskiej?
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– Jako zawodnik zdobywałem głównie
trofea na poziomie lokalnym. Natomiast
głównym osiągnięciem trenerskimi było
zdobycie licencji UEFA PRO w dość młodym wieku, a także współpraca z wieloma trenerami narodowych reprezentacji
w Afryce. Licencja UEFA PRO jest najwyższym stopniem trenerskim, a jej zdobycie
zajmuje w Irlandii około 10 lat i wymaga
zaliczenia wielu etapów kształcenia.
– Możesz wskazać kilka pozycji
książkowych o tematyce trenerskiej,
które mógłbyś zarekomendować młodym trenerom piłki nożnej?
– Jako pierwszą pozycję mógłbym
wskazać Biblię, którą uważam za główną pozycję pomagającą zrozumieć sport
w ujęciu całościowym. Zawiera ona
wiele wskazówek dotyczących rozwoju
duchowego, cech charakteru i rozwoju
fizycznego człowieka.
Jeżeli chodzi o książki typowo trenerskie, związane z techniką i taktyką piłki
nożnej, to uważam, że młodzi trenerzy
powinni przeczytać jak najwięcej pozycji. Należy jednak zawsze pamiętać
o najważniejszej rzeczy – stałym rozwijaniu i kształtowaniu własnej filozofii trenerskiej w oparciu o przeczytane
pozycje, czy też własne obserwacje zawodników na treningach. Wizualizacja
jest niezwykle istotna. Więcej możesz
nauczyć się podpatrując profesjonalnych
zawodników na treningach, czy też obserwując ich zachowanie przedmeczowe
i w trakcie meczu. Książki bywają trudne,
natomiast obserwacje wizualne łatwiej
pozwalają zrozumieć istotę rzeczy.

Fot. Andrzej Sagalara

Irlandzki szkoleniowiec piłki nożnej na AWF

– Jakich rad udzieliłbyś młodym trenerom, aby wzmocnić ich wiarę w szansę odniesienia przyszłych sukcesów?
– Młodzi trenerzy muszą położyć
duży nacisk na wdrożenie własnej osobowości do pracy trenerskiej. Muszą
trenować zawodników w inny sposób
od tego, w jaki odbywało się to w minionych latach, ponieważ sposób gry w piłkę nożną zmienił na przestrzeni ostatnich
lat i nadal się zmienia. Oczywiście mogą
się wzorować na praktykach wyniesionych z przeszłości, ale powinni odstąpić
od tego, co uległo zmianie i porzucić te
elementy, które nie są już aktualnie istotne i zastąpić je nowymi.
Współczesna praca trenerska powinna
być oparta na celowości zadań. Zamiast
nakazywać bez uzasadnienia zawodnikowi „zrób to”, powinieneś mu dokładnie wyjaśnić zamierzony cel określonego
działania. Tym sposobem pomożesz mu
lepiej zrozumieć istotę działania i umożliwisz samodzielne dążenie do osiągnięcia
zamierzonego celu. Osobiście określam
to, jako „nadawanie mądrości zawodnikowi”. Trenerzy w przeszłości mieli tendencję do wykrzykiwania w złości i wymachiwania rękoma przy linii bocznej
boiska. Te zachowania wkrótce przeminą,
ponieważ zawodnicy nabywają wiedzę
na temat taktyki prowadzenia walki sportowej i zaangażowanie trenera w przebieg
gry na boisku sukcesywnie maleje (…).
Rozmawiał Andrzej Sagalara
(Fragm. wywiadu. Cały wywiad można
przeczytać w czerwcowym numerze
„Magazynu Trenera”).
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Trener przygotowania fizycznego
– ważna funkcja w systemie szkolenia sportowego

Fot. Krzysztof Paja

– W dawnych czasach był jeden trener
od przygotowania fizycznego i innych rzeczy. Starał się pracować ze specjalistami
z Akademii Wychowania Fizycznego m.in.
prof. Aleksandrem Tyką, Adamem Żuchowiczem, Jerzym Wnorowskim. – mówi
Piotr Kocąb. Dzisiaj ma określoną ilość zajęć. Poprawia różne elementy, pracuje np.
nad biegiem.
– Trener przygotowania fizycznego przejmuje przygotowanie merytoryczne. Przy
nim odbywa się praca nad siłą, szybkością,
wytrzymałością – dodaje Lucjan Franczak.
Jakie ma obowiązki? Opracowuje rozgrzewki, dba o przygotowanie kondycyjne
sportowców, czuwa nad fizjologią zawodnika. Przygotowuje zawodnika do sezonu,
a w okresie startowym kontroluje go.
– Czy jest potrzebny? – pyta Kocąb. Niezbędny w dzisiejszej piłce przy obecnym jej

Fot. Krzysztof Paja

Trener przygotowania fizycznego. Z kim
pracuje, za co odpowiada, co kontroluje,
jakie ma zadania do zrealizowania. Dalej...
co zrobić, by nim zostać i kto nim może
być. Pytania same nasuwają się, kiedy słyszymy: trener przygotowania fizycznego.
Odpowiedzi na nie postanowiliśmy poszukać u Piotra Kocąba – zastępcy Dyrektora ds. sportowych w krakowskiej Szkole
Mistrzostwa Sportowego oraz Lucjana
Franczaka – koordynatora ds. szkolenia
w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.
Dlaczego właśnie o trenerze przygotowania fizycznego? Na naszej Uczelni ruszają studia podyplomowe przygotowujące do
pełnienia tej funkcji, ale o tym na kolejnych
stronach w wywiadzie z mgr Jerzym Uzarowiczem.

Lucjan Franczak
tempie. To istotna funkcja w okresie dziecięcego i dorosłego szkolenia. Trener przygotowania fizycznego odpowiada za technikę,
poprawne bieganie, pokaz ćwiczeń koordynacyjnych. Odpowiedzialny jest za poprawę różnych elementów. Prowadzi treningi
zwłaszcza w okresie zimowym.
– Jak piłkarz, używając potocznego języka, się „zajedzie”, to właśnie trener przygotowania fizycznego ponosi za to odpowiedzialność – tłumaczy Franczak.
– Jest ważną częścią drużyny – mówi
Kocąb. Na podstawie jego działania trener
główny podejmuje decyzje. Trener główny
i ten od przygotowania fizycznego razem

Piotr Kocąb

analizują oraz kontrolują i konsultują się. Takim przykładem fachowca zajmującego się
przygotowaniem fizycznym jest Andrzej Bar
w Wiśle. Wszystko musi współgrać (biomechanika, fizjologia, anatomia). Trener musi
znać zawodników, żeby wykorzystać optymalnie ich potencjał, predyspozycje. Celem
jest przygotowanie.
Lucjan Franczak przyznaje, że studia podyplomowe trenera przygotowania fizycznego pomagają zdobyć wiedzę z zakresu
motoryki, fizjologii, anatomii, biomechaniki, biochemii. Dzięki nim trener główny będzie miał w swoim sztabie osobę odpowiedzialną za przygotowanie zawodników pod
względem fizycznym. Tak jak przykładowo
w siatkówce, czy koszykówce. Tam bada się
i ocenia wzrost graczy, trenuje w zależności
od temperamentu.
– Uruchomienie studiów podyplomowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji
trenera przygotowania fizycznego to znakomity pomysł – podkreśla Piotr Kocąb. Na
pewno wielu trenerów podejmie wyzwanie,
aby posiąść takie umiejętności. Wykorzystają je w pracy z zespołami i trenerami doświadczonymi. Tacy trenerzy funkcjonują na
porządku dziennym na zachodzie. Niestety
w małych klubach w Polsce nie ma trenera
przygotowania fizycznego.
Chcemy posiadać dobrych zawodników
i wygrywać. By ten cel zrealizować należy
zmienić cały ogólny system szkolenia. Najpierw musi być nabór, selekcja a dopiero
później możemy oczekiwać wyników.
Rozmawiał Krzysztof Paja
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Trener przygotowania fizycznego

AWF

O nowych studiach podyplomowych

Fot. Andrzej Kotek

z mgr Jerzym Uzarowiczem, Kierownikiem Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr

AWF uruchamia studia podyplomowe: trener przygotowania fizycznego. Doszło do tego w wyniku porozumienia AWF – Małopolski Związek
Piłki Nożnej – Wisła. Docelowo te
wspólne działania zmierzają do stworzenia modelu szkolenia w polskim
futbolu.
– Kim właściwie jest trener przygotowania fizycznego?
– To przygotowany specjalista do
opracowania i przeprowadzenia zajęć
treningowych. Taki ktoś musi mieć informację o zawodnikach (w jakim stanie się znajdują). Życzy i określa sobie
osiągnięcie pewnego poziomu przez
zawodnika i razem z nim dąży do jego
uzyskania.
Od siatkarzy wymaga się skoczności, szybkości startowej. Od piłkarzy siły,
szybkości, wytrzymałości. Po kontuzji
dostosowuje się program zajęć. Trener
jest przygotowany do pracy z fizjologami, biomechanikami...
– Jakie ma obowiązki?
– Trener główny konsultuje się z trenerem przygotowania fizycznego. Ten
informuje go o poziomie zawodników,
ich aktualnych wynikach.
– Uważa Pan, że taka osoba jest
potrzebna w sporcie?
– Na najwyższym poziomie to niezbędna funkcja. Trener ma swoją istotną rolę.
– W jakich sferach jest ta funkcja
przydatna?
– Fizycznej, motorycznej, psychicznej.

6

– Za co jest odpowiedzialny ten
trener?
– Odpowiada za wynik pracy, spełnienie oczekiwań trenera głównego.
– Jak ważny w sztabie drużyny jest
trener przygotowania fizycznego?
– Trener przygotowania fizycznego
pełni bardzo ważną rolę. Stwarza bazę
motoryczną do działań techniczno –
taktycznych stosowanych w grze.
– Jakie znaczenie mogą mieć inne
gry wykorzystywane podczas treningu przez trenera?
– Różne gry mają wpływ na intensywność działań, przygotowanie techniczne. Stosuje się rozwiązanie: gra
jeden na jeden. Mogą być gry szkolne
w zakresie metodyki treningu.
– Jest taka gra indywidualna, w której wygrywa się w pojedynku jeden na
jednego i strzela gola (getbol). Zawodnik liczy tylko na siebie, jest praktycznie w ciągłym ruchu. Jeżeli zawodnik
podczas gry w getbola wykazuje się
siłą fizyczną, to można go przesunąć
Przedmioty realizowane
na studiach podyplomowych:
trenera przygotowania fizycznego
Przedmioty
teoria sportu

razem wykłady ćwiczenia
121
39
82
26
10
16

psychologia
sportu

14

14

biomechanika
sportu

10

6

4

fizjologia
sportu

15

5

10

medycyna
sportu

14

10

4

biochemia
żywienia
i suplementacja

10

4

6

2

2

6

2

24

24

etyka
biochemia
sportu
charakterystyka
gry
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z pozycji obrońcy na pozycję pomocnika. Gdy w czasie meczu getbola
w ramach przygotowania fizycznego zawodnik ma więcej interwencji
w obronie, to można w meczu piłkarskim wystawić go jako defensywnego
pomocnika. Jeżeli częściej atakuje niż
broni, to może swych sił spróbować
jako pomocnik ofensywny.
– Trener decyduje na podstawie
predyspozycji o pozycjach. Mają na nią
wpływ wszelkie informacje. Wyciąga
się wnioski z korzyścią dla klubu. Jeżeli
np. zawodnik w siatkówce często broni,
to gra na pozycji libero.
– Czy uprawianie getbola podczas
treningu wywrze wpływ na kondycję
polskich piłkarzy?
– Trudno powiedzieć. Zależy co
chcemy osiągnąć. Należy dostosować
płace do poziomu. (Ważna sprawność
motoryczna i umiejętność reagowania
na piłkę).
– Co Pan sądzi o pomyśle uruchomienia studiów podyplomowych: trenera przygotowania fizycznego?
– Aktualne wyzwanie, jest coraz
wyższy poziom. Taki specjalista może
pomóc w osiągnięciu wyniku.
– W jakim terminie planuje się
uruchomić studia podyplomowe trenera przygotowania fizycznego?
– Jak się uzbiera grupa licząca od 15
do 20 osób, to studia ruszą. Im wcześniej, tym lepiej. Chodzi o to żeby koszty nie były duże.
– Na czym polega specyfika tych
studiów?
– Studia są ukierunkowane na przygotowanie motoryczne przed sezonem
i podtrzymanie w trakcie jego trwania.
Celem jest przygotowanie uczestników do
opracowania i prowadzenia zajęć w zakresie motoryki w grach zespołowych.
– Do kogo są one adresowane?
– Przeznaczone są dla absolwentów
kierunku wychowania fizycznego. Aby
zapisać się na studia trzeba posiadać
dyplom ukończenia studiów magisterskich w/w kierunku.
– Czym się kończą te studia?
– Uczestnicy muszą uzyskać zaliczenia z poszczególnych przedmiotów.
Zaliczenie obejmuje kontrolę bieżącą
i frekwencję min. 80%. Następnie każdy z nich podchodzi do egzaminu końcowego. Wynik pozytywny jest jednoznaczny z ukończeniem studiów.
Rozmawiał Krzysztof Paja
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O wspinaczce i wspinaniu

Fot. Katarzyna Jańczy

– Pierwsza wspinaczka?
– Pierwsza wspinaczka....??? Kilka lat
temu na jakiejś przygodnej, festynowej
ściance. Potem zaczęło się trochę poważniej, ze znajomymi na sztucznych ściankach, potem w skałkach. W sumie to dopiero kilka lat. O wiele za mało. :)
– Jak zaczęłaś swoją przygodę ze
wspinaczką?
– Oczywiście przez znajomych. Prof.
Andrzej Matuszyk na wykładach z „turystyki i rekreacji” opowiadał, że ankietowani wspinacze, zwłaszcza kobiety, zaczęły wspinać się przez swoich partnerów.
Żeby im zaimponować, spędzić z nimi
czas, czy może przypilnować, gdy nie ma
ich w domu :) Jest w tym sporo prawdy.
Kiedy dłużej się nad tym zastanawiam, to
i w moim przypadku było tak samo, z tą
różnicą, że znajomy okazał się tą „drugą
połówką” dopiero po jakimś czasie. :)
– Czy sądzisz, że wspinaczka jest dla
każdego?
– Wspinaczka jest wspaniałym sportem
i zdecydowanie polecam każdemu. Jeśli
są jakieś ograniczenia zdrowotne to oczywiście należy je uwzględniać. Jednak przy
tylu różnych możliwościach „stopniowania
trudności” myślę, że każdy znajdzie coś
dla siebie.
– Co jest takiego niezwykłego we
wspinaczce, co przyciąga coraz więcej
osób, które się nią interesują?
– Wspinaczka, jak pisał już wspominany profesor, należy do sportu przestrzeni.
W dzisiejszych czasach wszyscy szukają
alternatywy dla życia zawodowego, często
zamkniętego w czterech ścianach. Ludzie
są coraz bardziej świadomi, dbają o własną

