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Drodzy Czytelnicy!
Blisko trzy miesiące temu 
rozpoczęliśmy kolejny rok 
akademicki. Najwyższy 
czas zatem na pierwszy 
numer Pulsu w tym roku! 
Motywu przewodniego 
całego numeru niestety 

brak, ale nie znaczy to, że jest nudno. Każdy ze studen-
tów naszych trzech wydziałów znajdzie interesujące go 
treści. Zacząć jednak trzeba od najważniejszego – wy-
wiadu z rektorem. Z pewnością wielu z Was wie, że to 
jego ostatni rok „panowania”, dlatego Filip Fugiel musiał 
z nim porozmawiać. W dość długim wywiadzie, który  
jednak czyta się jednym tchem, prof. Andrzej Klimek 
podsumowuje ostatnie siedem lat pełnienia funkcji rek-
tora. Zdradza nam swoje plany na przyszłość, a także 
najprawdopodobniej nazwisko swojego następcy. Aby 
jednak nie przestraszyła Was powaga wywiadu z Wła-
dzą, polecam rozmowę  naszego najnowszego dzienni-
karza – Dominika Dyduły, który w DS3 znalazł chłopaka, 
który jako pierwszy w historii podjął się wypuszczenia na 
rynek naszej uczelnianej odzieży. O jego inspiracjach, 
motywacji i przede wszystkim o ciuchach przeczytacie 
na stronie 12 i 13. Wszyscy jesteśmy sportowcami, a co 
za tym idzie czasem zdarzają nam się kontuzję. W tym 
numerze porady dla biegaczy. Nasz doktorant- Krzysztof 
Jamka tłumaczy co to jest, jakie są objawy i jak należy 
leczyć tzw. kolano biegacza. Nie zapomnieliśmy także 
o Wydziale Turystyki i Rekreacji. Na stronie ósmej prze-
czytacie o obozie wędrownym, który przebył pół Europy, 
aby w końcu zatrzymać się w Chorwacji. Co więcej do 
słonecznej Toskanii zabierze nas tekst z ostatniej strony, 
a zamieszczone obok zdjęcia przypomną o wakacjach, 
mino tej nie do końca zimowej aury. Ponad to, po raz 
pierwszy zdecydowaliśmy się na sondę wśród studentów. 
Joanna Szumiec przemierzała korytarze naszej uczelni, 
aby dowiedzieć się czy… Przeczytacie o co pytała na 
stronie dziewiątej. Zapraszam serdecznie do lektury. 

Zuza Klęka
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Osiem lat 
Reformatora

Rektor to kluczowa postać każdej uczelni. Ostatnie sie-
dem lat rządów prof. Andrzeja Klimka to zdecydowanie tłu-
ste lata dla naszej Uczelni. W rozmowie, która jest swego 
rodzaju podsumowaniem ostatnich dwóch kadencji, prze-
czytamy między innymi o trudnych początkach, zmianach 
kadrowych i sukcesach naszej Uczelni.

– Nasza Uczelnia pięknieje każdego dnia, niemal 
we wszystkich możliwych aspektach. Czy o rektorze 

Ciąg dalszy na str. 3
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Z życia Uczelni

Na scynście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok! 
Cobyście mieli pełne łobory, pełne pudła 

coby Wom gospodyni przy piecu nie schudła ! 
Coby sie Wom darzyło, kopiło 
dyślem do stodoły łobruciło ! 
Coby Wom nicego nie chybiało 

Z roku na rok przybywało 
A do reśty – cobyście byli scynśliwi i weseli 

Jako w niebie Janieli ! 
Tak Wom Boze dej!!

Z okazji okresu świąteczno-noworocznego w imieniu całej Redakcji 
składam wszystkim Wam – Wykładowcom, Pracownikom i oczywiście 
Studentom, najserdeczniejsze życzenia. Chciałabym, aby ten szczególny 
dla nas czas był pełen spokoju, rodzinnej atmosfery i odpoczynku od 
codziennych spraw. Niech zapach pieczonych jabłek w karmelu, piernika 
i choinki sprawi, że wszyscy będziemy lepszymi ludźmi w Nowym Roku. 
Niech ten 2016  będzie o niebo lepszy od poprzedniego, niech Wam się 
w nim wiedzie i powodzi najlepiej! Życzę, aby był on pełen spełnionych 
marzeń, udanych wykładów i zdanych egzaminów. 

Zuza Klęka 

Szukamy właśnie Ciebie!

Nowy rok, nowe wyzwania! To właśnie Ty możesz tworzyć tę gazetę i być częścią 
naszego zespołu. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o dziennikarstwie lub przeszło Ci 
przez myśl spróbowanie nim być, teraz masz szansę na spełnienie tego marzenia. 
Puls AWF szuka ludzi chętnych do pisania na jej łamach. Szukamy osób energicznych, 
terminowych, znających podstawy ortografii i nie bojących się rozmów z innymi, także 
z wykładowcami. Głęboko wierzę, że jest Was takich milion na naszej uczelni. Nie 
musicie wysyłać swoich CV, nie musisz mieć także doświadczenia w pisaniu. Jedyne 
co musisz mieć to otwarty umysł i zapał do pracy.  Jeśli podejmiesz to wyzwanie, 
odezwij się do redaktor naczelnej, której adres e-mail znajdziesz w stopce redakcyjnej. 
Czekamy właśnie na Ciebie!! 
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Wywiad z Rektorem

Andrzeju Klimku będzie się mówić, że zastał 
Akademię „drewnianą”, a zostawił „murowaną”, 
a więc wyremontowaną i rozbudowaną?

– Myślę, że w opinii tej jest spora przesada, nie 
chciałbym przypisywać sobie aż takich zasług, choć nie 
da się nie zauważyć sporych zmian, do jakich doszło 
na terenie kampusu AWF w ciągu minionych 7 lat 
sprawowania przeze mnie funkcji rektora. Zaczęliśmy 
kadencję od odbioru rozpoczętej wcześniej budowy 
pawilonu dydaktycznego przy zmodernizowanym 
stadionie lekkoatletycznym. Następnie udało się 
pozyskać fundusze z Unii Europejskiej oraz wkład własny 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę 
Zespołu Krytych Pływalni z infrastrukturą dydaktyczną 
i naukowo-badawczą. Między czasie powstał zespół 
boisk do siatkówki plażowej oraz przeprowadziliśmy 
odnowę elewacji i termomodernizację wszystkich 
trzech domów studenckich. Po jej zakończeniu 
dokonaliśmy całkowitej przebudowy wnętrza domu 
studenckiego nr 3, którego stan uniemożliwiał już jego 
dalsze użytkowanie. Na ten cel pozyskaliśmy środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Następnie przyszedł czas na odnowienie elewacji 

budynku głównego i jego termomodernizację. Budynek 
ten jest teraz prawdziwą wizytówką Uczelni, a jego 
szklana elewacja spełnia wysokie standardy termoizolacji 
i energooszczędności. Obecnie przystąpiliśmy do 
odnowy wszystkich czterech pawilonów naukowo-
dydaktycznych z ich termomodernizacją i przebudową 
łączących je korytarzy. Prace powinny się zakończyć 
do połowy przyszłego roku. Wspomniane wyżej prace 
odbyły się dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Przeprowadziliśmy również 
remont dachu na halach gimnastycznych zmieniając 
przy okazji jego kolorystykę na podobną do pozostałych 
budynków znajdujących się na terenie kampusu. To 
tylko najważniejsze osiągnięcia w zakresie rozbudowy 
i unowocześniania bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni, 
które, co ważne, udało się przeprowadzić w oparciu 
o pozyskane z zewnętrznych źródeł fundusze sięgające 
kilkudziesięciu milionów złotych. Tych zmian nie da 
się nie zauważyć ponieważ obecny wygląd kampusu 
w porównaniu do tego sprzed 7 lat sprawia wrażenie 
zupełnie innej uczelni. Cieszy mnie również fakt, że 
nawet najwięksi sceptycy doceniają teraz ogrom zmian, 
które, po okresie długiej stagnacji, doprowadziły kampus 
uczelni do obecnego stanu. Chciałbym w tym miejscu 
podziękować wszystkim osobom, a w szczególności 
panom Prorektorom oraz służbom administracyjnym na 
czele z panami Kanclerzami, bez których wytężonej pracy 
i zaangażowania zmiany te nie byłyby możliwe. 

– Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego stawia 
pan swoich następców w trudnej sytuacji sprostania 
rosnącym oczekiwaniom zarówno ze strony 
pracowników, jak i studentów.

– Myślę, że sytuacja mojego następcy będzie 
nieporównywalnie bardziej komfortowa niż moja 
z roku 2008. Wtedy musiałem praktycznie od początku 
kadencji rozpocząć przeprowadzanie głębokich reform. 
Po wskazaniu nowych prorektorów jeszcze podczas 
wyborów, sprawowanie funkcji rozpocząłem od zmian 
na stanowiskach kanclerza i jego zastępcy oraz zmiany 
biura prawnego. Potem, w skutek malejącej z roku na 
rok dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyszedł czas głębokich oszczędności, a więc redukcji 
zatrudnienia, zastępowania pracowników obsługi 
firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania czystości, 
obsługi portierni i ochrony obiektów, pielęgnacji 
terenów zielonych itp. Dokonaliśmy też głębokich 
zmian w strukturze Uczelni, co pozwoliło na uzyskanie 
sporych oszczędności etatowych. Z ponad sześciuset 
pracowników ok. dwieście osób musiało odejść z Uczelni, 
której byt w tych niezwykle trudnych warunkach 
udało się dzięki tym niezbędnym decyzjom uratować. 
Można zatem powiedzieć, że najbardziej niepopularne 
i najtrudniejsze decyzje w dobie kryzysu ekonomicznego 

Osiem lat Reformatora
Ciąg dalszy ze str. 1
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Wywiad z Rektorem

wziąłem na swoje barki, dlatego mojemu następcy 
na pewno będzie o wiele łatwiej. Łatwiej będzie też 
dlatego, że przez ostatnich kilka lat AWF w Krakowie 
stała się wiodącą uczelnią w kraju w grupie uczelni 
wychowania fizycznego. Z ostatniego miejsca wśród 
AWF-ów w roku 2008, w którym rozpoczynałem 
kadencję, z roku na rok wspinaliśmy się we wszystkich 
rankingach, by po kilku latach wspiąć się na sam 
szczyt. Obecnie zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce 
w rankingu czasopisma „Perspektywy” wśród uczelni 
wychowania fizycznego. Osiągnęliśmy największą 
dynamikę wzrostu liczby awansów naukowych, 
szczególnie w zakresie uzyskiwania stopnia doktora 
habilitowanego. Jeśli dodamy do tego fakt, iż z uczelni 
nie biorącej udziału w rywalizacji w ramach sportu 
akademickiego staliśmy się jedną z najlepszych uczelni 
w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski 
i Akademickich Mistrzostw Polski to widać wyraźnie, że 
AWF w Krakowie dynamicznie zaczął się rozwijać nie 
tylko w zakresie infrastruktury naukowo-dydaktycznej, 
ale, co najważniejsze, również w kontekście 
najważniejszych celów i zadać uczelni akademickiej. 
Rolą mojego następcy będzie przynajmniej utrzymać 
obecną kondycję Uczelni.

