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Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejny numer PULSU
AWF, pierwszy po Zimowych Igrzyskach w Soczi. Dlatego nie może
w nim zabraknąć tego, czym wszyscy
żyliśmy w lutym – opisu wspaniałych
zwycięstw naszych rodaków, w szczególności tych związanych z krakowskim AWF-em.
W kwietniowym PULS-ie przeczytacie nie tylko o występach biało-czerwonych na rosyjskiej ziemi, ale dzięki
relacji Kuby Kota z Soczi, będziecie mogli poczuć się, jakbyście
sami byli na miejscu. – Wspólnymi siłami rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy, których na szczęście z biegiem czasu było
coraz mniej – pisze Kuba w swoim artykule „Igrzyska oczami wolontariusza”.
Problemy dotykają nas każdego dnia, nasza ukochana uczelnia również ma ich pod dostatkiem. Ja, jako absolwent krakowskiego AWF-u cieszę się, że Władze potrafią o tych problemach
rozmawiać. Dlatego odsyłam Was do dyskusji z prof. dr. hab.
Aleksandrem Tyką – Prorektorem ds. Studenckich. To rozmowa
trudna i podejmująca wiele ważnych kwestii. Każdy student, któremu zależy na dobru uczelni, powinien ją przeczytać, by zrozumieć strukturę jej funkcjonowania i trapiące ją kłopoty.
Warto również zaglądnąć na stronę 15. Tam znajdziecie wywiad z Bogdanem Wentą, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Podczas Dni Otwartych AWF Kraków, chyba najsłynniejszy
polski trener piłki ręcznej, był gościem naszej uczelni. – Nigdy
nie mów nigdy – powiedział do dziennikarek Bogdan Wenta.
I jego słowami chciałbym zachęcić Was do dalszych działań
na studiach i w życiu prywatnym, przy okazji życząc Wam spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Nigdy nie mówcie nigdy, bo nie warto zamykać za sobą żadnych drzwi, choćby tych,
które ledwo są uchylone.
Wesołego Alleluja i smacznego jajka!
Przemysław Światowiec
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ROZMOWA Z PROREKTOREM DS. STUDENCKICH –

PROF. DR. HAB. ALEKSANDREM TYKĄ
– Jak to jest z tymi naszymi legitymacjami studenckimi? Studenci chcieliby sie dowiedzieć, co jest powodem tego, że nasza
uczelnia jako jedna z ostatnich w Krakowie, jeśli nie ostatnia, posiada legitymacje papierowe? Albo co jest powodem tego, że tyle
czasu trwa wprowadzanie systemu USOS?
– Wymogi ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” narzucają
wszystkim uczelniom w Polsce wdrożenie elektronicznych systemów obsługi studentów, co ma na celu usprawnienie i unowocześnienie administrowania szkołami wyższymi. Intencją ustawodawcy
było stworzenie takiej platformy informatycznej, która pozwalałaby
studentowi bezkolizyjnie załatwiać wszystkie sprawy administracyjne, głównie na linii: student/dziekanat/dział nauczania /kwestura,
bez konieczności straty cennego czasu na załatwienie każdej sprawy.
– Dlaczego na naszej uczelni takiego kompleksowego systemu informatycznego jeszcze nie ma?
– Powód jest prozaiczny, nie pozwala na to sytuacja finansowa
szkoły. Od 4 lat Władze uczelni podejmują działania zakrojone na
szeroką skalę na rzecz pozyskania środków z zewnątrz na kompleksową informatyzację uczelni. Niestety jak dotąd wnioski o granty ze
środków unijnych przygotowane przez służby administracyjne, nie
zyskały przychylności decydentów. Ostatni wniosek o dofinansowanie, jest już po akceptacji i znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku gdyby nie przyznano nam tych środków, Rektor awaryjnie
przeznaczy na ten cel własne pieniądze (po otrzymaniu ostatniej
transzy) ze sprzedaży obiektów przy ul. Rogozińskiego. Wcześniej,
już dwukrotnie, próbowaliśmy sfinansować informatyzację uczelni
z własnych środków, jednak uniemożliwiała nam to redukcja, co
roku o blisko jeden milion złotych, dotacji podstawowej z MN i SW.
W związku z tym każdorazowo pieniądze zapreliminowane na informatyzację musieliśmy przeznaczać na łatanie dziury budżetowej.
Cała rozmowa – Ciąg dalszy rozmowy z prof. dr. hab. Aleksandrem Tyką
w wywiadzie „Bolączki studentów” na str. 3.
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PUCHAR REKTORA
1–2 marca na stacji narciarskiej „WITÓW – SKI” odbyły się „XII zawody
o Puchar Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w narciarstwie alpejskim i snowboardzie”, które
zostały zorganizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z władzami Uczelni.
W sobotę, około godziny 7:00
rano do Witowa wyruszyły 3 autobusy
ze 158 uczestnikami imprezy. Nie wszyscy wzięli udział w samych zawodach,
mimo to możemy zauważyć rosnącą
liczbę osób chcących podjąć trud udziału w konkursowym zjeździe. Pozostali
uczestnicy imprezy aktywnie spędzali
czas na stoku jeżdżąc na nartach, snowboardzie lub biorąc czynny udział w zabawach ruchowych; jedną z atrakcji było
przeciąganie liny. Jako pierwszy na trasie narciarskiego slalomu gigantu o godzinie 11 pojawił się sam Rektor, który
swoim zjazdem oficjalnie rozpoczął zawody. Następnie pojawiły się panie, które pracują na krakowskim AWF-ie, po
nich swoje umiejętności prezentowali
panowie – także pracownicy AWF-u. W
następnej kolejności stratowały studentki, a na końcu studenci. Około godziny 13:00 zaplanowany został początek
zmagań snowboardzistów w slalomie gigancie, gdzie kolejność startów była taka
sama jak narciarzy. Piękna, słoneczna
pogoda oraz dobra organizacja pozwoliły na szybkie, sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie zawodów, których
głównym prowadzącym był niezastąpiony mgr Paweł Potoczek. Podczas trwania zawodów wywiadu dla TVP Kraków
udzielił Rektor prof. dr hab. Andrzej
Klimek, prowadzący imprezę mgr Paweł
Potoczek oraz przewodnicząca URSS
Monika Brańka i inni.
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Zawody zakończyły się uroczystą
ceremonią rozdania medali, tytułowych
pucharów, koszulek (projektu Rafała Palowskiego) oraz upominków. To
wszystko trafiło do zwycięzców z rąk
Pana Rektora Naszej Akademii.
Głównymi sponsorami XII Edycji
Pucharu Rektora byli: Sklep Sportowy
Decathlon Plaza, Fitness Kraków Platinium, Ozone Fitness, Lejdis Fitness
Club, Centrum Wspinaczkowe Forteca,
Koninki Stacja Narciarska, Squash4You,
a także Lesovik Outdoor Hammocks.
Kolejność zjazdów to pracownicy
kobiety, pracownicy mężczyźni, studentki AWF-u, studenci AWF-u. Klasyfikacja przedstawia się następująco:
NARCIARSTWO ALPEJSKIE:
Pracownicy kobiety:
1. Gmyrek-Gołąb Katarzyna, 2. Gryka
Dorota
Pracownicy mężczyźni:
1. Szczygieł Marek, 2. Palik Marek, 3.
Kost Mirosław
Studentki:
1. Gaweł Karolina, 2. Radło Aleksandra, 3. Gorayska Katarzyna
Studenci:
1. Wyporek Jakub, 2. Białek Marek, 3.
Zwardoń Kamil
SNOWBOARD:
Pracownicy uczelni kobiety:
1. Gmyrek-Gołąb Katarzyna
Pracownicy uczelni mężczyźni:
1. Szczygieł Marek, 2. Głodzik Jacek,
3. Tomza Emil
Studentki:
1. Ficek Natalia, 2. Klusak Magdalena,
3. Siwek Natalia
Studenci:
1. Zwardon Kamil, 2. Bom Oskar, 3.
Mikołajczyk Wiktor

Po głównej ceremonii nastąpiło
rozlosowanie cennych nagród wśród
wszystkich uczestników zawodów.
Szczęśliwcy otrzymali fantastyczną deskę snowboardową ufundowaną przez
sklep Decathlon Plaza oraz hamak od
firmy Lesovik Outdoor Hammocks.
Później chwila na pamiątkowe zdjęcia, posprzątanie stoku i przejazd do
miejsca zakwaterowania: „Campingu
pod Krokwią” oraz Domu Wycieczkowego „Biały Ślad” w Zakopanem.
Nad oprawą muzyczną i przyjemnym,
lekko klubowym klimatem czuwał DJ
Bazyl. Drugi dzień to koniec zmagań
sportowych, po udanej wieczornej
integracji studenci udali się na stok,
gdzie każdy wedle uznania mógł sobie do woli szusować lub odpoczywać w plenerze napawając się piękną,
słoneczną pogodą oraz zapierającymi
dech w piersi widokami. Wszyscy cali
i zdrowi z dobrymi humorami, niezapomnianymi wspomnieniami oraz
nową energią wrócili po południu do
Krakowa.
Aby cała impreza mogła odbyć się
tak sprawnie, potrzeba było zaangażowania wielu osób z Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego, pracowników Uczelni oraz ochotników. Każdy
miał wyznaczone zadnie i wykonywał
je z dużym poświęceniem. Należy tu
wspomnieć o przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Monice Brańce oraz głównej organizatorce Marcie Gajak, bez których
ta impreza nie miałaby miejsca. Inne
osoby czynnie zaangażowane w prace
to m.in. piloci imprezy: Artur Dobosz,
Krzysztof Różana, Monika Dunaj, Piotr
Albrycht, Grzegorz Mastalerz, Szymon
Garbaty, osoby odpowiedzialne za zakwaterowanie: Anna Wejman, Renata
Grabska, Kinga Zawierucha, Karolina
Gujda, Urszula Jaszek, Monika Dunaj,
Piotr Albrycht; a także osoby obecne
przy organizacji pucharowego zjazdu:
Małgorzata Dzięgiel, Klaudia Bochenek oraz sekcja nagłaśniająca, za którą
odpowiedzialny był Grzegorz Kapera.
Dzięki zaangażowaniu tych osób kolejny, już XII Puchar Rektora, przeszedł do
historii.
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i wspólną
zabawę. Zapraszamy za rok!
Renata Grabska
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Bolączki studentów
Ciąg dalszy ze str. 1

