




Puls AWF

1

Drodzy Czytelnicy!

Semestr zimowy za nami. Każdy stu-
dent odmierza teraz czas zapewne 
nie do sesji letniej, ale największej 
corocznej imprezy wszystkich ża-
ków, czyli juwenaliów. Już niedługo, 
a temat ten stanie się przewodnim 
w rozmowach między zajęciami. 

Oddajemy w Wasze ręce już 41 
numer naszego uczelnianego kwar-
talnika. Mamy nadzieję, że przygo-

towana przez nas kolejna porcja informacji ponownie Was 
zainteresuje. Tym razem przeczytacie na łamach „Pulsu AWF” 
o jakże ciekawej postaci Janusza Młynka, twórcy Polsko-Ame-
rykańskiej Szkoły Szermierczej w Stanach Zjednoczonych i 
jednocześnie absolwenta AWF Kraków. 

Warto również zwrócić uwagę na wywiad z prof. Szymo-
nem Krasickim. Promotor Justyny Kowalczyk opowiada w nim 
o swojej dość nietypowej doktorantce. W numerze znajdzie-
cie również sporo wiadomości dotyczących dopingu w arty-
kule pt. Ciemna strona mocy. Nasza uczelnia powiększyła się 
o nowy obiekt, jakim jest zespół krytych pływalni. Niedawno 
odbyło się jego uroczyste otwarcie. Na stronie szóstej, krótka 
relacja z tego wydarzenia. 

Zapraszamy do lektury.
Paulina Janowiec-Kapłon
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– Dlaczego wybrała Pani karierę modelki?
– Przyjaciółka zrobiła mi zdjęcia, które wysłałam na konkurs. 

Zygmunt Fura, organizator konkursu, ale również szef agencji mo-
delek „Rores” zaproponował mi spróbowania sił w modelingu. 

– Jest Pani zadowolona?
– Owszem, cieszę się, że się tego podjęłam. Interesują mnie 

światowe pokazy, moda oraz lubię pozować do zdjęć.
– Jak długo się zajmuje Pani prezentacją ubioru?
– Od półtorej roku jestem w agencji Rores Models. Mam za 

sobą kilkanaście pokazów i sesji zdjęciowych.
– Jaka jest różnica miedzy sesją a pokazem?
– Pokaz jest na wybiegu przed publicznością, a sesja do katalo-

gów. Pokazy są na pewno bardziej stresujące, bo zdarzyć może się 
wszystko – chodzenie na tak wysokich obcasach na początku wcale 
nie jest takie komfortowe, podczas gdy zdjęcia można zretuszować 
lub usunąć. Potknięcia na wybiegu nie bardzo.

– Stresuje się Pani na pokazach?
– Koncentruję się na tym co robię. Nie przeszkadzają mi fle-

sze.
– Czy lubi Pani oglądać pokazy w telewizji?
– Tak. Oglądając myślę sobie, że chciałabym tam być jako 

uczestniczka. Patrzę na siebie krytycznie. Interesuję się detalami 
wyszukuję ich na innych pokazach, by móc poprawić i doskonalić 
swoje wybiegi.

– Dziewczyny, które zastanawiają się nad karierą modelki za-
stanawiają się na pewno, czy jest to opłacalny zawód. Ile zarobić 
można na pokazie?

–  W Polsce 200 zł, ale w Chinach zarabiałam koło 1000 zł. 
Tyle, że najpierw modelka musi odrobić koszty przeznaczone na 
lot, mieszkanie, życie przez cały okres w obcym kraju. Dopiero 
później zarabia. W Chinach mają mniejsze wymagania odnośnie 
wzrostu, dlatego tam udałam się na kontrakt.

– Jak wygląda dzień modelki?
– W Chinach od koło 8.30 spędzam czas na co najmniej 5 ca-

stingach. Wybiera się podczas nich modelki do pokazów lub sesje. 
Później jest obiad i czas dla siebie.  W dniu pokazu jest przymiar-
ka, makijaż, robienie fryzury, próby. Przygotowania trwają pół dnia. 
Sam pokaz znacznie krócej. Dziewczyny mają chwilę na zmianę 
stroju. Po pokazie jesteśmy rozwożone przez taksówki. Jest czas na 
odpoczynek.

– Startowała Pani w konkursach piękności?
– Miesiąc temu zostałam miss Nowej Huty. Jednak bardziej 

mnie kręci pokazywanie ubrań niż konkurs piękności.
– Dlaczego wybrała Pani studia na AWF?
– Chciałam studiować fizjoterapię. Uważam, że to przyszłościo-

wy kierunek. Jestem na I roku studiów.
– Jakie sporty lubi Pani uprawiać?
– W szkole uprawiałam piłkę ręczną i siatkówkę. W gimnazjum 

trenowałam pływanie. Od 10 lat jeżdżę na snowboardzie. Chcę zro-
bić w przyszłym roku instruktora tej dyscypliny sportu. Sport zawsze 
mi towarzyszył. To niewątpliwie przyjemna forma spędzania czasu.

 
Rozmawiał Krzysztof Paja

Dziewczyna
z okłaDki

– czyli rozmowa  
z Anną Piechotą,  

studentką pierwszego 
roku fizjoterapii  
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Z życia Uczelni

Zorganizowana z okazji wielkiego jubileuszu – dziesięciolecia istnie-
nia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej – konferencja naukowa Rehabilitacja 
w XXI wieku zgromadziła sporo zainteresowanych. Podczas trwającej trzy dni 
konferencji zaprezentowano nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, aparaturę 
naukową, najnowszą literaturę fachową. Zorganizowano również warsztaty 
szkoleniowe. 

Konferencja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej oraz J.M. 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrze-
ja Klimka. Celem była wymiana doświadczeń w najnowszych osiągnięciach 
i perspektywie rozwoju rehabilitacji przez specjalistów m.in. medycyny, nauk 
o zdrowiu, kultury fizycznej, czy nauk społecznych.

Obok sesji tematycznych dotyczących aktualnych koncepcji i praktyki re-
habilitacji w ortopedii i traumatologii; postępów w rehabilitacji medycznej, 
fizjoterapii i terapii zajęciowej; psychospołecznych uwarunkowań rehabili-
tacji; badań podstawowych dla potrzeb rehabilitacji, w ostatnim dniu kon-
ferencji odbyła się sesja plakatowa, na której zaprezentowano 39 prac. Za 
najlepsze prace w poszczególnych sesjach autorom wręczono wyróżnienia. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty, w tym m.in.: „Sta-
bilizacja kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych w systemie Thera 
Band”, „Współczesne metody postępowania rehabilitacyjnego z pacjentem 
zaopatrzonym w protezę kończyny dolnej”, „Taping medyczny jako dyna-
micznie rozwijająca się metoda o szerokim zastosowaniu w rehabilitacji kli-
nicznej i sporcie”.

Rehabilitacja w XXI wieku

 – Rzecznictwo prasowe i dziennikarstwo sportowe –
podyplomowe studia na krakowskiej AWF

RZECZNIK W SPORCIE, STUDIA TYLKO U NAS!
Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha daje pierwszą 

możliwość w Polsce kształcenia się w specjalności rzecznik prasowy w klubach i or-
ganizacjach sportowych. Ten niezwykle dynamicznie rozwijający się kierunek otwiera 
ogromne możliwości zawodowego rozwoju.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (studia magisterskie - 
możliwe jest podjęcie nauki przez studentów ostatniego roku studiów magisterskich). 
Program zajęć ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie rzecznika prasowego (klu-
by, związki sportowe) i dziennikarza sportowego (prasa, radio, telewizja, inter-
net).

Zajęcia prowadzić będą znani krakowscy dziennikarze z udziałem m.in. dyrektorów 
biur prasowych oraz kadra naukowa Akademii.

Zgłoszenia przyjmuje: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła 
II 78 – tel. (012) 683-14-46, fax (012) 683-14-45

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, studia trwają 3 semestry.
Opłaty: około 1500 zł za semestr.
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Sylwetki

„Struktura i wielkość obciążeń 
treningowych biegaczek narciarskich 
na tle ewolucji stosowanej techniki 
biegu” – to temat pracy doktorskiej 
Justyny Kowalczyk. Polska mistrzyni 
biegów narciarskich o uzyskanie na-
ukowego stopnia doktora ubiega się 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, pod kierunkiem doktora 
habilitowanego Szymona Krasickiego, 
profesora nadzwyczajnego.

– Jaką doktorantką jest Justyna Ko-
walczyk?

– Przede wszystkim – nietypową. 
Ze względu na jej obowiązki sportowe, 
spotykamy się dość rzadko. W okresie 
zimowym pozostajemy głównie w kore-
spondencji mailowej lub esemesowej. 
W tym czasie staram się nie obciążać 
jej zadaniami związanymi z pracą dok-
torską. Intensyfikacja naszych rozmów 
następuje wiosną i latem, kiedy pani 
Justyna ma troszkę więcej czasu.

– Na jakim etapie pracy się Pań-
stwo znajdują?

– Po wspólnym przygotowaniu kon-
cepcji pracy pani Justyna wywiązała się 
już z jednej z najważniejszych części: 
zgodnie z przyjętym schematem opra-
cowała swoje obciążenia treningowe 
z pięciu lat, które będą poddawane 
analizie. Właśnie kończę to sprawdzać, 
a później wszystko będzie obliczane 
w odpowiednim programie kompute-
rowym. Tę część pracy zrealizowała już 
jesienią. Teraz czeka ją dużo czytania, 
co na pewno nie będzie problemem, 

gdyż jest to bardzo rozwinięta i oczy-
tana osoba. Moją rolą jest natomiast 
proponowanie różnych pozycji książ-
kowych, związanych z pracą. Następ-
nie na bieżąco będziemy dyskutować 
o tym, jakie ewentualne problemy ba-
dawcze się wyłaniają.

– Czy w natłoku obowiązków pani 
Kowalczyk znajduje czas, by czynić 
postępy w drodze do uzyskania dok-
toratu?

– Jest niebywale zorganizowana. 
Kiedy wyznaczy sobie jakiś cel, wszyst-
kimi siłami dąży do jego osiągnięcia, po-
zostawiając inne rzeczy na boku. Zwy-
kle wstaje o 5.00 rano, wypija filiżankę 
kawy i około 40 minut przeznacza na 
lekturę. Wiem, że częściowo odłożyła 
literaturę piękną, a ten czas poświęca 
lekturom przydatnym do doktoratu.

– Jak traktuje Pan tę współpracę – 
to kolejne wyzwanie? A może czysta 
przyjemność?

– I jedno, i drugie. (uśmiech) Byłem 
mile zaskoczony, kiedy po igrzyskach 
w Vancouver w 2010 roku pani Justyna 
zadzwoniła, że chce przyjść i porozma-
wiać. Zaskoczony, gdyż wiedziałem, że 
studia ukończyła w Katowicach. Było 
więc pewne zdziwienie, jednak się 
ucieszyłem.

– Przed otwarciem przez panią 
Kowalczyk przewodu doktorskiego, 
wydali Państwo stworzoną wspólnie 
książkę – pod Pana redakcją – pod 
tytułem „Narciarstwo Biegowe”. 
Współpraca układała się tak dobrze, 
że postanowili Państwo kontynuować 
ją w ramach pracy nad doktoratem?

– Być może był to właśnie jeden 
z powodów. Książka powstała przy 
udziale wielu innych autorów, ale część 
dotyczącą obciążeń treningowych pi-
saliśmy wspólnie z panią Justyną, wy-
korzystując głównie jej treningi oraz 
treningi innych zawodniczek. Możliwe, 
że ten wspólnie przepracowany czas 
przekonał ją, iż w Krakowie pod moim 
kierunkiem może powstać ciekawa pra-
ca. A jest to osoba niezwykle ambitna, 
wybiegająca myślami daleko w przód. 
Przecież przed nią jeszcze kilka lat ka-
riery sportowej, a już rezolutnie my-
śli o następnym etapie swojego życia. 

Sądzę, że doktorat może być ważnym 
wyznacznikiem jej dalszego postępo-
wania.

– Przez lata miał Pan okazję do-
skonale poznać panią Kowalczyk. 
Wszyscy znamy ją jako „twardzielkę”, 
walczącą o sukces aż do samej mety. 
A jaka jest poza trasą, na płaszczyźnie 
bardziej prywatnej?

– Może „doskonale” to za dużo po-
wiedziane, ale myślę, że dość dobrze ją 
poznałem. Coraz bardziej utwierdzam 
się w przekonaniu, iż jej osiągnięcia 
sportowe to głównie zasługa jej „gło-
wy”. Wielokrotnie podkreślała, że chce 
pracować „dużo ciężej niż ciężko”. Ni-
gdy nie chciała być tylko dobra w tym, 
co robi. Chciała być najlepsza. Jest nie-
samowicie zmotywowana, by uzyski-
wać jak najlepsze rezultaty. Właśnie ta 
ciężka praca jest motorem napędowym, 
prowadzącym ją do triumfów.

– Jakim byłaby wykładowcą, gdyby 
po zakończeniu kariery postanowiła 
pracować na uczelni?

– Prowadzę specjalizację dla przy-
szłych trenerów biegów narciarskich. 
Wiosną poprosiłem panią Justynę i tre-
nera A. Wierietielnego, by poprowadzili 
część zajęć. W bardzo ciekawy sposób 
przekazali studentom masę wiedzy. 
Słuchałem tego z dużym zaintereso-
waniem. Jestem przekonany, że jeżeli 
w przyszłości będzie chciała pracować 
na uczelni, będzie bardzo dobrym wy-
kładowcą.

– Kiedy można się spodziewać 
szczęśliwego finiszu pracy nad dokto-
ratem?

– Umówiliśmy się, że będzie chcia-
ła oddać pracę przed zaplanowanymi 
na 2014 rok Igrzyskami Olimpijskimi 
w Soczi. Właśnie w 2014 roku powinna 
nastąpić obrona. Jednak aby tak się sta-
ło, praca powinna zostać złożona naj-
później jesienią 2013 roku. Następnie 
przyjdzie czas na opinie recenzentów, 
złożenie odpowiednich egzaminów 
i dopiero wtedy – na wiosnę, może 
w lecie – można będzie przystępować 
do obrony doktoratu. Jestem przekona-
ny, że wszystko zakończy się kolejnym 
sukcesem pani Justyny.

