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Drodzy Czytelnicy!

Kolejny już raz miło mi powitać Was 
w nowym roku akademickim. Choć 

niektórzy do dziś wspominają inaugurację 
i pierwsze wrażenia związane z przybyciem 
na naszą uczelnię, to już niedługo trzeba 
będzie stanąć przed wyzwaniem, jakim jest 
zimowa sesja egzaminacyjna. Zanim jednak 
to nastąpi i zaczniecie, drodzy Czytelnicy, 
przewracać kolejne kartki notatek w celu 
opanowania narastającego materiału, za-

chęcam do zapoznania się z nowym numerem „Pulsu AWF”. 
Tym razem przygotowaliśmy dla Was sporo informacji doty-

czących, coraz bardziej popularnego, skialpinizmu, o którym prze-
czytacie w artykule „Tam, gdzie zaczyna się wolność”. Szczególnie 
polecam go tym, którzy planowali w tym roku wybrać się na narty, 
a zastanawiają się jak uniknąć zatłoczonych stoków.

Ponadto w numerze sprawozdanie z zorganizowanej na naszej 
uczelni 12 Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Sport Kinetics 
2011” oraz rozmowa m.in. z Dyrektorem konferencji prof. Edwar-
dem Mleczko i Przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. Wło-
dzimierzem Starostą.

W „Pulsie AWF” nie zabrakło również wiadomości dotyczących 
życia w akademiku, odnowionej „Mety”, a także wymiany studenc-
kiej Erasmus – szczegóły w tekście „Rzeczywistość na Erasmusie”. 

W imieniu całej redakcji pragnę złożyć 
 naszym Czytelnikom spokojnych i zdrowych   
Świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Paulina Janowiec-Kapłon
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Naukowiec „Na fokach”
– Lubię poczucie wolności i niezależności, jakie dają narty skituro-

we. Dają one szansę poruszania się w terenie dla wielu niedostępnym 
– mówi mgr Mikołaj Bielański, asystent w Zakładzie obsługi Ruchu 
Turystycznego krakowskiej awf, instruktor narciarstwa PZN i członek 
klubu wysokogórskiego „Zakopane”.

– Z jakiej perspektywy skialpinizm fascynuje Pana bardziej: ba-
dawczej czy praktyczno-sportowej?

– Obydwa aspekty są równie pociągające. Sportowo: dyscyplina jest 
wciągająca w rywalizację, walkę o czas, miejsce, walkę z samym sobą i ry-
walami. Interesujące jest też doskonalenie siebie – poprawianie wyników 
w kolejnych zawodach i sezonach. Turystycznie – narciarstwo wysokogórskie 
dostarcza mi emocji z ekstremalnych zjazdów, trudnych podejść, obcowania 
z naturą z dala od tłumów. Naukowe zainteresowanie skialpinizmem to już 
całkiem co innego. Pozwala m.in. na analizowanie zjawisk ze sfery, którą 
dotychczas uznawałem tylko za hobby czy sport, a teraz stała się pracą.

– ile czasu sam spędza Pan uprawiając skialpinizm?
– W zeszłym sezonie (czyli od grudnia do kwietnia)  na fokach spę-

dziłem około 60 dni.
– Podobno startuje Pan także w zawodach. Ma Pan już jakieś sukce-

sy?
– Tak, zdarza mi się. Choć od momentu rozpoczęcia badań w Tatrach 

(2010) zimowe weekendy mam zajęte. Startuję w kategorii amatorskiej 
i były czasy, że udawało się stanąć na podium. Od chwili wprowadzenia 
klasyfikacji Pucharu Polski Amatorów konkurencja bardzo wzrosła, gdyż 
część profesjonalistów przepisała się do amatorów. Ale staram się starto-
wać, jak tylko mam czas i formę.

– Na jakich aspektach skialpinizmu skupia się Pan podczas badań?
– Zajmuję się ruchem narciarzy wysokogórskich w Tatrzańskim Parku 

Narodowym. Badania prowadzę pod nadzorem promotora – Pana pro-
fesora dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego. Od 2010 roku w porozumieniu 
ze służbami TPN monitoruję zjawisko, analizując m.in. jego skalę, główne 
szlaki skiturowców w rejonie, tendencję do schodzenia ze szlaku, stykanie 
się skiturowców z tatrzańską fauną oraz infrastrukturę.

– Badał Pan skialpinizm m.in. przy pomocy nadajników GPS.
– Chciałem poznać trasy jakimi wędrują skialpiniści/skiturowcy po 

obszarach TPN. Polegało to na rozdawaniu Loggerów GPS przy punktach 
wejściowych do TPN wszystkim narciarzom wysokogórskim. Po wycieczce 
zwracali urządzenia, a ja odczytywałem dokładną trasę wędrówki. Na ko-
niec sezonu zgromadziłem około 300 ścieżek GPS. Teraz opracowuję dane 
i mam zamiar nanieść je na cyfrową mapę Tatr, a następnie odpowiedzieć 
na pytania badawcze. Badań nie byłoby bez modelowej współpracy z Ta-
trzańskim Parkiem Narodowym, a także bez pomocy studentów AWF.

Rozmawiał Damian Juszczyk
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Zdjęcie na 1 str. okładki: Mateusz Kulig – fot. Bartłomiej Korzeniowski
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Z życia Uczelni

Jeszcze niedawno byliśmy świadkami, 
jak za halą z kortami tenisowymi powstawał 
kolejny obiekt sportowy naszej uczelni. Jaka 
była niespodzianka, jak po wakacjach wielki 
plac budowy zamienił się w piękny budynek. 
Wszystko wskazuje na to, że zespół basenów 
krytych, bo o nich mowa, zostanie oddany 
do użytku w zaplanowanym terminie tj. 1 
marca 2012 roku. Prace budowlane zostały 
zakończone na początku grudnia, a zaraz po 
nich ruszyła Komisja Odbiorowa, której za-
daniem jest odbiór każdego pomieszczenia. 

– Mamy jeszcze prawie dwa miesiące. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z planem to bu-
dynek zostanie oddany w terminie do użytku 
– mówi Anna Sieńkowska, kierownik Działu 
Technicznej Obsługi Obiektów. 

Inwestycja powstawała na naszych oczach 
w błyskawicznym tempie. Projekt zakładał 
budowę trzech funkcjonalnie wyodrębnio-
nych części: dydaktycznej, badawczo – roz-
wojowej i ćwiczeniowej. W części głównej 
znajdować się będą dwa baseny. Pierwszy, 
ośmiotorowy o długości 25,02 m, szerokości 
21 m i głębokości 200-240 cm wraz z prze-

szkloną ścianą o długości 5 m umożliwiającą 
analizy technik pływania podczas ćwiczeń dy-
daktycznych i treningowych oraz drugi basen 
do nauki pływania i rehabilitacji z kanałem 
treningowym. Trybuny dla basenu głównego 
będą w stanie pomieścić aż 336 osób, które 
zechcą kibicować pływakom podczas organi-
zowanych imprez pływackich.

Inwestycja powstała w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013. Projekt zakłada 
w aspekcie społecznym świadczenie kom-
pleksowych i profesjonalnych usług rehabili-
tacji ruchowej. W obszarze oferty sportowo 
– rekreacyjnej AWF dla mieszkańców Krako-
wa i regionu planuje się organizację w ska-
li roku min. dziesięciu imprez pływackich 
i zawodów o randze regionalnej i krajowej, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. Oferta 
obejmować będzie również profilowane za-
jęcia dla osób w wieku 50+, niepełnospraw-
nych, kobiet w ciąży, aqua fitness oraz naukę 
pływania dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

Paulina Janowiec-Kapłon

 

Tydzień pracy własnej
Stosunkowo niedawno na naszej uczelni 

pojawił się „tydzień pracy własnej”. Dla osób 
niewtajemniczonych, czyli zwłaszcza nowo 
przybyłym studentom, warto wyjaśnić, że jest 
to tydzień, gdzie nie odbywają się zajęcia, 
a studenci mają czas, by przypomnieć sobie 
i gruntowanie uporządkować wiedzę, jaką 
zdobywali przez cały semestr. Następnie na-
leży przystąpić do sesji egzaminacyjnej i zdać 
egzaminy w pierwszych terminach.  

Tydzień pracy własnej dla studentów stu-
diów stacjonarnych I stopnia i II stopnia – kie-
runek wychowanie fizyczne – z wyłączeniem 
II roku studiów II stopnia będzie miał miejsce 
od 16 do 20 stycznia 2012 roku. Natomiast 
zarówno dla studentów kierunku turystyki i re-
kreacji, jak i fizjoterapii nie przewidziano tygo-
dnia pracy własnej.

Kiedy sesja?
Często podkreśla się, że studia to czas nie 

tylko zdobywania wiedzy i wytężonej nauki, ale 
również poznawania nowych ludzi i częstych 
imprez. To prawda. Kiedyś jednak trzeba wyka-
zać się zdobytymi umiejętnościami. Dla tych, 
którzy nie zdążyli jeszcze zerknąć w kalendarz 
przypominamy, że w semestrze zimowym sesja 
egzaminacyjna odbywać się będzie dla kierun-
ku fizjoterapii w dniach od 30 stycznia do 11 
lutego 2012 roku dla I roku (studia 1 stopnia li-
cencjackie) oraz I i II rok (studia 2 stopnia magi-
sterskie stacjonarne), II rok 1 stopnia licencjac-
kie przystąpi do egzaminów od 6-18 lutego, 
a III rok od 23 stycznia do 4 lutego. Studenci 
kierunku turystyki i rekreacji przystąpią do sesji 
egzaminacyjnej w terminie od 23 stycznia do  
4 lutego 2012 roku. Na kierunku wychowanie 
fizyczne egzaminy trwać będą od 28 stycznia 
do 12 lutego dla wszystkich lat, z wyłączeniem 
II roku 3-letnich I stopnia (07.02-19.02) oraz II 
roku 2-letnich mgr II stopnia (11.02-26.02).

Uwaga mieszkańcy 
DSów!

Nie trzeba nikogo długo przekonywać, że 
mieszkanie w akademiku to jeden z najmilej 
wspominanych okresów w życiu każdego stu-
denta. Obok nowo zawiązywanych znajomo-
ści, nie rzadko na całe życie, zawsze można za-
pukać dwa piętra niżej (lub wyżej) po brakujące 
notatki. Mieszkańcy domów studenckich znani 
są z tego, że nie chodzą wcześnie spać, a i lu-
bią od czasu do czasu spotkać się w szerszym 
gronie. Biorąc to pod uwagę nastąpiły zmiany 
w regulaminie. Cisza nocna skróciła się i trwać 
będzie od godziny 23.00, a w DS 1 planowa-
ne jest przygotowanie w podziemiach miejsca, 
gdzie nie przeszkadzając nikomu, można bę-
dzie zorganizować imprezę dla studentów.

Już wkrótce otwarcie
zespołu basenów krytych AWF
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Z życia Uczelni

awf w krakowie – najlepszą uczel-
nią Małopolski w sporcie akademic-
kim!

W środowy wieczór, 12 październi-
ka odbyła się GALA MAŁOPOLSKIEGO 
SPORTU AKADEMICKIEGO 2011 bę-
dąca podsumowaniem Małopolskiej Ligi 
Akademickiej 2010/2011 organizowanej 
przez Akademicki Związek Sportowy 
Kraków. Reprezentacje 13 uczelni w 32 
dyscyplinach w trakcie 244 dni rywali-
zowało o prymat najlepszej sportowej 
uczelni w województwie małopolskim.

w klasyfikacji generalnej MLa 
w sezonie 2010/2011 zwyciężyła 
akademia wychowania fizycznego  
w krakowie – zostając akademickim 
Mistrzem Małopolski. 

Podczas uroczystości wręczono dy-
plomy i puchary najlepszym zespołom 
w każdej z 32 dyscyplin rozgrywanych 
w ramach MLA. A były nimi: futsal, 
narciarstwo, snowboard, piłka siatko-
wa, pływanie, koszykówka, ergometr 
wioślarski, judo, dwubój, biegi prze-
łajowe, piłka nożna, kolarstwo gór-
skie, siatkówka plażowa, tenis, wspi-
naczka sportowa, badminton, piłka 
ręczna, tenis stołowy i lekka atletyka.  
We wszystkich dyscyplinach wzięło 
udział prawie 5000 studentów-sportow-
ców. 

Po klasyfikacji w dyscyplinach nad-
szedł czas na najważniejszą część wie-
czoru, czyli przedstawienie klasyfikacji 
generalnej. Puchary i dyplomy z rąk 
Prezesa AZS Kraków trafiły w ręce obec-
nych na GALI Rektorów, Prorektorów, 

Kierowników SWFiS oraz Prezesów Klu-
bów Uczelnianych AZS. 

Najlepszy okazał się zespół AZS AWF 
Kraków, który wyprzedził AZS AGH Kra-
ków oraz AZS UJ (pełna klasyfikacja po-
niżej-przyp. red.). 

W krótkim wystąpieniu Rektor AWF 
Kraków prof. dr hab. Andrzej Klimek 
pogratulował wszystkim pozostałym 
uczelniom  oraz podziękował wszystkim 
sportowcom i trenerom z AWF za wkład 
włożony w to zwycięstwo. 

Klasyfikacja generalna MLA 2010-
2011:

1. AZS Akademia Wychowania
 Fizycznego 452 pkt
2. AZS Akademia
 Górniczo-Hutnicza  445
3. AZS Uniwersytet Jagielloński  398

4. AZS Politechnika Krakowska  297
5. AZS Uniwersytet Ekonomiczny
 Kraków  268
6. AZS Krakowska Akademia  221
7. AZS Uniwersytet
 Pedagogiczny  215
8. AZS Uniwersytet Rolniczy  146
9. AZS Collegium Medicum UJ  110

10. AZS Wyższa Szkoła
 Zarzadzania i Bankowości  98,5
11. AZS Państwowa Wyższa
 Szkoła Zawodowa Tarnów  94
12. AZS Państwowa Wyższa
 Szkoła Zawodowa Nowy Sącz  23
13. AZS Wyższa Szkoła
 Bankowości-NLU Nowy Sacz  2,5

Paweł Potoczek 
Koordynator ds. Sportu Akademic-

kiego AWF w Krakowie

GALA MAŁOPOLSKIEGO
SPORTU AKADEMICKIEGO 2011
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22-24 września 2011 roku jest datą, 
która na kartach historii krakowskiej AWF 
zapisze się już na zawsze złotymi literami. 
To właśnie wtedy, dziesiątki naukowców 
z całego świata zjechało do Grodu Kra-
ka, by uczestniczyć w największym, na 
terenie naszej uczelni, wydarzeniu tego 
roku - 12 Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Sport Kinetics 2011” organi-
zowanej przez Akademię Wychowania 
Fizycznego w Krakowie w kooperacji 
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Motoryki Sportowej (IASK). Konferencja 
odbyła się w ramach obchodów 20 rocz-
nicy powstania tej organizacji.