Inspiracją do powstania artykułu
było wiele pytań ze strony studentów
odnośnie gnębiących ich spraw na
uczelni. Odpowiedzi udzielił Prorektor
ds. Studenckich – prof. dr hab. Aleksander Tyka
– Kiedy realnie system informatyczny może być zakupiony i wdrożony do obsługi administracyjnej?
– Istnieją przesłanki, że uruchomienie elektronicznego systemu informatycznego całej uczelni zostanie zakończone do końca 2015 roku.
– Posiadamy wiele wspaniałych
obiektów sportowych, więc czemu
z większości z nich studenci nie mogą
swobodnie korzystać?
– Dużym obciążeniem finansowym
uczelni jest utrzymywanie obiektów
sportowych. Są one w 80–100% wykorzystywane do zabezpieczenia zajęć
dydaktycznych na trzech wydziałach
oraz w Centrum Edukacji Zawodowej.
W tym świetle możliwość ich swobodnego udostępniania studentom jest
bardzo ograniczona. Pozostały odsetek
wolnej powierzchni musi być rozdysponowany dla studentów, sportowców AZS i komercyjnie przeznaczony
na wynajem. Przychylając się do prośby przedstawicieli URSS oddałem do
dyspozycji studentów raz w tygodniu
halę sportową, pływalnię, halę tenisową i siłownię. Mam świadomość, że
jest to kropla w morzu potrzeb. Niestety, aby przeżyć uczelnia musi także
zarabiać. Koszt wynajmu sal muszą ponosić wszyscy, zarówno studenci sportowcy, jak i pracownicy naszej Akademii i to bez względu na zajmowane
stanowisko.
– Kolejnymi niedostępnymi obiektami jest np. zespół pływalni a na nim
komora do Krioterapii. Jak wiadomo
jedna z doktorantek prowadzi na
uczelni projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki i niestety jej
badania nie mogą być oparte o wykorzystywanie naszej kriokomory,
a musi ona wynajmować tę zlokalizowaną na Alei Pokoju należąca do Małopolskiego Centrum Krioterapii.
– Kompleks obiektów pływalni wraz
z zapleczem do odnowy biologicznej
został sfinansowany ze środków unijnych. Sprawia to, że przez 5 lat od daty
oddania inwestycji do eksploatacji nie

możemy prowadzić w nich działalności
komercyjnej. Skutkuje to bardzo dużym obciążeniem finansowym uczelni,
gdyż kosztochłonność eksploatacji tych
obiektów uczelni jest największa. I tak
na przykład, dzienny koszt eksploatacji
całego obiektu wynosi ponad 5 000 zł
(głównie koszt mediów i środków do
odkażania wody), zaś kriokomory (zakup gazów i konserwacja) 5000 zł miesięcznie. W przypadku komory kriogenicznej paradoksem jest to, że nawet
jak są chętni do jej wykorzystywania
komercyjnie, to nie możemy od nich
pobierać pieniędzy.
– Sama pływalnia, a dokładniej
jej zagospodarowanie również budzi
wiele wątpliwości, m.in. jak możliwe
jest to, że ludzie w AZS AWF w sekcji pływania mają jedynie jeden trening w tygodniu, a zawodnicy z naszej
uczelni, ale trenujący na uczelni AGH,
często korzystają z naszego basenu?
Nie wspominając o fakcie, że inni studenci naszej uczelni również chcieliby czasem skorzystać z obiektu.
– Na utrzymanie sekcji sportowych
w klubie AZS uczelnia nie otrzymuje
dotacji z ministerstwa. W dobie braków
środków finansowych na podstawową
działalność szkoły, skąd wziąć środki na
sport akademicki?
– Nie chcąc już wciąż poruszać
tematu pływalni czuje się jednak zobowiązany, by zadać kolejne pytanie.
Co jest powodem tego, że studenci
będący w większość na II-im roku
SUM na studiach stacjonarnych kie-

runku WF, realizujący program specjalizacji na trenera pływania organizowanego przez AWF Kraków, nie
mogą uczestniczyć w zajęciach specjalizacji na pływalni AWF Kraków?
– Kolejny paradoks. Komercyjnie
zajęcia na studiach podyplomowych,
kursach instruktorskich i trenerskich
organizowane/firmowane przez CEZ
w obiektach sportowych wybudowanych z funduszy unijnych nie mogą się
w nich odbywać. Nieodpłatnie tak, ale
nie stać na to szkoły. Prawdą jest, że
planowane są zajęcia na innych obiektach w Krakowie, po kosztach zapreliminowanych w opłacie kursu.
– Czy jest plan aby w niedalekiej
przyszłości biblioteka uczelniana przy
brała formę internetową? Konkretniej, czy będzie możliwość pobrania
danej pozycji np. w formie pdf? Jak
się okazuje wiele podręczników znajdujących się w magazynie biblioteki
jest np. w ilości dwóch sztuk, z czego
jedną ma prowadzący i wypożyczona
jest na pół roku, a o drugą studenci
się „zabijają”.
– W naszej bibliotece liczba woluminów (głównie podręczników i skryptów) w formie papierowej jest za mała
w stosunku do potrzeb studentów. Te
braki nagminnie są rekompensowane
niedozwolonym kopiowaniem tych
pomocy dydaktycznych. Aby zapobiec
niezgodnym z prawem praktykom sukcesywnie zmieniamy strukturę redukując liczbę zbiorów papierowych na
rzecz powiększania zbiorów elektronicznych, co w skali uczelni w ciągu
najbliższych dwóch lat powinno rozwiązać ten problem.
– Z jakiego powodu tak się dzieje, że zawodnik reprezentujący AWF
chcąc wjechać na trening na teren
uczelni nie może tego uczynić bezpłatnie, ale musi zapłacić 40 zł za
„klucz do szlabanu”? Przecież ci zawodnicy nas reprezentują.
– Liczba miejsc parkingowych wewnątrz uczelni jest ograniczona, stąd
konieczność postawienia szlabanów.
Ich utrzymanie jest dość kosztowne,
co wymusiło na władzach administracyjnych wprowadzenia odpłatności dla
osób korzystających z tych miejsc parkingowych. Dla pracowników AWF odpłatność ta wynosi 80 zł.
Rozmawiał: Przemysław Stelmach
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REHABILITACJA SPOSOBEM NA ŻYCIE?
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Wielu studentom naszej Akademii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej kojarzy
się jedynie z kierunkiem Fizjoterapia.
Być może panująca opinia jest wynikiem
tego, że kierunek ten jest pierwszym,
który powstał na tym Wydziale i obecnie liczy najwięcej studentów, zarówno
na pierwszym i drugim stopniu studiów.
Nie każdy jednak wie, że nie jest to jedyny kierunek na tym Wydziale. Od roku
akademickiego 2012/2013 prowadzone
są również studia licencjackie na kierunku Terapia zajęciowa. Ale to nie koniec
zmian, od przyszłego roku akademickiego 2014/2015 planuje się wprowadzenie
kolejnego kierunku na poziomie licencjackim – Kosmetologii.
– Program kształcenia proponowany
na kierunku Terapia zajęciowa w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
jest zgodny ze standardami Światowej
Organizacji Terapeutów Zajęciowych
(WFOT) oraz Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE) – mówi dr Paulina Aleksander-Szymanowicz – kierownik Zakładu Terapii
Zajęciowej. Jest to kierunek bardzo ceniony, w szczególności na zachodzie Europy,
gdzie terapia zajęciowa jest uznawana za
nieodłączny element procesu rehabilitacji
- dodaje. W naszym kraju praca terapeuty
zajęciowego jest kojarzona głównie z terapią sztuką oraz organizacją czasu wolnego
pacjentów lub uczestników warsztatów
terapii zajęciowej. Tymczasem terapeuta
zajęciowy to równoprawny członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, którego celem pracy jest umożliwianie
osobom z niepełnosprawnością niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i uczestnictwa w życiu społecznym
– mówi dr Aleksander-Szymanowicz.
Jednym z podstawowych narzędzi
pracy terapeuty zajęciowego jest wywiad
z pacjentem. Na jego podstawie wyznaczany jest cel terapii oraz dokonywana
jest analiza zajęcia, w wykonywanie którego pacjent chciałby się zaangażować.
Praca z ludźmi to główny aspekt, dla
którego abiturienci wybierają właśnie
ten kierunek. Po ukończeniu studiów
absolwenci nabywają szereg kompetencji umożliwiających prowadzenie terapii
zajęciowej w zakresie szeroko pojętej
adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb
konkretnej osoby w taki sposób, aby zlikwidować bariery i umożliwić jej udział
w wykonywaniu zajęć istotnych i ważnych dla tej osoby oraz przeciwdziałać
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Potencjalne miejsca zatrudnienia terapeuty zajęciowego to instytucje

i ośrodki rehabilitacji, oddziały szpitalne
o różnych profilach, zakłady opiekuńczo-lecznicze,
pielęgnacyjno-opiekuńcze
i opieki społecznej, pracownie terapii
zajęciowej. Terapeuta zajęciowy może
pracować zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.
Zainteresowanie Terapią zajęciową
jest duże, ale według władz Wydziału
mogłoby być jeszcze większe, bo studia
są tego warte. – Na pierwszym roku jest
około 60 studentów, a na drugim około
50 – wylicza dr Jacek Głodzik, prodziekan Wydziału. Cały Wydział Rehabilitacji
Ruchowej liczy około 1200 studentów.
– W ostatnich latach zwiększyliśmy limity
przyjęć na studia – dodaje.
Nie ma się czemu dziwić. Wydział
Rehabilitacji Ruchowej jest świetnie
przygotowany do prowadzenia zajęć na
wszystkich otwieranych kierunkach.W
programie studiów na kierunku Fizjoterapia szczególny nacisk położono na
zdobycie przez studentów umiejętności
stosowania praktycznych metod fizjoterapii: oprócz kinezyterapii, fizykoterapii
i różnych form masażu, prowadzone są
zajęcia z metod specjalnych (m.in. terapii manualnej, metody PNF, metody
NDT Bobath, metody McKenzie), co
daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy. Zajęcia kliniczne prowadzone
są we współpracy z najlepszymi krakowskimi klinikami i szpitalami oraz centrami
rehabilitacji. Tylko nieliczni studenci naszej uczelni wiedzą, jak wyposażona jest
baza naukowo-dydaktyczna Wydziału.
Sale dydaktyczne i pracownie w obiekcie nowo powstałego Zespołu Krytych
Pływalni to niemal komnata skarbów,
w której zgromadzone są najbardziej
specjalistyczne sprzęty potrzebne do
zabiegów fizjoterapeutycznych i odnowy biologicznej. Jeśli ktoś nie widział na
własne oczy, ciężko będzie mu uwierzyć.
Wspomniana wcześniej Kosmetologia to kolejny pomysł, który przyciągnie studentów na krakowski AWF.
– W Krakowie nie ma takiego kierunku na
uczelniach publicznych, a zainteresowanie jest duże. W ramach studiów przygotowaliśmy bardzo ciekawe specjalizacje:
Wellness& SPA z zarządzaniem oraz Ho-