Rozmawiał Damian Juszczyk

 Justyna Kowalczyk, czyli „doktorantka nietypowa”
– rozmowa z drem hab. Szymonem Krasickim, prof. nadzw.,  

promotorem pracy doktorskiej Justyny Kowalczyk
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Z życia Uczelni

Witów – miejsce magiczne, znane każdemu 
studentowi AWF-u oraz wszystkim fanom spor-
tów zimowych, z minimum dwóch przyczyn: 
po pierwsze znajduje się tu najsłynniejsza, pre-
stiżowa szkoła narciarstwa i snowboardu zało-
żona przez Jagnę Marczułajtis. Dodatkowo po 
raz dziesiąty, w tym właśnie miejscu Samorząd 
Studencki zorganizował zawody o Puchar Rek-
tora w narciarstwie i snowboardzie, które wpi-
sane są do kanonu imprez krakowskiego AWF
-u. Patronat medialny objął portal dlastudenta.
pl. Zainteresowanych było wielu, ale jedynie 
grupa ponad stu czterdziestu szczęśliwców 
mogła 3 i 4 marca brać udział w tymże przed-
sięwzięciu. Oprócz rekreacyjnego zjeżdżania, 
ci którzy w tym sezonie chcieli sprawdzić swoje 
umiejętności mogli wystartować w zawodach. 
Do pokonania był slalom gigant. Uczestnikami 
imprezy nie byli tylko studenci, ale również 
sami pracownicy naszej uczelni. 

W tym roku na podium stanęli:
Pracownicy AWF, kat. narciarstwo alpej-

skie
1 Mieczysława Pawełczyk 
2 Jadwiga Pałosz 
3 Katarzyna Gmyrek-Gołąb 

1 Marek Szczygieł 
2 Bartłomiej Kita 
3 Dariusz Tchórzewski 

Studenci AWF, kat. narciarstwo alpejskie
1 Karolina Klimek 
2 Karolina Gaweł 
3 Karolina Mrózek 

1 Mateusz Habrat 
2 Maciej Kominko 
3 Marek Białek 

Pracownicy AWF, kat. snowboard
1 Jagna Marczułajtis-Walczak 
2 Katarzyna Kucia-Czyszczoń 
3 Katarzyna Gmyrek-Gołąb 

1 Marek Szczygieł 
2 Przemysław Bujas 
3 Dariusz Tchórzewski 

Studenci AWF, kat. snowboard
1 Natalia Ficek 
2 Bom Oliwia
3 Roksana Bom 

1 Tomasz Kowalczyk 
2 Oskar Bom 
3 Jakub Ossowski 

Uwaga wszystkich skierowała się na zwy-
cięzców, gdy około godziny 15:00 otrzymali 
atrakcyjne nagrody od samej Jagny Marczu-
łajtis-Walczak, rektora Andrzeja Klimka oraz 
najsympatyczniejszej studentki AWF-u Mał-

gorzaty Szalińskiej. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy! Emocje sięgnęły zenitu przy 
integracyjnym konkursie przeciągania liny, 
a doping publiczności kreował nastrój całych 
zawodów. 

Zmęczeni, pełni wrażeń wyruszyliśmy 
w kierunku baz noclegowych. Organizato-
rzy przygotowali świetną imprezę integra-
cyjną, która odbyła się na świetlicy. Nawet 
oblodzona droga do centrum rozrywki nie 
była dla nas żadną przeszkodą w dotarciu 
do celu. Hymn AWF-u, szanty i pieśni woj-
skowe towarzyszyły nam przez cały wyjazd. 
Zabawę do ostatniego gościa rozkręcał Dj 
Bazyl. Oprócz delektowania się wyskokowy-
mi trunkami oraz przedstawienia innym na 
parkiecie swoich umiejętności tanecznych, 
nabytych na zajęciach z wychowania fizycz-
nego, wzbogaciliśmy się o nowe znajomo-
ści i doświadczenia. Nie ukrywajmy główną 
atrakcją wyjazdu dla pań byli przedstawiciele 
hiszpańskiego Erasmusa. Trzeba przyznać, że 
Półwysep Iberyjski również potrafi się świet-
nie bawić. 

Niestety każda impreza ma swój początek 
i koniec, a stacja Witów, perfekcyjnie przygo-
towana czekała na nas następnego poranka. 
Na warunki atmosferyczne nie można było 
absolutnie narzekać. 16°C, niebo bez chmur, 
lekko zaśnieżone góry i lasy - sceneria wprost 
wyjęta z filmu zachęcała do uprawiania rekre-
acji outdoorowej. Dla osób, które nie posiada-
ły sprzętu lub nie miały sił na jazdę, Karczma 
Witów o każdej porze dnia stała otworem. 
W godzinach popołudniowych impreza prze-
niosła się do autokarów, którymi udaliśmy się 
w drogę powrotną.

Chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć lep-
szego jubileuszu. Idealna pogoda, niepowta-
rzalna atmosfera Zakopanego, duch rywaliza-
cji sportowej sprawiły, że wyjazd był niepo-
wtarzalny. Zapraszamy wszystkich za rok!

Gabriela Nikiel

X JUBILEUSZOWE ZAWODY O PUCHAR REKTORA AWF 
W NARCIARSTWIE I SNOWBOARDZIE
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Sport

Urodzona w Bielsku-Białej, do 2009 
roku reprezentowała barwy klubu MKS 
Czechowice Dziedzice. Co stało się 
później, że dzisiaj piszemy o Kasi jako o 
„swojej” zawodniczce…? W ciągu ostat-
nich trzech lat „Piłka” – tak nazywają Ka-
się koleżanki z kadry – zmieniła miejsce 
zamieszkania, stan cywilny, klub i zali-
czyła najlepszy pod względem wyników 
sportowych rok.  Ale pomalutku…

 Jest 2008, Kasia wraca z Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie i decyduje się 
zrobić paromiesięczną przerwę, by nie-
co od judo odpocząć. W tym czasie jej 
drogi krzyżują się z poznanym na obo-
zach kadry, pracownikiem naszej Aka-
demii, Arturem Kłysem. Para pobiera 
się, co zapoczątkowuje szereg zmian w 
życiu Kasi. Najpierw staje się mieszkan-
ką Krakowa, później niestety tylko na 
chwilę naszą studentką, by od stycznia 
2010 stać się zawodniczką Wisły. 

Od samego początku Artur, oprócz 
roli męża, pełni funkcję trenera „Piłki”. 
Judocka para trenuje na obiektach Wisły 
przy ulicy Reymonta, a także w naszej 
sali do sportów walki na Grzegórzkach. 
Z zakresu taktyki walki bezcenne rady 
daje im szef Zakładu Teorii i Metodyki 
Sportów Walki, wybitny specjalista w 
tym zakresie – Profesor Stanisław Ster-
kowicz. Cel Kasi jest jeden – owocny 
start na IO w Londynie w 2012. By tego 
dokonać, oprócz pełnego zaangażowa-
nia w trening, potrzebna jest pomoc 
wielu ludzi z zakresu fizjologii, psycho-
logii itd… I tu pojawiają się kolejne oso-
by, pracownicy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, których wkład 
w przygotowania Kasi jest nieoceniony. 
Dosyć szybko o pomoc w przygotowa-

niu kondycyjnym Artur prosi Aleksan-
dra Tykę. Dzięki uprzejmości Profesora 
i wszystkich pracowników Katedry Fi-
zjologii można monitorować przygoto-
wania Kasi i wprowadzać odpowiednie 
korekty do planu treningowego. 

Kolejną osobą niezwykle zaangażo-
waną w pracę nad formą, tym razem 
mentalną Kasi, jest pani Joanna Basiaga. 
„Piłka” jako zawodniczka Kadry Olim-
pijskiej objęta jest programem SiOKO, 
czyli Silna i Odporna Kadra Olimpijska. 
Gwarantuje jej to opiekę psychologa 
sportowego. Tym samym od dwóch lat 
dr Joanna Basiaga, której Artur był stu-

dentem, przygotowuje głowę Kasi do 
osiągania jak największych sukcesów 
sportowych. 

Zatem na naszych obiektach, pod 
okiem naszych specjalistów, jedynie 
nie w naszych barwach „Piłka” uparcie 
dąży do spełnienia sportowych marzeń. 
Ostatnie wyniki pokazują, że nie są one 
tak odległe. W 2011 roku Kasia stawała 
sześć razy na podium zawodów Pucharu 
Świata i był to najlepszy rok w jej spor-
towej karierze. Dzięki temu jest niemal 
pewna udziału w Turnieju Olimpijskim. 
Trzymajmy zatem za nią kciuki.

A. K.

Nasza „Piłka”
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Katarzyna Kłys – AWF Kraków, czyli cichy udział naszej  
uczelni w przygotowania najlepszej Polskiej judoczki
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Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
wzbogaciła się o kolejny piękny obiekt. W ponie-
działek 20 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie 
zespołu krytych pływalni. Inwestycja, której koszt 
wyniósł nieco ponad 26 milionów złotych, zosta-
ła zrealizowana bez większego wkładu własnego 
uczelni. Środki na ten wspaniały kompleks pocho-
dziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (18 mln) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

– Oddany obiekt to święto dla inwestora, a dla 
wykonawcy to czas rozstań, gratulacje dla rektora – 
mówił Marek Pawlik, prezes firmy ABM Solid, głów-
nego wykonawcy. Warto zaznaczyć, iż firma swoje 
prace wykonała przed czasem.

W skład zespołu krytych pływalni, oprócz głów-
nej niecki – 8-torowego basenu o długości 25 me-
trów, na którym można rozgrywać zawody najwyż-
szej rangi, znalazł się mały basen do nauki pływania 
i rehabilitacji oraz tor badawczo-treningowy. 

Zadowolenia z otwarcia nie ukrywał Krzysztof 
Usielski, prezes Polskiego Związku Pływackiego – 
W tej chwili to jest najlepszy tego typu obiekt w Kra-
kowie. Chciałbym porozmawiać z władzami uczel-
ni, aby zorganizować tu jedną z imprez centralnych 
i pokazać ten wspaniały basen najlepszym polskim 
zawodnikom – mówił. Poza obiektami sportowymi 
w budynku znajdują się sale dydaktyczne, sauna, 
komora kriogeniczna. W nowo powstałym obiekcie 
swoją siedzibę będzie mieć Katedra Teorii i Metody-
ki Sportów Wodnych oraz Zakład Medycyny Fizykal-
nej i Odnowy Biologicznej.

Gratulacje dla rektora uczelni, profesora Andrze-
ja Klimka złożył również poseł Platformy Obywatel-
skiej Ireneusz Raś. – Specjalnie przerwałem urlop. 
Nie mogłem sobie pozwolić, aby przeoczyć ten pięk-
ny moment, gdy w garniturze wskakujesz do wody – 
powiedział podczas otwarcia i zaraz dodał z uśmie-
chem – Obiecałem mojej żonie, że zrelacjonuję jej to 
wydarzenie klatka po klatce. I jak się okazało słowa 
pana posła były prorocze… 

Jego Magnificencja nie odmówił sobie przyjem-
ności przetestowania basenu i skusił się na krótką 
kąpiel, demonstrując przy tym poprawną technikę 
stylu klasycznego. Chwilę później swoje umiejętno-
ści pływackie zaprezentowali studenci krakowskiej 
AWF w wyścigu na 100 metrów stylem zmiennym. 
Pierwsze mini zawody wygrała Karolina Mazurek, 
studentka I roku SUM na kierunku wychowanie 
fizyczne. Uroczyste otwarcie nowych obiektów 
uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Krako-
wiak” oraz grupa „Andrusy”.

Nowy basen to przede wszystkim duże udogod-
nienia dla studentów AWF-u, którzy nie będą mu-
sieli już dojeżdżać na zajęcia na ulicę Rogozińskie-
go. Z nowego obiektu mogą korzystać od 21 lutego 
2012.

Krystian Augustyn

Zespół krytych pływalni widziany z 
zewnątrz

Główna arena kompleksu – basen o długości 25 metrów

Kompleks basenów oficjalnie otwarty

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

prof. Andrzej Klimek testujący nowy basen
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Z życia Uczelni

W 2002 roku na Akademii Wycho-
wania Fizycznego utworzono Katedrę 
Fizjoterapii. W dziesięciolecie powsta-
nia tej ważnej jednostki naukowej war-
to chyba przyjrzeć się z bliska pracy 
ludzi przez nią wykształconych, a więc 
fizjoterapeutów, którzy są potrzebni 
zarówno osobom czynnie uprawiają-
cym sport, jak i tym, którzy ze sportem 
mają niewiele wspólnego.

O fizjoterapeutach czy rehabilitan-
tach najczęściej wspomina się przy oka-
zji jakiejś ciężkiej kontuzji znanego spor-
towca. Pisało się więc i mówiło na przy-
kład o Robercie Kubicy, który po szeregu 
operacji przeszedł (a tak naprawdę to 
nadal przechodzi) żmudny proces reha-
bilitacji. W artykułach prasowych z imie-
nia i nazwiska wymieniano tylko lekarzy, 
którzy zajmowali się polskim kierowcą 
Formuły 1, natomiast rehabilitanci pozo-
stali anonimowi. Przykład Kubicy bardzo 
wyraźnie ukazuje tendencję, aby dziel-
nych ludzi, którzy każdego dnia pomaga-
ją dojść poszkodowanym czy chorym do 
pełnej sprawności, pozostawiać w cieniu 
znanych lekarzy… 

W obecnym numerze „Pulsu” nastąpi 
więc próba swoistej „rehabilitacji” fizjo-
terapeutów – najlepiej to uczynić, odda-
jąc głos przedstawicielowi tego bardzo 
potrzebnego zawodu. Maciej Kampa, 
absolwent Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie, z chęcią podzielił 
się swoimi przemyśleniami i doświad-
czeniami z niełatwej pracy, jaką wyko-
nuje każdego dnia.

– Fizjoterapeuta a masażysta… 
Wiele osób błędnie używa tych wyra-
zów jako synonimy – jakie są zatem 
podstawowe różnice między wspo-
mnianymi zawodami?

– Maciej Kampa – Faktycznie, czę-
sto spotykam się z błędną nomenkla-
turą wynikającą z niewiedzy oraz po-
wielania stereotypów. Nie każdy fizjo-
terapeuta jest masażystą i odwrotnie. 
Różnice zaczynają się już na poziomie 
kształcenia, tytuł zawodowy masażysty 
otrzymuje się na szkoleniach podyplo-
mowych, tytuł fizjoterapeuty natomiast 
na studiach licencjackich. Masażyści 
kształceni są (w zależności od poziomu 
szkół) w węższej specjalności, jaką są 
różne rodzaje masażu. Fizjoterapeuci 
w programie studiów posiadają masaż, 
ale także specjalistyczne techniki tera-

peutyczne oraz przedmioty kliniczne. 
Masaż jako forma pracy z ciałem jest 
często wykorzystywanym elementem 
w terapii prowadzonej przez fizjotera-
peutów.

