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ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
„Mieliśmy początkowo zaplanowany większy 
budżet, ale w końcu wyszło, że mamy tylko ok. 40 
euro na osobę. Byliśmy tam 2 tygodnie. Podróżo-
waliśmy głównie autostopem i spaliśmy w namio-
tach. Przy granicy słowackiej mieliśmy kryzys, 
ponieważ …… „
Więcej na stronie 10

„Organizatorzy i Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski zdecydowali się na to miejsce, aby 
ukazać w jaki sposób miejsce to wychodzi 
z …...” Więcej na stronie 8
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awfchannel.pl/

redakcjapulsawf@gmail.com +48 784560077

Kim jesteśmy? 
 
Jesteśmy grupą przyjaciół i znajomych. Chociaż każdy z nas jest 
z innego wydziału i roku, to połączyły nas PASJE. Powstaliśmy 
z myślą o rozwijaniu własnych zainteresowań i umiejętności, oraz 
zdobywaniu doświadczenia. 
Naszą ekipę AWF Channel tworzą ludzie z pasją do fotografii, 
kamery, grafiki, dziennikarstwa oraz pisania. Budujemy trwałe 
relacje i Inspirujemy sie wzajemnie do rozwijania samych siebie, 
Wykonujemy relacje z różnego rodzaju eventów uczelnianych, 
rozwijamy się w mediach społecznościowych tworząc Flasha 
i spoty, ale także reaktywujemy gazetkę uczelnianą Puls AWF. 
Współtworzymy wizerunek naszego pięknego AWF i jesteśmy 
wszędzie tam,  gdzie coś się dzieje. 

Władze Uczelni

       

Pozostańmy w kontakcie
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 Po raz pierwszy w Akademickich Mistrzostwach Małopolski w Futsalu Kobiet nasza reprezentacja AWF 
Kraków wywalczyła MISTRZOSTWO AMM!!! 
Kobiece piłka nie była aż tak bardzo popularna i Akademickie Mistrzostwa Małopolski w Futsalu kobiet rozegrano 
pierwszy raz dopiero 6 lat temu, w roku akademickim 2013/2014.
 Oczywiście w rozgrywkach zawsze brała udział nasza uczelnia, ale niestety nigdy do tej pory nie zdobyła I 
miejsca. Za to niepokonaną drużyną były zawodniczki AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Występujące na ligo-
wych parkietach wielokrotnie zdobywały Mistrzostwo Polski grając w Ekstralidze Futsalu Kobiet. Tym większa jest 
satysfakcja z wygranego meczu Akademickich Mistrzostw Małopolski (AWF1- 0 UJ) i przerwanie passy UJ pierw-
szy raz od 6 lat
 Podsumowując do rozgrywek 2019/2020 zgłosiło się 8 Uczelni. Zgodnie z regulaminem liga rozgrywana 
jest w systemie „każdy z każdym” w I rundzie. 
- Mecze odbywały się na krakowskich uczelniach od listopada. Chociaż zostało jeszcze kilka spotkań do rozegra-
nia, już nic nie odbierze zwycięstwa naszej wspaniałej drużynie. 

Przedstawiamy wyniki spotkań:
AWF Kraków - UEK 4 - 1 (2-1)
AWF Kraków - PWSZ Tarnów 3 - 2 (2-0)
CM UJ - AWF Kraków 3 - 9 (1-3)
AGH - AWF Kraków 1 - 3 (0-2)
AWF Kraków - PK 9 - 1 (4-0)
AWF Kraków - UJ 1 - 0 (0-0)
UP - AWF Kraków 1 - 2 (0-1)
Reprezentacja AWF Kraków w Futsalu kobiet:
Cieślik Magdalena, Czachurska Milena, Dudziak Kornelia, Dziadkowiec Maria, Grzegórzek Gabriela, Jankowska 
Agnieszka, Kaźmierowska Barbara, Kuś Joanna, Machnica Aleksandra, Maciaś Anna, Szczepańska Paulina, Wę-
glarz Zuzanna, Żak Angelika, Zelek Justyna, Łoboz Julia, Moćko Iwona, Rajczak Katarzyna, Sztuka Katarzyna,
Trener: dr Renata Tokarz
Kierownik drużyny: Klaudia Kubaszek
 AWF Kraków staje więc dumnie na I miejscu podium AMM w Futsalu kobiet i na pewno będzie świętować 
na podsumowaniu klasyfikacji końcowej.
Wielkie gratulacje dla całej drużyny, dla Pani Trener dr Renaty Tokarz, która wspiera i motywuje drużynę od po-
czątku jej powstania. Życzymy dalszych sukcesów!!! 
             

WIELKI SUKCES NASZYCH FUTSALISTEK

~Kinga Tabor
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 Miejscowość Kluszkowce przez dwa dni 
gościła zawodników krakowskich uczelni, w ramach 
Akademickich Mistrzostw Małopolski. 8 stycznia na 
trasie przy ośrodku Czorsztyn-Ski Kluszkowce odbyły 
się zawody w snowboardzie, a dzień później do ry-
walizacji przystąpili narciarze. Choć warunki atmos-
feryczne przez te dwa dni różniły się, począwszy od 
mroźnej ale słonecznej środy po chłodny, deszczowy 
czwartek nie zaskoczyły organizatorów, którzy byli 
w stanie odpowiednio przygotować trasy.

 W środę 8.01.2020 r. odbyły się AMM 
w Snowboardzie. Bezkonkurencyjny okazał się 
Mikołaj Rutkowski- student AWF Kraków, I roku, ki-
erunku TiR! Mikołaj deklasując rywali wygrał zawody 
w snowboardzie zarówno w gigancie jak i w slalomie 
zostawiając w tyle innych zawodników. Czyżby młody 
zawodnik był następcą Oskara Kwiatkowskiego- 
naszego absolwenta, złotego medalisty Uniwersjady 
2019 i zawodnika kadry polski w snowboardzie, który 
w tym roku już dwukrotnie stanął na podium Pucha-
ru Świata? Czas pokaże a za Mikołaja trzymamy moc-
no kciuki! Wśród Pań walka o podium była zacięta. 
III miejsce w slalomie wywalczyła Paulina Majerczyk- 
nasza studentka III roku, kierunku Sport, a w gigancie 
zajęła również wysokie IV miejsce. 
W klasyfikacji drużynowej mężczyźni zajęli II mie-
jsce, przegrywając tylko 1 punktem z Politech-
niką Krakowską. Nasze dziewczyny niestety tuż 
za podium zdobywając w klasyfikacji drużynowej 
IV miejsce. W zawodach uczestniczyło 40 zawod-
niczek oraz 38 zawodników z małopolskich uczelni. 
Reprezentacja AWF Kraków w Snowboardzie: 
Kobiety: Paulina Majerczyk, Maria Ciszek, Justy-
na Strojek, Maria Prusik, Natalia Widlińska 
Mężczyźni: Mikołaj Rutkowski, Przemysław Zwar-
doń, Dawid Rząca, Dominik Gach, Krzysztof Piskorz.