– Rodzice często deklarują, że wszystkie dzieci 
kochają jednakowo. Ja w to zapewnienie nie 
wierzę, dlatego zapytam, które „dziecko”: WWFiS, 
WRR czy może najmłodsze WTiR jest panu 
najbliższe? 

– To bardzo trudne pytanie… Jako rektor nie mogę 
faworyzować któregokolwiek z trzech wydziałów. 
Jestem pracownikiem Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Sportu, z którego studentami prowadzę 
wykłady i ćwiczenia z fizjologii człowieka i fizjologii 
sportu. Wydział ten nie tak dawno zajął I miejsce 
wśród wydziałów kształcących na kierunku 
wychowania fizycznego. Studenci tej właśnie jednostki 
w znakomitej większości reprezentują Uczelnię we 
wspomnianych rozgrywkach AMM i AMP, odnosząc 
w nich spore sukcesy. Z kolei Wydział Rehabilitacji 
Ruchowej jest mi drogi ze względu na fakt, iż 
jestem absolwentem właśnie kierunku rehabilitacji 
ruchowej, obecnie fizjoterapii. Ponadto, jednostka 
ta, jako druga po WWFiS uzyskała w ubiegłym roku 
akademickim pełne prawa akademickie uzyskując 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. Warto też podkreślić, że 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej jest najwyżej w Polsce 
ocenianym wydziałem prowadzącym kształcenie na 
kierunku fizjoterapii, co spowodowało przyznanie mu, 
jako jedynemu w Polsce, oceny wyróżniającej przez 
Polską Komisję Akredytacyjną. Trzeci z wydziałów, 
Wydział Turystyki i Rekreacji, jest mi również bliski, 
a to dlatego, że po wielu latach niebytu, udało mi 
się ponownie go utworzyć i odtąd AWF w Krakowie 
po raz pierwszy w prawie 90-letniej historii stała 
się uczelnią posiadającą w swej strukturze trzy 
wydziały. Nie można tez zapomnieć, że od kilku lat 
jednostka ta zajmuje I miejsce w rankingu czasopisma 
„Wiadomości Turystyczne” w kategorii przygotowania 
zawodowego absolwentów. Cieszą mnie zatem 
sukcesy wszystkich trzech wydziałów, za co chciałbym 
serdecznie podziękować i pogratulować władzom 
dziekańskim, bez których wysiłków nie byłyby możliwe 
tak spektakularne sukcesy. Jeśli dodamy do tego, że 
z trzech kierunków studiów, które Uczelnia prowadziła 
w roku 2008, zwiększyliśmy tę liczbę do siedmiu 
kierunków kształcenia w roku bieżącym, to wskazane 
wyżej sukcesy stają się jeszcze bardziej widoczne. 

– Jaką uczelnią, według pana będzie AWF 
w Krakowie za 20-30 lat?

– Bardzo trudno przewidzieć co czeka uczelnie 
wychowania fizycznego w najbliższych latach, a co 
dopiero w tak odległym czasie. Jak wiadomo, politycy 
mają bardzo niepokojące pomysły w tym zakresie. 
Proponowano już przejście AWF-ów z podległości 
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
kuratelę Ministerstwa Sportu i Turystyki czy też 
przyłączanie mniejszych szkół wyższych, w tym uczelni 

Osiem latCiąg dalszy ze str. 3
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Wywiad z Rektorem

Reformatora
wychowania fizycznego, do dużych uniwersytetów w celu 
zwiększania ich pozycji w rankingach międzynarodowych… 
Wszystkie tego typu pomysły osłabiłyby rangę akademii 
wychowania fizycznego dlatego na dzień dzisiejszy nie ma na 
to zgody. Mam nadzieję, że uda się utrzymać niezależność 
AWF-ów w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego, 
i że za 20-30 lat nadal będą kształcić studentów na bardzo 
wysokim poziomie.

– Gdyby mógł pan cofnąć czas, to co jako Rektor, 
zmieniłby lub zrobił inaczej? 

– Może zabrzmi to nieskromnie, ale muszę przyznać, że na 
szczęście nie przypominam sobie spraw, które zakończyły 
się wyraźnym niepowodzeniem, a więc które należałoby 
poprowadzić inaczej. Jestem życiowym optymistą i może 
właśnie dlatego nie boję się ryzyka i z wszystkiego jestem 
zadowolony. Tak jest nie tylko w sprawach zawodowych, 
ale również w życiu prywatnym. W każdej sytuacji 
potrafię w sposób odruchowy, nie wymuszony, znaleźć 
aspekty pozytywne i może właśnie dlatego nie jest mi 
łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Skoro 
w okresie ostatnich 7 lat u czelnia dynamicznie się rozwijała, 
zarówno w kontekście naukowo-dydaktycznym, jak również 
w aspekcie widocznej na terenie kampusu infrastruktury, to 
trzeba się z tego cieszyć i kontynuować to, co od kilku lat tak 
dobrze się sprawdza. 

– Przed panem ostatni rok drugiej kadencji na najbardziej 
zaszczytnym stanowisku Akademii Wychowania 
Fizycznego. Czy zdradzi pan swoje plany na przyszłość?

– Zacznę może od przyszłości Uczelni, na której 
dobru, rzecz jasna, bardzo mi zależy. Na wiosnę 
społeczność akademicka wybierze mojego następcę, 
który, mam nadzieję, będzie kontynuatorem 
obecnego kierunku zarządzania. Aby tak było, na 
pewno warto poprzeć kandydata sprawdzonego, 
który zdążył już poznać od wewnątrz problematykę, 
z którą przyjdzie mu się zmierzyć w kolejnych 
latach. Kolegium rektorsko-dziekańskie, w tajnym 
głosowaniu, wskazało jako kandydata do objęcia 
tej zaszczytnej, ale również bardzo trudnej 
i odpowiedzialnej funkcji obecnego prorektora 
ds. studenckich prof. Aleksandra Tykę, którego 
kandydaturę również będę podczas wiosennych 
wyborów popierał. Jeśli natomiast chodzi o mnie, 
to jedno jest pewne, będę miał więcej czasu dla 
siebie, co pozwoli prowadzić bardziej higieniczny 
tryb życia, częściej będę mógł uprawiać moje 
ulubione dyscypliny sportu, a więc w lecie popływać 
na windsurfingu i na żaglach, a zimą pojeździć na 
nartach. Będę też mógł więcej uwagi poświęcić pracy 
dydaktycznej, którą bardzo lubię, a na którą teraz 
mam stosunkowo mało czasu. Planuję też nadrobić 
zaległości w pracy naukowej, na którą w czasie 
pełnienia funkcji rektora również brakowało czasu 
i sił. W planach mam też napisanie podręcznika 
z fizjologii człowieka… Jak widać, na pewno nie 
będę się nudził.

Rozmawiał Filip Fugiel
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Z życia Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie oficjalnie podjęła współ-
pracę z twórcami wielokrotnie nagradza-
nego, Zautomatyzowanego Trenażera 
Chodu PRODROBOT. Z zapewnień dr 
hab. Wiesława Chwały, AWF włącza się 
do prac nad doskonaleniem urządzenia 
wspomagającego rehabilitację dzieci 
cierpiących na schorzenia aparatu ru-
chu. Ideą współpracy jest wykorzystanie 
wyników zaawansowanej, przestrzennej 
analizy chodu w weryfikacji efektów te-
rapeutycznych uzyskanych za pomo-
cą trenażera chodu. Dzięki niezwykle 
zdolnym konstruktorom posiadającym 
dobre przygotowanie zawodowe oraz 
ogromną wiedzę fachową ma on szan-
sę uzyskać sukces na rynku urządzeń 
wspomagających pracę fizjoterapeutów. 

– Jak zrodził się pomysł na Prodrobot – 
zautomatyzowany trenażer chodu?

– Firma Prodromus budująca zauto-
matyzowane trenażery chodu powsta-
ła w 2013 roku dzięki inwestorowi JCI 
Venture z Krakowa, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007–2013. Pierwszym pomysłodawcą 
i zarazem głównym konstruktorem tre-
nażera chodu jest Grzegorz Piątek, ab-
solwent biocybernetyki Akademii Górni-
czo Hutniczej w Krakowie, który w 2011 
roku, w ramach pracy dyplomowej wy-
konał robota ułatwiającego lokomocję. 
Nieustannie rozwijał swoje zaintereso-
wania w tym kierunku, co przyczyniło się 
do wielokrotnych wyróżnień, m.in. został 
laureatem konkursu PFRON „Otwarte 
drzwi” oraz otrzymał nagrodę Naczelnej 
Izby Lekarskiej w Krakowie oraz tytuł Fi-
lantropa Krakowa A.D. 2012. Od 2012 
roku wraz z Bartłomiejem Wielogórskim 
udoskonalił konstrukcję trenażera chodu. 
Ostatnio robot został nagrodzony na VIII 

Forum Inwestycyjnym w Tarnowie w kon-
kursie Start Up Award! oraz odznaczony 
Złotym Medalem na międzynarodowych 
Targach Rehabilitacja w Łodzi. Trudno 
w tym momencie wymienić wszystkie 
nagrody i wyróżnienia za efekty działal-
ności firmy. W sierpniu b.r. firma Prodro-
mus otrzymała status wytwórcy sprzętu 
medycznego oraz wprowadziła do sprze-
daży Zautomatyzowany Trenażer Chodu 
PRODROBOT. Dzieci już mogą korzystać 
z dobrodziejstw terapii z jego pomocą. 
Na dzień dzisiejszy już kilka pierwszych 
egzemplarzy zostało sprzedanych, m.in. 
jeden z robotów wykorzystuje w terapii 
Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS w War-
szawie.