– Pomaganie ludziom najczęściej 
przynosi dużo satysfakcji. Czy tak 
samo jest w przypadku pracy fizjote-
rapeuty?

– W moim wypadku pragnienie pra-
cy z ludźmi zdeterminowało wybór stu-
diów. Jeszcze przed okresem akademic-
kim miałem okazję przekonać się, jak 
ważna jest dla mnie bezpośrednia praca 
z drugim człowiekiem. Satysfakcja z po-
stępów pacjentów jest chyba najlepszym 
motywatorem do dalszej pracy. 

– Kto najczęściej zwraca się do Cie-
bie o pomoc? Osoby po wypadkach, 
kontuzjowani sportowcy – amatorzy 
czy może jeszcze ktoś inny? 

– Mam przyjemność pracować z każ-
dą wyżej wymienioną grupą pacjen-
tów. Specjalizuję się w terapii w środo-
wisku wodnym, gdzie częściej pracuję 
z dziećmi i młodzieżą. Coraz większą 
grupą klientów są młode osoby cierpią-
ce na zespoły bólowe i przeciążeniowe 
związane z siedzącym trybem życia, dłu-
gotrwałą pracą za kierownicą czy przed 
komputerem. 

– Czy mógłbym Cię prosić o kilka 
porad dla wspomnianych młodych lu-
dzi? Co mają robić, aby zwalczyć nęka-
jące ich bóle? 

– Warto zadbać, aby przestrzeń 
w której pracujemy była dobrze zorga-
nizowana. Ułożenie komputera, krze-

sła i biurka ma tu niemałe znaczenie. 
Unikajmy pozycji przygarbionych, wy-
muszających nienaturalną pozycję na-
szej głowy i tułowia. Ich następstwem 
są napięcia w okolicy lędźwi, barków, 
szyi, a nawet głowy. Co 45-60 minut 
nieustannej pracy w pozycji siedzącej 
należy wstać, zrobić parę prostych ćwi-
czeń. Ergonomiczna praca pozwoli na 
zmniejszenie dolegliwości bólowych, jak 
i podniesie naszą wydajność.

– Jakiego rodzaju są to ćwiczenia?
– Zależy nam na rozciągnięciu mię-

śni klatki piersiowej i obręczy barkowej 
w celu odblokowania napiętych struk-
tur powięziowo-mięśniowych i nerwów 
biegnących w kierunku ręki. Rozciąganie 
palców każdej ręki zredukuje napięcie 
powstałe w wyniku powtarzających się 
ruchów pisania na klawiaturze. Aktyw-
na praca oddechowa połączona z dy-
namiczną pracą ramion pozwoli na zli-
kwidowanie napięcia w obrębie górnego 
tułowia oraz szyi.

– Spotkałeś się już z sytuacją, gdy 
ktoś nazwał Cię doktorem?

– Tak, zdarzyło mi się to parę razy 
podczas praktyki szpitalnej.

– Zawsze chciałeś być fizjoterapeu-
tą?

– Jak już wcześniej wspomniałem, 
planując swoją zawodową przyszłość 
zależało mi na pracy z ludźmi i byciem 
w ruchu. Nie wytrzymałbym długo „za 
biurkiem”.

– Jak wspominasz swoją przygodę 
z krakowskim AWF?

– Pozytywnie, organizacja jednoli-
tych studiów magisterskich umożliwiała 
intensywne korzystanie ze statusu stu-
denta AWF, zawsze znalazł się czas na 
rozwój duszy i ciała:)

Rozmawiał Piotr Ł.

Rehabilitacja  
fizjoteRapii

1 X 2002 r. – w tym roku powstał 
Wydział Rehabilitacji Rucho-
wej na AWF (w tym Katedry 
Fizjoterapii)

4 – tyle katedr wchodzi w skład 
WRR AWF: Katedra Fizjologii 
i Biochemii, Fizjoterapii, Re-
habilitacji Klinicznej i Społecz-
nych Podstaw Rehabilitacji

1000 – w przybliżeniu tylu studen-
tów (dziennych i zaocznych) 
kształci się na WRR AWF

http://wrr.awf.krakow.pl/ – taki 
jest adres www Wydziału Re-
habilitacji Ruchowej
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Sylwetki

Michał Nikliński to człowiek, który jazdę 
na nartach ma we krwi. Urodzony w Zakopa-
nem, od małego próbował swoich sił na sto-
ku. Nam opowiada o swojej pasji – freesty-
le’u, treningach i krakowskim AWFie. Mimo 
tego, że znamy się od czterech lat, przy nie-
jednej odpowiedzi mocno mnie zaskoczył. 
Zobaczcie, co do powiedzenia ma Wasz 
kolega, który głowę w chmurach ma równie 
często, co twarde lądowanie. 

– Patrząc na tradycje rodzinne, można 
przypuszczać, że urodziłeś się w kasku a nar-
ty czekały w łóżeczku.

– No tak… (śmiech) W Zakopanem nie ma 
nic innego do roboty, oprócz jazdy na nartach 
czy desce. Ale tak naprawdę, to tata wyciągnął 
mnie na stok, gdy miałem trzy lata. I od tamte-
go czasu nie potrafię przestać. 

– Zanim zająłeś się freestylem, trenowa-
łeś zjazd. W której z tych dyscyplin narciarz 
odczuwa większą adrenalinę?

– Rzeczywiście, początkowo jeździłem na 
tyczkach, ale w pewnym momencie znudziło 
się mi ciągłe powtarzanie tego samego i chcia-
łem spróbować skakania. Początki były bardzo 
ciężkie, ale szybko polubiłem loty i do tej pory 
próbuję być coraz lepszy. Co do adrenaliny… 
Zjazd a freestyle, to zupełnie dwie różne bajki. 
Wspólnego mają tylko tyle, co słowo „narty” 
w tytule. Ciężko określić, w której z tych dyscy-
plin jest większa adrenalina... Na pierwszy rzut 
oka każdy powie, że skakanie jest straszniejsze 
i adrenalina aż uderza do głowy. Jednak nar-
ciarze startujący w Pucharze Świata zjeżdżają 
z prędkością nawet do 140km/h, jednocześnie 
skręcają między bramkami, często skaczą na 
odległość 30m. Sam nie wiem, czy adrenalina 
z nich nie kipi.

– Gdzie jest łatwiej o sukcesy? Freesyle, 
czy zjazd?

– Ciężko powiedzieć. Narciarstwo zjaz-
dowe jest od dawna, więc i zawodników jest 
o wiele więcej. Jest też bardzo dużo klubów, 
które zrzeszają młodych narciarzy. Freestyle 
to ciągle młoda dyscyplina, tak w Polsce, jak 
i na świecie. W naszym kraju, póki co, jest 
zaledwie garstka ludzi, którzy skaczą i prezen-
tują wysoki poziom. Jest jednak coraz lepiej. 
Można spotkać już małe dzieci, które próbują 
skakać, również coraz więcej dziewczyn prze-
łamuje się i próbuje swoich sił w snowpar-
kach. Najważniejsze, żeby dobrze się bawić 
i starać się być coraz lepszym, sukcesy przyjdą 
z czasem.

Z głową w chmurach
– No właśnie, sukcesy. Pochwal się Czy-

telnikom swoimi osiągnięciami. 
– Kiedyś, w gimnazjum, wygrałem turniej 

w ping-ponga. No i dostałem się na Akademię 
Wychowania Fizycznego w Krakowie – to moje 
największe osiągnięcie. Zresztą sukcesy nie są 
ważne, najważniejsza jest… fryzura :-) 

– Już myślałem, że wymienisz wpis 
z anatomii (śmiech). Freestyle po raz pierw-
szy został włączony do ich programu igrzysk 
olimpijskich. Najbliższe odbędą się w Soczi. 
Wiem, że liczysz na udział w tej imprezie. Ja-
kie są szanse?

– Tak! Freestyle jest na igrzyskach, będzie 
odbywał się w dwóch konkurencjach: slopesty-
le i pipe. Wyjaśniając najprościej, jak potrafię, 
bo już widzę, że chcesz o to zapytać: „pipe” 
to oblodzona rynna, na której robi się tricki, na 
dwóch ścianach; a „slopestyle” – to z kolei po-
łączenie skoczni i innych przeszkód. Osobiście 
lepiej czuję się w slopestyle’u. A szanse? One są 
zawsze. Mam jeszcze dwa długie lata, wszystko 
może się wydarzyć. Jest to bardzo nieprzewidy-
walny sport. Myślę jednak, że każdy chciałby re-
prezentować swój kraj na igrzyskach, dlatego na 
pewno nie będzie to łatwa droga. Mam nadzie-
ję, że się uda. Jeśli nie, będę kibicował innym.

– Ameryka czy Zachodnia Europa są 
w ogóle w Waszym zasięgu?

– (śmiech) Po pierwsze, niestety nie mamy 
trenerów. Sami dla siebie nimi jesteśmy. Stara-
my dopingować się nawzajem i „ciągnąć” jeden 
drugiego, aby robić postępy, a przy tym dobrze 
się bawić. Po drugie, patrząc na nasze warunki 
do treningu, nie sądzę, żeby ktokolwiek dawał 
nam najmniejsze szanse.

– Właśnie. Gdzie trenujecie i dlaczego to 
nie jest Polska? Aż tak źle u nas ze snowpar-
kami?

– Bardzo dużo trenujemy za granicą. Ciągłe 
wyjazdy, zgrupowania, zawody itp., więc nie jest 
z nami tak źle, jakby się mogło wydawać. Natu-
ralnie Ameryka i Kanada królują ze względu na 
warunki treningowe. Jednak Europa i my rów-
nież nie poddajemy się, ale robimy co w naszej 
mocy, żeby uprzykrzać im życie (śmiech). Ze 
snowparkami nie jest najlepiej, ale nie mogę też 
narzekać, bo w tym roku powstało kilka nowych, 
w których możemy trenować. Niestety nie są to 
skocznie i przeszkody z najwyższej półki. Dużo 
wyjeżdżamy do Austrii, Francji czy Włoch. 

– Która z wykonywanych ewolucji jest 
Twoją ulubioną, a którą najtrudniej jest Ci 
wykonać? 

– Ciężko powiedzieć, która jest najtrudniej-
sza, a która najbardziej ulubiona (przeglądamy 
z Michałem zdjęcia z zawodów, które ze sobą 
przyniósł). Prawda jest taka, że jeśli skok jest 
udany, to każdy na swój sposób jest niesamo-
wity, a gęba sama się uśmiecha. 

– Co Michał Nikliński czuje podczas 
lotu? 

– Lot sam w sobie jest wspaniały, ale nie 
ma w nim dużo czasu na myślenie. Najwięcej 
emocji jest podczas najazdu na skocznię i po 
wylądowaniu. Najgorzej, gdy ktoś się rozmyśli 
na najeździe albo zacznie za dużo kombinować 
w locie. Zazwyczaj kończy się to piękną glebą. 

– Zejdźmy teraz na ziemię. Jesteś na  
AWF-ie, na czwartym roku. Czego nauczyła 
Cię nasza uczelnia? W przyszłości chcesz zo-
stać nauczycielem? 

– Nowe doświadczenia i zdobyta wiedza 
na pewno się przydadzą. A czy będę nauczy-
cielem? Tego jeszcze nie wiem, nie wiem gdzie 
mnie życie poniesie. Staram się nie wybiegać 
w tak daleką przyszłość. Na razie mam plan by 
skończyć studia, a później okaże się, czy będę 
uczył w szkole. 

– Ale cieszy Cię praca z dziećmi. Wiem, 
że od wielu lat jesteś instruktorem narciar-
stwa i pracujesz również z najmłodszymi.

– Najbardziej cieszy mnie, gdy dzieciaki 
(ale nie tylko one) robią progres, gdy widzę ich 
postępy. Jest to jedno z najfajniejszych uczuć. 
Sprawia, że jestem szczęśliwy. Nie jestem wzo-
rem do naśladowania, ale staram się pomóc jak 
tylko mogę. I czasami to wychodzi. 

– Dlaczego mówisz, że nie jesteś wzorem? 
Skromność, pokora, ciężki trening i dążenie 
do celu to cechy prawdziwego sportowca...

– (śmiech) Cieszy mnie, że to mówisz. Jest 
to jedno z najfajniejszych uczuć. Sprawia, że 
jestem szczęśliwy... 

– Masz jakieś życiowe motto, które spra-
wia, że w sporcie jest Ci łatwiej?

– Nie, nie mam niczego takiego. 
– To chociaż powiedz coś po góralsku. 

Jak jest skakać w Waszej gwarze? Zawsze za-
pominam to słowo. 

– Dobra, piecem kończmy to gadanie bo 
trza cosik hipnąć.

– Hipnąć! Jasne… W takim razie, hi-
paj zdrów! Dziękuję Ci za rozmowę i życzę 
wszystkiego dobrego. 

– Piknie dziękuję!  

Rozmawiał Przemysław Światowiec
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Pierwsze słowa związane z fechtun-
kiem, które nasuwają mi się na myśl 
to: Kończ... waść! wstydu... oszczędź! 
Janusz Młynek nie tylko nie przynosi 
Polakom wstydu, wręcz przeciwnie, 
dzięki niemu tradycja polskiej szkoły 
szermierki zawojowała Amerykę. 

Nic nie dzieje się przypadkiem
Wszystko zaczęło się, jak to trady-

cyjnie bywa z małymi chłopakami, „od 
piłki nożnej”. Dorastając grał w Mielcu 
z Grzegorzem Lato. Drogi ich kariery 
sportowej się rozeszły, ale pozostają 
nadal w kontakcie. Jak mówi sam Mły-
nek, nie myślał, że dzięki uprawianiu 
sportu oboje zajdą tak daleko. Pierwsze 
kroki w szermierczej karierze stawiał 
w klubie Gryf Mielec. Trafił do niego 
trochę z przypadku. Zobaczył ogłosze-
nie o naborze do sekcji szermierczej. 
Dwa tygodnie później brał już udział 
w spartakiadzie młodzieży. Początki jak 
zawsze były trudne, ale od tamtej pory 
szermierka stała się jego pasją i sposo-
bem na życie. Nie bez znaczenia oka-
zała się pomoc w nauce, jaką otrzymał 
od Mistrzyni Lwowa we florecie Emilii 
Drabik. Jak wspomina nauczyła go, że 
szermierka to sport elegancki, i że dużo 
ważniejszą od wygrywania jest umie-
jętność przegrywania i akceptowania 
porażek. Kolejne kroki stawiał w Legii 
Warszawa. W tamtym czasie nie można 
było trafić lepiej, gdyż Legia była najlep-
szym klubem szermierczym w całej Eu-
ropie. Szlifował swoje umiejętności pod 
okiem Jerzego Pawłowskiego. Wrócił 
do Mielca, gdzie zaczął pracować jako 
nauczyciel szermierki w Gryfie. Podjął 
studia na Politechnice Rzeszowskiej, 
jednak na piątym roku porzucił je dla 
szermierki. Najtrudniejsza życiowa de-
cyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Zaczął studia na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie – kieru-
nek nauczycielski. Ukończył w 1991r. 
Późniejsze wydarzenia określa mianem 
polskiego snu na amerykańskiej ziemi. 
Wygrał wizę do Stanów Zjednoczo-
nych. 1994 rok okazał się przełomo-
wy. Stworzenie Polsko-Amerykańskiej 
Szkoły szermierczej przy wsparciu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji w Clark,

POLSKI SEN  
NA AMERYKAŃSKIEJ ZIEMII

Janusz Młynek z Aleksandrem Ochockim (z lewej) – wielokrotny czempion NCAA (Penn State Uni-
versity) wraz z Moniką Aksamit (vice mistrzyni świata). Oboje dostali pełne stypendium sportowe 
na Penn State dzięki szermierce.

