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Drodzy Czytelnicy!
Jedni ją kochają, a drudzy nienawidzą. Ci pierwsi – z utę
sknieniem na nią czekają – a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy wobec
niej odczucia, wszyscy musimy ją
zaakceptować. O czym mowa?
To zima, z którą nasz AWF utożsamia się już ponad 60 lat!
A skoro „królowa śniegu” puka do naszych okien, to w grudniowym PULS-ie nie może zabraknąć dla niej miejsca. Dlatego też przeczytacie o szansach
naszych reprezentantów na zimowych igrzyskach w Soczi
oraz poznacie stanowiska za i przeciw takiej samej imprezie,
o którą stara się Kraków w 2022 roku.
Aby nie dołować fanów lata, temat numeru jest daleki od
minusowych temperatur. Przeczytacie w nim o jednej z najlepszych, moim zdaniem, akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki
– „Stop zwolnieniom z wf.” Ten tekst pozwala otworzyć oczy
nawet tym, którzy lata temu, sens pójścia do szkoły widzieli jedynie w wychowaniu fizycznym i międzylekcyjnych przerwach
spędzonych na małych salach gimnastycznych, i nie rozumieją
dzisiejszej młodzieży. Moi Mili, czasy się zmieniły. Dziś szkoły
mają potężne hale, ale chętnych do ćwiczeń – brak.
Warto również zwrócić uwagę na rozmowę z Bartoszem
Czauderną – kajakarzem freestylowym i absolwentem naszego AWF-u. Dyskusja krótka, ale niezwykle barwna, przyprawiająca o kajakowy zawrót głowy. Zwolennicy ciepłych klimatów mogą zacierać ręce, bo będzie gorąco, nie tylko dzięki
Ugandzie i Kostaryce.
W grudniowym numerze nie może zabraknąć również
bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń. Dlatego razem z całą redakcją oraz władzami uczelni, pragniemy złożyć
wszystkim Czytelnikom spokojnych, spędzonych w ciepłym,
rodzinnym gronie świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Przemysław Światowiec
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Wypowiedź Rektora naszej Uczelni –
prof. Andrzeja Klimka
ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie
Starania o organizację Zimowych Igrzysk
Olimpijskich to bardzo
poważne wyzwanie, zarówno dla władz Miasta
Krakowa, jak również
pośrednio dla wszystkich
jego mieszkańców. To zobowiązania, które dotyczą nie tylko władz samorządowych, ale również
władz państwowych, których wsparcie jest czynnikiem niezbędnym by
pokonać tę trudną i długą
drogę. Bez szerokiego poparcia społecznego taka inicjatywa
nie ma szans na pozytywny finał, dlatego przede wszystkim
jako rektor Akademii Wychowania Fizycznego, ale również
jako mieszkaniec Krakowa, któremu leży na sercu rozwój
Miasta i Województwa Małopolskiego, trzymam kciuki za
powodzenie tego przedsięwzięcia i w miarę możliwości będę
wspierał tę inicjatywę. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że głównymi osobami zaangażowanych w prace Komitetu
Aplikacyjnego są Pani Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak oraz
prof. Szymon Krasicki – oboje będący pracownikami Zakładu Sportów Zimowych naszej Uczelni. Podkreślenia wymaga
fakt, że organizacja igrzysk to niezwykle silny bodziec dla rozwoju Miasta a także promocja regionu Małopolski, której pozytywne skutki są trudne do przecenienia. Miasto Kraków ma
według mnie realne szanse na pokonanie konkurentów ze
względu na fakt, iż w naszym rejonie nie organizowano jeszcze ZIO oraz, że po igrzyskach w 2018 roku w koreańskim
Pyengchang, kolejne powinny „wrócić” do Europy. Ponadto
duże miasta, jakim jest Kraków, dobrze sprawdzają się w roli
organizatorów igrzysk (np. Salt Lake City, Turyn, Vancouver),
jak również mają możliwość późniejszego racjonalnego wykorzystania obiektów olimpijskich, głównie hal i torów lodowych, na których odbywa się ok. 40% wszystkich konkurencji
ZIO.
Więcej o ZIO w Krakowie oraz dalsza część wypowiedzi
Jego Magnificencji – strona 13.
Biuletyn Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie
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SAMORZĄD – SPRAWDŹ I DOŁĄCZ
Działalność w samorządzie na pewno kojarzy się Wam z nudnymi spotkaniami polegającymi na omawianiu „papierkowych spraw”, bądź też z dyskutowaniem na tematy,
które z pewnością nie byłyby w stanie Was zainteresować. Trafiliśmy? Jeśli tak, to nawet
nie zdajecie sobie sprawy w jak wielkim jesteście błędzie.
Większość studentów nie zdaje sobie sprawy, że te nasze „samorządowe spotkania” to
godzina naprawdę przyjemnie spędzonego czasu. Jak to możliwe? Przekonać możecie się
dopiero wtedy, gdy sami zaangażujecie się w sprawy uczelni, a są nimi nie tylko konieczne
do załatwienia formalności. Te sprawy to nierzadko możliwość realizowania swoich pomysłów na szeroką skalę, rozwój kreatywności oraz satysfakcja z owoców swojej pracy. Masz
niepowtarzalną okazję, by pokazać swój charakter oraz jak bardzo jesteś kreatywny!
Nikt z nas nie boi się wyzwań, jesteśmy grupą otwartą na każde propozycje ze strony
studentów i zawsze staramy się znaleźć rozsądne wyjście z danej sytuacji. Zadajcie sobie
podstawowe pytanie: czy brakowało Wam kiedyś jakiegoś elementu na uczelnianej imprezie, czuliście niedosyt, niezadowolenie, bądź nie zgadzaliście się z czyjąś decyzją lub
inaczej patrzycie na pewne sprawy związane z organizacją czy porządkiem na uczelni?
Pomóż nam zorganizować to wszystko lepiej! Nie potrafimy czytać w myślach, jeśli wymagasz pewnych zmian - musisz nam o nich powiedzieć, a przychodząc na spotkania
Samorządu Studenckiego masz do tego doskonałą okazję. Razem możemy więcej! Przekonasz się, że dopiero gdy w pełni zaangażujesz się w sprawy naszej uczelni, poczujesz się
stuprocentowym studentem.
Pamiętaj, nic Cię to nie kosztuje! Przecież wszyscy chcemy, by nasza uczelnia stała
się lepszym miejscem. By tak mogło się stać, potrzebujemy Twojej pomocy. Zapoczątkuj
prawdziwą rewolucję!
Zapraszamy na spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 20:00 do sali 10.

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
zaprasza do zapoznania się z nową ofertą usług edukacyjnych na rok 2013/2014
realizowaną w nowej jakości i standardach
UZUPEŁNIAJĄCE KURSY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AWF INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ
AWF (niebawem również INSTRUKTORA SPORTU AWF) cieszą się obecnie olbrzymią popularnością, szczególnie w dyscyplinach: pływanie rekreacyjne, snowboard i narciarstwo powszechne. Ideą szkoleń jest uzupełnienie
programowych godzin dydaktycznych realizowanych w toku studiów i jednocześnie zaliczanych jako wybrane
przedmioty i godziny
… jesteś po egzaminie z „pływania” możesz uzyskać uprawnienia w tej dyscyplinie już za 370 zł (część specjalistyczna)!
Tytuły zawodowe w sporcie oraz rekreacji ruchowej nadawane są przez Akademie Wychowania Fizycznego w Krakowie na podstawie porozumień odpowiednio w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w sporcie oraz rekreacji
ruchowej zawartych pomiędzy Akademiami Wychowania Fizycznego.
– INSTRUKTOR SPORTU AWF
– TRENER SPORTU AWF
– INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF
– TRENER REKREACJI RUCHOWEJ AWF
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Edukacji Zawodowej oraz zgłoszeń i zapisów Wystarczy wysłać
drogą elektroniczną formularz dostępny na naszej stronie, a my nawiążemy kontakt.
Pełna oferta dostępna na stronie CEZ – www.awf.krakow.pl/studium.html
Zapraszamy do współpracy przy uruchomieniu nowych szkoleń.
Wyślij na adres studium @awf.krakow.pl swój pomysł, sugestie, opinie.
Kierownik CEZ
dr Marcin Kaca

2

Z życia Uczelni

Puls

AWF

Jedyna taka noc...

Foto: Zuzanna Smolec

zdają sobie sprawę, co się dzieje? Czy
w kolejnych latach będzie „powtórka
z rozrywki”? Może wystarczyłoby zmienić system? Najpierw zorientować się
ilu studentów jest chętnych na dany
przedmiot, a potem organizować grupy. Czy to nie uczelnia powinna być dla
studentów, a nie studenci dla uczelni?
Chyba wszyscy zdobywający wiedzę na
naszej uczelni powinni mieć możliwość
uczęszczania na wymarzone przez siebie sporty. Czy te wszystkie nocne eskapady naprawdę są niezbędne? Myślę,
ze dopóki władze uczelni nie przyjdą
o trzeciej w nocy i nie zobaczą tego na
własne oczy, to zdecydowanie sie to nie
zmieni....
Zuzanna Smolec

Foto: Zuzanna Smolec
Foto: Zuzanna Smolec

Jak co roku, studenci pierwszego
roku studiów magisterskich, wybierali
sporty do wyboru – tak zwane fakultety.
Do wyboru były między innymi: narciarstwo, gimnastyka, snowboard, tańce, wspinaczka, kolarstwo, kulturystyka
i wiele, wiele innych. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie przestarzałe
procedury, które panują na krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego...
Na większości uczelni w Polsce funkcjonuje USOS – Uniwersytecki System
Obsługi Studiów. Studenci uczący się
na uczelniach objętych tym systemem,
wszystkie sprawy związane ze studiami
mogą załatwiać przez Internet. Jednak,
nasz AWF pozostał wierny tradycji i nie
uległa panującym trendom.
Zamiast wybierać przedmioty za pomocą komputera, trzeba czekać 5 godzin, żeby złożyć kartkę papieru z deklarowanymi przedmiotami. Tylko pytanie brzmi: Czy takie postępowanie jest
dobre? I czy nie tracą na tym studenci?
Piętnastego listopada już o trzeciej
w nocy, przed uczelnią rozpoczął się
„wyścig szczurów”. Tłumnie zgromadzeni studenci mimo mrozu dzielnie
czuwali pod drzwiami uczelni. Każdy
chciał zapisać się na wybrane przez
siebie przedmioty, na drugi, trzeci
oraz czwarty semestr. Już na początku zostały ustalone konkretne zasady:
kto przychodzi, wpisuje się na listę,
a potem w tej kolejności wchodzi do
dziekanatu. W ciągu godziny zapisało
się sześćdziesiąt osób, więc walka była
ostra. O czwartej trzydzieści, pracownik

uczelni zlitował się nad zmarzniętymi
studentami i otworzył uczelniane drzwi.
Prawie setka studentów przeniosła się
pod dziekanat, gdzie kontynuowała
„koczowanie”. Niektórzy wspomagali
sie napojami energetycznymi czy witaminowymi, inni próbowali znaleźć
dogodne miejsce do spania, słuchania
muzyki lub czytania. Zmęczenie i lekki
stres przyczynił się do kilku drobnych
sprzeczek. Nie obyło się bez małych
„przekrętów” w kolejce. Przez kilka godzin studenci wypatrywali Pani z dziekanatu, niczym małe dzieci Świętego
Mikołaja. O godzinie ósmej rano nastało ogólne poruszenie, ponieważ drzwi
do dziekanatu zostały otwarte. Pięć
godzin czekania zostało nagrodzone i,
po kolei, każdy student mógł wejść, by
zostawić swoją deklaracje.
Trzeba przyznać, że studenci Akademii Wychowania Fizycznego (wbrew
panującym plotkom) wykazali się bardzo dużą kulturą osobistą i nie było żadnych przepychanek. Po nieprzespanej
nocy zmęczeni, lecz szczęśliwi studenci
około ósmej trzydzieści zaczęli opuszczać budynek uczelni. Niektórzy uważali, że było super, inni, że takie sytuacje są dramatyczne i nie powinny mieć
miejsca. Moim zdaniem aktualnie panujące procedury są tak „nowoczesne”,
jak nasze legitymacje studenckie, o których krążą już legendy... Czy władze
uczelni coś z tym zrobią? Czy w ogóle
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Z hiszpańskiej murawy na salony AWF-u!

