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ABSOLWENTKA AWF 
MARTA FIJAŁKOWSKA 

O PUCHARZE REKTORA
Był to mój  siódmy raz, kiedy 

uczestniczyłam w zawodach o Puchar 
Rektora. Jeździłam  przez cały okres 
mojego studiowania i od dwóch lat 
jeżdżę jako absolwentka i muszę przy-
znać, że nadal bawię się doskonale.  

To jest jak uzależnienie – pojedzie 
się raz i nie można przestać!! Uczestni-
ków przyciąga niesamowita atmosfera, 
jaka panuje podczas imprezy. Ludzie  
stają się jedną, wielką, wspólną ekipą, 
która doskonale bawi na śniegu. To także doskonała promocja ak-
tywnego trybu życia. Pamiętam zawody, kiedy impreza trwała 1 
dzień…i zawsze było żal, że tak krótko!! Teraz mamy możliwość 
doskonale bawić się przez dwa dni i myślę, że jest to świetne roz-
wiązanie. Kiedy porównuję zawody o Puchar Rektora te 6 lat temu 
i te które odbywały się po kolei do teraz to muszę przyznać, że 
atmosfera jest zawsze podobna…doskonała!!  Taka impreza daje 
możliwość wielkiej integracji i poczucia przynależności do grupy 
studentów Krakowskiej AWF. 

Tym co zmieniło się na plus jest na pewno to, że coraz więcej 
pracowników  uczestniczy w imprezie. Jeszcze kilka lat wcześniej 
na zawody jechało 10 pracowników i ledwo starczało ich, żeby za-
jąc miejsca na podium. Teraz jest zupełnie inaczej.  Studenci cieszą 
się, że mogą zobaczyć  swoich wykładowców, którzy potrafią się 
świetnie bawić, ale również  potrafią pokazać, że jako pracownicy 
AWF mają też sportowego ducha.  Myślę, że wielką zasługę w tym 
ma Pan Rektor, który mobilizuje kadrę do wzięcia udziału w za-
wodach oraz swoją osobą daje dobry przykład dobrego narciarza. 
Uważam, że organizatorzy imprezy również w tym roku stanęli 
na wysokości zadania i wszystko odbywało się zgodnie z planem. 
Wiem, że wymaga to wiele pracy, ponieważ sama przez 5 lat, kie-
dy była studentką brałam czynny udział w organizowaniu jej.

Poziom zawodów z roku na rok  jest coraz wyższy, ale daje 
to możliwość stworzenia większego widowiska.  Dzięki wspania-
łej atmosferze, jaką tworzą organizatorzy wraz z uczestnikami na 
zawodach znajduje się miejsce dla profesjonalnych narciarzy jak 
i dla tych, którzy wybrali bardziej rekreacyjną formę zjazdu na 
nartach lub desce.

Dla mnie i moich przyjaciół z roku zawody o Puchar Rektora 
były zawsze stałym punktem programu w roku akademickim. Nawet 
będąc już absolwentami nadal czujemy wielką więź ze studentami 
AWF.  Te zawody dają nam możliwość, aby nadal czuć się jak studen-
ci AWF!!  Nawet kiedy jesteśmy absolwentami AWF nadal czekamy 
cały rok na tą imprezę . Cieszymy się, że i w tym roku udało nam się 
w niej uczestniczyć i już dziś wiemy, że za rok też pojedziemy!! 

Drodzy Czytelnicy!
Wiosna za pasem. Większość z nas już ode-
tchnęła po zimowej sesji  i może rozkoszo-
wać się początkiem kolejnego semestru. 
Przed nami kolejne miesiące nauki. Wydaje 
się jednak, że ze względu na bardziej sprzy-
jającą aurę wiedzę będzie się zdobywało 
teraz po prostu szybciej. Kolejne tygodnie 
intensywnego pochłaniania akademickich 
podręczników przeplatane będą ważnymi 
wydarzeniami i różnorakimi imprezami. 
W natłoku studenckich obowiązków nie za-
pomnijcie o nich.  Wszak większość z nich 

organizowanych jest przede wszystkim dla Was.
W tym numerze znajdziecie m.in. wywiad z prof. Haliną Zdeb-

ską, która jest członkiem Akademii Olimpijskiej PKOl,  dotyczący 
olimpizmu, edukacji olimpijskiej i PKOlu.  Rozmawialiśmy również 
z Paulą Wyczechowską, studentką I roku AWF w Krakowie i jej 
niezwykłej pasji – łucznictwie.  Na łamach naszej gazety przedsta-
wiamy Wam, drodzy Czytelnicy, studenta turystyki i rekreacji, który 
uprawia… kulturystykę. O Piotrze Boreckim w tekście „Nie tylko 
mięśnie”.

W „Pulsie AWF” tradycyjnie już odnajdziecie stałe rubryki.  
W tym numerze Szymon Żurawiecki sprawdził dla Was dwa kluby 
– Lizard King i Baccart Club. O tym, czy warto do nich wstąpić prze-
czytacie na stronie 14. w artykule „Kluby dla studenta”. 

Sporo informacji przygotował również nasz Samorząd Studenc-
ki.  W artykule „Dodatkowy grosz do studenckiej kieszeni” przeczy-
tacie o zapomogach dla studenta, czy możliwości zwalniania z opłat 
za studia. W kolejnym numerze znajdziecie ciąg dalszy tych infor-
macji. 

Chcielibyśmy, aby „Puls AWF” tworzony był przez całą społecz-
ność akademicką. Dlatego apeluję o zgłaszanie problemów, cieka-
wych tematów związanych z naszą Uczelnią, które są warte opisa-
nia. Z pewnością wśród Was i Waszych znajomych nie brakuje ludzi 
z pasją. Napiszcie o nich do nas na adres mailowy podany w stopce. 
Z pewnością się tym zajmiemy.  