Konferencja „Sport
uczelni. Po słowie wstępu dyrektora kon-
gresu – prof. dra hab. Edwarda Mleczko, 
odsłuchanym hejnale i imponującym wy-
stępie zespołu ludowego „Krakowiak”, głos 
zabrał najpierw Rektor AWF prof. dr hab. 
Andrzej Klimek witając przybyłych na kon-
ferencję gości, a następnie Prezydent IASK  
prof. dr hab. h.c. Włodzimierz Starosta. 
Wśród zaproszonych na uroczystość osób 
pojawili się m.in. wojewoda małopol-
ski – Pan Stanisław Kracik, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przed-
siębiorczości – Pan Jan Okoński, poseł 
Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Ireneusz 
Raś, czy senator Rzeczypospolitej Polskiej 

Miłym dla oka i profesjonalnie przy-
gotowanym przerywnikiem pomiędzy 
prelekcjami był pokaz różnych form 
tańca, m. in. zyskującej na popularności 
Zumby czy znanej z krakowskiego ryn-
ku grupy tanecznej „Misjonarze Rytmu” 
specjalizującej się w stylu breakdance. To 
kilkudziesięciominutowe przedstawienie 
wniosło spore ożywienie w dość senną 
początkowo atmosferę. Po nim, rozpo-
czął się dalszy ciąg wykładów tematycz-
nych, ale już nie w uczelnianej auli, lecz 
w specjalnie do tego przygotowanych 
salach. Każdy z uczestników konferencji, 
już przy porannej rejestracji, został wy-
posażony w informator objaśniający pro-
blematykę wykładów w poszczególnych 
salach, a także prowadzących te wykłady 
prelegentów. Dlatego też, mógł sam zde-
cydować, która tematyka najbardziej go 
interesuje i jest w jego mniemaniu warta 
wysłuchania.

Aspekt naukowy swoje apogeum 
osiągnął drugiego dnia, kiedy to wyni-
ki swoich badań przedstawiło dwóch 
badaczy o światowej renomie – prof. 
Napoleon Wolański, który szeroko omó-
wił kwestię rozwoju psychofizycznego 
człowieka od czasów najdawniejszych 
po dzień dzisiejszy oraz przybyły ze Sta-
nów Zjednoczonych Bob Girandola. On 
z kolei, przedstawił istotny temat otyłości 
głównie na przykładzie swojego kraju: 
jakie są jej kulturowe podstawy, dlacze-
go to właśnie w USA ten problem jest tak 
znaczący i cały czas się nasila i w końcu 
– do czego to może doprowadzić.

Niezwykle atrakcyjnym punktem 
programu okazał się piątkowy wyjazd 
do Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedzają-
cych zachwyciły przepiękne podziemia 
działającej nieprzerwanie od ponad 600 
lat kopalni. Był to także dobry czas na 
robienie pamiątkowych zdjęć i przepro-
wadzanie rozmów pomiędzy uczestni-
kami konferencji. W miłej atmosferze 
dyskutowali oni zarówno na tematy 
związane z problematyką samej konfe-
rencji, ale oczywiście prowadzone były 
również rozmowy nieformalne. W tym 
jakże ważnym dla historii Polski miejscu, 
została przygotowana dla gości także 
uroczysta kolacja.

Ostatniego dnia konferencji odbył 
się ciekawy Konkurs Bernsteina, w któ-

Uczestnicy Konferencji

Fo
t.

 A
nd

rz
ej

 K
ot

ek

Głównym celem przyświecającym 
całemu przedsięwzięciu była wymia-
na wiedzy naukowej na temat nowych 
kierunków badań, technik i procedur 
poznawania potencjalnych możliwości 
osiągnięcia optymalnych efektów dzia-
łalności człowieka w sporcie, rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej. Konferencja za-
kładała dyskusję nad problemami dotąd 
nie rozwiązanymi w teorii sportu oraz 
nad wpływem aktywności i fizycznej 
sprawności na poprawę stanu zdrowia 
człowieka, zwłaszcza starszego, żyjącego 
w różnym środowisku naturalnym i spo-
łeczno-ekonomicznym.

Początek konferencji zorganizowanej 
na dwudziestolecie IASK poprzedzony był 
rejestracją uczestników w hallu głównym 

– Pan Stanisław Bisztyga. Już sama obec-
ność tych osób świadczy o randze całego 
przedsięwzięcia, a jeśli do tego dodamy 
uczestników konferencji reprezentują-
cych takie kraje jak m.in.: USA, Brazylia, 
Japonia, Hiszpania, Włochy czy Rumunia, 
możemy mówić o iście spektakularnym 
wydarzeniu.

 Po oficjalnym otwarciu konfe-
rencji rozpoczęła się sesja plenarna, 
której przewodniczył prof. Napoleon 
Wolański. Ciekawy wykład wygłosił  
prof. dr hab. h.c. Włodzimierz Starosta, 
którego dorobek naukowy (obok do-
robku wydawniczego „Biblioteki IASK”) 
prezentowała otwarta po wykładach 
plenarnych wystawa książek Biblioteki 
Głównej AWF.
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KineticS 2011” w SKrócie
rym (po spełnieniu kilku kluczowych 
warunków) brali udział dobrze rokujący, 
młodzi pracownicy nauki. Wyróżnienie 
w tym konkursie stanowić miało za-
chętę do dalszej intensywnej pracy, ale 
także wsparcie młodych ludzi w przy-
szłych awansach naukowych. Konkurs 
podzielony był na dwie kategorie – pre-
zentacje ustne i prezentacje posterowe. 
W pierwszej kategorii zwyciężyła Pani 
Wanda Forczek z AWF Kraków. Na „po-
dium” uplasowali się także Pan Guido 
Belli z Włoch i Pani Anna Gumułka, 
również z krakowskiej AWF. W prezen-
tacjach plakatowych zwyciężył przy-
były z Japonii Toriumi Takashi. Kolejne 
pozycje zajęli Pani Katarzyna Supernat 
(AWF Kraków) i Pan Paweł Cięszczyk 
(Uniwersytet Szczeciński).

Uczestnicy konferencji z pewnością 
nie mogli narzekać na nudę. Każdego 
dnia czekały na nich ciekawe atrakcje 
i niespodzianki. Wielu z nich, chy-
ba nawet do końca nie zdawało sobie 
sprawy, gdzie tak naprawdę przyjeż-
dża i czego może się spodziewać. To 
z pewnością dlatego, że na wielu tego 
typu konferencjach często uwzględnia 
się jedynie program naukowy, a kwe-
stia zagospodarowania czasu wolnego 
jej uczestników schodzi na drugi plan, 
albo jest wręcz całkowicie pomijana. 
Tutaj było inaczej. Organizatorzy za-
dbali, by uprzyjemnić czas swoich gości 
najlepiej, jak to tylko było możliwe. I to 
również zostało przez uczestników do-
strzeżone: 

– Było dużo czasu na rozmowy 
ku luarowe. Wyjątkowo atrakcyjnie 
przedstawiał się program „poza na-
ukowy” konferencji. Może także z tych 
powodów atmosfera była bardzo do-
bra – mówiła Jana Kopitkova z Czech. 
Zorganizowana w czwartkowy wieczór, 
w centrum Krakowa na barce Aquarius 
kolacja, czy Turniej ringo były właśnie 
takimi elementami integrującymi przy-
byłych do Grodu Kraka gości.

Oczywiście zdarzyły się drobne 
wpadki, ale należy stwierdzić krótko – 
organizacja konferencji na taką – mię-
dzynarodową skalę bez nawet jednego 
potknięcia nie jest możliwa. Złośliwość 
rzeczy martwych, tak jak zawodzącego 
od czasu do czasu mikrofonu, czy lap-

topa nie jest w stanie przyćmić niezli-
czonej ilości pozytywów całego przed-
sięwzięcia. Goście otaczani byli opieką 
praktycznie na każdym kroku:

– Do spraw organizacyjnych nie 
mam żadnych zastrzeżeń. Organiza-
torzy byli bardzo gościnni, prześcigali 
się w spełnianiu próśb uczestników” – 
powiedział Robert Szeklicki z AWF Po-
znań i dodał – jedynym drobnym uchy-
bieniem był brak w niektórych sesjach 
pilotów do sterowania prezentacją, co 
chyba jest już dziś standardem. Drobna 
rzecz, a niezwykle pomaga”.

tywnie odebrano lokalizację konferencji, 
nie tylko ze względu na urodę miasta 
Krakowa, ale przede wszystkim teren 
uczelni, gdzie z uwagi na łaskawość po-
gody można było usiąść w przyjemnych 
warunkach na zewnątrz budynków. 
Uczestnicy konferencji podkreślali, że 
priorytetem ich spotkania jest wymiana 
doświadczeń, a to niewątpliwie udało 
się bardzo dobrze. 

W związku z tym, należą się bezdy-
skusyjne ukłony w kierunku wszystkich 
osób, które przyczyniły się do tego, że 
Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa IASK została tak profesjonalnie przy-
gotowana i przeprowadzona. Szczegól-
ne podziękowania skierowane być po-
winny w stronę prof. Edwarda Mleczko 
– głównego organizatora tego przedsię-
wzięcia. A potwierdzeniem tego niech 
będą słowa prof. Starosty: „…Uważam, 
że to bardzo dobrze zorganizowana 
konferencja, która ma sporo zalet mię-
dzy innymi takich, że jesteśmy pięknie 
usytuowani. Większość mieszka tutaj 
bardzo blisko, może w każdej chwili 
przyjść, co więcej nie zauważyłem ja-
kichkolwiek mankamentów. Jedynym 
mankamentem jest to może, że jest za 
dużo sekcji i w związku z tym w obra-
dach sekcyjnych uczestniczy czasami 
15-20 osób, ale to jest nieuniknione. To 
znam z praktyki innych, bo tu został za-
proponowany duży taki program social. 
A więc mamy Wieliczkę, mamy barkę. 
Uważam, że pod tym względem jest 
bardzo dobrze. Wielkie słowa uznania 
dla Pana Profesora Edwarda Mleczko, 
który ogromnie to przeżywał.

Wydaje się, że nie jest możliwa inna 
konkluzja niż ta, że jeśli każda konfe-
rencja odbywająca się w przyszłości na 
naszej uczelni przeprowadzana będzie 
na podobnym poziomie, to z pewnością 
przyczyni się to do jeszcze większego jej 
rozsławienia nie tylko w Polsce, ale też 
za jej granicami. Pokazuje to, że Aka-
demia Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie nie tylko kształci na najwyższym, 
światowym poziomie, ale i jest świetnym 
organizatorem przedsięwzięć o zasięgu 
międzynarodowym i pod tym względem 
inne uczelnie mogą się od naszej uczyć.

Justyna Pajdak

Toriumi Takashi  – zwycięzca konkursu na naj-
lepszy plakat

Należy bezsprzecznie podkreślić, 
iż to dobrze, że naukowe konferencje 
z najwyższej półki umożliwiające wy-
mianę doświadczeń badaczy z całego 
świata odbywają się w takim mieście 
jak Kraków. Organizacyjnie można do-
szukać się kilku niedopatrzeń, należy 
jednak nadmienić, iż coś, co powinno 
być standardem na każdej krakowskiej 
uczelni, czyli bezprzewodowy dostęp 
do sieci internetowej działał na terenie 
całej Akademii Wychowania Fizycznego 
bez zarzutu, z czego zaproszeni goście 
nie omieszkali skorzystać. Bardzo pozy-



Puls AWF

8

Fo
t.

 A
nd

rz
ej

 K
ot

ek
Z życia Uczelni

włodzimierz Starosta – pasjonat, 
fanatyk czy wariat? wszystko zależy od 
punktu widzenia, jednak najpełniej opi-
suje go kompletne oddanie nauce.

– co było celem założenia internatio-
nal association of Sport kinetics [iaSk]?

– Głównym celem było to, że zachód 
nie zna wschodu, a wschód nie wie, co się 
działo na zachodzie, jeśli chodzi o naukę. 
Zaczęliśmy organizować te konferencje, 
gdzie spotykają się ludzie wschodu i za-
chodu, i często są zaskoczeni, że ten temat 
już był podejmowany w Rosji 30, albo 40 
lat temu i rozwiązany znacznie lepiej ani-
żeli obecnie. 

– co ważnego udało się zrealizować 
przez te 20 lat działalności iaSk, a czego 
się nie udało?

– Po pierwsze liczba osób. Prawie 500. 
To jest ogromna liczba jeśli Pani uwzględ-
ni, że do naszej organizacji mogą należeć 
wyłącznie profesorowie tytularni. Takiej 
bariery nie ma żadna międzynarodowa 
organizacja. Mimo niej liczba się zwiększa 
przez cały czas. Przecież zaczynaliśmy od 
4 krajów, teraz mamy 57, z tych najważ-
niejszych Państw. 

Oczekiwaliśmy, że po 20 latach istnie-
nia będziemy mieli może nie więcej człon-
ków, ale z większej ilości krajów. 57 to 
nie jest dużo, ale jeśli spojrzymy na mapę 
świata to my mamy z tych krajów, gdzie 
się coś w nauce dzieje. Natomiast nie uda-
ło się przyciągnąć tych krajów, z którymi 
chcielibyśmy mieć kontakt .

– Jakie kraje konkretnie ma Pan na 
myśli?

– Na przykład Szwecja. Nie mamy 
Szwedów tutaj. Nie mamy z Danii. Marzy-
liśmy, żeby pojawili się z Portugalii i Hisz-
panii, pojawili się nareszcie. Mamy Chiń-
czyków, mamy z Makao, ale to też jest za 

mało w proporcji do wielkości tego kraju. 
Mamy z Indii.

– To dlaczego ci Duńczycy i Szwedzi 
tak nas nie lubią, że nie chcą być człon-
kami iaSku?