 We czwartek 9.01.2020 r. w Kluszkowcach od-
były się AMM w Narciarstwie Alpejskim. Zawod-
nicy reprezentacji Uczelni AWF Kraków startowali 
podobnie jak snowboardziści w dwóch konkurenc-
jach: slalom gigant i slalom zajmując drużynowo 
I miejsce w klasyfikacji drużynowej mężczyzn i II 
miejsce w klasyfikacji drużynowej kobiet AMM! 
Najliczniejszą ekipą na zawodach była właśnie nasza 

Uczelnia. A jeszcze za tym szły wspaniałe wyni-
ki w klasyfikacji indywidualnej, więc apetyt rośnie 
w miarę jedzenia i czekamy na kolejne medale tym 
razem na AMP! W narciarstwie jest zawsze zacięta 
rywalizacja i fajna atmosfera. Na stoku widać zaan-
gażowanie i słychać doping koleżanek i kolegów 
z każdej uczelni. Ale podczas zawodów dla każdego 
sportowca chodzi wyłącznie o dobry wynik. I takimi 
mogą się pochwalić nasi reprezentanci, którzy 
zdobyli:
I miejsce Maciej Regiel (III WF) - slalom 
II miejsce Norbert Wróbel (I WF) - slalom 
III miejsce Maciej Regiel (III WF) - slalom gigant 
IV miejsce Alicja Stanaszek (IIr IIstopnia Fizjotera-
pia) - slalom 
IV miejsce Antoni Dulczewski (I WF) - slalom gi-
gant
Oczywiście pozostali zawodnicy również spisali się 
wspaniale o czym świadczą wysokie miejsca w 
klasyfikacji drużynowej.  
Reprezentacja AWF Kraków w Narciarstwie:
Kobiety: Ania Nowak, Justyna Kłos, Olka Gurba, Mar-
ysia Kubasiak, Dominika Lignar, Alicja Stanaszek, 
Justyna Tomczyk, Agnieszka Starowicz, Zuza Bachle-
da-Szeliga, Weronika Gazda , Aleksandra Kwiatkows-
ka
Mężczyźni: Piotrek Słomiński, Wadim Czaja, Maciej 
Dziedzic, Konrad Saletnik, Przemek Zwardoń, Ma-
ciek Regiel, Antek Dulczewski, Norbert Wróbel, Filip 
Storożuk, Wojtek Macheta, Michał Nogaj
Opiekunem drużyn zarówno w snowboardzie jak 
i w narciarstwie jest mgr Kinga Tabor Koordynator 
ds. Sportu Akademickiego AWF w Krakowie.
Wielkie brawa dla naszych studentów! Pozostaje ty-
lko czekać na kolejne występy naszych zawodników 
i życzyć powodzenia na Akademickich Mistrzos-
twach Polski oraz do zobaczenia na XVIII Zawodach 
o Puchar Rektora AWF w Krakowie w Narciarstwie  
i Snowboardzie, które odbędą się już 29.02-1.03.2020r.

     Kinga Tabor

SPORT

Akademickie Mistrzostwa Małopolski w Narciarstwie Alpejskim i 
Snowboardzie- Kluszkowce 8-9.01.2020 r.

~Kinga Tabor
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Hurling- hokej na sterydach
 Opisywany jako hokej na sterydach, połącze-
nie sportu z zabijaniem. Jedna z najszybszych, naj-
niebezpieczniejszych i najstarszych gier zespołowych 
na świecie. Czym jest hurling, jakie panują w nim 
zasady i czemu związany jest z Polską reprezentacją 
piłki nożnej? 
Dawno, dawno temu…
 Legenda głosi, że gdy światem rządzili bogo-
wie na zielonej, irlandzkiej wyspie narodziła się Gra. 
Wymagająca i trudna. Będąca częścią szkolenia wo-
jowników, wspomagająca ich w walce. Herosi, tacy 
jak Cu Chulainn, zabijali kijami do hurlingu. Łamali 
nimi karki przeciwników. Na wsiach Gra odznaczała 
się szczególną okrutnością. Mało w niej było zasad, 
za to dużo przemocy. Hurling opisywany był jako 
„dziki”. W takiej też formie utrzymywał się najdłużej.
Irlandzki dowód tożsamości
 Gra stała się nieodłączną częścią życia prze-
ciętnego Irlandczyka. Setki lat okupacji angielskiej 
sprawiły, że to właśnie sport stał się ich znakiem roz-
poznawczym. Gracze przysięgali, że nigdy nie będą 
brali udziału w rozgrywkach innych niż irlandzkie. 
Zasada ta była restrykcyjnie przestrzegana. Kiedy 
w 1938 roku prezydent Douglas Hyde postanowił 
zagrać z polską reprezentacją w piłkę nożną, został 
wyrzucony z GAA, organizacji zrzeszającej irlandz-
kich graczy.
Hurling od podstaw
 Wykluczenie z GAA jest dużym ciosem dla 
Irlandczyka. Hurling jest sportem, w którym nacisk 
kładzie się na więzi z drużyną. Każdy klub powinien 
być wspólnotą i domem. Otwartym dla wszystkich, 
niezależnie od płci, wieku czy zamożności. W GAA 
nikt nie pobiera pieniędzy za swoją pracę. Trenerzy i 
medycy są wolontariuszami. A dochód ze sprzedaży 
biletów przeznaczony jest na utrzymanie klubów. 
Obecnie znajduje się ich w Irlandii ponad dwa tysią-
ce, a liczba ta stale rośnie. 
200 km/h
 Z taką prędkością leci piłka do hurlingu, soli-
tar. Może ona zostać odbita w powietrzu specjalnym 
kijem, hurleyem, bądź złapana w rękę. Jeśli piłka 
spadnie na boisko to trzeba ją podnieść za pomocą 
hurleya. Oprócz tego piłką można serwować, niczym 
w siatkówce. Obowiązkowym ekwipunkiem gracza 

od 2010 roku jest kask. Hurling jest grą kompakto-
wą, a złamanie na kimś hurleya nie jest uznawane za 
faul. Tak samo jak wbiegnięcie z pełną prędkością 
na osobę trzymającą piłkę. W Irlandii już od XVII 
w. można było się ubezpieczać na wypadek kontu-
zji, poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
podczas Gry. Dla osoby z zewnątrz hurling jest 
połączeniem kilku sportów: hokeja, baseballu, rugby, 
siatkówki i piłki ręcznej.
Krew, pot i łzy
 Hurling rozgrywa się na boisku o wymiarach 
145x85 metrów. Jest to powierzchnia większa niż 
do gry w piłkę nożną. Dlatego zawodników też jest 
odpowiednio więcej, aż piętnaście w każdej druży-
nie. Mecz trwa po 70 minut na intercounty level i 
60 minut na club level. Przez 80% zawodów, czyli 55 
minut podczas 70 minutowego meczu, zawodnicy 
pracują na 80% HRmax. Mówi się, że hurling jest 
jedną z najbardziej wymagających gier. 
GAA dla wielu jest nie tyle sportem, co sposobem 
na życie. Mieszkając w Irlandii każdego dnia mija 
się ubłoconych ludzi wracających z treningu. Dzieci 
w parku biegają z hurleyami i ćwiczą podania. W 
barach puszczane są powtórki z meczy. Przy wjaz-
dach do miast i wsi są wystawione tablice z lokalną 
reprezentacją w GAA. W wielu oknach wywieszone 
są godła drużyn. W sklepach z pamiątkami można 
kupić miniaturowe hurleye. Hurling był, jest i będzie 
istotną częścią irlandzkiego życia. Razem z imigran-
tami rozprzestrzenia się na coraz większym terenie. 
W hurling można grać od USA po Australię. Może 
już wkrótce zawita do Polski? 
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ODDZIAŁ ROZWOJOWY

