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Rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
Na naszą skrzynkę dotarło mnóstwo zdjęć i
rywalizacja była zacięta! Musieliśmy niestety wybrać
tylko kilka z nich... Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom.
Zwycięzców prosimy o kontakt z AWF Channel.
Dane kontaktowe znajdziecie na stronie 5.

WPROWADZENIE

Puls AWF

AKCJA REAKTYWACJA
Jako ekipa AWF Channel reanimujemy gazetkę “Puls”. Pragniemy by znów na korytarzach, w
akademikach i salach odczuwalne było bicie serca AWFu.
Rok akademicki 2018/19 wniósł wiele do świata
akademickiego. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
i rozwój systemu USOSweb, poruszają mury Uczelni
w całej Polsce. Chociaż wszyscy mniej lub bardziej
odczuwamy te wydarzenia, bardziej istotne jest to, co
się dzieje wokół nas.
Pewnych zmian nie da się przeoczyć. Otwarcie
nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego,
wzbudzające emocje prace na Zielonych, zamknięcie
Mety czy nowe pomoce dydaktyczne i naukowe,
są najbardziej widocznym przejawem zmian,
które bez wątpienia wprowadzają modyfikację
dotychczasowych warunków czasu studiów.
Jak wszyscy wiemy, nie chodzi w nim jednak tylko o
naukę. Warto zaangażować się w coś dodatkowego.
Coś co pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał
i rozwijać się. Dynamiczny rozwój widzimy także
w działalności studenckiej. Aktywna działalność
Samorządu i rozmaitych kół naukowych jak np.:
Koło PTTK czy AZYMUT, a także powstanie AWF
Channel, które działa obecnie w 7 sekcjach, stwarzają
aktywnym studentom szeroki wachlarz możliwości.
Cieszy fakt, że nasza Uczelnia budzi się z letargu a
Władze sprzyjają rozwojowi inicjatyw studenckich
merytorycznie i technicznie.
W tym wydaniu, przeczytacie o wspaniałych
inicjatywach realizowanych przez naszych studentów

i absolwentów. Poznacie historie organizowanych
przez naszych kolegów i koleżanki wydarzeniach
gromadzących co roku tysiące osób. Odkryjecie
przygody osób, które ze zniecierpliwieniem oczekują
tylko kolejnych okazji do ekscytujących podróży.
Przedstawimy Wam osoby, które mają odwagę wyjść
przed szereg i pomimo przeciwności zrobić coś
niecodziennego. Jeżeli czasem zastanawiasz się po co
w ogóle jesteś na studiach, być może czytając trzymany
egzemplarz znajdziesz inspirację lub odpowiedź na to
jakże istotne pytanie. Czekają na Was porady z różnych
dziedzin. Omawiamy problemy i przedstawiamy
gotowe, sprawdzone rozwiązania. Oczywiście nie
można wyłącznie przyjmować informacji. Zgłębiając
kolejne strony sami będziecie mogli wykazać się
swymi zdolnościami umysłowymi, a po wszystkim
rozluźnić się w części humorystycznej.
Z dumą i radością przekazuję Ci ten pierwszy
egzemplarz nowego Pulsu, z nadzieją, że jego lektura
umili przygotowania do sesji lub wakacyjne podróże.
Wspólnie ze wspaniałym zespołem redakcyjnym
zachęcamy do włączenia się w zmienianie naszego
otoczenia na lepsze. W końcu... płynie w nas ta sama
krew.
Tak już jest, to 3 literki 1 serce - A W F ! :)
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Uczelniana Rada
Samorządu Studenckiego
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego to organizacja studencka, której głównym zadaniem jest
reprezentowanie interesów wszystkich studentów AWF. Samorząd Studencki organizuje wydarzenia
kulturalne, naukowe oraz sportowe.
URSS AWF składa się z 5 komisji:
1. Komisja ds. Kultury zajmuje się organizacją
wydarzeń takich jak: Bal Piórnika, Wybory Najmilszej
Studentki i Super Studenta AWF, Juwenalia
2. Komisja ds. Sportu zajmuje się organizacją imprez
sportowych na terenie Uczelni m.in.: Święto Sportu,
Puchar Rektora
3. Komisja ds. Socjalno-bytowych opiniuje wnioski
oraz zapomogi, udziela informacji dotyczących
składania wniosków o stypendia socjalne
4. Komisja ds. Dydaktyki zajmuje się opiniowaniem
planów studiów i kontaktem z prowadzącymi
5. Komisja ds. Promocji zajmuje się promocją Naszej
Akademii oraz URSS.
Już wkrótce możecie dołączyć do Samorządu
Studenckiego, gdyż z końcem października zostaną
przeprowadzone wybory uzupełniające.
7 listopada 2019 r. w Klubie Kwadrat odbędzie
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się Bal Piórnika, na który serdecznie zapraszamy.
Szczegóły już wkrótce na facebooku Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego AWF Kraków
Pozdrawiam serdecznie,
Julia Sproch

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
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AWF Channel
Łączymy Ludzi Aktywnych
To hasło wyznacza kierunek naszych działań od 2014
roku. Wtedy był to pomysł, chęć działania i rozwoju
swoich zainteresowań związanych z dziennikarstwem,
filmem i fotografią. 6 osób, które w wolnym czasie
zaczęło dokumentować wspomnienia studentów
AWF w Krakowie.
Powoli zaczęło nas być coraz mniej. Każdy po
kolei kończył studia. Wtedy uznaliśmy, że fajnie
byłoby gdyby z naszym odejściem, nie odeszła cała
inicjatywa. Zorganizowaliśmy spotkanie otwarte.
Zachęceni dużym zainteresowaniem i pojawieniem
się nowych, pełnych pasji osób podjęliśmy decyzję
o założeniu... czegoś. Czegoś, co pozwoliłoby
rozwijać działalność niezależnie od ograniczonego
czasu studenckiego podczas pobytu na Uczelni. Nie
wiedzieliśmy jednak jak najlepiej do tego podejść.
Szybko więc skorzystaliśmy z pomocy prawnika
na naszej uczelni oraz jej władzami by nadać AWF
Channel odpowiednią osobowość prawną.
I tak 6. grudnia 2018 formalnie powstało nowe
Koło studenckie, łączące wszystkie wydziały
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Krótko po tym zakupiliśmy podstawowy sprzęt oraz
otrzymaliśmy pomieszczenie, w którym obecnie
znajduje się nasze studio. Głównym celem działania
jest rozwój członków oraz przygotowywanie relacji
zdjęciowych i filmowych z wydarzeń związanych z
naszym kochanym AWF. Chcemy pokazywać ciekawe
rzeczy które dzieją się na naszym podwórku. Dlatego
współpracujemy zarówno z Uczelnią, Uczelnianą Radą
Samorządu Studenckiego oraz innymi podmiotami,
których członkowie prowadzą aktywne działania.
Pomagamy w promocji aktywności kół naukowych,
klubu sportowego AZS, PTTK oraz indywidualnych
inicjatyw naszych studentów.