Wszystkich chętnych zachęcam również do współpracy z na-
szym „Pulsem AWFu”. Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił 
w pisaniu tekstów, a posiada lekkie pióro i odrobinę samodyscypliny 
:) jest mile widziany. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Zapraszam do lektury!
Paulina Janowiec-Kapłon 
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Sylwetki

– Jak po odejściu prezesa Piotra Nurow-
skiego wygląda działalność PKOl? Czy coś się 
zmieniło?

– Prezes Nurowski był osobą absolutnie 
nietuzinkową i pozostał w pamięci najbliższych 
współpracowników, zawodników, ale również 
i tych, którzy mieli okazję rzadziej go spotykać 
przede wszystkim jako wielki przyjaciel sportu 
i bardzo sympatyczny, pogodny człowiek. Potrafił 
rozładować każdą sytuację, ludzie czuli się dobrze 
w jego towarzystwie. Nie wchodził w sztywny gor-
set „pana prezesa”. To wynikało z jego osobowo-
ści. Był nie tylko pasjonatem sportu, ale również 
znakomitym biznesmenem. Kontakty, które miał 
w biznesie bardzo pomagały w zdobywaniu spon-
sorów dla PKOl. Życie jednak musi toczyć się da-
lej, jest nowy prezes Andrzej Kraśnicki. PKOl musi 
funkcjonować, gdyż ma bardzo ważne zadania do 
wykonania.  Zbliżamy się do Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie, a każde igrzyska to ogromne wyzwa-
nie dla PKOl. Dotyczy to nie tyle samego przygo-
towania sportowego zawodników (za które odpo-
wiadają przede wszystkim związki sportowe), ale 
całej logistyki związanej z udziałem ekipy w igrzy-
skach (m.in. zgłoszenie zawodników, zapewnienie 
strojów, podróży, organizacja biura misji olimpij-
skiej już na miejscu itd.). Czasy, kiedy sport był 
lekką ręką finansowany z budżetu państwa (socja-
listycznego) dawno minęły. Dzisiaj PKOL sam musi 
zadbać o  środki na działalność statutową (w tym 
na nagrody za medale olimpijskie), a to odbywa 
się przez pozyskiwanie sponsorów i donatorów. 
Prezes A.Kraśnicki  nie jest osobą nową w PKOL, 
a jako prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce dał 
się poznać z jak najlepszej strony (organizacyjnej, 
marketingowej) i nie mam wątpliwości, że zrobi 
wszystko, by podołać zadaniu, którego się podjął. 

– Do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
pozostało już niewiele czasu. Niedługo w pra-
sie, telewizji coraz częściej będziemy słyszeć 
o igrzyskach. Dziennikarze, komentatorzy spor-
towi, sportowcy i sami kibice będą posługiwać 
się słowami olimpijczyk, olimpizm, olimpiada. 
Co właściwie one oznaczają?

– „Olimpizm” w języku potocznym często 
służy do określania wszystkiego, co olimpijskie, co 
wiąże się z igrzyskami i całą ich otoczką. Podej-
ście takie nie jest jednak prawidłowe. Jeśli mówi-
my o olimpizmie, to  powinniśmy myśleć przede 
wszystkim o idei, o filozofii, czy też raczej o kon-
cepcji filozoficzno-pedagogicznej, której twórcą 
był Pierre de Coubertin. Mówił on, że olimpizm 
jest filozofią życia łączącą w jedną, zrównoważo-

ną całość walory ciała, ducha i umysłu. W pre-
ambule Karty Olimpijskiej znajdziemy definicję 
olimpizmu zbliżoną bardzo do tej sformułowanej 
przez Pierre de Coubertin`a. Jest to jej rozwinię-
cie i dostosowanie języka do czasów współcze-
snych. Sens pozostaje jednak  ten sam. Olimpizm 
– to  przede wszystkim koncepcja człowieka, ak-
centująca jego wszechstronny rozwój (zarówno 
pod względem physis jak i psyche) przez sport. 
W realizację tego celu włączonych zostaje   sze-
reg wartości obecnych w rywalizacji sportowej, 
takich jak: przyjaźń, szacunek, wolność, prawda, 
dobro, piękno itd. Z kolei „olimpiada” odnosi się 
do czasokresu 4 lat pomiędzy kolejnymi igrzy-
skami (zgodnie zresztą z tradycją antyczną), więc 
używanie terminu np. „olimpiada w Pekinie” jest 
niepoprawne, jeśli już to „Igrzyska XXIX Olimpia-
dy  w Pekinie”. Najwięcej kontrowersji wzbudza 
jednak pojęcie „olimpijczyka”. Karta Olimpijska 
nie precyzuje tego dokładnie, choć najczęściej 
termin ten odnosi się przede wszystkim do za-
wodników, którzy startowali w igrzyskach olim-
pijskich (nawet jeśli byli  rezerwowymi). Osobi-
ście uważam, że to jest słuszne (nie kwestionując 
roli trenerów, specjalistów odnowy, psychologów 
itd.). Olimpijczyk, to sportowiec, który startował 
w igrzyskach.   

– A jak w takim razie  możemy rozumieć 
pojęcie Ruchu Olimpijskiego?

– Najprościej można powiedzieć, że Ruch 
Olimpijski to wszystko co olimpijskie: MKOL, 
instytucje uznane przez MKOL i współpracujące 
z nim, stowarzyszenia służące idei olimpijskiej, 
narodowe komitety olimpijskie, To również kibi-
ce, sympatycy igrzysk olimpijskich i olimpizmu, 
aprobujący zasady zawarte w  Karcie Olimpijskiej 
(stanowiącej konstytucję Ruchu Olimpijskiego). 