– Jak wygląda rehabilitacja przy użyciu 
tego robota?

– Terapia polega na tym, że osobę 
badaną mocuje się w urządzeniu a na-
stępnie dopasowuje się wielkość ortez do 
budowy i wysokości ciała oraz proporcji 
długości kończyn. Później następuje kali-
bracja całego urządzenia, po której dziec-
ko jest pionizowane z pozycji siedzącej.  
Częstotliwość i długość kroku jest odpo-
wiednio dobierana do możliwości osoby, 
która bierze udział w terapii. Aby uzyskać 
dobry efekt terapeutyczny, reedukujemy 
osobę w zakresie lokomocji, wykorzystu-
jąc do tego celu precyzyjnie dobrane, in-
dywidualne parametry chodu, by mogła 
ona później skutecznie i bezpiecznie się 
przemieszczać. Ponadto urządzenie ma 
zaimplementowane również inne wzor-
ce ruchowe. Pacjent może wykonywać 
ćwiczenia podobne do jazdy na rowerze, 
wykonywać przysiady oraz ma możliwość 
usprawniać lub unieruchomić wybrany 

staw lub pojedynczą kończynę. Mają one 
na celu urozmaicenie ćwiczeń dla dziec-
ka, tak aby cały czas było w ruchu. Mam 
nadzieję, że to urządzenie ze względu na 
nowatorską konstrukcję w kategorii tego 
typu urządzeń, zagości na stałe w wielu 
ośrodkach zajmujących się terapią dzieci. 

– Jakie są korzyści z zastosowania tre-
nażera chodu?

– Po pierwsze mamy możliwość precy-
zyjnej regulacji parametrów, które sterują 
chodem dziecka. Możemy tak naprawdę 
wykorzystać tego robota do usprawniania 
chodu u dzieci z różnymi zaburzeniami, 
dopasowując do indywidualnych możli-
wości pacjenta. Mogą to być osoby za-
równo ze schorzeniem neurologicznym 
jak i po przebytych urazach ortopedycz-
nych. Robot posiada również kilka syste-
mów zabezpieczeń, które pozwalają na 
bezpieczną terapię dzieci. Druga kwestia 
to odciążenie i usprawnienie codziennej 
pracy wykwalifikowanego fizjoterapeuty. 
Prodromus potrafi nieustannie pracować 
z takim samym wzorcem nawet przez kil-
kanaście godzin dziennie. Fizjoterapeu-
cie jest bardzo ciężko uzyskać określone 
efekty w reedukacji chodu, jeśli chodzi 
o synchronizację pracy stawów w biome-
chanizmie kończyny. Robot to zapewnia, 
ale to nie wyklucza pracy fizjoterapeuty. 
Bardzo istotny jest jego fachowy nadzór 
nad przebiegiem terapii.

– Jaki był impuls do podjęcia współ-
pracy AWF-u z firmą Prodromus?

– Nasza współpraca rozpoczęła się 
zupełnie przypadkowo. Pan Grzegorz 
Piątek poprosił o konsultację w zakresie 
wiedzy biomechanicznej, która pozwoli 
na połączenie dwóch aspektów wiedzy 
biomedycznej i technicznej oraz o po-
moc w przygotowaniu danych antropo-
metrycznych służących do sformułowa-
nia założeń konstrukcyjnych. Wymiana 
wiedzy i doświadczeń trwała kilkanaście 
miesięcy. Później pojawiła się możliwość 
uczestniczenia pana Grzegorza w sta-
żu naukowym finansowanym, przez UE 
w ramach współpracy przedsiębiorstw 
z jednostkami naukowymi. Poznał wtedy 
możliwości pomiarowe, które posiada na-
sza Pracownia Biokinetyki. W międzycza-
sie wyklarowała się koncepcja tworzenia 
trenażera chodu i pan Grzegorz Piątek 
razem z panem Bartłomiejem Wielogór-
skim założyli firmę o nazwie Prodromus. 
Zgodziłem się udostępnić swoje wyniki 
badań do wykonania prac symulacyjnych 
nad możliwością sterowania napędów 
robota za pomocą opracowanych da-
nych empirycznych dotyczących ludzkiej 
lokomocji. Aktualnie stanowią one dane 

PRODROBOT –
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Z życia Uczelni

wsadowe, które posłużyły do skonstru-
owania systemu sterowania funkcją loko-
mocyjną robota. Trudno było uzyskać od 
razu zadowalający efekt, gdyż trzeba było 
przełożyć dane teoretyczne za pomocą 
języka programowania na konkretne roz-
wiązania elektroniczne i mechaniczne. 
W ostatnim czasie przeprowadziliśmy te-
sty robota celem określenia, czy układy 
sterujące napędem stawów, są w stanie 
odwzorować teoretyczny przebieg tra-
jektorii ruchu stawów dla osoby zdrowej. 
Okazało się, że wyniki są zadowalające, 
gdyż mechanizmy urządzeń są dobrze 
zsynchronizowane w czasie i prawidłowo 
odwzorowują schematy ruchu w napę-
dzanych stawach.

– Czy AWF spełnia dobre warunki do 
współpracy w tego typu inicjatywie ba-
dawczej?

– Mam nadzieję, że podołamy temu 
wyzwaniu, a jest ono dość duże. Posia-
damy spore doświadczenie w zakresie 
trójwymiarowej analizy ruchu, co jest 
następstwem naszych kilkunastoletnich 
badań w Pracowni Biokinetyki, z wyko-
rzystaniem systemu Vicon. Tym samym 
dysponujemy dużą bazą danych obejmu-
jącą osoby dorosłe oraz dzieci z różnymi 
dysfunkcjami narządu ruchu. Analizując 
lokomocję przed terapią i bezpośrednio 
po jej przeprowadzeniu, będziemy w sta-
nie w sposób obiektywny stwierdzić, 
które parametry lokomocji poprawiły się 
u dzieci. Potrzeba tu współpracy interdy-
scyplinarnej, między innymi z udziałem 
specjalistów z fizjoterapii, biomechani-
ków, czy fizjologów. Chcemy również 
zaprosić inne uczelnie do współpracy, 
a więc zbudować konsorcjum, w oparciu 
o które będą prowadzone badania. Tym 
samym poszukujemy partnerów, którzy 
byliby w stanie spełnić określone wyma-
gania dotyczące wyposażenia pracow-
ni w nowoczesne linie pomiarowe oraz 
stosujących podobną metodologię w ba-
daniach, aby zweryfikować skuteczność 
terapeutyczną robota w różnych rodza-
jach schorzeń. Ponadto dysponujemy po-
tencjałem ludzkim z dużym doświadcze-
niem oraz badawczym, który staramy się 
ciągle unowocześniać. Myślę, że to bę-
dzie miało również korzystny wpływ na 
działalność dydaktyczną naszej uczelni. 
Z pewnością będziemy to wykorzystywać 
w przekazywaniu nowoczesnej wiedzy 
na zajęciach programowych w zakresie 
biomechaniki i biomechaniki klinicznej.

– Umowa o współpracy naukowej 
między naszą Uczelnią i firmą Prodromus 
została już podpisana, czy są planowane 
kolejne prace badawcze?

– Przedstawiciele firmy Prodromus 
zaproponowali zaangażowanie w sferze 
naukowej, związanej z  walidacją tego 
urządzenia, czyli uzyskaniem dowodów 
naukowych na skuteczne działanie ro-
bota w usprawnianiu pacjentów. Pragnę 
dodać, że obszar współpracy jest znacz-
nie szerszy: wymiana doświadczeń ze 
specjalistami fizjoterapii, wspólna praca 
w udoskonaleniu tego urządzenia oraz 
jego kolejnych wersji. W tej chwili razem 
z pracownikami Wydziału Rehabilitacji 
Ruchowej przygotowujemy się do sfor-
mułowania założeń badawczych grantu 
do NCBiR, aby uzyskać środki na dofinan-
sowanie tego typu badań. Jeśli pomyślnie 
przeprowadzimy walidację urządzenia 
dedykowanego dzieciom, następnym 
etapem będzie wybudowanie trenażera 
dla osób dorosłych. Dodatkowym utrud-
nieniem jest fakt, iż nie da się w sposób 
łatwy przełożyć rozwiązań technicznych 
robota, które zostały zastosowane dla 
dzieci. Mam nadzieję, że urządzenie dla 
dorosłych, które jest planowane w nie-
długim czasie będzie również możli-
we do wykorzystania w usprawnianiu 
sportowców po urazach, aby budować 
prawidłowy wzorzec chodu i prawidło-
wą koordynację nerwowo mięśniową. 
Chcielibyśmy, aby za lat kilka była to już 
zupełnie nowa jakość, jeszcze bardziej 
wyspecjalizowana, dająca jeszcze szer-
sze możliwości terapii oraz aby cena tego 
urządzenia była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych.

– Jakie są korzyści dla naszej uczelni 
z tytułu tej współpracy?

– Jeśli chodzi o korzyści stricte fi-
nansowe, to AWF nie jest nastawiona 
w działalności naukowej na komercję. 