Foto: zbiory własne

Wojciech Miśkiewicz – student I roku
TiR, bramkarz, wychowanek Wieczystej
Kraków, który następnie grał w Wiśle, Koronie Kielce oraz w hiszpańskim zespole Zamora CF. Wielki pasjonat wypraw
w góry, które, jak sam mówi, przysłaniają Mu nawet piłkę. W listopadzie 2011
roku po informacji o testach w Atletico
Madryt, w sekundę znalazł się na ustach
całego piłkarskiego środowiska w Polsce.
Aktualnie po operacji na przepuklinę
pępkową, samodzielnie trenuje czekając
na interesujące propozycje klubów.

Rozmawiała:
Magdalena Niewęgłowska

Foto: zbiory własne
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– Dlaczego wybrałeś akurat TiR,
a nie wychowanie fizyczne czy sport,
jak większość sportowców?
– Wybrałem TiR, ponieważ oprócz
piłki nożnej, bardzo dużo czasu spędzam
w górach. To taka moja druga wielka pasja, odskocznia. Nigdy nie wiadomo co
wydarzy się w sporcie, a jakieś zabezpieczenie na przyszłość zawsze trzeba
mieć. Po pierwsze, ten kierunek daje mi
wykształcenie, a po drugie, mogę po nim
robić coś co będzie sprawiało mi radość.
Jak chyba każdy, nie chcę chodzić do pracy z przymusu, ale z przyjemności, a właśnie w górach czuję się spełniony.
– I jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
– Na razie mieszane. Pierwszy rok,
dopiero trzeci tydzień (wywiad przeprowadzono 17.10), ale pierwsze rozeznanie już jest. Jedyne co mogę powiedzieć
na tę chwilę to, że już wiem co mnie
będzie interesować, a co nie. Pewne
wykłady, przedmioty są ciekawsze, inne
mniej. Trzeba to tylko przetrzymać i jakoś sobie radzić.
– A jak sobie wyobrażałeś ten kierunek? Miałeś jakieś oczekiwania?

Szczerze, nie miałem żadnych. Jedyne co wiedziałem i co sprawdzałem
składając dokumenty na ten kierunek,
to jakie są specjalizacje, że można sobie wybrać turystykę przygodową, która jak łatwo się domyślić, bardzo mnie
interesuje.
– Przejdźmy już na tematy bardziej związane z piłką nożną. Wpisując w wyszukiwarkę Twoje nazwisko
wyświetlają się przede wszystkim dwa
słowa: Atletico Madryt!
– Tak… Wszystko to było za bardzo
rozdmuchane, było dużo szumu. Na
testach spędziłem dokładnie tydzień,
odnośnie szczegółów już się wiele razy
wypowiadałem. Pomijam to, że jak widać nie tędy droga, bo nic z tego nie
wyszło, ale dla mnie to był naprawdę
tydzień bardzo fajnej pracy, który nie był
zmarnowany. Dało mi to wyobrażenie,
jak prosperuje inny klub, nie z krajowego podwórka.
– Przez ostatni rok byłeś w Hiszpanii, grałeś w Zamora CF. Jak wspominasz pracę w tej drużynie?
– Na pewno ten rok był bardzo wartościowy, przede wszystkim obfity w grę.
To nie był tylko trening i trening, jak to
niestety często bywało w Polsce. Nie
powiem, że u nas w kraju, w ogóle nie
grałem, bo grałem, ale nie tak regularnie jak w Hiszpanii. Ale pierwsze co mi
się nasuwa, to na pewno podejście do
zawodnika. Zupełnie inne. Nie ma drastycznej różnicy, że Ty jesteś młody, to
nie masz nic do gadania, nie masz racji,
tylko nosisz sprzęt. Wcześniej wychodzi
trener, rozkłada sprzęt, wychodzi drużyna, przychodzi trener od przygotowania
fizycznego, rozgrzewka, wszystko płynnie
przechodzi, od ćwiczenia do ćwiczenia...

– Aktualnie szukasz klubu. Zastanawiałeś się, gdzie tym razem chciałbyś wyjechać? Myślisz o jakimś konkretnym kraju?
– Jeśli miałbym możliwość wyjazdu
do Niemiec albo Anglii, to jak najbardziej. Zresztą od małego ciągnie mnie
właśnie w tym kierunku. Chciałbym znaleźć klub bliżej kraju. Ale wiadomo, że
coś za coś, na tym etapie sport wymaga
wielkich poświęceń, zresztą z biegiem
czasu trzeba poustawiać sobie priorytety, które później owocują. Dla mnie
najważniejszy jest rozwój.
– Teraz problemy ze zdrowiem,
przepuklina pępkowa, przerwa w grze
i w treningach… To nie był łatwy czas.
– Tak, zgadza się, odnowiła mi się
przepuklina pępkowa, od małego miałem z tym problemy, ale jakoś się trzymałem. Niestety znowu problem o sobie
przypomniał, wypadłem z treningów na
dłuższy okres. Uważam jednak, że nic
nie dzieje się przez przypadek i może
kogoś to zdziwi, ale myślę, że ta kontuzja była potrzebna. Pewne sprawy przemyślałem, popatrzyłem na nie z innej
perspektywy. Wierzę, że w życiu wszystko ma zawsze jakiś ukryty sens, o którym
się dowiadujemy później.
– W tym momencie trenujesz sam.
Tyle lat treningów, nabytego doświadczenia. Niewątpliwie to nie stanowi
dla Ciebie żadnego problemu…
– Owszem, jakieś doświadczenie już
mam i faktycznie z przygotowaniem fizycznym czy czysto bramkarskim nie
mam większego problemu. Brakuje gry,
bo trening treningiem, ale to nie to samo
co mecz czy sparing. Dla mnie teraz
najważniejsze jest utrzymanie wagi. Ale
jak najbardziej podchodzę do tego poważnie, profesjonalnie i jak na razie jest
bardzo dobrze. Myślę, że wróciłem już
do formy sprzed kontuzji.
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– Niezwykle ważne jest to,
by poszerzać własne horyzonty…
Rozmowa z Krzysztofem Augustynem,
przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów AWF w Krakowie
do tego, by mogli się jednocześnie kształcić i trenować.
– Zostałeś niedawno przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na drugą kadencję. To duże
wyróżnienie, a zarazem uznanie i zaufanie ze strony koleżanek i kolegów…
– Cieszę się, że z tego i dziękuję tym,
którzy na mnie głosowali. Bycie przewodniczącym URSD to funkcja zaszczytna, bo
zasiadam w senacie uczelni. Jako przedstawiciel doktorantów we władzach AWF,
jestem niejako łącznikiem między nimi
a przełożonymi. Dodam, że wykonuję tę
pracę społecznie, nie otrzymuję też z tego
tytułu żadnych dodatkowych punktów
w staraniu się o różnego rodzaju stypendia.
– À propos stypendiów… Co byś
doradził osobom, które dopiero rozpoczęły studia III st. na AWF-ie i myślą
o otrzymaniu jakiegoś dofinansowania?
– Na naszej uczelni można składać
wnioski aż o trzy stypendia: socjalne, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium projakościowe.
Maksymalna kwota, jaka teoretycznie
pozostaje do dyspozycji, to ok. 2,5 tys.
zł. Warto też pamiętać o tym, że istnieje
możliwość ubiegania się o granty z Narodowego Centrum Nauki. Żeby dostać takie
wsparcie, należy przedstawić perfekcyjnie
przygotowany plan projektu badawczego.
– Jak taki plan powinien wyglądać?
– Najlepiej, żeby całość bazowała na
badaniach empirycznych, czyli takich, które wykorzystują skomplikowaną aparaturę
np. do badań krwi czy platformę dynamograficzną. Nie chcę tutaj, broń Boże, zniechęcać do pracy naukowej doktorantów
o zainteresowaniach humanistycznych, ale
z wielu dochodzących do mnie informacji
wynika, że takim osobom bywa o wiele
trudniej zdobyć środki z grantów…
– Co należy do głównych działań
Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów?
– Jako rada przede wszystkim reprezentujemy doktorantów, których jest ok. 150,
w rozmowach z władzami uczelni. Ponadto
tworzymy i uaktualniamy wszelkiego rodzaju regulaminy, m.in. stypendialne. Nierzadko wychodzimy z innymi inicjatywami, np.
współorganizujemy tzw. „Doktorant Party”,
czyli imprezę dla wszystkich krakowskich
doktorantów, czy bierzemy udział w akcji
„Szlachetna Paczka”. W ramach tej drugiej
inicjatywy cała społeczność doktorancka