– Proszę Panią, nie. Oni nie pojawiają 
się na konferencjach międzynarodowych. 
A jeżeli się pojawiają to na poziomie dok-
tora. Poza tym proszę Państwa, my mamy 
opłaty dla tych z krajów postkomunistycz-
nych 5 euro. Ci z zachodu płacą 25 euro. 
Porównajcie proszę na arenie międzynaro-
dowej organizację, która ma tak niską opła-
tę. W tym sensie jesteśmy liderem. Proszę 
zobaczyć, po piętnastu latach wydaliśmy 
monografię. Taką książkę [tutaj prezentuje 
książkę], w dwóch językach. Może teraz 
wam powiem coś czego nie powinienem 
powiedzieć. Wiecie ile to kosztuje? To jest 
połowa w języku angielskim. Wiecie, że 
tłumaczenie na język angielski, jednej stro-
ny kosztuje 50 złotych. Ja za to zapłaciłem 
z własnej kieszeni 15 tysięcy. A inni dostali 
z Międzynarodowego Komitetu  Olimpij-
skiego dotacje. A my nie mamy żadnej do-
tacji i jakoś istniejemy. 34 tomy wydaliśmy, 
mamy swoją bibliotekę w pięciu językach. 
Nie będę wam mówił, ile ja za to zapła-
ciłem. Pewnie takich wariatów nie wielu 
znajdziecie, którzy starają się wspomagać, 
ale ostatecznie profesorem jestem długo 
i mogę sobie na coś pozwolić skoro to jest 
moja pasja.

– Jakie kierunki rozwoju stawia sobie 
iaSk, jakie ma plany na przyszłość?

– Bardzo trudne pytanie, bo kierunki 
powstają w zależności od tego, jacy ludzie 
się zgłoszą i chcą kooperować. Przede 
wszystkim główny kierunek to poznanie 
człowieka od strony ruchu w sposób inter-
dyscyplinarny. Ta nauka, którą wy poznaje-
cie jest jeszcze skromnie reprezentowana. 
Nazywa się Antropomotoryka.

Pracowałem w różnych organizacjach 
międzynarodowych i wierzcie mi, żadna 
organizacja nie posiada takiego planu. My 
nie mamy pieniędzy. Nam wystarcza kom-
puter. Pierwszy kupiłem za te składkowe 
pieniądze, a następny, żeby mieć kontakt 
ze światem kupiłem za własne. Może wa-
riat, może nie? Może fanatyk? W każdym 
razie tak to się układa.

– Proszę nam powiedzieć. wśród by-
łych członków iaSku, krążą dość niepo-
chlebne opinie na temat organizacji. Na 
przykład, że nie ma określonego limitu 
przewodniczenia prezydenta iaSku, nie 
są wprowadzane reformy, a próby ich 
prowadzenia są negowane. Jak Pan się 
ustosunkuje do tego?

– Krytyka bez jakichkolwiek propozycji 
nie jest poważna. Na przykład, 20 lat je-
stem prezydentem i ja tą organizację two-
rzyłem i jeśli Pani znajdzie tam 10% osób, 
których nie ja zaprosiłem, to będzie dużo. 
Powstaje pytanie: kto wykonuje robotę? 
Mało tego Statut. Statut jest Polski. Bo my 
jesteśmy zarejestrowani w Polsce i związku 
z tym musimy spełniać te wymagania, które 
istnieją. Bo jesteśmy kontrolowani najpierw 
przez sąd, który nas rejestrował, a później 
przez urzędy. Ci, którzy to mówią w ogóle 
się nie orientują w tej procedurze. 

Nie ma rzeczywiście określonego czasu 
kadencyjności. Większość międzynarodo-
wych organizacji ma w statucie taki punkt, 
że się co 4 lata wybiera. My mamy co 2 
lata. A więc jest możliwość wymiany, ale 
widzę, że Was bardzo dobrze przygotowali 
w sensie opozycyjnym. 

Ja jestem przede wszystkim otwartym 
człowiekiem, chyba Pani to zauważyła? Taki 
obraz Pani przedstawiła jak ja bym trzymał 
w garści to wszystko i chciał to jak najdłużej 
pociągnąć. Nie, są ludzie, którzy mówią: Jak 
ty to zostawisz to rozwali się. Tak mi mówią, 
ja już naprawdę mam tego dosyć. 

– Jak Pan ocenia to co się działo do 
tej pory, zarówno część merytoryczną, 
organizacyjną jak i atmosferę?

– Uważam, że to bardzo dobrze zorga-
nizowana konferencja, która ma sporo zalet 
między innymi takich, że jesteśmy pięknie 
usytuowani.  Jedynym mankamentem jest 
to może, że jest za dużo sekcji i w związku 
z tym w obradach sekcyjnych uczestniczy 
czasami 15-20 osób, ale to jest nieuniknio-
ne. To znam z praktyki innych, bo tu zo-
stał zaproponowany duży program social. 
A więc mamy Wieliczkę, mamy barkę. Jeśli 
chodzi o stronę merytoryczną troszeczkę 
jesteśmy ogołoceni, ponieważ kilku refe-
rentów, prawie że w ostatnim momencie 
miało tragiczne wypadki. To jest pierwsza 
konferencja, która jest organizowana w wa-
runkach ogólnoświatowego kryzysu.

Rozmawiali: Justyna Pajdak, Bartosz 
Kołodziej,  Jan Poradzisz

Kariera naukowa czy pasja życia?
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– Jak Pan ocenia konferencję pod wzglę-
dem organizacyjnym i merytorycznym? Czy 
wszystko przebiegało zgodnie z planem?

– Cieszę się, że pełniąc funkcję prorek-
tora ds. nauki w AWF w Krakowie mogę po 
raz kolejny wypowiedzieć się na łamach Pul-
su. Tym razem chcę się pochwalić sukcesem, 
jaki przed rozpoczęciem roku akademickiego 
odniosłem wraz całą naszą społecznością aka-
demicką. Otóż w 2011 roku byliśmy organiza-
torami największego w Polsce międzynarodo-
wego spotkania naukowców reprezentujących 
nauki o kulturze fizycznej pt. „Teraźniejszość 
i przyszłość badań w nauce o ruchu człowieka 
– antropokinezjologii” – „Current and Future 
in Researches of Human Movement Science 
– Anthropokinesiology”. Wzięło w nim udział 
ponad 200 uczestników z 27 krajów świata 
i z wszystkich ośrodków akademickich Polski. 
Był to światowy kongres prowadzony w języku 
angielskim, a nie – jak sądzi się – konferencja. 
Ja byłem dyrektora kongresu. Po jego zakoń-
czeniu mam dobre samopoczucie i satysfakcję 
z właściwie spełnionego obowiązku. 

Tak, obowiązku, ale przyjętego z nie przy-
muszonej woli. Nałożył go na mnie JM Rektor, 
prof. dr hab. Andrzej Klimek po powrocie w po-
łowie 2010 roku z konferencji naukowej, którą 
organizował AWF w Gdańsku. Podjęto na niej 
decyzję o organizacji kolejnego kongresu Inter-
national Association of Sport Kinetics (IASK) nie 
w Gdańsku, ale w stołeczno-królewskim mie-
ście Krakowie. Świetny wybór!

Dla mnie największą wartość uznaniową 
mają:
• list gratulacyjny, jaki został wręczony przez 

J.M Rektora kilkudziesięciu organizatorom 
kongresu na sesji Senatu AWF w Krakowie, 

• dyplom uznania prezydenta IASK dla dyrek-
tora kongresu, który został wręczony mu na 
początku krakowskich obrad, 

• list gratulacyjny prezydenta IASK skierowany 
do JM Rektora AWF za wzorowe przeprowa-
dzenie 12 Kongresu IASK w Krakowie1. 
Za cenne uważam ciągle napływające na 

skrzynkę e-mailową, moją i Pana Prezydenta 
IASK, listy gratulacyjne z całego świata (!) od 
uczestników kongresu, a także słowa uznania 
moich współpracowników z AWF skierowa-
ne do dyrektora konferencji za sprawne oraz 
efektywne kierowanie przygotowaniem i prze-
biegiem kongresu i może rzadsze (ale też były) 
gratulacje od moich kolegów, z którymi na co 
dzień podejmuję trud organizacyjny i dydak-
tyczny w AWF. 

1 Por. strona internetowa: www.awf.krakow.pl.

Moim zdaniem na kongresie, dokonano 
podsumowania tego, co jest już przeszłością 
i w jakimś stopniu pokazano nowe perspekty-
wy badawcze. Nie można wydać opinii o jego 
poziomie merytorycznym zaraz po zakończeniu 
obrad. Krakowskie spotkanie było wielotema-
tyczne, wieloaspektowe i wielowątkowe. Oce-
nią go kompetentni recenzenci po nadesłaniu 
materiałów do druku w monografii będącej po-
kłosiem kongresu, czy też do wybranych bran-
żowych czasopism (Antropomotoryka, Human 
Movement, Journal Human of Sport Kinetics lub 
Medicina Sportiva). Obecnie zachęcam do prze-
studiowania programu konferencji ze streszcze-
niami. Jest co czytać na 220 stronicach! 

– Jak wyglądały przygotowania do konfe-
rencji: co było najtrudniejsze do zorganizo-
wania, ile osób było w nią zaangażowanych? 

– Jak to zaznaczyłem wcześniej, do orga-
nizacji konferencji zabraliśmy się z pewnym 
opóźnieniem. Nie sadziłem, że uda nam się 
w Krakowie zorganizować kongres w sposób 
profesjonalny i nowoczesny. Udało się! Pomogła 
nam w tym wiedza na temat organizacji (tak!) 
turystyki biznesowej (lub inaczej kongresowej) 
oraz doświadczenie w organizacji dużych im-
prez sportowych. Narzuciłem moim współ-
pracownikom sposób działania, który w teorii 
marketingowej nazywa się: „wprowadzaniem 
nowych specjalności tego samego rynku tury-
styki biznesowej” i „koniecznością elastycznego 
dostosowania się do zmieniających się potrzeb 
uczestników podróży”. Zgodnie z przesłankami 
teoretycznymi przyjąłem założenie, że w mar-
ketingu kongresów i konferencji infrastruktu-
ra kongresowa jest zawsze punktem wyjścia 
do celu, jakim jest pozyskiwanie imprezy, ale 
kreatywny program towarzyszący konferencji, 
atrakcje miasta czy regionu są równie ważne, 
jak program obowiązkowy (obrady). Opierając 
się na takich przesłankach –  można rzec języ-
kiem ekonomisty – powstał produkt na styku 
tego co nazywamy konferencją, seminarium, 
warsztatem szkoleniowym, imprezą firmową, 
spotkaniem integracyjnym, podróżą motywa-
cyjną. W związku z tym, obrady plenarne, sesje 
tematyczne i plakatowe naszego kongresu nie 
były zamknięte tylko w salach i auli naszej AWF, 
ale zostały przeniesione do sal konferencyjnych 
w komorach Kopalni soli w Wieliczce, czy też na 
barkę Aquarius pod Wawel oraz na piękne ulice 
i place stołeczno-królewskiego miasta. Nie ukry-
wam, że organizacja w taki sposób kongresu wy-
magała znacznych nakładów finansowych oraz 
pozyskania wyśmienitych współpracowników. 
Należy podkreślić, że w większości przypadków 
byli oni świetni i do swoich zakresów czynności 
dołożyli jeszcze pasję dobrej roboty oraz  trochę 
przysłowiowego serca.

W organizacji kongresu pracowało społecz-
nie poza godzinami pracy i nauki (łącznie z dyrek-
torem konferencji) ponad 40 osób. Podstawowy 
ciężar obowiązków organizacyjnych spadł jednak 
na mnie i  kilku etatowo zatrudnionych pracow-
ników w różnych działach naszej uczelni (mgra 
Piotra Słomińskiego, mgr Barbarę Przybyło, mgra 
Andrzeja Sagalarę) oraz na sekretarz Antropomo-
toryki, panią dr Joannę Gradek. Trudno byłoby 
nie wyróżnić pełną poświęcenia pracę społeczną 
wolontariuszy rekrutującymi się z członków kół 

naukowych, ze słuchaczy studium doktoranckie-
go oraz samorządu studenckiego, czy też z kole-
gów pracujących w zaprzyjaźnionych Katedrach. 
Dzięki pomocy doktorów, Michała Spiesznego 
i Tomasza Klocka, mgr Renaty Nierody udało się 
opracować najpierw szczegółowy kosztorys kon-
gresu, a potem program, regulamin. Nie można 
też zapomnieć o programie artystycznym i warsz-
tatach tanecznych zorganizowanych przez dr A. 
Poznańską.  W internecie jest jeszcze  nasza strona 
autorstwa Tomasza Micała.  Dzięki zaangażowaniu 
młodej kadry Działu Nauki (wyróżnił się szczegól-
nie mgr Andrzej Sagalara), a także dyrektora kon-
ferencji i J.M. Rektora, prof. A. Klimka uzyskaliśmy 
dofinansowanie organizacji kongresu przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa oraz z Urzędów 
Marszałkowskiego i Miasta. Pozyskaliśmy grono 
sponsorów. Trafny był wybór spoza naszej uczelni 
na korektora i głównego translatora, dra Wacława 
Petryńskiego. Mocno wspierała go zapracowana 
Pani mgr Barbara Przybyło z naszych wydawnictw 
oraz dr Wanda Foczek z biomechaniki. 

– Czy już dzisiaj możemy powiedzieć, że 
ta konferencja rzuciła nowe światło na pew-
ne sprawy, przyczyniła się do wyjaśnienia 
kwestii, które wcześniej nie były do końca 
klarowne? Jednym słowem – czy organizacja 
tej, a także innych tego typu konferencji jest 
zasadna? 

– O pokłosiu kongresu mówiłem wcześniej. 
Jego uczestnik mógł poznać prawie całą paletę 
zagadnień, typowych dla nauk o kulturze fi-
zycznej – z wyjątkiem turystyki! Dopuszczał to 
program kongresu. Trudno było zatem liczyć, że 
obrady zakończą się jakimś happyendem, czy 
jakąś deklaracją. 

Czy mogło do tego dojść? Sądzę, że tak. Nie 
odpowiadałem jednak do końca za program na-
ukowy  konferencji. Stare nawyki są często sil-
niejsze od rozsądku.