Natomiast w przypadku uzyskania finan-
sowania tego typu projektu ze środków 
budżetowych i unijnych, beneficjenta-
mi będzie zarówno firma Prodromus 
oraz AWF ze względu na badania prze-
prowadzone na terenie naszej uczelni, 
w naszych pracowniach, przy pomocy 
naszych urządzeń i udziale naszych pra-
cowników. Niezwykle istotną kwestią jest 
współpraca z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym. To jest właśnie najlepszy 
przejaw tego współdziałania, ponieważ 
łączy w sobie dwa elementy. Po pierwsze 
współpracujemy z firmą zewnętrzną, któ-
rej udostępniamy nasz know-how, nato-
miast z drugiej strony możemy korzystać 
z doświadczeń przedsiębiorstwa, pozy-
skując informacje jak funkcjonuje biznes, 
czy chociażby jak wprowadzać wyrób 
medyczny na rynek. Wszystko to będzie 
realizowane w oparciu o przyszłe staże 
naukowe, finansowane ze środków unij-
nych. Myślę, że jest to jedna ze ścieżek 
rozwoju, którą powinna podążać również 
nasza uczelnia. Moim marzeniem jest, 
aby jedną z kolejnych wersji przeobra-
żeń robota był egzoszkielet służący np. 
osobom po urazach rdzenia kręgowego, 
które dzięki nowym rozwiązaniom będą 
mogły swobodnie poruszać się w ota-
czającej ich przestrzeni życiowej. Acz-
kolwiek w konfrontacji z możliwościami 
technicznymi wygląda to na dzień dzi-
siejszy, jak próba zdobycia Mt Everestu. 
Co nie znaczy, że jest to niemożliwe. 
Konstruktorzy mają dobrze ugruntowaną 
i przemyślaną koncepcję rozwoju firmy, 
dlatego trzymam za nich kciuki i życzę im 
wielu sukcesów.

 Barbara Pękala

współpraca nauki i biznesu

Fo
to

: 
To

m
as

z 
M

ic
ał



Puls AWF

8

Podróże

Jak zwykle, pod koniec drugiego 
semestru, studenci pierwszego roku 
Turystyki i Rekreacji stanęli przed wy-
borem obozu wędrownego, na który 
chcieliby się udać. Dla nas wybór był 
oczywisty...

Główny organizator wyjazdów zagra-
nicznych – doktor Paweł Różycki, ma-
jąc wieloletnie doświadczenie, wiedział 
czego tak naprawdę studenci pragną. 
Wystarczyło jedno słowo: „Chorwa-
cja” i rozpoczęła się prawdziwa walka 
o miejsca. Każdy z nas wiedział, że ten 
obóz łączy w sobie praktyczne zastoso-
wanie zdobytej dotychczas wiedzy oraz 
sposób na udane wakacje. 

Jeśli chodzi o ideę trampingu, jest 
to idealne rozwiązanie dla studentów. 
Opiera się głównie na bogatym pro-
gramie, przebyciu licznych kilometrów 
i zmierzeniu się z niecodziennymi 
sytuacjami, przy niskich kosztach wy-
jazdu. Kierując się tą myślą, spakowa-
liśmy namioty do autokaru i ruszyliśmy 
w drogę...

20 czerwca pożegnaliśmy się na naj-
bliższe dziesięć dni z Krakowem, by już 
parę godzin później, zameldować się 
na kempingu w Harkanach –Węgry bo-
wiem były naszym pierwszym przystan-
kiem w drodze na Chorwację. W tym 
miejscu, niektórzy z nas mogli się prze-

! Tramping „Wyspy Środkowej Dalmacji”

konać, że poprawne rozłożenie namiotu 
wcale nie jest takie proste. Każdemu jed-
nak dopisywał humor i nawet zbyt niska 
temperatura nocą, czy plaga komarów 
nie były w stanie tego popsuć.

Dalej na naszym turystycznym szla-
ku pojawiła się Bośnia i Hercegowina, 
aż w końcu dotarliśmy do upragnionej 
Chorwacji. W ciągu tych czterech dni 
spędzonych na chorwackich kempin-

gach mogliśmy przekonać się, jak wy-
gląda prawdziwe życie turysty. Pobudki 
wczesnym rankiem, po nocy spędzonej 
na kamienistym podłożu, niekończą-
ce się kolejki do toalet i przemoczo-
ne namioty szybko przestały nam być 
straszne. Wszystkie te niedogodności 
rekompensowały nam wspaniałe wido-
ki urokliwej Chorwacji. Nie da się opi-
sać jak piękne jest to państwo. Jednak 
czas nieubłaganie płynął i wszyscy mu-
sieliśmy się pożegnać z naszym małym 
rajem.

Jak to w życiu bywa, czasami pod-
czas obozu bywało ciężko, jednak jed-
no jest pewne – każdego dnia byliśmy 
bardziej odporni na trudy jakie niósł ze 
sobą tramping. Na wyjeździe wszyscy 
byliśmy jedną wielką rodziną, mogliśmy 
się lepiej poznać, ale co najważniejsze, 
mogliśmy wzajemnie liczyć na wspar-
cie. Pomoc przy rozłożeniu namiotu, 
czy odstąpienie konserwy świadczyło 
o tym, jak głębokie więzi nawiązały się 
między nami. Poza możliwością spraw-
dzenia sił w pilotażu oraz odwiedze-
niem miejsc, których nie znajdziemy 
w pospolitych ofertach biur podróży 
pozostało nam najważniejsze... wspo-
mnienia.

Klaudia Łydka
Magdalena Pawłowska
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Nasza sonda

Wielu młodych ludzi błędnie my-
śli, że ukończone studia są gwarancją 
zatrudnienia, otworzą drzwi do karie-
ry, zapewnią prestiżowe stanowisko, 
a inni będą już w progu kłaniać się 
w pas temu, który może pochwalić się 
tytułem magistra. Gdy na rynku bra-
kuje miejsc pracy dla osób z wyższym 
wykształceniem należy zastanowić się, 
czy poświęcone godziny na uczelni nie 
są czasem straconym?

Wyruszyliśmy w głąb Akademii Wy-
chowania Fizycznego i zadaliśmy cięż-
kie pytanie studentom:  dlaczego warto 
(i czy warto) studiować wychowanie fi-
zyczne?

Arkadiusz:

„Wychowanie fizyczne zawiera w so-
bie elementy kształtowania osobowości 
człowieka oraz ruchu czyli tego, czego 
w dzisiejszym świecie ludziom zaczy-
na powoli brakować na skutek rozwoju 
sedenteryjnego trybu życia. Zatem wy-
chowanie fizyczne należy rozumieć jako 
kształtowanie własnej (i nie tylko własnej) 
osobowości poprzez ruch. Dlatego, jeżeli 
ktoś interesuje się tego typu dziedziną to 
warto podjąć wyzwanie i zacząć studio-
wać tak piękny i zacny kierunek, który 

pomimo pozorów jest coraz bardziej po-
trzebny aby uświadamiać i unaoczniać lu-
dziom, że aktywność fizyczna jest istotna 
w naszym życiu. Oczywiście nic na siłę... 
bo jeśli ktoś nie ma zapału, zdolności i pre-
dyspozycji do zachęcania, propagowania 
i wychowywania w zakresie aktywności 
fizycznej to nie ma co się „pchać” na taki 
kierunek studiów. Żeby zapalać kogoś do 
aktywności trzeba samemu płonąć.”         

Szymon:                                                   

„Studia na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego są niezwykłą przygodą, 
i chociażby z tego tylko powodu warto 
się tutaj znaleźć. W dzisiejszych czasach 
na rynku pracy najbardziej ceniona jest 
kreatywność oraz przedsiębiorczość 
kandydatów na stanowiska. Absolwenci 
kierunku wychowania fizycznego nie-
jednokrotnie mają okazję oprócz pracy 
jako nauczyciele wychowania fizyczne-
go odnaleźć się np. w szeroko rozumia-
nej branży instruktorskiej. Bardzo wiele 
osób kończących WF takie uprawnienia 
sportowe posiada i za przyzwoite pienią-
dze potrafi funkcjonować cały rok.”

Piotr:                                                     

„Warto studiować Wychowanie Fi-
zyczne ponieważ studia te uczą sumien-

ności, wytrwałości w trudnych, stresu-
jących sytuacjach, a także pokory oraz 
przyznania się do własnych słabości.” 

Oliwia:

„Na tych studiach panuje niesamo-
wita atmosfera, ludzie trenujący, mają-
cy do czynienia ze sportem są bardzo 
specyficzni i mają swoją mentalność, ale 
to ona sprawia że w krótkim czasie mię-
dzy nowo poznanymi kolegami czujesz 
się jak w jednej wielkiej rodzinie, gdzie 
każdy Ci pomoże i nie będzie myślał 
tylko o korzyściach osobistych, ale... tak 
jest nie tylko na wychowaniu, ale całym 
AWFie” 

Piotr:

Można bardzo dużo wynieść z zajęć. 
Dzięki praktyce studenci są przygoto-
wani do pracy w szkołach i siłowniach. 
Uważam, że jeśli ktoś kocha sport jest to 
najbardziej naturalny wybór. Uwielbiam 
ludzi, którzy podobnie jak ja, uprawiają 
różne dyscypliny sportowe i są dla nich 
najważniejszą części życia. Z uśmie-
chem dodaje, że kierunek ten gromadzi 
piękne kobiety, od których ciężko ode-
rwać wzrok. 

Dominika:

Zakochałam się w AWFi-e za spra-
wą wielu ciekawych zajęć sportowych 
i ogromnej ilością wszechobecnej ak-
tywności fizycznej.

Konrad:

Kierunek ten pozwolił poznać sport 
od innej strony, oraz przyjaciół na całe 
życie. 

Podsumowując, mimo iż dyplom nie 
otworzy wszystkich drzwi, na pewno je 
uchyli. Sukces zależy od podejścia stu-
denta oraz tego jak wykorzysta dany mu 
czas. Jeżeli włoży wiele serca i z deter-
minacją będzie dążył do celu z pewno-
ścią kiedyś z sentymentem i dumą bę-
dzie wspominał lata na Akademii. 