SOR - Studencki Oddział Rozwojowy

   Rozpoczynamy nowy rok - 2020. Ten symbo-
liczny przełom dla wielu z nas jest czasem obierania 
nowych celów, podejmowania nowych decyzji. “Po-
stanowienia noworoczne” , “Nowy rok nowa ja” czy 
“Jaki Sylwester, taki cały rok”. Te co roku wypowia-
dane sformułowania, mające na celu zmotywowanie 
wypowiadającego lub odbiorcę do wprowadzania 
dobrych zmian w życiu, mogą, źle zinterpretowane, 
przynieść wręcz odwrotny skutek.  
 Jak zatem sprawić, by postanowienia nie 
pozostały wyłącznie noworoczne? Jak w nowym roku 
nie zmieniać się w kogoś innego, a stać się lepszą 
wersją siebie? Oraz jak pozwolić Sylwestrowi być 
tylko wydarzeniem lub solenizantem i zdjąć z nie-
go presję, idącą za tak dużą odpowiedzialnością, za 
dalsze losy niewinnych, chcących świętować, osób?
 Przede wszystkim warto usiąść choć na chwi-
lę z kartką papieru oraz czymś do pisania i zastano-
wić się w jakich obszarach życia czujemy się dobrze, 
a jakie sprawiają nam trudności.
To pomoże dalej określić czy, i wtedy co, chcemy 
doskonalić lub  wprowadzić do naszego dotychcza-
sowego życia. Następnie w ważnych dla nas sferach 
zlokalizować nasze obawy i dążenia. Mówiąc inaczej, 
co chcemy osiągnąć a czego wolelibyśmy uniknąć. 
 Na jasnym przykładzie akademickim, moż-
na by powiedzieć, że idąc na studia, chcemy posiąść 
nową wiedzę, podnieść swoją atrakcyjność na rynku 
pracy, poznać nowych ludzi, lub po prostu “mieć 
jakiś papier”. Do obaw można by pewnie w wielu 
przypadkach zaliczyć niepewność tego czy sobie 
poradzę, czy się nadaję, czy zdam  sesję, czy jest po 
tym jakaś praca... itd. Większość z nas nie ma jedne-
go celu lub obawy. Często na decyzję składa się walka 
wielu marzeń i lęków. Jej wynik determinuje finalnie 
to czego się podejmujemy i (co zwykle ważniejsze), 
w czym uda nam się wytrwać. Pomysły i marzenia 
są iskrą zapalającą ogień. Potrzebujemy motywacji 
by zacząć. Ale jeżeli nie podejmiemy konkretnych re-
gularnie wykonywanych działań spójnych z naszymi 
dążeniami, może w pewnym momencie zabraknąć 
paliwa lub tlenu i ogień zgaśnie. 
 Twoim paliwem niech staną się konkretne 
postanowienia i działania, które podejmiesz. Tlen to 
to co będzie Cię motywować. Przede wszystkim cel, 

który naprawdę chcesz osiągnąć, dodatkowo po-
szczególne etapy jego realizacji, które dadzą sygnał, ż
jesteś na dobrej drodze i w końcu osoby, które mogą 
wesprzeć Twoje dążenie. Dlatego, kiedy ustalisz już 
na czym Ci zależy, rozejrzyj się po okolicy. Prze-
analizuj otaczające Cię możliwości. Przeprowadź 
wewnętrzną “burzę mózgu” i pomyśl, jak najlepiej 
możesz zacząć tu gdzie jesteś, z tym co masz. Wy-
szukaj miejsca, wydarzenia, grupy, które pomogą Ci 
rozwinąć się w interesującym dla Ciebie obszarze. 
Następnie zaplanuj i zapisz w kalendarzu, notatniku 
lub w formie powiadomienia w telefonie, ile czasu 
w tygodniu na to przeznaczysz. Bądź precyzyjny 
ustal w które dni, i w jakich godzinach chcesz rozwi-
jać wybraną sferę. Nie rób w tym czasie nic innego.  
 Jeżeli z dotychczasowych doświadczeń wiesz, 
że mimo to, ciężko Ci będzie wytrwać, znajdź ko-
goś z kim razem możecie pracować nad podobnym 
celem. Na pewno jest ktoś, kto tak jak Ty, chciałby 
zacząć regularnie ćwiczyć na siłowni, podróżować, 
śpiewać, chodzić po górach, nauczyć się nowej 
techniki masażu lub programowania, robić zdjęcia, 
regularnie czytać, rozwinąć firmę lub społecznie 
zmieniać świat. Każdy z nas jest wyjątkowy, jednak 
w tej unikalności, bez wątpienia,  ktoś mógł wpaść 
na podobny pomysł i szuka osoby , z którą może 
zacząć. 
 Jeżeli jednak nie. Jeżeli żadna grupa, orga-
nizacja, ośrodek sportowy, dom kultury, firma, koło 
czy szkoła w okolicy, w Googlu ani na Facebooku, 
nie posiada tego czego szukasz, może to czas by sa-
memu zainicjować konkretne działanie. Sam pomysł, 
bez realizacji, nie posiada obecnie większego znacze-
nia. Pomysł nie jest tym co przynosi zmianę.
Na koniec, pamiętaj o tym co  już udało się wypra-
cować. O tym co do tej pory pozwalało Ci funkcjo-
nować. Dotychczasowe dobre nawyki i obowiązki, 
odpowiednie jedzenie i sen, praca, nauka, rozrywka, 
wartości i ludzie. Sprawdzaj i weryfikuj zamiast od 
razu porzucać, w imię nowo obranej drogi.
Zrób plan, zacznij działać, modyfikuj, poprawiaj. 
Ale przede wszystkim, daj sobie czas. Gdyż, zgodnie 
z tytułem, Jak się człowiek spieszy… to się spóźni. 
Nie oceniaj wyników zbyt wcześnie i  baw się dobrze.  

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co 
mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat.  ~Jim Rohn
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Akcja Ciacho

Dzięki za lekturę artykułu. Jak pewnie już wiesz, jest bardzo dużo aspektów, które każdy z Nas może rozwijać. 
W tej serii będę się starał pomóc w rozwijaniu tego na czym Ci zależy. Z czym masz wrażenie, że nie wiesz jak 
sobie poradzić. Chciałbym żebyśmy razem mogli tworzyć tę część Puls AWF. Dlatego napisz o czym chcesz 
przeczytać w kolejnym wydaniu, może znasz ciekawe koncepcje rozwojowe, które były dla Ciebie pomocne, i  
które warto Twoim zdaniem przekazać innym.