Najmłodsi szermierze z programu w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark
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New Jersey, było początkiem krzewienia 
polskiej szkoły szermierki w Ameryce. 
Kilka lat pracy zaowocowało m. in.: po-
sadą głównego trenera szermierki w New 
Jersey’s Institue of Technology, posadą 
trenera kadetów (przyszłych oficerów ar-
mii amerykańskiej) w słynnej West Point 
Academy, licznymi sukcesami jego pod-
opiecznych na arenie międzynarodowej.

Szermierka szkołą życia
Czego może nauczyć szermierka 

młodego człowieka? Janusz Młynek 
mówi, że: „Szermierka rozwija ciało 
i umysł młodego człowieka, wyrabia 
refleks, odwagę, koncentrację, kształci 
umiejętność szybkiego podejmowania 
decyzji. Uczy także wygrywać oraz prze-
grywać, co przydaje się w późniejszym 
życiu.” Cierpliwość, konsekwencja i pa-
sja, te cechy pozwalają na wyrobienie 
w sobie umiejętności radzenia sobie 
w szermierczej walce, jak i w trudno-
ściach jakie mogą pojawić się na naszej 
drodze życie. Mielczanin nauczył się 
dbałości o detale, żelaznej determinacji 

i uporu od Emilii Drabik, która powta-
rzała: „Trzeba umieć przegrać, żeby za-
raz wygrać”.

Mimo, że szermierka jest bardzo 
dynamicznym sportem czasami trze-
ba zwolnić. Początkowo wykonywanie 
ruchów powolnych, ale dokładnych, 
procentuje w konfrontacji z przeciwni-
kiem na zawodach. Często bywa tak, 
że zawodnik znający wiele technik, 
ale nie do końca potrafiący je dokład-
nie zastosować, przegrywa z tym, który 
opanował do perfekcji podstawy. Szer-
mierka uczy młodego człowieka ma-
łych kroków, a zarazem, kiedy nadarza 
się okazja, atakującego wypadu. Można 
powiedzieć: lepiej mniej, ale lepiej.

Janusz Młynek jest bardzo dobrym 
przykładem osoby, która kurczowo trzy-
ma się swoich marzeń. Tego też stara się 
nauczyć swoich podopiecznych. Tylko 
robienie tego, co się kocha potrafi przy-
nieść spełnienie i radość. W szkoleniu 
zawodników czasami mniej istotne jest 
spędzenie kilku godzin na sali, ważniej-
sza bywa rozmowa z trenerem. 

Z szablą na Uniwersytet
Okazuje się, że połączenie przyjem-

nego z pożytecznym, potrafi przynieść 
niesamowite korzyści. Dla wielu pod-
opiecznych mielczanina szermierka oka-
zała się furtką na najlepsze amerykańskie 
uczelnie. Mimo, że nie jest łatwo połą-
czyć naukę z treningami, wielu podej-
muje ten wysiłek i zostaje nagrodzonych. 
Można tutaj przytoczyć przykłady:
– Karolina Vloka – Harward
– Tomasz Kolasa – Harward
– Aleksander Ochocki – Penn State 

University 
– Monika Aksamit – Penn State Uni-

versity 
– Marta Stępień – Notre Dame 
– Dagmara Woźniak – St. John’s Uni-

versity 

Dla amerykańskich uczelni sport za-
wsze był ważną częścią życia. Dobrze 
rokujący zawodnik może liczyć na po-
moc finansową. Każda szkoła wyższa 
specjalizuje się w jakiejś konkretnej 
dyscyplinie sportu: koszykówce, foot

Aleksander Ochocki podczas finału NCAA – Akademickie Mistrzostwa Ameryki. Wychowanek Janusza Młynka zdobył tytuł mistrzowski (na zdjęciu z lewej)
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Dane broni w szermierce
Szabla Floret Szpada

Max. długość [cm] 105 110 110
Max. długość rękojeści [cm] 17 18 18
Max. waga [g] 500 500 770
Max. średnica kosza [cm] 15 x 14 12 13,5
Kształt kosza owalny, połączony z 

gardą
okrągły, w kształcie 

spodka
okrągły, w kształcie 

miseczki 

(ułożony pod kątem)
Rękojeść prosta anatomiczna (belgijska), 

klasyczna prosta 
(francuska)

anatomiczna (belgijska), 
klasyczna prosta 

(francuska)
Uchwyt anatomiczny nie tak tak
Przekrój klingi płaski prostokąt kwadratowy trójkątny
Ostrze proste lub lekko 

zakrzywione 
proste lub lekko 

zakrzywione
proste lub lekko 

zakrzywione 

Rodzaje podstawowych akcji w szermierce

Natarcie
– Cięcia: bezpośrednie, zamachowe z łokcia, 

zamachowe z ramienia, łukowe z nadgarstka 
– Pchnięcia: na korpus – wysoko lub nisko

Zasłona
– Statyczna – zasłonięcie szablą pola trafienia
– Odbijająca – odbicie ciosu przeciwnika 

kontruderzeniem
– Uniki

Odpowiedź [riposta]
– Natychmiastowe natarcie po udanej zasłonie

Przeciw-tempo
– Unik z jednoczesnym atakiem wyprzedzającym
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ballu, hokeju etc. Jednak konkuren-
cja między kandydatami na uczelnie 
w szermierce jest zdecydowanie mniej-
sza. Warto walczyć i starać się o dobre 
wyniki, gdyż w zamian otrzymujemy 
bardzo wysokie stypendia naukowe, 
sięgające nawet setek tysięcy dolarów. 
Co więcej dodatkowo zagwarantowany 
mamy: akademik, posiłki, czesne i wy-
jazdy uczelniane na imprezy sportowe. 
Władze każdej uczelni liczą na prestiż 
związany z wykształceniem nie tylko 
świetnego lekarza, prawnika, inżyniera, 
ale także utalentowanego atlety mogą-
cego poszczycić się sukcesami na mię-
dzynarodowej arenie sportowej.

Pasja i determinacja gwarancją 
sukcesu

Wszystko, czego Janusza Młynka 
nauczyła szermiercza szkoła prowadzi-
ło do licznych sukcesów zarówno jako 
zawodnika, jak i trenera. Srebrny medal 
indywidualnie w Ogólnopolskiej Spar-
takiadzie Młodzieży w 1972r. i później-
sze drużynowe wicemistrzostwo Polski 
juniorów były tylko zwiastunami kolej-
nych osiągnięć. Na amerykańskiej ziemi 
trzy raz z rzędu zdobył złoty medal na 
zawodach w Garden State. 

Jako trener doprowadził do najwyż-
szego międzynarodowego poziomu 
wielu swoich podopiecznych. Łącznie 
zdobyli oni ponad 200 medali na mi-
strzostwach USA w kategoriach wieko-
wych od 10 do 20 lat. Najbardziej pa-
miętnym sukcesem jest tytuł drużyno-
wych mistrzyń świata w szabli kobiet do 
lat dwudziestu, który zdobyły Dagmara 
Woźniak i Karolina Vloka w 2006 w Ko-
rei Południowej. 

Nie sposób wymienić wszystkich 
osiągnięć, jakimi mogą poszczycić się 
podopieczni Janusza Młynka, jednak 
nie można pominąć: 

Na światowych 
igrzyskach 
olimpijskich 
we Wrocławiu 
(sierpień 2011). 
Rodzeństwo 
Zosia i Bernard 
Witkowie wygrali 
wiele medali 
w szermierce

– Katarzyna Halicka i Weronika Czy-
żewska – mistrzynie Ameryki do lat 
10 (Reno 2011)

– Aleksander Ochocki – wielokrotny 
mistrz NCAA (Penn State University) 

– Monika Aksamit – vice mistrzyni 
świata

– Weronika Czyżewska – aktualna mi-
strzyni USA do lat 10

Wszystkie osiągnięcia Młynka, spor-
towe jak i kulturalne, zostały docenione. 
W 2005 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej od Prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego w Konsu-
lacie w Nowym Jorku. Jednak jak sam 
przyznaje: „Największym moim sukce-
sem jest to, że potrafiłem zachęcić setki 
dzieci polskiego pochodzenia do upra-
wiania tej pięknej dyscypliny sportu.”

Ostatnia Lekcja
Przykład Janusza Młynka poka-

zuje, że warto ryzykować. Kiedy we-
wnętrzny głos podpowiada, trzeba 
podążać za swoimi marzeniami. Na-
wet jeśli pojawią się trudności i kom-
plikacje, trwanie przy swoim w końcu 
się opłaci. Życie wymaga od każdego 
poświęceń, a od sportowca w szcze-
gólności. Zdyscyplinowania, upartego 
dążenia do raz obranego celu, ale też 
umiejętności podniesienia się po po-
rażce i przyjmowania co daje nam los 
z pokorą, to recepta na sukces. Bo tak 
naprawdę, parafrazując Ala Pacino, Li-
czy się tylko te sześć cali przed twoim 
nosem. 

Bartosz Kołodziej
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– Gdyby nie szermierka to gdzie był-
by i czym zajmowałby się teraz Janusz 
Młynek?

– Trudno powiedzieć, życie jest nie-
przewidywalne...

– Zaczynał Pan karierę sportową od 
piłki nożnej. Które z umiejętności typo-
wych dla piłkarza przydają się w szer-
mierce?

– Refleks, dobra kondycja, podejmo-
wanie szybkich decyzji oraz umiejętność 
przegrywania.

– Grał pan w piłkę nożną w Mielcu 
razem z Grzegorzem Lato, jak go Pan 
wspomina z tamtych czasów?

– Grzegorz  był koleżeński i już jako 
trampkarz Stali Mielec wyróżniał się tym, 
że strzelał dużo bramek. Do tej pory utrzy-
mujemy kontakt.

– Przez Pana karierę przewinęło się 
wielu mistrzów, że wspomnimy Emilie 
Drabik i Jerzego Pawłowskiego, kto miał 
największy wpływ na Pana sportowe 
losy?

– Największy wpływ miała mistrzyni 
Lwowa we florecie Pani Emilia Drabik, która 
uczyła nas, że jest to sport elegancki, gdzie 
dużą sztuką jest umieć przegrywać. Była 
wspaniałym pedagogiem oraz bardzo po-
godną osobą, co udzielało sie zawodnikom.

– Jak Pan myśli, czy dla któregoś ze 
swoich podopiecznych był Pan również 
ważną osobą?

– Wszyscy moi zawodnicy byli i są dla 
mnie bardzo ważni, a czy jest odwrotnie? 
Moi wychowankowie, tacy jak Aleksan-
der Ochocki czy Dagmara Woźniak czę-
sto mnie odwiedzają i pomagają w  pracy 
w klubie, świadczy to chyba o tym, że by-
łem dla nich kimś ważnym.

– Jak zmieniła się szermierka od cza-
sów, kiedy Pan stawiał pierwsze kroki 
w tym sporcie?

– Nastąpiła duża zmiana w sędzio-
waniu szabli. Za moich początków było 
aż pięciu sędziów w trakcie pojedynku. 
Dawniej można było biegać po planszy, 
obecnie tylko w postawie szermierczej. 
Spowodowało to dużo mniej trafień jed-
noczesnych.

– Czego szermierka może nauczyć 
młodego człowieka? 

– Szermierka rozwija ciało i umysł mło-
dego człowieka, wyrabia refleks, odwagę, 
koncentrację, kształci umiejętność szyb-
kiego podejmowania decyzji. Uczy także 
wygrywać oraz przegrywać, co przydaje 
się w późniejszym życiu.

Z Januszem Młynkiem o polskim śnie
na amerykańskiej ziemi

– Co skłoniło Pana do wyjazdu do 
Stanów Zjednoczonych?

– W  loterii wizowej wylosowałem po-
byt stały w USA i zdecydowałem sie na 
wyjazd.

– Na stronie internetowej, założonej 
przez Pana Polsko-Amerykańskiej szkoły 
szermierki, można przeczytać o licznych 
sukcesach, którymi nie mogą poszczycić 
się inne tego typu instytucje. Skąd się to 
bierze, że właśnie Polish-American Fen-
cing School kształci tak wielu mistrzów?

– Sukcesy zawdzięczam wspaniałym 
nauczycielom, których spotkałem na mojej 
życiowej drodze, m. in. wspominana już 
Emilia Drabik. Kolejnym świetnym pedago-
giem była pani mgr Sędzimir, która uczyła 
mnie matematyki na Politechnice w Krako-
wie. Miała ona niekonwencjonalny sposób 
nauki i podejścia do studenta. Ogromna 
cierpliwość, jasne i przejrzyste zasady, któ-
re wkładała studentom do głowy pomogły 
mi rozwiązać wiele problemów. Ja także 
stosuje te metody w pracy z szermierzami.  
Bardzo dużo zawdzięczam także trenerom 
klubu Legia Warszawa z lat 1970-1972, 
Andrzejowi Przeździeckiemu oraz Andrze-
jowi Piątkowskiemu, wybitnym trenerom 
polskiej szermierki.

– Trenował Pan kadetów w słynnej 
West Point Academy, jak Pan wspomina 
tamto doświadczenie? 

– To był krótki epizod w moim sporto-
wym życiu, ale ważny. Przyszli oficerowie 
armii amerykańskiej byli zdyscyplinowani, 
skoncentrowani na treningu i chętni do 
pracy.

– Proszę opowiedzieć o swoim naj-
większym sukcesie zawodniczym i tre-
nerskim?