Joanna Szumiec

Dlaczego warto studiować 
wychowanie fizyczne?

Fo
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Zapewne wielu z Was spotkało 
się kiedyś z takim określeniem. Tylko 
co to takiego w praktyce? Z punktu 
widzenia medycznego to pojęcie 
mało precyzyjne. Konflikt rzepkowo-
-udowy, bo tak w medycynie określa 
się tę przypadłość, jest problemem 
często lekceważonym. Nieleczony, 
bądź nieodpowiednio leczony, syn-
drom rzepkowo-udowy może pro-
wadzić do poważnych problemów 
stawu kolanowego, włącznie z dege-
neracją chrząstki stawowej, a w kon-
sekwencji do poważnych destrukcji 
stawowych m. in. gonartrozy, czyli 
choroby zwyrodnieniowej stawu ko-
lanowego. Przypadłość ta jest spo-
rym wyzwaniem dla fizjoterapeutów 
i lekarzy, gdyż tylko wnikliwa i od-
powiednia diagnostyka umożliwia 
uchwycenie źródła problemu i za-
stosowanie odpowiedniego lecze-
nia, ukierunkowanego na eliminację 
przyczyn tego syndromu. 

Co powinno wzbudzić 
Twoją czujność?

Symptomami, które powinny 
wzbudzić Naszą czujność są:
a. Ból w okolicy rzepki w trakcie 

biegu lub po jego zakończeniu, 
który często  ustępuje po zaprze-
staniu wysiłku

b. Uczucie „pełnego kolana” 
w trakcie wysiłku, ustępujące 
dopiero kilka godzin po zakoń-
czeniu treningu

c. Ciągnacy ból od okolicy poślad-
ka, biegnący po bocznej stronie 
uda aż do okolicy głowy kości 
strzałkowej

d. Uczucie ciągnięcia po przed-
niej stronie uda, pojawiające się 

w trakcie biegu i ustepujące przy 
odpoczynku

e. Punktowe, kłujące bóle kolana 
lub tzw. liniowe bóle (coś na za-
sadzie taśmy po której przecho-
dzi ból) 

Oczywiście objawów tych może 
być znacznie więcej, często są one 
niespecyficzne, jednak te ww. są naj-
częstszymi z jakimi zgłaszają sie pa-
cjenci do gabinetu. 

Odpowiednia diagnostyka, 
czyli niezbędny element 
do osiągnięcia sukcesu.

Jak trudna jest diagnostyka pa-
cjenta z takimi objawami wie każ-
dy fizjoterapeuta i lekarz, który kie-
dykolwiek zetknął się z taką osobą. 
Możliwych przyczyn „kolana biega-
cza” jest wiele i często są one niespe-
cyficzne. Ból, który jest podstawo-
wym objawem syndromu rzepkowo-
-udowego może być pochodzenia 
mięśniowo-powięziowego, jak rów-
nież być związany z nieprawidłową 
pracą struktur stawowych i występu-
jącym wewnątrz stawu nadmiernym 
tarciem. Co więcej, przyczyna „kola-
na biegacza” często nie jest związana 
wyłącznie ze strukturami okolicy sta-
wu kolanowego, ponieważ nierzad-
ko problem ten związany jest z dys-
funkcją okolicy miednicy, stawów 
krzyżowo – biodrowych, odcinka lę-
dźwiowego kręgosłupa czy też stawu 
skokowego. Dzieje się tak dlatego, 
że dochodzi do zaburzeń systemów 
mięśniowo-powięziowych w cie-
le i skutki problemu są odczuwane 
w odległych od źródła segmentach 
ruchowych. 

Zaburzenia układu 
mięśniowo-powięziowego, 
czyli rozciągaj mięśnie po wysiłku

Jednym z najważniejszych ele-
mentów treningu sportowego po-
winno być zachowanie prawidło-
wego balansu mięśniowego, czyli 
podobnego stanu napięcia pomiędzy 
antagonistycznymi grupami mięśnio-
wymi. Prawidłowy balans mięśniowy 
stanowi  profilaktykę wielu urazów 
sportowych. W codziennej praktyce 
niestety spotykamy się bardzo często 
z zaburzeniem tego stanu i zjawi-
skiem dysbalansu mięśniowego. Spo-
wodowane jest to zazwyczaj brakiem 
zastosowania odpowiednich technik 
rozluźniających napięte w trakcie 
wysiłku mięśnie. W przypadku „ko-
lana biegacza” bardzo często nad-
miernie napięte i skrócone są mię-
śnie czworogłowy uda, naprężacz 
powięzi szerokiej, pośladkowy średni 
i gruszkowaty. Zaburzenie elastycz-
ności i stanu napięcia mięśnia czwo-
rogłowego uda często doprowadza 
do zaburzenia pracy rzepki w trakcie 
biegu, a także do nieprawidłowego 
przenoszenia obciążeń działających 
na staw kolanowy w trakcie biegu. 
W takiej sytuacji najczęściej docho-
dzi do uczucia „pełnego kolana” 
w trakcie biegu, „trzeszczenia” lub 
„strzelania” w okolicy rzepki lub po 
prostu silnego bólu tej okolicy. Naj-
częściej związane jest to z tarciem 
rzepki o powierzchnię stawową kości 
udowej i chrząstkę stawową oraz po-
drażnieniem torebki stawowej i zlo-
kalizowanych w niej receptorów. 

Bardzo ważne jest również za-
chowanie prawidłowego balansu 
mięśniowego pomiędzy mięśniem 

 Kolano
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czworogłowym uda a pasmem kul-
szowo-goleniowym. Prawidłowa 
elastyczność i napięcie tych struktur 
zapewnia prawidłową rotację pod-
udzia w trakcie biegu, co jest bardzo 
istotnym elementem i niestety często 
przeoczonym. Brak prawidłowej ro-
tacji podudzia powoduje nadmierne 
obciążenie przedziałów bocznych ko-
lana co w konsekwencji może powo-
dować ww. dolegliwości.   

Kolejnym istotnym elementem 
jest napięcie mięśnia pośladkowe-
go średniego i naprężacza powięzi 
szerokiej. Nadmierne napięcie tych 

biegacza
struktur może powodować ciągnący 
ból bocznej strony uda aż do kolana. 
W przypadku nadmiernie napiętego 
pasma biodrowo-piszczelowego ból 
w trakcie biegu często uniemożliwia 
jego kontynuację ze względu na swo-
je nasilenie. 

Nierzadko źródłem bólu kolana 
u biegaczy są dystorsje powięziowe 
powstałe w wyniku mikrourazów tka-
nek miękkich okolicy kolana. Często 
zlokalizowane są one w okolicy wię-
zadła rzepki i zachyłka nadrzepko-
wego. Powodują one zazwyczaj silny, 
kłujący i co najważniejsze punktowy 

ból. Czasami zdarza się, że ból ma 
charakter liniowy, mówimy wtedy 
o tzw. „taśmach spustowych”.    

Co zrobić gdy pojawią się pierwsze 
symptomy „kolana biegacza”?

Po pierwsze – nie panikować. Na-
leży najpierw obserwować swoje cia-
ło. Ważne jest to aby uchwycić takie 
rzeczy jak: kiedy pojawia się ból, jakie 
ma nasilenie, jaki jest to rodzaj bólu 
i jaki ma on charakter. Są to rzeczy, 
które są bardzo przydatne dla fizjo-
terapeuty lub lekarza przy ustalaniu 
diagnozy. 

Po drugie – leczenie rozpocząć 
od najprostszych rzeczy. Na począ-
tek można nieco zmniejszyć inten-
sywność treningu. I co najważniejsze 
wdrożyć techniki zwiększające ela-
styczność i zmniejszające nadmierne 
napięcie mięśni. Mogą to być techniki 
poizometrycznej relaksacji mięśni.

Po trzecie – jeśli ból nie ustępu-
ję w ciągu 1–2 tygodni – zgłoś się 
do fizjoterapeuty lub lekarza. Nale-
ży pamiętać o tym, że im wcześniej 
postawiona zostanie odpowiednia 
diagnoza i rozpoczęte adekwatne le-
czenie, tym łatwiej można uporać się 
z problemem bólowym. Dlatego nie 
warto zwlekać. Doświadczony fizjote-
rapeuta lub lekarz ustali odpowiedni 
dla Ciebie plan terapii, który zazwy-
czaj opierał się będzie o techniki te-
rapii manualnej i terapii mięśniowo-
-powięziowej i wzbogacony o np. 
kinesiotaping.

Pamiętajcie, że jeśli sami nie za-
dbacie o własne zdrowie to nikt za 
Was tego nie zrobi...

Krzysztof Jamka – fizjoterapeuta 
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Piotr Górszczak, człowiek 
który jako pierwszy zdecydował 
się stworzyć oficjalną odzież 
AWF-u w porozumieniu z wła-
dzami uczelni. Bardzo zaanga-
żowany, zdeterminowany i zży-
ty z naszą uczelnią. Człowiek, 
mający tysiąc pomysłów na mi-
nutę, opowie Wam o kulisach 
przygotowania projektu oficjal-
nych ubrań AWF oraz o tym ja-
kie napotkał trudności w drodze 
do jego realizacji.  

– Może najpierw przedsta-
wisz czytelnikom ekipę, która 
zajmuje się projektem Odzież 
AWF. Czy może zajmujesz się 
tym sam?

– Zajmuję się tym przede 
wszystkim sam. Pomagają mi 
znajomi z AWF-u, którzy dzielą się 
swoimi pomysłami i selekcjonują 
moje. Pomagają także ocenić, czy 
jest szansa, że to się studentom 
spodoba, czy od razu na etapie 
projektu jest to odrzucane.

– W takim razie skąd w ogóle 
pomysł na odzież naszej uczel-
ni? Opowiedz, jak to się w ogóle 
zaczęło.

