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A basen rośnie nam jak na drożdżach...
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Generał Bieniek
w oczach innych – 

rozmowa z profesor nadzwyczajną  
dr haB. ewą dyBińską

– jakim studentem był  generał mieczysław Bie-
niek?

– Gorliwym, sumiennym, zdyscyplinowanym, 
odpowiedzialnym, zawsze chętny do wszystkich 
zadań. Skromny, zresztą do dziś taki pozostał. Nie 
pysznił się, że jest wojskowym. Muszę powiedzieć, 
że na pierwszych zajęciach – byłam opiekunem tego 
rocznika – nawet nie wiedziałam, że generał Bieniek 
jest związany z wojskiem, dowiedziałam się o tym 
dopiero na drugich, może trzecich ćwiczeniach. Po-
siadał umiejętność współżycia w grupie, chociaż był 
starszy od swoich kolegów.

– czy wyróżniał się spośród innych np. ce-
chami charakteru, sprawnością fizyczną, zdolnościami przywódczymi?

– Na pewno się wyróżniał m.in. kreatywnością w programach ogniskowych 
na obozie letnim. Do dziś pamiętam, jak zrobił parodię jednego z naszych 
pracowników. (śmiech)  Zorganizował również podczas obozu pokazy sko-
ków spadochronowych do wody, na celność lądowania. Ściągnął z jednostki 
krakowskiej chyba trzy helikoptery i kilku spadochroniarzy. Dla wszystkich stu-
dentów, jak również dla nas, pracowników, było to ciekawe przeżycie. Ożywił 
tym samym i ubarwił zajęcia. Każdy będzie miał w pamięci ten obóz. Chyba 
najwięcej tych jego dobrych działań na rzecz innych studentów, uczelni można 
było zaobserwować właśnie nad Rożnowem, zawsze miał jakieś pomysły. 

– podobno podczas obozu letniego generał Bieniek skacząc ze śmi-
głowca wylądował na spadochronie zaraz obok miejsca, gdzie pani prowa-
dziła zajęcia ze studentami, gdyż nie chciał się spóźnić…

– Zgadza się. Prowadziłam zajęcia i nagle patrzymy, a tu jakiś spadochron 
leci na obóz. Z przekąsem powiedziałam: O, Bieniek leci – jak się później 
okazało, miałam rację. Początkowo byłam przerażona, bo pomyślałam, że spa-
dochroniarz zaraz spadnie na studentów, którzy pływali w wodzie i zaczęłam 
krzyczeć. Z perspektywy czasu było to trochę zabawne, bo lądowanie było 
bardzo precyzyjne i nie zagrażało studentom, ale nikt się tego nie spodziewał. 
Zaraz wszyscy się zlecieli i jak się okazało był to generał Bieniek, który po wy-
lądowaniu popatrzył na zegarek i dodał: Zdążyłem, bo za pięć czwarta zajęcia. 
(śmiech). Już nigdy później nie mieliśmy takich sytuacji na obozie. 

– a jak radził sobie z pływaniem?
– Pamiętam, że jak zobaczyłam go pierwszy raz w wodzie to ręce zała-

małam. Oczywiście utrzymywał się na wodzie, pokonywał kolejne metry, ale 
takim… swoim sposobem. Zobaczyłam jak pływa żabką i pomyślałam wtedy, 
że jeśli nie nauczę go dobrze pływać, to nie będę dobrym nauczycielem pły-
wania. Strasznie się przykładałam. Generał Bieniek nadrobił zaległości i zaczął 
poprawnie pływać technicznie, tak jak oczekiwaliśmy tego od wszystkich stu-
dentów.

– jak czuje się pani z myślą, że ludzie tacy jak generał Bieniek, zajmują-
cy wysokie i ważne stanowiska, są absolwentami naszej Uczelni?

– Jestem zaszczycona. Zawsze się chwalę tym, że generał Bieniek był 
moim studentem, chociaż wiele osób nie chce uwierzyć, że on mając za sobą 
szkołę wojskową trafił i na naszą uczelnię. Wpisał się w historię naszej AWF 
i jakby nie było elementem jego życiorysu jest ukończenie tej naszej krakow-
skiej uczelni, którą wydaje mi się wspomina dobrze i mile.

– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Paulina Janowiec-Kapłon

Drodzy Czytelnicy!

C  hoć roku kalendarzowego po-
zostało nam niewiele, to ten 

 akademicki wszak niedawno się za-
czął. W numerze zatem wspomnimy 
m.in. ważne, zwłaszcza dla studentów 
pierwszego roku, wydarzenia jak inau-
guracja roku akademickiego czy cie-
szący się dużą popularnością coroczny 
Bal Piórnika. Spoglądając na spis treści 
znajdziecie rubryki już Wam znane – Z 
życia akademika czy Kluby dla studenta, 
które na stałe zagościły w naszym kwar-

talniku oraz wiele innych, mam nadzieję ciekawych, tekstów.
Z cyklu Znani absolwenci rozmowa z niezwykłym człowie-

kiem, generałem Mieczysławem Bieńkiem, pełniącym od kil-
ku tygodni funkcję Zastępcy Dowódcy Strategicznego NATO. 
O jego pracy, sportowych zainteresowaniach, skokach spado-
chronowych i studiowaniu na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie przeczytacie w artykule Od AWF do NATO. 
Sporo miejsca poświęciliśmy również na sportowe sukcesy 
naszych studentów i pracowników, a zachęcając do lektury 
powiem tylko, że mamy się czym, a właściwie kim pochwalić.

Tradycyjnie już zachęcam do współpracy, zarówno tych 
nowych, jak i nieco starszych żaków. Swoje pomysły, uwa-
gi, spostrzeżenia wysyłajcie na nasz adres mailowy podany 
w stopce. 

Biuletyn rektora akademii wychowania fizycznego  
im. Bronisława czecha w krakowie
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Puls AWF Z życia uczelni

– jak wyglądała sytuacja z na-
borem na studia na rok akademicki 
2010/2011, czy nie występuje spadek 
zainteresowania naszą Uczelnią?

– Rzeczywiście, stopniowo jest za-
uważalny spadek liczby kandydatów na 
studia, ale dotyczy to większości uczel-
ni. Z roku na rok, na jedno miejsce 
przypada mniej kandydatów niż w la-
tach poprzednich. Można wymienić 
dwie przyczyny tego zjawiska. Jedną 
jest na pewno niż demograficzny, na-
tomiast drugą – ciągle zwiększająca się 
konkurencja. Co jakiś czas krakowskie 

uczelnie uruchamiają kierunki studiów, które do tej pory były tylko naszą  
specjalnością. Na Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęto kształcenie 
na kierunku turystyka. Również na Uniwersytecie Pedagogicznym ten 
kierunek ma zostać uruchomiony. Studia na fizjoterapii można również 
podjąć na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowskiej Akademii lub 
w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. tak więc konkurencja 
jest coraz większa, a kandydatów coraz mniej. Na szczęście udaje się 
nam z tej sytuacji wyjść obronną ręką. 

– który z kierunków prowadzonych w naszej Uczelni jest najchęt-
niej wybierany przez młodych ludzi? 

– Najchętniej wybieranymi kierunkami są fizjoterapia oraz turystyka 
i rekreacja. Wychowanie fizyczne jest nieco mniej oblegane. W latach 
poprzednich zdarzało się, że na kierunki  fizjoterapię oraz turystkę i re-
kreację mieliśmy około ośmiu chętnych na jedno miejsce. W tym roku 
na te właśnie kierunki na jedno miejsce przypadało około czterech osób. 
Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to co roku na jedno miejsce mamy 
około dwóch kandydatów. trzeba jednak pamiętać, że różna jest ilość 
miejsc na poszczególne kierunki.

– z którym z kierunków wiąże pan największą przyszłość, który 
z nich daje największe możliwości pracy?

– Uważam, że teraz w ogóle jest trudno znaleźć zatrudnienie. Wy-
daje mi się, że największe możliwości na znalezienie dobrej pracy mają 
studenci turystyki i rekreacji. Widoczny jest dynamiczny rozwój turystyki 
nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce, co na pewno daje duże moż-
liwości zatrudnienia właśnie absolwentom tego kierunku. Jeśli chodzi 
o wychowanie fizyczne, to duża liczba absolwentów powoduje, że ry-
nek pracy powoli się zapełnia. Również studenci fizjoterapii mają czę-
sto spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia w placówkach służby 
zdrowia.     

– nie uważa pan, że system kwalifikowania studentów na studia 
uzupełniające magisterskie, na kierunek wychowania fizycznego, nie 
jest do końca obiektywny?

– trzeba przyznać, że była to trochę niefortunna decyzja Rady Wy-
działu Wychowania Fizycznego i Sportu. Nie wprowadzono żadnego 
egzaminu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia, a o przyjęciu 
kandydata decydowała jedynie średnia ocen uzyskanych na studiach 
licencjackich.      

– co przemawiało za tym, żeby kwalifikować studentów na drugi 
stopień studiów jedynie na podstawie średniej ocen uzyskanych na 
studiach pierwszego stopnia? 

– Obawialiśmy się trochę tego, że jeśli będą egzaminy wstępne to 
kandydaci wybiorą uczelnie, które nie przeprowadzają takich egza-
minów. Jednocześnie zapomniano o tym, że w mniejszych szkołach, 

w mniejszych miejscowościach łatwiej jest – oczywiście teoretycznie – 
uzyskać wyższą średnią ocen.

– czy w tej sytuacji planowane są jakieś zmiany?
– Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu zweryfikowała tę 

decyzję i od przyszłego roku na studia drugiego stopnia na kierunek wy-
chowania fizycznego będzie już przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny. 

– skąd wziął się pomysł na wprowadzenie nowego kierunku stu-
diów podyplomowych z dziennikarstwa sportowego i rzecznictwa 
prasowego?

– Inicjatorem tego pomysłu był redaktor Janusz Kozioł. On również 
jest odpowiedzialny, za opracowanie szczegółowego programu kształce-
nia przyszłych dziennikarzy oraz dobór odpowiedniej kadry, która będzie 
kształcić studentów tego kierunku. Uważam, że studia są bardzo ciekawe 
i mam nadzieję, że będą się one cieszyły dużym zainteresowaniem.  

– czy w najbliższym czasie władze Uczelni myślą o otwarciu no-
wych kierunków?

– W tym roku nie udało się nam niestety uruchomić kierunku sport, 
ale na pewno uda się to zrobić od przyszłego roku akademickiego. 
W kolejnych latach myślimy też o wprowadzeniu trzech całkiem no-
wych kierunków: terapii zajęciowej, ratownictwa medycznego i zarzą-
dzania. Prowadzone są również rozmowy z władzami Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w kwestii uruchomienia studiów między-
uczelnianych o profilu nauczycielskim. Nauczyciel po takich studiach 
uzyskałby uprawnienia do nauczania zarówno wychowania fizycznego, 
jak i biologii. Na razie są to rozmowy wstępne. Mam jednak nadzieję, 
że przyniosą one pozytywny skutek i w 2012 roku będziemy mogli taki 
właśnie kierunek uruchomić.

– na terenie akademii wychowania fizycznego cały czas trwają 
prace budowlane. na kiedy planowane jest ich zakończenie?

– Cieszy mnie, że w takim tempie prowadzona jest budowa krytej 
pływalni z zapleczem dydaktycznym i obiektami do odnowy biologicz-
nej. Jeśli dalsze prace będą w dalszym ciągu przebiegać bez zakłóceń 
to powinniśmy się tam wprowadzić na wiosnę 2012 roku. Oprócz tego 
udało się dokonać termomodernizacji domu studenckiego nr 3. Nieste-
ty jego wnętrze wymaga całkowitej przebudowy, ponieważ nie spełnia 
wymogów przepisów przeciwpożarowych. Mam nadzieję, że uda się 
nam zakończyć prace do końca obecnego roku akademickiego, choć na 
pewno nie będzie to łatwe. 

– jakie cele chciałby pan zrealizować w najbliższym czasie?     
– Mamy kilka projektów, które chcielibyśmy wcielić w życie. W przy-

padku uzyskania dofinansowania planujemy wybudowanie na terenie 
naszego kampusu krytego lodowiska z halą do szermierki. W tym roku 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej otrzymał pierwszą kategorię naukową, 
a Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu drugą. Są to najlepsze wyni-
ki wśród wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Utrzy-
manie tak wysokiej kategorii naukowej i poziomu kształcenia jest dla 
nas bardzo istotne. Kiedy przejmowałem obowiązki rektora, w rankingu 
AWF-ów nasza Uczelnia znajdowała się na ostatnim miejscu. Obecnie 
znajdujemy się na miejscu czwartym i także powoli pniemy się do góry. 
Chciałbym tę tendencję utrzymać. Nie ukrywam, że naszą Uczelnię cze-
kają trudne czasy ze względów finansowych. Z roku na rok obniżana jest 
dotacja stacjonarna z ministerstwa. Będziemy musieli zmniejszać koszty 
kształcenia. Niestety oszczędnościowa polityka może być dotkliwa dla 
wielu osób. Ważne jest żeby utrzymać jakość kształcenia, a przy okazji 
te oszczędności poczynić. taki jest wymóg czasu…

rozmawiał  Hubert Kuczera

Trzy nowe kierunki: terapia zajęciowa,
ratownictwo medyczne i zarządzanie

rozmowa z rektorem profesorem nadzwyczajnym dr hab. andrzejem klimkiem
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Z życia uczelni

Jak co roku z początkiem październi-
ka rozpoczyna się kolejny rok akademicki, 
który i tym razem na pewno przyniesie nam 
wiele niezapomnianych wrażeń związanych 
z życiem Uczelni. 

