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Zmiany, 
zmiany, 

zmiany…
To już trzeci miesiąc tego roku akademickiego. Roku 

bardzo ważnego dla naszej uczelni, który zapisze się wiel-
kimi literami na kartach historii. Tu powinniśmy się skupić 
na jednym, istotnym słowie – ZMIANY! O tym jak wiele 
dzieje się  i będzie się działo na AWF-ie opowiedział nam  
Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek.

– Ile jeszcze potrwa remont budynku głównego?  
– Remont budynku głównego jest na pewno bardzo uciąż-

liwy, szczególnie dla pracowników administracyjnych, którzy 
teraz rozproszeni są na całym niemal kampusie uczelni. Mu-
simy jednak cierpliwie czekać na zakończenie tej inwestycji, 
które planowane jest na koniec września przyszłego roku. Jed-
nak już od maja do 30 września 2015 roku, sukcesywnie, po-
szczególne działy administracji uczelni będą wracały do swo-
ich pierwotnych miejsc pracy, tak aby nowy rok akademicki 
rozpocząć w budynku z nowoczesną elewacją. Z tej inwestycji 
jestem bardzo dumny, ponieważ jest to wizytówka uczelni, 
która w obecnej formie, delikatnie mówiąc, nie przysparzała 
nam splendoru. Pozyskaliśmy na ten cel prawie 11 mln zło-
tych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termomo-
dernizacja spowoduje w kolejnych latach spore oszczędności 
w zakresie kosztów ogrzewania tego budynku w okresie je-
sienno-zimowym. W lecie natomiast pomieszczenia od strony 
południowej nie będą się tak bardzo nagrzewały, co z kolei 
zwiększy komfort pracy. Budynek nabierze też nowoczesnej 
formy architektonicznej, co również nie jest bez znaczenia.

– Czy planowane są w najbliższej przyszłości kolejne 
inwestycje? 

– Planujemy również przebudowę budynku głównego 
w celu dostosowania do obowiązujących przepisów technicz-

Ciąg dalszy na str. 3

Drodzy Czytelnicy!
W pierwszym tegorocznym nu-
merze PULS-u AWF  prezentuje-
my Wam serię wywiadów, z ludź-
mi, którzy na pewno staną się in-
spiracją do działania i nauki, nie 
tylko w zbliżającej się wielkimi 
krokami sesji. 

Głównym tematem numeru jest przyznanie tytułu Dok-
tora Honoris Causa profesorowi Józefowi Lipcowi, z którym 
większość z Was na pewno miała zajęcia. Profesor wytłu-
maczy Wam, co jest dla niego ważne, jaka jest jego filozofia 
sportu i dlaczego nie kibicuje już Wiśle Kraków. 

W PULS-ie dbamy o to aby prezentować Wam sylwetki 
ludzi z którymi warto rozmawiać, dlatego pod ostrzałem py-
tań, tym razem, znalazł się młody, zdolny i ambitny nauko-
wiec – dr Łukasz Tota. Przed serią pytań nie ukrył się także 
Krzysztof Augustyn – przewodniczący Uczelnianej Rady Sa-
morządu Doktorantów, który już trzeci raz sprawuje tę funk-
cję.  O ślubnym kobiercu,  odskoczni i limitach opowie nam 
Maciek Kot, a jak to jest po studiach dowiecie się czytając 
„Spowiedź absolwenta”. 

PULS AWF to gazeta studentów dla studentów. Idąc tym 
tokiem, chciałabym bardzo podziękować Przemkowi Świa-
towcowi- dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu za za-
ufanie i pomocne rady, dzięki którym teraz to ja tu rządzę:). 
Kiedy dwa lata temu zaczynałam specjalizację dziennikarską 
na naszej uczelni, nie miałam pojęcia, że znajdę się w tym 
miejscu. Miliony kliknięć w klawiaturę i drugie tyle myśli 
w głowie, zaowocowały stołkiem naczelnej.  Przemek, przed 
Tobą nowe wielkie wyzwanie. Życzę Ci samych życzliwych 
ludzi wokół Ciebie. 

Drodzy Czytelnicy przed Wami 
przerwa świąteczna, nie pozostaje 
mi nic innego, jak życzyć Wam zdro-
wych, rodzinnych świąt, szampańskiej 
zabawy w sylwestra i mądrych decyzji 
w Nowym Roku.  Niech Wam się wie-
dzie i powodzi najlepiej!!

Zuza Klęka

Spis treści:
AWF Chanell (Szymon Wantulok) – 2
Zmiany, zmiany, zmiany – rozmowa z Rektorem (Magda Nie-

węgłowska ) – 3
Sport nie jest gorszy od samego życia – rozmowa na temat 

demokracji, Wisły Kraków i filozofii (Magda Niewęgłow-
ska) – 4-6

Spowiedź absolwenta (Zuza Klęka) – 7
O odskoczni, limitach i ślubnym kobiercu Maćka Kota – (Ja-

kub Kot) – 8-9
Różne oblicza, ale pasja niezmienna – rozmowa z Krzyszto-

fem Augustynem (Zuza Klęka) – 10
Pod Ostrzałem – wywiad z dr. Łukaszem Totą (Zuza Klęka) – 11
Oferta Centrum Edukacji Zawodowej – 12
Fed Cup (Joanna Sakowicz-Kostecka) – 13
Felieton (Piotr Korzeń) – 14
Stopy wody pod kilem – rozmowa z Arkadym Gaworem (Iza-

bela Kapera) – 15
Felieton – (Marcin Kaca) – 16



Puls AWF

2

Z życia Uczelni

Każda uczelnia legitymująca się bogatą 
i ciekawą historią, oraz posiadająca swój 
niepowtarzalny charakter powinna docierać 

do jak największej grupy odbiorców. Nie inaczej jest 
z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Regularnie ukazujące się papierowe wydanie „Pulsu 
AWF” nie zaspokajało w pełni potrzeb wynikających 
z ciekawości naszych studentów. Powodem jest 
ograniczona ilość miejsca w gazecie oraz budżet 
pozwalający na kwartalną 
politykę wydawniczą.

Z pomocą i pomysłem 
przyszła grupka zapaleńców, 
która postanowiła założyć 
multimedialny kanał 
studencki „AWF Channel”.

– Sam pomysł zrodził 
się na początku tamtego 
roku akademickiego. 
Początkowo cała inicjatywa 
miała  nazywać się Liga 
TV, ale ostatecznie padło 
na „AWF Channel”. Po nowym roku wszystko 
się posypało z powodu braku czasu i zbyt małej 
ilości zaangażowanych osób. Jednak w wakacje 
napisała do mnie Joanna Szumiec i zaproponowała 
reaktywację. Po konsultacjach z Arkiem Wójcickim 
doszliśmy do wniosku, że warto spróbować. Do 
ekipy dołączył Szymon Wantulok i tak powstał 
kręgosłup projektu. – komentuje Grzegorz 
Mastalerz.

Od października do połowy listopada „AWF 
Channel” opublikował pięć krótkich filmików. 
Zanotował blisko dziesięć tysięcy wyświetleń, co 
jak na początki działalności jest bardzo dobrym 
wynikiem. 

– Póki co działamy z fajnym skutkiem. Chcemy 
pokazać ludziom na uczelni, że wiele sie dzieje.  
Naszą misją jest promowanie pozytywnego 
wizerunku akademii, pokazywanie ciekawych 
inicjatyw i w miarę możliwości pomoc innym. Przy 
okazji chcemy się przy tym dobrze bawić. Obecnie 
staramy się o pozyskanie funduszy na rozwój 
kanału, a dokładnie- na naszą własną kamerę. Na 
razie pracujemy na prywatnym sprzęcie - kończy 
Grzegorz.

Od początku działalności, „AWF Channel” 
jest otwarty na nowych członków. Każdy 
zainteresowany może dołączyć do ekipy. Wystarczy 
wykazać się dobrymi chęciami i poświęcić trochę 
wolnego czasu.

– Kiedy startowaliśmy była nas zaledwie czwórka. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że podwoiliśmy siły, 
a zaangażowanych w poszczególne projekty jest 
jeszcze więcej. Cieszy również aprobata z jaką 

się spotykamy na co dzień. 
Także statystyki internetowe 
jasno pokazują, że nasza 
praca zmierza w dobrym 
kierunku. Takie proste rzeczy 
potrafią zmotywować do 
pracy – podsumowuje 
Arkadiusz Wójcicki, jeden 
z montażystów.

Pomimo tego, że rok 
akademicki trwa dopiero trzy 
miesiące, pierwsze ważne 
wydarzenia z życia uczelni 
zostały uwiecznione. Na 

„Balu Piórnika” mogliśmy spotkać reporterów-
amatorów, którzy z kamerą i charakterystycznym 
mikrofonem z białą kostką i logiem grupy, 
pracowali na parkietach wśród bawiących się ludzi. 
Odwiedzili również przedszkole znajdujące się 
w DS1, aby porozmawiać z najmłodszymi adeptami 
na temat aktywności fizycznej. Wszystko to można 
znaleźć na oficjalnym profilu „AWF Channel” 
który ma już sporo ponad tysiąc użytkowników 
zainteresowanych ich działalnością.

– To naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Dzięki temu 
kanałowi możemy jeszcze raz przeżyć emocje które 
towarzyszyły nam na przykład na „Balu Piórnika”. 
Możemy również dowiedzieć się o wydarzeniach 
które będą miały miejsce w naszej uczelni. Mając 
na uwadze to, że osoby które zajmują się tym 
projektem są amatorami, materiały nagrywane 
i obrabiane są w dość profesjonalny sposób. 
Na pewno w stosunku do możliwości którymi 
dysponują. Moim osobistym ulubieńcem jest 
Kleofas Bąk. A tak prywatnie to chciałbym poznać 
nauczycielkę z materiału promującego Bal Piórnika 
– śmieje się Artur Szczepaniak, student piątego 
roku.

W9

AWF Channel – 
multimedialny  
kanał studencki
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no-budowlanych, a więc np. wydziele-
nie stref przeciwpożarowych w koryta-
rzu głównym czy też instalację wydajnej 
wentylacji w salach wykładowych. Nasz 
wniosek jest obecnie w fazie realizacji, 
a obejmuje on kwotę ok. 4,5 mln zło-
tych. Ponadto, złożony również został 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska wniosek na dofinansowanie 
termomodernizacji wszystkich czterech 
pawilonów naukowo-dydaktycznych 
w budynku głównym oraz przełączek 
i komory termoklimatycznej na kwotę 
przekraczającą 0,5 mln złotych. Mam 
nadzieję, że nasze starania zakończą 
się sukcesem. Planujemy także odno-
wienie elewacji auli, polegające na jej 
gruntownym oczyszczeniu. Najważ-
niejszą jednak inwestycją na lata 2015-
2016 może się okazać budowa krytego 
lodowiska z halą do szermierki, na którą 
pozyskaliśmy ok. 20 mln z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, co stanowi ok. 70% 
kosztów budowy. O dofinansowanie 
pozostałych 30% w kwocie ok. 10 mln 
złotych staramy się w Gminie Miejskiej 
Kraków. Jeśli starania te zakończą się 
sukcesem, w sąsiedztwie nowej pływal-
ni powstanie nowoczesna hala lodowa, 

która poza okresem zimowym spełniać 
będzie rolę hali wielofunkcyjnej.  