URSS AWF KRAKÓW

11 grudnia 2019r na naszej uczelni odbyła się akcja charytatywna "CIACHO". Jest to projekt, który realizują 
Samorządy Studenckie wielu AWF w Polsce. Polega na zbiórce pieniędzy w szczytnym celu-osoby chcące 
się włączyć w akcje wrzucają pieniążki do puszki a w zamian otrzymują coś słodkiego. Tegorocznym celem 
zbiórki było wsparcie fundacji "Złotowianka" do której należy Piotr Koim. Jest bratem absolwentki naszej 
uczelni. Piotrek ma 21 lat. W 2014r uległ wypadkowi, który spowodował śpiączkę. Piotrek wyszedł z niej lecz 
uraz pozostawił niedowład czterokończynowy i pogłębił istniejącą padaczkę. Rehabilitacja wciąż trwa i wy-
maga sporych kosztów. W tym roku dzięki naszym Studentom i Pracownikom udało się zebrać 1058,49 zł. 
Cała kwota trafiła na konto fundacji. Wróćmy ponownie do tych radosnych chwil oglądając fotorelacje z tam-
tejszego dnia. Organizatorem akcji była Uczelniania Rada Samorządu Studenckiego w Krakowie. Fotorelacje 
zawdzięczamy AWF Channel. Wszystkim którzy włączyli się w akcje serdecznie dziękujemy i wszystkich Was 
gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji !  

   ~Tomasz Sordyl
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XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie
 Już wkrótce rozpoczną się XXXII Letnie 
Igrzyska Olimpijskie które odbędą się w stolicy 
Japonii – Tokio. Otwarcie igrzysk nastąpi w piątek 24 
lipca 2020 roku, a zamknięcie w niedzielę 9 sierp-
nia 2020 roku . Gospodarz igrzysk został wybrany 7 
września 2013 roku podczas 125. Sesji MKOl w Bu-
enos Aires. Członkowie MKOl-u wybrali spośród 
3 kandydujących miast: Tokio, Stambuł i Madryt. 
Organizatorzy igrzysk w Tokio poinformowali, iż 
w tegorocznych igrzyskach sztafetę z ogniem olim-
pijskim rozpoczną Japońskie piłkarki, złote meda-
listki z mundialu 2011 roku. Był to nieprzypadkowy 
wybór, gdyż sztafeta rozpocznie się w piłkarskim 
centrum treningowym w Fukushimie, około 250 km 
na północ od Tokio. Organizatorzy i Międzynarodo-
wy Komitet Olimpijski zdecydowali się na to miej-
sce,aby ukazać w jaki sposób miejsce to wychodzi 
z katastrofy sprzed prawie dziewięciu lat. Pochodnia 
ma 71 centymetrów długości i wykonana została 
z aluminium pokrytego różowym złotem. Jej projekt 
stworzył Japończyk – Tokujin Yoshioka. Projektant 
zaproponował, by pochodnia miała kształt kwia-
tu wiśni, a jej szczyt mają zwieńczyć płatki kwiatu 
reprezentujące 5 kół olimpijskich symbolizujących 
pokój. Co ciekawe, pochodnia powstała z materiałów 
pochodzących z recyklingu odpadów powstałych 
podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię 
w 2011 roku. Zapalenie pochodni nastąpi 12 marca 
w greckiej Olimpii, a do Japonii ogień dotrze 20 mar-
ca.  
 Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 
2020 będą rywalizować w 37 dyscyplinach. Do tego-
rocznego programu olimpijskiego dodane lub przy-
wrócone zostały nowe dyscypliny sportowe takie jak: 
wspinaczka sportowa, karate, skateboarding, baseball 
i surfing oraz szereg konkurencji:  koszykówka 3x3, 
pływanie – 800 m mężczyzn, 1500 m kobiet, sztafeta 
mieszana 4x100 m stylem zmiennym, łucznictwo 
– drużyny mieszane, lekkoatletyka – sztafeta miesza-
na 4x400 m, kolarstwo BMX – freestyle,kolarstwo 
torowe – madison kobiet i mężczyzn,judo – drużyny 
mieszane,tenis stołowy – mikst, triathlon – sztafeta 
mieszana. 
Łącznie więc wręczonych zostanie 339 kompletów 
medali. 
Natomiast w innych dyscyplinach sportowych 
również nastąpią zmiany: w boksie - zamiast dwóch 
kategorii wagowych mężczyzn będą dwie kategorie 

kobiet, w kajakarstwie -trzy konkurencje męskie 
zastąpią kobiety, w strzelectwie - zastąpienie trzech 
konkurencji męskich na trzy mieszane, w 
wioślarstwie - jedna konkurencja kobieca w zamian 
za jedną męską oraz w żeglarstwie - klasę Nacra za-
stąpi rywalizacja na jachtach wielokadłubowych. 
Wszystkie zmiany, które nastąpią w tym roku spo-
wodują, iż w stolicy Japonii konkurencje kobiece 
będą stanowić ok 48,8 procent. Widzimy wyraźne 
wyrównanie co do możliwości zdobycia medali przez 
obydwie płcie. (?) Również w tegorocznym progra-
mie nastąpiła redukcja sportowców w poszczegól-
nych dyscyplinach. Największą stratę ponosi lekko-
atletyka, straciła aż 105 zawodników, podnoszenie 
ciężarów - 64 oraz zapasy - 56. Jedyną dyscypliną, 
w której liczba sportowców wzrośnie jest koszyków-
ka (+64) tylko dzięki nowemu programowi włączo-
nego do rywalizacji 3 na 3.  
 W turnieju olimpijskim wystąpi łącznie 
dwanaście reprezentacji, dokładnie tak samo, ile 
w innych sportach zespołowych - piłce ręcznej, 
koszykówce, piłce wodnej, rugby i hokeju na trawie. 
Wyjątkiem jest jedynie piłka nożna, w której znajdzie 
się szesnaście drużyn. Tokio nieskutecznie ubiega-
ło się o organizację Igrzysk pięciokrotnie, ostatnio 
o Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016. Jednakże było 
już organizatorem 56 lat wcześniej – w 1964 roku. 
Wysłana zwycięska aplikacja dla MKOlu uwzględnia 
szerokie wykorzystanie tej dawnej infrastruktury. 
Przewidziany budżet na tegoroczną olimpiadę to 
około 3 miliardy dolarów, a nieolimpijski, na in-
frastrukturę to około 4,9 miliarda dolarów. Jest to 
znacznie mniej niż zaproponował Stambuł (19,2  
miliarda dolarów), czy też w porównaniu do wy-
datków w Londynie (16 miliardów dolarów),ale 
znacznie więcej niż Madryt (1,9 miliarda dolarów). 
W czasie igrzysk ma zostać użytych 37 obiektów, 
z czego według początkowych planów, 22 miało 
zostać wybudowanych lub przebudowanych - 11 na 
stałe,a pozostałe 11 jako tymczasowe. Ze względu na 
wysokie koszty władze Tokio zrezygnowały jednak 
z budowy nowych hal do rozgrywek koszykówki 
i badmintona oraz areny zmagań żeglarskich koło 
wyspy Wakasu.  Do ceremonii otwarcia i zamknięcia, 
a także lekkiej atletyki wybudowany zostanie nowy 
stadion w miejsce obecnego Stadionu Olimpijskiego. 