– Hmm... Pomysł odzieży po-
wstał kilka lat temu, ale nigdy nie 
miałem do tego głowy. Sami wy-
kładowcy zwracali uwagę na to, 
że takiej działalności u nas braku-
je. Studenci również wspominali, 
że jest nisza w tym temacie. A dla-
czego ja się tym zająłem? Bo uwa-
żam, że jest to dobry pomysł na 
reklamę uczelni, ludzie zwracają 
uwagę na to, czy jest szansa, aby 
utożsamić się z uczelnią, czy jest 
ona widoczna „na mieście”. Jed-
nak AWF jest uczelnią sportową, 
więc rzeczy sportowe powinym 
w jakiś sposób ją reklamować. 
Nie ukrywam też, że wprowadza-
jąc nową usługę, również punkt 
ksero ma dodatkową reklamę. 

– Skąd czerpiesz inspiracje 
i pomysły na nowe wzory?

Inspiracja, może to zabrzmi 
śmiesznie, ale to zazwyczaj się 
rodzi w głowie. Widzę coś i za-
stanawiam się, jakby to można 
było przekształcić w stosunku 

do tego, co ja robię, bo to nie 
tylko odzież, ale również plaka-
ty, czy wizytówki. Po prostu ja-
kiś motyw zauważony na ulicy, 
czy u kogoś, wpływa na to, że 
w mojej głowie rodzą się kolejne 
pomysły.

– Jakie są więc plany na przy-
szłość związane z ubraniami 
AWF?

– Przede wszystkim ruszyć. Je-
steśmy już po wszystkich konsul-
tacjach z władzami uczelni oraz ze 
studentami z bliższego grona. Ru-
szyć ze sprzedażą, aby uczelnia 
miała reklamę, dzięki czemu jest 
szansa, że przyjdą nowi studenci 
wraz z nowym rokiem akademic-
kim.

– Właśnie. Niedawno zamie-
ściłeś informację na Facebook’u, 
że sprzedaż została wstrzyma-
na. Opowiedz o tym, co było 
przyczyną.

– Została zawieszona z przy-
czyn technicznych, gdyż przepro-
wadzaliśmy konsultacje z władza-
mi uczelni na temat tego, jak logo 
na ubraniach może wyglądać. W 
jaki sposób może być użyte, prze-
kształcone, co może się w tym lo-
gotypie znaleźć, a co nie.

– Na jakim etapie są te roz-
mowy?

– Rozmowy z uczelnią zosta-
ły zakończone, projekty zostały 
zaakceptowane. W tym momen-
cie dostaliśmy zielone światło 
z uczelni, żeby zostały one do-
puszczone do nadruku na odzie-
ży.

– Masz już jakiś konkretny 
termin uruchomienia sprzeda-
ży?

– Z firmą, która dla nas przygo-
towuje odzież mamy uzgodnio-
ne, że do 11 grudnia mają nam 
przyjść gotowe ubrania.

– Gdzie szyjesz  ubrania? 

Mamy umowę z firmą zewnętrz-
ną, która dostarcza nam ubrania 
bardzo dobrej jakości. Np. bejsbo-
lówki sprowadzane są z Niemiec, 
gdyż w Polsce nie znaleźliśmy pro-
ducentów takiego typu odzieży i je-
dyny bardzo dobry gatunkowo ma-
teriał znaleźliśmy właśnie w Niem-
czech. Bluzy też są sprowadzane 
z zagranicy, bo polega to na tym, 
żeby jakość była dobra, a ubrania 
godne noszenia logo AWF-u, żeby 
uczelnię zareklamować na dobrym 
gatunkowo materiale. 

– Żeby jakość szła w parze 
z przystępną ceną?

– Dokładnie, chodziło o to, 
żeby było super jakościowo, przy 
zachowaniu niskiej ceny. Bo to 
nie jest sztuką przygotować ubra-
nia takiej jakości, jak my robimy 
i ustalić cenę 120-150 zł. Nam 
zależy na tym, żeby tę cenę jak 
najbardziej zbić, by student mógł 
utożsamić się z uczelnią za roz-
sądne pieniądze.

– W takim razie, gdzie  bę-
dzie można kupić ubrania? Tyl-
ko w punkcie ksero w DS3, czy 
można zamawiać np. przez Fa-
cebooka?

– Na początek chcemy ruszyć 
ze sprzedażą w punkcie ksero. 
Można przyjść, przymierzyć so-
bie na spokojnie i kupić od ręki. 
Mamy przeznaczone do tego po-
mieszczenie z lustrem. W zależ-
ności od zapotrzebowania, raz na 
tydzień lub raz na dwa tygodnie 
będzie robione zamówienie zbior-
cze lub to, czego będzie nam bra-
kować na stanie będziemy na bie-
żąco dowozić. Jeśli sprzedaż bę-
dzie satysfakcjonująca i stała, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
zwrócić się do uczelni o wyna-
jem kolejnego lokalu, stricte pod 
sprzedaż odzieży. Wiadomo, jeże-

Projekt –
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li mieli byśmy lokal, to nie zatrzy-
mamy się na koszulkach, bluzach 
i bejsbolówkach, tylko powiększy-
my swój asortyment.

 
– Planujesz dodatkowe opcje 

dla zainteresownych? Np. wła-
sny napis, numer?

– Mamy takie plany, ale na do-
brą sprawę, nie wiemy na razie, 
jakie będą tego koszty. Z firmą 
zewnętrzną nie mieliśmy okazji 
jeszcze skonsultować, czy będzie 
taka możliwość i w jakiej cenie. 
To wszystko zależy od nich, bo 
jeżeli przykładowo mamy czekać 
miesiąc na zrobienie koszulki, to 
nie ma to sensu. Jeżeli przyjdzie 
np. sekcja uczelniana, gdzie bejs-
bolówek będzie 15 sztuk z takim 
samym napisem, to nie będzie to 
problemem.

– W przyszłości ubrania będą 
dostępne od ręki, czy tylko na 
zamówienie?

– Będą dostępne od ręki. 
Chciałbym złożyć zamówienie 
jak najszybciej, bo nie ukrywam, 
że nie mogę się tego doczekać. 
To jest to co najbardziej lubię – 
kontakt z klientem i kiedy dużo 
się dzieje, wtedy czas inaczej 
leci, przyjemniej mija dzień, jest 
się do kogo uśmiechnąć, po-
śmiać się. 

– W takim razie jakie są pla-
nowane ceny odzieży? 

– Koszulka będzie kosztowała 
w granicach 25-30 zł, bluzy od 70-
95 zł, a bejsbolówka 110-120 zł.

– Jest możliwość, że w mia-
rę rosnącego zainteresowania 
ceny będą jeszcze malały, czy 
jest to taka cena graniczna, po-
niżej której nie da się już zejść?

– Właśnie jest to taka cena 
graniczna, bo jeżeli zeszlibyśmy 

Odziez
.
 AWF

z ceny, to schodzilibyśmy też z ja-
kością, a tu nie o to chodzi. 

– A jaki macie pomysł na pro-
mocję odzieży AWF? Tylko Face-
book, a może również plakaty, 
ulotki, czy też inne drogi?

– Pomysłów są miliony. Przede 
wszystkim w dzisiejszych czasach 
portale społecznościowe są bar-
dzo dobrym nośnikiem reklamo-
wym. Jeśli chodzi o Facebooka, 
są grupy uczelniane, mamy nasz 
fanpage. Plakaty są ostateczno-
ścią. Według mnie jednak przede 
wszystkim rozejdzie się to pocztą 
pantoflową, bo jednak ludzie chcą 
się utożsamiać z uczelnią. Chcą być 
zauważani na mieście, jako studen-
ci AWF-u, a nie żadnej innej uczelni. 
Jednak dla niego to się liczy, on ma 
w sercu trzy literki i on uważa, że 
AWF jest najlepszą uczelnią  i tylko 
to się dla niego liczy.

– Czym zajmujesz się oprócz 
projektu Odzież AWF?

– Prowadzę punkt z usługami 
ksero, wydrukami, oprawami itp. 
Wykonuję również wszelkiego ro-
dzaju zamówienia związane z tym 
tematem przy których, moja in-
wencja twórcza i pomysłowość 
mogą się wykazać. 

– Nie kończyłeś AWF-u?

– Nie kończyłem AWF-u. Je-
stem absolwentem Uniwersytetu 
Rolniczego. Z wykształcenia geo-
detą i informatykiem, ale na AWF-
-ie jestem już 11 lat i czuję się 
z tym miejscem bardzo związany.

– Może na zakończenie kilka 
słów do studentów AWF-u.

– Cierpliwości, działamy cały 
czas i nie zapominamy o tym te-
macie. :)

Rozmawiał Dominik Dyduła
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 Praca w turystyce jest z pewnością 
fascynująca i pełna nowych wyzwań, 
szczególnie dla osób aktywnych i twór-
czych. Aby jednak dawała ona pełną 
satysfakcję, pracownik turystyki, hote-
larstwa czy rekreacji powinien posia-
dać odpowiednie kwalifikacje związane 
z wykształceniem, znajomością języków 
obcych i posiadanych kursów bran-
żowych. Aby ustalić jakie są potrzeby 
pracodawców branży turystycznej prze-
prowadzono badania, którymi objęto 
wybrane przedsiębiorstwa turystyczne 
i rekreacyjne działające na terenie Kra-
kowa. 

Jednym z ważniejszych kryteriów 
oceny kadr w turystyce jest poziom i za-
kres ich wykształcenia. Z badań wynika, 
że struktura wykształcenia w badanych 
przedsiębiorstwach turystycznych wy-
kazuje dość znaczne zróżnicowanie: 
najwięcej pracowników posiadających 
wykształcenie wyższe: licencjackie oraz  
magisterskie – 81%  pracuje w przedsię-
biorstwach rekreacyjnych, prawie połowę 
mniej w przedsiębiorstwach świadczą-
cych usługi noclegowe -44,%, w biurach 
podróży jest to co trzecia osoba – 29%. 
Pozostali pracownicy prezentowali wy-
kształcenie niższe- średnie, bardzo rzad-
ko podstawowe.