listyczna pielęgnacja ciała, które wydają
się być najbardziej aktualnymi nurtami
dzisiejszej kosmetologii - opowiada dr
Głodzik. W programie studiów szczególny nacisk położono na przedmioty praktyczne, tak aby przyszli absolwenci byli
bardzo dobrze przygotowani do pracy
zawodowej. Nie zapomniano także o innych przedmiotach, w tym zajęciach rekreacyjno-sportowych. – Taka koncepcja
kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym
charakterze, łącząca wiedzę z praktyczną
umiejętnością wykonywania szerokiego
wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych
zabiegów kosmetycznych umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych
wymogów rynku pracy – mówi dalej dr
Głodzik.
To wszystko sprawia, że studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej są niezwykle atrakcyjne. Oprócz obowiązkowych
treści programowych studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe
przez udział w fakultetach zgodnych z ich
zainteresowaniami. – Na samej Fizjoterapii na studiach II stopnia do wyboru jest
ponad 40 przedmiotów, pogrupowanych
w 6 panelach. Zapisy na te przedmioty
na naszym Wydziale realizowane są przez
wcześniejsze deklaracje – mówi dr Głodzik.
Warto też dodać, że studenci mogą
poszerzać swoje zainteresowania poprzez pracę w trzech Studenckich Kołach Naukowych: Szansa(pod opieką
dr hab. prof. nadzw. Marka Pieniążka),
Motus (pod opieką dr Marisza Janusza)
oraz Trauma MedicalGroup (pod opieką
dr Katarzyny Ogrodzkiej). Koła naukowe
gromadzą tych studentów, dla których
wymaganiastudiów nie są wystarczające
do osiągnięcia satysfakcji ze studiowania.
Ważnym elementem w studiowaniu
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej są
dobre relacje studentów i pracowników,
a na podkreślenie zasługuje życzliwa atmosfera stworzona przez panie obsługujące dziekanat Wydziału.
– Wszystkie te działania nie byłyby
możliwe bez głównej inspiratorki, Pani
Dziekan prof. Anny Marchewki, która ma
już kolejne pomysły na rozwój Wydziału –
podkreśla, kończąc swoją wypowiedź dr
Głodzik.
Jeśli są jeszcze jacyś studenci, którzy
mają wątpliwości, czy studia na Wydziale
Rehabilitacji Ruchowej to słuszna droga,
niech dokładnie zapoznają się z informacjami o studiach odwiedzając stronę Wydziału: http://wrr.awf.krakow.pl
Przemysław Światowiec
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CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF W KRAKOWIE
ZAPRASZA NA KURS:

TERAPIA N.A.P.® NERWOWO-MIĘŚNIOWA I SZKIELETOWA PLASTYCZNOŚĆ
Kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalistów medycyny sportowej, instruktorów gimnastyki korekcyjnej, studentów po ukończeniu 1 roku studiów 1 stopnia, absolwentów szkoły pomaturalnej, w której prowadzono nauczanie z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki człowieka.
Ćwiczenia praktyczne stanowią 70% kursu. Wykłady multimedialne wraz ze studium przypadków 30% kursu.
Liczba godzin dydaktycznych: 50h (Moduł I – 25 h; Moduł II 25 h) h=45 min
Moduł I w terminie 06-08.06.2014; Moduł II w terminie 26-28.09.2014
•
•
•
•

Po ukończeniu Modułu I:
Kursant potrafi wykonać techniki terapii N.A.P.® stosowane w profilaktyce oraz usprawnianiu zaburzeń w obrębie
kończyny dolnej, miednicy oraz kręgosłupa lędźwiowego.
Kursant z pomocą instruktora potrafi wykonać analizę faz chodu oraz aktywności ruchowych (schylanie się, podnoszenie, aktywności sportowe).
Kursant posiada wiedzę na temat aspektów kontroli posturalnej istotnych w profilaktyce i leczeniu zaburzeń postawy ciała.
Kursant potrafi wykonać ocenę, terapię oraz zaplanować trening fizyczny w aktywnościach wykonywanych na schodach.

Po ukończeniu Modułu II:
• Kursant potrafi rozwinąć hipotezę dotyczącą możliwych przyczyn utraty funkcji na podstawie analizy aktywności życia codziennego/sportowych i stworzyć plan terapii wynikający z przeprowadzonej oceny pacjenta.
• Uczestnik kursu nabywa wiedzę dotyczącą patologii i objawów pochodzących ze stawów skroniowo-żuchwowych,
odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i kończyny górnej.
• Uczestnik kursu potrafi zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne według zasad terapii N.A.P. podczas pracy
z pacjentem.
Kurs prowadzą certyfikowani instruktorzy terapii N.A.P.: dr Sylwia Mętel – pracownik Zakładu Medycyny Fizykalnej
i Odnowy Biologicznej AWF w Krakowie; mgr Tomasz Maicki – pracownik Kliniki Rehabilitacji CMUJ w Krakowie.
Koszt szkolenia: 1.799,00 złotych + 50,00 zł. oplata rekrutacyjna.
Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu po ukończeniu Modułu I oraz Modułu II.
Zgłoszenia osób, szczegółowe informacje: CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie;
Paw. A pok. 514, tel. (0-12) 683-14-46; fax. 683-14-45
e-mail: studium@awf.krakow.pl, http://www.awf.krakow.pl/studium.html

ZOSTAŃ RZECZNIKIEM PRASOWYM W SPORCIE LUB TURYSTYCE
Cel kształcenia. Celem kształcenia na kierunku Rzecznictwo prasowe w sporcie i turystyce jest stworzenie bazy specjalistów
o wysokich kwalifikacjach, zgodnych z ustalonymi tendencjami wiedzy i wymogami współczesnego sportu czy turystyki. Nowatorski program szkolenia rzeczników prasowych na potrzeby klubów i organizacji sportowych czy turystycznych ułatwi ich
działalność we współczesnych realiach oraz pozwoli na lepsze propagowanie tych dziedzin życia medialnego.
Kurs 1. stopnia zawiera się w 48 godzinach wykładów i ćwiczeń. Swoim zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu rzecznictwa prasowego, a zarazem pozwala poznać warunki funkcjonowania na tym stanowisku, co jest związane
z zajęciami warsztatowymi, które prowadzić będą fachowcy z branży. Główny nacisk podczas kursu położony zostanie na
praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy rzecznika prasowego. Uczestnicy kursu zapoznają się także z podstawami
prawa prasowego.
Adresaci kursu. Oferta ukierunkowana jest na aktualnych studentów i absolwentów studiów typu AWF-y oraz studentów
i absolwentów innych uczelni o kierunkach organizacja w sporcie, menedżer sportu czy turystyka. Każda z tych dziedzin jest
dobrą podbudową do dalszej edukacji w zakresie rzecznictwa prasowego, w których to specjalnościach ukierunkowanie i specjalizacja dają większe możliwości zawodowego rozwoju.
Możliwości zatrudnienia:
– w roli rzecznika w klubach sportowych, związkach sportowych, organizacjach turystycznych, organizacjach zajmujących
się funkcjonowaniem obiektów sportowych;
– kierowanie biurem prasowym.
Wszelkich informacji udziela Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków.
Koszt szkolenia: 490 zł.
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odziennie przemierzasz korytarzem kilometry, z zajęć na
zajęcia, z dyżurów na dyżury.
Mijasz setki ludzi, niektórych znasz lepiej, niektórych gorzej, niektórych tylko
z widzenia. A czy zastanawiałeś się kiedyś, kim są nieznajomi, pojawiający się
na uczelni dopiero w marcu? Latają od
wykładowcy do wykładowcy, manewrują między jednymi a drugimi zajęciami, spędzają na uczelni bardzo dużo
czasu, próbując nadrobić zaległości…
Kto to taki? To nasi „zimowcy”. Ludzie
uprawiający zimowe dyscypliny sportu,
na co dzień spędzający czas poza granicami naszego kraju i przygotowujący
się do zawodów najwyższej rangi: mistrzostw Europy, mistrzostw świata czy
igrzysk olimpijskich. Wyglądają całkiem
normalnie, jak wszyscy studenci, ale
tak naprawdę to szczególni ludzi, bardzo ambitni i poukładani. Wielu z nas
nie zdaje sobie sprawy, ale połączenie
sportu z nauką to nie taka łatwa sprawa, szczególnie jeśli chodzi o dyscypliny zimowe. Im się to udaje! Z pomocą
uczelni w ciągu kilku miesięcy potrafią
zaliczyć cały rok. Ktoś powie, że to niemożliwe… a jednak. Jak już wcześniej
wspomniałam, są to ludzie szczególni.
Miesiąc temu zakończyły się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sochi.
W składzie reprezentacji Polski znalazło
się aż pięciu sportowców z Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Studiują na tej samej uczelni co Ty, ale
czy znasz wszystkich z imienia i nazwiska? Czy wiesz, co trenują i jakie osiągnęli wyniki na igrzyskach? Wiesz jak
wyglądają, kiedy zdejmą strój sportowy? Przechodząc następnym razem korytarzem, rozejrzyj sie, ponieważ może
właśnie mijasz medalistkę igrzysk olimpijskich...

Skoczek narciarski z Zakopanego.
Skoki trenuje od dziewiątego roku życia. Przekonał go do tego kolega z podstawówki. Maciek studiuje wychowanie
fizyczne na pierwszym roku studiów
magisterskich. Zawsze uśmiechnięty
i bardzo inteligentny. W zeszłym roku
udało mu się uzyskać jedną z najwyższych średnich na swoim roku. Maciek
nie zawsze chciał być studentem Akademii Wychowania Fizycznego. Zanim
trafił na naszą uczelnię przez dwa tygodnie był studentem Akademii Górniczo
Hutniczej na kierunku inżynieria środowiska. Na szczęście zmądrzał i trafił na
najfajniejszą uczelnię w Polsce. Oprócz
sportu interesuje się także motoryzacją
i szybkimi autami. Został uznany za
jednego z najprzystojniejszych olimpijczyków w Sochi. Dobra informacja dla dziewczyn, Maciej jest nadal
singlem. Zapytany o przedmiot, który
sprawił mu najwięcej problemów na
studiach, bez wahania odpowiedział:
„Teoria sportu dzieci i młodzieży”. Jak
sam mówi, igrzyska olimpijskie to dla
niego „wielkie przeżycie, wspaniała
przygoda i ogromne sportowe emocje”.
Maciek na igrzyskach zaprezentował się
z bardzo dobrej strony. Na normalnej
skoczni zajął rewelacyjne 7. miejsce,
a na dużej 12. miejsce. Razem z kolegami z drużyny uplasowali się na miejscu 4.

Maciej Kot

Aleksandra Król
Snowboardzistka specjalizująca się
w gigancie i slalomie równoległym.
Pochodzi z Nowego Targu i tam też
mieszka. Przygodę ze sportem rozpoczęła w trzeciej klasie gimnazjum. Zaczęła od startów w zawodach szkolnych
i tam wypatrzył ją trener, Grzegorz Tupta. Snowboard praktycznie pochłania
każdą minutę jej życia. Liczne treningi,
zgrupowania wyjazdy i starty to dla niej
chleb powszedni. Studentka pierwszego roku SUM wychowania fizycznego.
Ola jest niesamowicie pracowita i ambitna, o czym świadczy fakt, że studiuje
jeszcze drugi kierunek – psychologię

Nasi

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomimo wielu obowiązków, zawsze znajduje czas dla znajomych i przyjaciół.
Jest bardzo pomocna i koleżeńska.
Przyznaje, że najwięcej problemów na
studiach sprawiło jej postępowanie korekcyjne. Lubi dobre jedzenie i ciekawe
seriale, które ogląda w czasie wolnym
na zgrupowaniach. Jak sama mówi, najfajniejszym momentem podczas igrzysk
było... trzymanie złotego medalu Kamila Stocha. Ola na igrzyskach zajęła
30. miejsce. Jednak był to jej debiut
i snowboardzistka myśli już o kolejnych
igrzyskach, gdzie nauczona doświadczeniem, na pewno będzie walczyć
o czołowe miejsca.