TEMAT NUMERU
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Zaprojektowała go brytyjska architekt Zaha Hadid i będzie to pierwszy 
stadion w historii Igrzysk Olimpijskich z zamykanym dachem. 
Jak będzie wyglądać tegoroczne logo Igrzysk Olimpijskich ? 
Logo zbliżających się igrzysk zaprojektował Asao Tokolo. Wybrany 
projekt zawiera biało - niebieską szachownicę. Kolory te nawiązują do 
japońskiej tradycji. Nierównomierne prostokąty symbolizują odmienne 
państwa i kultury, które zetkną się ze sobą podczas igrzysk olimpijskich. 
Składające się razem prostokąty tworzą kształt przypominający z jednej 
strony kulę ziemską, która tworzy dostępność igrzysk dla wszystkich, 
z drugiej zaś strony kojarzy się z wieńcem laurowym, którym tradycyjnie 
nagradza się zwycięzców. W paraolimpijskim logo prostokąty w pew-
nym momencie rozrywają się, tworząc most, który symbolizuje szansę 
dla osób niepełnosprawnych, które uprawiają sport. 

Czekamy także na powołanie naszych  studentów AWf ’u do tegorocz-
nych Igrzysk Olimpijskich. Trzymamy kciuki aby było ich jak najwięcej !

Obserwujcie profile AWF Channle i AZS Kraków, gdzie będziemy Was 
na bieżąco informować! 

TEMAT NUMERU

   Medale XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Logo Tokio 2020
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 Wielu z nas marzy o podróżach. Tajlandia, 
Kuba, Wietnam, odległe egzotyczne miejsca i te 
bliskie obok nas. Jednak wielu z nas nie stać na to, 
aby zobaczyć cały świat. Jak w takim razie wyjechać 
i nie zbankrutować ? Na to pytanie odpowie poniżej, 
wielka pasjonatka podróży, a także przewodnicząca 
koła PTTK Na AWF’ie - Katarzyna Skobiej.
 
Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z podróżowaniem?
Hmmm. To jest trudne pytanie (Śmiech). Moja 
przygoda z podróżowaniem zaczęła się, jak byłam 
w gimnazjum, wtedy też zaczęłam jeździć autosto-
pem. Pierwszy raz autostopem za granicą byłam 4 
lata temu.
 
Którą podróż wspominasz najlepiej ?
Mam 2 takie podróże. Na Kubę i oczywiście do Wiet-
namu. Na Kubę podróż wyszła przypadkiem. Mój 
ówczesny wtedy chłopak, którego wielkim marze-
niem było wyjechać na Kubę, wyszukał bilety lotni-
cze, które były w miarę tanie i wysłał mi wiadomość 
czy kupujemy te bilety. Wtedy pomyślałam “dlaczego 
nie ? Lećmy !”. Kupiliśmy bilety i polecieliśmy. Tak 
naprawdę, to nie zaplanowaliśmy tego wyjazdu wca-
le. Dopiero w samolocie podczas podróży, zaczęliśmy 
czytać w przewodniku co tam możemy zobaczyć. By-
liśmy tam 2 tygodnie, z czego przez pierwszy tydzień 
sami zwiedzaliśmy i mieliśmy sprzęt wspinaczkowy, 
ponieważ jednym z celów wyprawy było wspinanie. 
W kolejnym tygodniu spotkaliśmy miejscowego 
chłopaka, który zabrał nas na wschodnią część wy-
spy, w której mieszkała jego rodzina. Było to dla nas 
całkowite zderzenie z kulturą i wejście w klimat życia 
tamtejszych ludzi.
Jeśli chodzi o drugą podróż do Wietnamu, to jechali-
śmy grupą 8-osobową. Ta podróż była zaplanowana, 
ponieważ wyjazdy grupowe wymagają planowania. 
Przed wyjazdem spotykaliśmy się regularnie, aby 
zaplanować gdzie pojedziemy i co zobaczymy. Dla 
mnie wyjazdy grupowe są bardzo męczące, właśnie 
odnośnie organizacji. Noclegi załatwialiśmy w miarę 
na bieżąco i było to problematyczne przy grupie 8 
osób, licząc że mają się one odbyć w jednym miejscu 
i dobrej cenie. W ostatnim tygodniu mieliśmy inne 
plany. Ja chciałam jechać do centralnego Wietnamu, 
tam gdzie nikt nie chciał jechać. 

Postanowiłam więc i im ogłosiłam, że się od nich 
odłączam na ten tydzień i jadę zwiedzać sama. Resz-
ta w tym czasie chciała jechać na wybrzeże pojeździć 
motorami. Stanęło na tym, że kolega przemyślał 
i jednak chciał jechać ze mną do tego centralnego 
Wietnamu. I ten ostatni tydzień wspominam naj-
lepiej, z powodu tego, że podróżowaliśmy tylko we 
dwoje. Poruszaliśmy się skuterami i byliśmy w wielu 
cudownych miejscach. Osobiście moim marzeniem 
było zobaczyć opuszczony park wodny. Można było 
się poczuć jak w dżungli, taki był zarośnięty. Teren 
parku był strzeżony, więc jak pojechaliśmy pierw-
szy raz to niestety, ale ochrona nas zawróciła. Drugi 
raz pojechaliśmy od tyłu, gdzie znajdował się tylko 
drewniany szlaban. Niewiele myśląc podniosłam Go, 
a kolega przejechał. Na miejscu okazało się że wcale 
nie było to aż tak pilnie strzeżone, ponieważ spotka-
liśmy z 10 innych turystów. Z ciekawostek na ma-
pach online jest nawet zaznaczone miejsce z którego 
można wejść do tego parku i ominąć ochroniarza. 

 

Z jakiej wyprawy pod względem niskobudże-
towym jesteś najbardziej dumna?
Tutaj mogę przytoczyć moją pierwszą podróż au-
tostopem za granicę.  Chcieliśmy ze znajomym 
objechać Bałkany. Tak na początek. Mieliśmy po-
czątkowo zaplanowany większy budżet, ale w końcu 
wyszło, że mamy tylko ok. 40 euro na osobę. Byliśmy 
tam 2 tygodnie. Podróżowaliśmy głównie autosto-
pem i spaliśmy w namiotach. Przy granicy słowac-
kiej mieliśmy kryzys, ponieważ było ciężko złapać 
cokolwiek. Udało się i złapaliśmy tirowców. Mieliśmy 
zamiar jechać do Budapesztu, jednak postanowiłam 
zapytać się ich dokąd jadą. Powiedzieli nam że jadą 
do Aten, więc zdecydowaliśmy się na podróż z nimi. 
Dopiero jak wysiadłam w Atenach, do których przy-
jechaliśmy w nocy, dotarło do mnie jak daleko od 

WYWIAD

Tanie podróżowanie 
czyli jak podróżować i nie zbankrutować



Puls AWF

11

domu jestem, bez pieniędzy, z namiotem. Na granicy 
Grecko-Albańskiej złapaliśmy Albańczyka, z którym 
się zaprzyjaźniliśmy. Zabrał nas do swojej rodziny 
w górach, abyśmy ich poznali i spędzili z nim trochę 
czasu. W Albanii  jest ten problem, że oni nie mówią 
po angielsku. Jak już mówią to jest to bardzo słabo. 
Ten, u którego przebywaliśmy właśnie mówił takim 
słabym angielskim. Z ciekawości zapytałam się go 
skąd zna ten język, na co powiedział mi bardzo cie-
kawą rzecz, a mianowicie że był więźniem politycz-
nym i angielskiego nauczył się w więzieniu.
 
