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Drodzy Czytelnicy!

Z lekkim poślizgiem dosta-
jecie do rąk kolejny nu-

mer naszego PULS-u. Dla na-
szej uczelni obecny rok aka-
demicki jest czasem zmian. 
Zmienia się nie tylko wygląd 
budynku głównego, ale także 
to co w środku- władze. Za-

wsze jest tak, że czujemy lekką obawę przed tym czego nie 
znamy, miejmy nadzieję, że nasze wątpliwości rozwieje nowo 
wybrany rektor w wywiadzie, który ukaże się w następnym 
numerze. Póki co, w tym przeczytacie o kwintesencji każdej 
sportowej uczelni- o sportowcach. Kuba Kot w swoim artykule 
zebrał informacje o większości NASZYCH zawodników, którzy 
odnieśli, i nadal odnoszą, sukcesy na arenach międzynarodo-
wych zdobywając medale Mistrzostw Świata, Europy i naj-
ważniejsze – olimpijskie. Z racji tego, że czas leci i wszyscy 
będziemy kiedyś seniorami, warto przeczytać wywiad z prof. 
Markiem Żakiem, który o aktywności fizycznej osób starszych 
wie chyba wszystko. Jeśli ktoś jednak nie czuje się staro, a stu-
diowanie to jego główny cel życia zachęcam do przeczytania 
rozmowy z prof. Szygułą, który sprzedał nam w pigułce wiedzę 
na temat studiów doktoranckich. Tradycyjnie Filip Fugiel przy-
gotował dla Was wywiad. Tym razem na jego pytania odpowia-
dał prof. Ozimek. Jak mu poszło? Oceńcie sami. Z racji tego, że 
świat nie kończy się w Krakowie, tym razem w kolorowy świat 
Chin zabierze Was Tomek Sordyl, a na wołyńską ziemię Michał 
Kępka. Jestem pewna, że duża część z Was miała kiedyś kon-
tuzję. Tym razem, w naszym medycznym poradniku, Krzysztof 
Jamka opisuje wszystko o skręceniu stawu skokowego. Zapra-
szam do lektury. 

Zuza Klęka
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SPORT I REKREACJA 
W CHINACH

Wyjazd do Chin był jednym z dwóch celów postawionych 
na rok 2015. Cała podróż trwała nieco ponad miesiąc i składa-
ła się z dwóch części. Pierwsza, typowo sportowa, nastawiona 
na jak najlepszy wynik na zawodach. Głównym powodem wy-
jazdu były dwie edycje Pucharu Świata we wspinaczce sporto-
wej na czas. Zależało mi głównie na zdobywaniu doświadcze-
nia startowego i oddaniu satysfakcjonujących mnie biegów (jak 
najszybszych przejść drogi wspinaczkowej). 

16. czerwca z biletem w jedną stronę (nie chciałem być 
ograniczony czasowo) ruszyłem przez Dohę do Chongqing – 
miasta giganta, rozrastającego się w niesamowitym tempie, 
gdzie dotarłem następnego dnia. Było to miejsce pierwszych 
zawodów. Na aklimatyzację i odpoczynek miałem wystarcza-
jąco dużo czasu, część główna zawodów odbywała się bo-
wiem 21. czerwca.

Dzień przed zawodami, padał ulewny deszcz. Mimo to, 
wciąż było duszno i gorąco. Organizatorzy musieli poradzić 
sobie z wodą gromadzącą się pod ścianą. Po oddaniu dwóch 
biegów treningowych wróciłem od hotelu. Następnego dnia 
zaczęło się to, po co wszyscy tam przyjechaliśmy. Było sło-
necznie i duszno, ale już nie padało. Oddałem dwa biegi eli-
minacyjne. Nie były złe, jednak uzyskane czasy, nie dały mi 
możliwości przejścia do finałowej 16. Ostatecznie zająłem 19. 
miejsce.

Do drugiej edycji miałem jeszcze sześć dni. Z Chongqing 
udałem się więc do oddalonego o ok. 3 godz. jazdy autobu-
sem – Wulong Karst – malowniczego górskiego rejonu, gdzie 
kręcono sceny do filmu Transformers 4. Tam też zobaczyłem 

Ciąg dalszy na str. 16
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Z życia Uczelni

Kolegium Elektorów dokonało wyboru! Dziewiątego 
marca zdecydowano, że  od nowego roku akademickie-
go Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego będzie 
prof. dr hab. Aleksander Tyka. Jest on od zawsze zwią-
zany z nasza uczelnią, obecnie pełni funkcje Kierowni-
ka Zakładu Fizjologii i Biochemii. Profesor Tyka wskazał 
również kandydatów na funkcję prorektorów. Zgodnie 
ze Statutem Uczelni i wyborem profesora, 16. Marca, 
Prorektorem ds. Nauki została prof. dr hab. Anna Mar-
chewka, a Prorektorem ds. Studenckich prof. dr hab. 
Andrzej Klimek.  Nowym władzom naszej uczelni ser-
decznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów. 

NOWE WŁADZE UCZELNI

Kolejna edycja jednej z najpopularniejszych imprez in-
tegracyjno-sportowych na naszej uczelni już za nami. XIV 
Puchar Rektora w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie 
przeszedł do historii. Była to zarazem ostatnia okazja do 
walki o trofeum wręczane przez naszego obecnego jeszcze 
Rektora, prof. dra hab. Andrzeja Klimka, który już niebawem 
ustąpi miejsca swojemu następcy.

Po opuszczeniu terenu Akademii Wychowania Fizycznego, 
wszyscy uczestnicy wyruszyli czterema autokarami do zaprzy-
jaźnionego Witowa. Bardzo wczesna godzina nie przeraziła 
nikogo, a najlepsi zawodnicy już „na Zakopiance” zaczęli świę-
tować oraz przygotowywać się do swojego występu w pielę-
gnowanej od lat i prestiżowej kategorii „najbardziej rozbawiony 

uczestnik wyjazdu”. Poziom był wyrównany i stał na najwyż-
szym światowym poziomie. Oczywiście w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Dużo śpiewu, wspaniała atmosfera na stoku 
oraz czysta sportowa rywalizacja nie zawiodła uczestników oraz 
obserwatorów „XIV Pucharu Rektora”. 

Świetna oprawa zawodów, która przypominała imprezy naj-
wyższej klasy, przykuwała uwagę postronnych osób, które z cie-
kawością śledziły wydarzenia rozgrywające się zarówno na sto-
ku jak i poza nim. Można było spróbować swoich sił nie tylko 
w konkurencjach czysto alpejskich, ale i zmierzyć się z rywalami 
w przeciąganiu liny, rzucie śnieżką do celu oraz przeżyć popular-
ną weselną karuzelę. Atmosfera udzieliła się również pracowni-
kom uczelni, którzy chętnie dołączali się do zabawy.

Wieczorna impreza integracyjna, która dla wielu osób była 
wydarzeniem docelowym, wyjątkowo w tym roku nie odbyła się 
na campie „Pod Krokwią”. Wszyscy uczestnicy udali się do baru 
zlokalizowanego nieopodal Ronda Kuźnickiego. Niewiele osób 
pamięta jakiekolwiek szczegóły, dlatego ciężko opisać szerzej 
omawiane wydarzenie. Jedno jest pewne. Działo się.

Drugi dzień „Pucharu Rektora” spełnił pokładane w nim na-
dzieje. Uczestnicy mieli okazję zrelaksować się w wybranych 
przez siebie miejscu. Zarówno górna jak i dolna stacja zlokali-
zowane przy stoku zapewniały szereg atrakcji. Imprezę udanie 
rozkręcał DJ Bazyl, a studenci zatańczyli nawet obowiązkowy 
„Taniec belgijski”. Dla wszystkich, którzy z przyczyn losowych 
zgubili kilka wspomnień, AWF Channel przygotował materiał 
z przypomnieniem zabawy. Oby w przyszłym roku w pakiecie 
wyjazdowym znalazła się „Odzież AWF Kraków”. Dzięki niej 
zarówno na stoku jak i poza nim wszyscy uczestnicy byliby am-
basadorami Akademii Wychowania Fizycznego. 

Podsumowując „XIV Puchar Rektora” można uznać, że było 
super. Czyli normalnie. Przywykliśmy już bowiem do pewnego 
standardu, który od lat utrzymywany jest na naprawdę wyso-
kim poziomie. A wszystko to dzięki Wam. Nie pozostaje już nic 
innego jak zanucić sztandarowe „Trzy literki, jedno serce …” 
i spokojnie czekać na kolejne imprezy oraz wydarzenia organi-
zowane na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Szymon Wantulok

Ostatni Puchar Rektora Klimka
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Z życia Uczelni

W dniach 1–2 czerwca 2015 roku 
w Auditorium Maximum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego naukowcy z różnych 
krajów spotkali się, by wziąć udział 
w międzynarodowej konferencji na-
ukowej „Antropologia turystyki – dzie-
dzictwo i perspektywy”. Jednym z za-
dań konferencji było upamiętnienie 
dwóch ważnych jubileuszów: 40-lecia 
historycznego spotkania antropologów 
zrzeszonych w The American Anthro-
pological Association, którzy podczas 
konferencji w Mexico City dali podwa-
liny dla powstania nowej specjalizacji: 
antropologii turystyki, a także 40-lecia 
powstania Wydziału Turystyki i Rekre-
acji w krakowskiej AWF. Organizato-
rami konferencji były: Instytut Studiów 
Międzykulturowych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Katedra Turystyki i Rekre-
acji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, Towarzystwo Doktorantów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rada 
Kół Naukowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Honorowym patronatem kon-
ferencję objęli Podsekretarz Stanu To-
masz Jędrzejczak z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Jego Magnificencja Rektor 
AWF prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz 
Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr 
hab. med. Wojciech Nowak. 

Program konferencji był niezwykle 
interesujący i zróżnicowany. Oprócz 
obrad naukowych, znalazły się w nim 
także „Warsztaty Post-Turysty” pod tytu-
łem „Neokolonializm turystyczny”, po-

Konferencja „Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy”
prowadzone przez Pawła Cywińskiego 
z Uniwersytetu Warszawskiego i Marię 
Złonkiewicz oraz – niezwykle inspiru-
jące – „Warsztaty Mistrzów”, czyli spo-
tkanie, w ramach którego wybitni ba-
dacze turystyki odpowiadali na pytania 
uczestników konferencji, a także dzielili 
się z nimi swoimi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami.