kondycję, szukają sportu, który mogliby
uprawiać rekreacyjnie, w miłym towarzystwie, w pięknym otoczeniu. Wspinaczka
spełnia wszystkie te warunki.
Ciężko opowiadać mi o jakimś fenomenie tego sportu – dla mnie – miłośnika
przestrzeni, gór, naturalną rzeczą było rozpoczęcie przygody ze wspinaczką.
– Co czujesz, kiedy się wspinasz? To
dla Ciebie sport, adrenalina, przyjemność...
– Na ćwiczeniach z turystyki szukaliśmy różnicy między sportem a turystyką,
w przypadku kiedy ktoś biega po górach.
Odpowiedziałam wtedy, że jeżeli ktoś biegnie i zwraca uwagę tylko na tętno i utrzymanie go na odpowiednim poziomie – to
jest to sport. Jeżeli jednak ktoś odwróci
swój wzrok na otaczającą przyrodę, zachwyci się nią, zastanowi chwilę nad swoją
obecnością wśród niej (ze względów treningowych nie musi się nawet zatrzymywać) to jest to już turystyka.
Dla mnie niewyobrażalne jest wspinać się tylko dla sportu i nie wejść w jakąś
relację z otaczającym środowiskiem, nie
zachwycić się nim. W moim przypadku,
to kolejny po narciarstwie tourowym, bieganiu, kolarstwie, sposób przemieszczania
się w najpiękniejszym środowisku, jakim są
góry!!! :)
– Co doradziłabyś osobom, które
chcą się wspinać, a nie wiedzą od czego
zacząć?
– Najłatwiej zgłosić się na podstawowe
kursy skałkowe, informacje o nich można
znaleźć w internecie i skorzystać z oferty
tych, organizowanych najbliżej swojego
miejsca zamieszkania. Jeśli jeszcze nie ma
się znajomych, którzy już są przesiąknięci
wspinaczką, tam na pewno spotka się ludzi, z którymi już jakoś pójdzie. :)
Można też wybrać inny sposób. Jeśli
jesteśmy studentami AWF to najłatwiejszą,
według mnie, drogą jest wybór wspinaczki,
jako tzw. sportu do wyboru. Tam dowiemy
się podstawowych informacji, poznamy
zasady oraz ludzi, którzy dopiero chcą się
wspinać lub którzy już są jej pasjonatami.
– Który rodzaj wspinaczki uprawianej
przez Ciebie daje więcej satysfakcji i dlaczego?
– Zdecydowanie w skałkach/ górach.
Wspinaczka na sztucznych ścianach jest
jednak świetnym treningiem i w polskich
warunkach, gdzie zima nas nie rozpieszcza
jest bardzo dobrym sposobem utrzymania
formy przez cały rok. A dlaczego w górach – to już chyba wyjaśniłam przy okazji
wcześniejszego pytania. :)

Fot. Zbiory prywatne Magdaleny Wójciak

rozmowa z Magdaleną Wójciak – absolwentką AWF Kraków

– Twoje ulubione miejsce wspinaczki
to...
– Treningowo Jura Krakowsko-Częstochowska, szczególnie Dolina Kobylańska.
Prawdziwa wspinaczka – Tatry, ale tam dopiero zaczynam. :)
– Jak sądzisz, dlaczego ludzie potrafią czasami ryzykować własne życie, by
przejść jakąś niebezpieczną drogę?
– Ja nie ryzykuję – ciężko więc mi wypowiadać się na ten temat... o mistycyzmie gór i ich ogromnej sile „przyciągania”
przekonało się już wielu wspaniałych ludzi
o wielkich nazwiskach. Dlaczego tam idą?
Reinhold Messner, gdy ludzie pytali się,
dlaczego zdecydował się iść w góry, odpowiedział, że „dlatego, bo są”.
Oglądając film z wyprawy Martyny
Wojciechowskiej na Mount Everest (nomen omem postaci w środowisku górskim
dość kontrowersyjnej, wzbudzającej skrajne komentarze), zwróciłam uwagę szczególnie na jedno zdanie: że są góry dla których warto żyć, ale nie ma takiej, dla której
warto umrzeć.
Co gna ludzi w niebezpieczne góry, by
ryzykować własne życie – nie wiem...
– Czy to dobra forma na odreagowane stresu, czy raczej hobby dla ludzi o bardzo dobrej kondycji fizycznej i „słabeusze” powinni spróbować swoich sił w innej dyscyplinie?
– Jak już mówiłam, jest to sport absolutnie
dla wszystkich, jednak nie dla tych, którzy
nie szanują gór, praw wspinaczkowych
i środowiskowego savoir-vivre’u.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Paulina Janowiec-Kapłon
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Czy wspinaczka jest tylko przeznaczona dla osób silnych fizycznie
i psychicznie? Nic bardziej mylnego.
Okazuje się, że wspinać może się każdy. Wystarczy wygodny ubiór, buty,
trochę chęci i wolnego czasu. Jeśli
jeszcze zastanawiasz się, czy warto,
musisz po prostu spróbować. Co należy zabrać na swój pierwszy raz? Te
informacje znajdziesz poniżej.
Wspinaczka nie jest sportem wymagającym specjalistycznego ubioru. Ma być
po prostu wygodny. Spodnie dresowe, getry, legginsy najlepiej za kolano, aby uniknąć otarć i siniaków. Koszulka typu t-shirt,
bularka, longsleeve (koszulka z długim rękawem). Najważniejsze są buty. Wybierając się pierwszy raz na ściankę, można
wziąć stare trampki, halówki lub adidasy.
Byle by nie miały za dużo luzu w palcach.
Szkoda nowych butów – zniszczysz sobie
czubki – mogą się zedrzeć.
Osprzętu również nie musisz od razu
kupować. W centrach wspinaczkowych
można wypożyczyć na miejscu uprząż,
przyrządy do asekuracji i linę. Pamiętaj
o ściągnięciu pierścionków, obrączek,
łańcuszków. Nie tylko mogą się zniszczyć, ale również mogą skaleczyć.
Centra wspinaczkowe
Przeważnie centra wspinaczkowe
wejścia mają podzielone na: strefy czasowe – do godz. 15.00 i po 15.00, na dni
powszednie i weekendy. Ceny się wahają
od 8–14 zł bilet ulgowy (dzieci, młodzież
szkolna i studenci), 10–19 zł bilet normalny. W ofercie znajdują się również bilety
rodzinne, karnety, kursy. Bilet przeważnie
upoważnia do wejścia na halę bez limitu
czasowego w godzinach otwarcia.
Za wypożyczenie sprzętu zapłacimy: uprząż ok. 2 zł, przyrząd do asekuracji ok. 2 zł, buty ok. 6 zł, woreczek na
magnezje ok. 1 zł. Jeśli wybieramy się
Gdzie można się wspinać w Krakowie:
• Centrum Wspinaczkowe FORTECA, ul. Racławicka 60
• Centrum Wspinaczkowe PARBAT, Romanowicza 6a
• Centrum Wspinaczkowe ReniSPORT, ul. Czepca 11
• Stadion Hutnika, kompleks turni wspinaczkowych i kamieni
bulderowych
• Hala Sportowo Gimnastyczna
nr 2 przy Akademii Wychowania Fizycznego, Al. Jana Pawła
II 78
• KS Korona, ul. Kalwaryjska 9
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Wspinaczka

Fot. www.ludziegor.pl
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na ściankę, a nie mamy doświadczenia
w wspinaczce, to po wcześniejszej rezerwacji możemy skorzystać z pomocy
instruktora, który udzieli fachowych rad
i pomoże w asekuracji. Godzina z instruktorem ok. 30 zł.
Zaraziłeś się wspinaczką - w co warto
zainwestować
Jeżeli zarazisz się wspinaniem,
z pewnością zaczniesz szukać bardziej
specjalistycznego sprzętu. Na początku
zainwestuj w dobre buty. Podstawowym
kryterium wyboru jest ich rozmiar. Może
niektórych to zaskoczy, ale powinny one
być 2-3 numery za małe. Wydaje się to
niewiarygodne, ale po miesiącu intensywnego wspinania buty się rozciągną.
Buty wspinaczkowe dzielą się na trzy
główne grupy: półbuty, buty pełne i baletki. Natomiast każde z nich na asymetryczne i „proste”. Pełne buty są przeznaczone
dla wspinaczy alpejskich. Są to buty ze
sztywną podeszwą o bardzo grubej gumie, często ocieplane, aby zwiększyć
komfort wspinacza. Baletki raczej już bardzo rzadko używane. Zrobione z bardzo
cienkiej gumy, idealnie dopasowane do
stopy, lekkie i giętkie. Takiego rodzaju butów używali dawniej wspinacze, dla których liczyło się wyczucie tzw. stopieńków.
Najbardziej popularnym butem
wspinaczkowym są pół buty. Są zrobio-

ne (zależności od firmy) z gumy od 3 do
6 mm. Guma ma różnoraki skład chemiczny, dzięki temu można wyróżnić
buty na odpowiedni rodzaj skały, o odpowiedniej wytrwałości na ścieranie,
czy przyczepności. Półbuty „proste”
wyglądają jak zwykłe buty do chodzenia. Jedyna rzecz jaka je wyróżnia to,
że oblane są z każdej strony gumą. Buty
„proste” sprzedawcy polecają osobom
początkującym, gdyż są bardzo wygodne. Natomiast buty asymetryczne
osobom, które wspinają się co najmniej
rok czasu. Główna wada takich butów
jest taka, iż mają zaburzoną budowę
względem normalnego buta. Ich asymetryka sprowadza się do wykręcenia
płaszczyzny buta w ten sposób, aby
największy nacisk ze stopnia przenosił
na duży paluch u stopy. Taka budowa
buta powoduje, iż są one stosunkowe
mało komfortowe w chodzeniu w poziomie natomiast w pionie sprawdzają
się znakomicie. Ceny butów wahają się
od 200 zł do ponad 450 zł.
Woreczek na magnezję – ważny
element wyposażenia każdego wspinacza. Służy do przechowywania higroskopijnego białego proszku zwanego
magnezją. Używana przeciw poceniu
się rąk, zwiększa przyczepność do skały
(ścianki). Nie jest to bardzo kosztowny
zakup, cena woreczka 30-60zł.
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Fot. Katarzyna Jańczy