– Należy Pani do elitarnego grona członków 
Polskiej Akademii Olimpijskiej. Czym zajmuje 
się ta komórka PKOl?

– Polska Akademia Olimpijska jest jedną 
z najstarszych w Europie (działa od 1984r.), od 
kilku lat kieruje jej pracami prof. Józef Lipiec. Jest 
to struktura działająca w ramach PKOL (choć po-
siadająca swoją niezależność) skupiająca głównie 
naukowców, ludzi kultury, wybitnych dziennika-
rzy, intelektualistów, którzy w swoich opracowa-
niach (naukowych, publicystycznych) podejmują 
tematykę olimpijską. Zajmuje się przede wszyst-
kim kwestiami dotyczącymi idei i edukacji olim-
pijskiej. PKOL ściśle współpracuje z Międzynaro-
dową Akademią Olimpijską (z siedzibą w greckiej 
Olimpii), która funkcjonuje dzięki finansowaniu 
i pod nadzorem merytorycznym MKOL.

– A w jaki sposób można prowadzić eduka-
cję olimpijską?

– Nie chodzi o to, by dzieciom w szkole 
wprowadzić przedmiot olimpizm, by nauczyciele 
na lekcji przedstawiali historię igrzysk olimpijskich 
w formie średnio atrakcyjnego wykładu. Edukacja 
olimpijska ma na celu wplatanie w programy edu-
kacyjne (wychowawcze) symboliki olimpijskiej, 
wątków z historii i współczesności igrzysk olim-
pijskich, a przede wszystkim traktowanie olimpi-
zmu jako nowoczesnej koncepcji pedagogicznej, 
w której sport może być traktowany jako środek, 
a nie cel sam w sobie. Często mamy pretensje do 
dzieci i młodzieży, że nazwiska np. Janusza Kuso-
cińskiego, Haliny Konopackiej, Ireny Szewińskiej, 
Kazimierza Górskiego czy Huberta Wagnera nic 
im nie mówią. A skąd mają to wiedzieć, skoro nikt 

im o tym nie mówi? Zapominamy też, że sport 
może być dzisiaj jedną z najlepszych lekcji pa-
triotyzmu, budowania poczucia przynależności, 
tożsamości narodowej. Przecież cała symbolika 
olimpijska, narodowa w zawodach dużej rangi 
ma czemuś służyć. My tego kompletnie nie wyko-
rzystujemy w edukacji. Kiedy Justyna Kowalczyk 
czy Adam Małysz zdobywają medale, stają na 
podium, grany jest hymn narodowy. Powinniśmy 
wówczas rozmawiać z młodzieżą: co to znaczy, 
że Justyna zdobywa dla nas, jako Polaków medal 
olimpijski?

Sportowcy uosabiają sukces, a także wartości 
cenione współcześnie, takie jak: perfekcja, upór 
w dążeniu do celu, sprawność działania, zdrowe 
i sprawne ciało. Stają się często bohaterami kul-
tury masowej, mówią o nich media. Są  zwykle 
ludźmi młodymi, więc nie ma przepaści pokole-
niowej. Dlatego tak chętnie młodzież identyfikuje  
się z nimi, a badania socjologów jednoznacznie 
potwierdzają, że wzór osobowy sportowca jest 
ciągle bardzo atrakcyjny.

– Czy w miejscach, gdzie mają odbyć się 
igrzyska przygotowywane są specjalnie progra-
my olimpijskie? 

– Tak. Jest to wymóg wobec każdego miasta 
– kandydata i stanowi ważny element w ostatecz-
nej ocenie . Program kierowany jest do różnych 
grup wiekowych, społecznych, a jego podstawę 
stanowią przedsięwzięcia kulturalne (konkursy 
wiedzy, wystawy, konkursy sztuki, filmy o tema-
tyce sportowej itp.).

Przykładem na dobrze przeprowadzony pro-
gram edukacji olimpijskiej jest Australia. Przed 
Igrzyskami Olimpijskimi  w Sydney mieszkańcy 
byli bardzo negatywnie nastawieni do organiza-
cji igrzysk (względy finansowe, ekologia itp.). Po-
twierdzała się reguła, że ludzie często obawiają 
się tego, czego nie znają i o czym mało wiedzą.  
Dopiero atrakcyjny program edukacyjny spowo-
dował, że społeczeństwo to diametralnie zmieni-
ło swoje poglądy, a zawodnicy, którzy byli w Syd-
ney podkreślali, że tak przyjaznej atmosfery, jaką 
stwarzali  wolontariusze pracujący przy igrzyskach 
i zwykli ludzie z ulicy, nie udało się im wcześniej 
nigdzie spotkać. 

– A w Polsce?
– U nas program edukacji olimpijskiej  naj-

bardziej nastawiony jest na dzieci i młodzież, 
realizowany jest za pośrednictwem PKOL, Mu-
zeum Sportu i Turystyki (tzw. lekcje olimpijskie), 
autorskich projektów w szkołach podstawowych 
i gimnazjach, a także w szkolnych klubach olim-
pijczyka. Działania te wspierane są lokalnie przez 
regionalne rady olimpijskie, powołane kilka lat 
temu przez PKOL w celu promocji idei olim-
pijskiej (w tym również przez Małopolską Radę 
Olimpijską PKOL w Krakowie).

– Na koniec spójrzmy jeszcze na nasze po-
dwórko. W jaki sposób prowadzona jest eduka-
cja olimpijska na naszej AWF?