Głównym celem konferencji było 
podsumowanie najważniejszych nur-
tów i wskazanie kluczowych proble-
mów, które legły u podstaw badania tu-
rystyki z perspektywy antropologicznej. 
Badacze z całego świata przedstawili 
wyniki swoich analiz w czasie dwóch 
sesji plenarnych oraz dwunastu sesji 
panelowych. Ponieważ reprezentowali 
oni często różne dyscypliny naukowe, 
konferencja stała się platformą inter-
dyscyplinarnego dialogu w obszarach 
tematycznych związanych między in-
nymi z fenomenem podróżowania, re-
lacjami pomiędzy turystami a ludnością 
miejscową, różnymi formami turysty-
ki, doświadczeniem turystycznym czy 
wpływem nowych mediów na kształt 
współczesnych podróży.

Za szczególnie interesujące uznać 
należy wystąpienia honorowych gości 
konferencji: prof. Nelsona Graburna 
z Berkeley University, prof. Toma Selwy-
na z SOAS University of London, prof. 
dr hab. Anny Wieczorkiewicz z Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz prof. 
Cary Aitchison – wicerektor Uniwersy-

NIECODZIENNE SPOTKANIE 
NA AWF W KRAKOWIE

Fabrice Tessier – Dyrektor ds. Roz-
woju Talentów i Relacji ze Szkołami 
w AccorHotels (Biuro Zarządu AccorHo-
tels Francja) gościł na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie. W dniu 
22 marca 2016 roku spotkał się ze stu-
dentami kierunku turystyka i rekreacja, 
w ramach specjalności hotelarstwo. Sza-
cowny gość przedstawił ścieżki kariery 
dostępne w AccorHotels, oferty praktyk, 
staży możliwych do zrealizowania za-
równo w Polsce jak i w całej Europie oraz 
w innych regionach świata. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele AccorHo-
tels w Polsce oraz pracownicy uczelni: 
dr Maciej Abram – Prodziekan Wydziału 
Turystyki i Rekreacji, dr Izabela Kapera 
– adiunkt w Zakładzie Hotelarstwa, mgr 
Agnieszka Kosińska – specjalista ds. prak-
tyk. Grupa AccorHotels działa w blisko 
100 krajach na świecie i jest jednym z li-
derów na światowym rynku hotelarskim. 
Na terenie Polski znajduje się ponad 60 
obiektów operujących pod szyldem tej 
grupy. W Krakowie, poza już obecnymi 
hotelami, planowane jest uruchomienie 
kolejnego, co stwarza dalsze możliwości 
zatrudnienia w branży hotelarskiej. Za-
interesowani studenci mogą aplikować 
do pracy i na praktyki poprzez stronę in-
ternetową AccorHotels. Szczegółowe in-
formacje o tych i innych możliwościach 
podjęcia praktyk z zakresu hotelarstwa 
można uzyskać u specjalisty ds. praktyk 
lub w Zakładzie Hotelarstwa, w Kate-
drze Turystyki i Rekreacji.

Dr Izabela Kapera

tetu Św. Marka i Św. Jana w Plymouth 
w Anglii. Działalność Wydziału Turysty-
ki i Rekreacji krakowskiej AWF przed-
stawił prof. dr hab. Ryszard Winiarski, 
a o relacjach między podróżowaniem 
a kulturą mówiła prof. dr hab. Monika 
Banaś (dyrektor ISM UJ). Wiele z przed-
stawionych referatów już wkrótce zo-
stanie opublikowanych na łamach cza-
sopisma naukowego „Folia Turistica”. 

Dr Karolina Korbiel
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Sport

Otrzymanie indeksu Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie to nie tylko 
zwyczajne rozpoczęcie studiów, to wpisa-
nie się w prawie 90-letnią historię uczel-
ni wywodzącą się z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. To przyjęcie wartości patrona 
uczelni, Bronisława Czecha. To wreszcie 
możliwość poznania niepowtarzalnej at-
mosfery Krakowa.

Na naszej uczelni studenci mają moż-
liwość wyczynowego uprawiania sportu. 
Najlepsi z nich zdobywają laury w kraju, 
reprezentują Polskę na najbardziej presti-
żowych imprezach sportowych. Akademia 
Wychowania Fizycznego w Krakowie stwa-
rza bardzo dobre warunki właśnie dla tych, 
którzy chcą łączyć naukę z profesjonalnym 
uprawianiem sportu. Wśród absolwentów 
krakowskiej AWF jest wiele wybitnych po-
staci, trenerów oraz znanych sportowców, 
którzy rozsławiali, jak i dalej rozsławiają, 
dobre imię uczelni.

A więc kto swoje sukcesy sportowe po-
łączył z niezwykłą okazją studiowania na 
naszej uczelni?

Agnieszka Radwańska – krakowska 
tenisistka, finalistka wielkoszlemowego 
Wimbledonu 2012 w singlu, najwyżej no-
towana zawodniczka reprezentująca Pol-
skę w historii rankingu WTA Tour, zwycięż-
czyni Turnieju Mistrzyń w 2015 roku. Jest 
pierwszą polską tenisistką, która zarobiła 
na korcie ponad 1 mln dolarów amerykań-
skich. Zwyciężczyni osiemnastu turniejów 
WTA w grze pojedynczej i dwóch w grze 
podwójnej. Triumfatorka dwóch junior-
skich turniejów wielkoszlemowych Wim-
bledon 2005 i French Open 2006 w grze 
pojedynczej oraz finalistka juniorskiego 
French Open 2006 w grze podwójnej. 

Reprezentantka kraju w Pucharze Federa-
cji oraz na Igrzyskach Olimpijskich 2008 
w Pekinie i Igrzyskach Olimpijskich 2012 
w Londynie, na których była chorążym. 
W 2015 roku razem z Jerzym Janowiczem 
zdobyła Puchar Hopmana, a rok wcześniej 
z Grzegorzem Panfilem osiągnęła finał. 
Druga w historii Polka (po Jadwidze Jędrze-
jowskiej), która dotarła do finału turnieju 
wielkoszlemowego w singlu (Wimbledon 
2012) oraz do półfinału turnieju wielkosz-
lemowego w deblu (Australian Open 2010 
oraz US Open 2011). Jest także drugą oso-
bą z Polski w sferze open (po Wojciechu 
Fibaku w 1977), która osiągnęła pierwszą 
dziesiątkę rankingu. Jest starszą siostrą te-
nisistki Urszuli Radwańskiej – studentki, 
a jakże – krawowskiej AWF.

Radosław Zawrotniak – pochodzący 
z Krakowa szpadzista, reprezentuje klub 
AZS AWF Kraków. Srebrny medalista 
igrzysk olimpijskich w Pekinie w szpadzie 
drużynowo wraz z Tomaszem Motyką, 
Robertem Andrzejukiem i Adamem Wier-
ciochem. Szósty szpadzista w turnieju in-
dywidualnym igrzysk olimpijskich. Drugi 
zawodnik turnieju Masters (finał edycji Pu-
charu Świata). Zwycięzca Pucharu Świata 
Seniorów GP w Ad-Dausze 2008, srebrny 
medalista w drużynie Mistrzostw Europy 
Seniorów Gandawa 2007 i brązowy me-
dalista mistrzostw świata w turnieju druży-
nowym (2009). Zwycięzca plebiscytu na 
najlepszego sportowca Małopolski 2008. 
Od 2009 roku jest żołnierzem zawodo-
wym, służy w grupie sportowej 3 Batalionu 
Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądo-
wych w Warszawie. W 2010 w Wenezueli 
zdobył tytuł Wojskowego Indywidualnego 
i Drużynowego Mistrza Świata. Dzięki tym 

sukcesom został wybrany najlepszym spor-
towcem Wojska Polskiego w roku 2010. W 
2008 roku został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi. Instruktor szermierki szkolący 
dzieci w klubie AZS AWF Kraków. Wiel-
biciel jazzu oraz kotów, szczególnie sybe-
ryjskich.

Kamil Stoch – urodzony w Zakopa-
nem skoczek narciarski, zawodnik klubu 
KS Eve-nement Zakopane, dwukrotny 
mistrz olimpijski z 2014 roku, indywidu-
alny mistrz świata z 2013 i dwukrotny 
drużynowy brązowy medalista mistrzostw 
świata (z 2013 i z 2015), dwukrotny druży-
nowy wicemistrz świata juniorów (z 2004 
i z 2005), zdobywca Pucharu Świata w se-
zonie 2013/2014. Dwukrotnie sklasyfiko-
wany na drugim miejscu w Letniej Grand 
Prix (w 2010 i 2011), zdobywca Letniego 
Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2010. 
Reprezentant Polski, trzykrotny olimpij-
czyk. Najlepszy sportowiec Polskic 2014. 
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Od-
rodzenia Polski i Medalu Holmenkollen.

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 
2005 roku w Pragelato po zajęciu 7. miej-
sca. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 
stycznia 2011, zwyciężając w rodzinnym 
Zakopanem. W ramach PŚ zwyciężył w 15 
konkursach i 32 razy stawał na podium.

SPORTOWCY

Jest zdobywcą dwudziestu siedmiu me-
dali na zimowych i letnich mistrzostwach 
Polski – dziesięciokrotnie zwyciężał. Od 
21 marca 2015 samodzielny rekordzi-
sta Polski w długości skoku narciarskiego 
(238 m uzyskane w Planicy w serii próbnej 
przed konkursem drużynowym). Kamila 
cechuje wysoka estetyka przy ułożeniu 
ciała w trakcie lotu i lądowaniu, za które 
często otrzymuje wysokie oceny sędziow-
skie, w tym także najwyższe „20”. 