W tym sezonie uroczysta Inauguracja 
Roku Akademickiego 2010/2011 zaplano-
wana została na dzień 7 października (tj.: 
czwartek) i tradycyjnie poprzedzała ją prze-
widziana również na ten sam dzień uroczy-
sta Msza Święta. Została odprawiona, jak co 
roku, w kościele pod wezwaniem św. Judy 
tadeusza. Rozpoczęła się punktualnie o go-
dzinie 9:00, a jej główną intencją było oczy-
wiście pomyślne przeżycie kolejnego roku 
akademickiego przez wszystkie osoby zwią-
zane z Akademią Wychowania Fizycznego. 

Właściwa inauguracja miała miejsce 
w Auli, w budynku głównym naszej Akademii. 
Uroczyste rozpoczęcie zainicjował odśpiewa-
ny wspólnie przez studentów wraz z władza-
mi uczelni oraz zaproszonymi gośćmi hymn 
państwowy. Potem głos zabrał Rektor naszej 
Uczelni prof. nadzw. dr hab. Andrzej Klimek, 
tym samym otwierając nowy rok akademicki. 

Nie obyło się rzecz jasna bez immatry-
kulacji studentów pierwszego roku, czyli ofi-
cjalnego przyjęcia ich do grona studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Kra-

kowie. Zaszczyt ten jak zwykle przypadł 
w udziale nielicznym wybranym, którzy 
wraz z gratulacjami z rąk samego Rektora, 
otrzymali swój pierwszy indeks. By dodatko-
wo uczcić to wydarzenie odśpiewany został 
hymn braci studenckiej Gaudeamus Igitur, 
a zatem – radujmy się więc! 

Głos zabrał również Michał Podsiadły, 
przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorzą-
du Studenckiego, który winszował nowemu 
pokoleniu studentów wstąpienia w nasze 
szeregi. Następnie przystąpiono do uroczy-
stych promocji doktorskich oraz habilitacji 
pracowników naszej Akademii, których 
było blisko dwadzieścia. Zarówno nowym 
studentom, jak i stałym pracownikom z no-
wymi tytułami naukowymi składamy naj-
szczersze gratulacje!

Podczas tej corocznej uroczystości nie 
mogło zabraknąć uhonorowania za wybitne 
osiągnięcia najlepszych sportowców, w tym 
m.in. Grzegorza Sudoła za zdobycie wice-
mistrzostwa europy w chodzie na 50 km 
w Barcelonie. Podczas wspominania najlep-

szych nie zostali też pominięci najzdolniejsi 
pracownicy naszej Uczelni, jak również jej 
wybitni studenci. 

Władze Uczelni pamiętały również 
o tych, którzy opuścili jej szeregi w ubie-
głym roku, odchodząc na emeryturę. Pod-
czas uroczystości wręczone zostały byłym 
pracownikom okolicznościowe adresy 
wraz z podziękowaniami za serce włożone 
w pracę w murach naszej Akademii. Na ko-
niec miał miejsce wykład inauguracyjny pt.: 
„Czy walka z dopingiem to walka z wiatra-
kami?” wygłoszony przez dr hab. Zbigniewa 
Szygułę. Pewne jest, że zmusił on uczestni-
ków inauguracji do refleksji nad postępem 
w sporcie. 

Cała impreza miała właściwy dla naszej 
Uczelni charakter humoru przeplatanego 
z patosem właściwym dla tego typu uro-
czystości. Zwieńczeniem inauguracji była 
odśpiewana przez wszystkich zebranych na 
koniec Gaude Mater Polonia. A zatem rok 
akademicki 2010/2011 uważamy za otwar-
ty! (BF)

Uroczyste rozpoczęcie zmagań
z nauką 2010/2011

immatrykulacja studentów
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wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. zbi-
gniew szyguła
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Sylwetki

– jak rozpoczęła się pana przygoda ze spor-
tem?

– Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się 
w czwartej klasie szkoły podstawowej. Pamiętam, 
że co roku na Dzień Dziecka były organizowane 
biegi, podczas których zawsze byłem w pierwszej 
trójce. te moje pierwsze, małe sukcesy, zachęciły 
mnie do zapisania się do sekcji lekkoatletycznej. 
Natomiast moja przygoda z chodem sportowym 
rozpoczęła się całkowicie przypadkowo. Podczas 
jednego ze zgrupowań zabłądziliśmy. Byliśmy tak 
potwornie zmęczeni, że nie mięliśmy siły już dalej 
biec. Dlatego zaczęliśmy się ścigać, który z nas bę-
dzie szybciej szedł. Okazało się, że szedłem szyb-
ciej od swoich kolegów i trener zaproponował mi, 
abym spróbował swoich sił w chodzie sportowym. 
Bardzo byłem z tego niezadowolony. Ale jak się 
później okazało była to bardzo trafiona decyzja.         

– czy według pana chód sportowy jest 
w polsce dyscypliną popularną?

– Gdyby mi ktoś zadał to pytanie piętnaście lat 
temu, to powiedziałbym, że nie. Na pewno duży 
wpływ na wzrost popularności tej dyscypliny w na-
szym kraju miały sukcesy Roberta Korzeniowskie-
go. Wydaje mi się, że obecnie jest to dość popular-
ny sport w Polsce.

– czuje się pan następcą roberta korze-
niowskiego?

– Na dzień dzisiejszy, nie. Robert jest ikoną 
nie tylko chodu sportowego, ale także polskiego 
sportu. Do Roberta dużo mi jeszcze brakuje pod 
względem sportowym, jak i medialnym, wizerun-
kowym. Jest on sportowcem ogromnie rozpozna-
walnym. Ja obecnie jestem na etapie budowania 
swojego wizerunku sportowego. Cieszę się, że 
z coraz lepszym skutkiem. Staram się w wielu rze-
czach wzorować na Robercie. to jest duże obcią-
żenie psychiczne, jeśli ktoś cię „namaści” następcą 
Roberta, bo wiadomo, że wtedy cały czas będziesz 
do niego porównywany. 

– czy jako medalista wielu imprez odczuwa 
pan jakąś popularność z tym związaną? jest pan 
rozpoznawany na ulicy?

– Muszę przyznać, że jestem coraz bardziej 
rozpoznawalny. Pomaga mi w tym oznakowany 
samochód, który dostałem od swojego sponso-
ra firmy Farma Projekt z Krakowa. Czasami, gdy 
stoję, gdzieś na światłach, to ludzie wykonują 
w moją stronę miłe gesty. Moja rozpoznawalność 
jest na pewno zdecydowanie większa niż przed 

Sukces smakuj.e
zdecydowanie lepiej. 

Rozmowa z wicemistrzem Europy z Barcelony, Grzegorzem Sudołem

Mistrzostwami europy w Barcelonie. Fajnie jest 
być popularnym, aczkolwiek czasami jest to bar-
dzo uciążliwe, bo dla każdego trzeba znaleźć czas 
(dziennikarzy, sponsorów, kibiców), ale jeśli te spo-
tkania są zaplanowane, to zawsze znajdę trochę 
wolnego czasu. 

– co ma największy wpływ na sukces w cho-
dzie sportowym?

– Myślę, że przede wszystkim konsekwencja, 
systematyczność i upór w dążeniu do celu. Nie bez 
znaczenia jest też wiek. Wytrzymałość ma swoje 
apogeum w wieku 30 – 35 lat.. Dlatego każdy cho-
dziarz musi cierpliwie czekać, aż nadejdą jego naj-
lepsze lata. Dla mnie ten najlepszy okres wiekowy 
właśnie się rozpoczął.

– Gdyby nie lekkoatletyka to…? 
– Muszę przyznać szczerze, że raczej nie wi-

dzę się w innym sporcie niż chód. Gdyby nie chód, 
to myślę, że może biegi długie, na pewno któraś 
z wytrzymałościowych konkurencji lekkoatletycz-
nych. Poza tym kiedyś jeździłem na gokartach, 
bardzo pociągała mnie motoryzacja. Osobiście je-
stem dużym fanem Roberta Kubicy. Bardzo lubię 
oglądać wyścigi F1. 

– znajduje pan czas na inne sporty poza lek-
koatletyką?

– Lubię czasami pograć w piłkę koszykową 
albo tenisa. Często, ze znajomymi wychodzimy na 
kręgle lub bilarda po to, żeby się rozerwać i od-
prężyć.

– co pana bardziej motywuje do dalszej pra-
cy porażka, czy sukces?

– Zdecydowanie sukces! Sukces smakuje zde-
cydowanie lepiej i daje dodatkową motywację do 
dalszej pracy. Jest potwierdzeniem, że droga, którą 
się idzie, została dobrze obrana. Porażka w moim  
przypadku nastręcza mi wątpliwości, a jeżeli poja-
wiają się wątpliwości, to wtedy nie jestem w stanie 
do końca skupić się na swojej pracy, treningu.  

– stracił pan kiedyś wiarę we własne siły 
i chciał zrezygnować z uprawiania sportu?

– Owszem były takie momenty. Szczególnie nie 
najlepiej wspominam rok 2005, a dokładnie start 
w Mistrzostwach Świata w Helsinkach, gdzie zo-
stałem zdyskwalifikowany. Bardzo mnie ta dyskwa-
lifikacja zabolała, szedłem przecież po medal, na 
trzecim miejscu. Pamiętam, że po tej dyskwalifikacji 
usiadłem na krawężniku i płakałem jak dziecko. Po 
starcie w Helsinkach  rozpoczęło się pasmo takich 
małych niepowodzeń, które ciągle podcinały mi 

skrzydła. Pojawił się wtedy we mnie duży żal, nie 
tylko do sędziów, ale całego świata, życia. Jednak 
dzięki wsparciu najbliższych doszedłem do wniosku, 
że nie warto się poddawać i trzeba walczyć dalej.

– Lubi pan wyzwania?
– Oczywiście.
– co do tej pory dla pana było największym 

wyzwaniem sportowym?
– Zdobycie medalu na dużej imprezie spor-

towej. Zawsze znajdowałem się tuż za podium, 
na piątym, siódmym miejscu. Dlatego chciałem 
w końcu wszystkim udowodnić, ale przede wszyst-
kim sobie, że stać mnie na to, żeby stanąć na po-
dium, na międzynarodowej imprezie. I w końcu 
się udało, w Barcelonie.  

– co chciałby pan jeszcze osiągnąć?
– Głównym celem do którego dążę, jest zdoby-

cie medalu na IO w Londynie. Czułbym się wtedy 
w jakiś sposób spełniony, przynajmniej sportowo. 
Nie ukrywam, że chciałbym usłyszeć w Londynie 
Mazurka Dąbrowskiego. Natomiast takim celem 
pozasportowym, jest otwarcie i obrona doktoratu.   

– jak udaje się połączyć obowiązki zawodni-
ka z pracą na uczelni?

– Dzięki pomocy pana prof. edwarda Mleczki, 
jak również moich współpracowników mogę sobie 
tak ułożyć program pracy, żeby nie kolidował on 
z treningami. Za co jestem bardzo im wdzięczny. 
Silnym oparciem dla mnie jest  również mój klub 
AZS AWF Kraków, który cały czas mnie wspiera 
i na który zawszę mogę liczyć.     

– czy ma pan jakąś wizję na życie po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej?

– Oczywiście. Jestem już trenerem w AZS 
AWF Kraków, mam „pod sobą” kilku zawodników. 
trenerska droga jest mi bardzo bliska i chciałbym 
się dalej w tym kierunku rozwijać. Skończyłem 
również marketing sportowy, dlatego chciałbym 
spróbować swoich sił również w tym zawodzie. Je-
stem też właścicielem firmy GMG Sport, która ma 
swoją siedzibę na AWF-ie. Jednym ze sposobów 
dalszego rozwoju może być również podjęcie pra-
cy w jednej z firm, które mnie sponsorują. Mam 
tu na myśli firmę Farma Projekt z Krakowa oraz 
firmę Action.S.A. Swoją przyszłość wiążę również 
z uczelnią, chciałbym zrobić doktorat, może kiedyś 
habilitację. Staram się ciągle mieć otwarty umysł 
i jak najwięcej z niego korzystać. 

– dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

– Ja również dziękuję.  

     rozmawiał  Hubert Kuczera
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Badminton to dyscyplina, która ma 
dwa oblicza. Z jednej strony można ją 
uprawiać rekreacyjnie, z drugiej zaś 
wyczynowo, czego dowodem jest za-
kwalifikowanie jej do programu igrzysk 
olimpijskich w 1992 roku.

tu warto zacytować słowa Michała 
Żaka z Katedry teorii i Metodyki Gier 
Sportowych i Rekreacyjnych: „traktując 
badmintona wyczynowo sprawisz, że 
stanie się on sportem wysoko kwalifi-
kowanym, wymagającym od zawodni-
ka wysokiego poziomu motorycznego, 
a przede wszystkim osiągnięcie maksy-
malnej mocy anaerobowej, koordynacji 
ruchowej i wydolności całego organi-
zmu. Badminton jest dyscypliną dyna-
miczną, a zarazem bardzo interesującą, 
w której wygrywa ten, kto wykaże się 
lepszą precyzją uderzeń, dobrym cza-
sem reakcji, sprytem oraz odpowiednią 
wytrzymałością.”

W telewizji badminton wygląda 
jak lekka, przyjemna i niemęcząca gra. 
Żadnych głośnych krzyków przy od-
biciach, żadnego dalekiego biegania. 
tymczasem okazuje się, że tenisista 
w ciągu meczu przebiega ok. 3, 5 km, 
a osoba grająca w badmintona dwa razy 
więcej. Wszystko przez tempo gry – 
badmintoniści odbijają lotkę średnio co 
dwie sekundy, a tenisiści co cztery. Jedna 
wymiana w tenisie to (średnio) 3, 4 od-
bicia, w badmintonie – aż 13,5! Do tego 
dochodzi jeszcze jedna ważna informa-
cja – lotka po uderzeniu może osiągnąć 
prędkość nawet 300 km/h – tenisowe 
serwy wydają się być przy tym wykony-
wane w żółwim tempie. Kiedy więc ktoś 
zechce namówić Was na lekką partyjkę 
badmintona – dobrze się zastanówcie.

Dawno temu na partyjkę dał się 
namówić nasz kolega z AWF, Hubert 
Pączek i tak zaczęła się jego przygo-
da z badmintonem. Wrzesień 2010 
był dla Huberta niezwykle szczęśliwy, 
bowiem w parze z Wojciechem Szku-
dlarczykiem zdobył brązowy medal 
na Akademickich Mistrzostwach Świa-
ta w Taipei.

– po pierwsze gratulujemy brązo-
wego medalu na amŚ. w parze z woj-
ciechem szkudlarczykiem sprawiliście 
ogromną niespodziankę, a przecież 
specjalizujesz się w grze pojedyn-
czej…

– Dziękuję. tak specjalizuję się 
w grze pojedynczej, w której również 
grałem na AMŚ. Przegrałem w ćwierćfi-
nale w trzech setach z, jak się później 
okazało, zwycięzcą całych mistrzostw. 
to, że grałem z Wojtkiem było spowo-
dowane brakiem jeszcze jednego za-
wodnika, który z przyczyn zdrowotnych 
nie mógł pojechać na mistrzostwa. Grało 
nam się bardzo dobrze, co było widać 
po osiągniętym sukcesie. Był to jedyny 
medal, jaki udało się zdobyć dla europy. 
Reszta krążków powędrowała do Azji.

– na jakim etapie obecnego sezo-
nu jesteś w tej chwili?

– Obecnie przygotowuję się do Dru-
żynowych Mistrzostw europy, które od-
będą się w lutym w Holandii, a wcze-
śniej odbędą się mistrzostwa Polski, na 
których chciałbym powtórzyć wynik 
z roku ubiegłego, czyli srebrny medal 
bądź wygrać mistrzostwa i zdobyć tytuł 
mistrzowski.

– czy ciężko jest pogodzić granie 
na wysokim poziomie i studia?

– trenowanie, granie i studiowanie 
- wszystko da się pogodzić jak się tyl-
ko chce. AWF jest uczelnią, która jest 
przyjazna dla sportowców. Posiadam 
ItS, więc jest łatwiej, prowadzący są 
wyrozumiali, w związku z czym daję 
radę to wszystko pogodzić, choć muszę 
przyznać – nie jest łatwo.

– w czym tkwi problem, że bad-
minton nie jest tak popularną dyscy-
pliną jak chociażby tenis?

– Wydaje mi się, że ogromny wpływ 
na popularność sportu mają media. 
Badminton niestety nie jest medial-
ny, w związku z tym ciężko o dobrych 
sponsorów. Nie ma żadnych transmisji 
z zawodów, a jak są, to bardzo krótkie. 
Z roku na rok i tak jest lepiej pod tym 
względem. Coraz więcej osób interesuje 

się badmintonem szczególnie na pozio-
mie amatorskim. Powoli staje się popu-
larny. Większość ludzi również myśli, że 
jest to bardzo łatwy i niemęczący sport. 
Jednak po spróbowaniu, zmieniają zda-
nie. Wbrew pozorom badminton jest 
bardzo ciężkim sportem wymagającym 
przygotowania kondycyjnego, koordy-
nacyjnego i siłowego. Kto nie spróbuje, 
ten nie będzie wiedział.

rozmawiali  
Michał Siąkała i Szymon Żurawiecki

Student AWF
z Medalem
Mistrzostw Świata 
– rozmowa z Hubertem Pączkiem

fot. Michał Żak

fot. Michał Żak

hubert pączek (20 styczeń 1982)

jest wychowankiem azs aGh kraków. jest ak-
tualnym członkiem pierwszej kadry narodowej 
w badmintonie. jego sukcesy w tym roku to:
– wicemistrzostwo polski seniorów w bad-

mintonie
– srebrny medal drużynowych mistrzostw eu-

ropy
– brązowy medal akademickich mistrzostw 

Świata
– złoty medal mistrzostw polski klubów azs
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rozmowa z krzysztofem Lipeckim, piłkarzem pierwszoligowego 
kolejarza stróże oraz absolwentem studiów doktoranckich w awf 
kraków.

– pana kariera piłkarska to stopniowy awans na coraz to wyższy 
szczebel, grał pan m. in. w Garbarni, później w hutniku, w Górni-
ku wieliczka, motorze. Teraz występy w pierwszoligowym kolejarzu 
stróże. czuje się pan spełniony jako piłkarz? czy może są myśli, że 
da się coś jeszcze więcej osiągnąć?

– Zgadza się, mój awans sportowy przebiegał stopniowo od IV-
ligowej Garbarni do pierwszoligowych drużyn takich jak Stal Stalowa 
Wola, Motor Lublin aż do obecnej, czyli Kolejarza Stróże. Czy czuje się 
spełniony? W pewnym stopniu tak, gdyż kiedy rozpoczynałem swoją 
przygodę z piłką, marzyłem o występach na poziomie I ligi czy ekstrakla-
sy. to pierwsze mi się udało spełnić, natomiast wystąpić w ekstraklasie 
nie było mi dane i już raczej nie będzie… Obecnie  mam już swoje lata 
(29) i raczej myślę o łączeniu grania w piłkę z pracą, niż o dalszym roz-
woju piłkarskim i liczeniu na pracodawcę z ekstraklasy.

– czyli gra w ekstraklasie to takie niespełnione marzenie?  
– Wyrosłem już z marzeń na temat gry w ekstraklasie i również obecnie 
w życiu mam nieco inne cele, lecz gdyby się taka szansa pojawiła, by-
łoby to raczej zaspokojeniem własnych ambicji i dopełnieniem swojej 
piłkarskiej przygody.

– czym różni się gra w i lidze od tej w niższych ligach?
– Przede wszystkim tym, że im wyższa liga tym drużyna posiada 

bardziej wyrównanych zawodników, tzn. w składzie I-ligowej drużyny 
ciężko spotkać zawodników „słabych”, którzy odbiegają poziomem 
umiejętności od pozostałych, natomiast w niższych ligach zazwyczaj 
gra kliku doświadczonych piłkarzy (z przeszłością często ekstraklasową), 
którzy kierują grą i jest też kilku, którzy odbiegają od nich poziomem 
i są tylko od „przeszkadzania”. Różnica jest również w kulturze gry, im 
wyższa liga tym mniej brutalnych fauli - zawodnicy po prostu bardziej 
szanują swoje zdrowie.

– co skłoniło pana do podjęcia studiów doktoranckich? 
– Studia na AWF dawały mi wiele satysfakcji. Już od najmłodszych lat 

wiedziałem, że sport to moja pasja i dlatego właśnie zdecydowałem się na 
ten rodzaj studiów. Muszę przyznać, że studiowanie sprawiało mi wiele 
radości, a jednocześnie przychodziło mi z dużą łatwością - gdyż robiłem 
właśnie to, co lubiłem. Ukończyłem dwa kierunki studiów (wychowanie 
fizyczne i fizjoterapię) z wynikiem bardzo dobrym, a praktycznie nie od-
czułem, kiedy. Uznałem, że warto, oprócz doskonalenia sportowego roz-
wijać się także naukowo i stąd decyzja o studiach doktoranckich.

– mało jest w polsce zawodników z tytułem doktora. jest to za-
pewne powód do dumy. koledzy panu nie zazdroszczą?

– Jest to na pewno powód do dumy, ale jakoś specjalnie się z tym 
nie obnoszę, że posiadam ten tytuł. Na boisku i w szatni jestem dla 
nich przede wszystkim kolegą z drużyny, a nie panem doktorem. Czy 
zazdroszczą? – myślę, że nie, raczej doceniają wysiłek i wkład pracy, jaki 
kosztował mnie, aby uzyskać ten tytuł. traktują to bardziej humorystycz-
nie i tuż po obronie pracy niekiedy zwracają się do mnie „doktor”.

– jak zawodnik pierwszoligowy łączył treningi, mecze i sprawy 
studenckie? Był czas na naukę?

– Na szczęście jestem po obronie pracy i odpoczywam już od spraw 
studenckich i nauki. Problem łączenia gry na pierwszoligowym pozio-

mie z nauką pojawił się, kiedy byłem już na studiach doktoranckich. Nie 
był to wieki kłopot, bowiem zajęcia odbywały się tylko raz w tygodniu 
(środy) i jakoś udawało się to pogodzić z treningami, które zazwyczaj 
były w ten dzień po południu. Gorzej było na studiach magisterskich, 
gdzie zajęcia odbywały się codziennie, a treningów na poziomie 3 ligi 
nie było wiele mniej niż teraz. Wtedy, na szczęście, należał mi się indy-
widualny tok studiów za osiągnięcia w nauce i dzięki temu udało się to 
także pogodzić.

– zajmuje się pan nie tylko grą w piłkę, ale również pasjonuje 
„trenerką”. proszę przypomnieć, jakie uprawnienia już pan zdobył?

– Podczas studiów ukończyłem specjalizację trenerską i uzyskałem 
tytuł trenera II klasy piłki nożnej. Następnie pracowałem z młodzieżą 
w S.P.M.t.S. Hutnik Kraków oraz w Reprezentacji MZPN. W październiku 
ubiegłego roku rozpocząłem kurs na trenera I klasy piłki nożnej w Szkole 
trenerów przy AWF w Warszawie, który w maju bieżącego roku ukończy-
łem, uzyskując tytuł trenera I Klasy Piłki Nożnej z licencją UeFA/A. tytuł 
ten uprawnia mnie do prowadzenia zespołu na poziomie II ligi polskiej.

– Bycie trenerem to taki pomysł na przyszłość? sporo polskich 
piłkarzy zapomina o tym, że kariera nie trwa wiecznie i potem trzeba 
inaczej spojrzeć na życie. pan, jak widać, myśli przyszłościowo i roz-
bratu z piłką nie planuje.

– Zgadza się, wiecznie się w piłkę nie będzie grało. Jak już mówiłem 
wcześniej, piłka jest moją pasją i chciałbym jak najdłużej przy niej po-
zostać, niekoniecznie w roli zawodnika, ale może kiedyś i trenera – stąd 
właśnie pomysł doskonalenia się w tym kierunku. Wiem jednocześnie, 
jak ciężki i stresujący jest to zawód. Znacznie spokojniejsza jest praca na 
uczelni wyższej, do której drogę otworzył mi właśnie doktorat. Jeszcze 
nie wiem, ale pewnie niedługo trzeba będzie zdecydować, którą drogę 
wybrać - trenerkę czy pracę naukową. Idealnie dla mnie by było te dwie 
rzeczy pogodzić, ale życie pokaże jak będzie.

– który z trenerów zapadł panu najbardziej w pamięci? jest ktoś, 
kto jest dla pana takim trenerskim autorytetem?