Aby sprawnie realizować misję, której się podjęliśmy,
powstało 8 sekcji:
• Fotografia, odpowiedzialna za relacje zdjęciowe
oraz fotograficzne warsztaty i projekty artystyczne,
• Operatorzy, przygotowujący ujęcia do naszych
produkcji na YouTube,
• Montażyści, ściśle powiązani z operatorami,
którzy przedstawiają im swoją wizję a następnie
dostarczają gotowe, wzbudzające emocje, nagrania.
• Flash AWF, czyli osoby odpowiedzialne
za
comiesięczne
wydanie
wiadomości,
podsumowujące wydarzenia i zapowiadające to co
nadchodzi.
• Social Media, dzięki którym możecie oglądać
efekty pracy całego Koła.
• HR i Warsztaty, których działania skierowane są na
kwestie organizacyjne, bez których nie moglibyśmy
się rozwijać, ta grupa odpowiada także za dobór
szkoleń i warsztatów.
• Grafika, autorzy plakatów, miniatur filmów i grafik
na naszym Facebooku.
Pisząc to, chcemy zachęcić Cię do odważnego
podejmowania własnych inicjatyw oraz udziału
we wszelkiej aktywności pozauczelnianej. Dobrze
wiedzieć co chciałoby się robić w życiu, rzadko jest
to jednak oczywiste od samego początku. Ale właśnie
po to m.in. są studia. To jest czas na naukę, nie tylko
tą obowiązkową, akademicką ale przede wszystkim,
własną. Popełniajcie błędy, wyciągajcie wnioski, nie
bójcie się i przede wszystkim działajcie! Bo warto.
Niesamowite jak wspaniałe rzeczy mogą z czasem
wydarzyć się kiedy kilka osób działa we wspólnym
celu.
Ekipa AWF Channel

facebook.com/AWFChannel/

AWF Channel Kraków

instagram.com/awfchannel/

awfchannel.pl/

awfchannel@gmail.com

+48 784560077
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DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
Koło PTTK

Reaktywowane Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego nr 6 przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie działa od 1997
roku. Jak wszystkie uczelniane Koła PTTK, podlega
ono Oddziałowi Akademickiemu PTTK w Krakowie,
które mieści się na ulicy Radziwiłłowskiej 21/4. Koło
nr 6 zrzesza członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, z obszaru
naszej uczelni (i nie tylko), dla których przygotowuje
imprezy propagujące turystykę kwalifikowaną oraz
popularyzuje krajoznawstwo jako formę aktywnego
wypoczynku. Ważnym zadaniem koła jest również
integracja jego członków z innymi Kołami PTTK,
dzięki czemu Towarzystwo tworzy spójną całość.
W promowaniu krajoznawstwa i aktywnej formy turystyki pomagają nam wędrówki górskie, podczas
których – w schroniskach lub chatkach studenckich –
wspólnie gramy i śpiewamy. Poza górskimi podróżami
oferujemy również rajdy narciarskie oraz slajdowiska,
na których prezentowane są podróże (te małe i duże)
w formie zdjęć i opowiadać. Włączamy się, także w
życie uczelni, poprzez współdziałanie w jej promocji
i innych akcjach.
W roku akademickim 2018-2019 Koło wróciło do życia po drobnej przerwie. A podczas tego roku udało
nam się zorganizować kilka spotkań oraz rajdów,
w których udział wzięli nie tylko studenci AWF w
Krakowie, ale również nasi absolwenci, jak i studenci innych uczelni krakowskich (nasi członkowie
wędrowali również z innymi Kołami Akademickiego
Oddziału PTTK).
Zapraszamy wszystkich pasjonatów podróży do nas!
Godziny dyżurów w kole PTTK nr 6 (boks nr 6, hol
główny, przy IV pawilonie):
poniedziałek 10:00-11:00
środa 13:30-14:30
Fanpage Koła PTTK nr 6
http://facebook.com/PTTKAWF
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Azymut
Witamy wszystkich czytelników Puls AWF. Kilka słów
o kole naukowym AZYMUT.
Z tej strony Grzegorz, dowodzę tym statkiem. Z
taką załogą to mogę płynąć na każdy AZYMUT. Nie
groźni nam są żadni Piraci z Karaibów [czyt. Profesorowie z Katedr]. Gdy spotyka nas sztorm [czyt. sesja] lub góra lodowa [kolos] każdy z marynarzy może
liczyć na wsparcie.... notatkami. Ale chwila... Po co się
w ogóle męczyć? Mamy przecież kompas, wiemy jak
pływać by unikać sztormów [czyt. uzyskiwać zwolnienia z egzaminów]. Co możecie zyskać wsiadając na
nasz statek? To czego pragnie każdy marynarz [student] - darmowy, mocny, wykwintny trunek - RUM
[kawę]. Dodatkowo każdy marynarz, który wsiądzie
na naszą łajbę ma zwiększona szansę na zdobycie
stypendium marynarskiego. Takie nasze marynarskie
500+ od podbitych lądów i odkrytych krain. Dodatkowo każdy marynarz ma dostęp do naszej kajuty w
każdym momencie. Każdy marynarz może liczyć na
udziały, skarby za wykonane zadania na rzecz Imperium AWFu. Epoka odkryć nadal trwa - dokonuj ich
razem z nami!
Rekrutujemy tylko tych marynarzy, którym się chce
pływać. Nam nie zależy na dryfowaniu. My płyniemy
pod prąd. Rekrutujemy przez cały rok. Zapraszamy
na pokład wszystkie szczury lądowe, syreny, wieloryby oraz grube ryby. Flądrom podziękujemy. Znajdziecie nas w naszej kajucie w holu głównym. Jeśli nas tam
nie ma - znaczy że żeglujemy [czyt. melanżujemy] lub
walczymy z chorobą morską. Wtedy pytajcie o nas w
pobliskich portach, piszcie na Facebooku (Azymut Studenckie Koło Naukowe).Do zobaczenia na szerokich wodach kamraty!

UCZELNIA

Puls AWF

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
Wywiad z Rektorem
prof. dr hab.
Aleksandrem Tyka

Student: Jest ze mną Jego Magnificencja Rektor
naszej uczelni Profesor Aleksander Tyka, witamy Pana Profesora.
Rektor: Witam Państwa.
Panie Rektorze, mam 3 pytania, czy może Pan
powiedzieć jakie są plany i cele na najbliższy
rok akademicki?
Plany mamy ambitne. Nadrzędnym celem jest
wdrożenie zapisów Ustawy 2.0, co wymusza na
nas stworzenie całej palety najważniejszych w
Uczelni dokumentów, a w szczególności nowego
statutu , a także regulaminów: Rady Uczelni, Rady
Naukowej, Szkoły Doktorskiej, Pracy i wynagradzania i wielu innych. W tym miejscu dziękuję
wszystkim tym pracownikom, którzy poświęcili
wiele trudu nad przygotowaniem projektów tych
najważniejszych dokumentów. Przed całą społecznością akademicką stawiamy ambitne cele. W najbliższej parametryzacji
Uczelnia musi utrzymać prawa akademickie, minimum kategorię B+. Wymagać to będzie wielkiego
wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników uczelni.
A teraz pytanie które być może zadają sobie
uczestnicy inauguracji a w szczególności
studenci? Panie Rektorze czy toga, którą zakłada Pan co roku na inaugurację jest wygodna?
Na ogół toga jest dość wygodna, choć w trakcie
uroczystości gdy na auli podnosi się
temperatura powietrza senatorzy w togach czują
dyskomfort termiczny. Rektor w gronostajach ma
najtrudniej. Mamy jednak swoje sposoby, nie zakładamy marynarek pod togi. Podczas obecnej
inauguracji roku akademickiego, aura była dla nas
łaskawa, że nawet w togach czuliśmy się
komfortowo.
A jak długo trwa zakładanie takiej togi? Czy to
jest długotrwała praca?
Nie, to jest kwestia około 5 minut – zapięcie kilkunastu guziczków.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i życzę wszystkiego dobrego w
nadchodzącym roku akademickim.