Justyna Kowalczyk – biegaczka narciar-
ska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska, 
mistrzyni i multimedalistka mistrzostw W

ik
ip

ed
ia

 –
 f

ot
o:

 A
nd

re
w

 C
am

pb
el

l

Fo
to

: 
Fa

ce
bo

ok
 –

 S
ek

cj
a 

S
ze

rm
ie

rc
za

 A
ZS

 A
W

F 
K

ra
kó

w



Puls AWF

5

Sport

świata, czterokrotna zdobywczyni Pucha-
ru Świata w biegach narciarskich. Jedna 
z dwóch biegaczek narciarskich w historii 
tej dyscypliny (obok Finki Marjo Matika-
inen), które zdobywały Puchar Świata trzy 
razy z rzędu. Jedyna zawodniczka, która 
4 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym 
cyklu Tour de Ski. Zwyciężczyni 91. Bie-
gu Wazów (2015). Dzięki zdobyciu 2 zło-
tych, a w sumie 5 medali olimpijskich jest 
najwybitniejszym polskim sportowcem 
w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
i trzecim po Robercie Korzeniowskim i Ire-
nie Szewińskiej letnich i zimowych Igrzysk 
Olimpijskich. 

Justyna Kowalczyk po uzyskaniu tytułu 
magistra na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach postanowiła konty-
nuować naukę i w 2011 roku rozpoczęła 
studia doktoranckie na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie. Jej promo-
torem został profesor Szymon Krasicki. Ty-
tuł jej rozprawy doktorskiej to: „Struktura 
i wielkość obciążeń treningowych biega-
czek narciarskich na tle ewolucji techniki 
biegu oraz zróżnicowanych poziomów 
sportowych”. W dniu 24 września 2014 
roku Justyna Kowalczyk obroniła z wyróż-
nieniem pracę doktorską w naszej akade-
mii i otrzymała stopień naukowy doktora 
nauk o kulturze fizycznej. 

Natalia Czerwonka – łyżwiarka szyb-
ka. Trenuje w klubie MKS Cuprum Lubin. 
Srebrna medalistka Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi 2014. Dwukrotna 
medalistka mistrzostw świata w drużynie 
w 2012 i 2013. Uczestniczka Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010. 

AWF

Była rezerwową w biegu drużynowym 
kobiet, w którym jej koleżanki z drużyny 
Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkow-
ska, Katarzyna Woźniak na dystansie 2,4 
km zdobyły brązowy medal. 4 sierpnia 
2014 uległa wypadkowi – jadąc rowerem, 
zderzyła się z ciągnikiem, wskutek czego 
doznała urazu kręgosłupa. Do zdarzenia 
doszło podczas zgrupowania w Spale, 
gdzie łyżwiarka przygotowywała się do no-
wego sezonu. Ponad rok później szczęśli-
wie powróciła do uprawiania sportu.

Marcin Nowak – lekkoatleta, sprinter. 
Zawodnik Sparty Stalowa Wola i AZS-AWF 
Kraków, olimpijczyk z Sydney w 2000 r. (za-
jął 8. miejsce w sztafecie 4 x 100 m z cza-
sem 38,96 s) i Pekinu (2008). Sześciokrotny 
mistrz Polski: na 100m i w sztafecie 4 x 100 
m, halowy mistrz Polski na 60 m (2003). 

wygrał z kolegami sztafetę podczas I ligi 
Pucharu Europy (39,50 s). W 2013 zakoń-
czył karierę sportową.

Dariusz Kuć – krakowski lekkoatleta, 
wicemistrz Europy w sztafecie 4 × 100 
m. Reprezentował Polskę podczas igrzysk 
olimpijskich w Pekinie (2008) – odpadł 
w ćwierćfinale biegu na 100 m. To także 
Mistrz Polski na 100 m w 2006, 2008, 
2009 i 2012; w 2009 zdobył również zło-
ty medal na 200 m. Wieloletnim trenerem 
Dariusza Kucia był Piotr Bora – również 
mocno związany z krakowską AWF. 

W mistrzostwach świata w sztafecie 
wywalczył wraz z kolegami 5. miejsce – 
w Sewilli (1999 – 38,70 s) i w Paryżu (2003 
– 38,96 s). Największe sukcesy osiągnął 
w sztafecie podczas mistrzostw Europy 
- w Budapeszcie (1998) zdobył brązowy 
medal (38,98 s), a srebrny na ME w Mo-
nachium (2002 – 38,71 s). Młodzieżowy 
wicemistrz Europy z Göteborga (1999) 
w biegu na 100 m (10,28 s). W 2000 roku 

Grzegorz Sudoł – lekkoatleta specjali-
zujący się w chodzie sportowym. Trzykrot-
ny olimpijczyk – Ateny 2004, Pekin 2008 
i Londyn 2012; uczestnik mistrzostw świa-
ta oraz srebrny medalista mistrzostw Euro-
py (Barcelona 2010). Reprezentował Pol-
skę w pucharze Europy w chodzie, a także 
w pucharze świata. Sportowiec jest absol-
wentem oraz pracownikiem naukowo-dy-
daktycznym naszej Akademii Wychowania 
Fizycznego oraz trenerem klasy pierwszej 
PZLA w lekkoatletyce.

To sylwetki tylko niektórych, wybra-
nych, sportowców – studentów AWF 
Kraków. Wielkich mistrzów sportu, repre-
zentujących zarówno barwy Polski jak i na-
szej uczelni, było o wiele więcej. Mamy 
również nadzieję, że kolejni mistrzowie 
zdecydują się na rozpoczęcie studiów na 
krakowskiej AWF i będą dumnie stąpać po 
awfowskich korytarzach. 

Jakub Kot
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Z życia Uczelni

W naszym kraju coraz bardziej za-
uważalnym staje się proces starzenia 
społeczeństwa. Każdy z nas ma w swo-
im otoczeniu ludzi starszych. W rozmo-
wie z kierownikiem Zakładu Rehabili-
tacji w Reumatologii i Geriatrii prof. dr 
hab. Markiem Żakiem omówiona zosta-
ła aktywność fizyczna seniorów i fakt, iż 
każdy, a w szczególności student naszej 
uczelni może mieć na nią wpływ wśród 
najbliższych. 

– Czy z biegiem czasu, gdy hasło 
„aktywność ludzi starszych” jest coraz 
częściej spotykane, zwiększa się rów-
nież świadomość z tym związana?

– Każdy stara się robić wszystko, by 
zwiększyć świadomość, lecz w praktyce 
wygląda to różnie. Z reguły nie przekłada 
się to na większą liczbę osób ćwiczących 
czy podejmujących jakąkolwiek aktyw-
ność fizyczną.

– Jakie miejsce wśród aktywności 
osób starszych zajmuje aktywność fi-
zyczna, a jakie powinna zajmować?

– Przeszło ¾ populacji powyżej 60. 
roku życia jest nieaktywna fizycznie (GUS 
2009). 42% osób w wieku powyżej 65 lat 
odczuwa ograniczenia w podejmowaniu 
czynności podstawowych, odpowiednich 
dla ich wieku. Na podstawie statystyk 
przeprowadzonych przez autorów bada-
nia PolSenior, 9,3% seniorów w wieku 65 
i więcej lat ma problemy z myciem całego 
ciała, zaś 6,1% z ubraniem się. Czytając 
to, zastanówmy się chwilę jaka jest spraw-
ność naszych najbliższych? 

– Wiele słyszy się, że aktywność fi-

zyczna jest bardzo ważna, również dla 
seniorów. Co mogą oni zawdzięczać ta-
kiej aktywności?

– Oczywiście, aktywność fizyczna 
w późnym wieku jest bardzo ważna. 
Wpływa ona m.in. na opóźnienie proce-
su starzenia się, usprawnienie pracy wielu 
układów i narządów, co bardzo pomaga 
osobom starszym w wykonywaniu czyn-
ności życia codziennego i zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia m.in. takich chorób jak: 
cukrzyca, osteoporoza czy zawał serca. 

– W powszechnej opinii uważa się, 
że dla seniorów najważniejsze są mo-
tywy zdrowotne aktywności fizycznej. 
Czy to prawda, czy też inne powody są 
ważniejsze?

– Trudno jednoznacznie określić mo-
tywy podejmowania aktywności fizycznej 
wśród seniorów. Na pewno część z nich, 
pracując większość życia nie jest przyzwy-
czajona do bezczynności. W takim wy-
padku wielu seniorów próbuje się czymś 
zająć, by zabić czas. Najczęściej podej-
mowaną wtedy aktywnością jest praca na 
działce w przydomowym ogródku, czy 
spacer.

– Na podstawie raportu „Aktywność 
społeczna osób starszych w kontekście 
percepcji Polaków” stwierdzono, że 
wykształcenie ma duży wpływ na ak-
tywność społeczną osób starszych. Czy 
można dokonać również takiego stwier-
dzenia, jeżeli chodzi o fizyczną aktyw-
ność osób w podeszłym wieku?

– Można stwierdzić, że wykształce-
nie ma duży wpływ na podejmowanie 
aktywności osób starszych, lecz w nie-

których badaniach obserwujemy też inne 
zależności. Ciekawym przykładem był 
test oceniający gibkość, w którym stwier-
dziliśmy dobre wyniki u kobiet o niższym 
wykształceniu, które pracują regularnie 
we własnych ogródkach, co poprawia ich 
gibkość. Jednak generalnie obserwujemy, 
że osoby bardziej wykształcone częściej 
podejmują aktywność fizyczną w trzecim 
okresie życia.

– Jakie formy aktywności są 
najbardziej odpowiednie dla seniorów?

– Każdy powinien mieć dostosowaną 
aktywność do własnych potrzeb i możli-
wości. Najlepszą pomocą w takich sytu-
acjach będą wskazania lekarskie i kon-
sultacja z fizjoterapeutą bądź specjalistą, 
który posiada odpowiednie wykształce-
nie oraz wiedzę i doświadczenie w tym 
zakresie, bo pamiętajmy są to osoby 
starsze.

– Ludność krajów wysokorozwi-
niętych starzeje się. W 2012 roku na 
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 
w jeździectwie Japonię reprezentował 
71-letni Hiroshi Hoketsu. Czy można 
spodziewać się w najbliższym czasie 
większej liczby tak wiekowych zawodni-
ków na największych imprezach sporto-
wych?