Grzegorz Guzik
Biathlonista z Juszczyna. Od zawsze biegał na nartach, biathlon zaczął
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mistrzowie

Joanna Zając
Snowboardzistka freestyle’owa z Nowego Sącza. Trenuje halfpipe. Znajomi mówią do niej „Jośka”. Studiuje na
ostatnim roku magisterki. Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła w 2002
roku, za namową kolegi Wojtka. Asia
uwielbia fantastykę, gry komputerowe

i muzykę. Przez całe swoje studia najbardziej obawiała sie egzaminu z anatomii, jednak zaliczyła go już w pierwszym terminie. Jak sama mówi, najbardziej zapadł jej w pamięci moment
wejścia na stadion podczas otwarcia
igrzysk olimpijskich i widok tysięcy ludzi, którzy przyszli oglądać prezentację
wszystkich sportowców. Debiutu Asi nie
można zaliczyć do najlepszych, ale dla
dziewczyny, trenującej ten nietypowy
i mało popularny sport w Polsce, sam
udział w igrzyskach jest wielkim sukcesem i dobrym prorokiem na przyszłość.
Natalia Czerwonka
Łyżwiarka szybka z Lubina. Swoją
przygodę ze sportem rozpoczęła w trzeciej klasie szkoły podstawowej, za namową trenerki Małgorzaty Kaczmarek. Po
zakwalifikowaniu się do klasy łyżwiarskiej, chciała przenieść się do klasy lekkoatletycznej, jednak tata jej to odradził.
W Soczi, razem z Luizą Złotkowską,
Katarzyną Bachledą Curuś i Katarzyną
Woźniak zdobyła srebrny medal olimpijski w biegu drużynowym. Cztery lata

temu na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdy Polska drużyna kobiet zdobywała brązowy medal, Natalia była
tylko rezerwową i nie otrzymała medalu. Jednak uporem i ambicją udowodniła, że zasługuje na występ w drużynie
w Soczi. Trzeba dodać, że łyżwiarka wykazała się także wielkim sercem. Dobrowolnie zrezygnowała z jazdy w biegu
finałowym na rzecz Katarzyny Woźniak.
Zrobiła to, aby jej koleżanka z drużyny
także otrzymała medal, i nie czuła się jak
ona, cztery lata wcześniej w Vancouver.
Nasza łyżwiarka studiuje na pierwszym roku studiów magisterskich na
kierunku wychowanie fizyczne. Przez
częste wyjazdy, treningi i zgrupowania
jest rzadkim gościem na uczelni. Jednak gdy komuś uda się ją zobaczyć,
na pewno ujrzy zawsze sympatyczną i uśmiechniętą dziewczynę. Natalia interesuje się gotowaniem, czytaniem książek i oglądaniem filmów.
W Soczi startowała także indywidualnie, na 1500 metrów zajęła 15. miejsce,
a w wyścigu na 3000 metrów była 16.
Zuzanna Smolec

Foto: Schootsfotos

trenować dopiero w I klasie liceum.
Grzesiek jest studentem pierwszego
roku studiów magisterskich na kierunku
wychowanie fizyczne. Zawsze uśmiechnięty i pomocny. Sam o sobie mówi:
„indywidualista, kombinuje i ciągle coś
poprawia, dąży do ideału technicznego”. Lubi samochody i ciekawostki ze
świata. Najwięcej problemów na studiach sprawiła mu teoria sportu dzieci
i młodzieży. Najlepiej z Soczi wspomina wioskę olimpijska i piękne widoki.
Jeszcze rok temu mało kto dawał Grześkowi szansę na wyjazd na ZIO. Jednak
udało się i pomimo średnich wyników,
zdobył niezbędne doświadczenie do
zajmowania w przyszłości dużo lepszych lokat.
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Igrzyska oczyma
Na zimowe igrzyska olimpijskie do
Soczi przyjechali wolontariusze z całego świata. Aplikacje nadesłano z ponad 100 państw. Uśmiechnięci, chętni
do pracy, otwarci na nowe znajomości.
Na arenach olimpijskich Soczi i okolic pracowało ich około 25 tysięcy i to
na nich opierało się w dużej mierze
funkcjonowanie całej machiny organizacyjnej. Byli na nogach od świtu
do nocy, z uśmiechem służyli pomocą sportowcom i turystom, wyróżniali się w tłumie kolorowymi strojami.
Statystycznie rosyjski wolontariusz był
bardzo młody. Przeciętna wieku to 23
lata, podczas gdy w Vancouver w 2010
roku wynosiła ona 45 lat. Warto wspomnieć jednak, że około 3 tysiące wniosków przysłali przedstawiciele starszego
pokolenia (powyżej 55 lat).
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Do Sochi przyleciałem wraz z malutką grupką wolontariuszy z Polski tydzień przed rozpoczęciem XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jeszcze parę
godzin wcześniej, w Moskwie, witał nas
siarczysty mróz. W Sochi z kolei ulewa,
+12 stopni, palmy… Można było sobie
zadać pytanie czy na pewno znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu.
Już na lotnisku, przy odbiorze bagażu, poznajemy pierwszych rosyjskich
wolontariuszy. Za kilka chwil okazuje
się, że będę mieszkał z nimi przez trzy
tygodnie w jednym pokoju.
Pierwsze wrażenia z rosyjskiej ziemi
nie były najlepsze: całość wyglądała tak,
jakby igrzyska miały się tam odbyć za
rok, a nie za 7 dni. Wszystko rozkopane
i nieprzygotowane. Ale jak się później
okazało, w Rosji wszystko jest możliwe

i wszelkimi możliwymi sposobami udało się wyrobić na czas (co prawda nie ze
wszystkim, ale jednak igrzyska można
było uznać za otwarte).
Już na samym początku naszego pobytu poznajemy ludzi z Rosji, Norwegii,
Kanady, Stanów Zjednoczonych, a nawet
z Turkmenistanu. Mieszkanie w wiosce
wolontariackiej dzielę z siedmioma innymi wolontariuszami. Na szczęście jest
wśród nich jeden Polak, którego poznałem na miejscu. Do tego trzech Rosjan,
Łotysz, Kazach i Fin – istny „international room”! W przedostatnią noc w jednym z łóżek znaleźliśmy nawet Japonkę
(może Chinkę), ale do tej pory nikt nie
wie, co tam robiła. Z resztą ona sama,
biedna, była trochę zdezorientowana.
Warunki mieszkalne nie przypominały luksusowych apartamentów dla
rosyjskich milionerów, ale w końcu nie
przyjechaliśmy tam na wakacje. Robotnicy chyba dopiero co opuścili nasze
mieszkania, bo wszystko aż pachniało farbą, tynkiem. I chyba naprawdę
szybko się uwijali bo nawet wanny zapomnieli przytwierdzić do ściany i podłogi. Efekt? Koleżanka, nieświadoma
niebezpieczeństwa, zostaje przykryta
przez wannę podczas swojej pierwszej
kąpieli. Generalnie, biorąc prysznic
miało się zagwarantowane dodatkowe
atrakcje: można było poczuć bujanie
jak na statku, albo po prostu trening
równowagi dołączono „gratis”.
Jedzenie też nie było najlepszej jakości. Kasza gryczana zalewana wrzątkiem, produkty parówkopodobne,
naleśniki w czterech smakach, budyń
ziemniaczany, ryż z mięsem, które jednak pachniało jak ryba – te potrawy
zapamiętam na długo. Jednak trzy tygodnie z taką dietą można było wytrzymać, a w razie czego na ratunek w pokojach czekały polskie kabanosy, pasztet, kisiel, zupki błyskawiczne, a nawet
płatki śniadaniowe.
Pozostając przy temacie wyżywienia, warto wspomnieć żelazne zasady
nas obowiązujące: dzień wolny od pracy – 2 posiłki na dzień, dzień pracujący
– 3 posiłki, przy czym jeśli pracujesz do
5 godzin to jedzenie ci nie przysługuje,
zmiana od 5 do 9 godzin to 1 posiłek
a od 9 do 15 godzin to już 2 posiłki. Nie
opłacało się obijać! No chyba, że ktoś
chciał schudnąć…
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wolontariusza

Jeśli chodzi o pracę, to moim miejscem urzędowania był kompleks skoczni Russki Gorki. Przyznano mi funkcję
szefa strefy zawodniczej. Byłem odpowiedzialny za miejsce rozgrzewki zawodników, ich szatnie, kabiny do smarowania nart, pomieszczenia służące za
poczekalnie przed skokiem.
Ogólnie myślę, że dobrze się stało, iż
wolontariusze spoza Rosji pomagali przy
organizacji konkursów skoków. Byli w to
zaangażowani także ludzie z Vancouver i ich doświadczenie z poprzednich
igrzysk okazało się bardzo przydatne.
Sytuacja na skoczni, jeszcze parę dni
przed oficjalnymi treningami, wyglądała
tak samo nieciekawie jak wszystko dookoła: na buli przez resztki śniegu wystawał igielit, w szatniach dużo rzeczy
nadawało się do naprawy lub wymiany.
Jeszcze kilkadziesiąt minut przed
pierwszym oficjalnym treningiem poczekalnia dla skoczków, tzw. „waiting
room”, była w opłakanym stanie. Wystarczy tylko wspomnieć, że temperatura wewnątrz tego pomieszczenia
była dużo niższa niż temperatura na
zewnątrz. Nic dziwnego, że żaden ze
skoczków nie chciał poczekać na swoją
próbę w tym, specjalnie do tego celu,
przygotowanym miejscu.
Dla mnie pewnym problemem był
fakt, że mój szef nie rozmawiał po angielsku. Często o ważnych sprawach rozmawiał on w swoim języku z rosyjskimi
wolontariuszkami, ja byłem pomijany.