– Z juniorami Legii wywalczyłem srebr-
ny medal w drużynowych Mistrzostwach 

Polski w 1971 roku. Członkiem naszej ekipy 
był obecny trener polskich szablistek Andrzej 
Molatta.  Drugi srebrny medal wywalczyłem 
podczas II Ogólnopolskiej Spartakiady Mło-
dzieży w Katowicach, gdzie reprezentowa-
łem Warszawę.  Wcześniej przed poborem 
do wojska byłem wielokrotnym mistrzem 
woj. rzeszowskiego w szabli i szpadzie. Moje 
największe sukcesy trenerskie miały miejsce 
w USA, gdzie wychowałem wielu medali-
stów Mistrzostw Świata Juniorów. Dagmara 
Wożniak wystąpiła na Olimpiadzie w Pe-
kinie, a teraz ma wielka szansę na występ 
w Londynie. Moi podopieczni, których oko-
ło 95% to Polacy z pochodzenia,  zdobyli 
ponad 200 medali mistrzostw Stanów Zjed-
noczonych w kategoriach wiekowych od 10 
do 20 lat.  Największym moim sukcesem 
jednak jest to, że potrafiłem zachęcić setki 
dzieci polskiej narodowości do uprawiania 
tej pięknej dyscypliny sportu.

– Czy łatwo połączyć Pana pod-
opiecznym sport z nauką? Czy uczelnie 
amerykańskie to ułatwiają? 

– Nie jest łatwo  połączyć naukę ze 
sportem, ale perspektywa dostania sie na 
dobra uczelnię mobilizuje, a polskie dzieci 
uczą się dobrze... Dla przykładu, całe sty-
pendium na Penn State University dzięki 
szermierce uzyskał Aleksander Ochocki, 
na St. John’s University całe stypendium 
ma Dagmara Woźniak. Dodatkowo na 
Harwardzie Karolina Vloka oraz Tomasz 
Kolasa.

– Jak porównałby Pan to do Polski re-
aliów na uczelniach wyższych?

– W Stanach sport jest bardzo ważną 
częścią życia uczelni i dobry zawodnik za-
wsze może liczyć na pomoc finansową ze 
strony władz swojej szkoły, które szczycą 
sie osiągnięciami sportowymi swoich stu-
dentów.  W Polsce typową sportową uczel-
nią jest AWF.

– Powiedział Pan, że jest dumny 
z tego że większość Pana podopiecznych 
ma polskie korzenie. Czy kiedykolwiek 
rozważał Pan powrót nad Wisłę, aby tu 
kształcić przyszłych mistrzów?

– Jeszcze bardzo dużo pracy przede 
mną. Moją pasją jest szermierka i naucza-
nie, więc nie wiem jak będzie z tym po-
wrotem...

– Czy żyje Pan amerykańskim snem 
czy może jest to bardziej polski sen na 
amerykańskiej ziemi?

– Żyję polskim snem na amerykańskiej 
ziemi...

Rozmawiał Jan Poradzisz

Janusz Młynek z Kasią Halicki (z lewej) i Wero-
niką Czyżewski – mistrzyni Ameryki do lat 10 

(Reno 2011)
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Sylwetki

90-60-90, blond włosy i długie nogi 
– w tym konkursie to nie jest najważniej-
sze. O nagrodach, korzyściach płynących 
z bycia Najmilszą Studentką, pewności 
siebie i oczarowaniu publiczności rozma-
wiamy z Małgosią Szalińską.

NIE MUSISZ BYĆ NAJPIĘKNIEJSZĄ, ABY BYĆ NAJMILSZĄ…
– Imponujące. Droga do tytułu nie 

jest jednak łatwa…
– Wybory Najmilszej zawsze utrzy-

mane są w jakiejś tematyce. W zeszłym 
roku były to seriale. Uchylę rąbka ta-
jemnicy i zdradzę, że w tym roku temat 
jest bardzo na czasie– mianowicie Euro 
2012! Pierwszą konkurencją jest za-
prezentowanie się w dowolny sposób 
przez około 5 minut. Występ musi na-
wiązywać do konwencji wieczoru. Ja ze 
Zbyszkiem zaprezentowaliśmy wariację 
na temat. Gdy słyszałam salwy śmiechu 
z widowni wiedziałam, że pierwsze wra-
żenie jest pozytywne i potem było już 
tylko łatwiej. Jest to jedyna konkuren-
cja, do której można się przygotować. 
Późniejsze konkurencje są niespodzian-
ką, jedną z nich są pytania od jury. Co 
ważne w wyborach niekoniecznie musi 
wygrać para– tak jak to było w naszym 
wypadku. Tytuły mogą trafić do każdego 
z prezentujących się na scenie.

– Z iloma parami musieliście się 
zmierzyć?

– Łącznie było nas sześć osób.
– To dość dziwne, że tak mało osób 

przystępuje do rywalizacji.
– To prawda. Mało który student wie 

z czym wiąże się ten tytuł. Na naszej 
uczelni oprócz Balu Piórnika, Pucharu 
Rektora, Juwenaliów to właśnie konkurs 
na Najmilszą Studentkę wchodzi w ka-
non imprez akademickich, w których 
udział jest obowiązkiem każdego, kto 
studiuje na naszej Akademii.

– Jak wygląda etap międzyuczel-
niany?

– Najmilsza Studentka oraz Super 
Student wybrani z poszczególnych uczel-
ni jako reprezentanci rywalizują w kilku 
konkurencjach. Cała impreza prowa-
dzona jest przez zaproszony kabaret, 
w klubie Studio na terenie miasteczka 
AGH. Każdy uczestnik ma 2 minuty na 
przedstawienie siebie i swojej uczelni. 
Po trzech konkurencjach odpadają ko-
lejni zawodnicy i tylko najlepsi pozo-
stają w grze o tytuł. Odegranie sponta-
nicznych scen razem z prowadzącymi to 
główne zadania, które czekają na kandy-
datki. W zeszłym roku, aby wygrać na-
grodę publiczności, trzeba było zebrać 
do swojej puszki jak najwięcej pienię-
dzy, które później przeznaczone zostały 
na cele charytatywne. Kandydatka z naj-
cięższą puszką wygrywała. W 2011 roku 
tytuł ten przypadł studentce AGH, ale 
nie było to dla mnie zaskoczeniem.

– Kto wchodzi w skład jury na tym 
etapie?

– Jury na Wyborach Najmilszej Stu-
dentki Krakowa składa się z samych zna-

komitych gości: przedstawicieli najwięk-
szych krakowskich uczelni, prezydenta 
miasta Krakowa oraz Najmilszej z po-
przedniego roku. Wybory Super Studen-
ta potraktowane zostały w zeszłym roku 
trochę po „macoszemu”, w związku 
z tym skład jury nie był tak znamienity. 
Szczerze mówiąc nie wiem kto w nim 
zasiadał.

– Ile osób ubiega się o główną na-
grodę i jaka ona jest?

– Startuje około dziesięciu osób. Na 
główna nagrodę przeznaczona jest kwo-
ta 1000zł. Jednak największym zaszczy-
tem jest oczywiście odebranie kluczy od 
miasta Kraków z rąk prezydenta i rozpo-
częcie Juwenaliów.

– Joanna Brejta, finalistka z 2010 
roku, powiedziała w jednym z wywia-
dów, iż: „nie musisz być najpiękniej-
szą, aby być najmilszą…” Czy zga-
dzasz się z tym stwierdzeniem?

– Tak, tak, tak! Asia w stu procentach 
ma rację. Poczucie humoru, kontakt 
z publicznością, otwartość i dystans do 
własnej osoby są kluczem do sukcesu. 
Sama urodą publiczności nie porwiesz 
(śmiech).

– Nie wydaje Ci się Małgosiu, że 
cały ten konkurs opiera się o tzw. grę 
słów, gdzie najsprytniejsza zgarnia 
wszystko? Ta, która najlepiej potrafi 
oczarować słowem?

– Jest to ważne, lecz nie najważniej-
sze. Ja miałam o tyle łatwiej, że miałam 
od dziecka kontakt ze sceną. Obycie się 
z publicznością, połączenie taktu z ciętą 
ripostą jest przydatne, lecz nie jest klu-
czem do sukcesu.

– Śmiesznie dla publiczności, kul-
turalnie dla jury. Czy na tym też nie 
opiera się sukces?

– Oczywiście, aczkolwiek kulturalnie 
z pazurem. W jury zasiadają ważne, zna-
ne osoby, dlatego trzeba się zastanowić 
nad tym, co się powie. Łatwo przesadzić. 
O ile podczas wyborów na naszej aka-
demii można sobie pozwolić na kąśliwą 
uwagę czy niewybredny żart, o tyle na 
wyborach Najmilszej Studentki Krakowa 
trzeba czasem ugryźć się w język.

– Może fakt, że konkurs ma na 
celu wyłonienie najmilszej, a nie naj-
piękniejszej miss, zachęci studentki 
do wzięcia udziału w nim?

– Liczy się otwartość i pewność 
siebie, a wygląd zewnętrzny schodzi 
na drugi plan. Konkurs skutecznie le-
czy z kompleksów. Dlatego zachęcam 
wszystkie dziewczyny do udziału w wy-
borach. Uśmiech na twarz, pierś do 
przodu i publiczność jest Wasza. 

Rozmawiała Gabriela Nikiel

Fo
t.

 S
yl

w
ia

 K
op

ac
z

– Małgosiu, proste pytanie: kto 
lub co skłoniło Cię do wzięcia udziału 
w konkursie na Najmilszą Studentkę 
AWF-u 2011?

– Nagrody oraz namowa mojego 
dobrego kolegi Zbyszka Grabowskiego, 
który później został Super Studentem 
AWF-u oraz Krakowa 2011. Gdy później 
zobaczyłam, co mogę wygrać, nie poża-
łowałam swojej decyzji.

– Mogłabyś mi opowiedzieć jak to 
wszystko wygląda od strony technicz-
nej?

– Startować mogą tylko studenci AW-
F-u. Do zapisów zgłaszają się pary (chło-
pak i dziewczyna). Do zdobycia są dwa 
tytuły dla najmilszej: jeden przyznawany 
przez jury a drugi przez publiczność. 
Oraz tytuł Super studenta przyznawany 
decyzją jury.

– Kto zasiada w jury?
– Są to przedstawiciele sponsorów 

oraz władz uczelni. Swoją obecnością 
co roku wybory zaszczyca także rektor 
AWF-u oraz Najmilsza Studentka z ubie-
głego roku. W sumie około 10 osób.

– O co toczy się walka?
– Oczywiście o koronę, szarfę i tytuł 

Najmilszej. Dodatkiem są naprawdę su-
per nagrody. Ja otrzymałam od sponso-
rów: wyjazd do Bułgarii, wejściówki do 
teatru i na zabiegi kosmetyczne, kurs 
masażu, kosmetyki od Sephory, warszta-
ty artystyczne oraz kurs językowy. Poza 
tym to czego nie da się zmierzyć żadną 
miarą rozpoznawalność na uczelni oraz 
zapisanie się w annałach swojej ukocha-
nej uczelni.
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•	 Ustawa o sporcie / pod red. Andrzeja J. Szwarca. Poznań, 2011. – 119 s.
 Książka zawiera materiały 13. Konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, omawiające aktualne problemy 

prawne związane ze sportem, czyli ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857), obowiązującą od 
dnia 16 października 2010 r. Przedstawiono cel i założenia ustawy, prawną reglamentację sportu w ustawie, aspekty admi-
nistracyjno-prawne, postępowanie polubowne, doping w sporcie oraz zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w 
świetle przepisów ustawy o sporcie.

•	 Szczepański Stanisław: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w odbiorze innych nauczycieli. Opole, 2011. – 
152 s.

 W książce podjęto próbę naukowego rozpoznania cech tożsamości nauczycieli wychowania fizycznego w odbiorze na-
uczycieli innych przedmiotów nauczania w szkole. Pokazano wizerunek oraz pozycje nauczyciela wychowania fizycznego 
w środowisku szkolnym. Badaniami objętych zostało 600 nauczycieli z różnych typów szkół.

•	 Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania) / red. nauk. Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł ; [aut. 
Cendrowski Zbigniew et al.]. Rzeszów, 2011. – 222 s. 

 Monografia przeznaczona jest dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli akademickich, którzy 
zajmują się problematyką wychowania fizycznego. W interesujący sposób łączy teorię z praktyką. Składa się z 4 części, w 
których przedstawiono założenia organizacyjno-prawne, teoretyczno-metodyczne wychowania fizycznego, dwie ostatnie 
części poświęcono nauczycielom wychowani fizycznego oraz uczniom.

•	 Snowboard – podstawy freestylu / oprac. Krzysztof Traczyk. [oprac. graf. Hanna Traczyk ; prezentacja na DVD Kamil Ko-
walczyk, Krzysztof Traczyk]. Wrocław , 2009. – 181 s.

 Poradnik w sposób przejrzysty i szczegółowy opisuje świat freestylu w snowboardzie. Do publikacji ilustrowanej licznymi 
zdjęciami dołączona została płyta DVD, na której znajdują się sekwencje zdjęć i ponad dwieście filmików pozwalających 
śledzić krok po kroku poprawny sposób wykonania trików na desce.

•	 Leczenie zachowawcze w schorzeniach narządu ruchu / Grant Cooper, Joseph E. Herrera ; red. nauk. wyd. pol. Andrzej 
Lesiak ; przekł. Helena Najmowicz-Dąbrowa. Warszawa, 2010. – 286 s.

 Książka skierowana jest do fizjoterapeutów, ortopedów, internistów, lekarzy rodzinnych, reumatologów i neurologów. 
Przedstawia praktyczne podejście do rozpoznania i agresywnego leczenia nieoperacyjnego powszechnie spotykanych do-
legliwości narządu ruchu. 

•	 Przyjemska Bożena: Terapia czaszkowo-krzyżowa. Skuteczne techniki leczenia. Białystok, 2011. – 245 s.
 W książce zaprezentowana została nowoczesna metoda terapii, która może prowadzić do szybkiej poprawy stanu zdrowia 

w wielu schorzeniach, jak np. w psychozie, autyzmie, kłopotach z koncentracją, zaburzeniach osobowości, nadpobudli-
wości, dysleksji, stresie, kłopotach w szkole, bólach głowy, migrenach, zapaleniach uszu, zatok, wad wymowy, wad zgryzu, 
bólach kręgosłupa, rwy kulszowej, skoliozy, urazach powypadkowych.