Wywiad z Prorektorem
ds. Studenckich
prof. dr hab.
Andrzejem Klimek

Student: Jest ze mną Prorektor naszej uczelni ds. Studenckich, Profesor Andrzej Klimek,
dzień dobry.
Rektor: Dzień dobry. Witam serdecznie.
Panie Rektorze, jakie rady dałby Pan studentom rozpoczynającym studia w tym roku
akademickim?
No cóż, po pierwsze powinni być dumni, że studiują w najlepszej Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie, no i jeszcze na dodatek w
Królewskim Stołecznym mieście Krakowie, stolicy
Polskiej kultury i nauki. A jakie rady?
Trzeba pamiętać, że to jest najpiękniejszy okres w
życiu. Wszyscy wspominamy okres studencki
najlepiej jak tylko można, a więc niech pamiętają,
że to nie tylko okres nauki jak i dobrej zabawy,
oczywiście trzeba zachować odpowiednie proporcje, ale jedno z drugim na pewno da się pogodzićjeszcze to pamiętam.
A teraz pytanie które spędza sen z powiek myślę że nie tylko mi, ale wszystkim studentom.
Jak to jest z tą togą? Toga jest wygodna? Jak
długo się ją zakłada? Czy jest to problematyczne czy
jednak sama przyjemność?
Najczęściej wymaga to pomocy ponieważ szczególnie trudno trafić taką małą haftką, która
znajduje się pod szyją. Najczęściej wszyscy rektorzy potrzebują pomocy w tym zakresie. Reszta ok,
tylko najgorzej jest wtedy kiedy jest ciepło ponieważ toga jest dosyć ciężka i gorąca, a jeszcze
gronostaje, które miałem przyjemność nosić na
sobie przez 8 lat, dodają tej ciepłoty więc dzisiaj
była naprawdę neutralna temperatura i nie czuć
było tego upału. Natomiast proszę mi wierzyć, że
naprawdę trudno wytrzymać długo w todze i birecie na głowie w wysokiej temperaturze, ale dajemy radę jak widać, wszystko jest ok.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Życzę udanego roku akademickiego.
Wywiad przeprowadziła Gabriela Todor
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SPORT

Podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski
25 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie Władz Uczelni z medalistami AMP
i podsumowanie sportowych sukcesów w roku akademickim 2018/2019.
W spotkaniu uczestniczyli: Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Aleksander
Tyka, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu dr. hab Michał Spieszny, prof. nadzw.,
Kanclerz AWF mgr Józef Żmigrodzki oraz zaproszeni goście, trenerzy i studenci naszej uczelni.
Mamy przyjemność poinformować, iż Nasza
Akademia zajęła VI miejsce w Klasyfikacji Medalowej
Akademickich Mistrzostw Polski 2018/2019.
Zawodnicy AWF w Krakowie wywalczyli w AMP: 8
złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych medali.
Niestety nie udało się utrzymać miejsca na podium,
ale jest to ogromny sukces w sporcie akademickim
w Klasyfikacji Medalowej Akademickich Mistrzostw
Polski.
Na spotkanie zostali zaproszeni również studenci,
którzy z powodzeniem reprezentowali uczelnie
podczas 29. Zimowej Uniwersjady w Krasnojarsku.
Oskar Kwiatkowski- student I roku, II stopnia,

kierunku TiR zdobył złoty medal w snowboardowym
slalomie gigancie równoległym.
Szymon Bębenek- student Wydziału WFiS, I roku,
kierunku Sportu w Narciarstwie alpejskim zdobył 14
miejsce w Super Gigancie oraz 18 miejsce w Super
Kombinacji Alpejskiej.
Maria Chyc- studentka Wydziału WFiS, I roku,
kierunku Sport w Snowboardzie zaliczyła udział
w ćwierćfinale slalomu giganta oraz wywalczyła V
miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w slalomie
gigancie równoległym

Poniżej przedstawiamy medalistów Akademickich Mistrzostwach
Polski 2018/2019 - studentów AWF w Krakowie:
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ZŁOTE MEDALE AMP
•Zofia Stelmach- AMP w Narciarstwie Alpejskimslalom
•Oliwia Pawlikowska- AMP w Snowboardzie slalom gigant
•Luigia Sirignano- AMP w Pływaniu - 100 m s.
dowolnym,
•Katarzyna Nawaryńska - AMP w Pływaniu - 100
metrów stylem grzbietowym,
•Klaudia Siciarz- AMP w LA -bieg na 100m,

•Stanisław Nowak- Kolarstwo Górskie- wyścig ze
startu wspólnego,
•Katarzyna Nawaryńska, Wiktoria Pankowska,
Paulina Uryga, Luigia SirignanoAMP w Pływaniu- sztafeta kobiet- 4x50 m st.
zmiennym,
•Justyna Kudłacz, Karolina Kucharczyk, Katarzyna
Bochenek - Aerobik Sportowy- kategoria trójki

SREBRNE MEDALE AMP:
•Katarzyna Chryczyk- AMP w LA- bieg na 800m
kobietv
•Katarzyna Chryczyk- AMP w LA- bieg na 1500m
kobiet
•Paulina Uryga -AMP w Pływaniu - 50m st.
klasycznym
•Paulina Uryga- AMP w Pływaniu- 100m st.
klasycznym
•Katarzyna Nawaryńska- AMP w Pływaniu- 50m st.
grzbietowym
•Amelia Pisarczyk - AMP w Pływaniu- 50 m st.
motylkowym
•Marcin Suzin - AMP w Pływaniu- 100m stylem
klasycznym

•Paulina Majerczyk- AMP w Snowboardzie- slalom
gigant
•Joanna Ciepielowska - AMP w Aerobiku
Sportowym- kategoria solistka
•Monika Nowak - AMP w LA- Rzutu Dyskiem
kobiet
•Mariola Karaś- AMP w LA- bieg na 400m kobiet
•Łukasz Żak, Jakub Janiak, Nikodem Wylęga,
Sebastian Szkoła- AMP w LA- Sztafeta mężczyzn w
biegu 4x100m
•Mateusz Wysoczyński, Filip Lechowicz, Piotr
Sternak, Marcin Suzin- AMP w Pływaniu- Sztafeta
mężczyzn 4x50m stylem dowolnym

ROZRYWKA
BRĄZOWE MEDALE AMP:
•Klaudia Siciarz- AMP w LA- Bieg na 100 m Kobiet
•Luigia Sirignano- AMP w Pływaniu - 50 m s.
dowolnym
•Mateusz Wysoczyński - AMP w Pływaniu 100
metrów stylem motylkowym
•Mateusz Wysoczyński - AMP w Pływaniu - 50
metrów stylem motylkowym
•Marzena Zając- AMP w Snowboardzie- Banked
Slalom
•Ewa Mirek- AMP w LA - Pchniecie kulą
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•Marharyta Kachanava- AMP w LA- bieg na 800m
kobiet
•Justyna Konior - AMP w LA- Skok Wzwyż Kobiet
•Katarzyna Mirek- AMP w LA- Skok Wzwyż Kobiet
•Nikodem Wylęga- AMP w LA- bieg 400m przez
płotki
•Łukasz Żak- AMP w LA - bieg na 100m
•Grzegorz Kostycz, Mariusz Jurczyk, Sebastian
Szkoła, Nikodem Wylęga- AMP w LA- Sztafeta
mężczyzn w biegu 4x400m

Osobą odpowiedzialną za sport akademicki AWF w Krakowie, starty reprezentacji uczelni w Akademickich
Mistrzostwach Małopolski i Akademickich Mistrzostwach Polski oraz za organizację uczelnianych imprez
sportowych jest mgr Kinga Tabor.