Z biegiem czasu jednak nasza współpraca zaczęła się układać coraz lepiej,
a nasze konwersacje były prowadzone
trochę po polsku, trochę po rosyjsku
i całkiem dobrze się rozumieliśmy.
Muszę też przyznać, że wolontariusze, z którymi pracowałem na skoczni,
spisali się bardzo przyzwoicie i organizatorzy dużo nam mogą zawdzięczać.
Bardzo dobrze, że zaczęliśmy swoją
pracę już parę dni przed przyjazdem
ekip na skocznię, bo problemów było
naprawdę sporo. Jak wspomniałem,
dobrze się złożyło, że Rosjanie nie byli
tam sami. Jeśli nie mieliby oni pomocy ze strony Polaków czy ludzi z Vancouver, to sytuacja, przynajmniej na

skoczni, mogłaby wyglądać o wiele
gorzej.
Wszystko potoczyło się jednak jak
najbardziej pozytywnie. Wspólnymi siłami rozwiązywaliśmy pojawiające się
problemy, których na szczęście z biegiem czasu było coraz mniej. W czasie konkursów było ich na tyle mało,
że mogłem zjechać na trybuny i z innymi Polakami kibicować naszym zawodnikom i obserwować zawody. Nie
wiem jak wyglądała sytuacja na innych
obiektach, ale na skoczni stworzyliśmy
wszyscy jedną, solidną, współpracującą
kamandę, która przyczyniła się do zorganizowania wspaniałych zawodów.
Mimo, że na początku trochę narzekałem to na koniec należą się wielkie
słowa uznania i pochwały dla organizatorów tych igrzysk. System komunikacji
(autobusy, pociągi, kolejki linowe) działał
bardzo sprawnie, zwracano szczególną
uwagę na bezpieczeństwo (w jednym
przypadku nie udało się nawet przenieść
przez kontrolę bezpieczeństwa dwóch,
dopiero co kupionych, bananów). Park
olimpijski i nowo wybudowane obiekty
robiły niesamowite wrażenie. I do tego
ta olimpijska atmosfera – ona rekompensowała wszelkie niedogodności.
Podsumowując:
bilet
lotniczy
w obie strony – 1606,50 zł, rosyjska
dieta i kolonijne warunki mieszkalne –
dało się przeżyć. Poznać ludzi z całego
świata, zobaczyć igrzyska olimpijskie na
żywo i poczuć tą wyjątkową atmosferę
– bezcenne!
Kuba Kot
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i wyłączając z rozważań postać Kamila, był najlepszym skoczkiem narciarskim broniącym biało – czerwonych barw na IO,
co świadczyć może o dobrym przygotowaniu do najważniejszej imprezy w jego dotychczasowej karierze.
Rektor naszej uczelni, w wywiadzie udzielonym portalowi rmf24.pl bardzo przychylnie, co zrozumiałe, wypowiadał się na temat występów kadry w Soczi. Zaznaczył, że
Justyna Kowalczyk, również związana jest z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Złota medalistka z Soczi
to obecna doktorantka. Kończyła ona jednak studia w Katowicach, więc o jej poczynaniach jako studentki szerzej
nie opowiadał.
Więcej czasu poświęcił natomiast naszym skoczkom.
Okazuje się, że średnia ocen z całych studiów Kamila Stocha
to 4,43, a więc na dyplomie uzyskał ocenę plus dobry za cały
okres nauki. To bardzo wysoka nota, biorąc pod uwagę, że
skoczek z Zębu łączył sport na światowym poziomie z obowiązkami studenta.
Równie przychylnie prof. dr hab. Andrzej Klimek wypowiadał się na temat drugiego z naszych skoczków, Macieja
Kota. Jest on bowiem studentem, osiągającym godne podziwu wyniki nie tylko na skoczni, ale radzącym sobie również
bardzo dobrze z nauką.
– Maciej Kot, jest również naszym studentem i trzeba
przyznać, że on rzeczywiście jest bardzo dobrym uczniem.
Podobnie jak jego brat Jakub Kot. Obaj studiują u nas i osiągają najwyższą średnią na roku, ponad 4,8 – naprawdę tutaj
nic nie jest naciągane. Czasem się mówi, że sportowiec znany
to może jest mu łatwiej – absolutnie nie. Wręcz przeciwnie,
często prowadzący podchodzą do nich znacznie bardziej
srogo ze względu na to właśnie, żeby nikt nie powiedział,
że to tak wygląda. Świetnie się uczą, są bardzo lubianymi
studentami, zdyscyplinowanymi, także tutaj złego słowa nie
można powiedzieć i to nie tylko dlatego, że teraz wypada
tak powiedzieć, bo zdobywają najwyższe laury. Po prostu tak
rzeczywiście jest. – opowiadał prof. dr hab. Andrzej Klimek
Do listy wyżej wymienionych zawodników możemy dopisać również siostry Radwańskie, Aleksandrę Król oraz kilku
mniej medialnych zawodników, ale również prezentujących
bardzo wysoki poziom. Wyłania nam się wówczas obraz
uczelni, która pod swoimi skrzydłami promuje, z wzajemnością, wybitnych zawodników, o których głośno jest nie tylko
w kraju, ale i na całym świecie. A są to przecież nasi „koledzy
ze szkolnej ławy”.
Szymon Wantulok

Foto: skokipolskie.pl
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Soczi, które w tym roku gościło sportowców biorących
udział w Igrzyskach Olimpijskich, to pierwsze miasto – gospodarz, znajdujące się w subtropikalnej strefie klimatycznej.
Nic więc dziwnego, że na arenach sportowych, zamiast zamieci, mogliśmy podziwiać piękne słoneczne zbocza i stoki
narciarskie, które mimo panujących tam temperatur, spełniały swoją rolę, i pozwalały na przeżywanie emocji ludziom
znajdującym się bezpośrednio na trybunach oraz tym, którzy
te zmagania mogli śledzić jedynie w telewizji.
Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze, o czym może
świadczyć wysokie miejsce w klasyfikacji medalowej. Na tle
blisko 90 zgłoszonych ekip, uplasowaliśmy się tuż za pierwszą
dziesiątką.
Do takiej sytuacji w dużej mierze przyczynił się Kamil
Stoch, który zdobywając podwójne mistrzostwo olimpijskie,
zapisał się złotym atramentem na kartach polskiego sportu.
Dodając do tego tytuł indywidualnego mistrza świata, brązowy medal wywalczony z drużyną w Val di Fiemme, rekord
Polski w długości lotu narciarskiego oraz fakt, że od kilku
sezonów znajduje się w ścisłej czołówce zawodów pucharowych, to rysuje nam się obraz wielkiego mistrza, który po
odejściu Adama Małysza, w naturalny sposób stał się osobą,
która zapewniania kibicom rozrywkę i pozwala na przeżywanie wielkich emocji i pięknych chwil.
W konkursach olimpijskich Kamil okazał się najlepszym
zawodnikiem, zarówno na skoczni normalnej, jak i na dużym
obiekcie. W pierwszym przypadku, można śmiało mówić
o dominacji polskiego skoczka nad resztą stawki. Przewaga
nad drugim Petrem Prevcem to ponad dwanaście punktów.
Warto zauważyć, że jeden metr na skoczni normalnej odpowiada dwóm punktom, więc łatwo obliczyć, że nasz zawodnik oddawał przeciętnie o 3 metry dłuższy skok, niż wicemistrz olimpijski ze Słowenii. To pokazuje w jak wspaniałej
dyspozycji znajdował się Kamil, ale i cała drużyna, która otarła się o podium w rywalizacji drużynowej.
Oprócz Stocha, na skoczniach w Krasnej Polanie, gdzie
rozgrywane były konkursy olimpijskie, bardzo dobrze zaprezentował się Maciej Kot. Student AWF Kraków, do czwartej
lokaty w drużynówce, dorzucił siódmą lokatę wywalczoną
indywidualnie na normalnej skoczni, tracąc zaledwie 2,5 pkt.
do czwartego zawodnika, a wyprzedzając m.in. późniejszego
srebrnego medalistę ze skoczni dużej Noriakiego Kasai. Na
tym obiekcie zajął również bardzo dobre dwunaste miejsce,
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ROZPALIŁ NASZE SERCA,
UGASIŁ RYWALI

Po raz pierwszy o Zbyszku zrobiło
się głośno w ubiegłym roku, po tym,
jak w sezonie 2012/2013 zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim.
Wtedy stał się jedną z nadziei olimpijskich, o które w naszym kraju jest
tak trudno. Niewielu wie, że Soczi to
nie jego pierwsze igrzyska. Z udziału
w Turynie wykluczyła go kontuzja,
udało się natomiast w Vancouver,
gdzie zajął 27. miejsce na koronnym
dystansie 1500 metrów. Dla niektórych byłaby to porażka – dla strażaka
z Domaniewic okazało się to doskonałym „przetarciem” przed tym, co
stało się 4 lata później na rosyjskiej
ziemi.
W wieku 10 zaczął treningi na
łyżwach, ale sprawdzał się też w lekkiej atletyce i triathlonie. Najbliższy
sztuczny tor miał w Tomaszowie Mazowieckim, ale jeździć uczył się na
boisku szkolnym w swojej miejscowości, które w zimie za sprawą wiader z wodą zamieniało się w lodowisko – i zamienia się do dziś za sprawą
Mieczysława Szymajdy – pierwszego
i obecnego trenera klubowego Zbigniewa Bródki.
Na Akademii Wychowania Fizycznego w Opolu ukończył bliskie nam
kierunki, czyli wychowanie fizyczne
i fizjoterapię. Po studiach powrócił
i od 2008 roku znów reprezentuje
barwy rodzimego klubu UKS Błyskawica Domaniewice. I to z jakim skutkiem! Po pierwszym starcie w Soczi
na 1000 metrów wielu kibiców czuło
się zawiedzionych „tylko” 14. miejscem, ale nie trener klubowy i koledzy z łowickiej jednostki PSP, którzy

utworzyli u siebie specjalną strefę kibica i wspólnie oglądali ten występ.
Kolejny, na 1500 metrów, jak większość rodaków postanowili śledzić już
w domowym zaciszu. Wielu twierdzi,
że jest to najtrudniejszy z łyżwiarskich
dystansów – trzeba być niesamowicie
szybkim i niesamowicie wydolnym.
Nie był faworytem, w swoim biegu
wygrał z jednym z największych rywali, Amerykaninem Shani Daviesem, ale do końca pozostało sześciu
zawodników, w tym holender Koen
Verweij, który uzyskał identyczny czas
jak Zbyszek. Fotokomórka musiała
wskazać zwycięzcę – został nim strażak z małej miejscowości w woj. łódzkim. Przede wszystkim, zdziwione
było środowisko bukmacherów, które
nie wskazywało go nawet jako kandydata do podium. Szczęśliwa była za to
cała Polska na czele z żoną Agnieszką
i córkami. Jako pierwszy panczenista
i czwarty Polak stanął na najwyższym
stopniu podium ZIO.
Nadzieje na medal wiązane były
również ze startem drużynowym, ponieważ rok wcześniej na tym samym
torze nasi reprezentanci zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Polakom już w ćwierćfinale udało się
sprawić niespodziankę odprawiając
do domu mocną ekipę Norwegów.
Półfinał z Holendrami okazał się nie
do przejścia i polscy panczeniści
w drugiej części dystansu odpuścili
zostawiając siły na walkę o brąz. Emocji nie zabrakło, bowiem przez połowę dystansu prowadzili Kanadyjczycy.
Dopiero po półmetku do pracy zabrało się nasze (jak się później okazało)
brązowe trio.
Na warszawskim „Okęciu” byli witani niczym bohaterowie narodowi.
Życzymy im oraz wszystkim kibicom
jak najwięcej takich chwil.
Jan Szymański studiowanie zaczynał na naszym AWF-ie, ale przeniósł
się do swojego rodzinnego Poznania,
gdzie obecnie jest na kierunku Sport
ze specjalizacją wrotkarstwo, od któ-

rego rozpoczęła się jego kariera. Po
igrzyskach chce, aby w stolicy wielkopolski powstał tor do uprawiania jakże mało popularnej dyscypliny w naszym kraju – short tracku.
Konrad Niedźwiedzki wywodzi
się z łyżwiarskiej rodziny. Jego ojciec
Krzysztof jest trenerem naszych srebrnych medalistek w łyżwiarstwie szybkim. Jego występ w drużynie wcale
nie był pewny, bo podczas indywidualnego startu nabawił się kontuzji
mięśnia przywodziciela. Na szczęście
fizjoterapeuci zrobili wszystko, aby
mógł pomóc kolegom. Wraz z Bródką
zdobyli pierwszy „męski” drużynowy
medal dla Polski w historii ZIO.
Kamil Stoch swoje skocznie ma,
również Justyna Kowalczyk na nartach może biegać w kilku miejscach.
Spośród naszych tegorocznych medalistów najtrudniej o profesjonalne trenowanie jest właśnie panczenistom.
Można tylko sobie wyobrazić ile wyrzeczeń i wysiłku kosztowało naszego
mistrza i jego kolegów z brązowej drużyny przygotowanie do swoich olimpijskich startów. Szymański w jednej
ze swoich wypowiedzi porównał siebie i kolegów do jamajskich bobsleistów, którzy również nie mają gdzie
trenować. W Niemczech ciężko doliczyć się krytych hal lodowych. Warto
przypomnieć, że w Soczi nie zdobyli
ani jednego medalu w panczenach.
Dlatego zadawanie kolejnych pytań,
dlaczego w Polsce nie ma ani jednej,
nie ma już większego sensu – trzeba wziąć się do pracy i wreszcie taki
obiekt stworzyć.
Piotr Korzeń