– Miałem przyjemność pracować z wieloma trenerami - nawet ostat-
nio liczyliśmy z kolegami przez ilu trenerów byliśmy prowadzeni w piłce 
seniorskiej i ja naliczyłem 17. Każdy trener jest inny, ma inny warsz-
tat, ale od każdego można było czegoś się nauczyć, coś wyciągnąć do 
swojej przyszłej pracy trenerskiej. Najbardziej pozytywnie wspominam 
jednak współpracę z trenerem Jackiem Zielińskim (w Siarce tarnobrzeg), 
niedawno zwolnionym z Lecha Poznań oraz Robertem Kasperczykiem 
(w Hutniku Kraków oraz Górniku Wieliczka) obecnie trenerem Podbe-
skidzia Bielsko-Biała. Uważam ich za bardzo dobrych fachowców. 

– czym się pan zajmuje poza boiskiem? jest może jakieś wyjątko-
we hobby? jak spędza pan czas po treningach?

– Przyznam szczerze, że gra w piłkę pochłania mi tyle czasu, iż na ja-
kieś specjalne hobby już go nie starcza. Oczywiście są okresy mniejszego 
natężenia treningów, czy urlopów - wówczas bardzo chętnie uprawiam 
inne sporty - narciarstwo, windsurfing, a także turystykę pieszą. Jednak 
bardzo się cieszę, że piłka nożna to zarazem moja pasja, a przy okazji 
zawód. 

– dziękujemy za rozmowę, gratulujemy tytułu doktora i życzymy 
sukcesów w dalszej karierze.

– Dziękuję.

Rozmawiali: Szymon Żurawiecki i Michał Siąkała

Piłkarski 
profesor 
z tytułem 
doktora
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Generał broni dr mieczysław Bieniek (ur. 19 
czerwca 1951 r.) służbę wojskową rozpoczął 
w 1969 r. jako podchorąży wyższej szkoły 
oficerskiej wojsk zmechanizowanych we 
wrocławiu. w 1981 roku po ukończeniu 
akademii sztabu Generalnego wp został 
skierowany do 6 dywizji powietrzno-desan-
towej w krakowie. w latach 1990–1991 do-
wodził polskim kontyngentem wojskowym 
onz w syrii, następnie służył w dowództwie 
krakowskiego okręgu wojskowego. w roku 
1993 został obserwatorem w polskiej misji 
pokojowej onz w saharze zachodniej. po 
powrocie w 1994 r. dowodził 6 Brygadą de-
santowo-szturmową w krakowie. w 1995 
r. ukończył studia podyplomowe w królew-
skiej akademii studiów obronnych w wiel-
kiej Brytanii. w roku 1996 został mianowa-
ny na stopień generała brygady. w latach 
1998–1999 dowodził Brygadą nordycko-
polską sfor w Bośni i hercegowinie. po 
powrocie z Bośni pracował w sztabie kryzy-
sowym ds. konfliktu Bałkańskiego. w 1999 
r. został wyznaczony na stanowisko szefa 
pionu szkolenia i Ćwiczeń kwatery Głównej 
sojuszniczych sił zbrojnych naTo w euro-
pie (shape) w mons. w roku 2002 objął 
stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy 
3 międzynarodowego korpusu armijnego 
w Turcji. Generał Bieniek jest pierwszym 
polskim oficerem, który objął tak wysokie 
stanowisko dowódcze w naTo. w 2004 r. 
dowodził wielonarodową dywizją sił sta-
bilizacyjnych w iraku. 31 stycznia 2006 r. 
uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych na 
akademii obrany narodowej w specjalno-
ści bezpieczeństwo międzynarodowe. od 
marca do października 2007 roku zajmował 
stanowisko doradcy szefa sztabu ana w is-
lamskiej republice afganistanu. według mi-
nisterstwa obrony narodowej jest jednym 
z najbardziej dynamicznych i najlepiej wy-
szkolonych polskich dowódców, o wielkich 
zasługach w integracji sił zbrojnych z naTo 
oraz wybitnym specjalistą od działań po-
wietrzno-desantowych i specjalnych.

źródło: www.mon.gov.pl

Generał mieczysław Bieniek to czło-
wiek nietuzinkowy, o niezwykle boga-
tej przeszłości. sportowiec, wielbiciel 
skoków spadochronowych, wojskowy, 
wybitny dowódca. od kilkunastu tygo-
dni pełni funkcję zastępcy dowódcy 
strategicznego naTo ds. Transformacji 
w sojuszniczym dowództwie Transfor-
macyjnym naTo w norfolk w amery-
kańskim stanie wirginia. To wyróżnie-
nie dla polski, która jest szóstym krajem 
ze stanowiskiem tego szczebla prze-
widzianego dla generała posiadające-
go cztery gwiazdki. wcześniej jedynie 
amerykanie, Brytyjczycy, niemcy, fran-
cuzi i włosi pełnili w naTo tak wysokie 
funkcje. mamy się więc czym pochwa-
lić, tym bardziej, że gen. mieczysław 
Bieniek jest… absolwentem naszej 
alma mater. 

Zatem z generałem M. Bieńkiem 
o studiowaniu, niecodziennym lądowa-
niu w Rożnowie i jego największej pasji, 
jaką są skoki na spadochronie.

 – jest pan absolwentem wyższej 
szkoły oficerskiej wojsk zmechanizo-
wanych we wrocławiu. co spowodowa-
ło, że po jej ukończeniu zdecydował się 
pan na studia na krakowskiej akademii 
wychowania fizycznego?

– Można powiedzieć, że uprawiałem 
sport od zawsze. Przez wiele lat najpierw 
amatorsko, później wyczynowo – spado-
chroniarstwo. Interesowała mnie również 
lekka atletyka, sporty zręcznościowe, 
gimnastyka i te swoje zainteresowania 
kontynuowałem będąc już oficerem. By-
łem kilka lat w kadrze narodowej Wojska 
Polskiego w skokach spadochronowych, 
a kiedy zostałem dowódcą, Szefem Szta-
bu Batalionu Powietrzno-Desantowego 
często grywałem w tenisa z prof. Kazimie-
rzem Chojnackim, który ukierunkował 
moje zainteresowania. Zaproponował, 
doradził, abym uprawiając sport posze-
rzył moją wiedzę o wiadomości dotyczą-
ce funkcjonowania organizmu człowieka, 
fizjologii, anatomii, dynamiki, mechaniki 
ruchu itd., itd. W związku z powyższym 
zdecydowałem się pójść na Akademię 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
na studia zaoczne, które ukończyłem 
w 1989 roku.

– czy pozostały w pamięci do dnia 
dzisiejszego jakieś szczególne wyda-

Od AWF dO NAtO
wywiad z Gen. mieczysławem Bieńkiem

rzenia z czasów studenckich związane 
z naszą uczelnią?

– Życie akademickie jest zawsze 
barwne, chociaż na studiach zaocznych 
program zajęć jest ułożony trochę inaczej 
niż na dziennych. Niemniej w obozach 
wodnych czy narciarskich, jako studenci 
studiów zaocznych, mieliśmy obowiązek 
uczestniczyć tak samo, jak studenci stu-
diujący w trybie dziennym. 

Pamiętam, jak spóźniłem się na 
obóz wodny, ponieważ prowadziłem 
jednocześnie ćwiczenia w Bieszcza-
dach, a warunkiem zaliczenia obozu 
było uczestnictwo w nim. Jednodniowe, 
bądź dwudniowe spóźnienie było jesz-
cze wybaczalne, ale już trzydniowe nie 
za bardzo. W związku z powyższym po-
stanowiłem przylecieć śmigłowcem pro-
sto z ćwiczeń w Bieszczadach. Okazało 
się jednak, że nie mogliśmy wylądować 
w Rożnowie śmigłowcem, ponieważ nie 
było odpowiedniego miejsca. Wyskoczy-
liśmy więc na spadochronach, skacząc 
prosto do wody, tuż przy brzegu, gdzie 
pani dr (dziś już prof. nadzw. dr hab.) 
ewa Dybińska prowadziła zajęcia ze stu-
dentami. Wzbudziłem ogólną sensację 
i oczywiście początkowo niezadowole-
nie ówczesnego rektora Adama Klimka. 
Później jednak stwierdzono, iż dobrze, 
że pojawiłem się na czas. 

– jaki przedmiot sprawiał panu naj-
większą przyjemność, czym najbardziej 
się pan interesował?

– Wszystkie przedmioty sprawiały mi 
ogromną przyjemność. Powiem szczerze, 
że choć anatomia i biochemia to przed-
mioty bardzo trudne, to dawały mi dużą 
satysfakcję. Oczywiście przedmiotami, 
których również uczyłem się z wielką 
przyjemnością były: lekka atletyka, gim-
nastyka, teoria sportu.

– podejmując studia na krakowskiej 
awf lub też będąc już studentem zasta-
nawiał się pan nad karierą zawodową 
jako nauczyciel?

– Studiując na AWF-ie byłem już 
w stopniu majora, oficerem po Akademii 
Sztabu Generalnego, co wyznaczyło głów-
ny kierunek mojego dalszego rozwoju jako 
oficera. Natomiast AWF traktowałem jako 
uzupełnienie mojej wiedzy ogólnej, wiedzy 
sportowej i jako fajny epizod w moim życiu, 
gdzie miałem możliwość poznania ludzi 
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z innego środowiska, niekoniecznie wojsko-
wego. Ludzi o różnych zainteresowaniach, 
też niekoniecznie sportowych. Uważam, że 
był to bardzo dobry ruch z mojej strony, iż 
zdecydowałem się na tego typu studia.

– Zatem studia na AWF okazały się 
pomocne w karierze wojskowej?

– tak, ja kończyłem studia o kierunku 
nauczycielskim, a każda praca z ludźmi 
to pewien rodzaj pedagogiki. Myślę, że 
AWF również ukierunkował mnie w taki 
właśnie sposób. M.in. psychologia, którą 
mieliśmy z prof. Januszem Zdebskim, to 
przecież ważny przedmiot i przydatny 
w mojej pracy jako przyszłego dowódcy.

– Uważa pan, że awf jest dobrą dro-
gą do wojska? czy dla studenta, który 
myśli o takiej przyszłości, a nie jest w tym 
momencie w żaden sposób z wojskiem 
związany, awf to dobry kierunek? 

– Ja uważam, że sprawność fizyczna jest 
bardzo ważna, a ludzie na AWF idą z myślą 
o ruchu, utrzymywaniu sprawności fizycznej 
i kondycji, nie tylko na kierunku nauczyciel-
skim. Są to cechy bardzo istotne w służbie 
wojskowej i sądzę, że absolwenci AWF, 

którzy myślą o służbie wojskowej mogą 
rozpatrywać ją nie tylko w tym kierunku, że 
uczyliby żołnierzy wychowania fizycznego 
czy zachowania kondycji, ale również mogą 
robić później inne specjalizacje, kształcąc się 
w wybranych dziedzinach. Mamy przecież 
wiele przykładów na to, że nasi studenci, 
absolwenci AWF pracują w zupełnie od-

miennych zawodach, są biznesmenami, 
znamy też paru aktorów… Marcin Daniec 
jest przecież absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie.

– czy mimo tak aktywnego trybu ży-
cia, zajmowanych wysokich stanowisk 
kierowniczych znajduje pan czas na 
sportowe zainteresowania? 

– tak. Sport jest bardzo dobrym wy-
znacznikiem kontaktów towarzyskich. 
A studia na Akademii Wychowania Fi-
zycznego nauczyły mnie słuchać swojego 

ciała i rozumieć pewne jego funkcje ży-
ciowe. Wiem, że proces starzenia można 
przejść godnie, ale i zdrowo, tylko należy 
w sposób dobry się do tego przygotować. 
Należy utrzymywać odpowiedni poziom 
kondycji fizycznej, dozując taką dawkę 
obciążeń, aby sobie nie zaszkodzić i wy-
strzegać się kontuzji. 

Odpukać (śmiech) mając ponad 
3200 oddanych skoków nie miałem 
jeszcze złamanej nogi czy uszkodzenia 
kręgów szyjnych, piersiowych lub innych 
kontuzji, które zdarzają się bardzo czę-
sto skoczkom. Nigdy też nie miałem żad-
nej operacji na kolana, ale wiąże się to 
z tym, że trenując, uprawiając różne dys-
cypliny sportowe, staram się utrzymywać 
wagę w normie i oczywiście prowadzić 
zdrowy tryb życia, dobrze odżywiać, nie 
za dużo alkoholu, a papierosów w ogóle 
nie palę.

– kontynuuje pan w jakiś sposób te 
bakcyle, które zostały zaszczepione na 
awf?

– Ja traktuje sport jako część mojego 
życia, uzupełnienie jego treści. Choć nie 
wypełnia mojego życia to stanowi jego 
bardzo ważną część. Uprawiam wszystkie 
możliwe sporty, a najbardziej lubię wciąż 
spadochroniarstwo, tenis, snowboard, 
kitesurfing, windsurfing czy narciarstwo, 
które doskonaliłem właśnie na AWF. Cho-
ciaż obecnie od kilku lat jeżdżę tylko na 
snowboardzie, co prawda ku wielkiemu 
utrapieniu mojej żony (śmiech). Pływam 
na deskach windsurfingowych i aktywnie 
skaczę. 