– twój „pierwszy raz”

Uprząż stanowi integralną część, bez
której nie można by było bezpiecznie
wiązać się do liny. Istnieje kilka rodzajów
uprzęży. Najbardziej rozpowszechnione to uprzęże biodrowe i uprzęże pełne.
Uprzęże pełne są stosowane głównie do
prac na wysokościach, które wymagają
asekuracji i zabezpieczenia przed upadkiem. Bardzo rzadko używa się ich do
wspinaczki sportowej z powodu ich ciężaru.
Najbardziej popularna jest uprząż
biodrowa. Uprzęże biodrowe lub inaczej sportowe też dzielą się na regulowane i nieregulowane. Chodzi tu o regulacje pasków udowych w uprzężach
przeznaczonych do wybitnej wspinaczki sportowej. W celu ograniczenia wagi
do kompletnego minimum pozbyto się
klamerek dla taśm udowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to dobra uprząż
musi mieć atesty CCE, jak również co
ważniejsze UIAA. Cena od 150–450 zł.
Po zakupie odpowiedniej uprzęży
czas na linę. Jest to zakup najdroższy, ale
jednocześnie jeden z ostatnich jakiego
trzeba dokonać. Sam wybór liny jest bardzo trudny. Instruktorzy wspinaczki, jak
i sprzedawcy w specjalistycznych sklepach powinni Ci doradzić, jaki rodzaj liny
zakupić. Cena liny ok. 400 do 800 zł.
Lina wspinaczkowa to największy
przyjaciel wspinacza (oprócz partnera,

który jest po jej drugiej stronie). Liny
dzielimy na dynamiczne i statyczne. Liny
dynamiczne, jak sama nazwa mówi, pochłaniają energię wytworzoną podczas
odpadnięcia. Liny dynamiczne dzielą
sie na liny pojedyncze, liny podwójne
i liny bliźniacze. Liny pojedyncze są to
liny o średnicy od 11 mm do nowoczesnych lin sportowych o średnicy 9.0
mm. Liny 11 milimetrowe są bardziej
wytrzymale na ścieranie i wszelkie inne
uszkodzenia mechaniczne mogące powstać przy użytkowaniu liny, lecz ich
gruby oplot sprawia, że są stosunkowo
ciężkie. W odróżnieniu od lin typowo
sportowych o średnicy 9.0 mm liny
takie mają zmniejszoną liczbę granicznych odpadnięć w porównaniu do lin
11 mm. Ich wielką zaletą jest jednak
ciężar, który odczuwamy dopiero po
pokonaniu 20-30 metrów ściany. Liny
te wykorzystywane są do prowadzenia bardzo ekstremalnych dróg sportowych, gdzie najmniejszy nawet ciężar
może przesądzić o powodzeniu lub porażce prowadzącego. Lina statyczna jest
przeznaczona do obciążeń statycznych.
Wykorzystujemy je do wszelkiego typu
zjazdów długich i krótkich, przy wspinaczce „na wędkę”, a w górach wysokich stosujemy je do zakładania poręczówek. Liny takie mają średnie wydłużenie rzędu 6-8 %, więc w porównaniu

z wydłużeniem 20-30% lin dynamicznych nie pochłaniają żadnej energii.
Nie należy również zapomnieć
o „małych”, ale jak ważnych elementach, pomocnych przy wspinaczce:
Karabinek – przyrząd asekuracyjny
używany wraz z przyrządem zjazdowym do asekuracji zarówno przy wspinaczce „na wędkę” jak i „z dołem”.
Ósemka – nieodzowny przyrząd
przy zjazdach, służy również do asekuracji „z dołem i „na wędkę”, chociaż
niektórzy wolą używać innych przyrządów, gdyż ósemki mają tendencje do
skręcania liny.
Ekspres – to dwa małe karabinki połączone taśmą, z których jeden się wpina do punktu asekuracyjnego w ścianie
(tzw. spitu), a drugi wpina linę podczas
wspinaczki „z dołem”.
Są to podstawowe informacje na
temat wyposażenia początkującego
wspinacza. Dodatkowy sprzęt wymagany na przykład w górach to: kask, kości
friendy, taśmy. Na razie się tym jednak
nie przejmuj, jeżeli jesteś lub chciałbyś
zostać amatorem wspinaczki. Jesteś już
zdecydowany posmakować tej dyscypliny – nie czekaj. Zabierz przyjaciół
i zrób pierwszy krok wybierając się
z nimi na ściankę.
Renata Nadarkiewicz
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BIBLIOTEKA
Polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do zbiorów Biblioteki Gł. AWF.
internetowej http://biblioteka.awf.krakow.pl
• Kultura fizyczna i edukacja. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75.
rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec. Kraków, 2010.
– 230 s.
Publikacja powstała dla uczczenia Jubileuszu Profesora Henryka Grabowskiego. Składa się z pięciu części: część
pierwsza zawiera opis życia i twórczości profesora, wspomnienia i refleksje
przyjaciół. W pozostałych czterech
częściach zawarte zostały rozważania
na ważne dla całej kultury fizycznej
tematy, takie jak dezintegracja nauk
o kulturze fizycznej, kontrowersje wokół rodowodu i treści kultury fizycznej,
powody, przejawy i uwarunkowania aktywności fizycznej
człowieka i ich związki z wychowaniem fizycznym.
• Wrona-Wolny Weronika, Makowska Bożena: Wychowanie zdrowotne : przewodnik do ćwiczeń z wybranych
zagadnień. Kraków, 2010. – 90 s.
Przewodnik adresowany jest do przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Stanowi pomoc dydaktyczną do
ćwiczeń dla studentów realizujących
przedmiot wychowanie zdrowotne.

• Tuzinek Stanisław, Biniaszewski Tomasz, Ratyńska Anna:
Podstawy teorii i metodyki gimnastyki kompensacyjnokorekcyjnej. Radom, 2010. – 324 s.
Publikacja przeznaczona dla nauczycieli gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, studentów wychowania
fizycznego, nauczania przedszkolnego i zintegrowanego. Zebrano w niej
dotychczasową wiedzę przydatną
w procesie postępowania kompensacyjno-korekcyjnego.
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• Paluszek Krzysztof: Kompendium instruktora i trenera
piłki nożnej. Wrocław, 2010. – 278 s.
Książka zawiera zarys informacji z zakresu piłki nożnej. Przeznaczona jest
dla instruktorów, jak i trenerów działających na różnych poziomach sportowych. Zawiera historię piłki nożnej,
szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży,
technikę, działania oraz taktykę w piłce
nożnej.