Być może także z tego powodu, jak i rów-
nież z inspiracji Komitetu Naukowego, musiałem 
zrezygnować z planów zorganizowania w języku 
polskim panelu dyskusyjnego nad dniem dzisiej-
szym i przyszłym polskiej antropomotoryki. Miał 
on toczyć się pod hasłem: „Dokąd zmierzasz pol-
ska antropomotoryko – nie tylko w książce  prof. 
J. Raczka „Antropomotoryka”. Przekonano mnie, 
że konferencja jest międzynarodowa, i ma toczyć 
się tylko w języku angielskim. Może to racja. Za-
granicznych uczestników mogła taka dyskusja 
nie interesować. Nie było też dużego zaintereso-
wania takim tematem u członów sekcji polskiej 
IASK. Z głosów pokonferencyjnych wynika jed-
nak potrzeba podjęcia na nowo takiej inicjatywy. 
Może zaproponuję antropomotorykom miejsce 
na spotkanie? 

Jak z powyższego wynika, istnieje sens or-
ganizacji spotkań, konferencji, kongresów, pa-
neli dyskusyjnych, ale zgodnie z trendem świa-
towym i turystyki kongresowej, w kameralnej 
atmosferze i mniejszej liczbie osób. Być może 
taka będzie konferencja zorganizowana w przy-
szłym roku przez Wydział Rehabilitacji Rucho-
wej AWF w Krakowie. Kongresy są też wpisane 
w misję działania międzynarodowych organiza-
cji. Za dwa lata IASK planuje zwołanie swoich 
członków, ale gdzie … jeszcze nie wiadomo.

IASK od początku, czyli rozmowa
z prof. Edwardem Mleczko

Ciąg dalszy na str. 8
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Przepraszam za nieskromność. Nie sadzę, aby 
był do skopiowania nasz styl działania i jego 
efekt. Niech przynajmniej będzie wzorem! 

Niewątpliwie, nieliczne niedostatki zrekom-
pensował sukces organizacyjny kongresu. Jego 
uczestnicy byli zadowoleni z pobytu w Krakowie 
i murach naszej uczelni. Na kongresie wybra-
no nowe władze IASK. Prezydentem nadal jest  
prof. W. Starosta, a vice prezydentem został – 
prof. W. Osiński. Szczerze życzę Im sukcesów 
w prowadzeniu organizacji ku lepszej przyszło-
ści organizacji. Warto też podkreślić znaczenie 
konkursu im. N.A. Bernsteina. 

– Profesor Starosta w udzielonym mi nie-
dawno wywiadzie stwierdził, że „Za chód” 
bardzo często powiela to, co „Wschód” już 
dawno napisał w dziedzinie nauki o człowie-
ku. A jakie jest Pana zdanie na ten temat? 
Podjąłby się Pan próby porównania dorobku 
naukowego tych dwóch światów?

– Nie komentuje opinii profesorskiej. Jeże-
li złożył takie oświadczenie prof. W. Starosta, 
to może ma dowody na poparcie swojej tezy. 
Gdyby ktoś chciałby tylko na podstawie takich 
wypowiedzi wyciągać daleko idące wnioski, to 
byłbym zmuszony pogratulować mu osiągnięcia 
stanu wyjątkowo dobrego samopoczucia. Nauka 
jest jedna – dobra. Nie ma ani cech narodowo-
ściowych ani politycznych. Skutecznie działa też 
ochrona nauki. 

– Jakie są Pana osobiste odczucia odno-
śnie konferencji? Który z wykładów spodobał 
się Panu najbardziej i dlaczego?

– Wcześniej podałem powód trudności 
w udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie. 
Podobały mi się wykłady plenarne profesorów: 
J. Fejgenberga – Izrael, N. Wolańskiego – Polska-
Meksyk, B. Girandoli (USA), V. Bunza (Czechy), 
V. Lyakha (Rosja), prof.  W. Starosty, R. Szeklic-
kiego, R. Panfila i dr W. Pertyńskiego (Polska), 
a w sesji posterowej zwracał uwagę plakat T. To-
riumi i A. Morishita z Japonii oraz K. Supernat 
i w wsp. z  naszej uczelni. W  sesji ustnej cieka-
wy był referat prof. V. Sonkina i wsp. z Rosji...   

– Czy uczelnia planuje organizować po-
dobne konferencje w przyszłości?

– Dotąd nie zgłoszono chęci organizacji kon-
gresu w naszej uczelni. Kongres, który odbył się 
w AWF był zwołany z inicjatywy IASK. Ze wzglę-
dów formalnych nie doszło jednak do podpisania 
umowy o współpracy i przejęliśmy inicjatywę. 
Na pewno będą organizowane małe konferencji.  
O jednej już wspomniałem. 

Jeżeli zapytałaby się Pani o moje plany, to 
musiałbym zdradzić tajemnicę, że marzyłem 
i marzę o kongresie w Krakowie nauk o kultu-
rze fizycznej. Podałem kiedyś propozycję zor-
ganizowaniu go w stołeczno-królewskim mieście 
we współpracy z innymi AWF-ami i Komitetem 
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spo-
łecznej PAN. Niestety, zorganizowano tylko Kon-
gres Rehabilitacji przez Uniwersytet Rzeszowski, 
a inne nauki o kulturze fizycznej i jej liderzy nie 
byli na tyle zorganizowani i zainteresowani, aby 
poprzeć nawet późniejszą  inicjatywę krakow-
sko – poznańską. Być może kongres IASK, który 
został wzorcowo zorganizowany w Krakowie, 
przełamie niechęć do murów naszej uczelni 
oraz stołeczno-królewskiego miasta? Mam na-
dzieję, że też zostaną wyleczone kompleksy 
wyższości innych ośrodków akademickich i na-
sza uczelnia nie tylko z nazwy będzie uznana za 
The Best College in Poland!

 Rozmawiała 
Justyna Pajdak

Z życia Uczelni

– is this the first conference of this associa-
tion that you attend to?

– Absolutely yes.
– and how do you like it?
– It’s great. People are good, and I’ve been 

doing some other sessions to.
– what about atmosphere?
– Very good, food is great too.
– and how about organization?
– Very, very good.
– You spoke about the obesity. You’ve said 

that obesity is not only a problem of XX or XXi 
century and that it had began earlier

-You know, people were concerned about 
obesity even 150 years ago but it didn’t reach the 
level. I mean, people weren’t doing statistics on it 
so we really don’t know but statistically it didn’t 
start hit home until 1970.

– Now days people think it’s all about the 
level of people’s wealth, how they spend their 
time, their activities and up to the diet that they 
are on. can we compare this to what was hap-
pening 150 years ago?

– I can’t go back 150 years ago. I mean, when 
I was a kid people walked everywhere, you didn’t 
have a car so you just walked. I talked about Chi-
na. When I was in China, Beijing 1985 everybody 
was riding a bike, now everybody drives a car. 
You have massive traffic problems over there. 
And now obesity level in China has grown higher.  
There are basically about 75 million obese Chi-
nese now.  I don’t know what the statistics were 
20 years ago but they weren’t any close to that. 
So as soon as you drop off your activity level it’s 
going to be a big problem.

– You have mentioned that level of obesity 
is connected with amount of earnings.

– The poverty level is not just that you don’t 
have a lot of food. A lot of these people with low 
salary, they live in areas which are not very safe, 
and so the kids stay inside because of the safety 
factor. And also maybe the lack of education is 
there and these people don’t know anything and 
they eat food that are much more caloric intake 
etc. So it is not like a direct link because you are 
poor you are going to be fat. It means that some-
how in the United States  that people who are less 
advantaged tend to have more problem. 

– amongst some Polish people that, if you 
earn more you are more likely to be obese.

– Here I can understand that, because here 
I don’t think you have the cultural and racial di-
versity that you have in the United States. I also 
don’t think that people who don’t earn very much 
money live in very unsafe places. I mean here 
people walk everywhere. I just walked maybe 
a mile down the street, and I see people walking 
around jogging etc. You’ve got a lot of parks etc. 
In the United States it is different. If you are poor 
you’re going to live in area which is all crowded 
together. And the opportunity to go around, to 
a park, to go to a fitness centre it’s gone. They got 
no chance at all. And usually people who are poor 

and uneducated they eat  generally very high fat, 
greasy, fried food. And again, I’m not saying that 
is the reason why , but there seems to be a link 
to that. Even in Southern California where I live, 
they have a lot of blacks.  And those people that 
live in poverty area they are much, much higher 
in obesity level, even though they are not in Mis-
sissippi, they  live in Southern California. 

– what is the solution in the uS to deal 
with this problem? You have mentioned in gen-
eral to exercise, but will it be enough?

 – The problem is that it will never be enough. 
It’s going to keep going up. It has to be by the 
government down. You can’t drive a car one day 
a week or you cannot eat this food or something 
like that…. American, I’m an American, I can do 
what I want. That is the idea. They want to start 
carrying guns, they’re crazy. They want to have 
their rights. If you tell them what to do they go 
crazy. Maybe not crazy but they just get angry. So 
the only way it’s going to be solved is that some-
how you put a big tax on food. You go to McDon-
alds you’re going to pay 50$ for hamburger. It’s 
never going to happen, but that’s the one way 
to do it. Make vegetables and fruit  much more 
affordable. Maybe they’ll give you a bonus. If you 
eat vegetables and fruits they’ll give you 5$ back. 
You know, McDonalds is in trench. They have big 
stoke market, in our country we call them lobbing 
interest. They have people that go to the govern-
ment and say ‘I don’t want anybody to say any-
thing bad about McDonalds’. The second part of 
this is that you have to make people active. You 
got to make people go out and exercise. I don’t 
know how you can do this, because I’ve been 
trying for years with my students in my school. I 
mean, I walk up stairs to my room, kids are still 
taking an elevator, they see me but they still take 
elevator. 

– Just few last questions. we pretty much 
know everything about body, are there, in your 
opinion,  any areas that are not researched 
properly?

– They are still trying to find obesity gene 
in humans. They found one in animals, rats and 
mice. But is there an obesity gene in human, 
that is a big, big question. That is the whole idea 
whether it is caused by obesity, is it genetic or 
environmental conditions. There is a trend that it 
maybe environmental. I don’t think that the an-
swer has been there yet. So probably that is the 
biggest research area. Second part of that is that 
they are trying to find some kind of drugs that 
might have some efficiency.

– is this your first visit in kraków?
– Actually I was in Poland once before, but 

it was long time ago in 1987. I drove to Warsaw, 
and east Germany was still here, but this is the 
first time that I have a flew in, and certainly the 
first time in Cracow. 

– and what do you think about the city?
– I think it’s great. We went to that thing last 

night. I mean the town looks…beautiful parks 
over here, a lot of areas to move around and stuff. 
From what I have seen I like it very much. I mean 
it is different Poland than what I came in 1997, 
and people are nicer too. 

Rozmawiali
Bartosz Kołodziej

Jan Poradzisz

Robert Girandola o IASK
RoBeRT GiRaNDoLa
associate professor of 
kinesiology, uSc Dornsife 
college of Letters, arts 
and Sciences
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Skialpinizm

Agnieszka Solik i Marcin Zwoliński podczas zjazdu w zawodach  
XXIII Memoriału Jana Strzeleckiego

walka z własnymi słabościami, dłu-
gie godziny „wspinaczki” pod górę 
i wreszcie nagroda – wyjątkowy zjazd 
na nartach. Bez tłumów, wyciągów, ha-
łasu. Tylko my i nieujarzmiona natura. 
Mnóstwo nieskażonego ludzką obecno-
ścią białego puchu. Tak właśnie wygląda 
skialpinizm.

Tam, gdzie zaczyna się wolność…

dzielnie wyznaczamy trasę, a następnie 
w „dziewiczym” śniegu kreujemy własną 
linię zjazdu – wyjaśnia Marcin Zwoliński, 
członek Zarządu oraz Komisji Narciar-
stwa Wysokogórskiego Polskiego Związ-
ku Alpinizmu, a także Prezes Klubu 
Skialpinistycznego „Kandahar”.

Skialpinizm bardzo często bywa my-
lony z narciarstwem pozatrasowym (fre-
eride) i z tzw. heliskiingiem. 

– Cechą charakteryzująca freeride jest 
uprawianie go celowo na nieprzygotowa-
nych wcześniej stokach. Amatorzy tej 
odmiany narciarstwa całą przyjemność 
czerpią z jazdy w głębokim, świeżym, pu-
szystym i „dziewiczym” śniegu, bądź też 
ze zjazdów stromymi zboczami lub żle-
bami górskimi, z dala od przygotowanych 
dla narciarzy tras zjazdowych – tłumaczy 
Zwoliński.

Niezbędny sprzęt początkujące-
go skialpinisty:

– 4 000 złotych – komplet (nar-
ty, wiązania, buty, foki) nowego 
sprzętu wysokiej klasy

– 2 000 złotych – komplet używane-
go sprzętu

– 1 000–1 500 złotych – zestaw lawi-
nowy (detektor, sonda, łopata)

Koordynator merytoryczny:
Marcin Zwoliński
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Skialpinizm (nazywany także narciar-
stwem wysokogórskim) jest połączeniem 
narciarstwa zjazdowego, biegowego i al-
pinizmu. 

– Według mnie, istotą jest obcowa-
nie z naturą, z dala od wielkich skupisk 
narciarskich, muzyki z głośników, smro-
du starego oleju i podpitych narciarzy 
czy snowboardzistów. Idąc na turę nar-
ciarską jesteśmy sami w górach, samo-
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Skialpinizm

Śmigłowcem na szczyt
A na czym w takim razie polega he-

liskiing? – W tym przypadku na szczyt, 
z którego ma rozpocząć się zjazd, narcia-
rze wywożeni są śmigłowcem, a nie – jak 
w narciarstwie pozatrasowym – przy po-
mocy wyciągów – opisuje nasz ekspert. 
Natomiast narciarstwo wysokogórskie 
jest najbardziej „bezlitosną” odmianą, 
gdyż w drodze na szczyt alpinista musi 
radzić sobie sam.

Mylą się ci, którzy myślą, że skialpi-
nizm jest nowością. – W czasach bardzo 
odległych, na Półwyspie Skandynawskim 
koczownicze plemiona poruszały się po 
wiecznym lodzie za pomocą nart. Choć 
w moim przekonaniu za kolebkę skialpi-
nizmu uznać powinniśmy Alpy i kraje al-
pejskie. W Polsce natomiast skialpinizm, 
czy też turystyka zimowa z wykorzy-
staniem nart, pojawiły się na przełomie 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku 
– Marcin Zwoliński udaje się w „podróż 
do przeszłości” narciarstwa wysokogór-
skiego.