– To nie jest odosobniony przypadek, 
ponieważ wielu dojrzałych sportowców 
bierze udział w takich imprezach. W 
Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 
roku Meksyk w narciarstwie reprezento-
wał 55-letni Hubertus von Hohenlohe, 
tak więc wiek kalendarzowy nie przeszka-
dza w aktywności na mistrzowskim pozio-
mie. W wielu dyscyplinach seniorzy mają 
własne imprezy sportowe na najwyższym 
poziomie. W Polsce fantastycznym przy-
kładem uprawiających sport seniorów 
jest Polski Związek Weteranów Lekkiej 
Atletyki, który prężnie działa i ukazuje, 
że pomimo wieku można rywalizować na 
dobrym poziomie. Oczywiście zawodni-
cy wyjeżdżają na najważniejsze imprezy 
w Europie i na świecie, gdzie, co warte 
zauważenia, zdobywają wiele medali.

– Jak możemy porównać obecną ak-
tywność ludzi starszych do tej sprzed 
kilkudziesięciu lat?

– Aktualne możliwości podejmowa-
nia aktywności fizycznej są odmienne 
od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Jest 
to spowodowane wzmożonym tempem 
życia, mnogością wyzwań współczesne-
go świata, a co najważniejsze- rozwojem 
techniki. To właśnie nowoczesne techno-
logie zmieniają tę aktywność wyręczając 
nas w wielu czynnościach , a z drugiej 
strony stwarzają nowe możliwości. Żyje-
my w czasach, w których spotkać moż-

Aktywność seniorów
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na przed telewizorem czy komputerem 
dziadków wraz z wnukami, grających 
w ulubioną grę ruchową, przy pomocy 
konsoli i kamery rejestrującej wykonywa-
ne ruchy ciała. Nowe technologie wciąga-
ją nie tylko najmłodszych.

– Jak wygląda porównanie aktywno-
ści polskich seniorów do tej reprezen-
towanej przed seniorów innych krajów 
europejskich?

– W Niemczech poranna gimnastyka, 
zajęcia na basenie, czy dancingi są w wie-
lu przypadkach stałymi elementami w ży-
ciu seniora. Norwescy seniorzy, jak ogół 
społeczeństwa, lubują się w jeździe na 
nartach. Ciekawym przypadkiem jest wło-
ska Liguria, gdzie lekarze mogą przepisy-
wać swoim pacjentom recepty na zajęcia 
nordic walking, podobnie jak w Szwe-
cji, gdzie lekarze przypisują „receptę na 
ruch”. Polacy zaś, lubują się w pracy na 
działkach, jeździe rowerem czy space-
rach. Mimo tego, wiele aktywności senio-
rów z innych krajów europejskich chętnie 
upowszechniają się w naszym kraju, cho-
ciażby wspomniany nordic walking.

– Czy kierunek utworzony na na-
szej uczelni w tym roku akademickim, 
a mianowicie „kultura fizyczna osób 
starszych” wychodzi naprzeciw proble-
mowi braku aktywności fizycznej osób 
starszych?

– „Kultura fizyczna osób starszych” jest 
bardzo potrzebnym kierunkiem, a jego 
utworzenie było słusznym działaniem 
podjętym przez Władze Naszej Uczelni. 
Kształcą się już tutaj nauczyciele wychowa-
nia fizycznego czy trenerzy personalni, lecz 
nie są tylko uczeni stricte zasad obowiązu-
jących w pracy z seniorami. Występuje 
potrzeba kształcenia wysokiej klasy specja-
listów, którzy będą mogli pomóc osobom 
starszym w podejmowaniu i regularnym 
wykonywaniu aktywności fizycznej.

– Co każdy student naszej uczel-
ni powinien robić, aby pomóc swoim 
dziadkom czy rodzicom w ich aktywno-
ści fizycznej?

– Bardzo ważną rzeczą, którą może 
zrobić każdy, jest ocenienie sprawności 
naszych najbliższych. Sprawdzenie szyb-
kości chodu czy możliwości wykonywania 
podstawowych czynności życia codzien-
nego, możemy ocenić bez żadnych pro-
blemów. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić 
sprawność seniorów dokładniej, możemy 
skorzystać z różnego typu ogólnodostęp-
nych testów np. SENIOR FITNESS TEST. 
Nie bójmy się tego robić! Pamiętajmy, że 
to my powinniśmy wychodzić naprzeciw 
potrzebom naszych seniorów!

Rozmawiał Michał Naspiński

Po obronie pracy magisterskiej wca-
le nie trzeba żegnać się z uczelnią. Sam 
Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Stu-
diów Doktoranckich prof. dr hab. Zbi-
gniew Szyguła zdradzi nam w krótkiej 
rozmowie na czym te studia polegają, 
jaki powinien być idealny promotor i dla 
kogo są one stworzone. 

– Dlaczego program studiów dok-
toranckich uległ zmianie i co było tego 
powodem?

– Program studiów doktoranckich 
przez lata nie był zmieniany, świat idzie 
do przodu, wszystko się zmienia. Przed-
mioty, które zostały wprowadzone np. 
„Etyka” od dawna jest w programie stu-
diów innych uczelni. Z kolei powodem 
wprowadzenia przedmiotu „Pozyskiwa-
nie środków na badania naukowe” był 
brak wiedzy wśród studentów, a nawet 
niektórych promotorów/opiekunów, jak 
to robić. Oczywiście, że nie wszystkie 
zmiany w programie mi się podobają, 
ale… poczekajmy może jak się będzie 
sprawdzał ten nowy program.

– Nad czym należy się zastanowić, 
podejmując decyzje o podjęciu stu-
diów doktoranckich?

– Zastanowić się czy chce się poświę-
cić nauce, która jest pasją wymagającą 
poświęceń. Nie da się traktować studiów 
doktoranckich jako czegoś obok, czegoś 
co się robi przy okazji.

– Jeśli w trakcie studiów stwierdzę, 
że nie jestem człowiekiem nauki to co 
wtedy?

Muszę podjąć decyzję czy kończę te 
studia czy jednak rezygnuję.

– Dobry promotor to jaki promotor?
– Przy wyborze promotora należy się 

zastanowić czy jest aktywny naukowo, 

czy jest cytowany, publikuje w poważ-
nych czasopismach naukowych, jeździ 
na konferencje, ma kontakty z ludźmi 
z zagranicy oraz czy ma zespół i prowa-
dzi badania naukowe, wie co jest obec-
nie na topie. Dzięki temu taki doktorant 
ma szansę przyłączyć się do zespołu, 
rozejrzeć się w nim i wtedy rodzi się po-
mysł, jaki może wnieść wkład w projekt 
prowadzony przez zespół. Osoba pro-
motora jest również ważna przy zdoby-
waniu grantów.

– Na czym tak naprawdę polegają 
te studia?

– Według poprzedniej i ostatniej Pani 
minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
studia doktoranckie miały przygotowy-
wać do pracy dydaktycznej i naukowej 
na uczelni (stąd np. praktyki, polegające 
na hospitowaniu i prowadzeniu zajęć ze 
studentami).

– Wśród doktorantów są także oso-
by, które nie są absolwentami kierun-
ków związanych z kulturą fizyczną, co 
ich skłoniło do wyboru studiów dokto-
ranckich na AWF w Krakowie?

– Sam jako student medycyny czu-
łem niedosyt na studiach. Uprawiałem 
wtedy dla własnej przyjemności sport 
i chciałem pogłębić swoją wiedzę na te-
mat zachowania się organizmu podczas 
uprawiania różnego rodzaju aktywności 
fizycznych, jakie procesy zachodzą wte-
dy w organizmie, ale tam nic się na ten 
temat nie mówiło. Z tego względu pod-
jąłem kolejne studia na naszym AWF-
-ie. Myślę, że wielu studentów z innych 
kierunków myśli podobnie. I dobrze, bo 
z takiego połączenia różnych kierunków 
może wyjść coś ciekawego.

Rozmawiał Arkadiusz Włodarczyk

Studia doktoranckie w pigułce 
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O zamiłowaniu do sportu od 
najmłodszym lat, o przy-
szłości na rynku pracy ab-

solwentów WF i o „szlachetnych” 
dyscyplinach tym razem opowie 
nam Prodziekan ds. Sportu i Stu-
diów Niestacjonarnych Prof. dr 
hab. Mariusz Ozimek. 

– William Shakespeare powie-
dział: Nie ma pożytku z nielubianej 
pracy. Słowem, to studiuj, co na-
prawdę lubisz. Czy zamiłowanie do 
sportu właśnie sprawiło, że podjął 
pan studia oraz związał swoją ka-
rierę zawodową z naszą uczelnią? 

– Zdecydowanie tak. Powiem na-
wet więcej, głównie z zamiłowania, 
bo jak wiadomo z niewolnika nie 
ma pracownika. Z uczelnią jestem 
związany od 1983 roku, ale moje 
zamiłowanie do sportu zrodziło się 
znacznie wcześniej. Praktycznie na 
każdym etapie edukacji, począwszy 
od najmłodszych lat, interesowałem 
się oraz brałem czynny udział w ży-
ciu sportowym. Gdy uczęszczałem 
do liceum ogólnokształcącego byłem 
zawodnikiem drużyny siatkarskiej 
biorącej udział w wojewódzkich za-
wodach ligowych. Interesowałem się 
również lekkoatletyką, gdzie mimo 
braku specjalistycznego przygotowa-
nia odnosiłem sukcesy, szczególnie 
w biegach na 100 m, 200 m, czy 
4×100m. Pozwoliło mi to wygry-
wać eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Moim dużym 
sukcesem tego okresu był wyjazd na 
OOM do Lublina, gdzie wystartowa-
łem w sprincie. Zetknięcie z profe-
sjonalnie trenującymi zawodnikami 
nauczyło mnie pokory i uporu w dą-
żeniu do osiągnięcia celu. Po tych 
doświadczeniach byłem gotowy do 
podjęcia pracy w charakterze trene-
ra w „Iskrze Białogard” (mieszkałem 
wówczas w Karlinie k/Koszalina), 
gdzie zacząłem wcześniej swoją przy-
godę z lekkoatletyką. Po powrocie do 
Przemyśla byłem związany z klubem 
„Czuwaj”. W roku 1983, po zdaniu 

egzaminu maturalnego, rozpocząłem 
studia w krakowskiej AWF, a następ-
nie związałem swoją karierę zawodo-
wą z AWF-em. 