• Rehabilitacja w sporcie / red. Robert Donatelli; red. wyd.
I pol. Rafał Gnat. Wrocław, 2011. – 356 s.
Publikacja zawiera informacje
bezpośrednio związane z rehabilitacją, jak również dotyczące fizjologii tkanek miękkich organizmu
człowieka, dokładny opis mechanizmów związanych ze zmęczeniem i wyczerpaniem możliwości
wysiłkowych. Książka przeznaczona dla fizjoterapeutów, trenerów,
lekarzy, studentów fizjoterapii,
medycyny i wychowania fizycznego, sportowców i amatorów różnych dyscyplin sportowych.
• Chaitow Leon, Fritz Sandy: Masaż leczniczy. Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa / red. wyd. I pol. Rafał
Gnat. Wrocław, 2010. – 163 s.
W książce zawarto informacje o leczeniach bólów głowy
i górnego odcinka kręgosłupa
za pomocą masażu, terapii
manualnej i metody autoterapii. Książka przeznaczona dla
studentów, jak również praktykujących
fizjoterapeutów
i masażystów. Ryciny i fotografie znajdujące się w publikacji są cennym uzupełnieniem
opisywanych treści.
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POLECA NOWOŚCI
Zachęcamy również do korzystania z pełnego wykazu nowości, dostępnego na stronie
(link: Nowości w zbiorach)
• Kościńska Elżbieta: Edukacja zdrowotna seniorów i osób
przewlekle chorych. Bydgoszcz, 2010. – 145 s.
W publikacji podjęto temat edukacji zdrowotnej osób starszych.
Książka skierowana jest do studentów i wszystkich tych, którzy zajmują się ludźmi starszymi i przewlekle
chorymi profesjonalnie, jak również
nieprofesjonalnie.

• Słownik turystyki i hotelarstwa niemiecko-polski, polsko-niemiecki = Wörterbuch für Touristik und Hotelwesen Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch / oprac.
Iwona Kienzler. Warszawa, 2010. – 822 s.
Słownik zawiera ok. 15 tysięcy terminów z zakresu hotelarstwa, turystyki,
prawa administracyjnego, cywilnego
i karnego oraz prawa ubezpieczeń.

• Marciszewska Barbara: Produkt turystyczny a ekonomia
doświadczeń. Warszawa, 2010. – 123 s.
W książce zaprezentowano zagadnienia dotyczące turystyki
w ujęciu nowej dziedziny badań
ekonomicznych, jaką jest ekonomia doświadczeń. Analizie poddano emocje i doświadczenia turystów, jako istotnych komponentów produktów turystycznych,
a jednocześnie determinantów
popytu turystycznego.

• Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka / pod
red. nauk. Małgorzaty Bednarczyk. Warszawa, 2010. –
280 s.
Jest to podręcznik z praktycznymi przykładami dla nowoczesnych menedżerów rynku turystycznego, adresowany
do studentów, aktualnych i przyszłych
przedsiębiorców oraz pracowników
instytucji publicznych i społecznych
wspomagających
przedsiębiorczość
w zarządzaniu turystyką.

• Biedroń Artur: Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwoju. Warszawa, 2011. – 215 s.
Turystyka motocyklowa zyskuje
coraz więcej zwolenników, liczba
uczestników takiego spędzania
wolnego czasu rośnie, stale zwiększa się liczba motocykli na polskich
drogach, a branża turystyki motocyklowej zyskuje na znaczeniu.
Jak do tej pory ten szybko rosnący
rynek nie doczekał się opracowań
naukowych, określających jego
ramy, zasięg, znaczenie i perspektywy rozwoju. W książce autor
podjął się tego tematu, jakim jest
turystyka motocyklowa w Polsce.
• Współczesne podróże kulturowe / pod red. Marka Kazimierczaka. Poznań, 2010. - 343 s.
W książce przedstawione zostały badawcze spojrzenia na fenomen współczesnych podróży kulturowych. Skoncentrowano się wokół sensu i znaczenia podróży i podróżowania, sposobach
podróżowania, wzajemnego przenikania się przyrodniczej i kulturowej sfery
oraz dynamicznie rozwijących się nowych segmentach turystyki.
Oprac. Beata Foszczyńska
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Czasopisma jako źródło
wiedzy i informacji
Czasopisma są ważnym źródłem
wiedzy o najnowszych wynikach badań, osiągnięć naukowych, informacji
naukowej. Wydawcy publikują czasopisma dwóch wersjach drukowanej
oraz elektronicznej, coraz częściej
spotyka się czasopisma wydawane
wyłącznie wersji elektronicznej.
Biblioteka Gł. AWF oferuje czytelnikom czasopisma w wersji tradycyjnej (drukowanej) oraz dostęp do elektronicznych wersji periodyków.
W czytelni czasopism dostępnych
jest, wydanych w formie drukowanej,
ok. 150 tytułów polskich zagranicznych roku 2011. Na stronie internetowej biblioteki znajduje się wykaz
czasopism bieżących udostępnianych w czytelni, z linkami do pełnych
tekstów w wersji on-line, jeżeli takie
są dostępne ze strony www wydawcy.
Znacznie bogatsza jest oferta czasopism w wersji elektronicznej i liczy
kilka tysięcy tytułów. Są to przede
wszystkim naukowe czasopisma zagraniczne udostępniane w ramach
wirtualnej biblioteki nauki: Springer
– ok. 1955 tytułów, „Science Direct”
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Elsevier – ok.1650 tytułów (Krajowa
Licencja Akademicka).
W ramach baz: „Sport Discus with
full text”, „Hospitality & Tourism
Complete” są dostępne on-line czasopisma zagraniczne z zakresu tematycznego sport, wychowanie fizyczne,
turystyka, rekreacja, hotelarstwo.
Cennym źródłem informacji o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych jest baza
„Arianta”, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Baza
zawiera na bieżąco aktualizowane
informacje o ponad 2700 czasopism
polskich w wersji elektronicznej.
Ponadto biblioteka opracowuje
bazę bibliograficzną, udostępnianą
w internecie „Zawartość wybranych
wydawnictw (w tym czasopism) ze
zbiorów Biblioteki Gł. AWF Krakowie”.
Studenci poszukujący w polskich czasopismach materiałów na określone
tematy znajdują w bazie szczegółowe dane bibliograficzne, kierujące do
źródła, tytułu czasopisma.
Czytelników zainteresowanych dostępem do numerów archiwalnych,

źródeł historycznych z zakresu wychowania fizycznego i sportu zachęcamy
do korzystania z zasobów bibliotek
cyfrowych.
Poszukiwania ułatwia serwis „Federacja Bibliotek Cyfrowych” (fbc.
pionier.net.pl) z dostępem on-line do
ponad 300 tys. publikacji. Wśród zdigitalizowanych archiwalnych numerów czasopism polskich znajdują się
m. in. „Przegląd Sportowy”, „Wychowanie Fizyczne”.
Dostęp do czasopism w wersji
elektronicznej możliwy jest ze wszystkich komputerów na terenie uczelni,
a przede wszystkim ze stanowisk komputerowych w informatorium biblioteki (poniedziałek – piątek godz. 9.0019.00, soboty godz. 9.00-13.00). Tutaj
można korzystać z fachowej pomocy
i instruktażu pracowników biblioteki.
Linki do wszystkich opisanych wyżej źródeł informacji znajdują się na
stronie internetowej biblioteki (www.
biblioteka.awf.krakow.pl), wraz z krótkimi informacjami o ich zawartości.
Renata Mroczek
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Kluby dla studenta