Foto: Paweł Bieniek

– Dlaczego zaraz po uzyskaniu dyplomu magisterskiego zdecydowałeś się
na rozpoczęcie studiów doktoranckich?
– Nie widziałem się w roli nauczyciela
wychowania fizycznego w szkole, zresztą
dzisiaj niezwykle trudno o taką posadę...
Przemyślałem więc całą sprawę i postanowiłem kontynuować naukę na studiach
doktoranckich.
– Zdecydowałeś się na nowe czteroletnie studia, choć mógłbyś robić doktorat z wolnej stopy i normalnie pracować
jako trener I klasy.
– W moim wypadku przeważyło to,
że na studiach doktoranckich najlepsi studenci mogą otrzymać stypendia, wszyscy
zaś mają 50-procentowe zniżki na przejazdy koleją i komunikacją miejską. To jakby
przedłużenie życia studenckiego. (śmiech)
– Czego będzie dotyczył twój doktorat?
– Będę się starał stworzyć model mistrza w chodzie sportowym. Moje badania
opierają się na pomiarach, które przeprowadziłem z udziałem dziesięciorga najlepszych chodziarzy, wśród nich pięciorga
olimpijczyków. Poddaję analizie poziom
ich cech somatycznych, predyspozycje
wydolnościowe i psychomotoryczne.
– Chód to twoja dziedzina sportu,
wręcz pasja… Sam byłeś kiedyś zawodnikiem, zdobyłeś tytuł mistrza Polski. Także brat Rafał jest dwukrotnym olimpijczykiem z Pekinu i Londynu, a młodsze
rodzeństwo próbuje iść waszym śladem..
– To prawda, chód jest nam w rodzinie
niezwykle bliski, a to głównie za sprawą
nieodżałowanego trenera, niedawno zmarłego Józefa Wójtowicza. À propos Rafała,
także absolwenta naszej uczelni, to obecnie trenuje on pod moim okiem i obaj
żałujemy, że w Londynie nie udało mu się
poprawić wyniku z Pekinu. Najważniejsze
jednak wydaje się to, że reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich.
– Czy według ciebie łatwo jest łączyć
karierę wyczynowego sportowca i studenta?
– Uważam, że nie jest to niewykonalne, sport wyrabia przecież takie cechy
charakteru, jak pracowitość, sumienność
czy zdyscyplinowanie, a to niewątpliwie
pomaga w nauce. Dla odmiany nauka
pozwala sportowcowi oderwać się od trudów treningów i rywalizacji, co korzystnie
wpływa na psychikę. AWF w Krakowie
stwarza najlepszym bardzo dobre warunki

KRZYSZTOF AUGUSTYN, doktorant
AWF w Krakowie, magister wychowania fizycznego, absolwent AWF
Kraków, menedżer sportu, trener I
klasy w lekkiej atletyce. Były reprezentant Polski w chodzie sportowym
na ME, złoty medalista mistrzostw
Polski, obecnie asystent trenera kadry narodowej chodziarzy. Od 2012
roku przewodniczący Uczelnianej
Rady Samorządu Doktorantów oraz
członek senatu AWF w Krakowie.

AWF wesprze w tym roku jedną z ubogich
rodzin mieszkających na terenie Krakowa.
Takie działania mocno nas integrują, zresztą podczas wspomnianego „Doktorant Party” zbieraliśmy pieniądze dla chorego kolegi z AGH Mariusza Kulety.
– Piszesz doktorat, do tego pracujesz
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
Kraków-Wschód i jesteś trenerem brata.
Ostatnio zaś podjąłeś studia Master of
Business Administration na Politechnice
Krakowskiej. To mnóstwo obowiązków
jak na 26-letniego mężczyznę...
– Rzeczywiście, nie mam zbyt wiele
wolnego czasu, żeby chociażby pojechać
w rodzinne strony i odwiedzić mamę, ojca
i sześcioro rodzeństwa (śmiech). Jeśli chodzi
o studia MBA, to wahałem się, czy je teraz
rozpoczynać. Uznałem jednak, że z doktoratem na pewno sobie poradzę, a dodatkowe wykształcenie w dziedzinie biznesu
zdecydowanie poszerzy moje możliwości
w przyszłej karierze zawodowej. W dobie
kryzysu ekonomicznego, a teraz także demograficznego niezwykle ważne jest to, by
poszerzać własne horyzonty również w innych kierunkach, które z pozoru wydają
się obce, ale w przyszłości mogą się jednak
okazać człowiekowi przydatne.
Rozmawiała:
Joanna Sakowicz-Kostecka
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– Nie wyobrażam sobie, by piłki ręcznej
mogło kiedyś zabraknąć w moim życiu…

Rozmowa z Paulą Przytułą, studentką I roku SUM AWF i piłkarką ręczną SPR Olkusz
PAULA PRZYTUŁA, studentka
wychowania fizycznego na I roku
SUM-u, a także piłkarka ręczna
(na pozycji rogrywającej) SPR Olkusz, z którym w zeszłym sezonie
wywalczyła awans do Superligi.
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czasu, widzimy się na treningach codziennie, a w weekendy jeździmy na mecze.
Tak dobrze czujemy się we własnym gronie, że często również poza boiskiem nie
możemy się rozstać. Na pewno łączy nas
bardzo silna więź, bo w piłce ręcznej najważniejszy jest kolektyw. Jeśli na boisku
jedna z nas popełni błąd, inne starają
się go naprawić w myśl zasady „Jedna za
wszystkie, wszystkie za jedną”. Mimo że
jak w każdej grupie ludzi zdarzają nam się
konflikty, to na boisku i poza nim staramy
się być zespołem.
– A co w piłce ręcznej najpiękniejsze?
– Chyba emocje. Moje własne – kiedy zdobędę bramkę, zagram dobrze
w obronie lub podam do koleżanki,
która strzeli gola. Drużyny – gdy wspólnie przeżywamy radość po wygranej lub
smutek, żal po porażce. I kibiców – kiedy przychodzą i podnoszą nas na duchu
po porażce lub gdy cieszą się z nami po
pięknych akcjach. Ludzie zjawiają się tak
licznie w hali, bo wiedzą, że mogą aktywnie uczestniczyć w pięknym wydarzeniu
sportowym i przeżywać razem z nami
każdą minutę meczu.
– Potrafiłabyś sobie wyobrazić życie
bez piłki ręcznej?
– Na razie nie. Zresztą w ogóle nie
wyobrażam sobie, by piłki ręcznej mogło
kiedyś zabraknąć w moim życiu…
Rozmawiała:
Olga Kostecka

Foto: Olkuszanin.pl

– Przed dwoma laty do awansu do
Superligi zabrakło wam jednej bramki,
jednak w następnym sezonie byłyście
już w I lidze bezkonkurencyjne i awans
do grona najlepszych drużyn żeńskich
w kraju stał się faktem. To dowód na to,
że SPR Olkusz jest zespołem dojrzałym,
silnie zmotywowanym i psychicznie odpornym na niepowodzenia…
– Z całą pewnością to, że zabrakło
nam wtedy do szczęścia jednej bramki, było bolesnym doświadczeniem dla
wszystkich, ale też bodźcem do jeszcze
cięższej pracy. Może to właśnie sprawiło,
że w następnym sezonie okazałyśmy się
niepokonane? Bardziej się ze sobą zgrałyśmy i nabrałyśmy większego boiskowego
doświadczenia.
– Jak dużo pracy i wyrzeczeń na co
dzień kosztuje taki awans do krajowej
elity?
– Przygotowanie do sezonu, a później to, by utrzymać formę i wygrywać,
zawsze kosztuje sporo wysiłku. Ktoś, kto
chce podnosić swoje umiejętności, a drużyna ma aspiracje znaleźć się jak najwyżej w tabeli, musi rzetelnie pracować
na treningach i dawać z siebie wszystko
w meczach. Jesteśmy zespołem specyficznym ze względu na to, że jedynie trzy
zawodniczki mieszkają w Olkuszu, reszta
zaś pochodzi ze Śląska i z Krakowa. Osoby dojeżdżające muszą więc rezerwować
sobie dodatkowo ok. trzech godzin więcej. Trenujemy codziennie od poniedziałku do piątku, czasem również w weekendy, jeśli mamy przerwę w rozgrywkach,
mniej więcej po półtorej godziny.
– Jak odnajdujecie się w Superlidze?
Czy w związku z awansem coś się zmieniło w waszych treningach, w przygotowaniu do sezonu? Macie więcej treningów,
kładziecie nacisk na nowe elementy gry
czy doskonalicie te już sprawdzone?
– Superliga a I liga to ogromny przeskok. W Superlidze gra się zupełnie inaczej, dojrzalej, liczy się doświadczenie.
Dlatego tak trudno beniaminkom w niej

się utrzymać. My ciągle uczymy się tej
dojrzałej gry, nabieramy doświadczenia,
które z pewnością wkrótce zaprocentuje.
Po awansie do Superligi zmienił nam się
trener, więc i same treningi. Każdy szkoleniowiec wnosi coś nowego i na co innego zwraca uwagę. Ten również wprowadził do zajęć kilka nowych rzeczy, ale
także wspólnie staramy się doskonalić już
sprawdzone elementy. Jak wspomniałam,
jesteśmy zespołem „dojeżdżającym”, dlatego nie da się zwiększyć liczby treningów, bo koleżanki uczą się i pracują, co
wyklucza treningi dwa razy dziennie.
– Jak udaje ci się łączyć wyczynowe uprawianie piłki ręcznej z nauką na
AWF-ie?
– Trenowanie i studiowanie rzeczywiście niełatwo łączyć, bo i tu, i tu wymaga
się od nas stuprocentowej frekwencji, co
nieraz okazuje się niemożliwe do wykonania. Jednak dzięki temu, że co rok
otrzymuję zgodę na indywidualny tok
studiów, staram się tak poustawiać zajęcia, by mimo wszystko pojawiać się na
nich jak najczęściej. Obecnie jest mi łatwiej, ponieważ na I roku SUM-u mam
mniej zajęć niż na licencjacie.
– Czy to prawda, że piłkarki ręczne
z jednej drużyny łączy niezwykła więź,
niespotykana w innych sportach drużynowych?
– Trudno powiedzieć, czy jest to jakaś
niezwykła więź niespotykana gdziekolwiek indziej. Spędzamy ze sobą sporo
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Ruch zastępuje niejedno lekarstwo,
ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu
Rozmowa z Lechem Salamonowiczem – wieloletnim działaczem sportowym,
wybitnym trenerem, człowiekiem bez reszty zaangażowanym w sport
– Ile lat trwa Pańska przygoda
z „trenerką”?
– Rozpocząłem w 1973 r., właśnie
w grudniu mija 40-lecie mojej pracy
trenerskiej.
Zaczynałem w klubie sportowym
Hutnik Kraków, ale klub, a właściwie
ludzie, którzy zarządzali sekcją lekkoatletyczną, nie od razu dali mi etat.
Właściwie pracowałem cały rok za
darmo, trochę w ramach wolontariatu
i dopiero po sprawdzeniu się, po pierwszych wynikach moich podopiecznych,
dostąpiłem zaszczytu, jakim było przejście z trenerem koordynatorem panem
Kuleszyńskim na stosunki koleżeńskie
oraz etat, który otrzymałem. I nie mówię tego sarkastycznie, naprawdę byłem z tego dumny.
– Kiedy przeniósł się Pan do klubu
AZS AWF Kraków?
– W 1978 r. przeszedłem wraz z grupą dziewcząt do klubu AZS AWF Kraków i rozpocząłem dalszą przygodę
z trenowaniem.
Pracowałem z grupą juniorską, aczkolwiek nie jest to do końca prawda,
dlatego że dziewczęta starsze nie chciały pracować pod okiem innego trenera,
tylko nadal ze mną, a ja się na to zgodziłem. Transfer na AWF to jedno, ale moją
pierwszą pracą był etat w szkole sportowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego.
Tam pracowałem już z chłopcami, grupa
zaczęła się „mieszać”, zrobiła się koedukacyjna, a z każdym rokiem przybywało
chętnych. Dżentelmeni o pieniądzach
nie rozmawiają, ale tajemnicą nie jest to,
że zarówno płace w szkole, jak i etaty
w klubie były bardzo niskie. Było nawet
takie powiedzenie w tamtych czasach,
jeżeli chodzi o płace: odwrócić tabelę,
nauczyciele na czele.
Jeżeli ktoś miał ambicje, założył rodzinę, to musiał pracować w dwóch,
trzech miejscach pracy. Zawsze bardzo
lubiłem być trenerem, ale utrzymanie
rodziny było dla mnie ważne, w związku z tym dzieliłem prace na tę w klubie
AZS AWF i w szkole nr 91.
– Czy zanim zajął się Pan trenowaniem, czynnie uprawiał Pan sport?
Jestem takim trochę ewenementem,
dlatego, że wszyscy pchają się do Warszawy, a ja z tej stolicy uciekłem, w sumie też do stolicy, ponieważ Kraków to
stołeczne miasto.