– Proszę powiedzieć coś więcej 
o nowym kierunku- kosmetologia, 
który został uruchomiony w bieżącym 
roku akademickim.

– Od roku akademickiego 2014/ 
/2015 Wydział Rehabilitacji Ruchowej 
przeprowadził rekrutację na studia I 
stopnia na ten właśnie kierunek. Przyję-
liśmy 90 osób na studia stacjonarne oraz 
30 kandydatów na studia niestacjonar-
ne. Na jedno miejsce starało się ponad 
5 kandydatów. Warto wspomnieć, iż 
jako pierwsi w Krakowie stworzyliśmy 
możliwość podjęcia bezpłatnych stu-
diów na tym kierunku. Wyposażyliśmy 
pracownie kosmetologiczne w nowy 
sprzęt, który pozwoli kształcić w sposób 
nowoczesny, i co najważniejsze profe-
sjonalny. W ramach studiów przygo-
towano bardzo ciekawe specjalizacje: 
wellness & SPA z zarządzaniem oraz ho-
listyczna pielęgnacja ciała, które wydają 
się być najbardziej aktualnymi nurtami 
dzisiejszej kosmetologii. W programie 
studiów szczególny nacisk położono na 
przedmioty praktyczne, tak aby przyszli 
absolwenci byli bardzo dobrze przy-
gotowani do pracy zawodowej. Taka 

koncepcja kształcenia, łącząca wiedzę 
z praktyczną umiejętnością wykonywa-
nia szerokiego wachlarza tradycyjnych 
i nowoczesnych zabiegów kosmetycz-
nych, umożliwi absolwentom spełnie-
nie bieżących i przyszłych wymogów 
rynku pracy. 

– Jakie ważne wydarzenia odbędą 
się w murach naszej uczelni w tym 
roku?

– Jak co roku organizowane będą 
liczne konferencje naukowe i wiele 
imprez przeznaczonych dla szerokie-
go grona odbiorców. Warto podkreślić, 
iż na naszych obiektach odbędzie się 
w przyszłym roku najważniejsza im-
preza lekkoatletyczna w postaci 91. 
Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej 
Atletyce. Nasz stadion doczeka się za-
tem rywalizacji zawodników na naj-
wyższym światowym poziomie, gdyż 
w tej imprezie wystartują liczni me-
daliści mistrzostw Europy, świata oraz 
Igrzysk Olimpijskich. Trzymamy kciuki 
za naszych sportowców klubu sporto-
wego AZS AWF Kraków, który będzie 
organizatorem mistrzostw.

Magda Niewęgłowska 

Zmiany, zmiany, zmiany…
Ciąg dalszy ze str. 1

Za pare miesięcy taki wyglad naszej uczelni będzie już tylko wspomnieniem... 
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Podczas inauguracji obecnego roku 
akademickiego, odbyła się uroczy-

sta ceremonia  nadania tytułu Dokto-
ra Honoris Causa AWF, wieloletniemu 
pracownikowi naszej uczelni, prof. dr 
hab. Józefowi Lipcowi. Naukowiec-filo-
zof, wielki propagator idei olimpijskiej, 
działacz PKOLu, a do tego publicysta, 
aktor i sportowiec. Lata pracy połączo-
nej z wielką  pasją, dały nie tylko ogrom-
ne wyróżnienia, ale przede wszystkim 
możliwość rozwoju naszej uczelni. Jak 
sam mów, w swojej pracy naukowej nie 
koncentruje się na nagrodach, ale na 
pasji…. którą wszystkich zaraża. 

– Czytając pana biografię, o tym 
jak wiele dziedzin jest panu bliskie, 
można mieć chyba tylko jedne skoja-
rzenie „człowiek renesansu” 

– To prawda zawsze miałem wiele 
zainteresowań. Choćby jako dziecko, 
zawsze marzyłem o karierze sportowej, 
boksie, piłce nożnej albo o biegach na 
średnich dystansach. Jako dziecko napi-
sałem też, swój pierwszy tekst – poemat 
o polskim mistrzu olimpijskim Zygmun-
cie Chychle. Jednak człowiek musi coś 
wybrać, w czym zostać jedynie miłośni-
kiem, a w czym realizować się bezpo-
średnio. Los wybierał za mnie i gdyby 
nie pewne wydarzenia może nie po-

szedł bym w tą stronę,  którą wciąż po-
dążam. Gdyby np. nie pewien poranek, 
nie napisałbym pierwszej mojej książki 
„Duch sportu”, a co za tym idzie, może 
i następnych.  Przez co, nie był bym 
teraz jednym z twórców filozofii sportu 
w Polsce. Także, gdyby nie osoba moje-
go nauczyciela z liceum Pana Edwarda 
Smajdora, który podsunął mi Tatarkie-
wicza, może nie wybrał bym tej dro-
gi. A tak przeczytałem Jego publikacje 
i nagle olśniło mnie! Zrozumiałem, że  
moją dziedziną będzie filozofia. Kiedy 
zaproponowano mi pisanie felietonów 
w „Tempie”,  przyjąłem to z wielką ra-
dością. Pisałem tam przez wiele lat, 
moja kariera naukowa ewaluowała, roz-
wijała się, a ja nadal pisałem felietony. 
Zaś w czasie studiów, trafiłem chyba na 
apogeum kulturalnego ruchu studenc-
kiego. Grałem w dwóch teatrach, naj-
ważniejszy był Teatr 38, z którym zwie-
dziłem pół Europy.  Czasy kiedy było 
trudno gdziekolwiek wyjechać, a my 
młodzi ludzie, mogliśmy zobaczyć inny 
świat. Kultura, a w szczególności  stu-
dencka, na szczęście miała wtedy swoje 
przywileje.  Zresztą moja pasja jaką jest 
teatr, łączy się przecież z pracą akade-
micką. Każdy wykład traktuje jako swo-
isty występ przed publicznością, która 

mnie oceni, nie tylko za treść, ale i for-
mę. Moim zdaniem w dzisiejszych cza-
sach trzeba coś wybrać, żeby osiągnąć 
choć z jednej dziedziny poziom zawo-
dowstwa, profesjonalizmu. Oczywiście 
to nie wyklucza aktywnego amatorstwa, 
które może dać po prostu radość. Dla-
tego bycie człowiekiem renesansu jest 
chyba nie do końca możliwe.

– Nie każdy może być profesorem. 
Z czego to wynika, że niektórzy uzy-
skują ten tytuł, a inni odpuszczają?

Przypuszczam, że to kwestia oso-
bowości, tego jak bardzo potrafi być 
wszechstronny.  Są ludzie, którzy są 
uposażeni  w wiele talentów, które 
potrafią równomiernie rozwijać. Inni 
skupiają się tylko na niektórych z nich 
tworząc poboczne, które pozostają je-
dynie pasjami, inni znów potrafią od-
dać się tylko jednemu kierunkowi. I jest 
to temat trochę na zasadzie tej słynnej 
dyskusji o Albercie Einstein’ie i jego 
skrzypcowym kunszcie. Czy powinien 
oddać się także muzyce, czy dobrze, 
że wybrał fizykę? Nigdy tego jednak nie 
rozstrzygniemy. 

– Połączył pan miłość do sportu 
i filozofii. Dlatego też,  zapytam jaka 
jest filozofia sportu wg Józefa Lipca? 

– To pytanie, to jakby prośba 
o streszczenie moich książek w jednej 
wypowiedzi. To zależy jak rozumiemy 
sport. Czy jest to ten wyczynowy, upra-
wiany przez dosyć wąską grupę, czy też 
sport uprawiany rekreacyjnie, zupełnie 
amatorsko. Jeśli chodzi o ten sport, któ-
ry stał się częścią światowej kultury, ten 
ze stadionu, to  zdecydowanie podle-
ga on specjalnym prawom i filozofii. Są 
to ideały olimpijskie, które można by 
powiedzieć trzymają różnego rodzaju 
wartości tj. uczciwość, braterstwo, cała 
symbolika czystej gry w warunkach po-
koju miedzy narodami, równość, spra-
wiedliwość. Zwykli ludzie patrzą na to 
jak na widowisko o pewnym poziomie 
dramaturgii. Taka konstrukcja do podzi-
wiania, do przeżywania wielkiej rado-
ści. Objawiają się nasze plemienno-na-
rodowe zachowania kiedy kibicujemy 

Sport nie jest  gorszy 
– rozmowa na temat demokracji,

Uroczyste wręczenie Dyplomu HC
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czy wzruszamy się przy hymnie. Nieste-
ty jest też druga strona medalu, bo rze-
czywiście w naszych czasach coraz czę-
ściej sport zostaje przejmowany przez 
pieniądz. Sport  i ludzie z nim związani, 
stają się elementami targów, zniewole-
nia. Mówimy „sprzedano piłkarza” jak 
na targu niewolników...  Kolejne nie-
bezpieczeństwo to sporty ekstremalne, 
które wytwarzają  złą adrenalinę. Takie 
desperackie akty na granicy samobój-
stwa. Tu pojawia się pytanie „ czy sport 
to jest kontynuacja Olimpii, czy Kolo-
seum?” Koloseum, ponieważ tam sport 
był brutalny, a sportowiec w końcu gi-
nie. Dzisiaj to sport ze sztucznym do-
pingiem.  Dlatego też, filozofia sportu 
powinna być wszechstronna. Dlatego 
też, tłumacze moim kolegom z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, że sport to część 
kultury współczesnej, a kolegom z AW-
F’u przypominam, że to nie jest żadna 
fizjologia, tylko realizacja pewnej kon-
cepcji człowieka. 

– Czym więc powinien być sport 
w naszym życiu? 

– Sam sport nie jest niczym gorszym 
od samego życia. Stadion jest lepszy, niż 
wszystko co jest dookoła niego. Nieste-
ty czasem na ten „stadion” wdzierają się 
także złe emocje, prymitywne potrzeby, 
taki rodzaj cofania się do kultury ple-
miennej. Oglądając choćby piłkę noż-
ną. Kiedyś powiedziałbym, że to zbóje, 
dzisiaj już - gangsterzy, którzy próbują 
psuć sport. Ale nie jest to gorsze od 
wojen, które toczą się  wciąż dookoła 
nas. Zarówno I i II Wojna Światowa to 
nic, bo tak naprawdę wojny dzieją się 
nieustannie. Myślę, że sport przejmuje 
gdzieś te złe instynkty, agresje. Może 
gdyby nie on, było by więcej patologii.  