Koncert Grażyny Łobaszewskiej w Klubie Harris

Fot. K. Tonia

w piwnicach, ale wystarczy spędzić
w niej kilkanaście minut, aby niemal
się od niej uzależnić. Skromny bar
i pierwsza mała salka, przez którą
się przechodzi w głąb klubu, jeszcze
nie powalają na kolana, ale im dalej,
tym ciekawiej. Największą atrakcją
jest oczywiście legendarny już żuk,
w którym zainstalowano stanowisko pracy didżeja. Dzięki takiemu
niecodziennemu pomysłowi człowiek grający muzykę w „Społem”
wygląda trochę jak kierowca samochodu z czasów PRL-u. W powrocie
do czasów Polski Ludowej pomaga
nie tylko wspomniany żuk, ale również ogólny wystrój klubu: wiszące
na ścianach łopaty i inne narzędzia
symbolizujące pracę fizyczną, obrazy i wycinki ze starych gazet z towarzyszami w strojach roboczych, godło Polski z orłem bez korony itd.
W takim otoczeniu zupełnie inaczej rusza się w rytm
piosenek z lat 60., 70. i 80., a takie właśnie muzyczne
klimaty dominują w klubie „Społem”. Planując wieczór
w tym sympatycznym pubie, warto zarezerwować stolik, bo bardzo często bywa tam tłumnie.
Kraków to miasto o bogatych tradycjach jazzowych,
grzechem byłoby więc nie zakosztować choć w małych
ilościach tego wyjątkowego gatunku muzycznego. Idealnym miejscem dla miłośników wymagających dźwięków
jazzowych jest klub „Harris Piano Jazz Bar”. Usytuowany przy Rynku Głównym klub, od samego początku
swojego istnienia (1997 r.) stał się miejscem, do którego
chętnie zaglądają największe postaci polskiego jazzu. Na
scenie zamontowanej w głównej sali można było oklaskiwać występy m.in. Jarosława Śmietany, Jana Ptaszyna
Wróblewskiego czy Michała Urbaniaka. Dzięki regularnie
organizowanym jam sessions na scenie wraz z muzykami mogą wystąpić również klienci baru, którzy grają amatorsko. Nie ma właściwie takiego dnia, żeby z piwnic, w których mieści się „Harris Piano
Jazz Bar”, nie wydobywały się charakterystyczne dźwięki saksofonu
czy trąbki. Koncerty „na żywo” oraz wspomniane jam sessions są
tu organizowane codziennie. Na część z nich wejście jest bezpłatne, pozostałe koncerty
wiążą się z wydatkiem
rzędu 15-20 zł – nie są
to więc jakieś zawrotne sumy, na które nie
byłoby stać studentów.
A w grupie krakowskich
żaków z pewnością
znajdą się tacy, którzy
cenią sobie wyszukane
dźwięki muzyki jazzowej. „Harris Piano Jazz
Bar” z pewnością zadowoli młodych smakoszy muzyki uprawianej
przez Milesa Davisa.
(PŁ)
Postać przy wejściu do
klubu Harris

Fot. PŁ

Fot. PŁ

Fot. K. Tonia

Niewielu jest chyba studentów w Krakowie, którzy nie słyszeliby o klubie „Żaczek”. To niezwykłe
miejsce z ogromnymi tradycjami, sięgającymi lat
60. XX wieku, ma swój specyficzny klimat, który od
zawsze przyciąga młodych ludzi. Kolejne pokolenia
krakowskich studentów spędzają swój wolny czas na
zabawie w „Żaczku” – trudno się dziwić popularności tego miejsca, bo naprawdę jest w czym wybierać:
od cyklicznych koncertów bluesowych i rockowych
po huczne imprezy do białego rana przy przebojowej muzyce prezentowanej przez didżejów.
Dodatkowo w każdą środę organizowane jest
karaoke, które swego czasu cieszyło się ogromną
– niespotykaną chyba nigdzie indziej – popularnością. Jak wspominają byli pracownicy klubu, zdarzały się takie środy, kiedy to na wspomniane karaoke
przychodziło pół tysiąca osób!
Obecnie takich tłumów raczej się
już tam nie spotka, ale mimo to
warto spróbować swoich sił z mikrofonem w ręku. Menadżerowie
klubu starają się wzbogacać ofertę „Żaczka” o wydarzenia stricte
kulturalne, dzięki czemu całkowicie za darmo można tam zobaczyć przedstawienia teatralne
oraz wystawy prac plastycznych.
Bez wątpienia największymi atutami klubu przy al. 3 Maja są
przestronne pomieszczenia (tzw.
górna i dolna sala), niskie, jak na
standardy krakowskie ceny oraz
miła obsługa. Nie można również pominąć faktu, że to właśnie
w „Żaczku” (a dokładniej na placu przed klubem) odbywają się
najważniejsze koncerty w ramach Klub Żaczek
krakowskich juwenaliów.
Innym miejscem gwarantującym rozrywkę na wysokim poziomie jest pub „Społem”. Nazwa tego klubu wywołuje u większości młodych ludzi uśmiech na twarzy – naprawdę trudno jest
spotkać jakiegoś krakowskiego studenta, który nie miałby miłych
wspomnień związanych z tym miejscem. Świetna lokalizacja
(ul. św. Tomasza, przy Placu Szczepańskim), codzienne imprezy i profesjonalni barmani – to istotne dla studentów, choć niekoniecznie najważniejsze zalety opisywanego tu klubu. Tym, co
przesądza o wyjątkowości „Społem” jest niesamowita atmosfera
tego miejsca. Na pierwszy rzut oka to typowa dla Krakowa knajpa
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Barcelona jest miastem liczącym prawie
2 mln. mieszkańców. Nad miastem górują
dwa wzniesienia: Montjuic i Tibidabo. Jest
ważnym portem Morza Śródziemnego oraz
drugim po Madrycie międzynarodowym
centrum turystycznym. Mieszkańcy miasta
w większości władają językiem katalońskim
nieco różniącym się od klasycznego hiszpańskiego.
Jak dolecimy do Katalonii?

Fot. M. Noszczyk

Proponuję tanie linie lotnicze! I tak
z Krakowa Ryaniarem do Barcelony – Reus
znajdziemy lot już od 38 zł (w zależności
od promocji), z Wrocławia, Poznania i Rzeszowa tymi samymi liniami dolecimy do
Barcelony – Girony (wadą mogą okazać się
oddalone lotniska od samej stolicy Katalonii
o ok.80km.) Nie stanowi to jednak większego problemu, gdyż z lotnisk docierają
specjalne autokary w cenie od 5-10 euro.
Inną tanią linią lotniczą, która pomoże nam
odkryć Barcelonę jest Wizzair – również za
niewielkie pieniądze możemy znaleźć dogodne połączenie np. Katowice (Pyrzowice)
– Barcelona.

Widok na Barcelonę
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Fot. T. Rygiel

Barcelona ostatnimi tygodniami to chyba najczęściej wymieniane miasto świata.
Nie tylko poprzez swą imponującą ilość
atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim
swą ostatnią popularność zawdzięcza jednej
z najlepszych drużyn świata w piłce nożnej
– F.C. Barcelona. Mam zamiar zachęcić Was
do zwiedzenia tej pięknej stolicy Katalonii
– oczywiście za niewielkie pieniądze. Jak to
zrobić? O tym przeczytacie poniżej.

Casa Mila
Jak znaleźć tani nocleg?

Co warto zwiedzić w Barcelonie?

Polecam przy wcześniejszym planowaniu wycieczki zajrzeć do internetu i poszukać stron z hostelami.
Dla tych co pierwszy raz spotykają się
z tym terminem wyjaśniam, iż hostel to tanie
miejsce noclegowe o standardzie różniącym
się od hotelu czy pensjonatu głównie ilością
miejsc w pokojach. W hostelowych pokojach mamy łóżka piętrowe, współdzielimy
część wyposażenia oraz niektóre pomieszczenia z innymi turystami (np. wspólna
kuchnia/łazienka). Hostele to dobre miejsca
na zawarcie nowych znajomości. Na ten rodzaj noclegu decydują się głownie studenci.
Charakterystyczną cechą tego miejsca jest
możliwość wynajmowania nie pokoju…
a łóżka w pokoju.
I tak podaję kilka stron internetowych,
na których bez większych problemów zarezerwujemy sobie pokój w hostelu: www.
hostele.pl; www.hostelworld.com; www.
hostelbookers.com oraz wiele innych, które
sami możecie odszukać wpisując słowo hostel w wyszukiwarce.
Ja wybrałam Hostel Gran Via Barcelona – znajdujący się w samym centrum Barcelony, niezwykle przyjazny dla turystów
z całego świata. Wyposażony w kilka czystych i wyremontowanych pokoi z łóżkami
piętrowymi (pokoje pomieszczą od 4 do 8
osób). Oprócz tego do dyspozycji gości udostępniona jest kuchnia z pełnym wyposażeniem, 2 łazienki oraz świetlica posiadająca
stanowiska komputerowe z dostępem do
internetu. Cena za dobę to ok. 8-10 euro.
Lokalizacja + miły personel + bardzo dobre
warunki zakwaterowania = 100% satysfakcji i zadowolenia!