Co dla Ciebie oznacza termin 
„ tanie podróżowanie „?
Jest to jechanie po kosztach. Niekoniecznie tylko 
namiot i autostop. Tu mogę przytoczyć moją po-
dróż- prawie miesięczną do Gruzji i Turcji za którą 
zapłaciłam około 1700 zł za całość, więc bardzo 
tanio. Używaliśmy Couchsurfingu, lecieliśmy samo-
lotem, jedliśmy w restauracjach, spaliśmy głównie 
w hostelach. Główną opcją taniego podróżowania 
jest właśnie ten Couchsurfing (spanie u ludzi, którzy 
oferują Ci nocleg za darmo), a z tym wiąże się także 
poznanie kultury miejsca odwiedzanego.
 
Jeśli już musisz korzystać lotów jak wyszuku-
jesz tanie połączenia ?
Ja głównie korzystam ze Scyscannera, ze względu na 
to, że jest to dosyć wygodne. Nie muszę zaznaczać 
dokąd chcę jechać. Wystarczy, że zaznaczę desty-
nację z Polski do jakiegokolwiek miejsca. To samo 
jest z terminem lotu, że mogę zaznaczyć najtańszy 
miesiąc i wtedy wyszukuje mi wszystkie loty w tym 
miesiącu, do wszystkich destynacji. Jeśli chodzi 
o noclegi, to korzystam głównie z booking.com 
i airbnb. Będąc niedawno na targach turystycznych 
w Warszawie, na jednej z prelekcji, prelegent sprze-
dał kilka tricków. Na wyszukiwanie lotów jest jeszcze 
hooper lub szukanie hoteli na last minute - portal 
HotelTonight.
 
Na czym według Ciebie można oszczędzić, a na 
czym się nie powinno ?
Oczywiście atrakcje. Warto rozeznać się cenowo 
u innych, ponieważ często okazuje się, że traktują 
turystę jak wielki worek pieniędzy. Należy się także 
targować. Kolejnym na czym można oszczędzić to 
oczywiście noclegi. Wybierajmy hostele, campingi, 

Couchsurfing czy namiot. 
Kwestią sporną jest jedzenie. Z jednej strony nie 
warto na nim oszczędzać, zwłaszcza z nieznanego 
źródła, gdyż w podróży bardzo niebezpieczne są cho-
roby. Z drugiej strony warto posmakować lokalnych 
specjałów i na tym nie oszczędzać. Gdy byłam w gru-
zji to np. za obiad w Kutaisi, 2 bardzo duże dania i do 
tego butelka wina, zapłaciliśmy 10 euro. Gdy chcesz 
iść do sklepu zrobić zakupy na obiad, to wychodzi  
cię to drożej niż pójście do restauracji.
 
Jeśli planujemy podróż na własną rękę, to na 
co warto zwrócić uwagę ?
Na początku, zanim kupimy loty, bo są tanie, warto 
rozeznać się w cenach na miejscu, żeby podróż nie 
okazała się bardzo droga, ze względu na kosmiczne 
ceny. Jeśli już korzystamy z Couchsurfingu, warto to 
załatwić wcześniej, ponieważ bardzo dużo osób nie 
chce brać kogoś z dnia na dzień i żeby się nie okaza-
ło, że jesteśmy bez dachu nad głową. Musimy także 
rozeznać się wcześniej, gdzie możemy rozbić na-
miot, a gdzie nam absolutnie nie wolno w nim spać 
(Szwajcaria). Wypada także zapoznać się z kulturą 
danego miejsca, żeby nie popełnić jakiegoś faux pas, 
ponieważ niektóre rzeczy mogą okazać się karalne. 
 
A co dla Ciebie jest takim ‘must have’ 
w podróży ?
Oprócz oczywiście rzeczy osobistych, z racji tego że 
preferuję podróżowanie backpackerskie, zawsze przy 
sobie mam: matę, namiot i śpiwór, a także scyzoryk, 
latarkę. Warto wziąć także podstawowe leki, koc ter-
miczny który czasem może uratować życie. Jeśli jest 
to kraj egzotyczny, to biorę ze sobą Muggę- preparat. 
który działa na komary, także te tropikalne oraz lek 
na uczulenie - nawet jeśli się go nie ma.
Warto poznawać nowe kultury i miejsca, a nie sie-
dzieć w hotelu, ponieważ można się dowiedzieć dużo 
ciekawych rzeczy.

 
~Paulina Kowalczyk 

WYWIAD
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• „Sorry, september”
• „Najgorsze są pierwsze trzy lata... na 

pierwszym roku”
•  „Ej Balbina, co Ty robisz?!
• “Wisisz jak kiełbasa w masarni”
• „Nikt z was nie ma mobilności w biodrze”
•   „Kanapka Studenta? Chleb posmarowany 

nożem”
• „Nie notujcie, ale zapiszcie”
• „Egzamin w drugim terminie został przy-

gotowany dla studentów ambitnych. Ambit-
nych czyli takich, którzy spragnieni wiedzy 
nauczyli się wszystkich pytań z pierwszego 
terminu”

•   „Prawdziwy student AWF ma zrobić 5 
powtórzeń, wyglądać na 10, a innym mówić, 
że zrobił 50”

• „Nie biegaj od pięt, bo wstrząsu mózgu dost-
aniesz”

• „Moja babcia z zakupami skacze dalej”
• „Co masz zrobić jutro, zrób przedwczoraj”

ROZRYWKA

Profesorskie Mądrości
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Niszczy zdrowie, skraca życie…
 Nałóg każdego z nas, czy jesteśmy świadomi?

  Na wykładach, czekając na kogoś w parku, na 
przystanku, w samochodzie czy w autobusie, 
wszędzie gdzie możemy – siadamy. Temat życia 
siedzącego przewija się już od długiego czasu i o ile 
mamy świadomość, że popycha nas do nabawienia 
się cukrzycy i chorób układu krążenia, to chyba 
zapominamy o tym, że zniekształca naszą postawę 
i upośledza aparat ruchu. Zmiany zwyrodnieniowe 
kręgosłupa, przeciążenia mięśniowe – nabywamy 
głównie poprzez długotrwałą pracę statyczną. Jeśli 
zauważysz, że za każdym razem, kiedy robisz notatkę 
na wykładzie lub odpisujesz na wiadomość w telefonie, 
Twoja głowa pochyla się mocno do przodu ZRÓB 
COŚ Z TYM ! Jeśli siedząc długo w jednej pozycji, 
odczuwasz silną potrzebę założenia nogi na nogę lub 
(co gorsza) ból w odcinku lędźwiowym, piersiowym - 
REAGUJ! Skurcze i ciągnięcie barków to tylko kolejne 
sygnały, że należy sięgnąć po krótki zestaw ćwiczebny, 
który przygotowałam z pomocą fizjoterapeutki Anny 
Niemczyk – absolwentki AWF Wrocław. 
Wykonuj ćwiczenia minimum RAZ na 2 godziny , 
każde ćwiczenie wykonuj powoli i w pełnym zakresie 
ruchu.
 