– Już jako bardzo młody czło-
wiek odniósł Pan wiele sukcesów 
m.in. reprezentował Polskę na Uni-
wersjadzie w Zagrzebiu w 1987 r. 
Został pan mistrzem Polski senio-
rów w biegach sprinterskich z 1990 
r., wicemistrzem z 1992 r. oraz 
dwukrotnym brązowym medalistą 
(1988, 1991).

– Bardzo wiele w tym względzie 
pomogła mi możliwość bycia repre-

zentantem AZS AWF Kraków. Mam 
do tego klubu ogromny sentyment. 
Stąd też moje duże zaangażowanie 
w jego działanie, także później, kie-
dy zostałem pracownikiem Uczelni. 
W latach 1984- 1991 byłem jedena-
stokrotnym akademickim mistrzem 
Polski w biegach krótkich, do czego 
także przyczynił się nasz AZS. Z tego 
też powodu było mi miło piasto-
wać funkcję dyrektora, prezesa oraz 
członka zarządu AZS AWF Kraków.

– WWFiS zajmuje się między in-
nymi kształceniem przyszłych kadr 
pedagogicznych. Jak ocenia pan 

Z NIEWOLNIKA
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przyszłość absolwentów WF na ryn-
ku pracy, w obliczu pogłębiającego 
się kryzysu demograficznego?

– Szanse te oceniam bardzo 
wysoko, ponieważ nasi studenci 
otrzymują gruntowne i wszechstron-
ne wykształcenie. Działanie Cen-
trum Edukacji Zawodowej pozwala 
na zdobycie dodatkowej wiedzy 
i umiejętności, a także samodosko-
nalenie w zbieżnej z zainteresowa-
niami dziedzinie. Niestety sytuacja 
w szkolnictwie nie jest łatwa dla 
nauczycieli wychowania fizyczne-
go, ale upatruję szansy w szerokim 
spektrum innych możliwości zatrud-
nienia. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszą się trenerzy personalni 
prowadzący zajęcia z grupą, bądź 
indywidualnie, pod określonym ką-
tem. Ciekawą alternatywą są także 
kluby fitness. Warto podkreślić ro-
snące zainteresowanie sportem ze 
strony urzędników miasta Krakowa. 
Program rozwoju sportu w Krakowie 
na lata 2016- 2019 stwarza szerokie 
możliwości zatrudnienia dla osób 
posiadających kompetencje z zakre-
su wielu dyscyplin sportowych. Uru-
chomiono już między innymi działa-
nia wspierające piłkę ręczną, nożną, 
siatkówkę. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o „Akademii Młodych 
Orłów”, akcji „Kraków biega, Kra-
ków spaceruje”, czy możliwości 
założenia własnej działalności spor-
towo- rekreacyjnej przez sportow-
ców posiadających odpowiednie 
umiejętności przekazywania wiedzy 
innym. Dobrym przykładem jest tu 
sprinter, Marcin Urbaś. 

W każdym z tych obszarów po-
trzebni są kompetentni pracownicy. 

– Powszechnie podnoszony jest 
zarzut, że wsparcie ze strony pań-
stwa polskiego dla sportowców 
tzw. „niszowych dyscyplin” jest 
niewystarczające. Czy zgadza się 
pan z tą opinią? 

– Uważam, że nie powinno się 
nazywać dyscyplin olimpijskich 
„niszowymi”, lecz „szlachetnymi”. 
Niestety prawdą jest, że ich niedo-
finansowanie sprawia, iż często są 
marginalizowane. Mam tutaj na my-
śli takie dyscypliny jak pływanie, lek-
ką atletykę, szermierkę, wioślarstwo, 
kajakarstwo, gimnastykę oraz inne. 
Niestety system wsparcia polegają-
cy na dotowaniu Polskich Związków 
Sportowych będących centralami 
jednostek terenowych powoduje, że 
do zawodnika i trenera w klubach 
sportowych nie dociera wystarczają-
ca ilość środków. 

– Czy jest szansa na odwrócenie 
tej tendencji?

Upatruję szansy na poprawę tej 
sytuacji m.in. w Programie Rozwoju 
Sportu Akademickiego, który wspie-
ra badania naukowe w tym obszarze 
przy współudziale uczelni. Istotnym 
elementem jest tu odpowiednie 
wsparcie dla wybitnych trenerów 
i zawodników. Nie do końca uda-
nym, ale zmierzającym we właści-
wym kierunku, był program „Lon-
dyn 2012”, gdzie wsparto finansowo 
przygotowania potencjalnych fina-
listów i medalistów IO. Nie należy 
także zapominać o dużej roli Aka-
demickich Centrów Szkolenia Spor-
towego współtworzonych z AWF 
(również w Krakowie), we wsparciu 
młodych sportowców.

– Jakie działania należy podjąć, 
aby pośród studentów i absolwen-
tów AWF znalazło się więcej spor-
towców na miarę Agnieszki Ra-
dwańskiej?

– Sądzę, iż powinniśmy się skupić 
na zapewnieniu studentom zabez-
pieczenia socjalnego, jak też bazy 
szkoleniowej do trenowania (którą 
posiadamy w AWF i pan Rektor ją 
udostępnia). Istotną kwestią jest tak-
że system stypendialny i sponsoring. 

NIE MA PRACOWNIKA
Uważam, że jako uczelnia powinni-
śmy się szczycić przede wszystkim 
tym, że mamy w naszych szeregach 
nie tylko naukowców, trenerów, do-
bry klimat dla sportu, ale także wy-
bitnych sportowców.

– Proszę sobie wyobrazić, że 
jestem potencjalnym sponsorem 
AWF w Krakowie, co zdaniem 
pana, mogłoby mnie zachęcić do 
podjęcia współpracy?

– Sponsorzy oczekują przede 
wszystkim możliwości reklamy, roz-
poznawalności i szerokiej prezenta-
cji swojego wizerunku. Jako uczelnia 
mamy wszelkie predyspozycje, aby 
sprostać tym wymaganiom. Poten-
cjalne działania promocyjne mogły-
by objąć zarówno obszar naszego 
kampusu, jak również towarzyszyć 
wszelkim organizowanym przez 
nas imprezom sportowym, które 
cieszą się znacznym zainteresowa-
niem, także ze strony mediów. Jeżeli 
jako uczelnia będziemy postrzegani 
przez pryzmat dobrych sportowców, 
sponsorzy bardzo chętnie zaanga-
żują się w nasze wsparcie. Chyba 
każdy chciałby być kojarzony z naj-
lepszymi.

– Wiele osób utożsamia Kraków 
Arenę z AWF-em, może warto wy-
korzystać ten fakt dla celów współ-
pracy lub reklamy?

– Sądzę, iż to sąsiedztwo może 
zaowocować szeroko zakrojoną 
współpracą. Dzięki treningom piłka-
rzy ręcznych na naszej hali w trakcie 
ME wzrosło zainteresowanie uczel-
nią. Mam jednak poczucie, iż przed 
nami jest jeszcze wiele do zrobie-
nia w kwestii promocji krakowskie-
go AWF-u w aspekcie sportowym 
i wiem też, że władze KS AZS AWF 
oraz naszej Akademii dokładają 
wszelkich możliwych starań w tym 
zakresie.

Rozmawiał Filip Fugiel
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Ponad 1000 kilometrów w drodze, 
eksploracja dawnych polskich te-

renów, niesamowici ludzie i wspólny 
cel. Zapraszam na garstkę wspomnień 
z wołyńskiej ziemi…

Co było najlepsze w egzaminach 
maturalnych? Nie wiem jak dla Was, ale 
dla mnie był to fakt, że po ostatnim mia-
łem przed sobą perspektywę czterech 
miesięcy wakacji. Najdłuższy odpoczy-
nek w życiu. Każdy z nas inaczej spędził 
ten urlop. U mnie po imprezach przy 
końcu maja i przepracowaniu czerwca 
pojawiła się refleksja, że czas zrobić coś 
innego, wyjątkowego, a że w portfe-
lu świeciła pustka, to również taniego. 
Pewnie znacie te historie o tym jak ktoś 
szczęśliwie znalazł lot np. do Londynu 
za złotówkę? Tego typu okazja trafiła mi 
się wraz z początkiem lipca 2013 roku. 
Wtedy znalazłem informację o całko-
wicie darmowym wyjeździe organizo-
wanym przez Fundację Niepodległości 
i lubelski Ochotniczy Hufiec Pracy. Jako 
świeżo upieczony absolwent liceum 
z postanowiłem, że wyjadę samotnie 
na prawie 3-tygodniowy wolontariat, 
którego głównym celem była renowa-
cja polskich cmentarzy na terenach dzi-
siejszej Ukrainy Zachodniej. Napisałem 
samotnie, ponieważ niestety nikt z mo-
jego otoczenia nie był zainteresowany 
tak odmienną podróżą. Umówmy się, 
że większość z nas w okresie wakacyj-
nym ucieka na południe Europy szukać 
opalenizny na plaży, a nie pracy na wo-
łyńskich cmentarzach. Czasem jednak 
warto zaryzykować. Do tego od zawsze 

(Nie)zapomniany
miłość do historii i podróży szły u mnie 
w parze, więc bez chwili wahania zgło-
siłem się na ochotnika i czekałem na 
dzień wyjazdu. 

Siódmego sierpnia po dojechaniu 
do Lublina na miejsce zbiórki zadziwił 
mnie fakt jak wiele oryginalnych ludzi 
przyciągnęła ta patriotyczna wyprawa. 
Mógłbym wymienić jednym tchem Kato-
wice, Gdańsk, Kraków, Warszawę, Rze-
szów, a to tylko kilka miast, które miały 
swoich reprezentantów. Począwszy od 
12-letnich dzieci z Lublina, dla których 
ten wyjazd to jedyne wakacje poza do-
mem, poprzez studentów, nauczycie-
li, profesorów, aż po 72-letniego pana 
Dionizego, pochodzącego z Wołynia, 
dla którego było to powrotem do korze-
ni. Jeszcze przed wejściem do autokaru 
dowiedziałem się, że wyprawa „Wołyń 
2013. Rebelia” była już szóstą z kolei 
misją lubelskich działaczy. 