Rozpocząłem karierę jako siatkarz.
W szkole, do której chodziłem, moim
opiekunem był Pan Czyżewski, były
siatkarz i trener. Uprawiałem wiele
sportów; grałem w piłkę ręczną, uprawiałem lekkoatletykę, ale zdecydowanie głowę zaprzątała mi siatkówka
i moim marzeniem było zostać siatkarzem. Nie zdawałem sobie jednak sprawy ze mój niski wzrost właściwie mnie
dyskwalifikuje.
Później w szkole średniej spotkałem
się z bardzo znaną postacią - Sławomirem Wąsowskim. Był to trener, który
doprowadził do złotego medalu sztafetę na ME w Czechosłowacji.
Pod jego okiem zacząłem w wieku
17 lat przygodę z lekkoatletyką i bardzo
szybko osiągnąłem sukces. Z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę z tego, że
spotkałem się z tzw. wczesną specjalizacją; rozpocząłem dość mocno trening i stąd mocny postęp, bo w ciągu
roku biegałem już 10,91 sek. na 100 m
i 22,01 sek. na 200 m, ale jak to zwykle
bywa nastąpiła stagnacja rozwoju i właściwie te wyniki juniorskie, które osiągnąłem w swojej karierze, były najlepsze.
– Słyszałem, że w latach 70-tych
i 80-tych w mistrzostwach Krakowa
startowało więcej zawodników niż teraz na mistrzostwach Polski.
– Wspominam mistrzostwa makroregionu, gdzie było ponad 20 serii na
100 m kobiet.

W finale znalazło się aż pięć moich
wychowanek z Hutnika Kraków.
Poziom zawodów był bardzo wysoki i było sporo chętnych, każdy z trenerów chciał wysłać na zgrupowania jak
najwięcej swoich podopiecznych.
Przypominam sobie, jaką musiałem
stoczyć „walkę” na zebraniu, żeby młoda dziewczyna, która w skoku w dal
miała wynik 5,47 m mogła wyjechać na
obóz.
Powtarzam, że ten poziom średni
był bardzo wysoki i zdobycie pierwszego czy drugiego miejsca, albo nawet
dojście do finału makroregionu, było
kolosalnym wyróżnieniem. Można powiedzieć że to poziom dzisiejszych Mistrzostw Polski.
– Wychował Pan wielu bardzo dobrych zawodników, ale proszę wymienić tych, z których jest Pan szczególnie dumny.
– Kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał mnie o moje największe osiągnięcie, ja powiedziałem o Ewie Ślusarczyk.
Dlaczego? Ponieważ patrzę z dumą, jak
w tej chwili Ewa, można powiedzieć
kontynuuje, a niejednokrotnie przewyższa mnie pod względem organizacyjnym, kontynuuje swoją karierę trenerską
i nauczycielską w szkole, z której ja już
jako emeryt odszedłem. Ma wybitne
zdolności, zwłaszcza w sportach młodzieżowych, potrafi fantastycznie przygotować pod względem motorycznym,
ogólnorozwojowym i sprawnościowym
młodych adeptów lekkoatletyki.
Również bardzo cenię sobie kontakt i współpracę z Marcinem Nowakiem, który w tej chwili robi doktorat
i jest pracownikiem dydaktycznym na
naszej uczelni. Był wybitnym sportowcem (dwukrotny olimpijczyk, medalista
MŚ i wielokrotny mistrz Polski – przyp.
red.). Obecnie jest trenerem i uważam,
że to jest też owoc mojej pracy i współpracy. Chciałbym również podkreślić
bardzo dobrą współpracę z Grzegorzem Zajączkowskim (medalistą mistrzostw świata i wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski), który największe sukcesy osiągnął ze mną i jak sam
twierdzi dużo mi zawdzięcza. Jestem
dumny z tych ludzi, że w dalszym ciągu realizują się w sporcie jako trenerzy
i działacze.
Rozmawiał: Adrian Twardowski
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„Zajęcia na macie – macie i grajcie”, czyli jak uratować
Wraz z nadejściem 1 września, czyli
z początkiem nowego roku szkolnego,
oficjalnie ruszyła akcja „Stop zwolnieniom z WF-u”. Pomysłodawca kampanii czyli Ministerstwo Sportu i Turystyki,
przy współpracy ze słynnymi polskimi
sportowcami i trenerami, przygotowało
szereg spotkań, konkursów, oraz reklam
i programów w TVP wspierających hasło
tegoż przedsięwzięcia. O tym, jak z roku
na rok zwiększa się problem „lewych”
zwolnień, świadczą nie tylko statystyki
obecności na zajęciach, ale także coraz
gorszy stan zdrowia młodych Polaków.
Wychowanie fizyczne od wielu lat jest
przedmiotem mniejszej rangi, podczas
którego większość uczniów częściej
przepisuje pracę domową na następne
lekcje, aniżeli ćwiczy. Mimo że problem
ten nie do końca dotyczy naszej uczelni,
jest on dla nas bardzo ważny. Dlaczego?
Młode pokolenia to także przyszli studenci AWF-ów! Dlatego też, warto przeanalizować zaistniałą sytuację i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje i kto lub
co powoduje plagę zwolnień, która co
roku zalewa polskie szkoły.
STATYSTYKI ŚWIADCZĄCE O SILE
„RAŻENIA” PROBLEMU
Jak wielki jest ten problem świadczy
szereg badań, które przeprowadzono na
zlecenie MSiT. Z zebranych statystyk widzimy, że już w szkole podstawowej 19%
uczniów nie uczestniczy aktywnie w zajęciach wychowania fizycznego. Im dalej
tym gorzej, w gimnazjach jest to liczba
24%, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych aż 36%. Odzwierciedla się

8

to w statystykach dotyczących nadwagi
oraz otyłości dzieci i młodzieży w wieku
7–18 lat. Dane mówią same za siebie.
Ponadto 55% szkół nie uwzględnia
posiadanej infrastruktury w prowadzeniu zajęć z WF, 74% szkół nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów
w lekcjach WF. 86% kontrolowanych
szkół nie bada problematyki aktywnego udziału w zajęciach ruchowych.
Do czego to wszystko prowadzi? Otóż,
polskie dzieci tyją najszybciej w Europie! W ciągu dekady w Polsce liczba
dzieci z nadwagą podwoiła się, tym
samym plasując nas na szarym końcu
zestawienia. Przyczynę tego zjawiska
należy upatrywać w spadku aktywności fizycznej dzieci w ciągu ostatnich
30lat. Na dowód przytoczmy badania
porównujące sprawność siedmioletnich
chłopców, którzy w 1979r. w skoku w
dal uzyskiwali wynik ok. 1029cm, natomiast w 2010 r. dwadzieścia cm mniej.
„DROGA DO MISTRZA ZACZYNA
SIĘ OD WF-U”
O tym jak ważna jest lekcja wf.
najlepiej przekonają wielcy sportowcy i trenerzy, którzy bardzo chętnie
wzięli udział w kampanii MSiT. Otylia
Jędrzejczak, Radosław Kawęcki, Paweł
Korzeniowski, Zofia Klepacka, Maja
Włoszczowska, Marcin Gortat, Marcin
Możdżonek, Bartosz Kurek, Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Anita Włodarczyk, Sławomir Szmal, Karol Bielecki, a także „nasz” przedstawiciel w tym
zacnym gronie, czyli Grzegorz Sudoł,

to tylko przykłady znanych osobistości
polskiego sportu, którym leży na sercu
dobro młodych pokoleń. Tych, które za
jakiś czas, tak jak oni, będą reprezentować nasz kraj. I nie są to słowa powiedziane nad wyraz, bo większość z nich
jest doskonałym dowodem, że właśnie
od lekcji wf. zaczęła się ich wielka
sportowa kariera. I grzechem byłoby
na początku nie skorzystać z naszego podwórka… Tak, właśnie naszego!
Grzegorz Sudoł, absolwent i pracownik
naszej uczelni, trener I klasy, a przede
wszystkim chodziarz, reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy (srebrny medal
w Barcelonie w 2010 r.) jest jednym
z patronów tej szczytniej akcji. Pytany
dlaczego wziął udział w tej kampanii
odpowiada krótko – Przede wszystkim:
MISJA! I nie da się z nim nie zgodzić,
bo nikt tak jak nasze sportowe autorytety, nie może wpłynąć na świadomość
nie tylko młodych Polaków, ale także
ich rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji
szkół, do których uczęszczają.
Uważam, że to wspaniały pomysł.
W dzisiejszych czasach kiedy ranga zajęć
wf. i autorytet prowadzących są bardzo
niskie, takie przedsięwzięcie jest bardzo
potrzebne. Trzeba wreszcie uzmysłowić
sobie, jak wiele daje sport nie tylko ciału,
ale i umysłowi. I można by tu wymieniać
wiele pozytywnych aspektów uprawiania aktywności fizycznej m.in. usuwanie
toksyn z organizmu, rozszerzenie naczyń
krwionośnych, zwiększenie wydolności
organizmu- mówi reprezentant Polski.
Grzegorz Sudoł, jak większość z pro-
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sprawność młodych pokoleń przed totalną zagładą
ną rolę w jej życiu: uczestniczyłam we
wszystkich zajęciach poza lekcyjnych,
w tzw. SKS-ach dlatego też nigdy nie poprosiłam rodziców o zwolnienie. Nawet
jeśli chorowałam, to dodatkowo nie mogłam przeboleć, że nie uczestniczę w zajęciach wychowania fizycznego.
WF – jest faaaajnyyyyy!