– Niestety, nie mamy się czym pochwalić, 
w przeciwieństwie do innych uczelni AWF (prym 
wiedzie AWF w Poznaniu), w których na kierunku 
wychowanie fizyczne został wprowadzony przed-
miot olimpizm lub edukacja olimpijska, przygoto-
wujący przyszłych nauczycieli do realizacji tych 
treści w szkole. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Paulina Janowiec-Kapłon  

O olimpizmie, edukacji  ol impijskiej  i  PKOlO ol impizmie, edukacji  ol impijskiej  i  PKOl 
Rozmowa z prof. Haliną Zdebską – członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej/PKOL 

i Małopolskiej Rady Olimpijskiej PKOL w Krakowie
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Sport akademicki

Pierwszy raz w historii uczelniana drużyna Futsalu awansowała 
do turnieju Półfinałowego Akademickich Mistrzostw polski w Fut-
salu.

Turniej odbył się w dniach 13-16 stycznia w Krakowie. Mecze 
rozgrywane były na obiektach K.S „Bronowianka” oraz C.R. Com-
Com Zone. Organizatorem imprezy był KU AZS Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Reprezentacja krakowskiego AWF-u debiutując w Mistrzostwach 
Polski okazała się „czarnym koniem’” turnieju napędzając stracha 
wielu innym – bardziej utytułowanym zespołom. Już w pierwszej 
rundzie AWF wygrał z jednym z faworytów turnieju – Uniwersy-
tetem Rzeszowskim 2:1 i zremisował z późniejszym finalistą AMP 
Uniwersytetem Przyrodniczym z Lublina. Pierwszą rundę (gorszym 
bilansem bramek) zakończyliśmy na drugim miejscu.

Druga runda turnieju to niestety przegrana z Politechniką Rze-
szowską (zwycięzca całego turnieju) 4:2 oraz zwycięstwo w trzyma-
jącym do ostatniej sekundy napięciu spotkaniu z UMCS Lublin 3:2.

Niestety po ostatnim meczu drugiej rundy nasi zawodnicy mu-
sieli czekać na wynik meczu dwóch innych rywali. Zwycięstwo Uni-
wersytetu Przyrodniczego z Lublina nad Politechniką Rzeszowską 
sprawiło, iż pomimo takiej samej ilości punktów „wypadliśmy” poza 
najlepszą czwórkę turnieju. Okazało się, że tylko dwie bramki zde-
cydowały o braku awansu do najlepszej 16-tki w Polsce, czyli do 
Finału AMP.

Ostatecznie nasza reprezentacja zajęła 6 miejsce. W ostatnim 
meczu w zdziesiątkowanym składzie przegrała z zespołem Politech-
niki Świętokrzyskiej.

Przysłowie – „Apetyt rośnie w miarę jedzenia” w idealny sposób 
odzwierciedla rywalizację naszego zespołu w całym cyklu Małopol-
skiej Ligi Akademickiej i Akademickich Mistrzostw Polski. Z meczu 
na mecz zawodnicy nabierali pewności siebie i tworzyli coraz bar-
dziej zgrany zespół. W klasyfikacji generalnej turnieju zajęliśmy naj-

Reprezentacja AWF Kraków w półfinałach 
Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu

lepsze miejsce wśród wszystkich zespołów z Małopolski.
Pomimo braku awansu do Finałów AMP należy pogratulować 

zespołowi wyniku, a przede wszystkim gry w wielu spotkaniach. Jak 
na debiut wyszło naprawdę ok. Niedosyt można załagodzić tylko 
w jeden sposób….. – już za rok sezon 2011/2012.

Reprezentacja AWF Kraków wystąpiła w składzie: Grzegorz Go-
mółka, Michał Dzwonkowski, Michał Więcek, Szymon Wantulok, 
Dorian Fijak, Grzegorz Duda, Marcin Nycz, Karol Wacek (kpt.) Mi-
kołaj Jasiński, Szymon Kiwacki, Karol Nędza, Tomasz Lizut

Trenerem zespołu jest mgr Leszek Bednarski.
Najlepsi strzelcy zespołu w turnieju półfinałowym AMP to: Szy-

mon Kiwanki (5 bramek), Tomek Liput (3 bramki), Grzegorz Duda (3 
bramki), Mikołaj Jasiński (2 bramki)

Koordynator ds. Sportu Akademickiego
AWF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek

Zawodnicy AWF Kraków okazali się bezkonkurencyjni dla rywali z in-
nych uczelni wyższych Małopolski w Akademickich Mistrzostwach Ma-
łopolski (zawody z cyklu Małopolskiej Ligii Akademickiej) w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie.

W klasyfikacji generalnej AWF Kraków zdecydowanie wygrał trzy kon-
kurencje i jedną zakończył na drugim miejscu. Złożyły się na to sukcesy in-
dywidualne naszych zawodników. W składzie naszej kadry zimowej znalazło 
się wielu znakomitych zawodników. W snowboardzie kobiet wystartowała 
min. nasza olimpijka Jagna Marczułajtis – Walczak, która jak można było się 
spodziewać nie pozostawiła żadnych szans innym zawodniczkom.

Serdecznie gratulujemy wszystkim reprezentantom naszej Akademii tak 
wspaniałych wyników.

Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki uzyskane przez naszych zawod-
ników

Narciarstwo alpejskie — kobiety
11.01.2011 – Slalom Gigant – „Czorsztyn Ski” w Kluszkowcach
1 m. Klimek Karolina – AWF Kraków
2 m. Pluta Olga – AWF Kraków
3 m. Horeczy Urszula – AWF Kraków
12.01.2011 – Slalom – „Długa Polana” w Nowym Targu
1 m. Klimek Karolina – AWF Kraków
2 m. Mrózek Karolina – AWF Kraków
5 m. Horeczy Urszula – AWF Kraków

Narciarstwo alpejskie – Mężczyźni
11.01.2011 – Slalom Gigant – „Czorsztyn Ski” w Kluszkowcach
1 m. Habrat Mateusz – AWF Kraków

3 m. Hładowczak Jakub – AWF Kraków
5 m. Białek Marek – AWF Kraków
12.01.2011 – Slalom – „Długa Polana” w Nowym Targu
1 m. Habrat Mateusz – AWF Kraków
2 m. Hładowczak Jakub – AWF Kraków
3 m. Kominko Maciej – AWF Kraków

Snowboard Kobiety
11.01.2011 – Slalom Gigant – „Czorsztyn Ski” w Kluszkowcach
1 m. Marczułajtis-Walczak Jagna – AWF Kraków
2 m. Bom Roksana – AWF Kraków
6 m. Bom Oliwia – AWF Kraków
12. 01.2011 – Slalom – „Długa Polana” w Nowym Targu
1 m. Marczułajtis-Walczak Jagna – AWF Kraków
3 m. Bom Oliwia – AWF Kraków

Snowboard – mężczyźni
11.01.2011 – Slalom Gigant – „Czorsztyn Ski” w Kluszkowcach
1 m. Kowalczyk Tomasz – AWF Kraków
4 m. Ossowski Jakub – AWF Kraków
6 m. Mikołajczyk Wiktor – AWF Kraków
12.01.2011 – Slalom – „Długa Polana” w Nowym Targu
4 m. Ossowski Jakub – AWF Kraków
10 m. Mikołajczyk Wiktor – AWF Kraków
13 m. Kowalczyk Tomasz – AWF Kraków

Koordynator ds. Sportu Akademickiego AWF w Krakowie
mgr Paweł Potoczek

AWF Kraków zimową potęgą w Małopolsce
To był prawdziwy nokaut!

O olimpizmie, edukacji  ol impijskiej  i  PKOl
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Paula Wyczechowska to jedna z najzdolniejszych łuczniczek 
młodego pokolenia. Mimo młodego wieku na swoim koncie ma 
wiele sukcesów, które przybliżają ją do upragnionego wyjazdu na 
IO w Londynie. Obecnie jest studentką I rok WF AWF Kraków. Na 
stałe związana jest z klubem „LKS Łucznik Żywiec”, gdzie trenuje 
pod okiem Jana Lacha. Paula opowiedziała nam o tym, 
jak zaczęła się jej przygoda z łucznictwem i jakie ma 
plany na przyszłość.

– Jak zaczęła się Twoja przygoda z łucz-
nictwem?

– Trenuję od ponad 6 lat (dokładnie 6,5). 
Tak naprawdę nigdy nie myślałam o trenowa-
niu tej dyscypliny. Gdy poszłam do szkoły spor-
towej dowiedziałam się, iż istnieje możliwość 
trenowania łucznictwa i z ciekawości spróbowa-
łam. Tak już trenuje do dzisiaj.

– Kto Cię nakłonił do spróbowania swoich sił w tej 
dyscyplinie? 

– Moja mama zaprowadziła mnie na pierwszy trening i bar-
dzo mnie wspierała na początku, więc to dzięki niej trenuje.

– Dużo trenujesz?
– Trenuję 6 razy w tygodniu po ok. 3 godziny. W tej dyscypli-

nie mały błąd może nas dużo kosztować, więc pracujemy nad 
każdym detalem bardzo dokładnie. 

 Przybliż nam swoją konkurencję. Jak wygląda technika 
wykonywania strzałów i punktacja podczas zawodów? 

– Oddanie strzału dzielimy na parę etapów: przygotowanie 
postawy ciała, zakładanie strzały, naciąganie cięciwy, dojście 
cięciwą do brody, przeciąganie strzały i oddanie strzału. 

Zawody składają się z kwalifikacji i eliminacji oraz kon-
kurencji drużynowej i mikstów. W kwalifikacjach staramy się 

strzelić jak najlepiej, aby 
uzyskać dobre miejsce i ła-
twiejszą drabinkę w elimina-
cjach. Kwalifikacje na torach 
otwartych w sezonie letnim 
strzelamy z różnej odległości 
tzw. FITĘ są to 4 odległości: 
70,60, 50, 30m dla kobiet 
i 90,70,50,30m dla męż-
czyzn. A na hali w sezonie zi-
mowym z 18 m, do potrójnej 
tarczy. Strzelenie fity zajmuje 
nam cały dzień. Zaczynamy 
o 8.00, a kończymy o 16.00 
– 17.00. Zależy to też od ilo-
ści zawodników i rangi zawo-
dów ;)

 Wszystko rozgrywa się 
w setach, 1 set-2 pkt, 6 pkt 
daje wygraną. W przypad-
ku remisu strzela się baraż 
w postaci 1 strzału, ta bliższa 
środka wygrywa. Gdy po-
zostaje ośmiu zawodników, 
strzela się z 3 strzał do 6 pkt. 
W drużynie strzelają 3 osoby, 
a mikst to para składająca się 
z najlepszego i najlepszej za-
wodniczki danego klubu/kra-
ju. Przyznam, iż bardzo lubię 
tą konkurencję. 