Walka i „nagroda”
Miłośników tej formy spędzania cza-

su znaleźć możemy praktycznie wszę-
dzie. Jak na „sportową” uczelnię przy-
stało – także w krakowskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Jednym z nich 
jest mgr Mikołaj Bielański, asystent 
w Zakładzie Obsługi Ruchu Turystyczne-
go. – W skialpinizmie jest element walki 
z samym sobą (gdy idziemy pod górę) 
i element oczekiwanej nagrody - zjazd; 
często terenem dziewiczym, niedostęp-
nym dla narciarzy zjazdowych. Ja najbar-
dziej lubię poczucie wolności i niezależ-
ności, jakie dają narty skiturowe w zimie 
– uzasadnia fascynację skialpinizmem 
rozmówca, który jest również instruk-
torem narciarstwa Polskiego Związku 
Narciarskiego, członkiem Klubu Wyso-
kogórskiego „Zakopane” oraz aktywnym 
wspinaczem górskim.

Zanim weźmiemy się za uprawia-
nie narciarstwa wysokogórskiego, warto 
przede wszystkim… w ogóle ujarzmić 
narty. – Najważniejsza jest skuteczność 
i umiejętność radzenia sobie w trudnym, 
zmiennym terenie; po różnych rodzajach 
śniegu. Jazdy w nieprzygotowanym oto-
czeniu nie da się porównać z szusowa-
niem po równym wyratrakowanym sto-
ku. To dwa różne światy - zwraca uwagę 
Marcin Zwoliński. Wskazane są także: 
dobra kondycja – by mieć siłę wdrapać 
się pod górę – mocna psychika i podsta-
wowa wiedza alpinistyczna. – Odpor-
ność psychiczna, ambicja i wytrwałość 
– wylicza cechy dobrego skialpinisty 
prezes „Kandaharu”.

Potężny „wróg”
Czasami nawet uosabianie wszystkich 

tych cech nie wystarczy, bowiem mierzy-
my się z silnym „wrogiem”, jakim potrafi 
być pogoda. – Wiatr, niska temperatura 
oraz oczywiście zagrożenie lawinowe. Nie-
jednokrotnie wychodzimy na wycieczkę 
przy dobrej pogodzie, która – jak wiemy – 
w górach zmienia się niestety bardzo szyb-
ko. Działamy w terenie, w którym błąd 
może nas drogo kosztować, dlatego należy 
starać się eliminować wszelkie potencjalne 
zagrożenia – podkreśla Zwoliński.

Aby wyprawa przebiegła bezpiecznie, 
do plecaka – poza „obowiązkowym” ze-
stawem: detektor, sonda, łopata – trzeba 
koniecznie zabrać atrybut każdego sza-
nującego się narciarza wysokogórskie-
go: zdrowy rozsądek. A przed wyjściem 
w góry, warto sprawdzić prognozę pogo-
dy, stopień zagrożenia lawinowego lub 
nawet zasięgnąć języka u ratowników 
tatrzańskiego czy górskiego pogotowia ra-
tunkowego. – Musimy zdać sobie sprawę, 
że szansa dotarcia służb ratowniczych do 
zasypanego w ciągu pierwszych piętnastu 
minut – a taki okres według statystyk prze-
żywa aż 90% osób – jest bardzo mała, dla-
tego naszymi potencjalnymi ratownikami 
są towarzysze wycieczki. Stąd tak ważny 
jest wybór ludzi, z którymi idziemy w góry, 
a także ich wiedza i doświadczenie – uwy-
pukla członek Zarządu Polskiego Związ-
ku Alpinizmu.

Alpejski raj
Więc kiedy wiemy już z kim iść, 

trzeba zastanowić się jeszcze, jakie 
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Ze skialpinistycznego kalendarium

– 1894 – wyprawa Stanisława 
Barabasza na nartach własnej 
konstrukcji: przez Halę 
Gąsienicową do Czarnego Stawu 
Gąsienicowego

– 1905 – Mariusz Zaruski przy 
pomocy nart dociera na Giewont

– 1907 – powstanie Karpackiego 
Towarzystwa Narciarskiego, 
z siedzibą we Lwowie oraz 
Zakopiańskiego Oddziału 
Narciarzy (od 1911 roku: 
Sekcja Narciarstwa Towarzystwa 
Tatrzańskiego)

– 1950 – powstanie Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego

– 1979 – założenie I Sekcji 
Narciarstwa Wysokogórskiego 
(przy Klubie Wysokogórskim 
w Warszawie)

– 1989 – I zawody skialpinistyczne 
w Polsce – Memoriał im. Jana 
Strzeleckiego

– 2002 – I Puchar Polski 
w Narciarstwie Wysokogórskim

– 2004 – I Mistrzostwa Polski 
w Narciarstwie Wysokogórskim

– 2011 – I w Polsce Finał Pucharu 
Świata (Memoriał im. Piotra 
Malinowskiego)

Koordynator merytoryczny:

Marcin Zwoliński
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miejsce wybrać. – W Polsce można to 
robić praktycznie w każdych górach. 
Najwięcej możliwości dają nam Tatry, 
ale Karkonosze, czy Beskidy też są dla 
skialpinistów bardzo atrakcyjne. Je-
śli chodzi o Europę to na pewno Alpy. 
Na świecie – chyba Ameryka Północna, 
choć znana jest bardziej z heliski niż 
ze skialpinizmu – zarysowuje skialpini-
styczną mapę Marcin Zwoliński. – Jazdy 
na sprzęcie skiturowym mają również 
miejsce w górach najwyższych – nale-
ży tu przypomnieć takie wydarzenia jak 
zjazd z Everestu Davo Karnicara, czy na-
szego Jurka Kukuczkę, który zjechał na 
nartach z Sziszapangmy.

Takie wyczyny pomagają zarażać 
skialpinistycznym bakcylem coraz więk-
sze rzesze narciarzy. Ilu jest tych wyso-
kogórskich? – Trudno to dokładnie okre-
ślić. – Cześć skialpinistów zrzeszona jest 
w klubach wysokogórskich lub w sek-
cjach skialpinistycznych i narciarskich 
tych klubów. Inni – we wszelkiego ro-
dzaju klubach górskich, kołach przewod-
nickich itp., a część osób nie zrzesza się 
w żadnych organizacjach -– diagnozuje 
Zwoliński.

Rosną w siłę!
Mikołaj Bielański bada ruch narcia-

rzy wysokogórskich w Tatrzańskim Par-
ku Narodowym. Tendencja jest jedno-
znaczna: skialpinistów jest coraz wię-
cej. – Na przykład jednego tylko dnia 
podczas badań – w lutym 2011 roku 
– na punkcie wejściowym w Kuźnicach 
zarejestrowaliśmy ponad dziewięćdzie-

sięcioro skialpinistów! Poza tym, w każ-
dy wiosenny weekend w Tatrach obser-
wuję około stu osób, które poruszają 
się na nartach skiturowych – dzieli się 
„kuchnią” swoich badań. – Dodatkowo, 
w kwietniu bieżącego roku w Tatrach 
rozegrano finał Pucharu Świata w skial-
pinizmie. Dyscyplina gwałtownie się 
rozwija – zarówno jeśli chodzi o sport, 
jak i o turystykę. Wydaje mi się, że coraz 
więcej ludzi szuka alternatywy dla zatło-
czonych stoków.

A ci, którzy w „dzikim” otoczeniu 
będą czuli się swobodnie, mogą spró-
bować swoich sił w różnego rodzaju za-
wodach. Choćby w Pucharze Polski. - To 
cykl zawodów (w różnych latach miała 
miejsce różna liczba edycji) w praktycz-
nie wszystkich pasmach górskich w na-
szym kraju – zaczynając od Bieszczad, 
przez Tatry i Beskidy, a na Karkonoszach 
kończąc. W związku z rozwojem skial-
pinizmu w Polsce, nasz klub od kilku 
lat organizuje równolegle Puchar Polski 
Amatorów, w którym mogą wystartować 
praktycznie wszyscy posiadający sprzęt 
narciarski, umożliwiający poruszanie się 
zimą po górach – zachęca prezes „Kan-
daharu”.

Są też m.in. mistrzostwa Polski, roz-
grywany co roku Puchar Świata, a także 
organizowane naprzemiennie: mistrzo-
stwa świata i Europy. – Jest tam kilka 
konkurencji: wyścig indywidualny, bieg 
teamów (2-osobowe zespoły), sprint 
(czyli wyścig na krótkim dystansie), ver-
tical (sam podbieg na czas) oraz sztafeta 
(najczęściej 4-osobowa) – porządkuje 

przedstawiciel Polskiego Związku Alpi-
nizmu.

Polacy coraz lepsi
Jak na tle międzynarodowej konku-

rencji radzą sobie Polacy? – Z roku na 
rok coraz lepiej. W sezonie 2010/2011 
podczas mistrzostw świata we wło-
skiej miejscowości Claut nasza kadra 
zajęła w końcowej klasyfikacji wysokie 
6.miejsce, ustępując alpejskiemu kra-
jowi – Austrii zaledwie o jeden punkt, 
a jednocześnie poprawiając wynik 
z mistrzostw świata rozgrywanych rok 
wcześniej w Andorze o cztery lokaty 
– mówi reprezentant Polski i student 
krakowskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego, Mateusz Kulig.

Dla tych, którzy chcieliby zacząć, 
kilka dobrych rad ma Marcin Zwoliń-
ski. – Najlepiej rozpoczynać z kimś, kto 
już wcześniej miał z narciarstwem wy-
sokogórskim do czynienia, a więc może 
pomóc i podpowiedzieć. Korzystnie jest 
zacząć w klubie, gdzie na pewno spotka-
my ludzi już „obytych w temacie”. Moż-
na też zapisać się na kursy organizowane 
przez Polski Związek Alpinizmu i przez 
prywatne szkoły wspinaczkowe.

Nowych adeptów skialpinizmu 
z otwartymi ramionami przyjmie rów-
nież „Kandahar”. Prezes potwierdza 
i trzyma kciuki za… pogodę. 

– Ostatnie zimy nas nie rozpieszcza-
ły, ale liczę, że najbliższa będzie bar-
dziej łaskawa…

Damian Juszczyk
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– Gdy wracam z Krakowa do Za-
kopanego i patrzę na wierzchołki 
szczytów, na mojej twarzy pojawia się 
uśmiech. A w głowie… chęć przebra-
nia się i ruszenia w górę jak najszybciej 
– mówi Mateusz kulig, reprezentant 
Polski w skialpinizmie i student i roku 
studiów ii stopnia wychowania fizycz-
nego na krakowskiej awf.

– kiedy i w jaki sposób skialpinizm 
pojawił się w Twoim życiu?

– Gdy uprawiałem jeszcze kolarstwo 
szosowe, szukałem sposobu na treningi 
zimą. Zakopiańskie warunki nie sprzyja-
ły jeździe na rowerze. Alternatywą stały 
się więc narty turowe. Pierwsze pożyczy-
łem od starszego brata, który jest ratow-
nikiem TOPR-u. Podczas pierwszego se-
zonu zimowego – sześć lat temu – cho-
dziłem głównie do pobliskich dolin i na 
Kasprowy Wierch. Następnej zimy po-
stanowiłem spróbować sił w zawodach 
amatorskich. Wygrane w amatorskiej ka-
tegorii open i brak perspektyw rozwoju 
kolarskiego sprawiły, że zmieniłem dys-
cyplinę. Trzy lata temu uzyskałem licen-
cję zawodniczą.

– co najlepszego jest  w tym spo-
rcie?

– Odczucie niezwykłej wolności 
i kontakt z naturą. Góry zimą stają się 
magiczne. Skialpinizm umożliwia od-
krywanie ich na nowo. Jest również  al-
ternatywą dla zatłoczonych stoków nar-
ciarskich i długich kolejek do wyciągów. 
Gdy zdobywa się szczyt, widok ośnie-
żonych dolin i szczytów rekompensu-
je cały wysiłek włożony w wyjście.  A 
najlepsze na koniec – zjazd w świeżym 
puchu.

Rozmowa z Mateuszem kuligiem, 
reprezentantem Polski w skialpinizmie  

i studentem akademii wychowania fizycznego 
w krakowie

Jesteśmy tylko gośćmi
wśród szczytów

– czy wymaga to specjalnych umie-
jętności?

– Dyscyplina opiera się na podstawo-
wych ruchach człowieka, czyli na cho-
dzie, więc jest zdecydowanie dla każde-
go. Ograniczeniem mogą być tylko pro-
blemy zdrowotne. Przygoda ze skialpini-
zmem – czy też z odmianą turystyczną: 
skitouringiem – nie musi od razu ozna-
czać wyjścia na najwyższe okoliczne 
szczyty i zjazdu wąskimi żlebami. Każdy 
może dostosować trasę do umiejętności, 
pamiętając o zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa i o odpowiednim wyposaże-
niu. Takim jest detektor lawinowy, wraz 
z sondą i łopatką. Co roku organizowane 
są kursy lawinowe, których terminy ła-
two znaleźć w internecie.

– co jest najważniejsze podczas 
działania?

– Rozwaga i pokora dla gór. Należy 
zdać sobie sprawę, że jesteśmy tylko go-
śćmi wśród szczytów  - w terenie, który 
pogoda może zmienić w kilkanaście mi-
nut. Dlatego planując wycieczkę należy 
zebrać jak najwięcej informacji o tere-
nie, pogodzie i przede wszystkim o za-
grożeniu lawinowym.

– czy czasem towarzyszy ci strach?
– Strach i adrenalina pojawiają się 

w trudniejszych sytuacjach i pomagają 
się skupić, uławiając racjonalną ocenę 
i przypominając o majestatyczności gór. 
To nawet trochę uzależnia, ale staram się 
nie przekraczać granicy ryzyka.

– Jakie są Twoje największe dotych-
czasowe sukcesy?

– Bardzo cenię sobie ubiegły sezon, 
w którym udało mi się zająć 10.miejsce 
w finale Pucharu Świata w Zakopanem, 

w kategorii espoire do 23 lat. A także 
wysokie 6.lokaty w Pucharze Europy 
Środkowej,  w tej samej kategorii. Pu-
char Polski zakończyłem na 2.miejscu 
do 23 lat i na 6.wśród seniorów.