„Katedra ubogich”- Sagrada Familia.
Na pierwszy ogień polecam niesamowite dzieło Antoniego Gaudiego, jakim jest
Kościół św. Rodziny – Sagrada Familia. Budowla składa się z trzech gigantycznych
fasad: wschodnia jest poświęcona Narodzeniu Chrystusa, zachodnia Męce Pańskiej
i Śmierci, południowa przedstawia Chrystusa w Chwale. Cztery iglice każdej z nich
symbolizują 12 apostołów, a wieża nad absydą Matkę Boską. Budowa bazyliki została rozpoczęta w roku 1882, a prace trwają
do dzisiaj. Ukończenie dzieła planowane
jest na rok 2026 – wtedy to przypada setna
rocznica śmierci architekta. Ostatnie zapiski
twórcy podają informację, że budowla ma
pomieścić 13000 ludzi.
Kościół robi niesamowite wrażenie swoimi gigantycznymi rozmiarami i niesamowicie oryginalnym i niepowtarzalnym stylem.
Oczywiście należy zobaczyć jak wygląda
w środku. Atrakcyjności dodaje też fakt, że na
terenie Sagrady nieustannie trwają prace budowlane. Nie stanowi to jednak przeszkody
dla turystów, których z roku na rok przybywa.
Niestety cena za wejście również z każdym
rokiem wzrasta (teraz to ok. 10 euro).
La Rambla. To najsłynniejsza i najgłośniejsza ulica w Barcelonie rozciąga się od
Plaça de Catalunya do pomnika Kolumba nad
portem Port Vell. Pełna sklepików, straganów,
kafejek, sprzedawców oraz miejsce wszelkich
zabaw i uciech. Na skrawku deptaka możemy
zobaczyć słynną mozaikę Miro… Pamiętajmy,
że na La Rambla trzeba mieć „oczy dookoła
głowy”- uwaga na kieszonkowców!
Park Guell. To bez wątpienia jedna z najciekawszych atrakcji Barcelony. Park został
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w meczu na słynnym stadionie Camp Nou.
Wrażenia z meczu pośród blisko 80 tys.
kibiców nie da się porównać z niczym.
Pulsująca adrenalina zaciera nam zupełnie poczucie czasu, co sprawia, że 90 minut gry zamienia się w kilka sekund. Bilet
możemy zamówić przez internet w trakcie
planowania podróży, a przed meczem odebrać w specjalnie wyznaczonych miejscach.
(cena biletu na zwykły ligowy mecz to koszt
ok.20-30euro).
Barii Gotic – Gotycka dzielnica. Barcelona charakteryzuje się tym, że każda dzielnica stanowi jakby odrębne miasto. Jej różnorodność sprawia, że w jednej chwili przenosimy się jakby w inny świat. Przykładem
może być najstarsza część miasta – dzielnica
gotycka. Okalają ją stare kamienice pełniące funkcje restauracji, kafejek czy sklepów
z pamiątkami. Kamienice pochodzą z XIIIXV w. Na Barii Gotic panuje unikalna atmosfera, tempo życia jest tam znacznie wolniejsze niż np. przy La Rambla.
Vamos a la playa!! Niewątpliwie atutem
miasta jest położenie geograficzne, bowiem
Barcelona usytuowana jest na równinie
rozciągającej się od morza do gór, między
rzekami Besos i Llobregat. Dlatego w każdej
chwili zarówno mieszkańcy jak i turyści ze
zgiełku miasta mogą uciec na plaże i zrelaksować się na szaro-żółtym piasku. Dlatego
koniecznie zarezerwujmy sobie dzień lub
dwa na plażowanie. Przy okazji mamy możliwość zobaczenia słynnego dzieła sztuki
Rebekki Horn – „Hołd dla Barcelony” – to
pomnik o dyskusyjnej urodzie usytuowany
przy plaży.

Fot. M. Noszczyk

zaprojektowany przez Antoniego Gaudiego.
Pełen rzeźb przedstawiających motywy roślinne i zwierzęce oraz pięknie zdobionych
fontann. Do głównego placu znajdującego
się na dachu parku prowadzą monumentalne i kręte schody. Będąc na ich szczycie
naszym oczom ukazuje się najdłuższa i zarazem najpiękniejsza oraz najbardziej pofalowana ławka świata z fantastyczną mozaiką. Ławka pozwala nam na chwile relaksu
odurzając się promieniami słońca. Podczas
odpoczynku możemy napawać się również
pięknym widokiem ukazującym nam miasto w całej okazałości. (Polecam Park Guell
szczególnie wiosną. Nie ma wówczas tłumów, a i pogoda potrafi nas rozpieścić).
Jeśli zafascynował nas styl szalonego
architekta powinniśmy zobaczyć jego dwa
słynne, świeckie dzieła, do jakich należą:
Casa Mila (La Pederera) „fantazja zdaje
się zawsze wypływać ze świata królestwa
logiki” – to dom charakteryzujący się nieregularną konstrukcją w postaci fali oraz wymyślnych balustrad kłutych z żelaza. Casa
Mila słynie z oryginalnego dachu – również
falistego kształtu, pełniącego rolę punktu widokowego. Budynek ten pamiętamy z filmu
Woody Allena – „Vicky, Cristina, Barcelona”
Drugim świeckim dziełem godnym polecenia jest Casa Batllo – Dom zaprojektowany
dla pewnego katalońskiego magnata, również
w (ulubionym Gaudiego) kształcie fali, z charakterystycznymi zdobieniami w postaci niebiesko-zielonej mozaiki. Robi wrażenie wkomponowując się w szarą architekturę miasta.
Camp Nou- visca el Barca. Jako miłośniczka futbolu polecam uczestnictwo

„My kibice”, mecz Barcelona – Ossasuna
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Gdzie i co warto zjeść?
I czym się poruszać w mieście?
Barcelona tania nie jest. Restauracje
w centrach turystycznych potrafią być bezlitosne dla portfeli turysty, dlatego należy
wybierać miejsca oddalone od atrakcji turystycznych. Najlepiej sprawdzają się tawerny,
małe rodzinne restauracyjki – te w których
spotkamy najwięcej Katalończyków. Nam
udało się trafić zupełnie przez przypadek do
kilku takich miejsc i zjeść lokalne przysmaki
za niewielkie pieniądze. I tak wypróbowaliśmy wszystkich rodzajów owoców morza,
do tego uraczono nas winem. Nic więcej
do szczęścia nie było nam trzeba. W ciągu
dnia można tez spróbować tzw. Tapas, czyli
hiszpańskiej przekąski podawanej do piwa,
wina czy innych napojów. Mogą to być kalmary, pieczone ziemniaki, małe kanapeczki, czy oliwki z serem. Niestety w Barcelonie nie jest to wcale takie tanie. W innych
częściach Hiszpanii (np. w Andaluzji) tapas
dostajemy w gratisie do napoju! Miłośników
bazarów zachęcam do odwiedzenia La Boqueria przy La Rambla, gdzie znajdziemy
wszelkiego rodzaju owoce morza, skosztujemy soków ze świeżych owoców oraz najróżniejszych owocowych mieszanek. Targowisko szczególnie polecam po godzinie 19
wówczas soki, owoce i warzywa są wyprzedawane i możemy je dostać za niewielkie
pieniądze.
Jeżeli chodzi o komunikacje w Barcelonie, my postawiliśmy na metro (świetnie rozwiązane, zabierze nas do każdej dzielnicy za
niewielką kwotę) oraz własne nogi! To dobry
sposób na eksploracje miejsc, o których nie
piszą w przewodnikach. W ten sposób również uczymy się topografii miasta, poznajemy mieszkańców, a także doświadczamy
najrozmaitszych przygód. Zatem zabierzcie
mapę i wygodne buty!
Montserrat. Jeśli zostanie Wam jeszcze czas – wybierzcie się za miasto do
słynnego klasztoru na wzgórzu Montserrat,
znajdującego się o ok.40 km od miasta.
Pielgrzymują tam wierni nie tylko z Hiszpanii, ale i z całego świata, aby pomodlić
się do figurki Matki Boskiej. Wzgórze, na
którym znajduje się klasztor jest wystrzępione i pofalowane, co dodaje mu jeszcze bardziej mistycznego charakteru. Na
Montserrat można wybrać się pociągiem,
a do samego wzgórza dowiezie nas specjalna kolejka. Warto więc wybrać się na
taką wycieczkę!
Zatem po zdanej sesji nie pozostaje Wam
nic innego jak ”wstukanie” w wyszukiwarkach słowa Barcelona – celem zaplanowania
wycieczki. Potem zabukujcie bilet, odnajdźcie nocleg na Waszą kieszeń, spakujcie plecak… i w drogę!! Barcelona czeka!
Martyna Noszczyk
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Marzec, Kwiecień i Maj to miesiące, które
należały do studentów zamieszkujących domy
studenckie Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Mieszkańcy DS-ów rywalizowali
między sobą w czterech dyscyplinach sportowych rozgrywanych na Hali ZGS: siatkówce,
futsalu, koszykówce, piłce ręcznej oraz lekkiej
atletyce, która odbyła się na świeżym powietrzu
rozstrzygając tegoroczne zmagania studentów.
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF Kraków dwunasty rok z rzędu zorganizowała potyczki między domami studenckimi
zwane Akademikiadą. W rywalizacji udział
wzięli tylko mieszkańcy DS1 i DS2, z powodu
remontu DS3, który został w tym roku całkowicie wyłączony z funkcjonowania. Podczas
każdego dnia potyczek, akademik mógł zdobyć 3 punkty, w tym 2 za wygrany mecz oraz
1 za pokonanie przeciwników w konkurencji
zorganizowanej specjalnie dla publiczności.
17 marca inaugurował pierwsze tegoroczne rozgrywki. Kibice zgromadzeni tego wieczoru na hali ZGR, byli głównie fanami piłki
siatkowej. Atmosfera na trybunach z minuty na
minutę stawała się bardziej gorąca, a doping
wzrastał w porażającym tempie. Mimo bardzo
wyrównanej rywalizacji pierwsze spotkanie
zakończyło się sukcesem DS1 i tam właśnie
powędrowały 2 punkty. Siatkarze „Jedyneczki”