SUCHAR NA JESIENNĄ OTUCHĘ

Studenci wybrali się na egzamin. Czekają pod
drzwiami sali, nudziło im się więc zaczęli się bawić indeksami - czyj indeks zatrzyma się bliżej ściany. Tylko
że jednemu to nie wyszło zbyt dobrze, bo zamiast w
ścianę trafił indeksem pod drzwi, i to do sali, w której
siedział egzaminator. Przeraził się okrutnie, ale za
chwilę indeks wyleciał z powrotem. Otwiera, patrzy, a
tu ocena z egzaminu: 4.0 Ucieszył się, no więc koledzy
postanowili wrzucać dalej. Kolejny dostał 3.5, następny 3.0. W tym momencie zaczęli się zastanawiać...
Kolejna ocena wydawała się dosyć jednoznaczna (2.5
nie wchodziło w grę). Wreszcie jeden postanowił zaryzykować. Wrzuca indeks... Czeka... Nagle otwierają się
drzwi, staje w nich egzaminator:
- Piątka za odwagę!
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Poziomo:
2. Gra zespołowa, polegająca na próbie
trafienia czymkolwiek w pustą puszkę
3. Inaczej dom studencki
5. Inauguracja to inaczej?
7. Okres w roku akademickim, w czasie
którego studenci zdają egzaminy
8. Sposób na powrót do sprawności
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Pionowo:
1. A, B, C, D, E... to sale?
4. Położona obok hali za budynkiem głównym
6. Najpopularniejszy klub na AWF

8
6
2

Hasło:
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SPORT
Integrowanie przez wspinanie

W trzy lata od imprezy studenckiej do największego, ogólnopolskiego festiwalu
wspinaczkowego? Poznajcie kulisy powstania Integrowania Przez Wspinanie.
Wolontariusze z powołania
Wszystko zaczęło się na studiach, gdzie na AWF w
Krakowie wykorzystując nasze górskie doświadczenie
i chcąc się nim dzielić z innymi organizowaliśmy nonprofit liczne rajdy i wyjazdy w góry i skałki. W pewnym
momencie wspinanie w moim życiu zaczęło odgrywać
zdecydowanie najważniejszą rolę, a wykorzystując
moją działkę w samym centrum Doliny Będkowskiej
wyjazdy ograniczyły się w zasadzie wyłącznie
do wspinaczkowych. Zainteresowanych naszymi
wyjazdami było tak dużo, że pomimo szczerych chęci
nie byliśmy w stanie wszystkich zabrać w skały.
Jako, że moim marzeniem było zorganizować kiedyś
duży festiwal, tylko kwestią czasu było zaplanowanie
w Będkowicach wspinaczkowej imprezy na większą
skalę.
Prosta idea
Cel był prosty - umożliwić oraz wytłumaczyć osobom
niewtajemniczonym jak i gdzie bezpiecznie się
wspinać. Była to również doskonała okazja do integracji środowiska wspinaczkowego. Tym samym osoby początkujące oprócz stawiania pierwszych kroków
w skałach miały okazję poznać od środka wspinaczkowe środowisko oraz zdobyć wiedzę od bardzo
doświadczonych wspinaczy i instruktorów.

Łączyć pracę z pasją
Muszę przyznać, że nauka nigdy nie była moją mocną
stroną, nie byłem pilnym studentem. Przyzwyczaiłem
się do tego, że wszystko musi być dostosowane pod
okno pogodowe w Tatrach lub Alpach. Kończąc
studia na AWF w Krakowie nie wyobrażałem sobie
pracy na etacie, który uniemożliwiłby mi wyjazdy
wspinaczkowe. Udało się wykorzystać doświadczenie
i połączyć swoje największe hobby z pracą, co przynosi mi bardzo dużo radości.
Czym jest Integrowanie Przez Wspinanie
Aktualnie Integrowanie Przez Wspinanie to już
nie tylko duży, ogólnopolski festiwal, ale ogromna społeczność wspinaczkowa, dla której wspinanie
odgrywa podobną rolę jak u mnie. IPW to również
liczne kursy, obozy oraz wyjazdy wspinaczkowe
po całym świecie zarówno dla dorosłych jak i
najmłodszych.
Ludzie
Na zakończenie chciałbym dodać kilka słów o najważniejszym - czyli o ludziach. Bez nich Integrowanie Przez Wspinanie po prostu by nie istniało.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania IPW.
Paweł Zieliński, dyrektor IPW
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Wkręcam się na całość, albo wcale!
Wywiad z dr Elżbietą Szymańską, organizatorką festynu „O uśmiech dziecka”

„Jestem szczęśliwa jako człowiek, AWFiak, nauczyciel. Wspaniałe emocje” relacjonuje pani
Szymańska tuż po zakończeniu imprezy. „Festyn połączył studentów w jedno, wspólne
działanie. Dla jednego wielkiego serca, serca dziecka. Ogrom pracy, ale było warto, bo teraz
widać ponad 2000 uśmiechniętych dzieciaków, które jeszcze przed chwilą przez trzy godziny
biegały od zabawy do gry, potem zaciekawione jakimś pokazem podziwiały mistrzów różnych
dyscyplin sportu, by znów za chwilę pobawić się w nową zabawę. I to jest piękne!”
W tym roku odbył się jubileuszowy, bo już trzydziesty festyn. Czy było na nim coś wyjątkowego, wyróżniającego go od przednich edycji?
W każdym festynie zawsze było coś nowego, coś
wyjątkowego. W tym roku były konie. Jedna z
moich studentek zaproponowała, że przywiezie
je z rodzinnego Agro Rancza. Konie przyjechały
aż spod Nowego Sącza. Ogromne przedsięwzięcie
logistyczne i duży wysiłek. A jak była dwudziesta piąta edycja to mieliśmy skoki spadochronowe.
Wśród studentów miałam żołnierzy z 6 Brygady
Powietrznodesantowej z Krakowa. Skakali z
samolotu lecącego nad naszą Akademią na stadion lekkoatletyczny. W roku jubileuszu Henryka
Jordana prezentowaliśmy zabawy i gry popularne przed stu laty. Kilka lat temu nasi studenci
kajakarze, laureaci mistrzostw świata, prezentowali wspaniałe umiejętności w kajakarstwie
górskim, freestyle’u i kajakarstwie klasycznym. W
roku 2004 – Europejskim Roku Edukacji poprzez
Sport, podczas naszego festynu zorganizowaliśmy
wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki Małopolską Olimpiadę Matematyczną. W wielu
festynach brali udział również medaliści igrzysk
olimpijskich, także paraolimpijskich. Tych „wyjątkowych” festynów było wiele.
Jakie wrażenie wywarł na Pani pierwszy festyn?
Nie uczestniczyłam w organizacji pierwszego festynu, ale już od pierwszego roku mojej pracy w
AWF byłam zaangażowana do organizacji tej imprezy. To był drugi festyn na AWFie. Od razu zachwyciłam się wszystkim. Lubię pracować w zespole
i lubię duże przedsięwzięcia, a organizacja festynu
wymaga współpracy dużej liczby osób. Poza tym
zawsze byłam bliska sercu dzieciakom, pracując
na co dzień jako nauczyciel wychowania fizycznego. Wydawało mi się od początku bardzo ważne,
by nauczyciele wykorzystywali każdy sposób,