 Znajomość języków obcych
Międzynarodowy charakter turystyki 

powoduje, że bardzo ważną umiejętno-
ścią jest znajomość języków obcych. Z 
badań wynika, że w zdecydowanej więk-
szości przedsiębiorstw turystyczno-rekre-
acyjnych pracownicy posługują się języ-
kiem angielskim – 97% oraz niemieckim 
– 78,%. Nieco mniejsze zapotrzebowanie 
wykazano w kontekście znajomości języ-
ka francuskiego – 46%, włoskiego  – 47%, 
hiszpańskiego – 33%,  rosyjskiego – 32%. 
Można więc zauważyć, że w przedsię-
biorstwach turystycznych dominuje język 
angielski, uznawany za język międzynaro-
dowy, oraz niemiecki, co z punktu widze-
nia obsługi międzynarodowego ruchu tu-
rystycznego wydaje się być uzasadnione. 

Kursy i szkolenia 
Z opinii pracodawców wynika, że 

im wyższe kwalifikacje oraz im więcej 
umiejętności posiada pracownik, tym 
jego przydatność do pracy jest większa. 
Trudno być obecnie specjalistą w jednej 
wąskiej dziedzinie, tak jak było to w XX 
wieku, gdzie dążono do coraz większej 
specjalizacji. Obecnie, w XXI wieku, za-
uważamy tendencję odwrotną. Problemy, 

które napotyka dzisiejszy pracownik są 
interdyscyplinarne, zatem wąska specja-
lizacja już nie wystarcza. Dużą wartością 
przedsiębiorstwa są ci pracownicy, którzy 
posiadają specjalistyczną wiedzę w jakiejś 
dziedzinie, która dodatkowo uzupełniona 
jest ogólną wiedzą z innych obszarów, co 
jest szczególnie potrzebne do rozwiązy-
wania złożonych problemów. Powyższa 
tendencja dotyczy także turystyki i re-
kreacji, gdzie pracodawcy wymienili kil-
kanaście różnorodnych kursów i szkoleń 
przydatnych w branży turystycznej, które 
najczęściej były związane obsługą klienta 
i znajomością technik sprzedaży – 74% 
oraz  kursy dotyczące  obsługi programów 
rezerwacyjnych – 73%. Przydatny jest tak-
że kurs pilota wycieczek – 15%, animacji 
czasu wolnego – 15%, wychowawcy ko-
lonijnego – 10%, instruktora sportu- 9%, 
także kurs rezydenta – 6%, kurs barmana, 
kucharza, baristay – 4% 

Umiejętność obsługi programów 
rezerwacyjnych

Jedną z ważnych kwalifikacji w bran-
ży turystycznej jest umiejętność obsługi 
programów rezerwacyjnych, co wynika 
z faktu że sprzedaż usług turystycznych 
w dużej mierze polega na ich wcześniej-
szej rezerwacji lub wręcz zakupie przez 
Internet. Okazuje się, że najwięcej bada-
nych firm wykorzystuje programy: Mer-
linX, Amadeus oraz BlueVendo, Booking.
com, Chart oraz Iris. 

Szkolenia i kursy organizowane 
w przedsiębiorstwach turystycznych

 Najważniejszą wartością każdego 
przedsiębiorstwa turystycznego jest kapitał 
intelektualny, który posiadają zatrudnieni 
pracownicy. Szybkie tempo rozwoju, któ-
re obserwujemy we współczesnych cza-
sach powoduje, że wiedza, którą nabywa 
człowiek w toku uczenia się (formalnego, 
czy nieformalnego) szybko dezaktualizu-
je się. Ważną rolą pracodawcy jest więc 
ciągłe doskonalenie pracowników, ponie-
waż tylko w ten sposób firma może być 
konkurencyjna. Jesteśmy obecnie świad-
kami wdrażania idei uczenia się przez 
całe życie, która wpisuje się koncepcję 
gospodarki opartej na wiedzy. Ciągłe pod-
noszenie kwalifikacji oraz kompetencji 
zatrudnionych pracowników wpływa na 
jakość świadczonych usług, konkurencyj-
ność i innowacyjność przedsiębiorstwa. 
Tak więc najwięcej przedsiębiorstw tury-
styczno-rekreacyjnych organizuje kursy 
z zakresu: marketingu i sprzedaży – 22%, 
obsługi klienta i obsługi ruchu turystycz-
nego – 16%, kursy językowe (od podstaw 

lub doskonalące powyższe umiejętności) 
– 15%, kursy gastronomiczne (kelnerskie, 
barmańskie) – 13%, kursy dotyczące ob-
sługi programów rezerwacyjnych – 13% 
oraz kurs z zakresu psychologii zachowań, 
asertywności, komunikacji – 12%.  

Opinie pracodawców na temat 
kompetencji absolwentów szkół 
wyższych

  Zalecenia jakie sformułowali pra-
codawcy dla uczelni kształcących prze-
szłe kadry turystyczne dotyczą  przede 
wszystkim zwiększenia nacisku na wiedzę 
praktyczną (biura podróży, hotele, rekre-
acja), wiedzę z zakresu geografii i historii 
państw (biura podróży), naukę języków 
obcych (rekreacja, hotel, mniej biura po-
dróży), naukę obsługi programów rezer-
wacyjnych (biura podróży), wiedzę z za-
kresu obsługi klienta (głównie rekreacja), 
przygotowanie rynkowe, marketingowe 
(głównie rekreacja, mniej biura podróży, 
najmniej  hotele), kształtowanie potrzeby 
samodoskonalenia, podnoszenia kwalifi-
kacji, kreatywności i samodzielności.

Ocena absolwentów kierunków 
turystycznych na tle innych 
zatrudnionych osób

 Pomimo powyższych uwag, pra-
codawcy prezentujący biura podróży, 
hotelarstwo i rekreację uznali, iż absol-
wenci kierunku- turystyka i rekreacja są 
lepiej przygotowani do pracy w zawodzie 
niż absolwenci kierunków nie związanych 
z turystyką, bowiem posiadają znacznie 
szerszą wiedzę teoretyczną na tematy 
z zakresu turystyki, hotelarstwa i rekreacji. 
Brakuje im jednak doświadczenia zawo-
dowego, podobnie zresztą jak absolwen-
tom innych wyższych uczelni.

Analizując różnorodne badania do-
tyczące potrzeb pracodawców wynika, 
że ich oczekiwania odnośnie do kom-
petencji pracowników na przestrzeni 
ostatnich lat nie ulegają dużym zmia-
nom. Niezależnie od rodzaju zajmowa-
nego stanowiska niezmiennie liczą się 
kompetencje interpersonalne oraz samo 
organizacyjne. Dodatkowo, ważna jest 
umiejętność „przekwalifikowania się” 
i mobilność zawodowa, znajomość ję-
zyków obcych, umiejętność funkcjono-
wania w środowisku międzynarodowym, 
znajomość technologii informatycznych, 
praca w zespole, kreatywność i przedsię-
biorczość, komunikacja interpersonalna, 
autoprezentacja, wykorzystanie techno-
logii mobilnych. 

Dr Bożena Alejziak

 TURYSTYCZNY RYNEK PRACY
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Z życia Uczelni

OFERTA CEZ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursy instruktora i 
trenera sportu

Kursy instruktora 
rekreacji ruchowej

Studia
Podyplomowe

Warsztaty, 
Szkolenia, 

Konferencje,

Fizjoterapia
Wellness i SPA

Bezpieczeństwo
i ratownictwo

INSTRUKTOR, 
SPORTU TRENER 
SPORTU:
– akrobatyka 

sportowa
– alpinizam 

jaskiniowy
– gimnastyka 

artystyczna
– gimnastyka 

sportowa
– judo
– ju-jitsu
– kajakarstwo 

górskie
– kajakarstwo 

klasyczne
– karate
– kolarstwo górskie
– koszykówka
– lekka atletyka
– łucznictwo
– łyżwiarstwo 

szybkie
– narciarstwo 

alpejskie
– narciarstwo 

klasyczne
– narciarstwo 

wysokogórskie
– piłka ręczna
– piłka siatkowa
– pływanie
– snowboard
– sport taneczny
– szachy
– tenis
– tenis stołowy
– windsurfing
– wrotkarstwo
– wspinaczka 

sportowa
– wspinaczka 

wysokogórska
– żeglarstwo

INSTRUKTOR REKREACJI 
RUCHOWEJ:
– Fitness –  

ćwiczenia siłowe
– Fitness –  

nowoczesne formy 
gimnastyki

– Jazda konna
– Kajakarstwo turystyczne
– Narciarstwo 

powszechne –  
biegowe

– Narciarstwo 
powszechne – 
zjazdowe

– Pływanie rekreacyjne
– Samoobrona
– Snowboard rekreacyjny
– Taniec towarzyski
– Tenis ziemny
– Turystyka rowerowa
– Wrotkarstwo
– Wspinaczka skałkowa
– Żeglarstwo deskowe
– Żeglarstwo jachtowe

– Animacja Form 
Taneczno-Ruchowych

– Korekcja Wad Postawy
– Dziennikarstwo 

Sportowe i Rzecznictwo 
Prasowe

– Edukacja Zdrowotna 
w Szkole

– Specjalista Treningu 
Motorycznego

– Studia Podyplomowe 
Przygotowanie 
Pedagogiczne 
z wychowaniem 
fizycznym dla 
absolwentów kierunku 
sport

– Studia Podyplomowe 
Neurologopedia

– Rzecznictwo 
prasowe w sporcie 
i turystyce – 
48 godz

– Edukacja zdrowotna 
w szkole

– Operator ścianki 
wspinaczkowej –  
19 godz

– Żywienie 
sportowców –  
20 godz

– Dietetyka 
sportowców –  
35 godz

– Dietetyka 
i suplementacja 
sportowców –  
20 godz

– Kurs doszkalający 
dla prowadzących 
zajęcia z nauki 
pływania z zakresu 
pływania niemowląt 
i młodszych dzieci – 
34 godz