ODCINEK SZYJNY:
 • cofanie brody 5s/1-s (5-6 powt.) 
• skręty głowy na boki w trzech fazach (lewa-prosto-
prawa) • wyciągnięcie czubka głowy do sufitu 
(wytrzymanie i rozluźnienie)
 • skłony głowy na boki ( nie podnoś barku do góry!)
 • krążenie barków w tył 
 
ODCINEK PIERSIOWY:
 • głębokie wdechy z otwieraniem i rozciąganiem klatki 
piersiowej (ręce ułóż na barkach w pozycji”skrzydełka”)
 • odchylenie tułowia do tyłu (odchyl się aby wykonać 
przeprost w kręgosłupie, pamiętaj, że głowa ma 
być przedłużeniem kręgosłupa i nie odchylaj jej 
dodatkowo!) 
• rotacje całego tułowia (ręce splecione na szyi, głowa 
przedłużeniem kręgosłupa) 
 
Niepokojące objawy: 
- drętwienie kończyn oraz okolic pleców, 
- kłucie i pieczenie między łopatkami,
- bóle pleców, 
- duży dyskomfort w odcinku lędźwiowym,
- skurcze w obrębie pleców. 
 

Jeśli wymienione objawy nie ustępują mimo 
wykonywania ćwiczeń, oznacza to, że należy zacząć 
działać. W tym celu udaj się do fizjoterapeuty, pomoże 
Ci dobrać ćwiczenia korekcyjne. Chyba nie chcesz 
wyglądać jak Dzwonnik z Notre Dame?

    ~Wiktoria Białacka

PORADY

Powierzchnia reklamowa jest nagrodą w aukcji 
charytatywnej dla chorego na SMA Kacperka Ryło, 
wylicytowaną przez szkołę Medical School.
Dziękujemy za wsparcie!
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Skóra to Twój największy skarb
Najtrudniejszym zadaniem może być wybór odpowiednich kosmetyków do twarzy i ciała. 
Przed zakupem powinniśmy zastanowić się nad stanem naszej skóry. Wystarczy, żeby pory 
skórne zostały zablokowane na przykład z powodu pozostawienia na skórze resztek makijażu 
i już naturalny cykl odnowy naskórka ulega zahamowaniu. Gdybyśmy w takiej sytuacji nie 
pomogły skórze, warstwa rogowa naskórka stawałaby się coraz grubsza.

Peeling dla urody
Peelingi stały się modne, gdy okazało się, że codzienne 
mycie twarzy nie oczyszcza skóry wystarczająco. Nazwa 
peeling pochodzi od angielskiego słowa „peeling” 
i oznacza złuszczenie. Tą samą nazwą określane 
są często skomplikowane zabiegi w gabinetach 
kosmetycznych i preparaty kosmetyczne, które same 
możemy z powodzeniem stosować w domu. Delikatny 
wygląd skóra zachowuje tak długo, dopóki komórki 
jej warstwy rogowej samoistnie, naturalnie, złuszczają 
się. Z czasem ten proces zaczyna przebiegać coraz 
wolniej.
 
Jak korzystać z peelingu?
Zasada podstawowa: przed rozpoczęciem peelingu, 
zawsze bardzo starannie oczyszczamy skórę z pyłu, 
resztek makijażu itd. Inny peeling stosujemy do 
twarzy, inny (przeważnie zawierający grubsze 
ziarenka ścierne) do ciała. Jeśli robimy peeling twarzy, 
to nakładając preparat zawsze omijamy delikatne 
okolice oczu oraz usta. Po wykonaniu zabiegu 
tonizujemy skórę i ją nawilżamy.
Istnieje kilka rodzajów tych preparatów różnych firm 
kosmetycznych. Natomiast możemy samodzielnie 
wykonać peeling w domu.
Najlepszy peeling do twarzy to taki, który jest 
odpowiednio dobrany do typu cery danej osoby. 
Rozróżniamy m.in. peeling:
 -gruboziarnisty (do     cery tłustej)    
-drobnoziarnisty (do     cery normalnej lub mieszanej)    
-enzymatyczny (do cery wrażliwej, suchej lub tłustej)    
-cukrowy (nie zaleca     się do wrażliwej lub trądzikowej 
cery)    
-ziołowy (skład     zależy od rodzaju cery)    
-kawowy (głównie w     walce z cellulitem)

Maski, maseczki
Cudowną cechą naszej skóry jest zdolność regeneracji. 
Dzięki temu możemy jej pomóc w zachowaniu 
ładnego wyglądu nawet wtedy, gdy mamy na sumieniu 
tak poważne zaniedbania, jak brak systematycznej 
pielęgnacji na co dzień, palenie papierosów lub zbyt 
długie wygrzewanie się na słońcu.
 

Zanim nałożysz maseczkę…
Musisz odpowiednio przygotować się do tego 
przyjemnego zabiegu, bardzo starannie oczyszczając 
z pyłu i wszelkich kosmetyków skórę twarzy oraz 
szyję. Nakładając maseczkę, omijamy zawsze okolice 
oczu i ust, a potem nastawiamy się psychicznie na miły 
relaks. Najlepiej po nałożeniu maseczki zafundować 
sobie 15-20 minut wypoczynku w pozycji leżącej. 
Unikamy wtedy zbędnych ruchów twarzy: możesz 
uśmiechnąć się tuż po „seansie”. Te uwagi dotyczą 
zwłaszcza maseczek napinających skórę, które tuż po 
zastygnięciu tworzą elastyczną, ściągającą powłoczkę.

 
Oto kilka z wielu propozycji maseczek naturalnych do 
różnego typu cery. Pamiętaj! Zanim po raz pierwszy 
nałożysz owocową lub warzywną miksturę, sprawdź, 
czy Cię nie uczula, zwłaszcza jeśli masz skórę wrażliwą.
 
Nawilżanie dla cery suchej:
• morelowa -     rozgnieć dwie morele i pół banana, 

dodaj żółtko i łyżkę        miodu. Rozprowadź na 
twarzy. Po 15 minutach zmyj. Poprawia koloryt        
skóry.    

• truskawkowa -     rozgnieć kilka owoców i nałóż na 
twarz. Po 15 minutach     zmyj. Nawilża i odświeża, 
nie jest polecana dla alergików.

Owocowy ratunek dla cery tłustej i mieszanej:
• malinowa -        rozgnieć garść malin, zmieszaj 

z odrobiną kremu, łyżeczką        miodu 
i łyżką śmietany. Pozostaw na twarzy na 20 min. 
Wygładzająca.

• brzoskwiniowa - rozgnieć połówkę brzoskwini, 
zmieszaj z żółtkiem i kilkoma kroplami soku 
z cytryny. Pozostaw na twarzy przez 15 min. 
Ściągająca.