BIBLIOTEKA
Polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do zbiorów Biblioteki Gł. AWF. Zachęcamy 

również do korzystania z pełnego wykazu nowości, dostępnego na stronie internetowej http://biblio-
teka.awf. krakow.pl  (link: Nowości w zbiorach)
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•	 Stolarz Andrzej, Suchanowski Andrzej: Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą 

S-E-T i aparatem”SKOL-AS”. Gdańsk, 2011. – 114 s.
 W książce zaprezentowano metodę korekcji skrzywień kręgosłupa. Opisane zostały zależności pomiędzy biernym, czyn-

nym mechanizmem stabilizującym i układem nerwowym. Autorzy monografii uważają, że zaburzenie w funkcjonowaniu 
jednego z nich wpływa na pozostałe, przyczyniając się do progresji skrzywienia, dlatego jedyną prawidłową forma terapii 
jest równoczesne oddziaływanie na mechanizm stabilizacji biernej, mechanizm stabilizacji czynnej, reedukacja postawy.

•	 Techniki energii mięśniowej / Leon Chaitow ; współpr.: Ken Crenshaw ; przedm. Donald R. Murphy ; il. Graeme Cham-
bers ; [tł. ks. i płyty DVD Mirosław Kokosz]. Wyd. 1 pol. / red. Edward Saulicz. – Wrocław, 2011

 W publikacji opisano techniki energii mięśniowej, wyniki najnowszych badań naukowych związanych z zastosowaniem 
TEM w leczeniu bólu dolnego odcinka kręgosłupa, oraz w terapii i rehabilitacji urazów sportowych. Dołączono płytę DVD 
z prezentacją technik energii mięśniowej.

•	 Gawęda Aleksandra: Po graniach Tatr. Katowice, 2010. – 160 s.
 Przewodnik skierowany do wszystkich tych, którym znudziły się wydeptane górskie szlaki i chcą zobaczyć coś innego i 

zastanowić się nad tym ile lat mają Tatry i jakie kryją w sobie tajemnice, np. takie, że Tatry nadal rosną, że w Dolinie Cichej 
można znaleźć odciski stóp dinozaura. W przewodniku zaprezentowano siedem ciekawych wycieczek po Tatrach polskich 
i słowackich, podczas których można zgłębić tajniki rozpoznawania minerałów i skał tatrzańskich. 

•	 Borzyszkowski Jacek: Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warszawa, 2011. – 143 s.
 W publikacji przedstawiony został aktualny system organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Zaprezentowane zostały 

modele struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, zarys ich 
rozwoju oraz otoczenie zewnętrzne, takie jak organizacje międzynarodowe i struktury zagraniczne, a rozwiązania orga-
nizacyjne w kraju. Jest podsumowaniem przeobrażeń w systemie organizacji i zarządzania turystyką w Polsce w ostatnich 
latach.

•	 Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach / pod red. nauk. Małgorzaty Bednarczyk. Warszawa, 
2011. – 173 s.

 Książka adresowana jest do studentów, przedsiębiorców i pracowników sektora publicznego oraz społecznego związanego 
z zarządzaniem turystyką. Zawarto w niej podstawowe zagadnienia związane z aktualnie rozumianym zarządzaniem kon-
kurencyjnością biznesu turystycznego w regionach oraz z e strategicznym znaczeniem marki w turystyce.

•	 Grzeganek-Więcek Brygida, Hadzik Andrzej, Kantyka Joanna, Maciąg Justyna: Wieloaspektowe zarządzanie organizacja-
mi turystycznymi i sportowymi. Katowice, 2011. – 298 s. 

 Podręcznik skierowany jest do studentów i absolwentów studiów związanych z zarządzaniem organizacjami sportowymi i 
turystycznymi. Wyjaśniono w nim elementarne pojęcia teoretyczne z zakresu wieloaspektowego zarządzania tymi organi-
zacjami. 

Oprac. Beata Foszczyńska
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Doping

Sport od zarania dziejów 
dostarcza cywilizacji niesa-
mowitych wrażeń i emocji. 
Każde większe widowisko 

sportowe przyciąga tysiące fanów, a rywaliza-
cja stanowi kluczowy element do zaspokoje-
nia sportowych potrzeb widzów. Morderczy 
trening, wyrzeczenia, ciągła presja ze strony 
trenerów i społeczeństwa, pokładane w spor-
towcach nadzieje silnie oddziałują na psychi-
kę nawet najtwardszych sportsmenów. Chcąc 
być na szczycie, żyć w blasku fleszy i jupiterów 
poprzeczkę sportowych wymagań ustawia się 
dość wysoko. W pogoni za rekordami, sławą 
i ogromnymi pieniędzmi wielu sportowców za-
pomina o wartościach, jakie powinien za sobą 
nieść „czysty sport”. Pragnienie zaspokojenia 
żądnej wrażeń publiczności, która odgrywa 
coraz większą rolę życiu zawodowego spor-
towca, przenosi na dalszy plan troskę o własne 
zdrowie, a nawet życie. Gdy zwykły trening nie 
wystarcza lub nie przynosi pożądanych efek-
tów, kuszącym staje się zastosowanie legalnych 
lub nielegalnych środków i metod mających na 
celu poprawę naszych zdolności fizycznych. 
Wówczas pojawia się słowo – doping! 

Doping, czyli zacznijmy od początku

Geneza słowa „doping” jest kwestią sporną. 
Składa się z kontrowersyjnych poglądów i ma 
bogatą historię. Za ciekawostkę warto podać, 
że już na jednej z chińskich rycin, pochodzącej 
z okresu ok. 3000 lat p.n.e., znajduje się postać 
cesarza trzymającego w ustach gałązkę rośliny 
Ma huang (Ephedra), która ma działanie sym-
patykomimetyczne (pobudzające organizm). 
Doping – zastanówmy się, co to właściwie ozna-
cza? Obecna, oficjalna definicja dopingu pocho-
dząca ze Światowego Kodeksu Antydopingowe-
go brzmi następująco: Doping definiuje się jako 
pogwałcenie jednego lub więcej z przepisów 
antydopingowych, określonych w Artykułach 2.1 
- 2.8 Światowego Kodeksu Antydopingowego. 
Nie zagłębiając się w kodeksy i artykuły praw-
ne, ogólnie i prosto rzecz ujmując za definicję 
dopingu sportowego można przyjąć: sztuczne 
podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej 
zawodnika metodami wykraczającymi poza nor-
malny, „naturalny” trening. 

O co tak naprawdę chodzi…

We współczesnym sporcie istnieje szereg 
metod i środków wspomagających organizm, 
a rozwój nauki i technologii odkrywa coraz 
to nowsze sposoby podnoszenia wydolności. 
Ograniczmy się jednak do tych najbardziej po-
wszechnych i najczęściej stosowanych.

Zważywszy na stosowane metody doping 
wydolnościowy można podzielić na: farmako-
logiczny, fizjologiczny, genetyczny. Doping 
farmakologiczny polega na stosowaniu bio-
logicznie aktywnych związków chemicznych, 
bez uzasadnienia leczniczego korzystania 
z owych substancji. Zaliczamy do nich m.in.: 
sterydy anaboliczne – powodujące szybszy 
przyrost masy mięśniowej, hormony odpowie-

Ciemna strona mocy
dzialne za wzmożoną produkcje czerwonych 
krwinek np. erytropoetyna (EPO), stymulanty 
– związki chwilowo pobudzające, zwiększają-
ce możliwości fizyczne i redukujące odczucie 
bólu i zmęczenia np. amfetamina. Można tutaj 
także podciągnąć stosowanie skoncentrowa-
nych, dużych dawek aminokwasów i witamin 
z grupy B, jednak środki tego typu nie są ofi-
cjalnie zabronione. Wspomagacze tego rodzaju 
są najłatwiejszymi do zastosowania, lecz niosą 
ryzyko szybkiego wykrycia. Mimo tego są po-
wszechnie stosowane, zwłaszcza wśród kultu-
rystów. Doping fizjologiczny jest to okresowe 
zwiększanie wydolności organizmu za pomocą 
różnorodnych technik medycznych. Najpopu-
larniejszą i często stosowaną formą tego rodza-
ju dopingu są transfuzje krwi własnej lub od 
odpowiednio wybranego dawcy. Celem takich 
poczynań jest maksymalne zwiększenie liczby 
erytrocytów odpowiedzialnych za transport 
tlenu do mięśni, wypłukanie z organizmu tok-
syn powstających w skutek wysiłku fizycznego, 
a także usunięcie śladów stosowania dopingu 
farmakologicznego. Metoda ta jest trudniejsza 
do wykrycia, a szczególnie lubiana jest przez 
zawodowych kolarzy. Kolejna z metod – doping 
genetyczny, najmłodsza ze wszystkich, prak-
tycznie niewykrywalna, daje ogromne możli-
wości w tworzeniu super sportowców o nad-
ludzkich zdolnościach. Polega na ingerencji 
w kod genetyczny zawodnika i odpowiedniej 
jego manipulacji lub kontroli ekspresji genów. 
Modyfikacje te za pomocą rożnych technik 
powodują „ zaprogramowanie” organizmu na 
rozwój tkanek pełniących istotne role podczas 
uprawiania sportu (głównie mięśni oraz szpiku 
kostnego). Kontrowersje wokół tej metody są 
duże, a kolejne podejrzenia świadczą, iż jest 
ona sukcesywnie wdrażana. Doping genetycz-
ny, w odczuciu większości, gwałci wszelkie 
wartości moralne i etyczne, jednak chcąc, czy 
nie, bez względu na akceptację ze strony społe-
czeństwa, trzeba się pogodzić z faktem, że bę-
dzie on wyznaczał trendy dopingowe w świe-
cie zawodowego sportu.

Znaleźć nie trudno

Przykłady stosowania środków dopingo-
wych przez zawodowych sportowców można 
wymieniać bez końca. Wszystkim dobrze znane 
są historie odbierania medali olimpijskich, dys-
kwalifikacji i zawieszenia startowego. W spo-
rcie na najwyższym szczeblu, przypadki korzy-
stania z niedozwolonych substancji robią coraz 
mniejsze wrażenie na opinii publicznej. Nikogo 
nie dziwi sytuacja, gdy kolejny kolarz zostaje 
przyłapany i zdyskwalifikowany. Przykład ko-
larza jest tu nie bez powodu, gdyż dyscyplina 
ta niechlubnie szczyci się największą liczbą 
zawodników stosujących środki dopingujące 
i liczbą największej ilości zgonów wynikających 
ze stosowania wspomagaczy. Niemniej jednak 
problem wychodzi poza granice zawodowstwa 
i znacząco dotyka sportu amatorskiego. Grupę 
największego ryzyka stanowią młodzi „kultury-
ści” i osoby budujące swoją sylwetkę, którym 
zależy na szybkim przyroście masy i siły mię-

śniowej. W większości siłowni znajdzie się ktoś 
kto brał lub bierze sterydy anaboliczne. Dostęp 
do „sterydów” w dzisiejszych czasach nie sta-
nowi żadnego problemu. Kopalnią wiedzy są 
specjalistyczne fora internetowe, tam dowiemy 
się wszystkiego w zakresie budowania masy 
i treningu siłowego. Część z nich, w swoich 
tematach skupia się głównie na naturalnych 
metodach zdobywania sprawności fizycznych, 
a zagadnienia związane ze sterydami odsła-
niają się po wstukaniu odpowiednich haseł. 
Jednakże istnieją fora i strony internetowe, na 
których doskonale kwitnie handel zabronio-
nymi substancjami anabolicznymi. Z pozoru 
strony te mają niewinny charakter, moderator 
zapewnia o nieszkodliwym motywie powstania 
strony, a spis anabolików, orientacyjne ceny 
i nazwy aptek jest tylko informacyjny. Łatwo 
stwierdzić, że zapewnienia te to zwykła przy-
krywka, a prawdziwe oblicze danej strony jest 
zupełnie inne. Mechanizm działania jest pro-
sty: odpowiednie forum, odpowiednie hasło, 
post o zainteresowaniu anabolikami typu: „ku-
pię liothyronine, clenbuterol, oxymetholone, 
furosemid” albo „Szukam dostawcy »witami-
nek« w Krakowie” dodajemy kontakt mailowy, 
telefoniczny bądź do komunikatora i gotowe. 
Dealer znajduje nas sam, nawiązujemy kontakt 
a resztę ustalamy prywatnie. 

Czy to szkodzi?

Coraz więcej młodych ludzi bezmyślnie 
sięga po sterydy nie licząc się z konsekwen-
cją utraty zdrowia. Stosowanie sterydów dla 
wzmocnienia efektu treningu siłowego jest 
niszczeniem własnego organizmu i zdrowia. 
Uporczywe dążenie do przesadnie męskiego 
wyglądu stwarza ryzyko zejścia na drogę niena-
turalnych form treningowych. Niebezpieczeń-
stwo z tym związane obejmuje ćwiczących 
w każdym wieku, ale grupą szczególnie na-
rażoną na powikłania są mężczyźni w bardzo 
młodym wieku. Wywołane zmiany mogą być 
nieodwracalne. Stosowanie sterydów może 
prowadzić do bezpłodności w wyniku zmniej-
szenia jąder i pogorszenia jakości nasienia. Ana-
boliki mają negatywny wpływ na układ krąże-
nia doprowadzając do nadciśnienia tętniczego 
krwi i miażdżycy zarostowej tętnic zwiększając 
ryzyko udaru mózgu. Hamują wzrost i niszczą 
wątrobę prowadząc do jej marskości. Skutkiem 
od razu widocznym są zmiany skórne w po-
staci uporczywego trądziku spowodowanego 
nadmiernym rozwojem gruczołów łojowych. 
Warto również wspomnieć o negatywnym 
wpływie sterydów na psychikę. W początkowej 
fazie poprawiają nastrój i dają uczucie zwięk-
szonej gotowości do działania, wrażenie „zdro-
wej, sportowej złości”. Nic bardziej mylnego 
- to początek silnych zmian w psychice, które 
mogą zamienić się w napady niekontrolowane-
go gniewu, agresję w stosunku do otoczenia, 
z czasem depresję i zaburzenia snu. Objawy te 
nie ustępują po odstawieniu sterydów i mogą 
wywołać psychiczne uzależnienie podobne do 
narkotykowego.

Dawid Pietrzak
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Sport w Internecie

Lifesport.pl to miejsce dla ludzi spor-
tu i rekreacji. Portal powstał po to, by 
ożywić komunikację między entuzjasta-
mi sportu a sportowcami oraz między 
sponsorami i sportowcami. Tutaj każdy 
może się pochwalić osiągnięciami, na-
wiązać kontakt z ludźmi o podobnej 
pasji oraz śledzić na bieżąco wydarze-
nia sportowe, także te małe. 