– Wiele dziedzin kultury wprowa-
dza nas w refleksję np. teatr. Wiele 
niesie ze sobą głębszą filozofię. Jak 
jest ze sportem?

– Sport stanowi swego rodzaju 
enklawę, coś osobnego. W sporcie 
można ujrzeć pewną prawdą o ży-
ciu i współczesnym człowieku. Ja jako 
osoba znająca świat sportu i sportow-

ców bardzo ich sobie cenię, za ich wi-
zję świata i optymizm życiowy.  Są to 
ludzie, którzy przede wszystkim wy-
magają od siebie, dają jak najwięcej 
i to nie tylko w sporcie, ale w innych 
dziedzinach życia. Ludzie sportu wy-
chodzą ukształtowani, często znacz-
nie lepiej niż ludzie, którzy nie mieli 
ze sportem nić wspólnego. Sport uczy 
bardzo wiele: zespołowy – współdzia-
łania, dostrzegania drugiego człowie-
ka, wzajemnych, zdrowych relacji. 
Sport indywidualny – dążenie do per-
fekcjonizmu, samodoskonalenia, po - 
konywania własnych słabości. Myślę, 
że trzeba zwrócić uwagę nie na efekt-
-popis stadionowy, ale na ćwiczenia, 
trening, edukację. W sporcie nie cho-
dzi o to, by się pokazywać, ale o przy-
gotowanie; tzn. „nie jest ważny stadion,  
ważny jest gymnasion”.

– Mówiliśmy o filozofii….Teraz 
porozmawiajmy o demokracji w spo-
rcie. W jak dużym stopniu jest ona 
potrzebna? 

– W wielu instytucjach społecznych  
demokracja jest potrzebna, ale czy 
w sporcie? Nie zawsze. Choćby funk-
cja trenera, który podejmuje decyzje. 
Nie robi on głosowania, kto wejdzie na 
boisko, nie pyta kogo wybrać do kadry. 

Dlatego powiedziałbym, że demokra-
cja w sporcie nie powinna być zbytnio 
posunięta. Natomiast wszystkie związ-
ki sportowe, federacje, kluby,  muszą 
podlegać  zasadom demokracji. Sama 
istota działań w sporcie powinna być 
jednak powściągliwa. Wiadomo, że 
państwo autokratyczne wyzwala także 
autokratyzm u trenerów, bo właśnie 
takich potrzebują, wychowani w tym 
duchu sportowcy. Natomiast współ-
czesny sportowiec,  znający podstawy 
demokracji , musi mieć  trenera, który 
jest jak rozumny nauczyciel, mentor, 
rodzic, który słucha, bierze pod uwagę 
zdanie sportowca oraz innych człon-
ków kadry. Mądry trener tak prowadzi 
swojego zawodnika, aby miał poczucie 
co najmniej współuczestnictwa. Nie 
czuje się jak przedmiot, który ma tyl-
ko wypełniać instrukcje. Taki kapralski 
styl rządzenia, zwłaszcza stosowany na 
niskich szczeblach , zawsze kończy się 
wielką katastrofą. 

– Za Panem wiele lat pracy na na-
szej uczeni.  Jak się panu pracuje na 
AWF’ie? 

– Bardzo dobrze… Można powie-
dzieć, że mam duże doświadczenie, 
bo chyba około dwudziestoletnie. 
Na uczelnie „ściągnął” mnie Prof. Jan 

od samego życia
Wisły Kraków i filozofii

Rozmowa z Justyną Kowalczyk – nową doktorantką

Fo
to

: 
A

nd
rz

ej
 K

ot
ek



Puls AWF

6

Doktor Honoris Causa AWF Kraków

Szopa, który był kiedyś moim kolegą 
dokładnie z… akademika. Zapropo-
nował mi, abym wykładał filozofię. 
Równorzędnie pracowałem na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, jednak za-
wsze obie uczelnie traktowałem jed-
nakowo. Wykładałem na wszystkich 
kierunkach, głownie na WF i TIR’ze, 
ponieważ rehabilitacja przez pewien 
czas nie miała zajęć z filozofii.  Za cza-
sów Rektora Zdebskiego zostałem jako 
pierwszy, szefem studiów doktoranc-
kich.  Pamiętam to jako bardzo dobry 
okres w moim życiu. Wypromowałem 
80 magistrów, z czego mogę potwier-
dzić z absolutną pewnością, że to były 
w większości znakomite prace magi-
sterskie. Miałem szczęście trafić na wy-
bitnych studentów. 12. doktorantów,  
przy czym szykuje się jeszcze 13sty. 
Jeśli pojawią się jeszcze jacyś młodzi 
ludzie, to zapraszam. Przy czym myślę, 
że to młode kadry  powinny przejąć 
ten ciężar bezpośredniej pracy z magi-
strantami i doktorantami. 

– Za pana wkład w naukę, zaanga-
żowanie oraz osiągnięcia, został panu 
nadany tytuł honoris causa przez  na-
szą uczelnię.  Rozmawiając z Panem, 
jednak ma się wrażenie , że te wyróż-
nienia nie są najważniejsze…

– Szczerze mówiąc , nigdy się jakoś 
nad tym nie skupiałem. Oczywiście jest 
to coś bardzo miłego, ogromnie mnie 
to cieszy. Wiadomo tj. choćby nadanie 
mi ostatnio ww. tytułu, to rodzaj takiego 
naddatku, czegoś czego nigdy nie ocze-
kiwałem i  coś o co nigdy się nie stara-
łem. W końcu nie pracowałem po to, 
żeby dostawać nagrody, ale dla samego 
siebie, bo to w 100% moje. Oczywiście 
nagroda to coś nadzwyczajnego, ale 
szczerze, bardziej  cieszy mnie sympa-
tia pojedynczej jednostki. Mój były stu-
dent, który po latach wspomina zajęcia 
ze mną, egzaminy, treści, które przed-
stawiłem na wykładach, które pamięta 
do dzisiaj. Cieszę się, kiedy ktoś prze-
czytał moją książkę,  jest nią zainspi-
rowany, albo jakąś myślą, którą przed-
stawiłem. Żadna nagroda mnie tak nie 
ucieszyła, jak moja pierwsza książka, 
kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy 
w księgarni, albo kiedy na pierwszej 

Sport nie jest  gorszy...

stronie „Życia literackiego” ukazał się 
mój tekst. To były wspaniałe chwile. 
Wiele zależy od nas samych, np. tytuł 
doktora, profesora. To coś co sam so-
bie człowiek zawdzięcza. Dlatego kiedy 
dostaje się takie nagrody, wyróżnienia, 
aż prosi się spytać czy ja na to zasługuje. 
Bo przecież nic takiego nie zrobiłem, 
po prostu robiłem swoje.

– Jest pan  działaczem  PKOLu oraz 
jednym z założycieli Polskiej Akade-
mii Olimpijskiej. Proszę przybliżyć 
nam początki jej działalności.

– W czasach kiedy powstawała Mię-
dzynarodowa Akademia Olimpijska, 
która mieści się w Olimpii, stopniowo 
powstawały narodowe akademie. Pol-
ska była jedną z pierwszych. Równo 
30 lat  temu, bo w 1984 roku zaczę-
liśmy działać.  Tak jakoś szczęśliwie się 
złożyło, że i ja znalazłem się w gronie 
członków założycieli, w gronie tych 
pierwszych dwudziestu pięciu osób. 
Każdy miał jakiś wkład w tym przedsię-
wzięciu. Ja przyczyniłem się do powsta-
nia pierwszego statutu, ponieważ wcze-
śniej już zajmowałem się tą dziedziną. 
Było to znakomite grono, Grzegorz  
Młodzikowski, prof. Biliński, Krzysztof 

Zuchora, Zbigniew Krawczyk. I tak się 
jakoś stało, że po Dr Włodzimierzu 
Raczku i Prof. Wojciechu Zabłockim, 
w 2000r. zostałem prezesem PAOL’u.  
Wciąż zmieniają się składy personalne, 
przez organizacje przewinęło się set-
ki osób. Zaczęliśmy organizować koła 
młodych, dzięki którym wysyłaliśmy 
do Olimpii najlepszych na młodzieżo-
we sesje,  więc można powiedzieć, że 
stworzył się pewien ruch intelektual-
ny. Trzeba pamiętać, że Polski Komitet 
Olimpijski i inne organizacje tego typu, 
jak np.  nasza Akademia nie zajmują 
się tylko przygotowaniem sportowców 
do Igrzyska, ale to także działalnością 
konferencyjną czy spotkaniami. Zaczy-
naliśmy bardzo skromnie, a teraz mniej 
więcej co kwartał, mamy do czynienia 
z nowymi publikacjami związanymi 
z ruchem olimpijskim. Naprawdę na-
szą nagrodę, tj. „Wawrzyn Olimpijski” 
jest komu przyznawać. Nasza organi-
zacja tworzy pewną symbiozę, nie jest 
zawieszona w próżni finansowo-orga-
nizacyjnej. 

– Jest Pan fanem m.in. piłki noż-
nej. Który klub wzbudził w panu naj-
większe emocje?

– Jestem kibicem wielu dyscyplin. A 
jeśli chodzi o piłkę nożną, to zaczęło 
się od Sandecji, z racji, że pochodzę 
z Nowego Sącza. Potem, w czasach 
studenckich  była Cracovia i Wisła. 
Później już tylko Wisła, ze względu, że 
dłuższy czas mieszkałem obok stadionu 
tego klubu.  Jeszcze na dodatek, była to 
ta wielka Wisła lat 70-tych. Sam Orest 
Lenczyk był wtedy trenerem,  więk-
szość drużyny to byli wychowankowie, 
którzy stanowili pół reprezentacji Kazi-
mierza Górskiego: Musiał, Maculewicz, 
Kmiecik, Kapka, Kusto, potem Nawał-
ka, Iwan, Lik. Wszystko to było na 
wysokim poziomie. Do dzisiaj żałuje, 
że właśnie ta Wisła nie zrobiła kariery 
międzynarodowej, choć miała tak wiel-
kie szanse. To była ostatnia Wisła, która 
mogła o tym na serio pomyśleć. Wisła 
wtedy wzbudzała we mnie wspaniałe 
emocje, byłem z nią przez pewien czas 
bardzo związany, chodziłem na wszyst-
kie mecze…

 Magda Niewęgłowska
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Z życia Uczelni

Do dziś pamiętam to uczucie kiedy 
ponad 5 lat temu wysiadłam z tramwa-
ju nr. 4 na czternastym przystanku li-
cząc od Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Jeszcze wtedy nie witały mnie siostry 
Radwańskie na przejściu dla pieszych, 
ani remont  budynku głównego, czy 
ulicy Mogilskiej. Przywitał mnie gmach, 
który wyglądem pozostawiał wiele do 
życzenia. Dzisiaj już wiem, że te pięć 
lat dało mi tyle emocji, doświadczenia 
i pewności siebie, że całą moją Indiań-
ską Wioskę by obdzielił.