motorów wdrażanej kampanii, swoją
karierę sportową rozpoczął od zajęć wf.,
dlatego temat ten jest dla niego tak ważny. Od małego miałem styczność ze sportem, moja szkoła co roku w Dniu Dziecka organizowała tzw. „Bieg ku słońcu”,
w którym brały udział wszystkie klasy.
Cała szkoła: zarówno nauczyciele, dyrekcja, jak i dzieci obowiązkowo musieli
w nim wystartować. Ale dla mnie nie był
to przymus, lecz zabawa. Był to swoisty
przegląd predyspozycji uczniów, w których budziła się żyłka młodego sportowca, często przyszłego reprezentanta szkoły, a nawet mistrza! – dodaje.
„NIE ODBIERAJMY SZANSY NASZYM
DZIECIOM - NIE ZGADZAJMY SIĘ
NA ZWOLNIENIA”
Kampania Stop zwolnieniom z wf. ma
na celu uświadomić rodziców, jak wiele
szkody wyrządzają swoim dzieciom zgadzając się na „lewe” zwolnienia, które
rzekomo mają służyć ich dobru. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego szkoły nic nie
robią z wciąż rosnącą liczbą dzieci i młodzieży nie biorących czynnego udziału
w zajęciach? Podstawą wydaje się być
brak jednolitych przepisów dotyczących
akceptacji przez dyrekcję i nauczycieli
procedur postępowania w przypadku
przekazywania przez uczniów zwolnień
z ćwiczeń podczas zajęć wf. Brak również monitorowania opisanego zjawiska.
Dokumentuje się wyłącznie obecności i nieobecności ucznia na zajęciach.
W szkolnej dokumentacji nie ma informacji o tym, czy uczeń obecny na zajęciach wf. ćwiczy czy nie. Wiele też zależy od samych rodziców: Jest to kwestia
braku czasu lub wykorzystywania tego
jako wymówki. Łatwiej jest wypisać zwolnienie i posadzić dziecko przed komputerem, aniżeli tłumaczyć dlaczego zajęcia
są konieczne i jednocześnie przyjemne
– podkreśla zdobywczyni srebrnego medalu IO w Pekinie w kolarstwie górskim
Maja Włoszczowska. Wf odegrał potęż-

Chcąc przeciwstawić się opinii
uczniów, że wf. jest nudny i beznadziejny, Ministerstwo Sportu i Turystyki
wraz z Telewizją Polską przeprowadziło
ogólnopolski konkurs „WF – jest fajny!”.
W konkursie chodziło o to, aby pokazać, że zajęcia wychowania fizycznego
nie muszą być nużące, a przekonywali
do tego sami uczniowie. Zadaniem było
wykonanie zdjęć lub nagranie filmu
z propozycją ciekawej lekcji wychowania fizycznego. W grudniu wyłoniono
laureatów: I miejsce SP nr 12 z Piły, II
miejsce II LO w Katowicach, III miejsce
SP nr 109 we Wrocławiu, IV miejsce SP
nr 2 w Kościerzynie, V miejsce Gimnazjum w Brzostku. W nagrodę TVP
odwiedzi każdą ze szkół, a film z lekcji
pojawi się na jej antenie.
Także 23 października w ramach
kampanii „Stop zwolnieniom z wf.”
wystartował projekt „Mały Mistrz”. Jego
główną ideą jest zachęcenie uczniów
klas I-III szkół podstawowych do podnoszenia sprawności fizycznej. „Mały
Mistrz” bazuje na opracowanym i realizowanym od trzech lat przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
programie „Sprawny Dolnoślązaczek”.
W tym momencie program został objęty patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu swoim zasięgiem
mógł objąć całą Polskę. Ambasadorami
„Małego Mistrza” jest trójka sportowców. Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich (Londyn 2012) w windsurfingowej klasie RS:X Zofia Klepacka, mistrz
świata (Moskwa 2013) w rzucie młotem Paweł Fajdek oraz piłkarz ręczny,
brązowy medalista mistrzostw świata
(Chorwacja 2009) Mariusz Jurkiewicz.
Honorowym patronem projektu jest
Władysław Kozakiewicz. Mistrz olimpijski (Moskwa 1980) w skoku o tyczce,
obecnie uczy dzieci wf. w niemieckim
gimnazjum. Doskonale wie, jak zachęcić swoich podopiecznych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach: Jeśli
stawiam przed dziećmi ciekawe wyzwania, to one z reguły chętnie próbują im
sprostać. Dla mnie, jako nauczyciela,

niezwykle ważne są nie tylko sukcesy
najzdolniejszych uczniów, ale przede
wszystkim umiejętności podnoszone
przez tych najsłabszych. Nie można ich
porzucać. Na koniec chciałbym też zaapelować do rodziców. Nie zwalniajcie
dzieci z wf. z byle powodu!
Niewątpliwie akcja „Stop zwolnieniom z wf.” to najlepsza kampania
niedawno odwołanej Minister Sportu
i Turystyki Anny Muchy. Szereg działań
podjętych, by promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, chyba
nigdy nie zaistniał w polskim społeczeństwie na tak wielką skalę. Specjalne wydarzenia w szkołach, konkursy, filmiki
zachęcające do lekcji wf. Występujące
w nich gwiazdy sportu być może wreszcie przekonają zarówno młode pokolenia, ich rodziców, jak i nauczycieli oraz
dyrekcje szkół, jak ważny powinien
być ruch w rozwoju każdego dziecka.
W wielu zachodnich krajach aktywność
fizyczna od dawna jest równie ważna
(o ile nie ważniejsza), jak inne przedmioty w szkole. Niestety w naszym
państwie myśl ta nadal nie funkcjonuje.
Co więcej, jak widać, potrzebujemy aż
tak szeroko idących działań, aby choć
trochę zmienić spojrzenie Polaków na
zalety uprawiania sportu. Ministerstwo
już zapowiada dalszy rozwój kampanii.
Od stycznia sportowcy-reprezentanci naszego kraju będą przeprowadzać
osobiście zajęcia w szkołach, pokazując
jak ciekawy i przyjemny może być wysiłek fizyczny. Miejmy nadzieję, że rzucone ziarno trafi na podatny grunt i chociaż jeden z rodziców mając podpisać
zwolnienie zastanowi się, czy warto!
Joanna Bartosz
Magdalena Niewęgłowska
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KAJAKOWY
ZAWRÓT
GŁOWY
Rozmowa z Bartoszem Czauderną,
kajakarzem freestylowym, miłośnikiem
adrenaliny, oraz studentem AWF-u

10

– Za tydzień wylatujesz na Kostarykę, wcześniej odwiedziłeś Ugandę.
Czym kierujesz się wybierając tak egzotyczne miejsca do swoich treningów?
– Przede wszystkim w Polsce nie ma
warunków na zimowe treningi dla tak
specyficznego sportu. Moim pierwszym
wyborem była Uganda, która jest swego
rodzaju rajem dla kajakarzy freestylowych. Biały Nil, rzeka, wokół której toczy się życie w Ugandzie, stwarza nam
idealne warunki do treningu, ze względu
na występowanie unikatowych fal oraz
wysoką klasę trudności rzeki. Dodatkowym plusem jest klimat podrównikowy
umiarkowany, który pozwala na prowadzenie przygotowań przez całą zimę.
W tym roku wybór padł na Kostarykę.
Generalnie chcemy przeprowadzić ekspedycję, ponieważ szukamy alternatywy
dla Ugandy. Z uwagi na to, że w najbliższych latach na Białym Nilu powstanie
kolejna tama, przez którą zalana zostanie
nie tylko część rzeki gdzie trenujemy, ale
również cały obszar wzdłuż niej, który
zamieszkuje wielu ludzi oraz opiera się
na nim ponad 90% turystyki w tym kraju.
– Będzie to pierwsza tego typu ekspedycja na Kostaryce, czy jest to miejsce odwiedzane przez kajakarzy?
– Nie będziemy pierwszymi kajakarzami, którzy tam trenują. Będziemy
jednak pionierami, którzy chcą zbadać
większość tamtejszych rzek. Na pewno
podejmiemy tzw. first descent, czyli jako
pierwsi spłyniemy niektórymi odcinkami.
– Czym różni się, w takim razie Twój
sport od ekstremalnego kajakarstwa?
Freestyle kajakowy, który uprawiam,
polega na wykonywaniu różnorakich powietrznych ewolucji na fali utrzymując
się w jednym miejscu względem brzegu.
W tym celu używamy specjalnych, krótkich, wywrotnych kajaków o długości nie
przekraczającej dwóch metrów. Łączy
się to w dużym stopniu z kajakarstwem
ekstremalnym, ponieważ, aby dostać się
w takie miejsce zazwyczaj trzeba spłynąć
przez trudne odcinki rzeki. Ten wyjazd
będzie pierwszym, podczas którego bę-

dziemy łączyć te dwa typy kajakarstwa,
ze względu na potrzebę znalezienia nowych fal do treningu.
– Znajdujesz się w czołówce światowego kajakarstwa freestylowego. Które
z osiągnięć było dla Ciebie najważniejsze?
– Na pewno najważniejszym był brązowy medal na mistrzostwach Europy
w ubiegłym roku. Z sentymentem powracam również do mojego pierwszego startu w zawodach seniorskich. Na pucharze
świata zająłem piąte miejsce, wtedy to
właśnie zacząłem liczyć się na światowej
arenie kajakarstwa freestylowego. W tym
roku zająłem szóste miejsce na mistrzostwach świata i trzecie miejsce w Pucharze Europy. Jestem również wielokrotnym
mistrzem Polski, co zawsze przynosi mi
satysfakcję i radość.
– Szukacie nowych miejsc do treningu w odległych krajach. Czy również
tam będą odbywać się zawody?
Miejsca, które wybieramy na zimowe treningi są zbyt trudno dostępne, aby
zorganizować tam zawody dla szerszej
publiczności. Wcześniej startowaliśmy w
Ameryce Północnej. W przyszłym roku
wszystkie najważniejsze wydarzenia odbędą się w Europie, na specjalnie przygotowanych do tego miejscach na rzekach
lub sztucznych torach kajakowych.
– Freestyle kajakowy to w Polsce
sport mało popularny, dla niektórych
całkowicie nieznany. Czym kierowałeś

się przy wyborze tak nietypowej dyscypliny?
– W mojej rodzinie kajakarstwo było
jedną z form turystyki. Pierwszy raz o tej
dyscyplinie usłyszałem dzięki kuzynom,
którzy na kursie kajakarstwa górskiego
w AKTK Bystrze poznali Piotra Sikorę. Poszukiwał on juniorów do nowo rozwijającej się w Polsce dyscypliny. Kiedy usłyszałem, że w kajaku można zrobić salto
i skakać z wodospadów, wiedziałem, że
będzie to moja dyscyplina. Ze względu
na duże zainteresowanie sportami ekstremalnymi, którymi fascynuję się od
dzieciństwa, pomyślałem, że warto spróbować. Obecnie jestem zawodnikiem
Krakowskiego Klubu Kajakowego, gdzie
trenuje mnie Zbigniew Miązek.
– Mimo dużo lepszych warunków
treningowych i sponsorskich w Stanach Zjednoczonych, nadal mieszkach
i głównie trenujesz w Polsce.
– W Polsce rośnie zainteresowanie
tą dyscypliną, staram się przyczyniać jak
najbardziej do jej popularyzacji. Prowadzę szkolenia i przygotowuję miejsca do
treningów. Pierwszym krokiem w tym
kierunku było stworzenie takiego miejsca na torze kajakowym w Krakowie.
W przyszłym roku planujemy zorganizować mistrzostwa Polski. Ze względu na
kierunek moich studiów, chciałbym po
skończonej karierze skupić się na trenowaniu młodzieży właśnie tutaj w Polsce.
Rozmawiał: Grzegorz Bodzenta
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Nadzieje Polaków na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich
Foto: Przemysław Buczyński (PZN)