11

Puls

Soczi 2014

AWF

Pewna siebie to ona jest na bank
Od blisko dziewięciu lat istnieje
na arenie sportowej, zarówno tej międzynarodowej, jak i polskiej. Wygrywa nie tylko olimpijskie medale czy
puchary świata, ale i plebiscyty na
najlepszych sportowców. Nie ma chyba osoby, która słysząc jej nazwisko
nie jest w stanie skojarzyć o jaki sport
chodzi. Mimo przeciwności losu, uporem, wytrwałością i doskonałym przygotowaniem w tych ostatnich igrzyskach wywalczyła złoto. Masz rację!
– Justyna Kowalczyk.
Kiedy końcem stycznia Internet obiegło zdjęcie lewej stopy Kowalczyk, większość Polaków miała jedną myśl w głowie
– „aha, wystartowane”. Faktycznie wyglądało to tak, jakby rosyjski czołg przejechał gąsienicami po narcie z wpiętym
butem, a co więcej ze stopą w środku.
Choć zdjęcia stopy Mai Włoszczowskiej
nie przebiło – przykro mi w tym konkursie Justyna Kowalczyk nie wygrała.
Od początku pojawienia się w mediach
informacji o kontuzji Kowalczyk krótko i zwięźle komentowała całą sytuację
– Do tematu mogę wrócić po starcie na
10 km stylem klasycznym. Wcześniej nie
będę nic sprawdzać, nie będę też dyskutować ani spekulować na temat tego,
co tam się stało. Teraz liczą się dla mnie
dwa najbliższe starty w Soczi, bo po to tu
przyjechałam, by startować – komentowała na swojej oficjalnej stronie Justyna.
Jak na najlepszego sportowca przystało,
w myśl zasady „nie ma, że boli”, a dodatkowo do lekarza tez nie pójdę, zaraz
po Pucharze Świata w Toblach Justyna
Kowalczyk przyleciała do Rosji.
Otwarciem zmagań biegaczek w Soczi był bieg łączony, gdzie Kowalczyk
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wywalczyła szóste miejsce. – Jeszcze nigdy nie wychodziłam na start z tak wielką niewiadomą, co do tego, na co mnie
stać. […] Nie wiedziałam czego się spodziewać. Jednak po tym biegu wiem, że
potrafię zawalczyć. Walczyłam bowiem
z całych sił – komentowała Kowalczyk
na swoim blogu po starcie.
Problem kontuzjowanej stopy był
tematem przewodnim pobytu Kowalczyk w Soczi. Jej stopą żyła cała Polska! Nie po biegu na 10 km stylem klasycznym, jak wcześniej zapowiadała,
a dzień po pierwszym starcie na igrzyskach Justyna Kowalczyk zdecydowała
się na diagnostykę. Prześwietlenie wykazało wielowarstwowe złamanie piątej kości śródstopia. Fakt, że kontuzja
może być tak poważna, a nie być tylko
silnym stłuczeniem, zawodniczka podejrzewała od samego początku. Ból,
z którym musiała się zmagać był bardzo duży. Justyna ani przez chwilę nie
rozważała jednak rezygnacji ze startów
olimpijskich. – Fakt, że dokładnie już
wiem z jaką kontuzją mam do czynienia,
nie zmienia moich planów startowych.
Jestem w Soczi i przygotowuję do biegu
na 10 km stylem klasycznym. Pobiegnę
z blokadą, ból nie powinien wtedy dokuczać i oczywiście będę walczyć – zapowiadała Kowalczyk na swojej stronie.
Na TEN BIEG, czyli 10 km stylem
klasycznym czekaliśmy wszyscy. Wiele
było wątpliwości, czy powinna, czy jej
noga nie odpadnie, czy warto się aż tak
poświęcać dla sportu? W Polsce aż huczało od spekulacji na temat tego startu.
Wielki szacunek dla Kowalczyk za to co
zrobiła. Na ten bieg czekała ona sama,
w końcu to królestwo polskiej zawod-

niczki, poczynając od tego, że właśnie na
tym dystansie pierwszy raz w Pucharze
Świata stanęła na podium, a później odniosła pierwsze pucharowe zwycięstwo.
Ten bieg to także wspomnienia z igrzysk
w Turynie - 2006 rok, gdy już wtedy był
to koronny dystans Justyny, a oczekiwania jej samej były wobec siebie ogromne.
Osiem lat później Justyna stała się zupełnie inną zawodniczką, w innym momencie swojej kariery, na swoim koncie
posiadając już przecież wiele zwycięstw
na 10 km stylem klasycznym. Jedna rzecz
pozostała bez zmian, Justyna wciąż dużo
od siebie wymaga. Co tu dużo pisać? Jest
Mistrzem! W ciężkich warunkach, bo
przy topniejącym śniegu i mocno świecącym słońcu Justyna wybiegała czas
28:17.8 i o ponad 18 sekund wyprzedziła drugą na mecie Szwedkę Charlottę
Kallę. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Norweżka Therese Johaug.
Tym sposobem Justyna Kowalczyk wywalczyła piąty olimpijski medal w karierze, a drugi złoty!
O jej klasie bez wątpienia świadczy
fakt, że po wywalczeniu złota, nie zrezygnowała z dalszej rywalizacji. – Nie
zostawię dziewczyn, każdy kto mnie zna
wie, że tego nie zrobię – mówiła przed
biegiem sztafetowym 4 x 5 km. Justyna
biegła na drugiej zmianie – oczywiście,
na odmianę w stylu klasycznym - i nikogo nie zdziwi fakt, że uzyskała w całej
stawce najlepszy czas. Przebiegła dystans w 13:47,7 i zniwelowała o blisko
19 sekund stratę Polek. Podopieczna
Aleksandra Wierietielnego wyprowadziła biało-czerwone na czwarte miejsce.
O 30 km stylem dowolnym nie ma
co pisać, bo przecież podjęcie decyzji
o zejściu z trasy, było najtrudniejszą decyzją tych igrzysk. – Bardzo się cieszę
z tego, że tak się poukładały dla mnie te
igrzyska. Oczywiście ten ostatni bieg nie
był dla mnie szczęśliwy, ale i tak jestem
zadowolona – podkreśliła na swojej oficjalnej stronie podopieczna Aleksandra
Wierietielnego.
Justyna Kowalczyk – MISTRZ. Dziewucha z indiańskiej wioski, która na
świecie nie ma sobie równych. Kobieta, o której portal pudelek.pl napisał, że
kończy karierę i chce zajść w ciążę. Choć
ta wiadomość wiarygodna na pewno nie
jest, ale ręki sobie za to nie dam uciąć.
Sportowiec, który zrobił prześwietlenie
stopy w Soczi, bo w Polsce termin miał
na wrzesień. Kobieta z hollywoodzkim
uśmiechem od ucha do ucha. Taka jest
i niech taka zostanie na zawsze.
Zuzanna Klęka
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Po raz drugi z rzędu polskie panczenistki stanęły na olimpijskim
podium. W Soczi zdobyły srebrny
medal, powtarzając ubiegłoroczny
sukces z mistrzostw świata na tym
samym torze. W porównaniu z Vancouver nie zmienił się skład polskiej
drużyny (Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka, Katarzyna
Woźniak), jednak powiększyła się liczba medali. W Vancouver Czerwonka
nie wystąpiła w żadnym biegu, dlatego nie otrzymała „krążka”. Tym razem
rezerwową była Woźniak. Aby nie
podzieliła losu koleżanki sprzed czterech lat, trener Krzysztof Niedźwiedzki
z podopiecznymi ustalił, że to ona wystąpi w finale.
Polskie panczenistki awansowały
do finałowego konkursu po tym jak
w półfinałowym biegu drużynowym
kobiet pokonały reprezentantki Rosji. W finale Polki zmierzyły się z Holenderkami, które w drugim półfinale bez problemu pokonały Japonki.
Niestety, nie miały większych szans
z bardziej doświadczonymi rywalkami
i musiały się zadowolić srebrnymi medalami.
W czteroosobowej drużynie łyżwiarek szybkich znalazły się aż dwie stu-

dentki AWF Kraków: obecna – Natalia
Czerwonka oraz absolwentka z roku
2011 – Luiza Złotkowska. Po biegu finałowym – Luiza przyznała: „Mam BRĄZ,
SREBRO, a w nazwisku ZŁOTO… czuję się spełniona.” Luiza to medalistka
igrzysk w Vancouver i srebrna medalistka igrzysk w Soczi. Trzykrotna medalistka zimowej uniwersjady w Harbinie.
Rekordzistka Polski na dystansie 5 km.
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Reprezentowała barwy MKS-MOS Pruszków-Milanówek, AZS Zakopane, KS „Orzeł”
Elbląg. Jest zawodniczką LKS Poroniec.
Od 2013 roku członek Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komisji Zawodniczej
Europejskiego Komitetu Olimpijskiego w kadencji 2013–2017. To ona jak
przyznała wyśniła finał z niepokonanymi Holenderkami.
Na start w Soczi najdłużej czekała
Natalia Czerwonka, która choć cztery
lata temu startowała w decydującym biegu w kwalifikacjach olimpijskich, na samych igrzyskach nie dostała możliwości
wsparcia swojej drużyny na tafli, przez
co nie został przydzielony jej medal
olimpijski. – „Cztery lata bardzo szybko
minęły. Jestem inną, bardziej doświad-