Po przejściu wszystkich etapów za-
planowanych tokiem studiów, po tygo-
dniach praktyk w szkołach wszystkich 
szczebli, po tysiącach dyżurów i konsul-
tacji w zakładach, z których każdy jest 
najważniejszy- udało mi się skończyć 
studia i to z wyróżnieniem. Obrona pra-
cy magisterskiej, którą napisałam bezpro-
blemowo wypadła w najbardziej desz-
czowy dzień czerwca. Po uścisku dłoni 
przez dziekana, promotora i recenzenta 
w strugach deszczu z innymi dziewczy-
nami udałyśmy się pod Bronka w celu 
wiadomym. Super, super i co dalej? 

Jestem jedną z tych niewielu osób, 
które już wtedy wiedziały, że czeka je 
ciepły etat w szkole na wsi. Może nie do 
końca zgodny z kierunkiem studiów, ale 
na świetlicy też ktoś musi przecież sie-
dzieć. Nie masz odpowiedzialności za 
egzaminy, dzieciaki nie muszą się uczyć 
na twoich zajęciach. Zabawek i gier 
jest tyle, że zbytnio nic na tej świetlicy 
ogarniać nie potrzeba. Z młodszymi od-
rabiasz zadania domowe, gdzie musisz 
potrafić liczyć w zakresie dwudziestu, 
przyklejać równo naklejki i mieć zmazik 
do pióra, bo jakoś krzywo literki im się 
piszą. Co więcej, niewątpliwym plusem 
tej pracy jest to, że świetlica działa od 
południa, więc rano wysypiasz się do 
woli. Kolejny plus to to, że mieszkasz 
w domu z rodzicami. Nie płacisz czyn-
szu, lodówka zawsze pełna, a pensja zo-
staje dla Ciebie, bo przecież rodzice nie 
będą kazać ci płacić rachunków. Brzmi 
jak bajka? No nie do końca. 

Wiem, że większość z Was marzy 
o takiej sytuacji. Kończysz studia i już 

wiesz, że praca na ciebie czeka. Nie 
martwisz się o mieszkanie i jedzenie. 
Tylko, że po pięciu latach życia w mie-
ście, które prawie nigdy nie idzie spać, 
wracasz na wieś, która żyje od wschodu 
do zachodu słońca, więc w obecnej po-
rze roku krótko. Z mieszkania w miej-
scu, gdzie masz sklep na sklepie, nagle 
jest tylko jeden- czynny pięć godzin. 
Wracasz z życia w metropolii do Indiań-
skiej Wioski, gdzie zasięg jest w trzech 
miejscach w domu i jeśli zostawisz ko-
mórkę na stole, a nie na parapecie,  to 
kontaktu z tobą nie ma. 

Moja głowa zawsze była pełna po-
mysłów, tych lepszych i tych, o których 
wolałabym zapomnieć, a z efekta-
mi których egzystuję do teraz (czytaj: 
chcę być blondynką). Żyjąc na końcu 
świata dziwnym trafem pomysły same 
przychodzą do głowy. Przecież są stu-
dia trzeciego stopnia- doktoranckie. 
Rekrutacja trwała jeszcze we wrześniu, 
więc na szybko, na wariata: promotor, 
pomysł, projekt, egzamin - witamy stu-
denta pierwszego roku studiów dokto-
ranckich. Zajęcia odbywają się w środy, 
więc szybko do dyrektora, czy byłby 
tak wspaniałomyślny i nie bronił mi 
dostępu do pogłębiania mojej wiedzy. 
Akceptacja podania była tylko formal-
nością – przecież to doktorat.

Po czterech miesiącach pracy 
w szkole już wiem, że powrót do oj-
czystych stron, do ciepłego domu, do 
mamusi to nie była najlepsza decyzja 
w moim życiu. Nie chcę tu wyjść na 
niewdzięczne dziecko, które na złość 
wszystkim zrobi sobie krzywdę. Teraz 
z perspektywy czasu wiem, że wybra-
łam bezpieczną opcję, bez ryzyka, 
bez strachu, że nie będę mieć za co 
żyć. Gdyby nie studia, Krakowa chyba 
wcale bym nie odwiedzała. Moje wy-
jazdowe środy, przypominają mi jak 
żyje się w dużym mieście i co tydzień 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że od 
lipca choćbym  miała być doktorantem 
w Empiku czy restauracji pod złotymi 
łukami, to i tak jest to lepsze  od wiej-
skiej sielanki i ciepłej kanapy.

Morał z tej historii jest taki, że nie ma 
co się załamywać. Nie unikniecie decy-
zji, które nie do końca będą w Wasze 
tempo. To chyba nazywa się dorosłość. 
Nigdy nie ma tak, żeby nie dało się zna-
leźć plusów. Nie bójcie się ryzyka, bo 
kto nie ryzykuje ten ma ciepłe kapcie, 
albo nie ma nic. A już najlepsze jest to, 
że na studiach doktoranckich stypendia 
zaczynają się od ośmiu stówek, więc 
polecam serdecznie nie kończenie na 
magistrze. 

Zuza Klęka

Spowiedź absolwenta
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Sylwetki

Sezon zimowy 2014/2015 w sko-
kach narciarskich już trwa. Za skoczka-
mi ciężko przepracowany okres przygo-
towawczy i blisko miesiąc zmagań na 
skoczniach. No właśnie, czy na pewno 
wykonano tyle pracy ile należy? Jakie 
są cele na cztery miesiące rywalizacji? 
Czy kibice ze spokojem będą oglądać 
zmagania w Pucharze Świata? Który ze 
skoczków następny stanie na ślubnym 
kobiercu? O tym i o wielu innych rze-
czach opowie nam reprezentant Polski 
i student naszej uczelni – Maciej Kot.

– Za wami już pierwsze wystę-
py w tegorocznym sezonie. Od maja 
przez 6 miesięcy cała kadra przygoto-
wywała się do tego sezonu zimowego. 
Jak podsumujesz i ocenisz ten czas? 

– Wiemy, że przepracowaliśmy 
ciężko ten czas, zrealizowaliśmy zało-
żony plan w 100% i możemy być spo-
kojni o ten sezon. Były małe problemy 
takie jak drobne kontuzje, czy proble-
my z pogodą, czy warunkami, ale jest 
to wkalkulowane w ten etap przygoto-
wań. Dlatego staramy się być elastycz-
ni i w razie potrzeby zmieniać nasze 
plany. Mimo, że wyniki w lecie nie były 
rewelacyjne nie mamy obaw o naszą 
dyspozycję, to zima jest najważniejsza. 

– Ostatnie zgrupowanie przed se-
zonem odbyło się w Turcji. Jak wyglą-
dał ten obóz? Więcej było treningów 
czy odpoczynku? 

– Dużo więcej treningu. Na odpo-
czynek był czas tylko pomiędzy jed-
nostkami treningowymi bądź po nich, 
wieczorami. Wiadomo, że człowiek 
lepiej regeneruje się przy ładnej pogo-
dzie, leżąc na plaży. Mieliśmy 2 treningi 
dziennie, które robiliśmy w plenerze, 
tylko trening siły odbywał się na siłowni. 
Pogoda dopisywała, nie było za gorąco. 
Myślę, że obóz można ocenić bardzo 
pozytywnie. Akumulatory zostały nała-
dowane. 

– W swoich wcześniejszych wy-
powiedziach wspominałeś o różnych 
problemach: zdrowotnych, sprzęto-
wych itp. Czy udało ci się je pokonać?

– Myślę, że tak. Zdrowie dopisuje, 
sprzęt zimowy dopasowany. Nowe nar-
ty, najważniejsze - nowe kombinezony. 
Kask już pomalowany. Tak więc sprzę-
towo jestem gotowy do Pucharu Świata. 

– Lato to czas testowania nowego 
sprzętu przed sezonem. Jak to wyglą-
dało u Ciebie? Dużo nowinek się po-
jawiło?

– W  tym roku mniej niż w ubiegłym. 
Nie szukaliśmy testów na siłę. Poza tym 

mieliśmy inne rzeczy, nad którymi mu-
siałem popracować. Ale oczywiście te-
stowałem. M.in. narty innych firm, jed-
nak zdecydowałem się pozostać przy 
dotychczasowej marce. Próbowałem 
też kombinezon uszyty z nowego, grub-
szego materiału. Inne elementy sprzętu 
testowali moi koledzy, ale nie wszystko 
mogę zdradzić. 

– Od dłuższego czasu nie współ-
pracujecie z psychologiem. Czy na-
prawdę nie potrzeba wam takiej po-
mocy?

– Ja uważam, że trzeba. Jednak 
w tym momencie ciężko byłoby ją zna-
leźć na stałe. Zakończenie współpra-
cy z psychologiem było decyzją całej 
drużyny. Teraz musimy wykorzystać 
to, czego do tej pory się nauczyliśmy. 
I chyba nieźle nam to idzie. Z resztą ze 
swoimi problemami zawsze możemy 
udać się np. do trenerów lub do swoich 
kadrowych kolegów. 

– We wrześniu bawiliście się na 
weselu Jaśka Ziobro. Nie pytam jak 
się udała impreza, bo na pewno świet-
nie, ale powiedz, kto będzie następny 
w kadrze? Kamil, Piotrek, Jasiek- oże-
nieni – na kogo teraz przyjdzie kolej? 

– Wygląda na to, że na Klimka (Mu-
rańkę – przyp. red.). Być może już 

O odskoczni, limitach i ślubnym
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w przyszłym roku. Reszcie chłopaków 
raczej się nie śpieszy, przynajmniej mi. 
Ale na wesele chętnie znowu się wy-
biorę!

– Co jest dla Ciebie priorytetem 
w tym sezonie, jakie masz cele na te 
już teraz 3 miesiące rywalizacji?

– Priorytetem są Mistrzostwa Świata 
w Falun i Puchar Świata. Cele są jasne, 
a zarazem ambitne: medal na Mistrzo-
stwach Świata, miejsce w „top 10” na 
koniec sezonu w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Świata i stanąć (chociaż raz) na 
podium w konkursie Pucharu Świata in-
dywidualnie.

– Kto Twoim zdaniem zdominu-
je ten sezon? Kogo widzisz w roli fa-
woryta do wygrania Pucharu Świata? 
Będą jakieś niespodzianki? 

– Myślę, że będą niespodzianki. 
Z resztą jak co roku. Norwegowie wy-
dają się bardzo mocni. Do tego mają 
sporo nowych, młodych twarzy, któ-
re pokazały się z bardzo dobrej strony 
podczas Letniego Grand Prix. O Au-
striakach i Niemcach nie mówię, bo oni 
zawsze są groźni. Wydaje mi się, że nie 
będzie jednego dominatora, a walka 
o podium PŚ w klasyfikacji generalnej 
będzie trwała do samego końca. 