– Taneczna technika 
wolna

– Ćwiczenia taneczne 
z przyborami

– Tańce ludowe
– Step aerobic
– Dance aerobic
– Tańce latynoskie
– Tańce integracyjne
– Cheerleaders– 

 gimnastyczne formy 
pokazowe

– Przybory 
w nowoczesnych 
formach 
gimnastycznych

NAP Ratownik KPP

Masaż klasyczny Ratownik wodny

Halliwick Kurs pierwszej
pomocy dla nauczycieli

Watsu Ratownik narciarski

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Skończenie uczelni jedynie z dokumentem magistra czy licencjata nie stawia nas na wysokiej pozycji 

w wyścigu po pracę. Z pomocą przychodzi nam Centrum Edukacji Zawodowej. Organizowane przez 
nich kursy doszkalające, studia podyplomowe czy kursy instruktorskie pozwolą Wam być lepiej po-
strzegani przez przyszłych pracodawców. Oferta CEZ-u, którą znajdziecie w tabeli jest bardzo obszer-
na i na pewno każdy znajdzie coś co go zainteresuje. Jest jednak jeden warunek. Aby zaczęły odbywać 
się zajęcia z danej dyscypliny, musi zebrać się odpowiednia liczba uczestników. Dlatego warto zajrzeć 
na stronę internetową naszej uczelni, w zakładkę Centrum Edukacji Zawodowej. Tam dowiecie się jakie 
kursy są planowane, na które trwa nabór, oraz które już się odbywają. Serdecznie zapraszamy! 
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Podróże

Środkowe Włochy, Toskania – to w jej 
sercu leży Siena, jedno z najpiękniejszych 
włoskich miast, które zachwyca. Miasto 
zlokalizowane jest na trzech wzgórzach  
co przydaje mu atrakcyjności. Położona 
na różnych poziomach zabudowa stare-
go miasta gwarantuje fantastyczne wido-
ki, a perspektywa na wiejskie krajobrazy 
roztaczające się tuż za murami miasta to 
obietnica wszystkiego co można zobaczyć 
w Toskanii i już się od tego widoku nie 
uwolnić. 

Siena oprócz burzliwej historii i zapie-
rających dech w piersiach widoków słynie 
z Palio. To konny wyścig, którego areną 
jest Pizza del Campo i który odbywa się 
dwa razy w roku – 2 lipca i 16 sierpnia 
na cześć święta Madonny z Provenzano 
i święta Wniebowzięcia. Tradycja wy-
ścigu sięga XIII wieku, choć nie brakuje 
zwolenników teorii, że pierwsze Palio to 
była ucieczka z Rzymu Senio i Aschio, 
którzy gnali na oklep na białym i czarnym 
wierzchowcu. Właśnie te kolory stały się 
barwami miasta, a jego symbolem został 
herb rodu założycieli, czyli wilczyca kapi-
tolińska, której posągi spotkać możemy na 
każdym kroku. 

Siena podzielona jest na 17 contrad, 
ten podział istnieje od 1729 roku. Każda 
z nich ma swoje terytorium, godło, ko-
ściół, fontannę, muzeum, barwy obecne 
w strojach i sztandarach. Przechadzając 
się po mieście można zobaczyć piękne 
tabliczki oznaczające terytorium poszcze-
gólnych contrade, przy okazji świąt dziel-
nice udekorowane są flagami i lampiona-
mi w barwach organizacyjnych. W naj-
ważniejszych kościołach miasta wiszą flagi 
wszystkich 17 dzielnic, ale zbliżające się 
Palio to istne szaleństwo. Chociaż wyścig 
jest tylko dwa razy w roku, przygotowania 
do niego, a potem czas świętowania wy-
znaczają rytm życia miasta przez większą 
jego cześć. 

Siena oddycha od Palio właściwie tyl-
ko miedzy listopadem a lutym, chociaż 
nawet wtedy przewidziane są imprezy 
zgodnie z kalendarzem wyścigu. Przyby-
szowi z zewnątrz trudno jest pojąć feno-
men Palio, wyścig  jest w lipcu i sierpniu,  
a przez większą część roku po mieście 
biegają faceci w rajtuzach z bębnami 
i flagami, za nimi członkowie contrade 
w odpowiednim porządku, często w to-
warzystwie orkiestry i z pieśnią na ustach. 
Znam to uczucie zdziwienia kiedy spotyka 
się taki pochód po raz pierwszy nie ma-

jąc pojęcia o co chodzi. Podchodziłam do 
Palio z rozbawieniem, ale też dużym za-
ciekawieniem. Zaczęłam rozumieć tę tra-
dycję po kilku  długich „okołopaliowych” 
pobytach w mieście urozmaiconych spa-
cerami szlakiem contrade i ich muzeów, 
oglądaniem zdjęć i czytaniem informacji 
o Palio, obserwacją contradowych imprez 
i w pewnym momencie pojawiła się chęć, 
aby chociaż raz uczestniczyć w tym wy-
darzeniu. Udało się i muszę przyznać, że 
było warto. A jak to wyglada? 

W wyścigu startuje 10 z 17 contra-
de, więc około trzy tygodnie przed nim 
odbywa się losowanie – do siedmiu con-
trade, które nie uczestniczyły w Palio rok 
wcześniej dolosowuje się trzy contrade 
spośród uczestniczących w wyścigu. Na 
trzy dni przed biegiem konie przyprowa-
dzane są na dziedziniec ratusza gdzie są 
badane przez zespół weterynarzy. Po serii 
próbnych biegów wybierane są najlepsze 
i następuje losowanie i „przydział” koni 
do contrade. Wszystko odbywa się w nie-
zwykle podniosłym nastroju, a koń odpro-
wadzany jest do stajni w asyście członków 
contrade. Dni poprzedzające wyścig to 6 
próbnych biegów, które pozwalają ocenić 
formę zarówno koni jak i dżokejów. Po 
piątej, generalnej próbie wyścigu przy-
chodzi czas na uroczyste kolacje w con-
trade, szósta próba odbywa się rankiem 
w dniu Palio po mszy dla dżokejów. W 
dniu wyścigu około godziny 15 w kościo-
łach startujących contrade błogosławi się 
konie a następnie przedstawiciele contra-
de ubrani w historyczne stroje przechodzą 
wraz z członkami władz miejskich w uro-
czystej procesji przez historyczną część 
miasta. Około godziny 17 orszak dociera 
na Piazza del Campo gdzie zaczyna się 
uroczysta parada i prezentacja contrade, 
którą kończy wystrzał armatni, będący sy-
gnnałem, że z ratusza wyszli już dżokeje 
w strojach swoich contrade. Każdy z nich 
zostaje zaopatrzony w bat ze skóry wołu, 
którym może uderzać zarówno kone jak 
i jeźdźców reprezentujących przeciwnika. 
Teraz pora na ustawienie koni, kolejność 
na starcie jest ustalana przez losowanie, 
pomiędzy dwoma konopnymi linami staje 
9 koni (tylko dla tylu jest miejsce), dziesią-
ty koń startuje z rozbiegu i to on decyduje 
o rozpoczęciu wyścigu. Czasem ustawia-
nie koni trwa bardzo długo, zdarzają się 
falstarty. Wyścig to trzy okrążenia placu, 
które dżokeje pokonują na oklep w oko-
ło 90 sekund, szczególnie ostrożni muszą 

być na dwóch niebezpiecznych zakrętach. 
Dżokej, który spadnie z konia może go do-
siąść ponownie, ale bez żadnej pomocy, 
koń może ukończyć bieg bez jeźdźca i je-
śli przybędzie na metę pierwszy, wygrywa. 
Nagrodą jest sztandar – Palio przygotowy-
wany specjalnie, inny na każdy wyścig. 

Nieprawdopodobne jak bardzo udzie-
lają się emocje wszystkim obecnym w trak-
cie wyścigu na Pizza del Campo, a to co 
po nim następuje to udręka (przegrani) 
i ekstaza (wygrani). Mężczyźni płaczą, rwą 
włosy z głowy, właściwie nie wiadomo czy 
z radości czy żalu. Zwycięska conrada nie-
sie swojego dżokeja na ramionach i wraz 
z wygranym- il Drappellone rozpoczyna 
triumfalny pochód po mieście. 

Radość ze zwycięstwa, kolacje, koro-
wody w barwach contrady będą teraz na 
porządku dziennym. Zaraz po wyścigu na 
Pizza del Campo wkraczają ekipy sprząta-
jące, ponieważ plac wygląda jak krajobraz 
po bitwie, tłum czekający na wyścig zbie-
rał się tam już od godzin południowych, 
wszyscy musieli trwać na posterunku, 
ponieważ w pewnym momencie zamy-
ka się możliwość wejścia na plac i z Palio 
nici… Warto wspomnieć, że wyścig ma 
również przeciwników, którzy rekrutują 
się spośród obrońców zwierząt. W trakcie 
Palio często dochodzi do wypadków, naj-
trudniejsze do pokonania są dwa zakręty: 
San Martino pod kątem 95 stopni i del 
Casato 92 stopnie, które wykłada się dla 
bezpieczeństwa materacami. Jednak spe-
cyficzne ukształtowanie placu, pochyłość 
toru i jego kształt powodują, że na kontu-
zje są narażeni i ludzie i zwierzęta. Byłam 
świadkiem takiego wydarzenia w czasie 
Palio, kiedy koń z contrady Onda złamał 
nogę i nie dokończył gonitwy. Sieneńczy-
cy i władze contrade są świadomi, że nie 
brakuje przeciwników wyścigu, ale siła 
tradycji robi swoje. 

Palio w Sienie nie jest widowiskiem 
i imprezą reaktywowaną dla potrzeb tury-
styki, to święto miasta i jego mieszkańców, 
chociaż w okresie wyścigów miasto roi się 
od przybyszów z całego świata ciekawych 
tej atrakcji. Trzeba przyznać, że przemar-
sze contrade w pięknych historycznych 
stojach, żonglerka jedwabnymi flagami 
w wykonaniu sbandieratori przy akom-
paniamencie werbli robią wrażenie, ale 
potrzebny jest czas, żeby to poczuć i zro-
zumieć. 

Renata Kamińska-Włodarczyk

Pamiętacie o naszym konkursie z poprzedniego numeru dotyczącym tekstu o wakacjach? 
Oto zwycięski tekst:

Palio di Siena
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