– A jak rozkładają się punkty na tarczy?
– Tarcza składa się z kolorów, gdzie każdy kolor jest inaczej 

punktowany: malutkie kółko w żółtym to x-10, większe 10 pkt, 
następnie 9, czerwony kolor to 8, dalej 7, niebieski, 6 i dalej 5, 

czarny 4 i dalej 3, biały 2 i dalej 1, a wszystko co poza tarczą 
matą i w trawie lub ścianie, bo tak też się zdarza, to 0 

pkt ;)
– Co jest najważniejsze w tej konkurencji?
Technika!! Aby uzyskać poprawną technikę 

która umożliwi osiąganie względnie dobrych 
wyników potrzeba paru lat!! A dojście do pra-
wie perfekcji to już długie lata ciężkich tre-
ningów i zawodów, bo doświadczenie w tym 
sporcie jest ogromnie ważne. I oczywiście psy-

chika! Trzeba zachować spokój i opanowanie, 
gdy są trudne sytuacje. Gdy zawodnik musi wyjść 

i strzelić 30 pkt, czyli 3 x 10 pkt. w 3 strzałach (czyli 
maksymalną ilość pkt) lub 10 pkt w jednym strzale, to 

trudno to zrobić, gdy trzęsą się ręce. 
– Czy uprawiając łucznictwo można ulec kontuzji?
– Nie jest to niebezpieczny sport w porównaniu z innymi. 

Jednak w 100% żaden sport nie jest bezpieczny. Co do kontuzji, 
to zazwyczaj mamy problemy z barkami. Często narażamy też 
kręgosłup na różne skrzywienia związane z postawą, jaką za-
wodnik przyjmuje strzelając. Nie zawsze jest ona prawidłowa. 
Ale nie jest to sport, gdzie kontuzje występują bardzo często.

– Jaka jest różnica między łucznictwem damskim a mę-
skim?

– Mężczyźni osiągają wyższe wyniki niż kobiety, gdyż są sil-
niejsi i mają twardsze łuki ;) Co jest bardzo ważne, gdy pragnie 
się osiągnąć odpowiednią technikę i wysokie wyniki. Ponadto 
jak wcześniej wspomniałam strzelają oni 90 m, a my nie. Sama 
strzelałam kiedyś z tej odległości na treningu i muszę przyznać, 
że jest bardzo trudno trafić w żółty kolor!! Często od tej odle-
głości zależy, czy mężczyźni osiągną dobry wynik łącznie czy 
nie. Szczególnie gdy wieje mocny wiatr, czy pada deszcz... 
W naszym sporcie strzelamy bez względu na pogodę! 

Strzelałam w maju w temp. 10 stopni i padał śnieg - na 
Ukrainie często pogoda płata nam takie figle. Kiedyś we wrze-
śniu było 6-7 stopni i przez 3 dni padał cały czas obfity deszcz. 
A jak byłam w Riom we Francji to przez cztery minuty padał 
grad!! Kiedy skończyła sie rundka niebo się rozchmurzyło i wy-
szło słońce ;) Byłam cała mokra.

– Jakie największe masz sukcesy na swoim koncie?
– Mistrzostwo Świata, dwa brązowe medale Mistrzostw 

Świata. Zdobyłam też złoto, dwa srebrne i brązowy medal Mi-
strzostw Europy. Cztery medale z Pucharów Europy -> wszystko 
to jednak w konkurencji drużynowej ;) 

Indywidualnie byłam 7. i 13. na Mistrzostwach Świata, wy-
grałam Puchar Europy Juniorów. W drużynie byłam 6. na Pucha-
rze Świata Seniorów. W swoim dorobku mam też indywidualne 
3 Mistrzostwa Polski Juniorów i jedno seniorów (w wieku 17 lat 
;D).

– A jakie masz plany na przyszłość?
– Obecnie jestem w grupie, która przygotowuje sie IO 

w Londynie, poświęcam temu większość czasu, jeżdżę na obo-
zy, które mam co miesiąc i startuję systematycznie w zawodach. 
Nie wiem jak długo będę trenować. Myślę, że dopóki sprawia 
mi to przyjemność i dopóki to kocham, a myślę, że na razie to 
się nie zmieni, to zamierzam trenować przez najbliższe lata. 

Rozmawiała Karolina Smyrgała

Paula Wyczechowska to jedna z najzdolniejszych łuczniczek 
dego pokolenia. Mimo młodego wieku na swoim koncie ma 

– A jak rozkładają się punkty na tarczy?
– Tarcza składa się z kolorów, gdzie każdy kolor jest inaczej 
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Sylwetki

Piotr Borecki ma 20 lat, pochodzi z Bo-
lesławia koło Olkusza w woj. małopolskim. 
Jest studentem I roku na Krakowskiej AWF 
na kierunku Turystyka i Rekreacja. 

Tytuły: Mistrz Polski Szkół Ponad-
podstawowych do lat 21, Międzynaro-
dowy Puchar Austrii Juniorów, II miejsce 
Mistrzostw Śląska Juniorów, III miejsce 
zawodów „Kamienna Rzeźba”, V miejsce 
Mistrzostw Europy Juniorów, V miejsce 
Fitness Authority Grand Prix Juniorów, VI 
miejsce Mistrzostw Świata. 

– Wiele osób uczęszcza na siłownie, 
ale na poważnie kulturystyką zajmuje się 
tylko garstka. Jak rozpoczęła się twoja 
przygoda z tą dyscypliną?

– Zaczynałem od sztuk walki, kickboxin-
gu i muay thai, ale było to dosyć kontuzjo-
genne. Poza tym, nie miałem nigdy proble-
mów z nabieraniem masy mięśniowej, co 
dodatkowo podnosiło mi poprzeczkę, gdyż 
w mojej kategorii wagowej musiałem wal-
czyć z dużo wyższymi zawodnikami. Prze-
rzuciłem się więc na kulturystykę. Początko-
wo ćwiczyłem nad siłą, ale w pewnym mo-
mencie stwierdziłem, że można spróbować 
popracować też dokładniej nad budową 
ciała i wystartować w jakiś zawodach. Spra-
wę ułatwił znajomy kolegi, który już wy-
stępował na konkursach kulturystycznych. 
Przyznał, że faktycznie mam predyspozycje 
do tej dyscypliny. Po kilku miesiącach tre-
ningów i odpowiedniej diety, w kwietniu 
2010, pojechałem na pierwsze zawody. By-
łem wtedy w III klasie liceum.