żeby zachęcić dzieci do ruchu. Na zawodach sportowych mogą odnieść sukces tylko najsprawniejsze
dzieci, natomiast aktywne fizycznie powinny być
wszystkie. Biorąc udział w zabawach, czy różnych
grach, na festynie mają szansę cieszyć się różnymi
formami aktywności, w których wynik nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest radość z udziału w
różnych zabawach, grach czy konkurencjach sportowych, która może przerodzić się w zamiłowanie
do ruchu, a nawet w sportowe pasje.
Kto zorganizował pierwszą edycję?
Inicjatorem organizacji festynów w krakowskiej
AWF był Edward Skrętowicz, nauczyciel z długoletnim stażem. Wiele lat po mistrzowsku prowadził zajęcia z przedmiotu zabawy i gry ruchowe.
Zarażał zabawami i grami ruchowymi nie tylko
studentów. Wszyscy koledzy w pracy podglądali
jego zajęcia. Uważam go za mojego mentora. Wiele
się od niego nauczyłam i to on wkręcił mnie w cały
ten wir festynów.

Co się zmieniło przez te trzydzieści lat?
Wszystko zaczęło się od Festynu „Kogel - mogel
na trzynaście uśmiechów”. Kiedyś Festyny były
nieduże. Początkowo brały w nich udział dwie,
cztery szkoły. Organizowały go wybrane grupy
studentów w ramach zajęć z przedmiotu zabawy i
gry ruchowe. Potem Edward wpadł na pomysł, by
wszyscy studenci mieli możliwość uczestniczenia
w tym wydarzeniu. Przez kilka lat studenci organizowali festyn dla studentów. Po zmianie studiów
jednolitych na studia dwustopniowe postarałam
się, by powstał przedmiot organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Wszyscy, którzy uczestniczyli w zajęciach z tego
przedmiotu brali udział w organizacji festynu.
Od tego czasu impreza stopniowo się rozrastała.
Dążyliśmy do tego, by zebrać na festynie dwa
tysiące dzieci.
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Dlaczego właśnie dwa tysiące?
E: Henryk Jordan ubolewał nad tym, że w jego
Parku bawi się codziennie tylko dwa tysiące dzieci. One nie tylko się w nim bawiły, ale i wychowywały. Poznawały zasady fair play, integrowały się,
uczyły polskich wartości narodowych. Jordan jako
lekarz doskonale rozumiał znaczenie ruchu i zabaw na powietrzu dla zdrowego rozwoju dzieci.
To on twierdził, że „zabawa i ruch jest naturalna
potrzebą człowieka”. Teraz my mamy wobec niego
powinność, by te idee zachować. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieci coraz częściej spędzają w pokoju, przed laptopem lub telefonem. Dzieci trzeba
aktywizować, integrować. By miały szansę wziąć
udział w czymś wyjątkowym. Na festynie każde
dziecko może odnieść zwycięstwo. A jest to ważne,
bo nie każdy rodzi się z talentem do sportu.

Jak wygląda festyn od strony organizacyjnej?
To jest ogromna praca, która wymaga wielkiego
zaangażowania. Nie kończy się, kiedy wychodzę
z sali wykładowej. Nie rzadko zajmuje też czas
wolny, nawet w weekendy. Zdarzało mi się pisać
ze studentami nawet do późnego wieczora. Cykl
dydaktyczny powinien być już wtedy dawno zamknięty. To nie jest norma, jednak działania organizacyjne mają swoją dynamikę i często sprawy
nie mogą czekać aż do następnego tygodnia. Studenci, którzy angażują się w to przedsięwzięcie,
podejmują wyzwanie, by wskazania teoretyczne
wykorzystać w praktyce. Po raz pierwszy szukają sponsorów, przygotowują pisma i komunikują
się z różnymi podmiotami zewnętrznymi Oczywiste jest, że nie mając doświadczenia potrzebują wsparcia lub choćby weryfikacji, czy są na dobrej drodze. Ponadto studenci mają ograniczone
kompetencje, więc wiele ustaleń formalnych musi
być po stronie nauczyciela. Trzeba mieć przy tym
dużo cierpliwości i być gotowym, by każdemu
poświęcić trochę czasu. Łatwiej byłoby po prostu narzucić studentom jakiś program do realizacji, ale najwięcej mogą nauczyć się uczestnicząc w
tym procesie. To jest droga, którą studenci powinni przejść, jak tylko to możliwe, samodzielnie.
Szczególnie ci ze specjalnością menedżer sportu.
Koordynowanie prac ponad stu studentów nie
jest łatwe, ale przy odpowiednim zaangażowaniu
możliwe, czego dowodem jest każdy kolejny, z sukcesem zorganizowany festyn.
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Jakie problemy napotyka Pani jako organizator?
Najbardziej obawiam się tego, na co nie mam
wpływu, czyli deszczowej pogody. Jednak tylko
raz zdarzyło się, że w dniu festynu pogoda zrobiła
nam psikusa. Padał deszcz, musieliśmy przenieść
wszystko do Hali Gier Sportowych. Po cichu
liczyłam, że przyjdzie mniej dzieci niż zwykle i
wszyscy się pomieścimy. Ale z każdą chwilą przybywało ich coraz więcej i więcej. Musieliśmy na
bieżąco organizować kolejne konkurencje na
wszystkich korytarzach, żeby gdzieś pomieścić
dzieci. Ale udało się. Poza tym marzy mi się taki
festyn, w którym środki na jego zorganizowanie
byłyby pozyskiwane nie tylko w ramach przedmiotu organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
ale przede wszystkim np. z grantów oraz podczas innych zajęć ze studentami na specjalności
menedżer sportu.
Jaka jest rola studentów w organizowaniu festynu?
Studenci uczestniczą w każdej fazie organizacji tego wydarzenia. Na wykładach poznają całą
teorię niezbędną do sprawnego, efektywnego i
bezpiecznego zorganizowania festynu. Podczas
ćwiczeń prezentują projekty indywidualne, czyli
własne propozycje zabaw i gier na festyn. Ponadto
realizują projekty grupowe - szukają sponsorów,
próbują pisać pisma do sponsorów, opracowują program zabaw i gier oraz różnych, prezentowanych i promowanych na festynie konkurencji
sportowych. Często samodzielnie wykonują różne
rekwizyty lub sprzęt do zabaw i gier. Planują
program różnych dodatkowych atrakcji dla uczestników, w tym pokazy na scenie. Oprócz tego
projektują zaproszenia do szkół, zaproszenia dla
VIP-ów, plakat, festynową koszulkę, piszą regulaminy zabaw i gier włączonych do programu festynu, obsługują stronę internetową festynu, załatwiają kontakty z mediami oraz patronat medialny,
czy piszą podziękowania. Pewna grupa studentów
jest odpowiedzialna za przekazanie zaproszeń
dla ważnych Gości, a inna za rozwiezienie zaproszeń do szkół i plakatów. Podczas festynu studenci
prowadzą przygotowane konkurencje, realizują
pokazy, organizują i zabezpieczają scenę, rozwożą
nagrody i napoje dla dzieci na wszystkie stanowiska. Są też studenci, którzy prowadzą festyn, obsługują nagłośnienie, pracują w roli porządkowych.
Jak widać, zadań jest wiele.