Foto: Alicja Kosman (PZN)

Już tej zimy – 7 lutego – startują
XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gospodarzem tego wielkiego sportowego
wydarzenia będzie rosyjskie Soczi. Jak
na razie wszystko wskazuje, że będą
to niezapomniane Igrzyska (skoro sam
Władimir Putin trzyma rękę na pulsie,
nie może być inaczej).
Uczestnicy imprezy rywalizować
będą w 98 konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych. Do 23 listopada
przyjazd do Soczi zadeklarowało 45
ekip z całego świata.
Jednak zanim do Rosji zjadą się setki
zawodników, tysiące kibiców, reporterów i gości, warto zastanowić się na co
my – Polacy – możemy tam liczyć.
Wiemy dobrze, że potęgą sportów
zimowych nie jesteśmy…
W Vancouver Polacy zdobyli 6 medali, co dało nam 15. miejsce w tabeli
medalowej.
W Soczi o poprawienie tego osiągnięcia będzie bardzo trudno. Oczywiście, nie przekreślam szans naszych
reprezentantów na miejsca na podium
– wręcz życzę im olimpijskich medali –
ale patrzę na to wszystko realistycznie.
Z drugiej strony, przy odrobinie szczę-

ścia, możemy być mile zaskoczeni wynikami biało-czerwonych.
Tak więc, w których dyscyplinach
mamy prawo oczekiwać medali?
Justyna Kowalczyk jako jedyna na
ostatnich igrzyskach zdobyła złoto, dorzuciła do tego jeszcze srebro i brąz.

Foto: Alicja Kosman (PZN)

Nie jest tajemnicą, że „Team” Justyny
otrzymuje z Polskiego Związku Narciarskiego największe sumy pieniędzy
ze wszystkich dyscyplin, warunki do
trenowania ma wymarzone – w tych
okolicznościach możemy widzieć Justynę w gronie faworytek. Zresztą jest
bardzo prawdopodobne, że będą to jej
ostatnie igrzyska. Zrobi więc wszystko,
żeby były one jak najbardziej udane.
Trzy medale jak w Vancouver? Będzie
trudno, ale tak, jest to możliwe.
Adam Małysz w Whistler wywalczył 2 olimpijskie srebra. Jego już nie
ma, ale polskie skoki narciarskie mają
się bardzo dobrze. Kamil Stoch, Maciej
Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki – to
drużyna, która zdobyła brąz na ostatnich Mistrzostwach Świata w Predazzo. Każdy z nich to czołówka Pucharu
Świata. Do tego dochodzą świetni młodzi zawodnicy, jak Krzysiek Biegun czy
Klimek Murańka. Łukasz Kruczek ma
teraz problem bogactwa – przed telewizorem igrzyska będzie musiało obejrzeć
kilku naprawdę dobrych skoczków. W
Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Nadzieje Polaków na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich
Foto: Przemysław Buczyński (PZN)

Ciąg dalszy ze strony poprzedniej.

Soczi odbędą się trzy konkursy (dwa
indywidualne i jeden drużynowy).
Mamy potencjał, aby podczas każdego z nich wywalczyć medal. Jednak
skoki narciarskie to dyscyplina nieprzewidywalna. Wystarczy drobny podmuch wiatru i wszystko diametralnie
może się zmienić. Jest ogromna szansa
wrócić do kraju z trzema medalami,
ale równie dobrze możemy nie zdobyć żadnego.
Łyżwiarstwo szybkie to kolejna dyscyplina, z którą mamy prawo wiązać
medalowe nadzieje. I chyba jedyna,
w której na podium mogą uplasować
się zarówno panie, jak i panowie. Panie (Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska) już
na poprzednich igrzyskach pokazały,
jak można sprawić miłą niespodziankę.
Początek tegorocznego Pucharu Świata
pokazuje, że dziewczyny są w formie.
I nie tylko panie, mężczyźni również
znajdują się w światowej czołówce.
Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański dają gwarancję wy-

mieszana w biathlonie, jednak trudno
myśleć o odegraniu w tej konkurencji
znaczącej roli, gdyż po zakończeniu kariery przez Tomasza Sikorę nie doczekaliśmy się jeszcze jego następcy.
Polską kandydatką do medalu może
być Karolina Riemen-Żerebecka – reprezentantka Polski w skicrossie. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego
Apoloniusz Tajner dopatruje się w niej
„czarnego konia zawodów”, a sama
Karolina podkreśla, że skicross to sport
„nieprzewidywalny na maksa” – wszystko się może zdarzyć.
Oprócz biatlonowej sztafety mieszanej, nowością na igrzyskach będą takie
konkurencje jak: snowboardowy slalom
specjalny, skoki narciarskie kobiet, rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie
figurowym czy rywalizacja drużynowa
w saneczkarstwie – aczkolwiek w nich
nie wypatrzymy Polaków w rolach
głównych.
Podsumowując: medali biało-czerwonych w Soczi możemy, a wręcz powinniśmy się spodziewać. Każdy sportowiec, który uzyska olimpijską kwalifikację na rosyjskiej ziemi da z siebie
wszystko. W końcu igrzyska to zawsze
dla każdego najważniejsza impreza
sezonu, a olimpijski medal to marzenie każdego z nich. Życzmy naszym
reprezentantom na te igrzyska wysokiej – olimpijskiej – formy sportowej,
ale i dużo, dużo szczęścia. Bez niego
w sporcie bardzo często trudno sięgnąć
po największe laury.

Foto: Alicja Kosman (PZN)
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sokich wyników. Niedawno, podczas
grudniowych zawodów w Berlinie, nasi
brązowi medaliści mistrzostw świata
2013 wywalczyli kwalifikację olimpijską. Myślę, że ekipa łyżwiarzy i łyżwiarek (nie wnikam czy panie czy panowie,
czy indywidualnie czy w drużynie) zdobędzie medal. Optymistycznie patrząc
– na jednym może się nie skończyć.
Kolejną dyscypliną, którą powinniśmy
uważnie śledzić jest biathlon. Polskie biathlonistki pukają do światowej czołówki
i można oczekiwać, że również na igrzyskach w tej grupie będą się plasować. W
reprezentacji Polski doświadczenie i rutyna (Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń
czy Weronika Nowakowska-Ziemniak)
miesza się z młodością (Monika Hojnisz).
Co prawda nasze panie nie są murowanymi kandydatkami do medali, ale przy
dobrej dyspozycji w danym dniu jest
szansa na zdobycie któregoś z krążków.
Ja obstawiam jeden medal dla polskiego
biathlonu w Soczi. Coś ponadto będzie
dużą niespodzianką.
Warto dodać, że pierwszy raz w historii igrzysk zostanie rozegrana sztafeta

Na koniec apel do kibiców: kibicujmy polskim zawodnikom, wspierajmy
naszych, dmuchajmy w telewizory, nieśmy ich dopingiem. Niech czują nasze
wsparcie na rosyjskich arenach sportowych, a odwdzięczą się nam wspaniałymi wynikami i niezapomnianymi
emocjami – czego im i nam wszystkim
z całego serca życzę.
Jakub Kot

Sporty zimowe
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Kraków ubiega się o organizację
XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w 2022 roku. Pierwszy krok został
uczyniony i w lipcu 2014 r. okaże się,
czy kandydatura stolicy małopolski
przejdzie do 2. etapu – wyboru organizatora. Chociaż miastem zgłaszającym jest Kraków, to w rzeczywistości w przedsięwzięciu zaangażowana
jest także Słowacja. Do organizatorów dołączą ponadto władze powiatu Tatrzańskiego, Katowic, Myślenic
i Oświęcimia.
W zawodach przewidziane są: ceremonia otwarcia na stadionie Wisły
Kraków, konkurencje lodowe w Krakowie i Oświęcimiu lub Katowicach,
skoki i biegi narciarskie oraz biathlon
w Zakopanem, bobslej i saneczkarstwo w Myślenicach, a konkurencje
alpejskie w Jasnej na Słowacji. Brzmi
świetnie ale czy realnie? Od kilku
miesięcy toczy się zażarta dyskusja
na temat igrzysk w Krakowie, zwolennicy i przeciwnicy wymieniają się
argumentami za i przeciw. Sceptycy stawiają sprawę jasno i mówią,
iż pomysł organizacji jest kuriozalny
i stolicy Małopolski (jak i całej Polski)
nie stać na takie wydatki. Wg. Gazety Krakowskiej z dnia 29.11.2013
projekt olimpijskiego budżetu przewiduje, że same koszty związane ze
staraniami – do lipca 2015 roku – wyniosą 156,6 mln zł. Szacowany całkowity koszt igrzysk to 21 mld złotych,
co przyprawia o zawrót głowy. Przeciwnicy stawiają także pytanie w jaki
sposób miasto zamierza utrzymać powstałe obiekty po igrzyskach i czy nie
spowodują one wzrostu zadłużenia
naszego regionu. Co więcej, powstała inicjatywa „Kraków przeciw igrzy-

skom”, której autorzy domagają się
przeprowadzenia referendum wśród
mieszkańców.
Entuzjaści organizowania ZIO
w Krakowie wyliczają z kolei szereg
korzyści jakie mogą płynąć z takiego
wielkiego przedsięwzięcia, zarówno
dla miasta, jak i całego regionu. Zaliczają do nich poprawę infrastruktury
komunikacyjnej w Krakowie, w tym
modernizację słynnej „zakopianki”
i innych dróg oraz połączenia kolejowego do Zakopanego, budowę
północnej obwodnicy Krakowa, powstanie kolei aglomeracyjnej i dalszą
modernizację lotniska w Balicach.
Grupy popierające organizację igrzysk
uważają, że inwestycje związane
z budową i modernizacją obiektów
sportowych będą majątkiem trwałym,
z którego będzie można korzystać
przy organizacji dużych imprez sportowych, a ponadto będą mogli z nich
korzystać mieszkańcy Małopolski.
Wszystkie te przedsięwzięcia doprowadzą do powstania nowych miejsc
pracy. Zwolennicy igrzysk podkreślają
także, że inwestycje infrastrukturalne
i tak są konieczne dla Małopolski,
a organizacja igrzysk niewątpliwie
by je przyśpieszyła. Według danych
zarządu miasta Krakowa (sondaż
przeprowadzony przez TNS Polska)
ZIO chce ponad 66% mieszkańców.
Referendum, którego domagają się
autorzy inicjatywy „Kraków przeciw
igrzyskom” według władz miasta jest
zbędne i pochłonęłoby ok. miliona
złotych.
O wyrażenie opinii w kwestii organizacji ZIO w 2022 roku w Krakowie
poprosiłam Rektora naszej uczelni
prof. Andrzeja Klimka. Początek wy-