Foto: timespolska.pl

Mam BRĄZ, SREBRO,
a w nazwisku ZŁOTO…
czoną zawodniczką. Trzeba pamiętać,
że w tym czasie każda z nas, czterech
zawodniczek, bardzo ciężko pracuje
na sukces. I nie chodzi tylko o biegi na
zawodach, ale treningi na rolkach, rowerze czy siłowni. Każda jest w czymś
mocna i ciągnie pozostałe. Pomagamy
sobie, tworzymy jedność, dlatego każdej należy się taki występ” – powiedziała Czerwonka, ustępując jednocześnie
miejsca w biegu finałowym rezerwowej
Katarzynie Woźniak. Natalia trenuje
w klubie MKS Cuprum Lubin. Jest dwukrotną medalistką mistrzostw świata
w drużynie w 2012 i 2013 roku.
„Nasze dziewczyny”, Natalia i Luiza, w biegu indywidualnym na 1000m
zajęły odpowiednio 23. i 29. miejsce.
Osiągnięcia, chociaż imponujące
nie przyszły łatwo. – „Jesteśmy jedynym krajem na półkuli północnej, który
nie ma hali, gdzie panczeniści mogliby
trenować” – mówią zgodnie trenerzy
polskiej kadry łyżwiarzy szybkich. Sytuacja ta wymaga ciągłych wyjazdów
zawodników lub powrót do najbardziej
prymitywnych form treningu. Po igrzyskach dziewczyny uwierzyły, że w naszym kraju będzie tyle hal co medali
w Soczi.
Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Kazimierz Kowalczyk
od dawna przekonuje, że priorytetem
jest powstanie zadaszonego toru. Mówił
też o wyrzeczeniach polskich zawodników, którzy nie mają wyjścia, opuszczają domy, rodziny i wiele czasu spędzają
na zagranicznych obozach.
„W Polsce trenują na torze prawie
trzy miesiące, a przeciwnicy – siedem,
osiem. Taka jest różnica. Dlatego nasi
panczeniści muszą po 250 dni w roku
trenować na zagranicznych torach.
Jeszcze seniorów można tak wozić, ale
co z młodzieżą? Przecież jej nie da się
tak szkolić” – dodał.
Miejmy nadzieję, że determinacja
i praca naszych zawodników wystarczą
w zdobywaniu „krążków” dla kraju,
który szczyci się jednymi z czołowych
drużyn świata, nie gwarantując zaplecza treningowego.
Joanna Bartosz
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Jeśli robisz to co kochasz,
to praca nie jest pracą, ale przyjemnością
Rozmowa z Przemysławem Buczyńskim, trenerem kadry Polski w Skicrossie,
absolwentem AWF Kraków, uczestnikiem ZIO w Soczi
– Jak wspominasz czas spędzony na
naszej uczelni?
– Lata spędzone na AWF-ie wspominam bardzo miło. Niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie, z którymi do tej pory
utrzymuję kontakt. Dodatkowo uczelnia
zapewniła mi możliwość łączenia nauki
z uprawianiem sportu, za co jestem bardzo wdzięczny. Uczelnia dużo mnie nauczyła, wiedza którą zdobyłem przydaje
się w pracy. Chętnie wróciłbym do czasów
studenckich, tylko już bez konieczności
zdawania egzaminów.
– Skicross to bardzo widowiskowa
dyscyplina. Powiedz, co według Ciebie
sprawia, że właśnie taka jest?
– Skicross jest konkurencją dość młodą, w roku 2010 po raz pierwszy włączoną do programu ZIO. Ten moment można uznać za chwilę, w którym zaczęła się
bardzo szybko rozwijać. Postęp jaki się
dokonał w umiejętnościach zawodników
w przeciągu ostatnich 4 lat jest ogromny. Widowiskowość skicrossu jest niezaprzeczalna. Czterech zawodników na
trasie w tym samym czasie, ścigających
się z dużą prędkością, dodatkowo pokonujących przeszkody sprawia, że jest on
niezmiernie widowiskowy. Skicross jest
konkurencją nieprzewidywalną, do końca
nie wiadomo kto wygra, a to zwiększa niezmiernie atrakcyjność zawodów.
– Jakie są warunki do uprawiania
tego sportu w Polsce? Czy dużo osób
uprawia tą dyscyplinę?
– Na chwilę obecną szkoleniem objęte są 2 osoby, Karolina Riemen-Żerebecka
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oraz Mateusz Habrat. W Polsce trenujemy
tylko latem. Oczywiście jeśli byłyby możliwości treningu w zimie, na pewno byśmy
z nich skorzystali. Posiadanie własnego
toru to duży komfort, ułatwiłoby nam to
przygotowania. Niestety budowa toru to
duże przedsięwzięcie i na chwile obecną
zmuszeni jesteśmy wyjeżdżać za granicę
w celach treningowych.
W zawodach pucharu świata regularnie bierze udział w granicach 70 mężczyzn i 45 kobiet. Oprócz zawodników,
którzy startują od kilku lat, pojawiają się
również nowi zawodnicy. Są oni wyselekcjonowani wśród zawodników startujących w zawodach niższej rangi, czyli
Fis i Europa Cup, które organizowane są
coraz częściej i są na coraz lepszym poziomie. Tory w tych zawodach nie są tak
wymagające jak na pucharze świata, więc
zawodnicy mogą na nich doskonalić swoje
umiejętności i zdobywać doświadczenie.
– Jak wyglądają przygotowania do
startu w sezonie Pucharu Świata Skicrossu?
– Okres przygotowania spędzamy
głównie za granicą, ponieważ tam mamy
dostęp do torów. W tym sezonie mieliśmy
możliwość treningu na kilku z nich – staramy się zmieniać miejsca zgrupowań jak
najczęściej – po kilku dniach zawodnik
„uczy się trasy” i trening nie jest już tak
efektywny, dlatego zmiany są konieczne.
Regularne zgrupowania na śniegu rozpoczynamy we wrześniu. Pierwsze zgrupowania służą tzw. „rozjeżdżaniu się”. Podczas
kolejnych staramy się trenować na torze,

dodatkowo trening uzupełniamy przejazdami po slalomie gigancie i supergigancie.
Początek sezonu startowego rozpoczyna
się w grudniu i trwa do końca marca.
– Karolina Riemen-Żerebecka zajęła
15. miejsce w Soczi, to lepszy rezultat
niż w Vancouver. Jesteście zadowoleni
z tego wyniku, czy może jednak pozostał niedosyt?
– Rzeczywiście jest to wynik lepszy
niż w Vancouver (tam zajęła 16. miejsce).
Nie będę ukrywał, że liczyliśmy na więcej,
gdyż wszystko świadczyło o dobrej formie
Karoliny. Podczas treningów uzyskiwała
czasy w czołówce, więc byliśmy pozytywnie nastawieni. Niestety, sport jest nieprzewidywalny, a skicross jest konkurencją
bardzo loteryjną.
– Opowiedz proszę o organizacji tej
ogromnej sportowej imprezy. Rosjanie
zdali egzamin jako gospodarze?
– Igrzyska są olbrzymim wydarzeniem,
robią ogromne wrażenie. Rosjanie zapieli
wszystko na przysłowiowy „ostatni guzik”.
Transport, zakwaterowanie i obiekty sportowe, wszystko było na bardzo wysokim
poziomie. Obecni wszędzie wolontariusze zawsze uśmiechnięci, służyli pomocą.
Moim zdaniem organizatorzy wywiązali
się z zadania w 100 procentach.
– Jednym z Twoich podopiecznych
jest Mateusz Habrat, student II roku
SUM-u AWF Kraków. W tym roku zdobył
„złoto” na Uniwersjadzie w Trentino.
– Mateusz jest zawodnikiem o ogromnym potencjale, ma bardzo dobre warunki fizyczne, żeby być dobrym skicrossistą.
Zdobyte złoto na Uniwersjadzie może być
tego potwierdzeniem. W każdej dyscyplinie wymagana jest cierpliwość i systematyczny trening - nikt nie osiąga wyniku
z dnia na dzień. Mateusz z roku na rok
prezentuje się coraz lepiej, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia.
– Powiedz na koniec, czy czujesz się
szczęśliwy z pracy jaką wykonujesz? Czy
„podpiszesz się” pod zdaniem „moja
praca jest moją pasją”?
– Oczywiście, że tak. Uważam, że jeśli
robisz to, co kochasz, to praca nie jest pracą, ale przyjemnością.
W tym zawodzie każdy dzień jest inny,
nie można się nudzić. Praca z zawodnikami daje dużo satysfakcji. Jestem szczęśliwy, że udało mi się pozostać w sporcie, że
wykonuję zawód w kierunku którego się
kształciłem.
Rozmawiał: Szymon Przęczek
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„Nigdy nie mów nigdy”
– rozmowa z Bogdanem Wentą, byłym zawodnikiem
oraz selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej
– Czy zdążył się Pan już stęsknić za
piłką ręczną?
– Każdego dnia mam tak wiele zajęć, że
brakuje mi czasu na tego typu przemyślenia.
Na pewno wewnętrznie na zawsze pozostanę przy tej dyscyplinie. To, co kiedyś było
tylko przygodą, stało się moim sposobem
na życie, dlatego skłamałbym mówiąc, że
o tym w ogóle nie myślę.
– Mówi się, że nie zawsze dobry zawodnik będzie dobrym trenerem. Panu
się udało i dziś uważa się, że jest Pan najwybitniejszym szkoleniowcem w historii
polskiej piłki ręcznej. Z perspektywy czasu, jak by Pan ocenił – co było trudniejsze
– bycie zawodnikiem czy trenerem?
– To są miłe słowa, ale nie zapominajmy, że jest wielu dobrych trenerów, którzy
swoją pracę wykonują u podstaw tej dyscypliny. Często tej pracy się nie zauważa, a ona
tak naprawdę jest najważniejsza. Zgodzę się
również z tym, że bycie dobrym zawodnikiem wcale nie musi oznaczać udanej kariery trenerskiej i odwrotnie – przeciętny gracz
może się okazać genialnym szkoleniowcem.
Ja osobiście trafiłem na dobrych ludzi – zawodników a wcześniej trenerów. Już wtedy
obserwowałem, jak mnie kształtowano i wyciągnąłem odpowiednie wnioski. Uważam
też, że bycie trenerem jest o wiele trudniejsze. To jest zupełnie inna perspektywa, kiedy
stoi się obok linii, czy też za ławką, kiedy po
prostu trzeba tym wszystkim umiejętnie zarządzać... Jako zawodnik, koncentrujesz się
tylko na treningu, a praca trenera – ujmując
to w najprostszy sposób – odbywa się w głowie. Obowiązki szkoleniowca nie ograniczają się wyłącznie do spędzenia czasu na boisku, ale wymagają długiego przygotowania,
a potem analizy tego, co się wydarzyło i co
ma być dalej.
– Czy gdyby rok temu ktoś panu powiedział, że będzie pan kandydował do