ROZRYWKA
Jak widzi Pani przyszłe edycje?
Nie wiem. Absolwent naszej Akademii Szymon
Wantulok, a teraz dziennikarz TVP 3, w podsumowaniu swojej relacji telewizyjnej powiedział
między innymi, że na festynie była przepiękna
pogoda, tak jak zwykle. I ma nadzieję, że przez
kolejne trzydzieści lat na festynach w AWF będzie
tak samo słoneczna pogoda. Jednak trudno mi
powiedzieć, czy znajdzie się osoba, która będzie
chciała przejąć trud organizowania Festynu. Mam
nadzieję, że tak.

Puls AWF

Czy chciałaby Pani przekazać coś studentom
AWFu?
Mam szczerą nadzieję, że znajdą się osoby, które
przejmą kiedyś tę piękną historię i tradycję. Które
nie tylko będą chciały organizować festyny „O
uśmiech dziecka” w naszej Uczelni, ale także będą,
już jako absolwenci, promować aktywność fizyczną poprzez organizowanie festynów w szkołach
i będą bawić się z dziećmi w różnych częściach Polski. Zabawy i gry są początkiem i końcem wszystkiego, co wiąże się z aktywnością fizyczną. Ważne,
by ta idea przetrwała i zbierała plony.
Wywiad przeprowadziła Lilka Marszołek

Profesorskie mądrości
Nic tak nie poprawia koncentracji na wykładach jak profesorkie powiedzonka, czy żarciki. Zapraszamy do
zapoznania się z niektórymi z nich ;)
“Nie ma litości dla frajerów”
“Najgorsze są pierwsze trzy lata... na pierwszym
-Czy u Pana studenci na egzaminach ściągają ?
roku”
-Nie muszą ściągać, dlatego, że ja pozwalam mieć
,,Kanapka Studenta? Chleb posmarowany nożem”
wzory napisane przez siebie.
-Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Zamknąć
drzwi za sobą?
,,Jak będziecie chcieli popełnić samobójstwo to nie
-Tak, od drugiej strony.
rzucajcie się pod pociąg bo inni ludzie spóźnią się
“Szanuję ludzi, którzy walczą z rozumem”
przez was do pracy”
„Proszę państwa mamy pewien problem, a
- Proszę odpalić youtube.
mianowicie ja państwa bardzo lubię co bardzo
- Nie mam internetu w telefonie...
utrudnia mi w prowadzeniu zajęć”
- Nieprzygotowany jest pan do zajęć!
“Autobus w Egipcie śmierdzi jak w Mecie podczas
“Człowiek nie wielbłąd. Nie może raz się napić i
Juwenalii”
pracować cały tydzień. Odwrotnie. Człowiek przez
- Skąd Pan wziął te brednie?
tydzień może pić i nie pracować”
- Z Pani książki
- A więc to plagiat, zaliczenia nie ma
Potraficie zgadnąć kogo cytujemy? :)
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Sitges jako stolica LGBT i wiecznej zabawy
Sitges to urocze miasto tylko godzinę drogi od Barcelony w samym sercu Costa Dorada.
Jednak to nie tylko piaszczyste plaże, błękitne morze i piękne widoki
przyciągają tutaj co roku masę turystów. Co w tym miasteczku jest takiego wyjątkowego?
Jako twierdza kontrkultury, Sitges na tle innych miast
wyróżnia się niesamowitą akceptacją wszystkich
orientacji seksualnych. Tętniące życiem kulturalnym
Sitges stało się swoistym bastionem dla LGBT. Co
więc przyciąga ich do tego regionu Hiszpanii?
Oprócz akceptacji i wzajemnego życia w zgodzie,
przede wszystkim festiwale. To właśnie tutaj odbywa
się jeden z najważniejszych festiwali LGBT. Gay Pride
Sitges to wyraz akceptacji. Nikogo nie dziwi całująca
się para mężczyzn czy kobiet albo facet przebrany w
damskie ciuchy. To jest tutaj normalne.
Ten właśnie festiwal przyciąga tylu turystów z
całego świata. Kilka dni ciągłych koncertów, parad,
pochodów i bali maskowych. Poniekąd świadectwem
otwartości tego miejsca dla homoseksualistów jest
specjalnie przygotowany plan miasta dostępny w wielu
jego regionach. To właśnie na nim umieszczone są
kluby gejowskie czy rozpiska wydarzeń takich jak Gay
Pride. Tłumy przyjeżdżają, żeby wspólnie bawić się,
świętować w typowo hiszpańskiej atmosferze i litrach
alkoholu. Późnym wieczorem odbywa się parada.
Tłumy mężczyzn przebranych w damskie fikuśne
stroje, półnagie, skąpo ubrane lesbijki, roznegliżowani
geje oraz ludzie przyglądający się temu z bliska. Część
z nich dołącza do parady i bawi się razem z resztą,
niekiedy do 5 rano.
Nie tylko Gay Pride przyciąga tutaj turystów, lecz

także inny letni festiwal, czyli Fiesta Mayor. Co roku
organizowany jest on z coraz większą dbałością
o szczegóły. Kilka dni beztroskiej zabawy potrafi
dać człowiekowi szczęście. Ognie parady smoków
czy koncerty na plaży, sprawiają, że chcemy jak
najszybciej wyjść z domu i uczestniczyć we Fieście.
Najbardziej widowiskowe w Fiesta Mayor, są
piramidy z ludzi, gdzie na samym czubku stoi małe
dziecko. Wieńczącym wydarzeniem są ziejące
ogniem i fajerwerkami smoki prowadzące turystów
na największy i najbardziej okazały pokaz sztucznych
ogni. Tysiące ludzi siedzących na kocach nad samym
brzegiem morza i sztuczne ognie puszczane z małych
łodzi na morzu, okalające kościółek na skałce. Takie
widoki pozostaną na długo w pamięci. Właśnie to
sprawia, że miasto to ma swoich wiernych fanów,
którzy wracają tam od lat. Miasto to stało się nie tylko
metropolią zabawy, ale także stolicą gejowską.
Czy tak jest cały czas? Nie. Późną jesienią miasto
wymiera. Sezonowość sprawia, że najwięcej osób
wyjeżdża do wielkich miast takich jak Barcelona,
w poszukiwaniu zimowej pracy. Na wiosnę miasto
to znowu odżywa i jest tętniącym życiem nocnym
miastem.
Paulina Kowalczyk
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Podróż za fałszywy uśmiech
Snując się po lotnisku, niczym zombie, szukałam w sobie jakichkolwiek emocji. Odrazy,
gniewu, nawet smutku. Jednak jedyne co czułam to otępienie. Dopiero kiedy uśmiechnięta
Kobieta Z Odprawy rzuciła standardowym “How are you?” coś we mnie pękło. Pierwsze
popłynęły słowa. Napastowanie, próba wymuszenia, szamotanina, ucieczka. Ochrona, która
wpakowała mnie do taksówki kierowanej przez oprawcę. A on… Przez cały czas kobieta
uśmiechała się i kiwała głową. Kiedy skończyłam wyrzucać z siebie potoki słów ucieszyła się,
że miałam udany pobyt. Po policzku spłynęła wreszcie pierwsza łza. Po niej nadeszły kolejne
i pojawiły się pierwsze emocje.
„Wyobraźmy sobie taką sytuację” mówi psycholog
dr Joanna Basiaga-Pasternak. „Samotna turystka
wyjeżdża w nieznane sobie miejsce. Nawet osoba
odważna na co dzień, może w takiej sytuacji czuć
się i wyglądać na nieco zagubioną. Sprawdza mapę
lub zerka w telefon, rozgląda się niepewnie, może
się pyta kogoś o drogę. Jeśli ma nieszczęście spotkać
na swojej drodze potencjalnego sprawcę, ten od razu
zauważy, że jest turystką.” W okresie letnim wzrasta
ilość napaści na tle seksualnym. Często ofiarami są
turystki. Przez ich zagubienie, nieznajomość innej
kultury i często skąpy ubiór, sprawcy jest łatwiej
dokonać przestępstwa bez ponoszenia konsekwencji
czynu. Wiele kobiet po powrocie z podróży zostawia
bowiem problem za granicą. W konsekwencji oprawca
nie jest zgłaszany i dalej stanowi zagrożenie.
Niestety rozpoznawanie gwałciciel i ludzi im
podobnych wcale nie jest proste. A kobieca intuicja
może zawodzić. „Sprawcy przestępstw to często osoby
wyglądające naprawdę sympatycznie czy atrakcyjnie”
informuje psycholog. A co sprawia, że osoby
wyglądające przyjacielsko posuwają się do przemocy?
Między innymi różnice kulturowe. Oraz choroby.
Przecież nikt zdrowy na umyśle nie znęca się nad
ludźmi. „Niektórzy czerpią satysfakcję z poniżania
ofiary, z poczucia siły, jaką mają w momencie