– Sezon zimowy to nie tylko skoki 
narciarskie. Łyżwiarstwo szybkie, bie-
gi narciarskie czy biathlon – w tych 
dyscyplinach chyba też możemy li-
czyć na dobre wyniki Polaków?

– Oczywiście! Jak zawsze trzyma-
my kciuki za swoich kolegów startują-
cych na innych arenach i śledzimy ich 
wyniki. I mamy nadzieję, że wszyscy 
przyniesiemy sporo radości polskim ki-
bicom.

– Wygląda na to, że twoją drugą 
pasją zaraz po skokach narciarskich 
jest motoryzacja. Czy może jest na 
odwrót? Więcej frajdy sprawia ci raj-
dowa jazda samochodem czy adrena-
lina związana ze skokami? 

– Jeśli chodzi o radość i adrenalinę to 
więcej tego jest u mnie w sportach mo-
torowych. Skoki oczywiście bardzo lu-
bię, ale to codzienność, do której jestem 
przyzwyczajony. Na zawodach są wiel-
kie emocje, po dalekich skokach radość, 
adrenaliny nie brakuje. Ale kiedy raz na 
dłuższy czas wsiadam za kierownicę sa-
mochodu rajdowego, wciskam pedał 
gazu i zbliżam się do „limitu” to osiągam 

kobiercu Maćka Kota      
stan euforii, a uśmiech nie schodzi mi 
z twarzy. Nieraz zdarzało się, że wycho-
dząc z auta cały drżałem z emocji. I o to 
chodzi! Trzeba mieć jakąś „odskocznię” 
od tego, co robi się na co dzień. Według 
mnie motoryzacja nie przeszkadza mi, 
a wręcz pomaga, w późniejszym osiąga-
niu sukcesów w skokach.

– Jesteś naszym studentem, ale dla 
Ciebie to już ostatni rok studiów. Jak 
idzie ci pisanie pracy magisterskiej? 
Masz już wybrany temat?

– Tak, to prawda, to już ostatni rok 
(jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem). Pisania pracy jeszcze nie rozpo-
cząłem, ale większość potrzebnych ma-
teriałów już zebrałem. Muszę spotkać 
się z moim promotorem, aby omówić 
następne kroki i zacząć pisać. Temat 
jest już wybrany, będę pisał o przygoto-
waniach do Igrzysk Olimpijskich w So-
chi – o bezpośrednim przygotowaniu 
startowym – na swoim przykładzie. My-
ślę, że będzie to ciekawa praca.

– Zakładając, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem to w przyszłym roku 
zakończysz studia z tytułem magistra. 
I co później? Myślisz o doktoracie jak 
Justyna Kowalczyk? Czy może masz 
jakieś inne plany na swoją przyszłość?

– Jak na razie myślę o najbliższym 
roku – pierwsze sezon, a później stu-
dia i praca magisterska. Mam kilka pla-
nów na późniejszy czas, różniących się 
od siebie dosyć znacznie. Wśród nich 
znajduje się także i doktorat, więc nie-
wykluczone, że pójdę w ślady Justyny 
Kowalczyk. Dużo będzie zależeć od 
tego co przyniesie przyszłość. Mam 
świadomość, że sport i skoki, to nie 
zajęcie na całe życie i po zakończeniu 
kariery trzeba żyć dalej. Dlatego staram 
się jak najlepiej przygotować do tego co 
będzie później. 

– Czego życzysz kibicom, którzy 
z wypiekami na twarzach śledzą emocje 
związane z sezonem 2014/2015? Czego 
można życzyć Tobie?

– Dużo radości ze wspaniałych wy-
ników osiąganych przez polskich spor-
towców na światowych arenach, sa-
mych pozytywnych emocji z tym zwią-
zanych oraz aby nie brakło im wiary 
i siły do kibicowania, i wspierania nas. 
A czego można życzyć mi? Zdrowia 
i spełniania marzeń! 

– I tego właśnie życzymy! Powo-
dzenia!

Jakub Kot
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Młody, ambitny i przede wszystkim 
uparcie dążący do celu… na Uni-

wersytecie Jagiellońskim określiliby go 
prezesem, u nas jest przewodniczącym. 
Człowiek, który nie ukrywa, że kręci 
go władza i kierownicze stanowiska. 
Mimo odpowiedzialnych funkcji, któ-
re sprawuje jest otwartą osobą, z którą 
łatwo nawiązać rozmowę. Trener, dy-
rektor, manager… „partia do wzięcia” 
– Krzysztof Augustyn. 

– Już trzeci raz zostałeś wybrany 
Przewodniczącym Uczelnianej Rady 
Samorządu Doktorantów. Jakie są jej 
główne zadania?

– Głównie chodzi o reprezentowa-
nie ogółu, czyli doktorantów na trzecim, 
najwyższym  stopniu studiów wyższych. 
Mamy przedstawicieli w Senacie i Ra-
dzie Wydziału (dwóch najważniejszych 
organach uczelnianych). Trzeba pa-
miętać o tym, że sama Rada składa się 
z czterech osób, natomiast Samorząd to 
są wszystkie osoby na studiach dokto-
ranckich. Na tę chwilę jest ich ok 130. 
Generalnie głównym naszym zadaniem 
jest  utrzymanie przepływu informacji  
na poziomie władz uczelni i wydziału 
a doktorantami. Ponadto dbamy o ich 
interesy, o prawidłowe postępowanie 
w przyznawaniu stypendiów, uczestnic-
two w posiedzeniach poszczególnych  
komisji uczelnianych, m.in., socjalnych, 
jakości kształcenia, czy dyscyplinar-
nych, aczkolwiek te ostanie przez lata 
mojej kadencji nie miały miejsca. Rów-
nież informowanie na bieżąco dokto-
rantów o konferencjach, seminariach 
i warsztatach naukowych.

– Jak działalność naszego Uczel-
nianego Samorządu Doktorantów wy-
pada na tle innych uczelni?

– Nasz AWF jest małą uczelnią, 
mamy tylko jedną Radę, ponieważ 
studia doktoranckie prowadzi tylko 
Wydział WFiS. Na Uniwersytecie War-
szawskim, Jagiellońskim czy Akademii 
Górniczo-Hutniczej takich Rad jak na-
sza jest po kilka. Na każdym wydziale 
mają swoją, oprócz tego jest jeszcze 
jedna, która je wszystkie zrzesza. Je-
steśmy dobrze postrzegani  w Polsce, 
ponieważ zasiadamy w gremiach ogól-
nopolskich. W tym roku np. jestem 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
Cała Polska społeczność doktorancka 
jest reprezentowana przez dwanaście 
osób, a ja jestem jedną z nich. Z tego co 
wiem, jest to pierwszy przypadek, żeby 

ktoś z krakowskiej uczelni sportowej był 
na takim stanowisku. 

– Po dwóch kadencjach uważasz, 
że coś trzeba zmienić w funkcjonowa-
niu Rady?

– Jest to na tyle mała społeczność 
– 130 doktorantów, że nie ma co hura-
optymistycznie podchodzić do tego te-
matu. Tym się różnimy od samorządów 
studenckich, że my tutaj przyszliśmy na 
studia w wiadomym sobie celu  i pracu-
jemy tak naprawdę sami na zwieńczenie 
tych studiów. Każdy pracuje na własny 
rachunek, musi się skupić na własnej 
pracy, na badaniach. Studnia magister-
skie różniły się tym, że tam oprócz nauki 
było więcej czasu na zabawę i imprezy. 
Oczywiście chciałbym, aby doktoran-
ci bardziej angażowali się w inicjatywy 
społeczne np. Szlachetną Paczkę czy 
krakowską imprezę Doktorant Party, ale 
jednocześnie rozumiem, że mają swoje 
życie już teraz nieuczelniane. 

– Dlaczego wybrałeś działalność 
w samorządzie doktorantów, a nie 
kole naukowym lub innej organizacji 
studenckiej?

– Zawsze lubiłem mieć duże audy-
torium. Już jako dziecko wszędzie mnie 
było pełno, nie czułem się źle przed 
publicznymi wystąpieniami. Ciekawe 
jest to, że w samorządzie studenckim 
nigdy się nie udzielałem. Dużo czasu 
spędzałem w tym lokalu obok (czyt. 
Meta) :P:P. Poprzedni przewodniczący, 
mój kolega- Andrzej Sagalara, namówił 
mnie, żebym został przewodniczącym 
Rady Doktorantów. Powiedział, że on 

kończy trzecią kadencję i „Krzysiek, te-
raz czas na ciebie”. Myślę, że ja postą-
pię tak samo i po tym roku oddam stery.

– Twoje życie poza uczelnią. Czym 
Krzysztof Augustyn zajmuje się na co 
dzień? 

– Poza pracą społeczną związaną 
z reprezentowaniem doktorantów je-
stem trenerem kadry narodowej w Pol-
skim Związku Lekkiej Atletyki. Tu zajmu-
ję się juniorami w chodzie sportowym.  
Trenuję  także mojego starszego brata, 
który był na igrzyskach i moje rodzeń-
stwo. Oprócz tego od pierwszego wrze-
śnia zarządzam jedną z większych placó-
wek w Krakowie, która zajmuje się sze-
roko rozumianym sportem dzieci i mło-
dzieży. Nie chcę tutaj mówić konkretnie 
nazwy, ale jestem tam dyrektorem. 

– Co cię motywuje do działania?
– Trudne pytanie, szczególnie, że 

zadała je kobieta :). Z pewnością jest 
to chęć  kierowania i zarządzania róż-
norakimi projektami oraz zasobami 
ludzkimi. Lubię rządzić. Nie ukrywam, 
że chciałbym w przyszłości zostać kimś 
bardziej znaczącym niż jestem teraz. To 
jest główny motyw moich kolejnych, 
życiowych kroków. 

– Widzisz się w polityce?
– Nie wiem… Generalnie ludzie 

mówią, że mam ku temu predyspozy-
cje. Być może…:)

– Sprawiasz wrażenie osoby śmia-
łej, konsekwentnej i pewnej siebie. 
Określiłbyś  się w ten sposób?

– Nie wiem, to ty mi powiedz. Na 
pewno powiem o sobie: towarzyski, 
energiczny, pewny siebie też niech bę-
dzie. Kiedyś byłem wysportowany :). 
Najgorzej jest mówić o swoich cechach. 

– Twoje plany na przyszłość te 
związane z Radą, ale nie tylko?