Strona ma również za zadanie stwo-
rzenie bazy obiektów sportowych i re-
kreacyjnych, klubów, do których chęt-
nie uczęszczamy. Na Lifesport.pl można 
się podzielić opiniami o danym miejscu, 
zamieścić filmy i zdjęcia, wziąć udział 
w dyskusjach na forum. 

Pomysł uruchomienia portalu Life-
sport.pl zrodził się dwa lata temu. Ob-
serwując rynek sportowo-rekreacyjny 
w Krakowie, odwiedzając różnego ro-
dzaju obiekty sportowe, zauważyłem, 
że jest wiele osób, dla których czynny 
wypoczynek po pracy czy zajęciach na 
uczelni jest niezwykle ważny i chętnie 
podzieliliby się oni z kimś opiniami czy 
odczuciami po pobycie w dużym cen-
trum rekreacyjnym czy choćby małym 
pomieszczeniu, w którym funkcjonuje 
siłownia, ale nie mają gdzie tego zrobić. 

Brakuje też publicznego medium lu-
dzi, którzy rekreacyjnie uprawiają róż-
ne dyscypliny zespołowe, grają w piłkę 
nożną, piłkę ręczną, koszykówkę czy 
siatkówkę w rozmaitych ligach osiedlo-
wych, dzielnicowych, towarzyskich itp., 
strzelając piękne gole czy zdobywając 
okazałe puchary. Nierzadko firmy czy 
przedsiębiorstwa organizują własne, 
wewnętrzne rozgrywki, podczas których 
naprawdę dużo się dzieje i również one 
chciałyby to podać do publicznej wia-
domości, zamieścić wyniki czy zdjęcia 
o zwycięzcach i pokonanych.

Mając to wszystko na uwadze, kilka 
lat temu postanowiłem założyć stronę 
internetową www.lifesport.socjum.pl. 
Zamieszczałem w niej informacje o lo-
kalnych wydarzeniach sportowo-rekre-
acyjnych z terenu Krakowa, jednak nie 
do końca spełniła ona moje oczekiwa-
nia. Na przeszkodzie w rozwijaniu cze-
goś więcej stanął brak środków finanso-
wych oraz uwarunkowania prawne. Z 
pomocą przyszedł mi nieoczekiwanie 
projekt z Działania 6.2 Unii Europej-
skiej „Wsparcie oraz promocja przedsię-
biorczości i samozatrudnienia”. Wspar-
cie szkoleniowe pozwoliło mi napisać 

biznesplan i stanąć w kolejce po unijne 
środki ze 120 innymi osobami.

Udało się, jako jeden z trzydziestu, 
mój projekt otrzymał dofinansowanie 
na uruchomienie portalu internetowe-
go z prawdziwego znaczenia. Po pół-
rocznej pracy przy tworzeniu platformy 
(nad czym pracowało pięciu informaty-
ków), przyszedł czas na jej otwarcie dla 
ogółu użytkowników. 

Dzisiaj, wchodząc na stronę Life-
sport.pl, można się dowiedzieć o bazie 
dostępnych obiektów rekreacyjnych 
w Krakowie, porównać ceny wstępu do 
nich, sprawdzić dostępne usługi i godzi-
ny otwarcia, a po zalogowaniu otrzymy-
wać informacje o wszelkich wydarze-
niach na danym obiekcie.

Lifesport.pl w każdej chwili może 
skojarzyć pary czy zespoły i umówić 
osoby lub drużyny na rozegranie poje-
dynku tenisowego, meczu piłki nożnej, 
koszykówki bądź siatkówki na korcie, 
na boisku piłkarskim czy w sali sporto-
wej. A później informacja o tych wyda-
rzeniach znajdzie się na stronie.

Za pośrednictwem platformy Li-
fesport.pl udaje się też rezerwować 
i kupić bilety oraz karnety na wybra-
ne wydarzenia sportowe w ulubionych 
obiektach.

Lifesport.pl współpracuje z sekcją 
dziennikarstwa sportowego urucho-
mioną kilka lat temu na Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Studenci wyrazili 
chęć pisania do portalu. Platforma zo-
stała zarejestrowana w sądzie, powstała 
prawdziwa redakcja z redaktorem na-
czelnym (został nim Jacek Szustakow-
ski, doświadczony dziennikarz sporto-
wy). Mamy więc nadzieję, że od tego 
momentu znajdą się chętni do pisania 
i odwiedzania portalu. 

Zapraszamy do współpracy przede 
wszystkim tych, dla których sport w wy-
daniu rekreacyjnym i zdrowy tryb życia 
pozostaje w życiu czymś ważnym. Life-
sport.pl stworzony został z myślą wła-
śnie o takich ludziach...

                 Paweł Poręba, 
             twórca portalu Lifesport.pl 

To platforma dla ludzi, którzy uprawiają sport i chcą się tym pochwalić, 
 a tym samym zachęcić innych do czynnego trybu życia

Lifesport.pl, czyli żyć sportem
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Żywa paginaRozrywka

Każdy człowiek, tym bardziej student AWF potrze-
buje trochę ruchu i odstresowania się od szarej, co-
dziennej i jakże czasami ciężkiej rzeczywistości, dlatego 
też pragnę zaproponować Wam miejsca, gdzie Wasze 
ciała, umysły i dusze upajać się będą mogły rozkosza-
mi błogiej muzyki oraz nieziemskiej atmosfery, która 
w sposób kojący załagodzi wszystkie wasze bolączki 
i zmartwienia studenckiej egzystencji.                                                                                 

Pierwszym z miejsc, jakie warto odwiedzić w ramach 
terapii, to klub Studio. Jest on jednym z najbardziej roz-
poznawalnych i uznanych miejsc muzycznych w Pol-
sce. Na tle innych wyróżnia się bogatym i różnorodnym 
repertuarem, unikalnym klima-
tem oraz specyficzną– twórczą 
atmosferą. Położony w centrum 
miasteczka studenckiego AGH 
stanowi sztandarowy punkt na 
mapie imprezowej każdego, 
kto w kulturze szuka inspiracji 
i niezaprzeczalnych wartości. 
Klub Studio to jedyne w pełni 
profesjonalne, dostosowane do 
występów największych gwiazd 
miejsce koncertowe w Krako-
wie. Otworzony po generalnym 
remoncie 8 października 2005 roku, w ciągu 2 
lat stał się jednym z głównych miejsc organizacji 
koncertów w skali kraju. Klub Studio funkcjonu-
je także, jako największa studencka dyskoteka 
w centrum Krakowa, dysponująca dwoma bara-
mi, parkietem na ponad 1000 osób i szatniami 
oraz doskonałym zapleczem organizacyjnym dla 
dużych imprez wszelkiego rodzaju.                                
                                                                           

Na scenie klubu gości, co roku czołówka 
polskich i zagranicznych artystów (Maryllion, Si-
sters of Mercy, Roisin Murphy, Fish, Gabin, Roots 
Manuva, 5Nizza, Soulfly, Zion, Train, Hey, Myslovitz, 
Kult, Raz Dwa Trzy, Stare Dobre Małżeństwo, O.S.T.R).
Wielu z nich wypowiada się o klubie, jako o miejscu 
magicznym, z pozytywną energią i aurą prawdziwej 
kreacji i tworzenia. Koncerty, kabaretony, festiwale, 
imprezy z zakresu szeroko pojętej kultury to zdecydo-
wanie mocna strona klubu. Mocna do tego stopnia, że 
hasło „idziemy na koncert” w Krakowie jest tożsame 
z „idziemy do klubu Studio”. Od roku 2011 takiego zabarwie-
nia nabrało również hasło „idziemy na kabaret”. Został, bowiem 
powołany cykl Studio Kabaretu, który zakłada studiowanie sztuki 
rozbawiania widza, jej każdej warstwy i płaszczyzny.                                                                                                                            

W każdy czwartek odbywa się największa studencka dysko-
teka w Krakowie, z dedykacją dla tych, którzy lubią pobawić się 
i poszaleć w takt dobrej muzyki. Spragnieni wrażeń sportowych 
mogą natomiast zapomnieć się w kibicowaniu podczas transmi-
sji meczów, sprawdzić własne siły grając w piłkarzyki, bilard czy 
darta. Klub Studio znajdziecie na ulicy Budryka 4 i czynny jest 
codziennie od godz. 12.00.                 

Kolejnym, równie godnym miejscem uzdrowienia swoich 
skołatanych nerwów i wartym polecenia jest klub Carpe Diem – 
chwytaj dzień. Jeśli chcecie spędzić noc tańcząc lub po prostu spo-
tkać się ze znajomymi – to to miejsce jest doskonałym wyborem.                                                                                                                     
Klub jest bardzo popularnym miejsce wśród młodych ludzi. Hi-
storia jego jest taka – pójdziesz raz – podchwycisz klimat i bę-

Kluby dla studenta
dziesz wracał!!! Dużym atutem jest 
doskonała lokalizacja, gdyż klub 
umiejscowiony jest w sercu Krako-
wa – przy samym rynku. Posiada 
nie jedną, a nawet nie dwie sale, 
w których możesz znaleźć przy-
tulne miejsce dla siebie. W środku 
znajdują się dwa bary, parkiet oraz 
kilka mniejszych przytulnych po-
mieszczeń. Gościom lokal dobrze 
kojarzy się ze względu na rodzaj 
granej muzyki (przede wszystkim 

rock, zero radiowych hitów jednego sezonu) oraz 
ciekawy wystrój (motocykle, łódź, i związane z tym 
motywy). Rock & blues to fundament, na którym 
opiera się image klubu. Często organizowane są 
w nim koncerty na żywo, miedzy innymi: Woj-
ciecha Waglewskiego, Mateusza Pospieszalskiego, 
Bajzela, Rażeni Piorunem, Nefre, Hati.

Będąc na miejscu można pooglądać praw-
dziwe motocykle i poczuć się niczym „Easy 
Rider”. Dużym plusem są zawsze dwa ro-
dzaje muzyki i wstęp wolny na imprezy. 
Oba bary różnią się klimatem. Jest coś dla sympa-

tyków żeglarstwa – porozwieszane 
sieci, kotwice i rybackie akceso-
ria. Dla sympatyków motocykli na 
podświetlonym podium stoi motor, 
piwa można napić się prosto z dys-
trybutora wystającego z silnika, 
usiąść na stołku wyczarowanym 
z koła motocykla. Umieszczone 
nad barem logo lokalu przypomina 
emblemat Harleya, na ścianach są 
też inne motocyklowe akcesoria. 

Jak przystało na klub dla mo-
tocyklistów – czyli prawdziwych 

mężczyzn – w Carpe Diem dominuje rock. W tygo-
dniu są rockoteki i koncerty rockowe, w weekendy 
klimat imprez dryfuje w stronę bardziej taneczną. 
W lokalu można bezpłatnie zagrać w piłkarzyki (or-
ganizowane są nawet turnieje), są również telewizyj-
ne transmisje meczy, a w czwartki jest organizowane 
karaoke. Chcesz czuć się swobodnie, w sposób nie-
skrępowany oddawać się zabawie? W Carpe Diem 

obsługa pilnujemy, by nikt nie zakłócił Twojej imprezy, a barma-
ni dbają o to, by niczego nie zabrakło Ci w trakcie jej trwania. 
Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie! I najważniejsze – lokal 
typowo dla studenta – „nie lubię poniedziałków”– duże piwo 
po 3,50 zł i „szalone środy” – piwo po 3,99 zł. W pozostałe dni 
obowiązują szczęśliwe godziny – do 19.00 – duże piwo kosztuje 
3,90 zł. Do tego rewelacyjni barmani i duży wybór trunków. W 
weekendy tłumy klientów, ale mimo to zawsze można znaleźć 
miejsce by potańczyć. – Gdy raz się wpadnie, trudno przestać tu 
zaglądać – to opinia jednego z gości.                                                 
Wizyta w wyżej opisanych miejscach to świetny pomysł na chwi-
le relaksu i odbudowania wewnętrznego spokoju ducha każdego 
studenta. Życzę powodzenia w podbijaniu krakowskich klubów 
oraz odwagi i otwarcia się na miejsca jeszcze Wam nieznane!!!

Magdalena Wojtacka
Zdjęcia: strony internetowe klubów
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Felieton

Co sprawia, że jedni ludzie odnoszą duże 
sukcesy zawodowe i prywatne, realizują się na 
wielu płaszczyznach życia, oddają swoim pa-
sjom i najzwyczajniej w świecie – są szczęśliwi, 
a inni pomimo, że bardzo się starają, tych suk-
cesów osiągnąć nie mogą? Oczywiście zależy 
to od wielu przeróżnych czynników i bardzo 
często także dużych zbiegów okoliczności, ale 
to, co bezdyskusyjnie pomaga w realizowaniu 
życiowych celów i osiągnięciu sukcesu to po 
prostu zwykły… uśmiech.

To właśnie uśmiech drugiego człowieka 
sprawia, że najpierw zwracamy na niego uwagę, 
następnie chcemy z nim porozmawiać, nawią-
zać bliższą relację i poniekąd – tym uśmiechem 
się zarazić, stać się takim jak on, bo człowiek 
uśmiechnięty, to człowiek sukcesu.

Optymiści – powstać, pesymistom 
już dziękujemy

Trudno oczekiwać, by osoba, która widzi 
wszystko w ciemnych barwach, sprawiająca wra-
żenie ciągle niezadowolonej, zasępionej i sfru-
strowanej życiem, zebrała wokół siebie chociaż 
garstkę ludzi, którzy będą chcieli przebywać w 
jej towarzystwie. Nikt przecież nie lubi słuchać 
nieustających narzekań i uskarżania się na nie-
sprawiedliwość panującą w firmie, państwie czy 
wręcz na całym świecie. Oczywiście, można na 
te tematy porozmawiać, wymienić spostrzeżenia, 
ale wszystko ma swoje granice, a na dłuższą metę 

pokolenie keep smiling
jest to po prostu nie do zniesienia. Utrudnia nie 
tylko codzienną pracę, ale też praktycznie całko-
wicie uniemożliwia nawiązanie jakichkolwiek re-
lacji z takim człowiekiem i może także zniszczyć 
relacje między innymi pracownikami. Dlatego, 
takim osobom niezwykle trudno będzie znaleźć 
swych sprzymierzeńców - innych zwolenników 
narzekania i zostać zaakceptowanymi przez swo-
ich współpracowników. 