Do pierwszego przystanku czyli 
przygranicznych Ostrówek poprowa-
dziła nas świeża, równa, nowa droga, 
rarytas jakiego nikt nie spodziewałby 
się w tej części Ukrainy. Została spe-
cjalnie przygotowana na przyjazd obu 
prezydentów – Polski i Ukrainy, który 
miał symbolicznie pojednać oba naro-
dy w miejscu ludobójstwa z 30 sierp-
nia 1943 roku. Do takowego spotkania 
jednak nigdy nie doszło. Od początku 
rozpoczęliśmy renowacje. Jako nowi-
cjusz zapoznawałem się ze sprzętem 

do pracy. W zależności od potrzeby 
używaliśmy sekatorów, kos, pił, grabi, 
farby, cementu, a także często nawet 
siły własnych rąk kiedy trzeba było pod-
nieść zwalony nagrobek czy krzyż. Od 
początku wyjazdu zauważyłem, że była 
to praca, do której nikt nie przymuszał, 
każdy pracował w swoim tempie, moż-
na by powiedzieć zgodnie z sumieniem 
i motywacją. Niektórzy byli bardziej za-
interesowani dokumentacją, więc robili 
zdjęcia i kręcili filmy. Każdy wiedział, że 
warunki nie są proste, zmęczenie i brak 
witamin przez ciągłe upały towarzyszył 
codziennie, a kontuzje to nic nadzwy-
czajnego. Jednak, pod koniec pobytu 
wszyscy i tak mieli się dobrze. Cmen-
tarz w Ostrówkach okazał się najlepiej 
utrzymaną nekropolią. W porównaniu 
do Lubomla, Turzyska, czy Zasmyków 
był w idealnym stanie. Wszystkie te 
miejscowości, które tam odwiedziłem 
mają swoją piękną, polską, wielowieko-
wą historię, o której nie dam rady napi-
sać tu w kilku zdaniach, a takich jak one 
są na Wołyniu setki, jednak większość 
z nich ulega zapomnieniu, co jest dosyć 
przygnębiające. 

Co także rzuciło mi się w oczy tuż 
po wjechaniu na wołyńskie drogi to 
wszechobecna pustka, krajobraz, któ-
rego nie zaznacie w zurbanizowanej 
Małopolsce. Przez większość czasu ja-
dąc tamtejszymi drogami dojrzeć moż-
na było tylko ciągnące się po horyzont 
pola i lasy bez żadnego śladu obecności 
człowieka. Oczyszczone w tak straszny 
sposób z dziesiątków tysięcy Polaków 
ziemie stoją teraz w dużej części nieza-
mieszkałe. 

Zaduma towarzyszyła nam niejedno-
krotnie podczas tych dni. Sam wyjazd 
mijał szybko, kolejne dni spędzaliśmy 
w bardzo różny sposób, bo nie tylko 
przeszłością żyliśmy podczas tych sierp-
niowych chwil. Mieliśmy m.in. okazję 
odbyć wycieczkę rowerową pod elek-
trownie nuklearną w Kuzniecowsku, 
obejrzeć piłkarskie derby Wołynia, które 
niespodziewanie wygrał zespół gospo-
darzy FC Kowel z grającym w ukraiń-
skiej ekstraklasie Wołyniem Łuck 1-0, 
a „pierwszoroczniacy” (w tym ja) mieli 
jedyny w swoim rodzaju, na szczęście 
niegroźny, chrzest. Do tego gwieździste 
wołyńskie noce sprawiały, że nie chciało 
się iść spać, nawet jeśli nazajutrz czekał 
kolejny ciężki dzień pracy.

 A sama praca przynosiła spodziewa-
ne efekty. Pomimo upałów systematycz-Odnowione groby – Luboml (fot. Michał Kępka)



Puls AWF

11

Reportaż

nie dokonywaliśmy widocznych postę-
pów, po czym zgodnie z planem jechali-
śmy do kolejnej miejscowości. W sumie 
odwiedziliśmy ponad 10 miejsc w ciągu 
18 dni. Spaliśmy zarówno w wygodnych 
łóżkach na plebanii polskiego ks. Bu-
rasa w Zamłyniu jak i w polowych na-
miotach na terenie obozu harcerskiego 
w Kostiuchnówce. Dokonywaliśmy też 
niezwykłych odkryć. Sam podczas prze-
dzierania się przez gęsty las po środku 
cmentarzyska w Turzysku natrafiłem na 
ludzkie kości obok rozgrabionego pol-
skiego grobu… 

Każdemu miejscu towarzyszyła 
osobna historia. Jedną z nich była opo-
wieść o odwiedzanym przez nas Kisie-
linie. Dzisiaj jest to mała licząca kilkaset 
mieszkańców wieś, a przed wojną było 
to prawie półtora tysięczne miasto, z ro-
biącym wrażenie ze względu na swoją 
wielkość kościołem pw. Niepokalanego 
poczęcia NMP. Tam 11-go lipca 1943 
roku rozegrał się dramat, który koszto-
wał życie ok. 90 osób. W czasie Krwa-
wej Niedzieli upowcy otoczyli świątynię 
w czasie Mszy Świętej. Kiedy ludzie wy-
chodzili z budynku zbrodniarze zaczęli 
strzelać do niewinnych osób. Ci, którzy 
nie zmarli lub nie poddali się (poddanie 
się również skutkowało śmiercią), pobie-
gli na plebanię skąd z piętra bronili się 
cegłami i odrzucali granaty wrzucane do 
środka. Po kilkunastu godzinach obrony, 
parafianie obronili się. Dzisiaj ruiny mu-

Wołyń

Pomnik UPA (fot. Michał Kępka)

Typowa ukraińska tablica z nazwą wsi (fot. Michał Kępka)

rów kościoła straszą pustką i rozpaczą, 
można by rzec są symbolem zniszczonej 
polskości na Wołyniu. 

Dzisiejsza ukraińska rzeczywistość 
również codziennie zaskakiwała. Po kil-
ku dniach przejazdy prostych furmanek, 
wypasy bydła na drogach, które nieraz 
pamiętały 20-lecia międzywojennego 
stały się normalnością, jednak pomniki 

Ukraińskiej Powstańczej Armii i jej pol-
skich ofiar w jednym mieście (np. w Lu-
bomlu) były dla mnie nie do przyjęcia. 
W mojej opinii ukraiński nacjonalizm 
staje się wielkim zagrożeniem, z którym 
mam nadzieję nigdy nie będziemy mu-
sieli się zmierzyć. Z drugiej strony miej-
scowi okazywali przyjazne nastawienie 
wobec naszej grupy częstując nas wie-
czorami domowymi trunkami oraz roz-
grywając z nami mecz piłki nożnej, więc 
nie mogę jednoznacznie ocenić całej 
społeczności. 

W dzisiejszym świecie ludzi zapatrzo-
nych w smartfony, gdzie liczy się tylko 
co „tu i teraz” warto czasem pomyśleć 
o tym co było, i jak to było. O świecie, 
który istniał raptem 3 pokolenia temu. 
Będąc tam, na Wołyniu niemal przenio-
słem się do tych czasów. Poczułem klimat 
świata, który odszedł na dobre, a który 
był nasz, przedwojenny, polski. Warto 
zadbać by nie znikł z kart historii. Na 
szczęście takie wyprawy jak ta w której 
brałem udział w 2013 roku mają wciąż 
miejsce po mimo konfliktu na odległej 
o ponad tysiąc kilometrów granicy rosyj-
sko-ukraińskiej. Taki wyjazd jest w 100% 
bezpieczny i dostępny dla każdego. Kwe-
stia chęci. Pozytywnie zmienia człowieka 
i sprawia, że choć przez chwilę patrzymy 
na nasze życie z perspektywy, z wołyń-
skiej perspektywy…

Michał Kępka
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Dr hab. prof. nadzw. Halina Zdebska-Bi-
ziewska i prof. Norbert Muller prezentu-
jący nasze czasopismo „Studies in Sport 
Humanities”, którego współwydawcą od 
2016 r. jest Międzynarodowy Komitet im. 

Pierre’a de Coubertina”

Tematyka olimpizmu, komu jak 
komu, ale studentom Akademii Wy-
chowania Fizycznego z każdego mia-
sta w Polsce i na świecie, powinna 
być bardzo bliska. Nie ma chyba 
większego sukcesu w życiu sportow-
ca, jak reprezentowanie i zdobywanie 
medali dla własnego kraju właśnie na 
Igrzyskach Olimpijskich. Inicjatywa 
profesor Haliny Zdebskiej- Biziew-
skiej, która pozwoliła na utworzenie 
Pracowni Olimpizmu przybliży nam 
tę tematykę i pozwoli wejść w świat 
igrzysk. 

– Od bieżącego roku akademickie-
go na wydziale Wychowania Fizyczne-
go i Sportu w Instytucie Nauk Społecz-
nych powstała Pracownia Olimpizmu, 
skąd wziął się pomysł jej stworzenia?

– Problematyka olimpijska występo-
wała dotąd w programie studiów w nie-
wielkim zakresie, choć zainteresowanie 
studentów było duże. Z tego powodu 
od tego roku akademickiego na I roku 
studiów magisterskich na kierunku wy-
chowanie fizyczne wprowadzony został 
przedmiot Olimpizm. Powołanie Pra-
cowni było naturalną konsekwencją, po-
nieważ wspólnie z dyrektorem Instytutu 
prof. Janem Blecharzem uznaliśmy, że 
działania w zakresie dydaktyki powinny 
być wspierane przez aktywność nauko-
wą i popularyzatorską. Zależało nam 
też, by młodzi ludzie interesujący się tą 
tematyką zostali włączeni w strukturę 
naszego Instytutu. Daje im to możliwość 
indywidualnego rozwoju przez pogłę-
bianie i rozwój osobistych zaintereso-
wań, a także poczucie przynależności do 
zespołu, wymiany doświadczeń i współ-
pracy z ośrodkami krajowymi i między-
narodowymi. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
władzom naszego wydziału oraz uczelni, 
że nasze starania zostały zaaprobowane.

– Co daje przyszłym absolwentom 
naszej uczelni uczestnictwo w zaję-
ciach i aktywna działalność związana 
z problematyką olimpijską?