– Co do Rady to w tej kadencji za-
mierzam wdrożyć kolejne osoby, które 
będą dobrze reprezentować doktoran-
tów naszej uczelni wewnątrz niej samej  
i poza nią. Co do prywatnych planów 
to na pewno chciałbym spotkać swoją 
przyszłą partnerkę życiową, mam już 
27 lat, a tak już w życiu jest, że czeka 
się na swoją księżniczkę :) Chciałbym 
skończyć doktorat w nadchodzącym 
roku, a  także odnieść znaczący sukces 
w sporcie, ale już jako trener, nie za-
wodnik. Chciałbym także szczególnie 
wykorzystać moje dwa inne fakultety, 
które skończyłem związane z zarządza-
niem i kierowaniem ludźmi. 

Zuza Klęka

Różne oblicza, ale pasja niezmienna...
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– Co spowodowało, że po studiach podjął się 
pan napisania pracy doktorskiej?

– Głównie zainteresowania związane ze sportem. 
Przede wszystkim chęć poszerzania swojej 
wiedzy związanej z fizjologicznym podłożem 
sportu, ale tak najbardziej to możliwość pracy 
ze sportowcami, u których mogłem monitorować 
biochemiczne i fizjologiczne podłoże ich 
treningów i wyników sportowych, głównie 
w aspektach zmęczenia, przetrenowania oraz 
superkompensacji. 

– Na pana stronie internetowej trudno zliczyć 
sukcesy sportowców, którzy są pod pana 
skrzydłami. Z którego osiągnięcia jest pan 
najbardziej dumny?

– Z którego? Ze wszystkich. Zarówno tych 
na poziomie mistrzostwa Małopolski, jak 
i mistrzostwa Polski, czy każdych osiągnięć 
indywidualnych moich sportowców. Z każdego 
jestem zadowolony tak samo, każdy sprawia mi 
ogromną radość uzyskując coraz lepsze wyniki 
sportowe, czy to na szczeblu krajowym czy 
międzynarodowym. Za każdym zawodnikiem idzie 
bardzo duża ilość pracy wykonana przez niego, 
przez trenera i każdą inna osobę zaangażowaną 
w treningi. 

– Jest pan wykładowcą,  prowadzi badania 
naukowe, a do tego jest fizjologiem sportowców. 
Czy na wszystko wystarcza panu czasu, czy coś 
odbywa się kosztem czegoś?

– Nie ma kosztem czegoś. Przede wszystkim 
najpierw jest rodzina i to trzeba mocno 
podkreślić. Mam czas na pracę ze studentami 
i z magistrantami, którym poświęcam zawsze 
tyle czasu ile potrzebują. Potrafię znaleźć czas 

na swoje zainteresowania, pasje, na pracę i relaks.  
Staram się mieć  taki constans wszystkiego. 

– Instytut Fizjologii i Biochemii to niewątpliwie 
miejsce gdzie pracuje dużo młodej kadry. Na 
jakie trudności natrafił pan na początku swojej 
pracy tutaj?

– Ja wiem czy tak młodej? :)

– Pan, dr Cisoń i dr  Maciejczyk… 

– No tak. Przede wszystkim mamy wsparcie w tej 
starszej kadrze prof. Cempla, prof. Klimek,  
prof. Tyka. A trudności? Na początku to była ciągła 
ciężka praca i bardzo często pozostawanie po 
godzinach pracy aby dogonić wiedzą naszych 
niedoścignionych profesorów. 

– Jakie są pana plany naukowe? Kiedy 
habilitacja?

– O jejku! Mam jakieś pięć lat na habilitację. 
W tym okresie czasu chciałbym to zrobić, chociaż 
wiem, że niektórzy moi zeszłoroczni magistranci 
chcieliby, żeby nastąpiło to szybciej. Widzą we 
mnie promotora prac doktorskich. 

– Co najbardziej denerwuje pana w pracy ze 
studentami?

– Nic. To jest czysta przyjemność. 

Zuza Klęka

Tym razem pod ostrzał pytań trafił dr Łukasz Tota. 
Pracownik Zakładu Fizjologii i Biochemii. Osoba, 
która nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat 
wydolnościowych aspektów treningu sportowego.  
Pracuje z zawodnikami takich dyscyplin jak boks, 
MMA, narciarstwo biegowe i alpejskie, tenis, 
piłka nożna oraz nordic walking.  Jeden z niewielu 
wykładowców, który w pracy ze studentami nie 
znajduje żadnych minusów. 
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Oferty Centrum Edukacji Zawodowej

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF W KRAKOWIE

ZAPRASZA NA SZKOLENIA  

INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ
W PONAD 30 DYSCYPLINACH SPORTU POWSZECHNEGO

AKTUALNIE OFERUJEMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSACH INSTRUKTORÓW!!!

– Fitness ćwiczenia siłowe
– Fitness nowoczesne formy gimnastyki
– Pływanie rekreacyjne (zajęcia uzupełniające dla studentów kier. WF mających w toku studiów min.60 godz. 

zajęć z pływania)

Charakterystyka: kurs instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie składa z dwóch części:
1. kurs instruktora rekreacji  cz. ogólna  program obejmuje podstawy teoretyczne – 60 godz.
2. kurs instruktora rekreacji cz. specjalistyczna program obejmuje teorie i praktykę dyscypliny – 90 godz.

Instruktor fitness – ćwiczenia siłowe część specjalistyczna. Uzyskanie niezbędnej wiedzy przez uczestników 
szkolenia umożliwiającej pracę w charakterze instruktora ćwiczeń siłowych w klubach fitness oraz innych placów-
kach.

Instruktor fitness – nowoczesne formy gimnastyki część specjalistyczna. Przygotowanie uczestników kursu 
do samodzielnego prowadzenie rekreacyjnych zajęć FITNESS   w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny.  
Przygotowanie do egzaminu  i otrzymanie legitymacji instruktorskiej.

Instruktor – pływanie rekreacyjne część specjalistyczna. Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego 
prowadzenia zajęć z pływania w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny. Przygotowanie do egzaminu i otrzy-
manie legitymacji instruktorskiej.
Zgłoszenia osób, szczegółowe informacje: Akademia Wychowania Fizycznego im .Bronisława Czecha w Krakowie.
Centrum Edukacji Zawodowej: paw. A pok. 514, tel. (0-12) 683-14-46; fax. 683-14-45;  
e-mail: studium@awf.krakow.pl, http://www.awf.krakow.pl/studium.html

Dokument końcowy: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej wydana przez uczelnię w ukończonej spe-
cjalności.

ZOSTAŃ RZECZNIKIEM PRASOWYM W SPORCIE LUB TURYSTYCE
Cel kształcenia. Celem kształcenia na kierunku Rzecznictwo prasowe w sporcie i turystyce jest stworzenie bazy specjali-

stów o wysokich kwalifikacjach, zgodnych z ustalonymi tendencjami wiedzy i wymogami współczesnego sportu czy turystyki. 
Nowatorski program szkolenia rzeczników prasowych na potrzeby klubów i organizacji sportowych czy turystycznych ułatwi 
ich działalność we współczesnych realiach oraz pozwoli na lepsze propagowanie tych dziedzin życia medialnego. 

Kurs 1. stopnia zawiera się w 48 godzinach wykładów i ćwiczeń. Swoim zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną z za-
kresu rzecznictwa prasowego, a zarazem pozwala poznać warunki funkcjonowania na tym stanowisku, co jest związane 
z zajęciami warsztatowymi, które prowadzić będą fachowcy z branży. Główny nacisk podczas kursu położony zostanie na 
praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy rzecznika prasowego. Uczestnicy kursu zapoznają się  także z podstawami 
prawa prasowego. 

Adresaci kursu. Oferta ukierunkowana jest na aktualnych studentów i absolwentów studiów typu AWF-y oraz studentów 
i absolwentów innych uczelni o kierunkach organizacja w sporcie, menedżer sportu czy turystyka. Każda z tych dziedzin jest 
dobrą podbudową do dalszej edukacji w zakresie rzecznictwa prasowego, w których to specjalnościach ukierunkowanie i spe-
cjalizacja dają większe możliwości zawodowego rozwoju. 

Możliwości zatrudnienia:
– w roli rzecznika w klubach sportowych, związkach sportowych, organizacjach turystycznych, organizacjach zajmujących 

się funkcjonowaniem obiektów sportowych;
– kierowanie biurem prasowym. 

Wszelkich informacji udziela Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków.
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Stało się! Kraków nareszcie będzie 
gospodarzem wielkiego sportowego 
widowiska z udziałem naszych repre-
zentantów, a ściślej – reprezentantek! 
7 i 8 lutego 2015 r., w najnowocze-
śniejszej hali widowiskowo- sportowej 
w Polsce – Kraków Arena –- polskie 
tenisistki zmierzą się z Rosjankami w 
ramach pierwszej rundy Grupy Świato-
wej Pucharu Federacji, który jest odpo-
wiednikiem drużynowych mistrzostw 
świata kobiet w tenisie. Prestiż tego 
wydarzenia jest ogromny, bowiem na 
najwyższym szczeblu tych rozgrywek 
jest miejsce tylko dla 8 drużyn, a Pol-
ska w tym elitarnym gronie znalazła się 
po raz pierwszy. Co prawda 20 lat temu 
nasze tenisistki również rywalizowały w 
Grupie Światowej, ale wtedy zespołów 
było aż 32 i cały turniej rozgrywano w 
trakcie jednego tygodnia.

Fani tenisa w Krakowie i w całej 
Polsce z pewnością nie będą mogli do-
czekać się pierwszego w historii starcia 
Polek i Rosjanek zwłaszcza, że obie 
drużyny wystąpią prawdopodobnie w 
najmocniejszych składach. Liderką re-
prezentacji biało czerwonych będzie 
oczywiście Agnieszka Radwańska, która 
pierwszy raz w karierze będzie mogła 
zaprezentować się w oficjalnym meczu 
w swoim rodzinnym mieście. O tym, 
które zawodniczki będą wspierać naj-
lepszą polską tenisistkę dowiemy się na 

konferencji prasowej zaplanowanej na 
10 dni przed rozpoczęciem meczu. Naj-
większe szanse na zostanie rakietą nr 2 
reprezentacji Polski daje się Urszuli Ra-
dwańskiej, młodszej siostrze Agnieszki, 
ale w wysokiej formie są także Magda 
Linette oraz Paula Kania. O nominację 
do gry podwójnej zawalczą z pewnością 
Alicja Rosolska i Klaudia Jans-Ignacik. 

Zespół Sbornej poprowadzi najbar-
dziej rozpoznawalna sportsmenka świa-
ta, niekwestionowana gwiazda tej dys-
cypliny – Maria Szarapowa. Popularna 
Masza już zapowiedziała swój przyjazd 
do stolicy Małopolski, więc można się 
spodziewać prawdziwego natarcia jej 
wielbicieli na krakowski obiekt, który 
będzie mógł pomieścić prawie 17 tys. 
widzów! Rosjanka to nie tylko wybitna 
tenisistka z pięcioma wielkoszlemowy-
mi tytułami w karierze, ale także prężna 
bizneswoman i ambasadorka najbar-
dziej luksusowych marek na świecie 
– od wody mineralnej, po najdroższe 
zegarki i superszybkie samochody. 