AKADEMIKIADA 2011
okazali
zali się lepsi na boisku, natomiast „Dwójeczka” została mistrzem w ekstremalnym jedzeniu pączków, zdobywając 1 duży punkt
w konkurencji publiczności.
Jak mgnienie oka mija tydzień i kolejny
czwartek gromadzi grono aktywnych mieszkańców AWF-kich akademików. Tym razem
zawodnicy zmierzyli się w jednej z najbardziej
oczekujących dyscyplin Akademikiady czyli
futsalu. Początek spotkania przebiegał bardzo
wyrównanie, ale już po kilku szybszych akcjach prowadzenie objął DS2, wyprzedzając
rywali znaczną liczbą bramek. DS1 nie poddał
się bez walki. Drugą połowę spotkania rozpoczął z ogromną motywacją szybkiego wyrównania. Spotkanie kończy się jednak zwycięstwem „Dwójeczki” i to nie tylko na boisku.
Płeć piękna z DS2 także daje z siebie wszystko,
biorąc górę w konkursie publiczności, polegającym na strzałach do bramki. 4-2 prowadzi
w rywalizacji drugi akademik.
31 marca o godzinie 20.00 DS-y punktualnie stawili się do dalszej walki sportowej. Tym
razem o tryumf najlepszego akademika w grze
w koszykówkę. Publiczność dopisała pierwszorzędnie, a doping okazał się najlepszym
podczas wszystkich wcześniejszych dni. Miano super koszykarzy wywalczyli zawodnicy DS
drugiego, który znów zgarnął komplet punków
i wynikiem pozostawił daleko w tyle ciągle
jeszcze dzielnie walczącą „Jedyneczkę”.
Przedostatnią konkurencją Akademikiady
była piłka ręczna. Stan współzawodnictwa wynosił 7-2 dla „Dwójeczki”, ale punktacja mogła
się jeszcze totalnie odwrócić, gdyż wyjątkowo
oprócz 3 standardowych punktów do zdobycia,

były jeszcze dwa, które zyskać mógł akademik
prezentujący najoryginalniejszy transparent zagrzewający jego drużynę do walki. Każdy z DS
-ów wystawił naprawdę mocną reprezentację,
która miała przynieść upragnione zwycięstwo.
Rywalizacja była bardzo ekscytująca i do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto zgarnie punkty. Lepszym zespołem szczypiornistów okazał
się akademik nr 1, który nieoczekiwanie zdobył
cały komplet 5 punktów, doprowadzając w ten
sposób do remisu. Mocno zagrzało do walki
podczas ostatniego etapu akademikiady na stadionie lekkoatletycznym.
Stan rywalizacji przed końcowym starciem
wynosił 7-7, dlatego emocje gwarantowane były do ostatniej konkurencji. W tym roku
lekkoatleci walczyli w dyscyplinach: bieg na
100 m, bieg na 400 m, skok w dal, pchnięcie
kulą, rzut oszczepem oraz sztafeta 4 x 100 m.
Podsumowując poszczególne konkurencje
„Dwójka” okazała się lepsza i to ona zagarnęła
do swojej puli dwa punkty. „Jedynka” natomiast
osiągnęła mistrzostwo w konkurencji dla publiczności, która polegała na pokonaniu sztafety
4 razy 25m podając sobie pałeczkę i pokonując
jak najwięcej wirtualnych płotków.
Tegoroczna rywalizacja pomiędzy DS-ami
była jedną z najbardziej nieprzewidywalnych do
samego końca trwania zawodów. Ogromna frekwencja i doskonała zabawa zagrzewały zawodników do ciężkiej i długotrwałej walki. XII edycja
akademikiady zakończyła się wynikiem 9-8 dla
„Dwójeczki” i to ona przez najbliższy rok zbierać
będzie chwały najlepszego domu studenckiego
Akademii Wychowani Fizycznego w Krakowie.
Magdalena Wojtacka

Sportowe alternatywy
W dzisiejszym świecie, gdzie komputery i telewizja zaczynają
zastępować inne formy rozrywki, a ludziom wciąż brakuje czasu
wolnego, warto przyjrzeć się sportom, które nie tylko nie wymagają
dużych nakładów finansowych, ale ich zaletą jest także to, że można
je uprawiać w każdej wolnej chwili.
Wydaje się, że coraz większą popularność zdobywa jogging
– na naszych ulicach nietrudno zaobserwować obrazki przypominające sceny z amerykańskich filmów, gdzie niemal każdy bohater przed pracą „wskakuje” w dres i truchtem przemierza parkowe alejki. Jest to dobry znak – bieganie bowiem zdecydowanie
sprzyja poprawie ogólnej sprawności, m.in. usprawnia krążenie
i zwiększa wydolność, jest też świetnym sposobem na wyciszenie i redukcję stresu. Czy jednak rzeczywiście jest tak jak mówią
niektórzy, że biegać może każdy i w każdych okolicznościach?
Do biegania należy się odpowiednio przygotować, aby zamiast
na trasie Cracovia Maraton nie wylądować wśród uczestników
„Endoproteza maraton”. Oprócz odpowiedniej rozgrzewki, niezwykle istotne jest również odpowiednie obuwie oraz rozsądny
wybór nawierzchni, po której będziemy biegać – im mniej twarda
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tym lepsza, dlatego zamiast miejskiego asfaltu wybierzmy leśne
lub parkowe ścieżki.
Na joggingu nie kończy się jednak wachlarz opcji – jeżeli nie
mamy ochoty lub nie możemy biegać, może po prostu spacerujmy?
Coraz częściej nad Wisłą czy w parkach można spotkać osoby wykorzystujące podczas spacerów kije do tzw. nordic walking. Jednak
i tutaj nie wystarczą zwykłe kije narciarskie i nieprzemyślana naprzemienność w ruchu kończyn górnych i dolnych. Tylko dobrą techniką
uzyskamy interesujące nas efekty – trening nóg, rąk i klatki piersiowej. Wystarczy poświęcić kilka chwil na naukę odpowiedniego sposobu i rytmu chodu, aby bez wysiłku poprawić kondycję – dotyczy
to nawet osób po ciężkich kontuzjach.
Przedstawione tutaj dwie aktywności typu „w wolnym czasie”, nie
są oczywiście jedynymi, które możemy wybrać, aby zadbać o jakość
naszego życia. Jeśli komuś one nie wydają się interesujące, możliwości jest więc sporo, potrzebne są chęci i odpowiednia motywacja
do zmiany trybu życia. Zanim jednak postawimy ten pierwszy krok,
sprawdźmy jak uprawiać wybrany przez nas sport, aby osiągnąć zamierzone efekty i przede wszystkim sobie nie zaszkodzić.
(JP)
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