popełniania przestępstwa, ze strachu ofiary często w
innych sytuacjach bywają osobami słabymi i w ten
sposób próbują “nabrać znaczenia”, dowartościować
się. Mają kompleksy, często dotyczące swojej roli jako
mężczyzny. Są to dewianci, osoby zaburzone.”
Każda z nas może sobie teraz zadać pytanie, co
robi by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niektóre
studentki AWFu chodzą na zajęcia z samoobrony,
inne nie podróżują w pojedynkę. Część wysyła swoją
lokalizację do rodziny i utrzymuje z nią stały kontakt.
Robią to w obawie przed spotkaniem agresywnych
osób, napaściami oraz gwałtami.
A co ty robisz?

Jesteś przygotowana
w razie “W”?
Kiedy jednak staniemy się ofiarami to jedno jest
pewne. Pomimo tego, że zbieranie dowodów, danych
oprawcy i zgłaszanie tego na policję jest co najmniej
dołujące, to warto podjąć działanie. Jeśli nie życzymy
nikomu podobnych wrażeń, zgłośmy przestępstwo.
Może uda się wtedy ocalić od złych wspomnień kilka
osób?
Lilka Marszołek
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Z ŻYCIA STUDENTA
Couchsurfingowa wpadka

Powietrze przeszył przeciągły gwizd. Wywróciłam oczami i nawet nie spojrzałam w
tamtą stronę. To tylko kolejny pijany facet. Mężczyźni patrzyli, gwizdali i komentowali.
Nic dziwnego. Przed chwilą wybiła północ a my przemierzałyśmy dzielnicę prostytucji w
piżamach. Całości dopełniały turystyczne plecaki, które dźwigałyśmy na plecach. Wypuściłam
wolno powietrze i spojrzałam w niebo. Tak to czasami jest, gdy sprawy wymykają się spod
kontroli.
-CouchSurfing? - Monika spojrzała na mnie
sceptycznie. - Jesteś pewna?
-Oczywiście - odpowiedziałam z energią. - Świetna
sprawa. Możesz głębiej poznać daną kulturę, język i
mentalność. Mieszkasz u lokalnych ludzi. Możesz z
nimi rozmawiać o życiu w danym miejscu i uczyć się
języka. Jak byłam w Budapeszcie to host oprowadził
nas i przyrządził gulasz węgierski. A my usmażyłyśmy
placki ziemniaczane. Taka wymiana kulturowa.
Mam same pozytywne wspomnienia związane z
CouchSurfingiem.
- Ale sprawdziłaś go? - Nie wydawała się być
przekonana.
To było trudne pytanie. Zawsze sprawdzam
CouchSurferów. Czy był sprawdzony? Tak. W jaki
sposób? Na to pytanie nie potrafiłam odpowiedzieć.
Napisał do mnie, kiedy już od trzech dni spałam
półtorej godziny dziennie i to nie ciągiem. Delikatnie
mówiąc byłam zmęczona. Im bardziej starałam się
przypomnieć sobie szczegóły dogadywania się z
Mounirem, tym bardziej wiedziałam, że nic z tego nie
będzie.
- Tak- odpowiedziałam z lekko wymuszonym
uśmiechem. Byłam prawie pewna, że to co mówię jest
prawdą.
W końcu co złego może się stać?
Tajlandia przywitała nas gwarem ulicy, zapachami
stoisk z jedzeniem, słońcem i kompletnym
zagubieniem. Stałyśmy pomiędzy 7-eleven a
wypożyczalnią motorów trzymając w rękach
prowizoryczną mapkę. Według niej powinnyśmy
znajdować się przed wejściem do mieszkania Mounira.
Zamiast tego otaczały nas liczne bary z długonogimi
tajkami.
-Zgubiłyśmy się? –spytała Monika.
Obróciłam mapkę. Punkt uparcie nie chciał zmienić
swojego położenia. Byłyśmy we właściwym miejscu.
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-Lika?- usłyszałyśmy niespodziewanie.
Spojrzałyśmy za siebie. Szedł do nas czterdziestoletni
mężczyzna z rzednącymi włosami, orlim nosem i
kaczym chodem. Nadrabiał za to wielkim uśmiechem.
Pojawił się na jego twarzy, kiedy kiwnęłyśmy
potakująco głowami. Mounir nas odnalazł.
-Do domu jest tylko jeden klucz i mam go japoinformował nas przed drzwiami. – Ale bez obaw,
będziecie mogły wyjść i wrócić w każdym momencie.
Wystarczy zrobić tak - pokazał nam, w jaki sposób
trzeba manewrować palcami przy zamku, by tylko
wyglądał na zamknięty. – Szybko załapiecie.
Wpuścił nas do środka. Znalazłyśmy się w
pedantycznej i opustoszałej przestrzeni. Kuchnia
wyglądała na nieużywaną. Żadnych brudnych
naczyń w zlewie, pudełek po płatkach śniadaniowych
na stole, czy produktów w lodówce. Pokoje były
ponumerowane, każdy miał swoją łazienkę, lodówkę
i telewizor. Wszystkie, oprócz jednego, były wolne.
Mogłyśmy wybrać, w którym chcemy zamieszkać.
Czułam się mało komfortowo. Byłam gotowa na
spanie na podłodze, ewentualnie na kanapie. W czyjejś
prywatnej przestrzeni. Tymczasem dom Mounira
wyglądał lepiej niż hostel, w którym spędziłyśmy
ostatnią noc.
-Długo tu mieszkasz? – spytałam.
- Będzie z miesiąc- stwierdził Mounir z uśmiechem.
– Nie jestem z Tajlandii. Pochodzę z Izraela, ale
urodziłem się w Anglii. Głównie mieszkam w
Kanadzie.
-Muszę iść do sklepu, pójdziecie ze mną?Zaproponował nasz host.
Skonsultowałyśmy się. Jasne, nie ma sprawy.
Po wyjściu z domu przywitał się z facetami sprzed
baru. Przedstawił nas i zaznaczył, że zostajemy na
noc. Po czym płynnie przeszedł na tajski.
Jak to możliwe, że po miesiącu osoba mówi
komunikatywnie w nieznanym wcześniej języku?
W sklepie kupił paczkę ciasteczek, której nie otworzył.
Odcinały się na tle pustego i nieskazitelnego stołu.
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Zapikała komórka. Mounir przeczytał wiadomość
wyraźnie ucieszony.
- To moja koleżanka od seksu -wyjaśnił z zadowoleniem
w głosie. Widząc nasze miny dodał- Spokojnie, w tym
roku już będzie pełnoletnia. Od kilku lat spotykamy
się na numerki. Ma chłopaka, ale jest z Kanady. Tam
tak można. Nikogo nie dziwi taka sytuacja. Poznałem
ją kiedyś na CouchSurfingu.I zaczął nam opowiadać o swoim podejściu do
seksu. Przestał kiedy zobaczył nasze nastawienie.
Wyjaśniłyśmy mu, że w Polsce to tak nie działa. I jest
przestępstwem współżycie z dziewczyną, która ma
czternaście lat. Nie wydawał się ani trochę speszony.
- Dzisiejszej nocy nie będzie mnie w domu – przyznał
się host. – Mam koleżankę, która zgodziła się odprawić
nade mną specjalne rytuały. Coś jak Voodo i inne
tajemne sztuki. Będę w trakcie zażywał grzybki i inne
substancje – zachichotał. – Przeniosę się do innego
uniwersum.
Nie podzielałyśmy jego zachwytu nad jedzeniem
nielegalnych i nieznanych substancji.
Siedziałyśmy z Moniką na idealnych łóżkach w
idealnym pokoju. W domu panowała cisza. Byłyśmy
same.
- Podsumujmy - powiedziałam powoli. - jesteśmy
w domu, który wygląda jak hotel. Jakby nikt w nim
nie mieszkał. Drzwi się nie zamykają. A nasz host
pojechał zażywać grzybki halucynki tuż po tym jak
przed barem z prostytutką przedstawił nas i zaznaczył,
że zostajemy na noc.
Powoli trawiłyśmy informacje dodając dwa do dwóch.
- Potrafi rozmawiać po tajsku, chociaż mieszka
tu dopiero od miesiąca i nigdy wcześniej nie miał
styczności z Tajlandią. Nie mówiąc już o jego
nastawieniu do seksu.
- Do tego w kuchni są kamery - skrzywiła się
Monika. Spojrzałam na nią z przerażeniem. Tego nie
zauważyłam.
- Na CouchSurfingu napisał, że dołączył do
społeczności po to, by przyjmować ludzi powiedziałam cicho. - Ale nie ma żadnych referencji.
Sprawdziłam tę informację dopiero, kiedy Monika