Polska niestety nie będzie fawory-
tem tego spotkania, ponieważ oprócz 
wcześniej wspomnianej Szarapowej, 
Rosjanie będą mogli liczyć także na Je-
katerinę Makarovą, z którą Agnieszka 
Radwańska toczy zawsze ciężkie boje. 
Ta 26-latka z Moskwy, półfinalistka US 
Open 2014 gra aktualnie najlepszy te-
nis w życiu, a w parze z Jeleną Wiesniną 

tworzą jeden z czołowych debli świata.
Nikt nie powiedział, że będzie ła-

two, ale mecz Polska- Rosja, to przede 
wszystkim ogromna szansa dla naszego 
miasta aby zaczęło być postrzegane, 
jako centrum jednej z najpopularniej-
szych dyscyplin sportowych globu. Jak 
na razie, wszyscy się dziwą, że najwy-
bitniejsze polskie tenisistki w historii  
pochodzą właśnie z Krakowa, a w mie-
ście ciągle ubywa kortów i jest coraz 
mniej chętnych do gry. Być może nowo 
wybrane władze miasta dostrzegą w 
tenisie ogromny potencjał i bardziej 
przyjaznym okiem spojrzą na programy 
upowszechniania tenisa w szkołach i na 
orlikach, ponieważ jak dotąd nie były 
one tym zainteresowane.

 Jednym z takich przedsięwzięć, jest 
projekt Tenis10, będący najnowocze-
śniejsza metodą nauczania dla najmłod-
szych. Pokazuje on, że w tenisa można  
grać nie tylko na korcie ale też w sali 
gimnastycznej czy na szkolnym boisku, 
a nauka może być prosta, łatwa i przy-
jemna. Pokaz programu Tenis10 będzie 
miał miejsce przed jednym ze spotkań 
meczu Polska- Rosja, a oprócz tego, 
w dniach 6-7 lutego, w hali tenisowej 
AWF Kraków odbędzie się III Memoriał 
Andrzeje Glińskiego – turniej dla dzieci 
9. i 10-letnich, rywalizujących właśnie 
wg. zasad Tenis10. 

Joanna Sakowicz-Kostecka

Zima w Krakowie będzie gorąca!

Tenis Puls AWF
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Przypomnij sobie sytuację, kiedy 
przyjechałeś na kampus AWF-u po raz 
pierwszy żeby się zakwaterować w aka-
demiku. Miałeś wtedy dużo na głowie 
zaczynając od szkoleń bibliotecznych, 
pierwszych zajęć na lokalizacji obiek-
tów kończąc, ale najpierw musiałeś 
przejść przez coś innego – kwaterowa-
nie w Domu Studenckim. Pomyśl ile 
czekałeś w kolejce, z  iloma osobami 
i najważniejsze – czy  zdążyłeś dostać 
swój pokój. Jesteś studentem I roku, nie 
znasz nikogo w Krakowie, dom rodzin-
ny jest kilkaset kilometrów dalej, co 
robisz jeśli jednak Ci się nie uda? Tak 
samo jak w poprzednich latach i w tym 
roku kilka osób musiało zadać sobie to 
pytanie. Panika, czasem łzy i kolejne 
godziny zastanawiania się co począć. 
Studenci starszych roczników mają już 
znajomych, którzy są w stanie „przytu-
lić’ ich na jedną noc aby mogli kolejne-
go dnia wstać wcześnie rano i ustawić 
się w i tak już długim rzędzie intere-
santów. 

Godziny pracy administracji są nie-
ubłagane.  Kwaterowanie to trzy burz-
liwe dni w kolejkach i kilka następnych 
już trochę spokojniejszych. Dlaczego 
podczas tego czasu osoby przydziela-
jące pokoje nie mogą poświęcić więcej 
czasu na przyjęcie wszystkich oczeku-
jących? To tylko kilka dni a w efekcie 
bardzo ułatwiłoby to zaaklimatyzowa-
nie się wszystkim na początku roku 
akademickiego. Zamiast tego mamy 
zdenerwowanie, niepewność i strach, 
który potęgują uszczypliwe komentarze 
nawiązujące do wydarzeń z czerwca br. 
kiedy zrobiło się głośno o braku miejsc 
dla studentów na wakacje. Dla po-
równania na Uniwersytecie Rolniczym 
przyjmowanie studentów trwało nawet 
do pierwszej w nocy i nikt nie musiał się 
martwić  czy będzie miał dach nad gło-
wą. Na AGH wiele spraw jest organizo-
wanych drogą elektroniczną, co bardzo 
ułatwia cały proces ale i do maksimum 
skraca kolejki. Wystarczy wziąć pod 
lupę inny przykład z życia wzięty, kie-
dy Urząd Skarbowy w ostatnich dniach 
składania rozliczeń podatkowych prze-

dłuża pracę swoich placówek lub pra-
cuje nawet w sobotę.

Jeśli jesteś mieszkańcem DS. I to za-
pewne wiesz, że przed zamieszkaniem 
tam musisz pobrać z DS. II swoją „kar-
tę”. Dowiadujesz się o tym po przesta-
niu kilku godzin w kolejce, po czym mu-
sisz odstać swoje w oczekiwaniu na wy-
żej wymieniony dokument i wrócić do 
„Jedynki” na właściwe kwaterowanie. 
Osobna historia czeka cię w przypadku 
studiowania w innej uczelni – bez za-
świadczenia ze swojej Alma Mater za-
pomnij o wniesieniu bagaży. Niestety 
o powinności jego posiadania słyszysz 
dopiero pod drzwiami siedząc na tor-
bach. Biurokracja i taki przepływ infor-
macji tylko zwiększa w ludziach poczu-
cie, że tak naprawdę dla niektórych nie 
jest ważne, co się z nami stanie. 

Koszty życia w całym kraju się 
zwiększają i nie ominęło to również 
akademików. Kosmicznie wysoka kau-
cja (najwyższa w Krakowie) powoduje, 
że 1 października, kiedy studenci mają 
największe wydatki musisz się przy-
gotować na wydatek 760 zł za samo 
miejsce w domu studenckim. Pomimo 
tego nie zawsze możesz dostać pokój, 
który wcześniej miałeś zarezerwowany, 
w którym spędziłeś cztery wcześniejsze 
lata, o który dbałeś i byłeś przekonany, 
że kolejny rok akademicki będzie ci się 

w nim dobrze mieszkało. Nie wszyscy 
mogli wprowadzić się tam gdzie sobie 
wymarzyli, co podważa proces rezer-
wacji pokoi. Mina osób, które dzień 
później po własnym kwaterowaniu wi-
dzą w swoim byłym pokoju lokatorów 
mówi sama za siebie. Ktoś, kto nigdy 
nie mieszkał w akademiku nie zrozu-
mie przywiązania do swojej małej pod-
łogi. Malowanie pomieszczeń, naprawa 
usterek czy inne prace remontowe są 
jak najbardziej na plus ale brak możli-
wości ponownego zamieszkanie w nich 
już niekoniecznie. Już teraz pamiętaj 
o dokładnym sprzątaniu i naprawianiu 
usterek, gdyż czujne oko sprawdzają-
cej nie przepuści okazji do zabrania jak 
największej części z twojej kaucji. Po 
powrocie z wakacji nie zdziw się, że 
znów zobaczysz defekt, za który zabra-
no ci pieniądze w celu usunięcia go. 

Młodość rządzi się swoimi prawami, 
studenci ze swoimi pomysłami często 
przyprawiają o ból głowy. Pamiętać 
jednak należy, że gdyby nie my żadna 
uczelnia by nie istniała. Dlatego warto 
czasem być MOCNO wyrozumiałym 
i przymykać oko na niektóre dyrektywy, 
a nawet zostać w pracy dłużej. Wtedy 
może, Drodzy Pracownicy w oczach 
studentów wiele zyskacie, a może na-
wet chętnie niejeden student zaprosi 
Was na piwo do Mety.  

Piotr Korzeń

Głową muru nie przebijesz – czyli o kłodach  
pod nogi od samego początku…
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Praca w branży turystycznej to ma-
rzenie wielu osób. Można zwiedzać świat 
i przy okazji zarabiać. O ile praca w cha-
rakterze pilota wycieczek, czy przewod-
nika jest studentom kierunku Turystyka 
i Rekreacja dobrze znana, o tyle jej po-
łączenie z turystyką morską może być 
kolejnym, ciekawym pomysłem na przy-
szłość. Podczas jednej z wycieczek na 
skandynawskie lądy, studenci TiR mieli 
okazję poznać i porozmawiać z Arkadym 
Goworem – przewodnikiem i pilotem wy-
cieczek oraz marketing managerem. Oso-
bą, która rozgryzła szwedzką politykę al-
koholową, z  pasjonatem kina i aktorstwa 
o turystyce morskiej.

– Pilotaż wycieczek i aktorstwo – to 
rzadko spotykane połączenie. Która 
rola najbardziej ci odpowiada?

– Jedno i drugie jest mi bardzo bliskie. 
Pilotaż to zajęcie - pasja, która sprawia, że 
mogę realizować marzenia z dzieciństwa 
związane z podróżowaniem, poznawa-
niem nowych miejsc i ludzi. Z kolei ak-
torstwo to bardzo trudna profesja, wyma-
gająca wielu wyrzeczeń oraz wytrwałości 
w dążeniu do celu. Obecnie moja przy-
goda z kinem i aktorstwem nieco wyha-
mowała. Jednak z okresu kiedy zdarzało 
mi się pojawiać z drugiej strony kamery 
mam bardzo mile wspomnienia,  a także 
wielu sympatycznych znajomych i kole-
gów aktorów, mających  swoim dorobku 
zarówno role teatralne jak i filmowe. Nie-
stety wielu z nich, by myśleć o perspek-
tywach lepszego jutra biega na castingi 
do reklam, które w życiu młodego aktora 
stanowią o pewnego rodzaju stabilności 
finansowej. Niemniej jednak pewne pre-
dyspozycje i zdolności oraz ogólne obycie 
przydają się w pracy pilota wycieczek. 
Bywają sytuacje, że trzeba improwizować 
i wykazać się zdolnościami aktorskimi. 
Dla dobra grupy oczywiście. Najważniej-
sze dla mnie jest to, że zawsze wszystko 
kończy się jak w filmie- happy endem. 

– Na świecie turystyka morska prze-
żywa swego rodzaju renesans. Czy pol-
skie promy są wystarczająco dobre, by 
konkurować o turystę spragnionego 
morskiej przygody?