Parlamentu Europejskiego, uwierzyłby mu
Pan?
– Rok temu myślę, że nie. Natomiast
przez całą moją zawodniczą i trenerską karierę bardzo często stykałem się z polityką
i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Sport jest istotną częścią naszej rzeczywistości, a sport zawodowy jest też czynnikiem
gospodarczym, świadczy o rozwoju społeczeństwa. Dobrze, że wielu to zauważa
i zaczyna traktować bardzo poważnie. Myślę, że przebyłem już pewną drogę życiową
i dojrzałem do tego typu wyzwań, choć
zdaję sobie sprawę, że stoję przed ogromną
odpowiedzialnością.
– W karierze trenerskiej słynął Pan ze
swojego porywczego temperamentu. Czy
podczas wystąpień swoich politycznych
oponentów w Europarlamencie znów będziemy mogli zobaczyć Bogdana Wentę
w charakterystycznej akcji?
– Chciałbym troszkę sprostować, bo często kibic czy widz kreuje sobie wizerunek
osoby na podstawie tego, co widzi w mediach, i daną sytuacje odbiera zupełnie inaczej niż ja. Owszem, na zewnątrz widać szaleństwa i emocje, ale wewnętrznie trzeba być
przygotowanym na podjęcie konkretnych
decyzji. Cóż dałyby te okrzyki i gesty, gdybym
nie umiał prawidłowo przekazać swoich myśli w prostym zdaniu, nawet przy powtórzeniu tych słynnych słów „mamy dużo czasu”?
Dzięki temu dałem chłopakom sygnał – „zabieram z was niebezpieczeństwo, nic się nie
stanie”. Oczywiście, nie powiem, że wtedy
byłem pewny, że ta akcja zakończy się powodzeniem, ale chodziło o to, żeby dać im
do zrozumienia, że to nie będzie próba tylko
czynność, którą zrobimy.
Droga do Europarlamentu jest jeszcze bardzo długa, ale jeśli będzie mi dane
w nim zasiadać, na pewno zachowam
czujność, żeby w odpowiednim momencie

podjąć głos w danej dyskusji, ale już bez
emocjonalnych gestykulacji, tylko spokojne
przekazać to, co chcę przekazać.
– Ma Pan przygotowaną jakąś ewentualność na wypadek porażki w wyborach?
– Każdy kontrakt, który podpisujesz jest
też jednocześnie twoim zwolnieniem. Jeżeli
w ten sposób się do tego podchodzi, to nie
ma potem wielkich rozczarowań. 25 maja
wszystko będzie jasne, ale bez względu na
wynik życie będzie toczyło się dalej. Sport
nauczył mnie zawsze grać o zwycięstwo,
stawiam sobie najwyższe cele, ale jestem
przygotowany na każdą ewentualność.
– Czy jest jeszcze jakiś konkretny cel,
który chciałby Pan osiągnąć w piłce ręcznej i dla którego warto byłoby wrócić do
sportu?
Odpowiedź jest bardzo prosta – nigdy
nie mów nigdy. Doskonałym przykładem
jest tu Kamil Stoch, który jako nastolatek
marzył o olimpijskim złocie, a jak wiemy, te
marzenia się ziściły. To są najpiękniejsze historie, które pisze sport, a dzięki temu działa
motywująco na dziewczęta i chłopców.
– 22 marca przed meczem 1/8 finału
Ligi Mistrzów Vive z Rhein-Neckar Loewen
odbędzie się Pana oficjalne pożegnanie.
Nie boi się Pan, że będzie to na tyle wzruszająca chwila, że emocje wezmą górę?
– Trudno powiedzieć, zobaczymy. Żegnam się z klubem, ale nie z Kielcami. Zostawiłem w tym mieście sporą część siebie
i czuję się z nim bardzo związany. Po wielu
latach podróży to tu z rodziną znaleźliśmy
swoje miejsce. Sądzę jednak, że jestem już
na tyle dorosłym człowiekiem, że potrafię
sprostać takim sytuacjom. To pożegnanie
będzie dla mnie symbolicznym rozpoczęciem czegoś zupełnie nowego.
– Z Kielc jest niedaleko do Krakowa,
w którym szczypiorniak czasy świetności
ma już za sobą. Skoro uzdrowił Pan polską
piłkę ręczną, to może ma Pan jakąś receptę dla krakowskiej?
– Sporo moich kolegów z reprezentacji,
którzy grali w Hutniku Kraków działa w szkołach czy w klubach młodzieżowych, ale potrzebują większego wsparcia. Ze swojej strony mogę zadeklarować pomoc we wszelkich
działaniach mających na celu popularyzację
piłki ręcznej w Krakowie. Takie spotkanie, jak
to dzisiejsze, jest wspaniałą formą dotarcia
zwłaszcza do młodych ludzi, ale trzeba też
szukać dróg do potencjalnych sponsorów
i inwestorów, bo – nie oszukujmy się – w dzisiejszych czasach sport potrzebuje solidnego
wsparcia finansowego. Jeśli środowisko krakowskie zwróci się do mnie o pomoc w tej
kwestii, jestem do dyspozycji.
Rozmawiały: Olga Kostecka
i Joanna Sakowicz-Kostecka
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Im gorzej, tym lepiej
Każdy, kto kiedykolwiek obracał się w świecie zawodowego
sportu, nie raz słyszał narzekania w stylu: „Gdybym miał więcej
pieniędzy, to więcej bym trenował, a gdybym więcej trenował,
to miałbym lepsze wyniki...”. Trudno nie zgodzić się z takimi
wnioskami, jednak w moim środowisku takie słowa padały głównie z ust zawodników, dla których trening był okazją do spotkań
towarzyskich, a ciężka praca kojarzona była głównie z oraniem
w polu. Inni natomiast mieli optymalne warunki finansowe i odpowiednie do prezentowanego poziomu wsparcie rodzimej
federacji, ale nie osiągnęli zakładanych rezultatów. Co zatem
poszło nie tak? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: zabrakło charakteru, a tego nie kupi się za żadne pieniądze.
W lipcu ubiegłego roku, cały świat zastanawiał się, jak to jest
możliwe, że w półfinałach najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata, Wimbledonu, gra dwoje tenisistów z Polski –
z kraju gdzie nie ma ani jednego kortu trawiastego. Owszem,
nad Wisłą znajdziemy wiele tzw. hal pneumatycznych, gdzie
gra się na trawie syntetycznej, ale te nawierzchnie tylko z nazwy
są do siebie podobne. Po powrocie z Londynu, Agnieszka Radwańska wypytywana przez dziennikarzy, jak udało jej się osiągnąć światowy poziom, trenując na rozsypujących się kortach,
a zimą w „balonie”, którego ściany pokryte były szronem, na
nawierzchni, na której nie jest rozgrywany żaden profesjonalny
turniej, ubrana niczym himalaistka podczas ataku szczytowego
na ośmiotysięcznik... Krakowianka, spokojnie odpowiedziała, że
takie warunki ukształtowały jej charakter, który wielokrotnie pomagał jej przetrwać trudne chwile na korcie i poza nim. Można
więc stwierdzić, że im miała trudniej podczas treningów, tym
łatwiej potem wygrywała.
Od tego wydarzenia minęło niewiele ponad pół roku, a niemal identyczną sytuację mamy w sportach zimowych - 3 medale olimpijskie w Soczi, żadnego krytego toru łyżwiarskiego.
Nasi panczeniści spędzają poza domem ponad 280 dni w roku,
co oznacza rozłąkę i tęsknotę za rodziną i małymi dziećmi. Oni
jednak wiedzą, że jeśli chcą spełnić marzenia swoje, swoich bliskich, a także zyskać chwałę i splendor dla swojego kraju, o korzyściach finansowych nie mówiąc, muszą zacisnąć zęby. I choć
nie raz lecą spod nich iskry, nie rezygnują, bo wiedzą, że tylko
w ten sposób można osiągnąć upragniony sukces.
Jeszcze w trakcie trwania igrzysk w Soczi, na dobre rozgorzała dyskusja nt. budowy krytego toru, podniosło się wiele głosów,
w tym jednego ze znanych polskich reżyserów, że taniej byłoby
wysłać Zbigniewa Bródkę z rodziną do Berlina, aby tam mógł spokojnie trenować, niż budować nowy obiekt. Doceńmy troskę pana
reżysera o nasz skarb narodowy, ale jak wiemy, polskie panczeny,
to nie tylko Zbigniew Bródka, bo z medalami z Rosji wróciło jesz-
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cze sześcioro innych łyżwiarzy, w tym Katarzyna Bachleda-Curuś,
której musi być szczególnie ciężko zostawiać w domu 4-letnią córkę. Nie chodzi też o to, aby dopieścić tylko naszych medalistów
z Soczi, ale przede wszystkim o to, aby ich następcy mieli godne
warunki do treningów i nie musieli zawczasu opuszczać domów
i rodzin w poszukiwaniu torów za granicą.
Kiedy nasze panczenistki zdobywały brązowy medal w Vancouver, już wtedy zaczęły sypać się obietnice, że kryty tor na
pewno powstanie. Minęły 4 lata, a tymczasem w Zakopanem
czy na warszawskich Stegnach nie zawisła nawet symboliczna
plandeka. Jest jednak nadzieja, że te ogromne sukcesy w końcu
nasze władze zaangażują się w projekt budowy nowego obiektu
dla łyżwiarzy. Przykładem niech będą właśnie tenisiści, o których
była mowa wcześniej. Oczywiście, nikt nie wybuduje im kompleksu z kortami trawiastymi, na których gra się przez miesiąc
podczas całego sezonu, ale w tym roku ruszy program budowy hal tenisowych współfinansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Jest to milowy krok w rozwoju tej dyscypliny sportu
w Polsce, ponieważ stwarza szansę dla większej liczby graczy na
dostęp do normalnych warunków treningowych, a w kraju, gdzie
przez 6 miesięcy trzeba ćwiczyć pod dachem, taka inicjatywa
ma niebagatelne znaczenie. Niestety w rodzinnym mieście najlepszej polskiej tenisistki tendencja jest zupełnie odwrotna – odkąd Agnieszka zaczęła święcić sukcesy, w Krakowie nie powstał
ani jeden kort tenisowy, a wręcz jest ich coraz mniej...
Na szczęście takich problemów nie mają nasi piłkarze, do
których kolejki sponsorów ustawiają się pomimo kolejnych kompromitujących porażek. Skoro jednak mają wszystko, czego dusza zapragnie, to po co się jeszcze bardziej angażować, męczyć
na treningach, walczyć do upadłego na meczach? Jeszcze fryzura
się popsuje, a to niekorzystnie wpłynie na wizerunek i kolejne
kontrakty reklamowe. Oczywiście, nie można generalizować
i sprowadzać wszystkiego do jednego mianownika, ale takie jednostki jak Robert Lewandowski nie udźwigną na swoich barkach
całej odpowiedzialności za polską piłkę.
Nie można oprzeć się wrażeniu, że poziom infrastruktury sportowej jest odwrotnie proporcjonalny do wyników osiąganych przez poszczególnych sportowców. Nie oznacza to, że
mamy zabierać sportowcom obiekty a kazać trenować im pod
mostem, bo reguła mówi, że im gorzej, tym lepiej. Kryty tor łyżwiarski naszym panczenistom się po prostu należy, a jeśli młodzi
adepci łyżwiarstwa szybkiego będą na nim trenować z takim zacięciem, wiarą i marzeniami, jak ich starsi koledzy, o przyszłość
tej dyscypliny możemy być spokojni.
Joanna Sakowicz-Kostecka