– ile energii pochłania przygotowa-
nie do sezonu?

– Treningi są czasochłonne, a na 
efekty trzeba sporo czekać. Trening 
zajmuje od dwóch do nawet siedmiu 
godzin dziennie. Ze względu na to, że 
skialpinizm jest mieszanką narciarstwa 
biegowego i zjazdowego, przygotowania 
nawiązują do tych dyscyplin. Zawierają 
również elementy treningu zaczerpnię-
tego z biegów górskich. W okresie letnim 
startuję w cyklu biegów górskich, w pół-
maratonach i w maratonach górskich.

– Na które starty mobilizacja jest 
największa?

– Najważniejsze są dla mnie mistrzo-
stwa Polski, Puchar Polski  oraz - jeśli się 
zakwalifikuję  - zawody Pucharu Świata, 
które odbywają się w ciekawych miej-
scach. Najciekawszym jest zbocze sycy-
lijskiego wulkanu Etna. W planach mam 
także m.in. zawody Pierra Menta.

 – Szkolisz się pod kątem bycia in-
struktorem. Trudno wyobrazić sobie 
życie bez nart?

– Jestem na dwóch specjalizacjach: 
z narciarstwa biegowego i zjazdowego. 
Specjalizacje traktuję jako źródło wiedzy, 
którą na bieżąco staram się wykorzysty-
wać w treningu. Po zakończeniu kariery 
chciałbym pracować z młodzieżą , ale 
do tego czasu zostało jeszcze paręnaście 
lat. (śmiech) 

Rozmawiał Damian Juszczyk
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czytelnia ogólna zaprasza wszyst-
kich czytelników po wakacjach! Dla ze-
społu biblioteki głównej były one praco-
wite, ale wolny dostęp do półek to już 
standard. Mamy nadzieję, że zmiany, 
które nastąpiły, uczynią naszą czytelnię 
miejscem nowoczesnym i przyjaznym. 
Zwłaszcza, że podłączono już bezprze-
wodowy internet i można przyjść z wła-
snym laptopem. W związku z tym zaszły 
zmiany w regulaminie i organizacji pra-
cy czytelni, które przedstawię pokrót-
ce. Podstawowa sprawa to korzystanie 
z szatni – obowiązywało zawsze, ale te-
raz będzie przestrzegane rygorystycznie. 
Nie ma takiej możliwości, żeby między 
półkami chodzić z bagażem.

Wchodząc do czytelni, wpisujemy się 
do książki odwiedzin i zostawiamy dy-
żurnemu bibliotekarzowi ważny doku-
ment ze zdjęciem. Jak zawsze, pamięta-
my o wyłączeniu komórki. Co daje wol-
ny dostęp do półek? Przede wszystkim 
ułatwia samodzielne wyszukanie książek 
i czasopism z księgozbioru podręczne-

go (uwaga: przewodniki i wydawnictwa 
skoroszytowe podaje bibliotekarz).

Książki ustawione są według zagad-
nień. Wykorzystano do tego celu Uni-
wersalną Klasyfikację Dziesiętną (UKD), 
dzielącą wiedzę na 10 działów – od 0 
do 9. Dlatego też informacja o temacie 
książki, zakodowana w odpowiednich 
cyfrach, musi się znaleźć na rewersie. 
Wykaz działów znajduje się w czytel-
ni, ponadto dla ułatwienia poszukiwań 
książki oklejone są kolorowymi paskami, 
innymi dla każdego działu. 

Wypełniając rewers, musimy pamiętać 
o wpisaniu działu w czytelni. Jest to pierw-
sza część sygnatury, mówiącej o miejscu 
przechowywania książki. Gdy przegląda-
my katalog elektroniczny, najpierw mamy  
informację o lokalizacji: awf – czytelnia 
ogólna, następnie „dział w czytelni”. 
Należy go wpisać na rewersie.  

Na przykład:  
Autor Radnedge, Keir
Tytuł  Encyklopedia piłki nożnej /  

  Keir Radnedge ; przekł. Jakub  
  Klingofer.
Adres wyd. Warszawa : Dom   
Wydawniczy Bellona, 2006.
Opis fiz.  288 s. : il. ; 27x26 cm.
Lokalizacja: AWF-Czytelnia Ogólna
Dział w czytelni  AWF 796.3-92685
Sygnatura  AWF 92685

Zabierając książkę do stolika, zostawia-
my rewers dyżurnemu bibliotekarzowi, po-
nieważ każda książka znajdująca się w czy-
telni musi być zarejestrowana w systemie. 
Do czytelni ogólnej możemy także zamó-
wić książki i czasopisma z magazynu.

Naprawdę „wolny” dostęp do pó-
łek mamy w przypadku czasopism. Jeśli 
chcemy zabrać czasopismo lub książkę 
do punktu ksero, wypełniony rewers zo-
stawiamy u dyżurnego. Na wykonanie 
kserokopii mamy czas do 30 minut. Wy-
korzystane książki i czasopisma odkłada 
na półkę wyłącznie pracownik biblioteki.

opracowała Elżbieta Budkiewicz

Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej AWF Kraków

CZYTELNIA  OGÓLNA  ZAPRASZA
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Żołyński Stanisław: Program nauczania wychowania fizycznego : dla II i III etapu 
edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Rzeszów, 
2011. – 174 s.

Nowoczesne wychowanie fizyczne ukierunkowane jest przede wszystkim na dba-
łość o zdrowie uczniów. Program zgodny jest z podstawą programową i spółczesnymi 
tendencjami edukacji fizycznej, oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach 
uczniów. Książka przeznaczona dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Scheyer Werner: Nurkowanie dla zaawansowanych. / [tł. z jęz. niem. Agnieszka 
Magierska-Bossack]. Warszawa, 2011. – 115 s.

W podręczniku omówione zostały zagadnienia związane z orientacją podczas nur-
kowania, nurkowaniem w nocy, na wrakach i w prądach. Przeznaczony jest dla tych, 
którzy chcą nurkować bezpiecznie, dlatego ciągle rozwijają swoje umiejętności. Za-
gadnienia omówione w książce powinny pomóc przy uniknięciu błędów podczas 
nurkowania w specjalnych warunkach. Pomocne w nauce są również liczne fotogra-
fie, rysunki i tabele, które znajdują się w książce. 

Montgomery Jim, Chambers Mo: Pływanie. Droga do mistrzostwa. / przekł. Anna 
Siecińska. Warszawa, 2011. – 315 s.

W książce zawarte zostały instrukcje dotyczące treningu pływackiego w stylu dowol-
nym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym, szczegóły dotyczące sprzętu, treningu 
naziemnego, strategii motywacyjnych oraz wskazówki pomocne w wyborze progra-
mu pływackiego.

Biernat Ryszard: Strategia zapobiegania urazom w siatkówce. Olsztyn, 2010. – 103 
s. + DVD

Jest to kompendium wiedzy dotyczące urazów, jakich doznają sportowcy uprawiają-
cy piłkę siatkową, przeznaczone dla lekarzy sportowych, trenerów, fizjoterapeutów, 
masażystów oraz zawodników uprawiających piłkę siatkową. 

Vogel Peter: Neurofizjologia kliniczna. / [tł. z jęz. niem. Janusz Zabłocki]. Wyd 1. pol 
/ red. Paweł P. Liberski. Wrocław, 2011. – 229 s. + DVD

W książce zaprezentowano technikę oraz cel badania EMG i ENG. Autor skupił się na 
praktycznym podejściu, zwracając uwagę na źródła błędów, możliwe pułapki i nie-
bezpieczne sytuacje podczas badania. Na płycie DVD, dołączonej do książki, znajdu-
ją się filmy zawierające informacje uzupełniające podręcznik.

BIBLIOTEKA
Polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do zbiorów Biblioteki Głównej AWF. Zachęcamy rów-
nież do korzystania z pełnego wykazu nowości, dostępnego na stronie internetowej http://biblioteka.awf. 
krakow.pl  (link: Nowości w zbiorach)
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Jerzemowski Janusz, Duda Barbara, Orkiszewska Anna, Wójtowicz Ewa: Anatomia 
człowieka. Narząd ruchu. Gdańsk, 2010. – 243 s.

Podręcznik zawiera niezbędne wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej czło-
wieka. Omawia całościowo budowę anatomiczną ciała ludzkiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem narządu ruchu.

Konieczna Ewelina J.: Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków, 2011. – 157 s.

Publikacja przeznaczona jest dla terapeutów, pedagogów, psychologów, nauczycieli 
oraz animatorów, którzy chcą wykorzystać arteterapię w swojej pracy. Arteterapia 
w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim 
znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania te-
rapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych 
sztuk plastycznych. Książka zawiera głównie rozważania teoretyczne, jak również 
cenne wskazówki pomocne w pracy.

Gładyszewska-Cylulko Joanna: Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i prak-
tyczne podstawy terapii przez sztukę. Kraków, 2011. 134 s.

Książka przydatna dla tych, którzy przygotowują się do zawodu arteterapeuty. Za-
wiera teoretyczne wskazówki, jak również praktyczne podstawy terapii przez sztukę. 
Przedstawiono w niej metody i techniki arteterapeutyczne, scenariusze zajęć i ich 
strukturę. Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi opisami przypadków 
dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym. Autorka starała 
się znaleźć miejsce dla arteterapii wśród innych dyscyplin naukowych. 

Polska w Europie zarys geograficzno-ekonomiczny. / red. nauk. Irena Fierla. War-
szawa, 2011. – 362 s.

Książka skierowana do studentów, jak również do nauczycieli szkół średnich, oraz  
wszystkich zainteresowanych zmianami zachodzącymi w gospodarce polskiej. W 
opracowaniu skoncentrowano się na prezentacji poziomu rozwoju polskiej prze-
strzeni społeczno-ekonomicznej i zmianach w niej zachodzących. Zwrócono również 
uwagę na uwarunkowania określonego kształtowania się danej dziedziny gospodarki, 
procesów demograficznych, zagadnień społecznych, czynniki oddziałujące na ich 
układ przestrzenny, a także na następstwa społeczno-ekonomiczne i następstwa dla 
środowiska przyrodniczego.

Biczysko Władysław: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym. 
Warszawa, 2011. – 344 s.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów turystyki i rekreacji oraz dla wszystkich 
zainteresowanych branżą turystyczną. Kompleksowo ujmuje tematykę zarządzania 
przedsiębiorstwem turystycznym, w szczególności zarządzania finansami w hotelach, 
restauracjach oraz biurach podróży. 

Sallmann Natasza: Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i ho-
telarstwa w XXI wieku. Kraków, 2010. – 126 s.

Książka przydatna dla wszystkich tych, którzy chcą prawidłowo funkcjonować w ho-
telarstwie wellness i spa. Autorka książki próbuje odpowiedzieć na pytanie czy wel-
lness i spa można traktować w kategoriach megatrendu dwudziestego pierwszego 
wieku, czy może jest tylko krótkoterminową modą.

Kołaczkowski-Bochenek Andrzej: Santiago de Compostela. Poradnik pielgrzyma. 
Kraków, 2010. – 208 s.

Poradnik pomocny dla wszystkich, którzy podjęli decyzję o wyjściu na szlak i chcą 
się  właściwie przygotować do tego. Znajdują się w nim informacje o tym co zabrać 
ze sobą w drogę, jak zaplanować podróż, czego można się spodziewać podczas wę-
drowania. Zawiera mapki i plany, oraz praktyczne informacje, które przydadzą się 
na szlaku. 

Oprac. Beata Foszczyńska

POLECA  NOWOSCI
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Rozrywka

Niewielkie, czarne drzwi, a nad nimi niepozorna tablicz-
ka z napisem „Meta”. Tak rozpoczęła się historia tego miej-
sca. Klub, którego lokalizacji żadnemu studentowi krakowskiej 
AWF tłumaczyć nie trzeba. Można rzec - lokal z klimatem, 
gdzie wszyscy bawili się świetnie do samego rana. O wolnych 
miejscach nie mogło być mowy, zwłaszcza, gdy stu-
denci krakowskiej AWF mieli szczególne 
okazje do świętowania. 

– Do starej „Mety” przy-
chodziły tłumy, ściany były 
białe, a w oczy rzucała się 
prostota. Choć klub nie dys-
ponował sprzętem audiowi-
zualnym to we wtorkowym 
karaoke brało udział więcej 
ludzi niż teraz, a czwart-
kowe imprezy trwały do 
rana – wspomina Konrad 
Rembiasz.

Jednak pewnego 
dnia niepozorna ta-
bliczka zniknęła, a nad 
czarnymi drzwiami 
pojawił się spory szyld 
„Madness”. I nagle, 
niewiadomo dlaczego, 
okazało się, że czar miejsca zaczyna 
pryskać. Tak jakby muzyka nie ta, napoje wysokopro-
centowe zaczynają mniej smakować, a i coraz mniej znajomych 
można było tu spotkać. 

– Chodziła do niego „żulernia”. Piwo 
było masakryczne, muzyka do 
kitu – zwierza się je-
den ze studentów.

– Zupełnie inni 
studenci chodzi-
li do „Mety” niż do 
„Madness” – dodaje 
jego kolega.

Nowa nazwa klubu 
nie przypadła do gustu 
studentom, którzy naj-
częściej dalej używali 
starej, świetnie kompo-
nującej się z otoczeniem. 
„Madness” miał czerwone 
ściany, czarny sufit i za-
słony na oknach. Lokal był 
bardzo ciemny i ponury. Nie 
było sceny dla zespołów mu-
zycznych. Ludzie raczej rzad- ko do 
niego przychodzili. Wieczo- rami często można 
było zastać puste stoliki, co zniechęcało do jego odwiedza-
nia. Później przez jakiś czas podawano pizzę... 

Zimą tego roku klub przestał istnieć. Stagnacja nie trwa-
ła jednak długo. Od maja do sierpnia trwał remont klubu. 
Dalej wprowadza się udogodnienia. Przeszklony taras wy-
raźnie odróżnia się od innych. W środku około 100 miejsc 
siedzących, na tarasie 40. Pufy w różnych kolorach: szarym 
i niebieskim. 

– Dziś można odnieść wrażenie, że „Meta” jest większa od 
tej starej – ocenia Konrad Rembiasz. 