– a pamięta pan swój pierwszy skok?
– tak niezupełnie… jeszcze nie zdą-

żyłem się wystraszyć, a już wszystko się 
otworzyło (śmiech). Był to skok na linie 
w 1969 roku. Jedno mogę powiedzieć 
na pewno, że za każdym razem oddając 
skok na spadochronie emocje są duże. to 
nie jest tak, że mając ponad 3000 skoków, 
wchodzi się do samolotu czy śmigłowca, 

od kilku lat gen. m. Bieniek jeździ na snowboardzie, ku, jak mówi, wielkiemu utrapieniu swojej 
żony.

Wyskoczyliśmy więc na spadochronach, skacząc prosto do 
wody, tuż przy brzegu, gdzie pani dr (dziś już profesor) Ewa 
Dybińska prowadziła zajęcia ze studentami.

źródło: sekcjaspadochronowa-wawel.krakow.pl źródło: militaryphotos.net źródło: Paweł Piotrowski/AG
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wyskakuje się i nie czuje żadnych emo-
cji. emocje zawsze występują. Człowiek 
zdrowy, w pełni świadomy, zdaje sobie 
sprawę z tego, że jest to sport bardzo faj-
ny, ale niebezpieczny, zresztą jak każdy 
sport, który jest w przestrzeni, a w którym 
nie zachowuje się pewnych warunków.

– czy wśród tylu oddanych skoków 
zdarzyły się sytuacje niebezpieczne,  
nieprzewidziane?

– tak miałem 14 awaryjnych otwarć 
spadochronu zapasowego, w tym jeden 
taki bardzo trudny przypadek na Mi-
strzostwach Wojska Polskiego na Bło-
niach Krakowskich, gdzie po napełnieniu 
się czaszy spadochronu zapasowego do 
ziemi miałem jakieś 80-90 m, czyli tak 
licząc… 1,5 sekundy. Gdyby napełniła 
się później, to dzisiaj na pewno byśmy 
nie rozmawiali.

– pełnił pan swoją służbę wojsko-
wą m.in. w syrii, Bośni i hercegowinie, 
iraku jako dowódca wielonarodowej 
dywizji, czy w afganistanie w ostatnim 
czasie. czy któraś z misji zapadła panu 
szczególnie w pamięci? z którym z wy-
mienionych przeze mnie miejsc wiąże 
się najwięcej przeżyć?

– Wymieniła tu pani wiele moich misji, 
które pełniłem poza granicami kraju, ale 
najtrudniejszą był Irak, gdzie weszliśmy 
po krwawym okresie dyktatury Saddama 
Husajna 2003-2004. Miałem przyjem-
ność dowodzić dywizją wielonarodową 
złożoną z 24 narodowości. W Iraku spę-
dziłem ponad 8 miesięcy. W tym właśnie 
kraju czekało nas najwięcej wyzwań. 

Początkowo, była to operacja bardzo 
łagodna, później jednak przerodziła się 
w operację bojową. Kiedy w Iraku wybu-
chła wojna domowa, wtrącili się do tego 
Kurdowie, a w późniejszym etapie Al-Ka-
ida. Był to bardzo ciężki okres i dowodząc 
ponad dwunastoma tysiącami żołnierzy 
z 24 krajów było mi bardzo ciężko wy-
konywać wszystkie zadania, ponosząc jak 
najmniejsze straty we własnych ludziach. 
Jednocześnie musieliśmy pamiętać o tym, 
że chroniliśmy ludność iracką, że musie-
liśmy wprowadzić podbudowę, pomagać 
administracji irackiej w odbudowie tego 
kraju, szkolić nową armię iracką i policję. 
to wszystko było bardzo skomplikowane 
i wyczerpujące, ale sądzę, że te doświad-
czenia pomogły mi w mojej dalszej karie-
rze zawodowej.

– czy można powiedzieć, że po po-
wrocie do kraju z takiej misji pozostają 
miłe wspomnienia?

  – Oczywiście, że tak. Chociażby 
fakt, że miejsce mojego stanowiska dowo-
dzenia znajdowało się w stolicy starożyt-
nego świata, w Babilonie. Przez 8 miesię-
cy otwierając oczy codziennie widziałem 
tę historię, Sumerów, którzy wymyślili ko-
ło, wiszące ogrody, starożytne mury Ba-
bilonii. Wszystko skłaniało do przemyśleń 
i refleksji, i było jednym z takich przyjem-
niejszych przeżyć. 

Na pewno też nie zapomnę jak to, 
co zrobiliśmy w Iraku,  spowodowało, że 
tamtejsza ludność była nam naprawdę 

źródło: www.informacjeusa.com źródło: www.wiadomosci.onet.pl źródło: www.military-quotes.com
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dobrym przykładem. Dzięki jego działa-
niom Kraków dzisiaj jest cały. Nie użył 
siły artylerii lotnictwa, które zniszczyłoby 
miasto, tylko go po prostu obszedł, po-
zwalając w ten sposób wyjść garnizonowi 
niemieckiemu z Krakowa podczas II woj-
ny światowej. Wymienione przeze mnie 
osoby to ludzie, którzy zapisali się w hi-
storii wojskowości. 

Mamy również wielkich Polaków, 
wspominając choćby Jana Pawła II czy 
Fryderyka Chopina, czyli niezwykłych 
ludzi, których zna cały świat. Z których 
jesteśmy dumni będąc gdziekolwiek na 
Zachodzie. 

– często pan podróżuje, wyjeżdża. 
jak rodzina wytrzymuje to napięcie i ry-
zyko towarzyszące pańskiemu życiu, 
pań skiej pracy?

– Moja żona jest wspaniałą kobietą, 
jest również związana ze sportem, kiedyś 
uprawiała kajakarstwo. Jako dziewczynka 
spotykała się na zawodach z panią ewą 
Dybińską. Razem startowały m.in. na 
Malcie. Mamy synów, którzy również są 
w armii, w siłach specjalnych.

Żona oczywiście bardzo przeżywa to 
wszystko, niemniej jednak pogodziła się 
z tym trybem życia. Często towarzyszy mi 
w moich misjach – tych pokojowych. Była 
ze mną w turcji, Belgii, Wielkiej Brytanii 
i mam nadzieję, że wybierze się ze mną 
do Stanów Zjednoczonych, chociaż na 
kilka miesięcy. 

Sylwetki

Miałem 14 awaryjnych otwarć spadochronu zapasowego, 
w tym jeden taki, gdzie do ziemi pozostało 80-90 m, czyli tak 
licząc… 1,5 sekundy. 

wdzięczna zarówno wtedy, kiedy  wyko-
nywaliśmy swoje zadania, jak i gdy wyjeż-
dżaliśmy. Uśmiech na twarzach kobiet czy 
dzieci, w podziękowaniu za to co robili-
śmy… było to dla nas coś wyjątkowego.  

– jakie cechy charakteru musi mieć 
człowiek, który pełni tak ważne funkcje 
kierownicze? 

– trzeba przede wszystkim być sobą. 
trzeba mieć poczucie swojej własnej war-
tości, opartej na tym, że przeszło się po-
szczególne szczeble kariery zawodowej, 
zdobyło się określone wykształcenie, ma 
się siłę woli, charakteru i zdolność do po-
dejmowania decyzji, ale przede wszyst-
kim zdolność do pracy z ludźmi. Umiejęt-
ność oceniania ludzi, współpraca z nimi, 
korzystanie z mądrości zespołu, bo pra-
ca w wojsku to praca zespołowa. Nawet 
najbardziej tęgie umysły, bez względu na 
siłę charakteru, nie mogą nic uczynić bez 
wsparcia zespołu. Otaczanie się ludźmi, 
którzy są bardzo wartościowi, wyławia-
nie talentów spośród całego zespołu. 
Kreowanie najlepszych, a jednocześnie 
pomaganie nieco słabszym, którzy nie 
nadążają to jest taka cecha liderów i przy-
wódców, która powinna charakteryzować 
ludzi mających zamiar kierować dużymi 
zespołami, albo wykonującymi jakieś ol-
brzymie zadania. 

– jest pan autorytetem dla wielu lu-
dzi, a czy ma pan jakiś swój wzorzec do 
naśladowania?

– Mam ich wiele, jeśli chodzi o spra-
wy zawodowe. Jesteśmy patriotami, Pola-
kami i nie możemy zapominać, że twór-
cą Państwa Polskiego, które powstało po 
123 latach zaborów był Józef Piłsudski, 
który był genialnym strategiem, jeśli cho-
dzi o politykę, doskonałym taktykiem, 
jeśli chodzi o wojsko. Bitwa warszawska 
jest m.in. takim przykładem niesamo-
witego zmysłu taktycznego i silnej woli 
Naczelnika Państwa Polskiego, który wła-
śnie otaczał się dobrymi ludźmi, dobrymi 
wykonawcami. 

Inni stratedzy to oczywiście Sun tzu, 
który już dwa tysiące lat przed naszą erą 
wymyślił zasady sztuki i strategii wojennej, 
które są aktualne do dzisiaj: koncentracja 
siły i środków, rozpoznanie nieprzyjacie-
la, logistyka, zaskoczenie. Do dzisiaj są 
przecież ważne –  czas, przestrzeń i siły. 
(Czas zawsze się liczy w podjęciu decyzji 
i jej wykonaniu; przestrzeń, którą trzeba 
pokonać, aby wejść na terytorium prze-
ciwnika lub bronić swego własnego; siły, 
którymi dysponujemy). 

Kontynuując dalej to historia najnow-
sza. eisenhower – genialny strateg i wyko-
nawca olbrzymich operacji. Oczywiście 
nie możemy pominąć tych ze wschodu 
jak np. Marszałek Żukow. Koniew też jest 

Gen. broni mieczysław Bieniek obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy sojuszniczego dowództwa 
Transformacji

– w lipcu został pan wyznaczony 
na zastępcę dowódcy strategicznego 
naTo, we wrześniu objął pan stanowi-
sko i wyjechał do stanów. czy możemy 
jednak liczyć, że mimo wyjazdu z na-
szego kraju odda pan jeszcze jakiś skok 
nad krakowem? 

– W Krakowie, jeszcze będąc studen-
tem AWF-u, skakaliśmy na stadion spor-

towy AWF na otwarcie różnego rodzaju 
zawodów lub tak po prostu, bez okazji. 
8-krotnie, oczywiście za zgodą Ruchu 
Powietrznego oraz władz Krakowa, wy-
skoczyłem na Rynek Krakowski. Bez ze-
zwolenia nie wolno skakać nad miastem, 
ponieważ skoki spadochronowe wiążą 
się z przestrzenią powietrzną, a nie uzy-
skanie zgody na nie, jest aktem piractwa 
powietrznego. 

Kilka dni przed objęciem stanowiska 
oddałem ostatni skok przed wyjazdem, 
wspólnie z moją grupą wyczynową, której 
jestem prezesem od 25 lat, z wysokości 
6000 m, z samolotu CASA nad lotniskiem 
Muchowiec w Katowicach, ponieważ na-
sze, krakowskie było po prostu mokre. 
Obiecuję jednak, że wyskoczę jeszcze 
nie raz nad Krakowem i nad AWFem być 
może też…

– dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

                              rozmawiała 
Paulina Janowiec-Kapłon
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Turystyka

Jesień to pora dla włóczykijów. Wyła-
żą tacy z ciemnych kątów i zaułków mia-
sta, by z wielkim plecakiem, pobrzękują-
cym szklaną zawartością – szukać gór.

Postanowiliśmy zebrać mocną grupę 
takich indywiduów i razem sprawdzić 
co słychać w Beskidzie Żywieckim. 

Bladym świtem na przystanek pod 
AWF-em zaczęły napływać objuczone 
stada studentów. Czatowali na tram-
waj, który zdołałby wszystkich pomie-
ścić i zawieźć na miejsce zbiórki. Pro-
ces upychania w tramwaju, jak potem 
w pociągu – obył się bez ofiar. trady-
cyjnie już pociąg stał się miejscem śpie-
wów i swawoli. W momencie powstały 
też profesjonalne punkty gastronomicz-
ne, oferujące kanapkę z pasztetem lub 
też kanapkę z piwem. 

Rajcza przywitała nas piękną po-
godą i dobrze zaopatrzonym sklepem. 
Wielkie plecaki zostały dopakowane do 
granic wytrzymałości superpodwójnych 
szwów. Nic to, że ciężkie – ważne, że 
zawartość raduje serce. 

Radość wzrastała z każdym kro-
kiem, bowiem trasa okazała się łatwa, 
dodatkowo obfitowała w piękne widoki 
i liczne przerwy. Słowem, dla każdego 
coś miłego. Nieco inaczej kształtowała 
się krzywa zadowolenia w grupie, któ-
ra wybrała trudniejszą trasę. Wzrastała 
wprost proporcjonalnie do długości 
płaskiego odcinka, malała gwałtownie, 
gdy tylko na horyzoncie pojawiało się 
obiecujące, strome podejście. 