– Niezwykle istotny w kontekście 
konkurowania o morskiego turystę, jest 
tzw. „czynnik ludzki”. Nawet najnowo-
cześniejsze, najpiękniejsze i najbardziej 
zaawansowane technologicznie promy 
nie będą w stanie przekonać do siebie 
turystów, jeżeli pływający tam personel 
będą tworzyć tylko osoby ze sztucznym 
uśmiechem, zaprogramowane określony-
mi procedurami. Firma to ludzie, a trzeba 
przyznać, że to właśnie oni wykonują ka-
wał solidnej dobrej roboty. Sam pływam 
wieloma promami, także zagranicznymi 

i wiem jak bardzo liczy się człowiek. W 
moim przekonaniu polski armator obsłu-
gujący połączenia ze Skandynawią stara 
się świadczyć usługi na najwyższym moż-
liwym poziomie i sprawiać, żeby pasażer 
wchodzący na pokład promu nie czuł się 
zagubiony, wyobcowany, ale by odczuwał 
sympatię, życzliwość oraz zadowolenie 
z podróży. 

– Odbyłeś setki podróży morskich. 
Czy polski turysta morski zmienił się 
przez te lata?

– Pierwszą podróż morską odbyłem 
niedługo po narodzinach. Trochę wody 
w Bałtyku od tego czasu zdążyło już upły-
nąć. I rzeczywiście można mówić o set-
kach podróży. Moim głównym kierunkiem 
wypraw nadal jest Skandynawia. Można 
powiedzieć, że polski turysta ewoluował. 
Jest bardziej, niż kiedyś, świadomy swo-
ich oczekiwań i praw jako konsument. 
Jest też zdecydowanie lepiej przygotowa-
ny na wyprawy włączając w to większą 
znajomość języków obcych.

– Jaki jest Twój sposób na chorobę 
morską?

– Osobiście nigdy nie próbowałem 
sposobów na chorobę morską. Być może 
jestem zahartowanym starym wilkiem 
morskim. Najlepszy sposób na tego ro-
dzaju przypadłość? Hmmm...Przede 
wszystkim trzeba mieć odpowiednie na-
stawienie i pamiętać by się nie przejadać 
i w miarę możliwości, próbować przespać 
ciężkie chwile. Jeżeli jednak zaczynamy 
odczuwać, że sztorm daje się nam we 
znaki – cóż, podobno pomaga zaklejenie 
plastrem pępka.

– Czy Szwecja to przyjazny kraj dla 
turystów z Polski?

– To państwo jest bardzo przyjaźnie 
nastawione dla turystów. Przyjeżdżają 

tu ludzie z całego świata, także i turyści 
z Polski.

– Czego Polacy szukają w Skandyna-
wii? 

– Nowych doświadczeń i doznań. 
Szwecja to kraj, z którym bardzo wiele 
nas łączy, zwłaszcza jeżeli chodzi o hi-
storię. Dodatkowo wielu Polaków jest 
zaczytanych w szwedzkiej literaturze. Od 
lat popularnością cieszą się Dzieci z Bul-
lerbyn czy kultowa Pippi Langstrumpf. 
Sądzę, że nasi rodacy oprócz historii, 
kultury, obyczajów i malowniczych oko-
lic są zaciekawieni fenomenem państwa 
szwedzkiego uznawanego przez lata za 
zamożne i nadzwyczaj opiekuńcze. 

– Czego więc możemy się od Skan-
dynawów nauczyć?

– Przede wszystkim pozytywnego 
nastawienia do życia. Powinniśmy przy-
wiązywać większą wagę do otoczenia, 
przyrody i świata, w którym żyjemy. Cho-
dzi zarówno o to proekologiczne skan-
dynawskie podejście, ale i o sumienne 
przestrzeganie prawa, co dotyczy również 
przepisów ruchu drogowego. Oczywiście 
jest też kilka rzeczy, które w szwedzkim 
narodzie mi się nie podobają. Jak wiado-
mo nikt nie jest idealny.

– Polacy zapytani o skojarzenia ze 
Szwecją często wymieniają kultowy ze-
spół Abba,  Nagrodę Nobla i łosia. A to-
bie z czym się kojarzy? 

– Ile ludzi tyle skojarzeń. O szwedz-
kich symbolach mógłbym opowiadać 
pewnie przez pół dnia.

– Szwedzi mają szczególnie uregu-
lowania w kwestii polityki alkoholo-
wej. Kojarzy się ona z dużymi restryk-
cjami. Na czym one polegają?

– Państwo szwedzkie postanowiło 
wychowywać swoich obywateli w trzeź-
wości. W związku z tym, zaproponowało 
coś na miarę prohibicji. Została stworzo-
na sieć sklepów typowo monopolowych 
Systembolaget, w których można zaopa-
trywać się w wysokoprocentowy alkohol. 
Bywa, że małe miejscowości mają tylko 
po jednej takiej placówce. Sklepy są czyn-
ne od godz. 10-18, w soboty krócej, a na 
niedzielę są zamykane. Wybór towarów 
jest w rzeczy samej imponujący, nato-
miast ceny alkoholi mogą, nas Polaków, 
przyprawić o zawrót głowy. Dodatkowo, 
by móc kupić alkohol, trzeba mieć ukoń-
czone 20 lat. Uważam, że ograniczanie, 
czy też utrudnianie społeczeństwu dostę-
pu do alkoholu to tak jak historia z zaka-
zanym owocem. Wiadomo, że niedostęp-
ny smakuje znacznie lepiej, kiedy już się 
po niego sięgnie.

Izabela Kapera
 

Stopy wody pod kilem
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Jako kierownik Centrum 
Edukacji Zawodowej  
planowałem przedstawić  Wam 

kompletną ofertę tej jednostki, 
dotyczącą kształcenia kadr 
w sporcie i rekreacji, wyjaśniając 
przy okazji kilka istotnych dla Was 
różnic między nimi. Dzięki takiemu 
ujęciu sprawy udałoby się upiec 
dwie pieczenie na jednym ruszcie, 
bowiem dostarczyłbym Wam 
konkretną wiedzę, reklamując przy 
tym działalność CEZ-u. Niestety 
moje plany zostały pokrzyżowane, 
bowiem kolejne już posiedzenie 
Rady Wydziału WFiS naszej uczelni 
nie przyniosło oczekiwanych decyzji,  
czy uchwał uszczegóławiających 
sprawę prowadzenia szkoleń 
i nadawania stopni instruktorów 
i trenerów sportu AWF w Krakowie.

Uprawnienia instruktorskie cieszą 
się od lat dużym zainteresowaniem 
studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego w Polsce, dając szansę 
na alternatywne- wobec pracy 
w szkole- możliwości zarobkowego 
wykorzystywania zdobytych 
w toku studiów kompetencji.  Nie 
łamiąc się więc brakiem dopięcia 
na ostatni guzik oferty edukacji 
CEZ-u, uznałem, że przedstawienie 
najistotniejszych informacji 
o nabywaniu kwalifikacji spełni moje 
zamierzone cele. 

Aktualnie sprawy związane 
z kwalifikacjami zarówno w sporcie 
jak i rekreacji uregulowane 
są porozumieniami Akademii 
Wychowania Fizycznego z całej 
Polski. Państwowe akty prawne 
wskazują jedynie wiek, niekaralność 
oraz posiadanie odpowiedniej 
wiedzy jako warunki konieczne do 
wykonywania zawodu instruktora 
czy trenera.  Uprawnienia 
rekreacyjne obejmują swoim 
zakresem wszystkie dyscypliny 

Drodzy Czytelnicy Pulsu AWF!
sportowe oraz formy aktywności 
fizycznej. Przyjęte w porozumieniach 
AWF-ów założenia edukacyjne 
dla kwalifikacji kadr w rekreacji 
ruchowej dają możliwość 
zdobywania stopni instruktora 
rekreacji ruchowej oraz trenera 
rekreacji ruchowej. W rzeczywistości 
trudno jest znaleźć ofertę szkolenia 
dla trenerów rekreacji ruchowej, 
podobne trudności napotkamy także 
poszukując kursów instruktorskich 
w dyscyplinach nie sprzedających 
się na rynku komercyjnych usług (np. 
zespołowe gry sportowe). Wszystkie 
uprawnienia instruktora rekreacji 
ruchowej  w swojej nazwie  mają 
zaznaczony akcent powszechności 
danej dyscypliny bądź rekreacyjny 
charakter aktywności np. instruktor 
rekreacji ruchowej – narciarstwo 
powszechne. Ukończenie kursu 
instruktora rekreacji ruchowej 
powinno przygotowywać do 
pracy z ludźmi w różnym wieku, 
i o zróżnicowanym poziomie 
sprawności fizycznej. 

Kwalifikacje kadr w sporcie 
określone w porozumieniu 
AWF-ów w Polsce przewidują 
więcej etapów  rozwoju kariery 
szkoleniowca poprzez zdobywanie 
kolejno stopni instruktora sportu, 
trenera sportu i certyfikowanego 
trenera sportu. Niestety sprawa 
szkolenia kadr sportowych nie 
jest tak prosta, ponieważ polskie 
związki sportowe w odpowiedzi 
na deregulację zawodu instruktora 
i trenera przyjmują standardy 
europejskich i światowych federacji. 
W sporcie sprawa zadań stawianych 
instruktorom i trenerom jest 
odmienna, bowiem tu zajmujemy 
się konkretnym zawodnikiem. 
Poszukujemy metod i treningów 
prowadzących do zwycięstwa 

podczas rywalizacji na możliwie 
najwyższym szczeblu. Koncentracja 
zabiegów szkoleniowca w sporcie, 
poza nauczaniem elementów 
techniki czy taktyki, skierowana jest 
zatem na wielokierunkowe bodźce  
trenującej osoby i przesuwanie 
granic adaptacyjnych człowieka 
pozwalające pokonać rywali.  

Budżety godzin przeznaczonych 
do realizacji podczas kursów 
instruktorskich wskazany 
w porozumieniach AWF-ów 
wynosi  60 godzin dydaktycznych 
w części teoretycznej (ogólnej) 
oraz 90 godzin dydaktycznych 
w części specjalistycznej. 
Różnica programowa  szkoleń 
dla instruktorów sportu 
i rekreacji ruchowej przejawia 
się w obowiązkowej- dla tych 
pierwszych- realizacji praktyk 
zawodowych w klubie sportowym  
w wymiarze 30 godzin. 

Drodzy Studenci i Absolwenci 
kierunków Sport, WF i TiR!

Zdobywajcie zgodnie z kierunkiem 
kształcenia, własnymi 
zainteresowaniami, zdolnościami 
i kompetencjami uprawnienia 
instruktorskie i trenerskie. 
Wszystkie informacje o bieżących 
i planowanych kursach znajdziecie 
na stronie internetowej naszej 
uczelni w zakładce Centrum Edukacji 
Zawodowej. 

Marcin Kaca