– Dbałość o muskulaturę musi wyma-
gać wielu wyrzeczeń. 

– Dla mnie zawsze najważniejszy był 
trening. Koledzy często namawiali mnie: 
„chodź z nami na imprezę, nic Ci się nie sta-
nie jak raz nie zrobisz treningu”. Ja tak jednak 
nie uważam, skoro sobie coś postanowiłem 
to muszę być regularny i nie daję się prze-
konać. Niestety tak samo reaguję, kiedy np. 
przedłużają mi się zajęcia, a powinienem już 
ćwiczyć. Sprawia to czasami trochę kłopo-
tów, ale jest to dla mnie bardzo ważne.

– A jak często trenujesz?
– Teraz pięć razy w tygodniu, ale jeżeli 

szykuję się do zawodów, to nawet częściej. 

Nie tylko mięśnie
Wywiad z Piotrem Boreckim
Poza ćwiczeniami z ciężarami, dochodzą 
wtedy ćwiczenia aerobowe, które wykonuję 
codziennie przez minimum 30 minut.

– W ilu zawodach rocznie startujesz 
i ile musisz się do nich przygotowywać?

– Przygotowania rozpoczynają się nawet 
na trzy miesiące przed występem. W minio-
nym roku występowałem w aż dziewięciu 
i to był mój błąd. Teoretycznie powinno 
się szykować tylko na jeden lub dwa starty 
w ciągu roku, bo jest to dość wyczerpujące.

– Kiedy zaczynałeś, pojawiały się ja-
kieś docinki ze strony znajomych?

– Koledzy byli wyrozumiali, ale często 
zdarzało się, kiedy np. byłem z dziewczyną 
na basenie, że grupka chłopaków krzywo na 
mnie patrzyła i można było usłyszeć „jak-
bym się najadł tyle koksu, to też bym tak 
wyglądał”. Nie jest to miłe.

– U niektórych wciąż żywy jest stereo-
typ, delikatnie mówiąc, mało inteligent-
nych osiłków. Ty zaś wpisujesz się w ideał 
kalos kagathos, dbasz o rozwój ciała i in-
telektu.

– :) W liceum nawet miałbym świadec-
two z paskiem, gdybym nie był tak energicz-
ny. Średnia była odpowiednia, ale za częste 
rozmowy na lekcjach miałem zbyt niską 
ocenę za zachowanie.

– A teraz zdecydowałeś się na studia. 
Dlaczego AWF?

– Jestem związany ze sportem. Prawie 
całe liceum myślałem o Wychowaniu Fi-
zycznym lub Rehabilitacji Ruchowej na tej 
uczelni, ale zdecydowałem się zdawać roz-
szerzoną maturę z geografii, dlatego skoń-
czyłem jednak na Turystyce i Rekreacji. 
Druga kwestia, to ilość zajęć sportowych na 
WF-ie. Lekka atletyka, pływanie, gimnasty-

ka, sporty drużynowe. Przed zawodami nie 
mogę sobie pozwolić na tak dużą dawkę 
dodatkowego wysiłku. Nawet na moim kie-
runku musiałem prosić dziekana o zwolnie-
nie z części zajęć z lekkiej atletyki, by się 
przygotowywać do startów. Usłyszałem tyl-
ko „jak to? Sportowiec, a na WF nie może 
chodzić?!”, ale udało się wszystko pogodzić 
i pozaliczać.

– A widziałeś naszą siłownię :) ?
– Nie widziałem, ale słyszałem sporo 

niezbyt pochlebnych komentarzy. Z resztą 
podobno różnie bywa z jej dostępnością, 
a ja przed zawodami muszę mieć codzien-
nie dostęp do orbitreku, u nas na uczelni 
niestety go nie ma.

– Kulturystyka może być na pewno pa-
sją, ale czy da się z niej utrzymać?

– Gdybym mieszkał w USA, to może 
i dałoby się z niej wyżyć. U nas, jeśli nie ma 
się sponsora, jest to praktycznie niemożli-
we. Sama dieta to koszt rzędu nawet 700 
zł miesięcznie, a do tego dochodzą odżyw-
ki, które zacząłem stosować od tego roku, 
a ich ceny są wręcz przerażające. Przy tym 
wszystkim nagrody za nawet pierwsze miej-
sce w zawodach są śmieszne i zazwyczaj 
pozostaje tylko satysfakcja.

– Jak długo więc zamierzasz uprawiać 
kulturystkę i co chciałbyś robić poza nią?

– Póki co, chciałbym znaleźć pracę w ja-
kiejś dobrej siłowni. Jestem teraz w trakcie 
kursu instruktorskiego z kulturystyki, więc 
już niedługo mógłbym poszukać zatrudnie-
nia. Moim małym marzeniem jest założyć 
własną siłownię lub fitness club. Bardzo 
ułatwiłoby to zdobycie tytułu Mistrza Świa-
ta lub Europy w kulturystyce. Rodzice mnie 
nakłaniają, żebym starał się zdobyć właśnie 
taki tytuł i wtedy już skończył „profesjonal-
ne” trenowanie tej dyscypliny. 

– Spotkałeś się z problemem dopingu? 
Czy w środowisku kulturystów jest to po-
wszechny problem?

– Powiem szczerze, niestety problem 
ten pojawia się cały czas. Zresztą tak jak 
i w innych dyscyplinach. Spotkałem kilku 
sportowców, nie tylko kulturystów, którzy 
się w ten sposób wspomagali.

– Proponował Ci ktoś, żebyś zaczął 
stosować doping?