Studenci AWF niejednokrotnie wy-
kazywali swój hart ducha, ciała i umy-
słu, gdy przyszło stoczyć walkę z wyso-
kością, pogodą i ciężarem aluminium 
w plecaku; także i tym razem, godnie 
znosząc przeciwności losu, obie grupy 
wieczorową porą zawitały do bacówki 
na Rycerzowej. Bacówka miała podob-
no swojego rycerza, który wzorem pier-
wotnych beskidzkich Indian – mieszkał 
w tipi, a rozłożył je sobie przed schro-
niskiem. Ponieważ rycerz lubił się włó-
czyć po okolicznych lasach, tipi często 
stało puste. Mieliśmy szczęście, tak było 
i tym razem. Usiedliśmy w środku, wo-
kół wesoło płonącej czołówki i gawę-
dziliśmy o życiu. Czekaliśmy na owego 
rycerza, jednak bezskutecznie. Może 
się zgubił?

Obawa o wytrzymałość schroniska, 
malująca się na twarzach gospodarzy, 
szybko została zastąpiona przez uśmiech, 
gdy „rozkręciliśmy” dobrą imprezę. 
trwała ona do późnych godzin nocnych. 
Gitary, bębny, coraz bardziej zdarte od 
śpiewu gardła, brak prądu po 22, zastą-
pione rozbieganym światłem czołówek 
i przede wszystkim – włóczykije z AWF. 
Atmosfera zbudowała się sama.

Poranek przywitał nas mgłą i wia-
trem, dzielnie jednak opuściliśmy go-
ścinne progi bacówki. Czekała nas długa 
droga do kolejnego schroniska. Niektó-
rym było lżej o kilka puszek w plecaku, 
innym było ciężej o nieprzespaną noc. 
Nie poddaliśmy się, do schroniska na 
Rajczy dotarliśmy w komplecie, zdrowi, 
cali, choć ubłoceni. 

Pogoda próbowała pomieszać nam 
szyki i uniemożliwić zapalenie ogni-
ska. Deszcz postraszył, ale ogień zapło-
nął i wspomagani przez schroniskową 
kuchnię – zaserwowaliśmy włóczykijom 
kiełbaski. Cieszyły się one szalonym po-
wodzeniem już pierwszego dnia rajdu; 
zostały skonsumowane na zimno. No 
cóż…na zdrowie. 

tradycyjne przyśpiewki, tańce lu-
dowe i pieśni okolicznościowe trwały 
pół nocy. Przyłączali się ludzie, którzy 
zawitali do schroniska krótko po nas. 
Rano gospodarz zdradził nam w tajem-
nicy, że takiej imprezy w tym schronisku 

jeszcze nie widział. Uznaliśmy zgodnie, 
że to dobrze. Ciężko było opuszczać to 
sympatyczne miejsce…Nie było jednak 
wyboru, pociąg ma taką właściwość, 
że nigdy nie czeka, choć zawsze się 
spóźnia. Dotarliśmy do Zwardonia po 
południu, zdążyliśmy na szczęście pod-
budować swoje morale wizytą w skle-
pie nieopodal dworca. Pani kasjerka 
była prawdopodobnie obdarzona ko-
smiczną inteligencją, albowiem w ciągu 
pół godziny zdążyła obsłużyć 60 osób, 
z astronomiczną prędkością wbijając na 
kasę ceny. Jaka szkoda, że takie rzeczy 
zdarzają się tylko w Zwardoniu.

Wesoły pociąg, dudniący bębnami 
dowiózł nas do Krakowa. Na płycie 
dworca odbyło się tradycyjne pożegna-
nie i… o nie, to naprawdę koniec??

Obiecujemy, że to się jeszcze po-
wtórzy! Mamy dla Was kilka propozy-
cji, a także jedną niespodziankę, która 
na razie jest tajemnicą.  

Pewne jest to, że na wiosnę znów 
ruszamy w góry! Na wszystkich zain-
teresowanych pomocą w organizacji 
czekamy na dyżurach w naszym Kole 
(pokój 2, w podziemiu, pawilon IV).

Wypatrujcie także plakatów, infor-
mujących o slajdowiskach i kolejnych 
wyjazdach, zaglądajcie na nasze fo-
rum…www.awfkrkpttk.adresforum.pl 
w tym roku wiele będzie się działo.  

PŚ

Bajka o bezbłędnym 
rycerzu i kosmicznej 

kasjerce
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Dni 4-7 listopada w Krakowie upłynęły 
pod znakiem targów Książki. Awansowa-
ły one do roli „największej krajowej im-
prezy branży wydawniczo-księgarskiej”. 
W tym roku wzięło w nich udział 450 
wydawców i prawie 400 autorów. tego-
roczne targi pobiły rekord frekwencji: 
pojawiło się na nich ponad 30 tys. osób. 
Organizatorzy zapewnili odwiedzającym 
wiele atrakcji. Między innymi odbyła się 
światowa premiera książki Normana Da-
viesa „Zaginione królestwa”. Wielu auto-
rów jak zwykle podpisywało swoje książ-
ki oraz zapraszało na spotkania autorskie, 
które cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Ciekawym pomysłem była ak-
cja „Napisz książkę z Hertą Mueller”. Do-
słownie każdy mógł dopisać jedno zdanie 
do książki rozpoczętej przez zeszłoroczną 
noblistkę słowami: „Muzykanci grają na 
drzewach”. Każdy też mógł złożyć podpis 
pod wymyślonym przez siebie zdaniem. 
Z kolei w akcji „Książka za książkę”, or-
ganizowanej od 5 lat wraz z „Gazetą Wy-
borczą”, udało się zebrać ponad 4 tys. 
woluminów. W zamian za przyniesione 
na targi niepotrzebne już książki ofiaro-
dawcy otrzymywali kupony rabatowe na 
zakup nowych. Zebrane książki zostaną 
przekazane do krakowskich bibliotek.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także spotkania branżowe, na których 
dyskutowano m.in. o prawie autorskim 

XiV Targi książki w krakowie
ciekawostki. nowa forma książki

Bożena Siwiec-Kurczab

w czasach digitalizacji i o opodatkowa-
niu książek, a także na temat nowej formy 
książki czyli e-booków. Czy nowe tech-
nologie wyprą tradycyjną książkę? 

e-booki można czytać na różnych 
urządzeniach. Najbardziej popularnym 
i najmniej wygodnym jest komputer 
czy laptop. Wielu ludzi czyta e-booki 
na swoich urządzeniach przenośnych: 
smartfonach, iPhone, osobistych orga-
nizerach. Czytanie na małym ekranie 
nie jest wygodne, ale za to można wy-
korzystać na nie każdą wolną chwilę. 
Producenci wyszli naprzeciw potrzebom 
czytelników książek elektronicznych. Na 
Krakowskich targach Książki zaprezen-
towali najnowsze czytniki e-booków, 
które pozwalają na wgranie do małego 
urządzenia (wielkości połówki laptopa) 
nawet kilku tysięcy pozycji książkowych. 
Zaprezentowano wiele modeli takich 
czytników. Duży ich wybór pozwala do-
stosować urządzenie do aktualnych po-
trzeb czytelnika, jego preferencji, stylu, 
a nawet osobowości. Niektóre z nich są 
jednocześnie odtwarzaczami multime-
dialnymi. Można je użyć do słuchania 
muzyki, oglądania filmów czy też zdjęć. 
Czasem mają też wbudowane Wi-Fi  
i przeglądarki internetowe. Niektóre 
czytniki (w zależności od zastosowa-
nych technologii) pozwalają na surfowa-
nie i pobieranie e-książek z internetu. 
Czytniki są wyposażone w różne ekrany 
przeznaczone do czytania w ciemności, 
czy też w pełnym słońcu.

Wiadomo jest jednak nie od dziś, 
że oczy bardziej się męczą podczas pa-
trzenie na ekran, niż na kartkę papieru. 
Dlatego w nowych czytnikach e-booków 
zastosowano technologię, dzięki której 
czytana strona ma wygląd zupełnie taki, 
jak kartka książki czy strona z gazety. 
ekran w technologii e-papieru jest nie do 
pokonania, jeśli chodzi o wygodę czyta-
nia: jest kontrastowy, dobrze widoczny 
i nie męczy wzroku podobnie jak zwykły 
papier. Jest to nowa technologia, która 
bardzo szybko zdobywa popularność, 
jednak ze względu na cenę, nie jest do-
stępna dla każdego. Czytniki wyposażo-
ne w ekran z e-papieru, to dedykowane 
urządzenia przeznaczone wyłącznie do 
czytania. Dodatkowe funkcje, zainstalo-
wane w niektórych modelach (obsługa 
internetu, text-to-speech, notatki) są re-
alizowane znacznie gorzej niż w kompu-
terach. W porównaniu z nimi, e-czytniki 

oferują niewielkie możliwości. Mają tylko 
jedną przewagę: przyjazny dla oczu wy-
świetlacz, na którym można czytać bez 
zmęczenia przez wiele godzin.

Internet również wychodzi do czytel-
ników z propozycją e-księgarni, czy też 
e-bibliotek. takie elektroniczne książki 
z pewnością nie stanowią realnego za-
grożenia dla tradycyjnej literatury, gdyż 
zawsze książka w ręku będzie stanowiła 
lepsze rozwiązanie, niż trzymanie elektro-
nicznego czytnika. Jak na razie do „prze-
wracania” strony wciąż musimy używać 
klawiszy, kursora myszy czy też rysika do 
czytników. I choć trwa to ułamki sekund, 
to klikanie myszą czy też naciskanie kla-
wisza na klawiaturze dodatkowo prze-
rywa nasz stan skupienia i koncentracji, 
które powinny krążyć wokół czytanego 
tekstu. Oczywiście nic nie zastąpi też pa-
pieru i zapachu książki.

Warto jednak ułatwić sobie życie 
i tylko w pewnych momentach sięgać po 
czytniki pozwalające przeglądać tysiące 
książek skumulowanych w jednym, ma-
łym urządzeniu, które można zabrać ze 
sobą w podróż lub na długi wyjazd za 
granicę. Z roku na rok nowoczesna me-
toda czytania książek czy prasy zyskuje 
coraz więcej zwolenników. Innowacyjne 
rozwiązania są coraz śmielsze i nawet nie 
możemy przewidzieć, co jeszcze wymy-
ślą ludzie, aby ułatwić i uprzyjemnić życie 
innych osób. tego typu propozycje trafią 
przede wszystkim do tych, którzy cenią 
sobie komfort pracy i odpoczynku, a tak-
że do tych, którzy podążając za modą 
spragnieni są nowoczesnych sprzętów 
i technologicznych nowinek.czytnik e-booków z możliwością odtwarzania 

filmow i muzyki

czytnik e-booków z ekranem z e-papieru
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polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do 
zbiorów Biblioteki Gł. awf.

zachęcamy również do korzystania z pełnego wykazu no-
wości, dostępnego na stronie internetowej http:// biblio teka.awf. 
krakow.pl  (link: nowości w zbiorach)

•	 Czarnowska Małgorzata: angielski dla żeglarzy. – Warszawa, 
2010. – 190 [1] s.

 Jest to podręcznik do nauki specyficznego języka używanego 
w żeglarstwie. Język angielski podczas żeglowania jest uży-
wany na każdym kroku: przy odbieraniu prognozy pogody, 
podczas komunikowania się przez radio, używane są anglo-
języczne pomoce nawigacyjne. Do książki dołączona jest pły-
ta, na której znajdują się materiały dźwiękowe, dodatkowo 
wspomagające naukę. Na końcu książki znajduje się słownik 
angielsko-polski i polsko-angielski ze słownictwem związanym 
z żeglarstwem.

•	 Czajewski Jacek: astronawigacja dla żeglarzy. – Warszawa, 
2010. – 123 s.

 Książka przeznaczona jest dla tych żeglarzy, którzy chcą być nie-
zależni od GPS-ów, map elektronicznych i wszystkich elektro-
nicznych systemów nawigacyjnych. Jest podręcznikiem dla tych 
hobbystów, którzy chcą wyznaczać pozycję ze słońca czy gwiazd 
i chcą być niezależni od systemu, który robi to automatycznie.

•	 Kowalczyk Stanisław: elementy filozofii i teologii sportu. – Lu-
blin, 2010. – 246 s.

 W książce podjęty został temat refleksji filozoficznej nad spor-
tem. Składa się z pięciu części: ontologia sportu, społeczny wy-
miar sportu, etyka sportu, estetyka sportu, teologia sportu.

•	 Szubert Andrzej, Hosoda Yoshiharu: aikido nishio. – Poznań, 
2010. – 125 s.