Foto: Magdalena Jarosz

Zimowe IO
w Krakowie?
powiedzi Jego Magnificencji znajduj
się na stronie pierwszej.
Jestem przekonany, że Kraków
wraz z rejonem Zakopanego i Jasnej na
Słowacji, gdzie planuje się rozegranie
konkurencji alpejskich, są zdolne do
przygotowania wniosku aplikacyjnego, który może zostać zaakceptowany
przez MKOL. Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie może odegrać ważną rolę, zarówno ze względu
na prowadzone kierunki kształcenia,
jak również z racji swojego położenia
w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej obecnie Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach, w której planowana jest rywalizacja w łyżwiarstwie
figurowym i short tracku. Zaplanowana na terenie AWF mała hala lodowa
mogłaby pełnić rolę obiektu treningowego dla konkurencji rozgrywanych
we wspomnianej hali czyżyńskiej. Istnieją również niesprecyzowane dotąd
plany umiejscowienia na terenie naszej
Uczelni hali do łyżwiarstwa szybkiego,
jednak jej powstanie będzie możliwe
jedynie w przypadku deklaracji zmiany jej funkcji po zakończeniu igrzysk
na pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, które
w przeciwieństwie do niezwykle drogiej w utrzymaniu hali lodowej będzie
mogło w przyszłości przynosić naszej
Uczelni realne dochody. 			
				
Wybór organizatora XXIV ZIO
2022 zapadnie w 2015 r. w Kualar
Lumpur, stąd władze Krakowa mogą
jeszcze zmienić decyzję, co do kolejnych starań o organizację igrzysk.
Czas pokaże, jakie będą dalsze losy
starań o ZIO pod Wawelem.
Małgorzata Wójcik
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AZS w pigułce
karty na lokalnym podwórku. To sukces
godny odnotowania, bowiem w rankingu zbiorczym zestawiono 14 uczelni
naszego województwa.

Czym jest AZS?
AZS to największe stowarzyszenie
sportowe funkcjonujące w Polsce nieprzerwanie od ponad stu lat. Zostało
założone w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
15 maja 1909 roku. To właśnie stolicę małopolski można uznać za matkę
sportu studenckiego. Za sprawą swojej
bogatej historii, AZS stał się najliczniejszą organizacją młodzieżową działającą
na polskich uczelniach wyższych. Jej
główne cele to rozwój kultury fizycznej,
promocja zdrowego stylu życia oraz
wychowanie młodzieży w atmosferze
aktywności ruchowej.
AZS dzisiaj
Obecnie jest to największa organizacja zajmująca się sportem w polskim
środowisku akademickim. Zrzesza blisko 50 tys. studentów i jest obecna na
ponad 200 uczelniach. Sportowcy AZS
stanowią przeciętnie około 25% kadry
olimpijskiej. Każda zainteresowana osoba, która posiada prawa studenta, może
przystąpić do klubu i reprezentować jego
barwy na arenie ogólnopolskiej. Dużo
jest dyscyplin, w których można to robić.
Możemy bowiem wybierać spośród 40
konkurencji, a najlepsi mają szansę na
udział w Akademickich Mistrzostwach
Polski czy nawet Europy. Oprócz „klasycznej” oferty sportowej, możemy natrafić na takie perełki, jak np. curling,
narciarstwo wodne, czy też brydż sportowy. Jest więc w czym wybierać, i z całą
pewnością, każda zainteresowana osoba
znajdzie w ofercie coś dla siebie.
AZS AWF Kraków
Początki powstania KS AZS AWF Kraków datuje się na rok 1976. 18 października Na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów kierownictwo Klubu i Władze
Uczelni zaakceptowały nazwę AZS AWF
Kraków, której statut zatwierdzony został
9 listopada. W sezonie 2013/2014 nasz

14

Co nowego?

klub zgłosił reprezentacje we wszystkich
dyscyplinach zatwierdzonych przez Akademicki Związek Sportowy w Krakowie.
Rywalizować będziemy w badmintonie, biegach przełajowych, dwuboju
siłowym mężczyzn, ergometrze wioślarskim, futsalu, judo, kolarstwie górskim, koszykówce, lekkiej atletyce, narciarstwie alpejskim, piłce nożnej, piłce
ręcznej, siatkówce, siatkówce plażowej,
pływaniu, snowboardzie, tenisie, tenisie
stołowym i wspinaczce sportowej.
Historyczny sukces
W poprzednim sezonie Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie
zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji
medalowej Akademickich Mistrzostw
Polski. Nasi zawodnicy zdobyli 7 złotych i 5 srebrnych medali oraz 1 brązowy. Taka sytuacja zdarzyła się po raz
pierwszy w historii. Medale zdobywali:
Anna Berezik, Tomasz Kowalczyk, Beata Pepera, Bartłomiej Garbacik, Matylda Szlęzak, Sylwester Barszcz, Mateusz
Banach, Piotr Kiełbik, Natalia Ficek,
Oskar Bom, Piotr Komorowicz, Adam
Czerwiński i Piotr Czarnecki. Należy
również dodać, że zespoły AWF Kraków zdobyły grad medali w klasyfikacjach drużynowych. Do tych sukcesów
w największej mierze przyczynili się
reprezentanci sportów zimowych (narciarstwo alpejskie i snowboard), aerobiku i wspinaczki sportowej, judocy, biegacze przełajowi oraz zawodnicy startujący na ergometrze wioślarskim. Z całą
pewnością to właśnie przedstawiciele
tych konkurencji, w obecnym sezonie
będą stanowić o sile naszej Akademii.
Do wyżej wymienionej grupy sportowców należy dodać naszych reprezentantów w grach zespołowych, którzy rokrocznie notują dobre wyniki na
arenie ogólnopolskiej. Również w klasyfikacji punktowej (nie mylić z medalową) Akademickich Mistrzostw Małopolski. Nasza uczelnia zajęła bardzo
dobre drugie miejsce, ulegając tylko
klubowi AZS AGH, który od wielu lat
wraz z naszą uczelnią i reprezentacją
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozdaje

W obecnym sezonie, do planu rozgrywanych imprez, dodano futsal kobiet.
Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy
w historii AZS. Również Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wystawia kobiecą reprezentację w tej dyscyplinie. Liczymy na to, że ograne na corocznych „Akademikiadach” dziewczęta
zaprezentują się z dobrej strony i śladem
swoich kolegów po fachu zamieszają
w czołówce. Nie można również pominąć faktu, iż również po raz pierwszy
wystawiliśmy reprezentację w klasycznej odmianie piłki nożnej. Nigdy dotąd
nasza uczelnia nie występowała w tych
rozgrywkach. Podopieczni dra Bogdana
Ciućmańskiego zakończyli fazę grupową
i zakwalifikowali się do półfinału Akademickich Mistrzostw Małopolski, gdzie
zmierzą się z ekipą PWSZ Nowy Sącz.
Jedna rodzina
Warto zaznaczyć, że nie tylko sportowcy mają wkład w sukcesy naszej
Akademii. Bez wsparcia władz, przede
wszystkim finansowego oraz koniunkturalnego, nie byłoby możliwości rywalizacji na wysokim poziomie. Wielkie
ukłony należą się koordynatorowi ds.
sportu akademickiego Panu Pawłowi Potoczkowi, który wspiera naszych zawodników na wielu płaszczyznach, zaczynając od spraw biurowych, a na uczestnictwie w zawodach kończąc. Również
grono trenerskie zasługuje na uznanie.
Wiedza, którą przekazują oraz wpływ,
jaki mają na swoich podopiecznych, to
klucz do sukcesów i osiągania wyników
na najwyższym poziomie. Nie można
zapomnieć też o kibicach, czyli studentach naszej uczelni i nie tylko. Bez ich
udziału, wydarzenia sportowe tracą na
wartości. Można więc uznać, że wszyscy
jesteśmy częścią AZS AWF Kraków.
Szymon Wantulok
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Dokąd zmierza fizjoterapia?
przede wszystkim medyczną, pokonujemy wiele szczebli kształcenia zawodowego, kończymy wiele kursów, robimy
specjalizacje. Przez to, że nie ma usystematyzowanego prawa, ludzie nazywający siebie fizjoterapeutami czy rehabilitantami, którzy ukończyli kilkudniowy
kurs niby-rehabilitacji stawiają ten zawód
w złym świetle, a przez swój brak wiedzy, doświadczenia czy umiejętności,
również stwarzają ogromne zagrożenie
dla życia i zdrowia pacjentów.
Drugą negatywną stroną braku regulacji ustawy zawodu fizjoterapeuty jest
niemożność programowania lub zmiany leczenia, które zalecił lekarz. Często
zalecenia lekarza nie są prawidłowe
lub przestają działać po kilku dniach.
Niestety, jak na razie, fizjoterapeuta
nie może wpływać na decyzje lekarza
i często wykonuje zabiegi, które nic nie
dają i nie poprawiają zdrowia pacjenta.
Przecież to my, fizjoterapeuci, spędzamy najwięcej czasu z tym pacjentem,
lekarz widzi go raz lub czasami kilka
razy, ale to my przez kilka tygodni obserwujemy jego postępy, znamy dolegliwości i przechodzimy z nim ciężki
okres, jakim jest choroba. Dlatego też,
powinniśmy mieć znaczący wpływ na
przebieg leczenia danej osoby. Wiele
osób nie zdaje sobie sprawy ile naszego
wysiłku (oczywiście również pacjenta)
wymaga praca z chorym. Nie chodzi
tylko o wysiłek fizyczny, ale też psychiczny. Cieszymy się z postępów razem z pacjentami, smucimy kiedy czegoś nie udaje się zrobić.
Fizjoterapia to trudna praca. Nie zawsze uwieńczona sukcesem, ale dająca
wiele satysfakcji, umożliwiająca kontakt z drugą osobą. Ta grupa ludzi jest
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Ostatnio jadąc taksówką rozmawiałam z miłym panem kierowcą:
– Co pani studiuje?
– Fizjoterapię.
– Aa fizykoterapię...
– Nie, fizjoterapię!
– Sporo fizyki na zajęciach? – kierowca nadal drąży temat.
– Moja praca jest związana z rehabilitacją. – odpowiadam próbując nakierować rozmówce a ciśnienie rośnie
z każdą sekundą.
– To pewnie dużo robi pani masaży?
Jestem studentką V roku fizjoterapii
i to tylko jedna z kilkudziesięciu, jeśli nie
kilkuset rozmów jakie przeprowadziłam
z ludźmi, którzy chcieli się dowiedzieć
jak wygląda mój zawód. Czy jest to ich
wina, że nie wiedzą czym zajmuje się
fizjoterapeuta? Raczej nie. Tylko gdzie
szukać wiedzy na ten temat, skoro Polska
jako jedyny kraj w Europie nie ma regulacji ustawowej zawodu fizjoterapeuty?
Ostatnie informacje w prasie i telewizji
na temat tego, że fizjoterapeutą może
zostać (a raczej nazywać się) każdy, od
fryzjera po robotnika z budowy. Otwarcie
prywatnej praktyki (związanej z fizjoterapią) nie wymaga żadnych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje (chyba, że
chcemy nawiązać współpracę z NFZ).
Niestety przez to wzrasta zagrożenie dla
ludzi, którzy wymagają wyspecjalizowanej rehabilitacji, a trafiają do „cudownego uzdrowiciela”. Potem okazuje się,
że pogarsza on tylko sytuację, obiecuje
rzeczy niemożliwe i mówi pacjentom to,
co chcą usłyszeć. Ludzie dowiadują się
o osobie fizjoterapeuty dopiero wtedy,
kiedy potrzebują jego pomocy i dostają
skierowanie od lekarza na rehabilitację.
Nasz zawód wiąże się z ogromną wiedzą
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trzecią co do wielkości w Polsce grupą
medyczną, więc zasługuję na miano zawodu. Coraz więcej ludzi wybiera jako
kierunek studiów właśnie fizjoterapię.
Ustawa ta, nie ma na celu urażenia,
umniejszenia rangi którejkolwiek z tych
grup. Rzesza fizjoterapeutów chce, aby
ten zawód miał uregulowane zasady
co do kształcenia, uzyskiwania prawa
do wykonania zawodu oraz żeby była
określona odpowiedzialność za wykonywanie tej pracy. W ostatnim czasie
bardzo dużo mówi się o fizjoterapeutach, ukazuje się wiele reportaży oraz
informacji o ich działaniu. Jest więc
nadzieja, że społeczeństwo polskie zrozumie, jak bardzo nasza praca jest potrzebna do pełnego powrotu do zdrowia i uzyskamy taki szacunek, jakim
darzy się lekarzy czy pielęgniarki.
Fizjoterapia to nie masaż, zabiegi
w spa czy metoda usuwania cellulitu.
Idąc za Światową Konfederacją Fizjoterapii „fizjoterapia” oznacza świadczenie usług, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie
maksymalnych zdolności ruchowych
i funkcjonalnych. Fizjoterapia to duża
odpowiedzialność, żmudna praca,
ciągła nauka i przede wszystkim pomoc i kontakt z drugą osobą. Dlatego
też fizjoterapeuci wiążą duże nadzieje
z ustawą, która mimo wielu problemów
związanych z jej ostateczną formą, została złożona w Kancelarii Ministerstwa
Zdrowia. Oczywiście, są też negatywne
aspekty tej ustawy, ale o nich nie będę
pisać. Wierzę w to, że ustawa ta wejdzie w życie i zmieni postrzeganie ludzi
na zawód fizjoterapeuty.
Dominika Bogaczyk
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SPORTOWA – CZY ABY NA PEWNO?
Wielu studentów po związaniu się
z AWF-em na 5 lat nie przypuszczało, że
to, co lubią najbardziej, czyli uprawianie sportu, będzie mocno ograniczone.
Jeśli nie udzielasz się w którejś z sekcji
AZS-u, to zapomnij, że zagrasz na hali.
Pomijając obowiązkowe zajęcia z gier
zespołowych (nie mówiąc już o studentach SUM-u, którzy zajęć fizycznych
mają jak na lekarstwo) i weekendowe
wejścia, gdzie czasami więcej czasu
spędzisz na ławce niż na parkiecie.
Dziwnym trafem do gry palą się również studenci z innych uczelni. Z bocznego boiska do piłki nożnej jesteśmy
usuwani przez obsługę, bo „niszczymy
boisko”. Całe szczęście, że jeszcze możemy biegać dookoła niego.

i dwóch wyżej wymienionych uczelni
mógłby się zastanawiać, która jest sportowa, a które są techniczne.
Posiadamy piękne tereny zielone.
W upalne dni aż miło iść i sobie poleżeć ze znajomymi na kocyku. Dlaczego
nie mamy tam chociaż jednego boiska?
Teren jest na tyle duży, że mogłoby tam
powstać i miejsca zostałoby na częste
biegi przełajowe. Łucznicy również
mieliby gdzie trenować, a i wszystkie
psy rasowe z czerwcowej wystawy miałyby swoje miejsce.

Dlaczego nie może być tak, jak na
innych uczelniach?
Na miasteczku studenckim AGH
mają „Orlika” z prawdziwego zdarzenia między wysokimi budynkami. Jest
otwarty od świtu do nocy, rezerwacje
przeprowadzane są przez Internet i nie
ma tam miejsca na chaos. Nie musimy
jednak tak daleko szukać, bo przy akademikach Politechniki są dwa betonowe boiska, na których nawet w zimie
coś się dzieje. Ktoś nieznający naszej
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Basen jest dobry na długie zimowe
wieczory. Szkoda, że tylko przez pierwsze trzy dni tygodnia. Starsi studenci
pamiętają, jak jeszcze nie mieliśmy nowego obiektu i trzeba było jeździć na
„Grzegórzki”, – ale przynajmniej można
było spokojnie w weekend popływać za
grosze. Tenis i squash to tylko 2h w sobotę, które trzeba szybko zajmować,
bo może zabraknąć dla Ciebie miejsca.
Mamy 4 boiska do piłki plażowej, które
nie są oblegane, ponieważ trzeba pła-

cić za wejście. Przecież nikt stamtąd nie
wynosi piasku, siatek ze słupkami czy
krzesełek. Wiele osób po prostu przeskakuje ogrodzenie licząc, że ochrona
nie będzie przechodzić obok i „poodbijają” sobie przez kilkanaście minut.

W porównaniu z innymi uczelniami, AWF-iaków nie ma dużo, ale wiele
osób, które złożyło tutaj „papiery” miało inne wyobrażenie o tym, w jaki sposób będzie wyglądał ich czas po skończonych zajęciach. Czas, który mogliby
poświęcić na stawanie się coraz lepszymi w tym, co robią. Mamy się rozwijać,
podnosić poziom swoich umiejętności,
aby w przyszłości móc skutecznie nauczać innych. Niestety, możemy sobie
tylko o tym porozmawiać w gronie znajomych, bo wspólne uprawianie sportu
musimy odłożyć na inny termin.
Piotr Korzeń

Zakaz kontrolowany

Od wielu lat imprezy organizowane
przez studentów w swoich domach studenckich cieszą się wielką popularnością
wśród przyjezdnych, z jednego prostego
powodu – każdy świetnie się tu bawi.
Nie można bowiem skończyć edukacji
na Akademii Wychowania Fizycznego
bez tzw. „szkolenia akademikowego”.
Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację,
w której to po kilku latach od opuszczenia gmachu uczelni, spotykamy się na
zjeździe absolwentów. Jakież byłoby nasze zdziwienie, i pewnego rodzaju dezaprobata, skierowana pod kątem osoby,
która oświadcza, iż ona co prawda na
AWF studiowała, ale „na akademikach”
nigdy nie była. Takiej możliwości nie widzę. Jeżeli jednak podobne osoby żyją
gdzieś obok nas, to wyłącznie należy im
współczuć i ubolewać nad losem, który
w omawianym przypadku bardzo pokarał zainteresowanego. Ale to nie oni są
punktem wyjścia do naszych dalszych
rozważań. Zastanówmy się przez chwilę, co chcielibyśmy zrobić, mogąc dosłownie wszystko, a jedynym warunkiem
byłoby przebywanie na terenie domu
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studenckiego. Ludzie są różni, a co kraj
to obyczaj. Co do jednego jestem przekonany. Znakomita większość naszych
ankietowanych, nie odmówiłaby udziału
w klasycznej spontanicznej „posiadówie”
przy muzyce, w towarzystwie zarówno
starych, jak i nowo poznanych osób. Nikt
z nas nie urodził się wczoraj, i wszyscy
doskonale zdają sobie sprawę, że w takiej sytuacji trzeba odwiedzić „wieżyczki”, albo jeden z lokalnych supermarketów. W jakim celu? Pozwólcie, że na to
pytanie odpowiedzi udzielał nie będę.
W obecnym roku akademickim,
otwarto po kilku latach przerwy odnowioną „trójkę”. Zamysł, koncepcja
architektoniczna oraz zasady funkcjonowania nie bardzo różnią się od pozostałych DS-ów, jednak klimat nieco
już od równowagi odbiega. Wynika
to z prostej przyczyny. Akademik jest
odnowiony, standard nieco wyższy,
a wszechobecne kamery sprawiają, że
czujemy się jak gwiazdy reality show,
gdzie wielki brat obserwuje nas ze swojego „pokoju zwierzeń”. Jestem bardzo
ciekawy, jak w takim miejscu można

realizować podstawowe studenckie
potrzeby, o których mówiłem wcześniej. Ktoś na pewno to już sprawdził
i wie jak sytuacja wygląda. Cała reszta,
może mieć już jednak nieco gorzej. Od
początku grudnia, obowiązuje oficjalny
zakaz organizowania imprez „na akademikach”. Powody do podjęcia takiej
decyzji na pewno były. Ale nie oszukujmy się. Każda osoba posiadająca
odrobinę wyobraźni wie, że to zadanie
praktycznie niewykonalne. Ciekawe jak
z tym problemem poradzą sobie studenci, którzy jak wiadomo słyną z bardzo bogatej palety pomysłów. Na chwilę obecną jedno jest pewne – oprócz
chęci, potrzebna będzie wyobraźnia.
A przecież kreatywne osoby to przyszłość narodu. Dajmy więc im szansę się wykazać, a jeżeli sami czujemy
się na siłach, to skorzystajmy z oferty
uczelni, a podtrzymując tradycję, odwiedźmy znajomych, których zaszczyt
mieszkania w Domu Studenckim dotyczy i sprawdźmy na własnej skórze, jak
wygląda sytuacja.
W9