– Przede wszystkim wiedzę. Popular-
ność sportu olimpijskiego jest tak ogrom-
na, że konieczne jest, aby studenci po-
siadali wszechstronną i usystematyzowa-
ną wiedzę na ten temat. Edukacja olim-
pijska będzie z pewnością przydatna na-
uczycielom wychowania fizycznego tak, 
aby byli przygotowani do realizowania 
jej celów w szkołach różnego szczebla, 
placówkach pozaszkolnych, klubach 
olimpijczyka itd. Na pewno wzbogaci 

Pracownia Olimpizmu
ich warsztat pracy. Przedmiot ten jest 
w jakimś sensie również odpowiedzią na 
zainteresowania, które przejawiały się 
w podejmowaniu tematyki olimpijskiej 
przez magistrantów i doktorantów. Tre-
ści, które realizujemy, dotyczą wszelkich 
aspektów ruchu olimpijskiego (społecz-
nego, filozoficznego, organizacyjnego, 
politologicznego, historycznego). Podej-
mujemy też zagadnienia dotyczące pro-
blemów wynikających ze zderzenia idei 
olimpijskiej z komercją (merkantylizacja, 
doping itp.).

– Jakie są cele działalności Pracow-
ni Olimpizmu?

– Pracownia skupia się przede 
wszystkim na inicjowaniu i organizowa-
niu badań naukowych w zakresie olimpi-
zmu, pozyskiwania środków na badania 
naukowe, a także współpracy z polskim 
i międzynarodowym ruchem olimpij-
skim, promując jednocześnie dorobek 
uczelni w zakresie olimpizmu na forum 
krajowym i międzynarodowym.

– Kto wchodzi w jej skład?
– Zespół badawczy stanowią przede 

wszystkim doktoranci, z którymi współ-
pracuję (Joanna Sakowicz-Kostecka, 
Magdalena Turek, Mateusz Rozmia-
rek, Arkadiusz Włodarczyk), wspiera-

ni przez niedawno wypromowanych 
doktorów (dr Katarzyna Czyżewska, 
dr Joanna Bańbuła). Chcę podkreślić, 
że wszyscy pracujemy społecznie, bez 
zatrudnienia w wymiarze etatowym, 
nikt nie otrzymuje z tego tytułu żadne-
go wynagrodzenia. Jest to więc zgodne 
z zasadą wolontariatu obowiązującą 
w ruchu olimpijskim...

– Czy może pani zdradzić najbliż-
sze plany związane z Pracownią?

– Zamierzamy zorganizować kolejne 
seminarium z cyklu „Tradycja i współ-
czesność ruchu olimpijskiego”, na któ-
re chcielibyśmy zaprosić prof. Norberta 
Müllera – wybitnego znawcę olimpi-
zmu, prezydenta Międzynarodowego 
Komitetu im. Pierre’a de Coubertina. 
W poprzednich latach gośćmi naszymi 
byli Prof. Wojciech Lipoński (AWF Po-
znań) i doc. dr Krzysztof Zuchora (AWF 
Warszawa). Będzie to już trzecie semina-
rium, ale pierwsze organizowane przez 
Pracownię Olimpizmu. Pracujemy także 
nad zespołowym projektem, polegają-
cym na kompleksowym opracowywaniu 
wybranych igrzysk olimpijskich. Zaczy-
namy od Igrzysk w Garmisch-Partenkir-
chen (1936 r.) – właśnie minęło 80 lat od 
ich organizacji – igrzysk wyjątkowych dla 
sportów zimowych w Polsce, ponieważ 
właśnie tam Stanisław Marusarz zajął 5 
miejsce w konkursie skoków (pierwsze 
punktowane miejsce dla Polski). Chce-
my pokazać pełny obraz igrzysk, ich 
kontekst historyczny, organizacyjny, po-
lityczny, sportowy, medialny. Udało nam 
się zgromadzić wyjątkowe materiały, 
dlatego mamy nadzieję, że powstanie 
ciekawe opracowanie zbiorowe, po-
kazujące również igrzyska „od kuchni” 
(w jakich warunkach mieszkali uczest-
nicy, jakie menu serwowała kuchnia, jak 
spędzali wolny czas itp.). Nie zabraknie 
też zabawnych historii udokumentowa-
nych zdjęciami (m.in. start w slalomie 
holenderskiej baronessy z monoklem 
w oku…).

Nasze przedsięwzięcia będziemy 
realizować przy współpracy z Olympic 
Studies Centre w Lozannie, stanowią-
cym główny ośrodek badań nad olim-
pizmem MKOL, co daje możliwość 
dostępu do unikatowych materiałów. 
W niedługiej przyszłości planujemy też 
nawiązać bliższą współpracę z Mię-
dzynarodową Akademią Olimpijską 
w greckiej Olimpii.

Arkadiusz Włodarczyk
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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 
Centrum 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 obszerna 
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! 

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 
w przygotowaniu

– 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
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STAWW kolejnej części naszego medycz-
nego poradnika Krzysztof Jamka zdra-
dza nam wszystkie informacje o stawie 
skokowym. 

Staw skokowo-goleniowy składa 
się z dwóch części – stawu skokowe-
go górnego oraz dolnego. Jest stawem 
o względnie dużej mobilności w wielu 
płaszczyznach i umozliwia wykony-
wanie ruchów zgięcia podeszwowego 
i grzbietowego, pronacji i supinacji, 
częściowo przywiedzenia i odwiedze-
nia, a także inwersji i ewersji jako skła-
dowych ww. ruchów. Staw skokowy 
jest stabilizowany w sposób bierny oraz 
czynny. Bierną stabilizację zapewniają 
więzadła. Więzadło piętowo-strzałko-
we oraz skokowo-strzałkowe przednie 
i tylne (od strony bocznej). Od strony 
przyśrodkowej więzadło trójgraniaste, 
zbudowane z 4 więzadeł (piszczelowo-
-łódkowate, piszczelowo-piętowe oraz 
piszczelowo-skokowe przednie i tylne). 
Bardzo ważnym stabilizatorem biernym 
jest więzozrost piszczelowo-strzałko-
wy. Funkcję czynnych stabilizatorów 
spełniają mięśnie m. in., trójgłowy łydki, 
strzałkowy długi i krótki oraz piszczelo-
wy tylny. Dodatkowo staw chroniony jest 
poprzez torebkę stawową. Bardzo waż-
ną funkcję stabilizacyjną pełnią recepto-
ry czucia głębokiego (proprioreceptory) 
zlokalizowane w więzadłach, troczkch, 
chrząstce stawowej oraz powięzi.

Skręcenie stawu skokowego 
Największa ilość skręceń stawu sko-

kowo-goleniowego występuje wskutek 
nadmiernego ruchu inwersji stopy (staw 
skokowy kieruje się do wewnątrz, uszko-
dzeniu ulega okolica kostki bocznej). W 
takim przypadku bardzo często uszko-
dzeniu ulega więzadło skokowo-strzał-
kowe przednie (ATFL). Wynika to głów-
nie z biomechaniki, ponieważ staw sko-
kowy bierze znaczący udział w kontroli 
postawy ciała, a aktywność mięśni strzał-
kowych oraz ustawienie kostki bocznej 
decydują o umiejscowieniu środka na-
cisku w stawie skokowo-goleniowym. 
Czasami przy ciężkim skręceniu stawu 
skokowego może dojść nawet do awul-
syjnego złamania kostki bocznej. Częstą 
przyczyną urazów stawu skokowego jest 
nieprawidłowe ustawienie miednicy, co 
przekałada sie na nadmierną pronację 
lub supinację stopy i nieprawidłową pra-
cę kończyny dolnej w trakcie aktywno-

ści sportowej. Częstość skręceń stawu 
skokowego szacuje się na ok. 19–21% 
wszystkich kontuzji związanych ze spor-
tem. Dyscyplinami w których zawodni-
cy najbardziej narażeni są na tego typu 
kontuzje są m. in. piłka ręczna, piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka czy tenis 
ziemny. 

Podział skręceń stawu skokowego:
a. I stopień (łagodny) – rozciągnięcie 

lub częściowe uszkodzenie wieza-
deł z zachowaniem całościowej in-
tegralności strukturalnej. Objawami 
pojawiącymi się po urazie są: nie-
wielki obrzęk, miejscowa bolesność 
oraz ograniczenie zakresu ruchomo-
ści ze względu na ból. Nie obserwu-
je się niestabilności funkcjonalnej 
stawu.

b. II stopień (umiarkowany) – częścio-
we uszkodzenie więzadeł z zacho-
waniem ich ciągłości. Objawami 
pojawiającymi się po urazie są: ból, 
obrzęk, czasami krwiak, ogranicze-

nie zakresu ruchomości w stawie 
skokowo-goleniowym. Może poja-
wić się niewielka niestabilność funk-
cjonalna stawu.

c. III stopień – całkowite przerwa-
nie ciągłości więzadła lub więza-
deł. Objawami tego urazu są: duży 
obrzęk, krwiak, ból w trakcie ruchu 
lub nawet w spoczynku. Pojawia się 
znaczna niestabilność funkcjonalna 
w stawie skokowo-goleniowym oraz 
znaczne ograniczenie ruchomości.

Co robić w pierwszych dniach  
po urazie?

Postępowanie po urazie skręcenia 
stawu skokowego jest zależne od stop-
nia jego uszkodzenia. Jeśli mamy do 
czynienia z dużym krwiakiem, obrze-
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kiem i uczuciem niestabilności stawu to 
wskazany jest pilny kontakt z ortopedą, 
aby ocenić stan więzadeł pod kontrolą 
USG, a późniejsze postępowanie zależ-
ne jest od jego wyników. W przypadku 
gdy uszkodzenie nie jest aż tak poważne 
należy zaprzestać wszelkich forsownych 
form aktywności i rozpocząć terapię po-
wstałego obrzęku, krwiaka oraz powsta-
łego po urazie stanu zapalnego. W tym 
celu można stosować różnego rodzaju 
okłady chłodzące w postaci worków 
z lodem, żelowych „cold packów”, czy 
też chłodzić nogę w wodzie z kostkami 
lodu i wykonywać to przez około 20–30 
min., 5–6 razy w ciągu dnia. W chwili 
gdy odpoczywamy noga powinna znaj-
dować się w uniesieniu np. na poduszce. 
Dobrym rozwiązaniem może być zasto-
sowanie ucisku cobanem lub bandażem 
co wspomoże ewakuację obrzęku. Na-
leży przy tym pamiętać aby bandażować 
stopę od palców w górę ze zmniejsza-
niem stopnia ucisku. W miarę możliwo-
ści należy wykonywać bezbolesne ruchu 
stawu skokowego (przede wszystkim 
zgięcia podeszwowego i grzbietowego 
z unikaniem ruchów rotacyjnych). 