Obecnie lokal jest też koncertownią. Grały w nim zespo-
ły: Lorein i Symetria. W tym pierwszym wokalistą jest student 
AWF. Choć koncerty cieszyły się umiarkowaną popularnością 
wśród ludzi, to dopiero początek nowej „Mety”, a początki 
z reguły bywają trudne.

W klubie odbył się już coroczny Bal Piórnika, Andrzejki, 
charytatywna impreza dla domów dziecka or-

ganizowana wspólnie z samo-
rządem studenckim. 
Planowany jest rów-
nież sylwester. W po-
niedziałki można tu 
przyjść na karaoke, we 
wtorki i środy na Ligę 
Mistrzów, w czwartki 
dyskotekę – przekrój mu-
zyki, w weekendy mecze 
ligowe. 

– Teraz ogólnie jest faj-
niej, lepsza muzyka. Odby-
wa się więcej konkretnych 
imprez - stwierdza student I 
roku studiów magisterskich, 
wychowania fizycznego. 
Inny gość zwraca uwagę na 
ładne kelnerki.

Patrząc na klub bez wąt-
pienia można stwierdzić, że 

przeżywa swoje „odrodzenie” 
i znowu zaczyna cieszyć stu-
dentów spełniając ich oczeki-
wania. 

Do dyspozycji gości są 
platformy: Cyfra+, N, Polsat. 
W skład wyposażenia wcho-
dzi nagłośnienie o mocy 
kilku kilowatów, projektor, 
telewizor 50 calowy, WiFi. 
Można zagrać w darta 
i wziąć udział w głoso-
waniu internetowym na 
emisję meczu. Mecz, 
który zdobywa najwię-
cej głosów, wygrywa 

i jest emitowany.
„Mety” nie można jednak utoż-

samiać tylko z klubem dla fanów piłki nożnej. 
Dziewczyny też znajdą tu coś dla siebie. Serwuje się tu pysz-
ną kawę. Do wyboru jest: Espresso, Espresso Lungo, Expresso 
Macchiato, Cappuccino, Late Macchiato, Viennesse Coffee, 
Ciociolate. Oprócz tego czarna, czerwona, zielona i owocowa 
herbata, klubowe drinki (meta i finish), wino, piwo oraz zimne 
napoje. 

Otwarty siedem dni w tygodniu od 9.00; w czwartki i piątki 
czynny do 3.00, w pozostałe dni do 1.00. Ma swój profil na 
facebooku – www.facebook.com/club meta. Jego strona inter-
netowa znajduje się w budowie.

     Krzysztof Paja

Nowe oblicze
starej „Mety”
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Z życia akademika
Akademik – dla niektórych brzmi to słowo jako obskur-

ny budynek, z pokojami wieloosobowymi, z jedną łazien-
ką i kuchnią na całe piętro. Może DS1, DS2 i DS3 („ Dom 
Asystencki”) miały jedną kuchnię na całe piętro, ale w tych 
2-osobowych pokojach mieszkali i nadal mieszkają studenci, 
którzy nawiązują przyjaźnie na całe życie. Bo gdzie indziej, 
jak nie w akademiku można zapracować na lepsze wspo-
mnienia?  Opowiem wam moją historię...

W 2004 roku podjęłam studia na AWFie na kierunku Tu-
rystyki i Rekreacji. Pamiętam jak mój tata (absolwent AWF) 
opowiadał, że akademik to najlepsze miejsce na zamieszka-
nie. Dostałam miejsce w „Asystencie” (DS3).  4 października 
była rejestracja. 

Podjeżdżając pod akademik rzucał się w oczy szary budy-
nek, a wokół niego mnóstwo studentów z rodzinami. Na reje-
strację czekaliśmy z tatą ponad 4 godziny. W końcu udało się! 
Dostałam pokój na pierwszym piętrze. Zamieszkałam z Ange-
liką, studentką III roku. Mało rozmowna dziewczyna, pewnie 
dlatego, że ciągle się uczyła. Po miesiącu przeprowadziłam 
się do koleżanki z roku na os. Dywizjonu 303. Mieszkałam 
tam przez rok. Później stwierdziłam, że chciałabym mieszkać 
bliżej rynku. I zaczęło się…. 

Na początku stancja przy ul. Lea. Nie dość, że na uczel-
nie jechałam tramwajem ponad 1,5 godziny (w jedną stronę), 
to najbardziej co mnie przerażało to….. robiący przeraźliwy 
huk piecyk gazowy Junkers, który trzeba było odpalać zapał-
ką. Mieszkałam tam 4 dni. Na ratunek przyszła mi koleżanka 
z Zakopanego. Zaproponowała mieszkanie z nią i dwoma in-
nymi osobami przy al. 29 Listopada. Ładne mieszkanie, blisko 
rynku, bliżej na uczelnie, ale… rachunki za prąd były astro-
nomiczne, a współlokatorzy byli barmanami. Ciągle balangi 
w mieszkaniu, głośne powroty nad ranem, bałagan. Wytrzy-
małam z nimi przez 6 miesięcy.

Przyszedł kwiecień, byłam na drugim roku, załamana, 
szukałam mieszkania – bez powodzenia. Rodzice kazali mi 
pójść do pani Krysi – kierowniczki Domu Asystenckiego – za-
pytać się czy jest może miejsce. Ku mojemu zdziwieniu, Pani 
Krysia pamiętała mnie i znała moje imię! Opowiedziałam jej 
całą moją historię, prosząc o miejsce. Ona kazała mi napisać 
jedynie pismo i następnego dnia mogłam się wprowadzić. 
Zostałam w akademiku do końca moich studiów. Płakałam, 
jak się musiałam wyprowadzać.

Imprezy do rana – w windach, na korytarzach, w kuch-
niach. 30 osób w pokoju może się nie mieściło, bo poko-
je były małe, ale wchodziło niewiele mniej. Nieważne jak 
byłam zmęczona – na uczelnię zawsze było blisko. Ale nie 
było tak zawsze. Dało się też spokojnie uczyć, odpocząć po 
ciężkim dniu. W czasie sesji szybko można było załatwić bra-
kujące notatki. Wystarczyło zejść parę pięter do koleżanki. 
Moja współlokatorka została najlepszą przyjaciółką. Sąsiedzi 
z akademika – najlepszymi znajomymi.  

Akademik uczy życia w społeczności, pracy w grupie. Mnie 
nauczył walki o swoje i dbania o własne prawa. To w nim 
zyskałam pewność siebie i nauczyłam się radzić ze stresem, 
i współpracować z różnymi ludźmi.  Z radością wspominam 
czasy, czasy z AKADEMIKA.

Renata Nadarkiewicz

Studiuj jak Kowalczyk
Od dłuższego czasu w Polsce można zaobserwować 

swoistą modę na studiowanie. Młodzi ludzie niejedno-
krotnie próbują swoich sił na dwóch lub nawet większej 
liczbie kierunków. Dzięki temu przygoda z uczelnią sta-
je się dużo ciekawsza, najczęściej znacznie się wydłuża 
i teoretycznie daje więcej możliwości w przyszłości (nie 
mówiąc już o uatrakcyjnieniu życia towarzyskiego). 

Obecnie, co jeszcze do niedawna było rzadkością, ab-
solwenci poszczególnych kierunków próbują dostać się na 
studia doktoranckie. Decydują się na ten krok z różnych 
powodów: jedni chcą się dokształcić, inni widzą swoją 
przyszłość na uczelni, jeszcze inni po prostu nie wiedzą, 
co ze sobą zrobić. 

Wydaje się, że życie polskiego doktoranta można pod-
sumować nieco zmienioną maksymą św. Benedykta z Nur-
sji: zamiast ora et labora trzeba by użyć gaude et labora 
(czyli „ciesz się/baw się i pracuj”). Potwierdzeniem tego 
niech będą trzy przykłady: dwa znane bliżej piszącemu te 
słowa oraz ostatni – bliski większości polskich kibiców. 

Przykład pierwszy. Jesienny wieczór 2009 roku. 
W znanym krakowskim klubie studenckim trwa impreza 
doktorantów szanowanej w Polsce uczelni. W pewnym 
momencie podchmielony doktorant wskakuje na bar, cią-
gnąc za sobą także lekko „zmęczoną” już panią profesor. 
Ten szalony wybryk młodego człowieka kończy się bole-
snym upadkiem obojga bawiących się osób. Pojawia się 
krew, trzeba przerwać zabawę i wezwać pogotowie. 

Przykład drugi. Ambitna absolwentka filologii polskiej 
dostaje się na studia doktoranckie. Okazuje się jednak, że 
stypendium, jakie zapewnia jej uczelnia, nie wystarczy na-
wet na opłacenie czynszu za mieszkanie. Dziewczyna jest 
zmuszona rozpocząć pracę, przez co nie może się w pełni 
poświęcić pracy naukowej. Oba wspomniane zajęcia cał-
kowicie ją pochłaniają, praktycznie nie ma czasu na życie 
prywatne.

Przykład trzeci. Najbardziej chyba zapracowana polska 
sportsmenka, Justyna Kowalczyk, zdołała jakoś pogodzić 
wyczynowe bieganie na nartach ze studiami. Oczywiście 
udało jej się ukończyć Akademię Wychowania Fizycznego 
w Katowicach również dzięki przychylności władz uczelni. 
Obroniła się jednak z wyróżnieniem i postanowiła otwo-
rzyć przewód doktorancki – tym razem w Krakowie. Zna-
jąc ambicję i niezłomność trzykrotnej triumfatorki Pucharu 
Świata w biegach narciarskich, zrobi ona wszystko, aby 
zdobyć kolejny tytuł...tym razem naukowy. 

Ilu ludzi, tyle pewnie zdań na temat doktoratu. Niech 
jednak ostatni przykład będzie pewną zachętą dla tych 
wszystkich osób, które wahają się, czy wybrać drogę „stu-
diów po studiach”. Jeśli ma się w sobie na tyle energii i sa-
mozaparcia, żeby spędzić kolejne kilka lat z podręcznika-
mi akademickimi, a do tego ma się zacięcie naukowe, to 
chyba warto spróbować... Meta przecież niedaleko, a ko-
lejny tytuł jest na wyciągnięcie ręki – co może potwierdzić 
sama Justyna Kowalczyk.  

Piotr Ł.
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erasmus to program zajmujący się 
rozwijaniem międzynarodowej współ-
pracy pomiędzy uczelniami. W progra-
mie uczestniczy obecnie 31krajów. Aka-
demia Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie umożliwia wyjazd do 14 państw 
w okresie od trzech miesięcy do roku 
akademickiego. Program daje ogromne 
możliwości nauki, integracji międzyna-
rodowej oraz przeżycia niesamowitych 
i dotąd jeszcze nieznanych przygód. 
Studenci, którzy do tej pory podjęli wy-
zwanie Erasmusa uważają to za jedno 
z najwspanialszych doświadczeń swoje-
go życia.

Wspomnienie Erasmusa

karolina centkowska (obecnie już 
absolwentka AWF Kraków, kierunek TiR) 
w ubiegłym roku akademickim wzięła 
udział w wymianie studenckiej na Sło-
wenii w miejscowości Portoroz na Uni-
versity of Primorska. Okres pobytu na 
wymianie wspomina niezwykle pozy-
tywnie.

– Czas spędzony na Słowenii zali-
czam do jednych z najlepszych chwil 
w moim życiu – opowiada Karolina i za-
raz dodaje – Najmilej zaskoczyła mnie 
panująca tam atmosfera, klimat, ludzie. 
Na każdym kroku mogliśmy liczyć na 
pomoc ze strony uczelni, jak również 
studentów, którzy w bardzo krótkim cza-
sie stali się naszymi przyjaciółmi. Jeśli 
pojawiał się jakiś problem, zawsze mo-
gliśmy liczyć na Mitję i Mihę (naszych 
koordynatorów), którzy robili wszystko, 
żeby ów problem jak najszybciej zniknął. 
Opieka, jaką nas otoczyli jest naprawdę 
godna podkreślenia. Oprócz imprez in-
tegracyjnych na początku pobytu, orga-
nizowane były różnego rodzaju even-
ty – wycieczki, wieczorki kulturalne, 
prezentacje krajów i ich kultur. Mimo 
tego, że było nas tylko 14 w Portoroz, 
koordynatorzy i tutorzy zawsze znaleźli 
nam jakąś rozrywkę, a jeśli nie oni, to 
miejscowa brać studencka. Otwartość, 
życzliwość i bezinteresowność można 
było zauważyć nie tylko wśród znajo-
mych Słoweńców, ale również u ludzi 
spotkanych przypadkiem na ulicy. Mo-
głabym wymieniać wiele przykładów 
sytuacji, które w Polsce raczej nie miały-
by racji bytu, a tam wystarczyła przysło-
wiowa chwila, żeby rozwiązać problem.  
Urzekło mnie także piękno i różnorod-

rzeczywistość

Polska ekipa w Mostarze (Bośnia)

ność tego małego kraju, jeszcze nie do 
końca docenianego przez turystów. Gdy-
by była tylko możliwość przedłużenia po-
bytu na pewno bym z niej skorzystała.      

Jarek Jasica (student III roku  AWF 
w Krakowie, kierunek TiR) pięć miesię-
cy był w Rovaniemi (Finlandia), studiu-
jąc na Rovaniemi University of Applied 

Sciences. Wymianę spędzoną w tak nie-
zwykłym miejscu opisuje jak coś niesa-
mowicie ciekawego i odkrywczego.

–  Już na samym początku, gdzie tyl-
ko się nie ruszyłem, pojawiało się wiele 
zaskakujących i nowych dla mnie sytu-
acji. Zaczynając od klimatu geograficz-
nego, kończąc na ludziach i uczelni. Nie 
da się tego zupełnie porównać z Polską. 
Rovaniemi leży na kole podbieguno-
wym, dlatego temperatura  -30 stopni 
nikogo tam nie dziwi. Śnieg po pachy, 
na ulicach lód, a ludzie jeżdżą na ro-
werach – witamy w Arktyce. Mimo, że 
jest tak zimno ludzie są bardzo ciepli. 
Finowie starali się zorganizować nam 
jak najlepiej nasz pobyt w Rovaniemi 
i muszę przyznać, że świetnie im to wy-
chodziło. Jeśli chodzi o uczelnię to mo-
żemy im tylko pozazdrościć. Wszystkie 
budynki są świetnie wyposażone i jest 
wiele nowoczesnych udogodnień dla 
studentów. Widać także jak ogromną 
pracę w pomoc studentom wkładają 
pracownicy akademiccy. Już od pierw-
szych zajęć dało się wyczuć, iż nie trak-
tują tego wyłącznie, jako suchy obowią-
zek, ale przede wszystkim, jako przeka-
zywanie i umiejętne zarażanie młodych 
ludzi swoją ogromną pasją.                                                                               

Co warto zabrać?
Dowód osobisty • 
(wymagane),
Paszport (kraj, do • 
którego się udajemy 
może graniczyć z innymi 
ciekawymi państwami, 
które warto zobaczyć, 
a one mogą nie być 
w strefie Euro),
Europejską Kartę • 
Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (wymagane),
Ubezpieczenie od • 
Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (wymagane),
Dużo uśmiechu, dobry • 
humor i pozytywne 
nastawienie do świata.