poszła się myć.
- A od kiedy jest na stronie?- Spytała zaniepokojona.
Sprawdziłyśmy. Od kilku lat.
Spojrzałyśmy na siebie. To nie było możliwe, by po
kilku latach nie mieć żadnych referencji. Nada.
- Spierdzielamy -podjęłyśmy jednogłośnie decyzje.
To nie była zwykła ucieczka. To było spierdzielanie.
Nie była to głupia decyzja. Zbyt dużo rzeczy się nie
zgadzało. Głupio by było, gdybyśmy zostały pomimo
licznych znaków, że coś się nie zgadza.
Spakowałyśmy rzeczy w trybie ekspresowym i
wyleciałyśmy najszybciej jak mogłyśmy z domu. I
tak oto znalazłyśmy się na ulicy wygwizdywane przez
facetów. W głowie panował zamęt, ale w sercu spokój.
To była dobra decyzja.
A czy poleciłabym CouchSurfing? Zdecydowanie
tak. Uważam, że jest to świetna sprawa. Jedno z
najbardziej dostępnych narzędzi do poznania świata
i ludzi. Spotkane w ten sposób osoby wspominam z
błyskiem w oku. Tyle się od nich dowiedziałam. I tyle
przygód przeżyłam. Gościnność z ich strony była nie
do opisania.
Lilka Marszołek
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WYDARZENIA
Juwenalia 2019

Juwenalia to coroczne święto każdej z
uczelni, odbywające się przed sesją
studencką jako naładowanie energii przed
najcięższym czasem dla nas - studentów.
Ten okres na naszej uczelni przypadł w dniach od 20
do 24 Maja.
Całe nasze święto rozpoczęło się w poniedziałek
wieczorem na turnieju bowlingowym w pobliskiej
galerii. Czas ten upłynął w atmosferze nie tylko
rywalizacji, ale także jako przyjemny wieczór w
gronie znajomych.
Sportowe Święto naszej Uczelni jak zwykle przyciąga
wiele chętnych do udziału i rywalizacji sportowej.
Podczas pierwszego dnia zmagań czyli we wtorek
21 maja 2019 roku w grach zespołowych mogli
zmierzyć się Pracownicy Uczelni/Absolwenci kontra
Studenci (reprezentacje Uczelni) w następujących
dyscyplinach:
- koszykówka
- piłka nożna
- piłka ręczna
- piłka siatkowa
Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich
zawodników, trenerów, absolwentów i studentów,
którzy wzięli udział w pierwszym dniu Święta Sportu
AWF Kraków 2019!
Miejmy nadzieję do zobaczenia za rok!
W drugim dniu Święta Sportu AWF Kraków
towarzyszyła wszystkim również wspaniała atmosfera!
Pogoda nie rozpieszczała i chwilowy deszcz nie
przeszkodził w rozgrywkach w piłkę nożną jak i w
zawodach na stadionie LA.
Po ‘’Fecie’’ Sportowej nastąpił czas na oficjalne otwarcie
naszych AWF’skich Juwenalii. Nasz Prorektor ds.
Studenckich Prof. Dr. Hab. Andrzej Klimek wygłosił
mowę, która poruszyła serca niejednego studenta
naszej uczelni.
A co było później? Namiot rozstawiony na terenie
uczelni tego wieczoru przyciągnął tłumy studentów
głodnych iście studenckiej atmosfery, którzy dobrze
bawili się do samego rana.
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Dzień kolejny rozpoczął się (a może jeszcze się nie
zakończył) biegiem kowala,
a także zaproszona drużyna Kraków Dragons zagrała
mecz w Quidditcha.
Chociaż sport ten wywodzi się z serii o młodym
czarodzieju, stał się on jednak sportem o
skomplikowanych międzynarodowych zasadach.
Sporo emocji wywołały także Bubble ball (Mecz w
sferycznych kulach) i to co studenci lubią najbardziej
- FLANKI.
Po rywalizacjach we flanki, w namiocie odbyło się
Fluo Party 2000 z DJ Rymu na czele.
Po ciężkiej nocy nastał ostatni dzień. Dla części z nas
ciężka była pobudka o 9:00 i wyjście w sportowych
strojach i humorach na Korowód. Nasza najmilsza
studentka i jednocześnie Najmilsza Krakowa, Krysia
Karolczykova, wzniosła w górę klucz do bram
Krakowa- oficjalnie potwierdzające fakt, iż Krakowem
rządzą Studenci.
Po tak barwnym i aktywnym korowodzie nastał czas
na chill i na ostatnie Retroparty, na które tłumnie
przybyli poprzebierani w różne stroje studenci. Jak
widać wszystko co dobre szybko się kończy, więc
zostaje nam życzyć OBY do zobaczenia za rok!
Mikołaj Opach

Inauguracja Roku Akademickiego 2019

Juwenalia

Festyn o uśmiech dziecka