 Książka opisuje historię japońskiej sztuki samoobrony, omawia 
techniki i chwyty stosowane w Aikido, ćwiczenia podstawowe 
i zaawansowane, strój do ćwiczeń, zawiera liczne wskazówki 
i podpowiedzi. Naukę ułatwiają zdjęcia i rysunki, które pozwa-
lają na łatwiejsze korzystanie z książki.

•	 Paiva Aleksander, Słowek Sebastian: jiu-jitsu Brazylijskie. – Po-
znań, 2010. – 126 s.

 W książce opisana została historia Brazylijskiego Jiu-Jitsu, które-
go korzenie sięgają dwóch tysięcy lat. Omówione zostały liczne 
techniki i chwyty, ćwiczenia podstawowe i zaawansowane, strój 
do ćwiczeń. Zdjęcia i rysunki znajdujące się w książce pozwala-
ją na samodzielna naukę najbardziej skutecznej sztuki walki na 
świecie.

•	 Zarzeczny Andrzej: karate tradycyjne. – Poznań, 2010. –  
126 s.

 Jest to praktyczna książka omawiająca historię, techniki i chwy-
ty stosowane w karate, ćwiczenia podstawowe i zaawansowa-
ne, strój do ćwiczeń, liczne wskazówki i podpowiedzi. Zdjęcia 
i rysunki znajdujące się w książce ułatwiają samodzielna naukę 

sztuki walki, która prowadzi nie tylko do osiągnięcia perfekcji 
w walce, ale również kształtuje charakter.

•	 Himmel Michaela, Ockel Renate: joga w każdym wieku. – War-
szawa, 2010. – 136 s.

 W książce opisano korzyści jakie przynosi regularne prakty-
kowanie jogi. Przedstawiony w książce styl jogi jest wskazany 
zwłaszcza dla osób zaczynających trening w późniejszym wieku. 
Opisane zostały układy ćwiczeń i jakie akcesoria potrzebne są 
do praktykowania jogi oraz efekty jakie daje trening jogi.

•	 Rożek Michał: krakowska katedra na wawelu. – Kraków, 2010. 
– 353 [2] s.

 Książka opisuje dzieje Katedry Krakowskiej na Wawelu, która na-
leży do pierwszych zabytków Polski i jest skarbnicą znakomitych 
dzieł sztuki oraz jest miejscem, gdzie spoczywają królowie pol-
scy. Historia Katedry jest opowiedziana z dużą liczbą szczegó-
łów z cytatami z literatury przedmiotu. Jest to przewodnik, który 
pozwala nie tylko na poznawanie Katedry, ale służy również do 
poznania ducha narodu polskiego. Opisy wzbogacone są liczny-
mi zdjęciami znajdującymi się w tekście.

•	 Leksykon krajów świata / red. Marta Kręgiel-Benedyk. – Po-
znań, 2010. – 732 [8] s.

 Jest to publikacja, która w encyklopedyczny sposób, na podsta-
wie najnowszych zweryfikowanych danych, opisuje 220 krajów 
świata i terytoriów zależnych. Jest to kompendium wiedzy na te-
mat aktualnego stanu państw i poziomu życia ich społeczeństw, 
znajdują się tutaj podstawowe informacje na temat położenia, 
ustroju i administracji, szczegółowe statystyki ludnościowe i go-
spodarcze, a także dane dotyczące szkolnictwa, opieki zdrowot-
nej czy wydatków na zbrojenia. Leksykon jest rezultatem współ-
pracy z wydawnictwem encyklopedia Britannica.

•	 torbus tomasz: zamki krzyżackie. – Wrocław, 2010. – 270 s.

 W albumie zaprezentowano 40 zamków krzyżackich z północ-
no-wschodniej części Polski. W książce znalazły się zarówno 
te, które przetrwały do czasów obecnych w postaci okazałych 
budowli, jak również w postaci ruin. Opisana została historia, 
architektura zamków w języku polskim i niemieckim. 

•	 Bieszk Janusz: zamki państwa krzyżackiego w polsce. – War-
szawa, 2010. – 416 s.

 Jest to kompendium wiedzy o zamkach krzyżackich na ziemiach 
polskich. Opisane zostały 163 obiekty warowne, zakonne, ko-
ścielne i rycerskie z dokładną charakterystyką architektoniczną, 
historią i rolą, jaką odegrał w dziejach zakonu. 

•	 Węgrzyn Maciej: zamkowy przewodnik po polsce : 380 naj-
ważniejszych zamków. – Warszawa, 2010. – 224 s.

 W przewodniku znajdują się opisy trzystu osiemdziesięciu zam-
ków, warowni i twierdz polskich. Przedstawione zostały nie tylko 
te znane, takie jak Malbork czy Wawel, ale również te, które 
czekają na odkrycie ich uroków przez turystów. Przy każdym 
opisie podano współrzędne GPS. 

Biblioteka poleca nowości
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Studiowanie zagranicą

Czy nie chciałbyś zaznać w życiu czegoś 
nowego? Poznać inną kulturę, zobaczyć oce-
an, potańczyć w rytmie flamenco, poznać 
temperament Latynosów, zwiedzić fiordy 
w Skandynawii? A może zdobyć nowe do-
świadczenia, podnieść swoje umiejętności ję-
zykowe lub też nauczyć się za darmo rzadkie-
go języka, dzięki któremu możesz zdobyć wy-
marzoną pracę? A co najważniejsze, spotkać 
prawdziwych przyjaciół, na których możesz 
liczyć w różnych trudnych sytuacjach… Jak 
to osiągnąć? Odpowiedź jest bardzo prosta. 
Należy wyjechać na inną uczelnię w ramach 
programu erasmus. Chcąc przybliżyć Wam 
na czym polega zagraniczna wymiana po-
między różnymi uczelniami, przeprowadzi-
łam wywiad z Wydziałowym Koordynatorem 
Programu LLP erasmus oraz Wydziałowym 
Koordynatorem eCtS na Wydziale WFiS – dr. 
Jackiem Szalewskim z Katedry teorii i Meto-
dyki Wychowania Fizycznego. 

– z jakimi uczelniami awf ma podpisa-
ne umowy zagraniczne? 

– Studenci fizjoterapii mogą wyjechać do 
takich krajów jak: Wielka Brytania, Holandia, 
Finlandia, Czechy lub Włochy. Osoby z kie-
runku turystyka i rekreacja mają możliwość 
wyjazdu do Francji, Finlandii, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Słowenii, Włoch oraz Portu-
galii. Najwięcej ofert, bo aż 14 jest dla stu-
dentów wychowania fizycznego. Nie oznacza 
to jednak, że AWF zawarł kontrakty z 14 
krajami, ponieważ czasami uczelnie partner-
skie znajdują się w tym samym państwie, np. 
w Hiszpanii 5 ośrodków, w Portugalii 3 oraz 
w Czechach – 2. Umowy są również zawarte 
m.in. z Niemcami, Słowacją, Włochami oraz 
z Węgrami. 

– jaki jest limit miejsc na wychowanie 
fizyczne? 

– Jest to około 40 miejsc. W bieżącym 
roku akademickim wyjechało 5 osób, z tego 3 
do Portugalii, a 2 do Hiszpanii. W 2009/2010 
roku z programu erasmus skorzystało 6 osób. 

– Liczba chętnych kandydatów dla kie-
runku wf jest znacznie mniejsza niż limit 
miejsc, który posiada nasza uczelnia; jest 
ona wręcz wyjątkowo niska w porównaniu 
z innymi uczelniami, gdzie obserwujemy 
sytuację odwrotną. czy nie jest to związane 
z uzupełnianiem po powrocie z wymiany 

Erasmus – nowy sposób  
na studiowanie

wielu przedmiotów jako ewentualne różni-
ce programowe? z dostępnych mi informa-
cji wynika, że na wielu kierunkach innych 
uczelni studenci nie uzupełniają żadnych 
różnic. 

– Od pewnego czasu dziekan wyznacza 
tylko różnice wynikające ze specjalności kie-
runku oraz te, które wymagane są do uzyska-
nia kwalifikacji pedagogicznych. 

– przy obecnym systemie studiów i i ii 
stopnia, kiedy według pana jest najlepiej 
wyjechać? 

– Każdy termin na wyjazd jest dobry. 
– czy warunkiem koniecznym jest zna-

jomość języka angielskiego lub języka da-
nego kraju? jaki poziom językowy dana 
osoba powinna posiadać? 

– Język powinien być na poziomie ko-
munikatywnym. Istnieje jednak możliwość 
nauczenia się języka obcego w kraju, w któ-
rym chcemy studiować np. w Portugalii In-
stituto Politécnico de Bragança oferuje nam 
darmowy kurs językowy, który trwa przez 
jeden semestr. Natomiast na uniwersytecie 
w Hiszpanii (Universidad de Granada) naj-
prawdopodobniej już niedługo będziemy 
mogli studiować po angielsku. Coraz większa 

liczba wykładowców posługuje się językiem 
angielskim. 

Poznałem również grupę erasmusów, 
która wyjechała na studia, nie znając zupeł-
nie języka, po pół roku byli w stanie płynnie 
porozumiewać się po hiszpańsku. Uważam, 
że język nie stanowi istotnej przeszkody. Każ-
dy jest w stanie się go nauczyć, a taki wyjazd 
stwarza ku temu znakomite możliwości. 

– jakie warunki należy spełnić, aby sko-
rzystać z programu erasmus? 

– Należy mieć zamknięty I rok studiów. 
Jak już wcześniej wspomniałem także pod-
stawową znajomość języka, którą można 
doskonalić w trakcie pobytu w danym kraju. 
Bierzemy również pod uwagę średnią ocen 
oraz pomoc przy opiece nad erasmusami, 
którzy przyjeżdżają na naszą Uczelnię. Obec-
nie praktycznie każdy student z kierunku WF, 
ze względu na małą liczbę chętnych, może 
wyjechać w ramach programu. 

– czy możemy liczyć na pomoc naszej 
Uczelni lub uczelni partnerskiej np. w zna-
lezieniu mieszkania? 

– Najczęściej tak. Zwykle jednak studen-
ci, którzy wrócili z wymiany opowiadają mi, 
że na własną rękę szukali mieszkania, ponie-
waż takie rozwiązanie było zdecydowanie 
tańsze. 

– istnieje możliwość przedłużenia se-
mestru letniego, ale czy jest możliwość 
ukończenia studiów na uczelni, do której 
zdecydowaliśmy się wyjechać? 

– U nas na Uczelni nie spotkałem się 
z taką sytuacją, dlatego trudno mi jest odpo-
wiedzieć na to pytanie. 

– na niektórych uczelniach m.in. we 
francji – institut d’etudes politiques studio-
wanie za granicą jest w planie studiów. każ-
dy student musi wyjechać co najmniej na 1 
semestr. czy byłby pan również za wprowa-
dzeniem tej zasady na naszej Uczelni? 

– Widzę duże korzyści w wymianach 
studentów, przychylałabym się ku temu po-
mysłowi. Z drugiej strony jednak wyjazdy 
powinny być dla tych, którzy chcą z niego 
skorzystać. 

– dziękuję za rozmowę.                               
                      
                        rozmawiały:
     Katarzyna Żarów, Agnieszka Mizak 

Zapytałyśmy również studentów, któ-
rzy skorzystali z programu erasmus, będąc 
na III roku studiów, dlaczego wyjechali, czy 
więcej było obawy czy jednak fascynacji  
w obliczu nieznanego. Jakie towarzyszą im 
odczucia po powrocie.

karolina Gruca, portugalia:  „Dużym plu-
sem było poznanie na poziomie komuni-
katywnym nowego języka obcego. Miałam 
również możliwość zwiedzenia za niewiel-
kie pieniądze dużej ilości miejscowości 
w Portugalii, które do tej pory znałam tyl-
ko z opowiadań, zdjęć i filmów, a których 
pewnie nie odwiedziłabym nawet w czasie 
zwykłej wycieczki do tego kraju. Według 
mnie każda osoba – każdy student,  który 
może wyjechać na taką wymianę zagra-
niczną – nie ważne czy to będzie Portuga-
lia, Hiszpania, Niemcy czy Czech,  powi-
nien skorzystać z takiej możliwości, jaką 
daje nam uczelnia, nie zastanawiając się 
nad tym ani  chwili. Jest to pewna przygo-
da w życiu, której się nigdy nie zapomina.” 
paweł Bieniek, portugalia:  „Wyjazd dał mi 
same korzyści, które chętnie wypunktuję dla 
zachęty. Nowe doświadczenia, przełamanie 
bariery porozumiewania się  z obcokra-
jowcami, poznanie nowej kultury, języka, 
kuchni i obyczajów, zwiedzenie wielu pięk-
nych miast i regionów, nawiązanie nowych, 
międzynarodowych kontaktów, otwarcie 
na świat i inspiracja do dalszych podróży, 
i odkrywania ciekawych miejsc. Szkoda, że 
kończę już studia, bo chętnie pojechałbym 
ponownie.”

erasmusi w krakowie

wycieczka erasmusów do santa maria de feria

zamek w Brgancie – portugalia
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Rozrywka

W tym numerze Pulsu, postanowiłam pokazać Wam wy-
jątkowy i alternatywny klub, który był świadkiem wielu waż-
nych dla mnie chwil. Spędziłam tam wiele niezapomnianych 
godzin i z całego serca mogę go Wam 
polecić. Jest do jazz rock cafe na 
ulicy Sławkowskiej.