Ludzie, którzy odnoszą sukcesy w życiu zawo-
dowym i prywatnym, to najczęściej osoby uśmiech-
nięte, z wieloma pomysłami, pasjami, marzeniami, 
apetytem na życie. Takie, które nie wynajdują prze-
szkód i barier w podejmowaniu kolejnych, często 
ryzykownych kroków, lecz starają się przeszkody 
omijać, bariery przełamywać i z uśmiechem na 
ustach kroczyć w raz obranym kierunku. Zadowo-
leni, uśmiechnięci i pewni siebie optymiści zostaną 
zaakceptowani w pracy niemalże od razu. Będą 
lubiani przez swoich kolegów i doceniani przez 
szefa. Oni przyciągną do siebie innych i sprawią, że 
na ich ustach także pojawi się uśmiech. To również 
oni częściej będą awansować i dostawać podwyż-
ki, bo dzięki swojemu uporowi i zaangażowaniu, a 
także pogodzie ducha, nie będzie dla nich rzeczy 
niemożliwych do zrealizowania.

Uśmiechać się, ale bez przesady…
Coraz więcej zawodów wymaga tego, by 

uśmiech właściwie nie „odklejał” się nam od 
twarzy. Mowa szczególnie o tych branżach, które 
nastawione są na bezpośredni kontakt z klientem. 

Takie zawody jak np.: przewodnik, stewardessa, 
sprzedawca, recepcjonistka, sekretarka, kelner-
ka, agent ubezpieczeniowy, handlowiec, fryzjer 
i wiele innych, wymusza konieczność częstego 
uśmiechania się do ludzi, nierzadko także, w 
sytuacjach, w których kompletnie nie ma się na 
to ochoty. Z uśmiechem jednak nie można także 
przesadzać, bo „To jak się uśmiechamy w pracy 
wpływa na naszą ocenę w oczach pracodawcy, 
klienta i współpracowników. Jeśli przesadzamy 
z uśmiechem, nigdy nie będziemy traktowani 
poważnie, także na rozmowie kwalifikacyjnej. 
Drażni nas także sztuczność, tzw. suszenie zębów, 
zwłaszcza, jeśli są idealnie białe i równe. Dobrze 
jest, więc decydując się na pracę w zawodzie wy-
magającym szerokiego i naturalnego uśmiechu, 
nauczyć się to robić” – mówi dr n. med. Mariusz 
Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia 
Estetyczna w Katowicach.

Warto się uśmiechać i warto wykorzystywać 
uśmiech do osiągania życiowych sukcesów, nie tyl-
ko tych zawodowych, ale i prywatnych. Ale trzeba 
jednocześnie pamiętać, że wszystko ma swoje gra-
nice. Nie ma sensu uśmiechać się na siłę i próbo-
wać kogoś „grać”, bo maska fałszu i nieszczerości 
szybko zostanie zrzucona, a nasze prawdziwe „ja” 
odsłonięte. Najlepszym wyjściem jest nabranie po-
zytywnego stosunku do życia, odkrycie w sobie pa-
sji i marzeń, które pragnie się realizować i podjęcie 
się tego. Wyznaczanie nowych celów i powolne 
acz systematyczne ich osiąganie aktywuje czło-
wieka, uszczęśliwia go, sprawia, że ma on ochotę 
się rozwijać, także zawodowo. Jak mówi dr Duda 
-„Dopiero uczymy się uśmiechu i jego wartości 
zawodowej. Polacy obecnie znajdują się w ogo-
nie najbardziej uśmiechniętych nacji, ale i to się 
zmienia”. I miejmy nadzieję, że zmieni się bardzo 
szybko, bo jak powiedział Henry Saka – „Uśmiech 
to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka”.

Justyna Pajdak

Chcesz dowiedzieć się, co robią inni 
studenci z twojego kierunku, jak wygląda-
ją ich zajęcia na AWF w Warszawie, Białej 
Podlaskiej, Gdańsku, Gorzowie Wielkopol-
skim, Wrocławiu, Katowicach? To wszystko 
dzięki nowej ofercie, jaką jest Most AWF-u. 
Tak może się rozpocząć Twoja przygoda na 
innym AWF-ie w Polsce. Ruszył właśnie Pol-
ski Erasmus. To dzięki tej formie wymiany 
możesz poznać i zobaczyć, jak wyglądają 
studia na innym AWF-ie,

Program działa na podstawie porozumie-
nia podpisanego przez rektorów uczelni.

Jedyne co trzeba zrobić to:
– być studentem II, III roku studiów stacjo-

narnych I stopnia, lub studentem I roku 
II stopnia, którzy kontynuują kształcenie 
w tej samej uczelni na zasadach warun-
kowej zgody

– uzyskać terminowe zaliczenie semestru 
poprzedzającego wyjazd

– uzyskać punkty kwalifikacyjne, maksy-
malnie można uzyskać 18 pkt (średnia 

Chcesz spróbować czegoś nowego? <czyt. Mam dość przedmiotów które sie powtarzają>
Chcesz wiedzieć jak studiują inni? <czyt. Może inni lepiej się bawią>

Chcesz poznać nowych ludzi? <czyt. Mało znajomych na fb>

∩ ∩ ∩ ∩ ∩ 	 	 MOST AWF  ∩ ∩ ∩ ∩ ∩
ocen, działalność w samorządzie, ko-
łach naukowych itp.)
Warto wiedzieć, że możesz:

– wskazać więcej niż jedną akademię do 
odbycia części studiów

– wybrać przedmioty w oparciu o program 
realizowany w uczelni przyjmującej

– wybrać takie przedmioty, które odpo-
wiadają twoim zainteresowaniom lub 
potrzebom w oparciu o przedmioty obo-
wiązkowe i fakultatywne umożliwiające 
zaliczenie roku na wydziale macierzystym

A jak wygląda zaliczenie?:
– musisz dokonać wyboru przedmiotów 

w uczelni przyjmującej, tak aby uzyskać 
sumę punktów ECTS zbliżoną do 30 za 
semestr i w rozliczeniu rocznym mini-
mum 60 punktów ECTS 

– w przypadku nieuzyskania przez stu-
denta wymaganej liczby punktów ECTS, 
brakujące przedmioty student zalicza na 
macierzystym wydziale.

– zaliczenie wybranych przedmiotów od-
bywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej 
na zasadach obowiązujących w uczelni 
przyjmującej. 

– „wykaz zaliczeń“ stanowi podstawę do 
zaliczenia zrealizowanych przedmiotów 
 
Rejestracja na semestr zimowy oraz zi-

mowy i letni łącznie (cały rok akademicki) 
odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, re-
jestracja na semestr letni od 30 października 
do 30 listopada. Studenci zakwalifikowani 
do programu przenoszą się na studia tego sa-
mego kierunku, na jeden semestr lub jeden 
rok. Otrzymują indywidualny plan studiów, 
tok nauczania i program studiów. Opiekę 
nad nimi sprawują koordynatorzy powołani 
na uczelni macierzystej oraz docelowej.

Tak więc kochani do dzieła!!! Podbijmy 
inne AWF w Polsce i przekonajmy się, co 
mają do zaoferowania inne akademie. 

Skuter

– fasada zadowolenia kluczem do odniesienia sukcesu
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Samorząd

Nie pytaj co możemy zrobić dla Cie-
bie! Zrób to razem z nami!

Samorząd. Każdy student wie, że coś 
takiego na jego uczelni istnieje. Można 
jednak śmiało powiedzieć, że studenci 
nie do końca wiedzą jak to jest z tym 
samorządem. Na naszym krakowskim 
AWF różnie z tą wiedzą bywa. Jak wy-
gląda struktura Rady Samorządu? Czym 
się zajmuje? Czego można od nich ocze-
kiwać? O tym w poniższym artykule. 

Nasz samorząd od dwóch lat działa 
na zasadzie pracy w komisjach. Podział 
na pięć komisji, które się wzajemnie 
uzupełniają pozwala na efektywniejszą 
pracą i lepszą organizację. Daje możli-
wość wykorzystania umiejętności i zain-
teresowań osób, które do niego należą. 
W samorządzie każdy może się przydać. 
Nie ważne czy jest się zapalonym spor-
towcem, dziennikarzem z zamiłowania, 
a może typem naukowca, który zarywa 
noce. Jeśli chcesz do nas dołączyć na 
pewno znajdziesz coś dla siebie.

Komisja ds. socjalno-bytowych
To bardzo ważna jednostka w życiu 

studenckim. To właśnie tutaj rozpatry-
wane są wszelkie wnioski: zapomogi, 
stypendia, itp. Ludzie pracujący w tej 
komisji to tzw. „dobre dusze” , piastują 
bardzo odpowiedzialne stanowisko . W 
ich rękach są losy materialne wielu stu-
dentów. Praca w takiej komisji uczy so-
lidności oraz odpowiedzialności za swoje 
decyzje. Pozwala zrozumieć wiele me-
chanizmów funkcjonujących na uczelni. 
To idealne miejsce dla ludzi, którzy chcą 
pomagać innym, nie boją się wyzwań, 
a przy okazji chcą podszkolić się w kwe-
stiach prawnych. Bez Komisji ds. Spraw 
socjalno-bytowych ciężko sobie wyobra-
zić funkcjonowanie w realiach studenc-
kich. Jeżeli twoi znajomi uważają Cię 
za człowieka „do rany przyłóż”, który 
angażuje się w akcje społeczne: zbiórki 
żywności, oddawanie krwi. To jest Twoje 
miejsce w samorządzie.

Komisja ds. Dydaktyki
To komisja idealna dla ludzi pragną-

cych piąć się na kolejnych szczeblach 
kariery naukowej. Głównym zadaniem 
komisji jest weryfikacja programów na-
uczania, zgłaszanie uwag oraz propozy-
cji związanych z edukacją na uczelni. 

KOMISJE UCZELNIANEJ RADY
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AWF KRAKóW. Z CZYM TO SIĘ?

Komisja ta wspiera również koła nauko-
we na naszej uczelni, inicjatywy zwią-
zane z konferencjami naukowymi. Je-
żeli jesteś osobą, która faktycznie chce 
mieć wpływ na to czego się uczysz na 
AWF, jeżeli uważasz, że czegoś brakuje 
w Twoim programie studiów, albo treści 
programowe są powtarzane w toku stu-
diów na paru kolejnych przedmiotach 
możesz to zmienić. Komisja ds. nauki 
pomaga uczelni podnieść jakość na-
uczania i tym samym Jej prestiż. Więc 
jeżeli kręci Cię nauka, a hasło „3 liter-
ki- 1 serce. AWF” nie jest tylko sloga-
nem na koszulce, Komisja ds. Nauki jest 
miejscem dla Ciebie.

Komisja ds. Sportu
Nie możemy zapomnieć, że wszy-

scy jesteśmy studentami Akademii 
Wychowania Fizycznego. Każdy z nas 
związany z kulturą fizyczną, sportem 
czy rekreacją ruchową. Dlatego komisja 
ds. Sportu jest bardzo ważną komór-
ką w naszym samorządzie. Wszelkie 
imprezy sportowe, tj. Puchar Rektora 
w Witowie czy Akademikiada są or-
ganizowane przez tę komisję. Jest ona 
również odpowiedzialna za udostęp-
nianie obiektów sportowych naszym 
studentom w godzinach wolnych od 
zajęć. Bardzo dużą zasługą tej komisji 
jest to, że te godziny zostały wyznaczo-
ne przez Uczelnię. Jeżeli twoim życiem 
jest sport i wychowanie fizyczne i jesteś 
„wfiakiem” z prawdziwego zdarzenia to 
jest to komisja dla Ciebie. Jeżeli czujesz, 
że twój ulubiony sport nie jest należycie 
promowany na naszej uczelni, albo po 
prostu jest go za mało – przybywaj na 
spotkania tej właśnie komisji.

Komisja ds. Kultury
Życie każdego studenta to nie tyl-

ko nauka oraz sprawy przyziemne (np. 
gdzie zjeść pierogi za 3 zł), ale również 
życie kulturalne. Wielu ludzi powtarza, 
że okres studiów to czas magiczny, a Ju-
wenalia to „swoista” pętla czasu będąca 
źródłem wspaniałych wspomnień oraz 
przygód, które zapisują się w pamięci 
do końca życia. Komisja kultury to miej-
sce, gdzie dbamy o to, aby tych nieza-
pomnianych wrażeń było jak najwięcej. 
Wszystkie imprezy kulturalno-rozryw-
kowe to właśnie działka tej komisji: Bal 

Piórnika, Juwenalia, Wybory Najmilszej 
Studentki, Kulturalia, wernisaże oraz 
szeroko pojęta kultura to działka tej 
komisji. Jeżeli w liceum brałeś udział 
w przedstawieniach teatralnych, jesteś 
duszą towarzystwa, zawsze byłeś zain-
teresowany muzyką , filmem, plakatem, 
fotografią, chcesz dowiedzieć się jak 
zrobić dużą imprezę kulturalną, poznać 
znanych artystów, stworzyć niezapo-
mniane wydarzenia – przyjdź już dziś! 
Może właśnie Twoje przedsięwzięcie 
będzie czyimś najwspanialszym wspo-
mnieniem ze studiów. Komisja Kultury 
zaprasza.

Komisja ds. Promocji i informacji
Najmłodsza z wszystkich komisji. 

Znak czasów. Nie ma dobrej firmy bez 
odpowiedniego marketingu. Nie ma 
samorządu, który się nie promuje. Nie 
ma samorządu, którego działalność nie 
jest powszechnie zauważalna. Komisja 
Promocji i Informacji wyodrębniła się 
w naturalny sposób z Komisji Kultury. 
Do zadań komisji promocji i informa-
cji należy: pozyskiwanie sponsorów, 
organizowanie imprez promocyjnych 
dla studentów, zawieranie porozumień 
z partnerami w celu uzyskiwania ulg oraz 
zniżek dla studentów. Komisja Promocji 
i Informacji ma za zadanie powiadomić 
Cię o zbliżających się wydarzeniach, 
czy o zniżce na ściankę wspinaczkową. 
To komisja dla ludzi, którzy lubią wy-
zwania. Ludzi, którzy są przebojowi. 
Jeżeli nie boisz się pójść na spotkanie 
z kierownikiem wielkiej firmy, widzisz 
siebie w roli dziennikarza, menadżera, 
specjalisty od reklamy to to jest komisja 
idealna dla Twojego rozwoju.

 Całą tę układankę skleja przewod-
niczący samorządu studenckiego, bez 
którego zapanowałby chaos i apokalip-
sa. Całą tę wesołą gromadkę pomaga mu 
okiełznać zastępca przewodniczącego. 
Tuż za nim ten, który pełni jakże waż-
ną, ale niewdzięczną i odpowiedzialną 
rolę: zastępca przewodniczącego ds. 
spraw finansowych zwany również „go-
ściem od kasy”.

Pamiętajcie! Razem możemy na tej 
Uczelni przenosić góry i zmienić na-
prawdę dużo! Do zobaczenia na spo-
tkaniach samorządu.

Chmielu