Czy unieruchamiać staw skokowy  
po skręceniu?

Jeżeli mamy do czynienia z III stop-
niem skręcenia stawu skokowego i ze-
rwaniem struktur więzadłowych lub też 

SKOKOWY
złamaniem awulsyjnym kości to należy 
taki staw zabezpieczyć stabilizatorem lub 
butem ortopedycznym. Jeżeli natomiast 
mamy do czynienia z I lub II stopniem to 
nie należy unieruchamiać stawu.

Dlaczego w I i II stopniu skręcenia 
nie należy unieruchamiać stawu 
skokowego?

Stabilność stawu skokowego w dużej 
mierze zapewniają receptory czucia 
głębokiego, które zlokalizowane są m. 
in. w więzadłach, powięzi, troczkach 
oraz w chrząstce stawowej. Należy pa-
miętać, że gdy staw jest unieruchomio-
ny odżywienie ww. struktur jest mocno 
ograniczone co skutkuje niekorzystnymi 
zmianami w funkcjonowaniu proprio-
receptorów. Jeżeli „zagipsowalibyśmy” 
staw skokowy na 3 tygodnie to brak pra-
widłowego odżywienia wspomnianych 
tkanek doprowadziłby do osłabienia sta-
bilności stawu. Kolejnym powodem jest 
ryzyko powstania zrostów i sklejeń w ob-
rębie tkanek miękkich, które skutkować 
mogą znacznym ograniczeniem rucho-
mości, bólem w trakie ruchu jak również 
osłabieniem stabilności. Aby temu prze-
ciwdziałać należy wprowadzać wczesny, 
kontrolowany ruch stanowiący ważną 
profilaktykę powstawania zrostów w ob-
rębie tkanek miękkich. Kolejnym powo-
dem jest konieczność ewakuacji obrzę-
ku, a w przypadku zastosowania unieru-

chomienia gipsowego ciężar opatrunku 
może powodować zwiększony napływ 
krwi oraz limfy, co może mieć nieko-
rzystny wpływ na ewakuację nadmiernej 
ilości płynów z tego miejsca i w efek-
cie doprowadzić do utrzymywania się 
obrzęku lub nawet jego zwiększania.

Czy rehabilitacja po takim urazie 
jest konieczna?

Jeżeli mamy do czynienia z pacjen-
tem po II lub III stopniu skręcenia stawu 
skokowego, to bez watpienia rehabilita-
cja jest konieczna. W przypadku I stop-
nia skręcenia może nie być konieczna, 
jednak mając do czynienia ze sportow-
cami zalecałbym ją. W szczególności 
aby nie dopuścić do niekorzystnych, od-
ległych następstw tego urazu takich jak 
powtórne skręcenie, nawykowe skręce-
nie stawu, niestabilność funkcjonalna 
stawu itp. 

Jak wygląda program takiej rehabi-
litacji i jaki jest jej czas trwania?

Zależny jest od tego jak rozległe 
było uszkodzenie. Poczatkowo nalezy 
skupić się na terapii obrzęku i przywró-
ceniu pełnego, bezbolesnego zakresu 
ruchomości. W tym celu można zasto-
sować techniki manualne takie jak roz-
luźnianie mięśniowo-powięziowe, ak-
tywne rozluźnianie, Techniki Energiza-
cji Mięśni, metodę FDM, manipulacje 
powięzi czy mobilizacje stawowe. W 
przypadku terapii obrzęku bardzo fajne 
efekty można uzyskać stosując kine-
siotaping. Przy niewielkich uszkodze-
niach wystarczy zazwyczaj kilka wizyt 
aby doprowadzić taki staw do dalszego 
etapu usprawniania, czyli wzmacnia-
nia propriocepcji. W tym celu stosuje 
się dużo ćwiczeń kompresyjnych, na 
niestabilnym podłożu itd. Ważna przy 
tym jest kontrola ustawienia stawu 
skokowego w osi biomechanicznej. 
Zazwyczaj po 2–4 tygodniach można 
zacząć trenować ze względnie peł-
nym obciążeniem. Jeżeli uszkodzenie 
jest rozległe i przebiega z rozerwniem 
więzadeł to czas takiej rehabilitacji jest 
dłuższy, trwa ok. 2–3 miesiące. Często 
w przypadku zerwań więzadeł stawu 
skokowego u sportówców, ortopedzi 
decydują się na ich rekonstrukcję, ze 
względu na co czas ten może wydłużyć 
się do 3–4 miesięcy. 

Krzysztof Jamka 
– fizjoterapeuta, doktorant AWF 

w Krakowie
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chińską wieś, muzeum surowców natu-
ralnych, imponujący spektakl teatralny 
oraz podziemne jaskinie. Po powrocie 
do Chongqing wraz z dwójką polskich 
zawodników spróbowaliśmy chińskiego 
masażu.

Opuszczając las wieżowców udali-
śmy się do Qingdao skąd następnie do 
Hayiang, drugiej sportowej destynacji. 
Hayiang to miejscowość nadmorska 
i klimat był tu znacznie przyjemniejszy. 
W przeciwieństwie do poprzedniej, 
przygotowana przez organizatorów ścia-
na nie została zatwierdzona przez IFSC 
(International Federation of Sport Clim-
bing). W związku z tym, gdyby ktoś po-
prawił na niej rekord świata, nie zostałby 
on uznany. Tu również treningi odbyły 
się w przeddzień części właściwej, któ-
ra rozpoczęła się tradycyjnie rundą eli-
minacyjną. Niestety w pierwszym biegu 
popełniłem błąd, co spowodowało jego 
nieukończenie. Wpłynęło to także na 
drugi, w którym czułem, że nie mogę dać 
z siebie wszystkiego. Uzyskany w nim 
czas dał mi 21. pozycję w rankingu. 

Druga część mojego wyjazdu była 
nastawiona na poznanie Chin i siebie. 

SPORT I REKREACJA W CHINACH
Chciałem doświadczyć różnych aspek-
tów jakie ten kraj ma do zaoferowania, 
spotykając różnych ludzi, odwiedzając 
różne miejsca, śpiąc i jedząc w miej-
scach o tamtejszym standardzie oraz 
podróżując dostępnymi formami ko-
munikacji. Nastawiłem się na poznanie 
„każdych Chin”. Teraz jestem pewien, że 
choć udało mi się doświadczyć napraw-
dę wiele różnych sytuacji, to gdybym 
pojechał tam znów, prawdopodobnie 
zastałbym wiele zupełnie nowych, po-
nieważ Chiny są pełne różnic i rozma-
itości.

Całą podróż planowałem w domu 
więc skupiła się ona wokół miejsc które 
kojarzyły mi się z Chinami. Zacząłem 
w Xi’an, jednego z niewielu miast gdzie 
zachowano dawne mury obronne, na 
których ścigałem się z Amerykaninem 
na wypożyczonych rowerach. Tam 
odwiedziłem polecane miejsca tury-
styczne, próbowałem lokalnych dań, 
których listę miałem z hotelu. Tam też 
targowałem się na ulicach „Muslim 
Market” schodząc z 400 do 80 juanów 
i prawie zostałem okradziony w auto-
busie. Była to też baza wypadowa dla 
kilku innych miejsc. Stamtąd odwiedzi-

łem Terakotową Armię oraz górę Hua 
(Hua Shan).

Kolejnym punktem było Dengfeng 
z klasztorem Shaolin, gdzie przez kilka 
dni zgłębiałem tajniki treningu kung fu, 
w zamian ucząc młodych wojowników 
angielskiego. W Dengfeng miałem też 
okazję zobaczyć jak żyje chińska rodzi-
na, być na chrześcijańskiej mszy, wspi-
nać się na górę Song (Song shan) z prak-
tykami Tai chi, spróbować smaku żywej 
larwy i malować międzynarodowy słow-
nik na ścianie hostelu.

Stamtąd udałem się do Zhengzhou, 
które było najbliższą stolicą prowincji. 
Chciałem tam przedłużyć wizę, którą 
dostałem na 30 dni. Nie udało się tego 
dokonać ponieważ skończył się termin 
zaproszenia jakie dostałem od organi-
zatora zawodów. Zrezygnowałem więc 
z Zhangye i na podłodze pociągu, po 10 
godzinach podróży dotarłem do Pekinu. 
Stamtąd zdobyłem Mur Chiński, oraz 
złożyłem wizytę w Zakazanym Mieście.

Po kilku dniach w stolicy 13-sto go-
dzinnym lotem dostałem się do Brukseli 
skąd przyleciałem do Polski. Tu okazało 
się, że bagaż z Chin nie doleciał. Na szczę-
ście, znaleziono go… w Berlinie, i jeszcze 
przede mną dotarł kurierem do domu.

Cała podróż była bardzo wartościo-
wym przeżyciem, przydarzyło mi się 
wiele zupełnie nowych sytuacji, z któ-
rymi trzeba było sobie radzić. Mimo to 
byłem gotowy na znacznie więcej niż mi 
się przytrafiło. Chiny to już nie jest dziki 
kraj gdzie ogranicza się ilość dzieci w ro-
dzinie i gdzie wszyscy pracują za miskę 
ryżu. Internet, choć wciąż cenzurowany 
(Google, YouTube, Facebook...) można 
znaleźć prawie wszędzie.

Chcę zachęcić wszystkich do realiza-
cji swoich planów i marzeń. Kiedy pierw-
szy raz powiedziałem sobie, że lecę do 
Chin, nie miałem jeszcze nic konkretne-
go, co pozwoliłoby mi być pewnym tego 
wyjazdu. Zacząłem jednak przyzwy-
czajać się do tej myśli i zauważać coraz 
więcej sytuacji przybliżających mnie do 
realizacji postawionego celu. Nasze cele 
nie powinny być ani zbyt odległe, ani 
zbyt proste. Najlepiej gdy znajdują się 
w zasięgu naszego wzroku. Takie właśnie 
okazały się moje Chiny. 

 
Tomasz Sordyl
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