Autorzy strony internetowej klu-
bu określają go na siedem sposobów: 
kultowy, legendarny przyjazny, geniusz 
loci, nieszablonowy, zaczarowany i nie-
powtarzalny. Każde z nich oddaje w stu 
procentach klimat tego miejsca.

Kultowy, jak tłumaczą autorzy, ozna-
cza coś ponadczasowego, tak samo jak 
płyta Brygady Kryzys, spodnie levis itp. 

Legendarny oznacza coś, czym „od-
dychały całe pokolenia”.

Przyjazny to „swojskość, która przycią-
ga swym brakiem nadętości i patetyczno-
ści”.

Geniusz loci jest duchem miejsca, który 
żyje pośród ludzi bywających w klu-
bie i który podświadomie przyciąga 
nas wciąż w to miejsce.

Nieszablonowy, czyli taki, które-
go nie da się wcisnąć w żadne stałe 
ramy.

Zaczarowany – „taki, który wsysa 
do wewnątrz i zmienia twój świat na 
chwilę, albo na dłużej”.

Niepowtarzalny, czyli jedyny 
w swoim rodzaju!

Idąc koło rynku, spotykamy na 
swojej drodze wiele knajpek, jed-
ne lepsze, drugie gorsze. Często 
zastanawiamy się, czy w którejś 
się zatrzymać, czy szukać czegoś 
fajniejszego. Jest tak do czasu, kie-
dy dotrzemy na ulicę Sławkowską 
12. W momencie wejścia do JAZZ  
ROCK CAFe już wiemy, że chce-
my tam zostać. Przyjazna atmosfera, ludzie 
ubrani na luzie i wspaniała muzyka! Można 
tu usłyszeć zarówno klasykę w najlepszej 
formie, jak i nowe brzmienia, starannie 
wyselekcjonowane i wybrane specjalnie 
dla klientów klubu.

JAZZ  ROCK CAFe wciąga wyjąt-
kowo, powoduje, że wciąż musimy 
tam wracać. Ciężko mi znaleźć sło-
wa, aby opisać wszystko, co czuję 
myśląc o tym miejscu, dlatego też 
znów odwołam się do autora stro-
ny internetowej: „kto przychodzi 
do klubu pierwszy raz zwykle 
zostaje do rana, bo kto raz zo-
stanie wessany w ten klimat nie może lub 
nie chce się wydostać. I tak nurkuje w morzu piwa, 
wódki oraz licznych specyfików alkoholowych, wykonując 
przedziwne wygibasy na parkiecie, przebijając się przez gę-
stwinę dymu i tłumu, który skądinąd  w takiej samej sytuacji 

się znajduje. O czwartej nad ranem wychodzi na powietrze, 
ze zdumieniem przeciera oczy, że już świta… odwraca się, 

spogląda na szyld, wraca do domu powta-
rzając w myślach do znudzenia: Sławkow-
ska 12. I jeżeli uda mu się zapamiętać ad-
res, to wróci tu już nie sam, ale z rzeszą 
znajomych, a jeżeli nie zapamięta to i tak 
tu wróci, bo to miejsce znają wszyscy…”.

Kolejnym klubem, który wyjątkowo 
przypadł mi do gustu jest czasem Trze-
Ba (Mikołajska 14). Już sama nazwa po-
woduje, że chce się wejść dalej i zoba-
czyć jak jest w środku.

Po wejściu w naszych uszach roz-
brzmiewają rockowe klimaty, a wokół 
nas roztacza się lekko mroczne otocze-
nie. Rzeczą wartą zauważenia są ceny 
w klubie. W CZASeM tRZeBA możemy 
zakupić jedno z tańszych piw w okoli-
cy. Karta drinków zaczyna się już od 4 
zł, a ceny innych alkoholi również są 
przystępne dla studenckiej kieszeni. 

Jeśli chodzi o muzykę, to możemy 
liczyć na najlepszy ze-
staw klasyki rocka, z no-
wościami tego gatunku, 
z domieszką rock and 
roll’a i poprock’a.

Cyklicznymi wydarze-
niami, na które warto się 
wybrać są koncerty i śro-
dowe karaoke, które za-
wsze przyciągają tłumy 
ludzi. Ciekawą sprawą jest 
dostęp do Internetu, który 
daje alternatywę „popraco-
wania” w fajnym miejscu. 
A jeśli chodzi o „coś dla 
ciała” to godnym polecenia 
jest pyszny i niedrogi Żywiec 
a także szarlotka podawana 
z wyśmienitą kawą.

Uważam, że jest to fajne miejsce do 
spotkania się w większej grupie, poga-

dania, wypicia piwka i spędzenia miło 
czasu… bo przecież wszyscy wiemy, że 

„czasem trzeba”!

JAZZ ROCK CAFe i CZASeM tRZeBA, to 
miejsca, które (poza Jabłonkami oczywiście ;))  

najbardziej przypadły mi do gustu w ciągu mo-
jego sześcioletniego życia studenckiego. Jest to 

moja subiektywna opinia, tak  że najlepiej pójdź-
cie tam sami i sprawdźcie, czy to coś dla Was. 

Gwarantuję, że wielu z Was będzie tam wracać!
Zapraszamy do dalszego czytania rubryki „Kluby 

dla studenta” i prosimy o propozycje, uwagi i suge-
stie. Kontaktujcie się z nami mailowo: puls.awf@awf.

krakow.pl. Pozdrawiam i życzę udanej zabawy!

Dominika Głowacka

KLUBY dLA StUdENtA
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Rozrywka

Mówi się, że ten kto nigdy nie 
mieszkał w akademiku, nie zakosztował 
prawdziwego życia studenckiego. Wie-
lu z nas, a zwłaszcza studenci pierwsze-
go roku,  długo zastanawia się nad ro-
dzajem zakwaterowania w roku akade-
mickim. Czy mieszkanie w akademiku, 
owianego złą sławą głośnych imprez i 
balang, jest dobrym rozwiązaniem oraz 
czy „magia” domu studenckiego będzie 
mieć negatywny wpływ na nasze wyniki 
w nauce? Nigdy się oczywiście o tym nie 
przekonamy, jeśli nie spróbujemy choć 
przez pół roku zamieszkać w domu stu-
denckim. A o to w rozpoczętym roku 
akademickim 2010/11 na naszej AWF 
nie było łatwo. 

Ze względu na trwający remont 
domu studenckiego numer III (zwanego 
asystenckim), liczba oferowanych pokoi 
znacznie spadła w stosunku do roku 
ubiegłego. O przydziale miejsca w aka-
demiku decydowało głównie kryterium 
odległości stałego miejsca zamieszkania 
od Krakowa. Chętnych nie brakowało, 
czemu nie ma się co dziwić, biorąc pod 
uwagę korzyści płynące z mieszkania w 
akademikach AWF-u. Przede wszystkim 
oszczędność czasu i pieniędzy. Akade-
miki znajdują się tuż przy uczelni, więc 

Z życia akademika
nie trzeba płacić za dojazdy na wykła-
dy i ćwiczenia. Czas przeznaczony na 
dotarcie do uczelni można wykorzystać 
np. na dłuższy sen, którego tak studen-
towi brakuje. Czasami ma się wrażenie, 
że dłużej czeka się na windę w koryta-
rzu domu studenckiego niż maszeruje 
na zajęcia. W przerwach między wy-
kładami czy ćwiczeniami można wrócić 
na drugie śniadanie, przebrać się, czy 
zaprosić znajomych z grupy na szybką 
kawę. tylko AWF ma tak blisko zlokali-
zowane domy studenckie w Krakowie.

Akademiki to także nieocenione 
źródło informacji, gdzie korzystanie z 
rad i doświadczeń starszych kolegów 
oraz pożyczenie książek i notatek nie 
stanowi większego problemu. W aka-
demikach mieszkają studenci wszyst-
kich wydziałów, przez co znajomości 
nie ograniczają się tylko do kolegów 
i koleżanek z grupy dziekańskiej czy 
roku. Społeczność ludzi mieszkających 
w akademiku łączy charakterystyczna 
więź, która najlepiej uwidacznia się 
podczas Akademikiady. Między stu-
dentami nawiązują się znajomości i 
przyjaźnie na całe życie. Cena miejsca 
w pokoju, mimo iż wzrosła o 10 zł do 
roku poprzedniego (345 zł) i jest jedną 

z najwyższych w Krakowie, także nie 
przestraszyła studentów. Na komfort 
mieszkania, pod warunkiem, że mamy 
odpowiedniego współlokatora, też cięż-
ko narzekać. 

Pamiętam, kiedy pierwszy raz otrzy-
małem pokój w akademiku na czwar-
tym piętrze. Pokój 405 w DS I poma-
lowany był na pięć kolorów. Na ścianie 
w korytarzu pokojowym... wielkie po-
marańczowe słońce oraz ślady odbitych 
żółtą farbą dłoni. W rogu pokoju, tuż 
przy suficie znajdowało się malowidło 
matki natury: wielki grzyb. Łazienka też 
pozostawiała wiele do życzenia. Jednak 
wszystko zrekompensowała znajomość 
ze współlokatorem Danielem, z którym 
świetnie się dogadywałem i z którym 
przez cały okres mieszkania nie miałem 
ani jednej kłótni. Bo dobry współloka-
tor to skarb.

Akademik to miejsce, bez które-
go nie wyobrażam sobie studiowania. 
Z perspektywy czasu mogę już stwier-
dzić, ile studiowanie straciłoby na war-
tości, gdybym nie mieszkał w akademi-
ku. A zwłaszcza na krakowskiej AWF, 
gdzie mieszkałem przez pięć lat studio-
wania.

Wojtek Matras

Po raz pierwszy w historii  popu-
larny „Bal piórnika” odbył się nie  jak 
dotąd w naszej lokalnej „Mecie”,  lecz 
w nieopodal znajdującym się  klubie 
Kwadrat.

Pomimo nowego miejsca wiele 
aspektów związanych z samą imprezą 
pozostało niezmiennych. Jak choćby… 
zdobycie biletów. Było to zadanie nie-
mal tak trudne, jak później samo wej-
ście do klubu. Oczywiście wszystkie 
wejściówki „poszły” szybciej niż świe-
że bułki i już w drugim dniu odnoto-
wano ich brak. Natomiast, jeśli chodzi 
o „wdarcie” się do wnętrza klubu, to 
tradycyjnie –pierwszoroczniacy wcho-
dzący o godzinie 20 nie mieli z tym 
trudności, a  pozostała część społecz-
ności akademickiej wpuszczana od 
godziny 22 tkwiła w ogromnej kolejce. 

Wiele osób zrezygnowało z wejścia, ale 
Ci którzy wykazali się cierpliwością na 
pewno nie zaliczą tamtego wieczoru do 
nieudanych.

Impreza odbywała się w jednej sali 
w kształcie, jakby mogło być inaczej… 
kwadratu. Przy muzyce bawili się wszy-
scy aż do północy, kiedy to dalszą atrak-
cją wieczoru stały się, trwające nie-
przerwanie przez dwie godziny, liczne 
konkursy. Faktem jest, że jednych to de-
prymowało, a drugich bawiło. Chociaż  
jak zgraja dorosłych, ubranych w same 
pampersy (część garderoby dla ludzi 
w wieku do lat 3) facetów może nie być 
zabawna? tym bardziej, że krew krążą-
ca w organizmach uczestników imprezy 
była już wysokoprocentowa, co niewąt-
pliwie zmniejszało wymagania co do 
poziomu wysublimowania żartów.

Po godzinie 2 w nocy ponownie 
zabrzmiała muzyka, a godzinę później 
klub zaczął się przerzedzać, ale wciąż 
bawiła się pokaźna ilość studentów 
i studentek, których spora część została 
do białego rana.

Czy „Piórnik” w nowym wydaniu 
zachwycił? Czy był bardziej szalony od 
poprzednich edycji i czy pozostanie za-
pamiętany (o ile ktokolwiek cokolwiek 
pamięta) jako wyjątkowy? Pozostawiam 
to Waszej ocenie, a w szczególności tym, 
którzy bawili się w ubiegłych latach.

Niemniej jednak należą się słowa 
uznania i podzięki Naszemu Samorzą-
dowi Studenckiemu za chęć, trud i pra-
cę związaną z organizacją tego wyda-
rzenia. W imieniu społeczności akade-
mickiej – DZIĘKUJeMY!

Szymon Niemczyk (Niemen)

NOWY PIÓRNIK, STARE KREDKI
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A basen rośnie nam jak na drożdżach...