    ~Monika Sieńczak

URODA
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KAŻDY NOSI SWÓJ KRZYŻ – MICHALINA KWIATKOWSKA
Czerwiec 2019

Z ŻYCIA STUDENTA

W zależności od okoliczności życia, każdy z nas 
musi przejść przez jakieś doświadczenie. Są to 
często wydarzenia traumatyczne, jednak mają one 
miejsce w naszym życiu po to, byśmy zrozumieli 
pewne działania naszego umysłu. Nasz umysł wy-
twarza myśli zerojedynkowe. Jeśli coś się nie udaje, 
gardzimy sobą, jeśli jednak odnosimy sukces, 
odczuwamy spełnienie i pewność siebie. 
    Każdy nosi swój własny krzyż. Wszyscy musimy 
doświadczyć pewnych istotnych chwil w naszych 
życiach. Każde życie, to inne, indywidualne do-
świadczenie. Nie można porównywać swoich do-
świadczeń do tego, co przeżywają inni, gdyż każdy 
posiada swój światopogląd i każdy ma inne zda-
nie na dany temat. Każde życie, to indywidualne, 
nowe, inne doświadczenie. Nie można porówny-
wać swoich doświadczeń, ponieważ doświadczenie 
każdego z nas posiada inne przyczyny.
    Trzeba stawić się do życia. Ważne jest, by stwo-
rzyć jakąś reakcję, zrobić coś. Uczynić jakieś dzia-
łanie. Dopiero wtedy, można pomyśleć o zmianie 
sytuacji, jaka nas dotknęła. Brak pewności siebie, 
nie doprowadzi nas do wymarzonego sukcesu. 
Trzeba być pewnym swoich działań i świadomym 
jakichkolwiek konsekwencji, związanych z nimi. 
Nie można próbować przeskoczyć swojego do-
świadczenia, ono i tak wróci, w takiej formie, jak 
wcześniej lub innej. Jesteśmy tego świadomi. Każdy 
z nas na pewno to zauważa - znów to samo do 
przerobienia. Jeżeli nie przerobiliśmy danej sytu-
acji, trzeba się do niej stawić.
    Naszym indywidualnym Krzyżem, jest nasze ży-
cie, czyli wszystkie doświadczenia, które zaistniały 
lub zaistnieją w naszym życiu. Krzyż wcale nie 
musi nas przytłaczać, nie musi przyciskać naszego 
ciała do ziemi. Trzeba sobie pomóc, spowodować, 
by Krzyż był lżejszy, a dopiero potem uznać, że to 
wcale nie jest trudne doświadczenie. Oczywiście 
po jednym doświadczeniu, może pojawić się kolej-
ne, a potem kolejne, mogą one być nawet o wiele 
trudniejsze. Nie można się poddawać, wystarczy 
próba doświadczenia zaistniałej sytuacji.
    Często może przyjść myśl o poddaniu się. Rezy-
gnacji. Po tym przychodzi przygnębienie, poczucie 
winy, depresja… Nie można do tego dopuścić. 
Moment rezygnacji, poddania się sytuacji, spowo-
duje tylko, że doświadczenie będzie trwać dłużej. 
Doświadczenie zakończy się dopiero wtedy, kiedy 
zrozumiemy, czego ono dotyczyło, jakie negatyw-

-nej części naszego myślenia. Każdy z nas posiada 
negatywne myślenie. Tak działa umysł. Negacja 
lub nagroda. Kiedy pojawia się negacja, pojawia się 
również hormon stresu. Skrępowanie, stres, złość, 
żal do siebie. Często tak się dzieje. Nawet kilkana-
ście razy dziennie. Trzeba się temu przeciwstawić. 
Spróbować zamienić swoje negatywne myślenie 
na przeciwne, to pozytywne, ponieważ pozytywne 
myślenie kreuje naszą osobowość i daje możliwość 
postawienia się sytuacji.
    Kiedy przychodzi moment rezygnacji, trzeba 
przypomnieć sobie swoje momenty z życia, w któ-
rych odnieśliśmy nasze największe sukcesy. Trzeba 
skierować koncentrację naszego umysłu na inne 
myślenie. Trzeba skupić uwagę umysłu na przyjem-
nych rzeczach…
    - To wszystko?... Chcesz powiedzieć, że ludzkie 
cierpienie musi istnieć tylko, dlatego, żebyśmy 
zwrócili uwagę na istotniejsze aspekty naszego 
życia?! Nie masz nic więcej do powiedzenia na ten 
temat? To nie działa w ten sposób. Wiesz o tym…
    - A jak działa? Powiedz mi. 
    - Nie wiem dokładnie, ale z tego, co sobie przy-
pominam, to ty zaczęłaś mówić o psychologii, a 
teraz udajesz przede mną psychoterapeutę! Tak nie 
można!
    - Oj, można. W czasach, w których żyjemy 
wszystko można…
  

~ Michalina Kwaitkowska
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 W A M P I R I A D A, czyli AWF oddaje KREW 
 Nietypowy prezent na święta? Jak podzielić się cząstką siebie ?
Minął czas świątecznego zabiegania, polowań na karpia, szukania wyjątkowej choinki. 
Pewnie większość osób zaopatrzyła już swoich bliskich w górę słodyczy, nowe rękawiczki 
lub po prostu kolejne pary świątecznych skarpet. Czy wiesz, że niektórzy byli oryginal-
ni i podarowali komuś obcemu... cząstkę siebie? Ludzie po ciężkich operacjach, ofiary 
wypadków czy chore dzieci, często potrzebują krwi do transfuzji, jest ona życiodajnym 
płynem, którego zamiennika do dziś nie udało się wyprodukować nawet w największych 
laboratoriach na świecie. Każdy z nas w swoim organizmie posiada około 5 litrów tego 
cennego płynu, to właśnie my jesteśmy jedynymi fabrykami tego składnika. Poprzez 
donację możemy zasilić banki krwi i tym samym ocalić niejedno życie.
 • Co muszę mieć, aby zostać dopuszczonym do donacji? 
Musisz mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz wypełnić kwestionariusz, który 
dostaniesz od pań pielęgniarek
• Czy do oddania krwi muszę być na czczo jak w szpitalu?
Nie! Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie, a dzień wcześniej unikać tłustych 
potraw. Ponad to przed donacją należy odpowiednio się nawodnić – wypijając 1 – 1,5l 
wody
• Co jeśli po oddaniu krwi będę mieć jej za mało?
 Jednorazowo można oddać 450 ml krwi, jest to ilość zupełnie bezpieczna dla naszego 
zdrowia. 
• Czy jeśli raz oddam krew, muszę robić to regularnie? 
Nie. Nasz organizm wyprodukuje tylko tyle krwi ile potrzebuje, więc nie należy obawiać 
się “nadprodukcji”
• Co jeśli podczas oddawania krwi zostanę czymś zarażony?
 Igły i pojemniki służące do pobrania krwi są jednorazowe, a sama donacja odbywa się 
w sterylnych warunkach, dlatego oddanie krwi jest bezpieczne i nie grozi nam zakażenie 
żadną chorobą.
• Czy muszę znać swoją grupę krwi, aby oddać krew?
 Nie. Kilka dni po oddaniu krwi możesz odebrać wynik morfologii oraz dowiedzieć się 
jaką masz grupę. Po oddaniu, nasza krew jest poddana również badaniom wirusologicz-
nym.
• Jest przecież tylu dawców, moja krew chyba nie jest pilnie potrzebna... 
Jeśli każdy wychodziłby z takiego założenia... to nikt nie oddawałby krwi. Każda donacja 
to bezcenny dar, dlatego nie wahajmy się, czyjeś życie jest w naszych rękach (a dokładniej 
w żyłach) !

WYDARZENIA
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