Puls AWF

21

Erasmus

na erasmusie
Czy warto jechać na wymianę?

– Jasne! – z ogromnym uśmiechem na 
ustach odpowiada karolina Dańda (ab-
solwentka AWF Kraków, która w ubiegłym 
roku akademickim w ramach programu 
Erasmus odwiedziła Portoroz na Słowenii).

– Oczywiście było warto i to przez 
duże W!!! Oprócz wiedzy, jaką nabyłam 
oraz podszkolenia umiejętności języka an-
gielskiego, dało mi to możliwość poznania 
ludzi z różnych kultur, zawarcia nowych 
przyjaźni, które trwają do tej pory. Jeśli 
ktoś ma tylko możliwość wyjazdu, niech 
nie zastawania się nad nim dłużej niż 5 
minut. Czasami obawy związane z tym, 
czy sobie poradzimy są wyolbrzymione. 
Zawsze znajdą się osoby, które zechcą 
nam pomóc. Myślę, że to była jedna z naj-
lepszych decyzji w moim życiu.

Jarek Jasica uważa bardzo podobnie 
i bez wątpienia polecałby wszystkim wy-
jazd na wymianę Erasmus.

– Nie znam osoby, która wróciła nie-
zadowolona z wyjazdu – mówi. Wypra-
wa do Finlandii to najlepsza rzecz, jaka 
przytrafiła mi się podczas studiów. Nie-
samowite doświadczenie osobiste i na-
ukowe. Taki wyjazd z pewnością zmie-
nia pogląd na różne sprawy. Jest jednak 
jedna rzecz, przed którą muszę was 
przestrzec – ‘post erasmus syndrome’. 
Nie będziecie chcieli wrócić do Polski, 
a dotychczasowe studia nie będą takie 
ciekawe jak wcześniej.

Co dał Ci ten wyjazd?                                                                                                                                         

Wyjazdy edukacyjno-naukowe poza 
granice kraju dają wiele interesujących 
i nieznanych dotąd możliwości. Najcen-
niejsze jest jednak to, jak dużo młody 
człowiek wyciągnie z nich indywidualnie 
tylko dla siebie i jak bardzo pomoże mu 
to w kształtowaniu własnego rozwoju.                                                                                                             
karolina centkowska podkreśla, że 

dzięki programowi, przede wszystkim, 
poprawiła swoje umiejętności języko-
we, a także skonfrontowała wiedzę, 
którą nabyła w Polsce z nauczaniem 
prezentowanym za granicą. I niestety 
przyznaje:

– Dzieli nas duża przepaść. Na sło-
weńskiej uczelni spory nacisk kładzie się 
na zajęcia praktyczne (np. organizujemy 
event w rzeczywistości, a nie na kartce 
papieru, co wiąże się z pozyskaniem 
sponsorów, reklamą itd.), a także na 
przekazywanie nowinek branżowych, 
co nie zawsze da się zauważyć u nas. 
Na pewno mogę powiedzieć, że wyjazd 
ten poszerzył moje horyzonty i dał mo-
tywację do udziału w innych międzyna-
rodowych projektach, organizowanych 
z ramienia programu ERASMUS.

karolina Dańda zwraca uwagę, iż 
ona, jako osoba wstydliwa i nieśmia-
ła zyskała większą otwartość na nowo 
poznanych ludzi, nauczyła się większej 
samodzielności, a także oszczędności, 
gdyż nasz Grand- był niestety dość ubo-
gi, patrząc np. na Hiszpanów lub Fran-
cuzów. Zyskała także wiarę w ludzi, gdyż 
mieszkańcy Słowenii, są bardzo pomocni 
i wielu trudnych i niespodziewanych sy-
tuacjach sami wychodzili z ogromną i co 
ważne bezinteresowną pomocą. Wyjazd 
dał jej także multum możliwości podró-
żowania, zwiedzania i doznawania wielu 
przygód, co jeśli chodzi o jej zaintereso-
wania, było czymś najprzyjemniejszym.

Jarek Jasica podkreśla istotę pozna-
nia kolejnego kraju i jego kultury.

– Zakochałem się w krajach nor-
dyckich i wiem, że jeszcze nie raz tam 
wrócę. Dowiedziałem się wiele o Lapo-
nii, poznałem sposób, w jaki działa tam 
przemysł turystyczny. Nauczyłem się 
pracy w grupie, korzystania z różnych 
źródeł wiedzy (a nie tylko z internetu), 
samodzielności i kreatywności, na które 
stawiają nowoczesne uczelnie. Ponadto, 
nauczyłem się jeździć na skuterze śnież-
nym, łowić ryby pod lodem, karmić re-
nifery i kąpać się w przerębli.                                                                                                                                    

Erasmus to przygoda życia. Jest pro-
gramem dla osób otwartych na pozna-
wanie świata i niebojących się wyzwań, 
ale także dla tych, którzy pragną prze-
zwyciężać swoje słabości i lęki, stając się 
silniejszymi i bardziej pewnymi siebie 
ludźmi. 

Magdalena Wojtacka 

formalności – krok po kroku:

AWF organizuje dwa razy w ciągu roku spotkanie organizacyjne, gdzie po-
dawane są najważniejsze informacje odnośnie wyjazdu na wymianę,

Od terminu spotkania student ma od 1,5 do 2 miesięcy, by złożyć wniosek 
aplikacyjny, który pobrać można ze strony internetowej uczelni,

O możliwość wyjazdu mogą starać się studenci, którzy zaliczyli minimum 
I rok studiów.

Kryteria podstawowe zakwalifikowania się na wyjazd:
– Znajomość języka, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni, do któ-

rej aplikujemy (sprawdzana, jest ona egzaminem, język angielski – pi-
semnym, francuski, hiszpański oraz włoski ustnym; poziom egzaminu to 
B2),

– Średnia ocen z ostatnich czterech semestrów (za wyjątkiem studentów II 
roku – wtedy brana jest pod uwagę średnia z dwóch semestrów).

Kryteria dodatkowe:
– Pomoc studentom zagranicznym, w sprawach życia codziennego,
– Uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych organizowanych przez AWF 

dla studentów zagranicznych, (jeśli potraktuje się te zajęcia w ramach 
fakultetu, można uzyskać wpis do suplementu),

– Uczestniczenie w kołach naukowych i organizacjach studenckich
Zasady wyjazdu to czas od 3miesięcy do 1 roku akademickiego. Wymia-

na obejmuje kraje takie jak: Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Dania, Portuga-
lia, Holandia, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy, Rumunia, Wielka Brytania, 
Czechy i Węgry. Na stronie AWF znajdują się umowy wyjazdu (dla każdego 
kierunku z osobna).

Ważne!!! Jeśli jesteś studentem Wychowania Fizycznego, Sportu lub Fizjo-
terapii, zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe zorientuj się, jak dużo różnic 
programowych będziesz miał do nadrobienia.



Puls AWF

22

 Erasmus

W Danii w Gerlev Sports Academy 
znajduje się pięciu naszych studentów – 
3 z wychowania fizycznego i 2 z turysty-
ki i rekreacji.

Po ponad  trzech miesiącach pobytu 
na obczyźnie (Dania) i przyzwyczajeniu 
się do statutu studenta-emigranta odkry-
wam, że do wszystkiego da się przyzwy-
czaić. Ale od początku….

Jak wszystko co nowe i nieznane 
w pierwszej chwili fascynuje. Szkoła 
sportowa nastawiona głównie na fizycz-
ne jego aspekty, a nie teorię i metodykę. 
Basen dostępny  24 h na dobę tak samo 
jak sala gimnastyczna z batutem i naj-
większym materacem jaki wydziałam 
w życiu oraz siłownia i sala do sportów 
zespołowych z całym wyposażeniem. 

Jedzenie jak w najlepszej restau-
racji w mieście. Tutejszych rarytasów, 
frykasów i mecyi nawet krakowski Wie-
rzynek by się nie powstydził. I chyba 
najważniejsze…, ludzie. Czesi, Norwe-
dzy, Islandczycy, Polacy, Słowak, Kana-
dyjczyk i Grenlandczyk, aha i jeszcze 
Chinka – razem czterdziestu pięciu ob-
cokrajowców wmieszanych w wiecznie 
uśmiechnięty naród duński. Nie bę-
dzie to zaskoczeniem, że integracja nie 
przebiegła tak, jak nauczyciele i Finn 
(dyrektor) sobie to wyobrażali. W efek-
cie powstały dwie grupy internationale 
(dream team) i Duńczycy razem z Kana-
dyjczykiem, Norwegami i na doczepkę 
Islandia. Nie wygląda to tak źle jak sobie 
zapewne wyobrażacie. Nie bijemy się 
bejsbolami, nie wytykamy palcami, nie 
kopiemy pod nikim dołków, żeby same-
mu potem  w nie nie wpaść. Na zaję-
ciach jesteśmy zintegrowani. Ćwiczymy, 
gramy, współpracujemy jak jeden orga-

nizm. Po zajęciach każdy idzie w swoja 
stronę, do „swojego” towarzystwa. I tak 
niezmiennie od trzech miesięcy historia 
się powtarza. 

Nauczyciele i podejście do ucznia-
studenta, od zajęć, do tego co robią 
w ramach swojej pracy  i poza nią to 
chyba największe zaskoczenie, jakie mo-
gło spotkać osoby spoza Danii.  To tutaj 
tak naprawdę odkryłam o co chodzi z tą 
wzniosłą ideą „reklamowaną” w metody-
ce – podmiotowego traktowania ucznia. 

Duńczycy to naród, który ściśle prze-
strzega wyznaczonych mu zasad. Nie 
jest nowością, że Polacy mają z tym taki 
troszkę  problem.  Studia i komunizm 
nauczyły nas wiecznego kombinowania.  
Na nasze szczęcie w wielu przypadkach 
Duńczyk nawet nie pomyśli, że zasady 
można obejść, dlatego Polak tutaj równa 
się, w mniejszym albo większym stop-
niu, pieronek, lisek-chytrusek. Może 
wyolbrzymiam, ale oni (czytaj Duńczy-
cy) z tym swoim „it is not allowed” są 
czasem śmieszni: nie wolno tu siedzieć, 
nie można nie być na apelu porannym, 
nie można zabierać jedzenia ze stołów-
ki, nie wolno robić podwójnych salt itp. 
Pomimo takiego podejścia do regulami-
nów Duńczycy to najbardziej pomocni 
i otwarci ludzie jakich poznałam. Obo-
jętnie do kogo nie podejdziesz, czy bab-
cinka w mieście czy jakiś dzieciak z piątej 
klasy, każdy w miarę swoich możliwości 
ci pomoże, wytłumaczy, nawet zawiezie 
do szkoły z zepsutym rowerem w ba-
gażniku mimo, że nie miał po drodze 
do domu. I jeszcze jedno, wszyscy tutaj 
władają angielskim jak drugim ojczystym 
językiem. Niesamowite. Ta babcinka 
w mieści i dzieciak z piątej klasy też. 

Sport to tutaj świętość. Możesz mieć 
złamaną nogę, ale i tak obecny na za-
jęciach powinieneś być. Oglądając, też 
się uczysz – jak dziecko – przez naśla-
downictwo. Coś takiego jak zwolnienie 
lekarskie tu nie istnieje. Czujesz się źle? 
Podejdź do prowadzącego, powiedz mu 
o co chodzi, a on będzie zawiedziony, 
że nie chcesz zostać, nawet jako widz, 
że nie chcesz być częścią zajęć. Naj-
lepsze jest to, że jemu będzie przykro, 
że cię tu nie ma. Oczywiście nie zmusi 
cię siłą do zostania. A już na pewno nie 
każe ci przyjść na dyżur i odrobić nie-
obecności w formie referatu albo z inną 
grupą lub przepyta cię z materiału. To 
jest dopiero podmiotowe traktowanie 
studenta!

 Gerlev Sports Academy  to miejsce 
dla ludzi, którzy naprawdę żyją spor-
tem, dla których sport to to, co pozwala 
im oddychać i egzystować, którzy lubią 
trenować do granic swoich możliwości 
i jeszcze dalej, którzy z każdą wypoco-
ną kroplą potu stają się szczęśliwsi i chcą 
więcej. Nie będę wam pisać, jakie mamy 
zajęcia i jak wyglądają. Nie napiszę też 
nic więcej o imprezach i weekendach. 
Chcecie wiedzieć jak tu jest? Składać 
podanie do kooperatora, rezerwować 
lot i naku…..wiać salta w Danii!!!!! 

Zuzex

Wmieszani w duński naród

Czesi, Norwedzy, Islandczycy, Po-
lacy, Słowak, Kanadyjczyk i Gren-
landczyk, aha i jeszcze Chinka 
– razem czterdziestu pięciu obco-
krajowców wmieszanych w wiecz-
nie uśmiechnięty naród duński.

Bo przecież kto by pomyślał, żeby po 
ćwiczeniach powiedzieć wykładowcy, 
że to mi się nie podobało, że można 
to zmienić w taki sposób, albo przybić 
z nim piątkę i pogratulować świetnie 
przemyślanego treningu. Wyrzuciliby 
mnie z uczelni prędzej, niż przestałaby 
mnie piec ręka po przybiciu piątki. Poza 
tym, kto by pomyślał, żeby iść na impre-
zę, pić alko, mocno „przytulać” się po 
kątach i nie tylko, a to wszystko w obec-
ności nauczycieli, którzy w lewej ręce 
dzierżą trzecie już tego wieczoru piwo. 
No to są jakieś jaja! Tego to w Polsce 
i Czechach nie ma. A najlepsze jest to, 
że na następny dzień idziesz na zajęcia 
i wszystko jest jak dawniej. Jakby impre-
zy nie było. Cudownie.
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