– Już na samym początku dostałem 
wiadomość, że bez tego nic nie uda mi się 
osiągnąć. Nie dałem się jednak przekonać 
i bardzo się cieszę, że osiągnąłem, to co 
osiągnąłem, własnym wysiłkiem.

– Masz świadomość, tego że przegra-
łeś z kimś w nieuczciwej walce?

– To właśnie jest największy ból.
– Dziękuję za rozmowę i życzę  sporto-

wych sukcesów.
– Dziękuję

Rozmawiał Filip FrycFo
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Studenckie finanse

Jest zapewne kilka sposobów na podreperowanie stu-
denckiego budżetu, jedne wymagają od nas większych, 
a inne mniejszych poświęceń. Ciekawym sposobem 
na dodatkowy grosz do studenckiej kieszeni może być 
Fundusz Pomocy Materialnej. Minusem takiego łata-
nia dziur w naszym, często skromnym budżecie jest to, 
że z funduszu pomocy materialnej nie może skorzystać 
każdy student. Jego niewątpliwym plusem jest natomiast 
fakt, iż nie wymaga on od nas żadnych wyrzeczeń.

Co to takiego?
Fundusz pomocy materialnej jest uczelnianym fun-

duszem tworzonym w celu bezzwrotnej pomocy mate-
rialnej dla studentów i doktorantów danej uczelni. Co 
z tego wynika, przeznacza się go na wypłaty stypendiów 
i zapomóg oraz na remonty stołówek i domów studenc-
kich. W przypadku uczelni publicznej odpowiednia 
część środków, pochodząca z funduszy pomocy mate-
rialnej może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów 
utrzymania i modernizację stołówek i domów studenc-
kich, a także na wynagrodzenia dla pracowników uczel-
ni tam zatrudnionych.

Fundusz pomocy materialnej tworzy się z corocznej 
dotacji, przeznaczanej na ten cel z budżetu państwa, 
opłat za korzystanie ze stołówek i domów studenckich 
oraz z opłat za wynajem pomieszczeń w stołówkach 
i domach studenckich.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w for-
mie stypendiów i zapomóg losowych. Poniżej postanowi-
liśmy pokrótce opisać czym jest zapomoga losowa oraz 
przedstawiamy warunki niezbędne do jej otrzymania. 
Skupimy się także na możliwości zwolnienia studenta 
z części lub całości opłaty za zajęcia dydaktyczne. Wy-
braliśmy te dwie opcje pomocy materialnej  ze względu 
na to, iż w głównej mierze otrzymuje się je w wyniku za-
istniałych zdarzeń losowych, tak więc w praktyce ozna-
cza to, że wnioski o przyznanie zapomogi lub zwolnienie 
z opłat za studia studenci składają przez cały okres trwa-
nia roku akademickiego. 

ZAPOMOGI
Zapomoga jest formą jednorazowej, bezzwrotnej 

pomocy materialnej w wysokości do 1500zł, którą 
może otrzymać student studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa 
razy w jednym roku akademickim, jednak z tytułu jed-
nego zdarzenia można otrzymać tylko jedną zapomogę. 
Do zdarzeń uzasadniających przyznanie zapomogi za-
licza się w szczególności: powódź; pożar; ciężką cho-
robę studenta lub członka jego najbliższej rodziny; kra-

Dodatkowy grosz do 
dzież; śmierć najbliższego członka rodziny. Do wniosku 
o zapomogę koniecznie dołączyć musimy dokumenty 
wydane przez odpowiednie organy, potwierdzające 
zdarzenia uzasadniające zapomogę oraz dokumentację 
dotyczącą dochodów poszczególnych członków rodzi-
ny studenta, jak w przypadku ubiegania się o stypen-
dium socjalne. Jeżeli w tym samym roku akademickim 
ubiegaliśmy się o stypendium socjalne, nie ma potrzeby 
ponownego składania dokumentów z Urzędu Skarbo-
wego, wszystko zostanie odpowiednio przeliczone. 

Gdzie składać wnioski: Dział Nauczania i Spraw 
Socjalno-Bytowych Studentów (pok. 309, paw. Ia)

Terminy: Wnioski można składać przez cały okres 
trwania roku akademickiego.

ZWALNIANIE Z OPŁAT ZA STUDIA
Osobną formą pomocy dla studentów, pomagającą 

nieco podreperować miesięczny budżet jest możliwość 
całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za za-
jęcia dydaktyczne. Jest to proces trudny, aczkolwiek nie 
niemożliwy. Dziekan ma możliwość zwolnienia studen-
ta z całości lub części opłaty semestralnej, kiedy spełnia 
on jeden z następujących warunków:

• nastąpiły okoliczności losowe, które znacznie po-
gorszyły sytuację materialną studenta (obowiązuje tu 
dokumentacja jak w przypadku ubiegania się o sty-
pendium socjalne). Zwolnienie z przyczyn losowych, 
znacznie pogarszających sytuację materialną stu-
denta może zostać przyznane nie więcej niż 2 razy 
w ciągu trwania studiów danego stopnia.

• jest wychowankiem Domu Dziecka i rozpoczął na-
ukę na studiach w okresie do 3 lat od zdania matury 
lub opuszczenia placówki.

• w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią 
ocen co najmniej 4,8 (zwolnienie max. 30% wyso-
kości opłaty).

• uzyskał wybitne wyniki sportowe: finaliści mistrzostw 
świata, mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich, me-
daliści Mistrzostw Polski (zwolnienie max. 30% wy-
sokości opłaty).

Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat nie przy-
sługuje studentom: wznawiającym studia; powtarzają-
cym rok, semestr lub przedmiot z powodu niezadowa-
lających wyników w nauce i powracającym z urlopów 
(za wyjątkiem urlopów zdrowotnych). W przypadku 
kiedy studentowi można zaliczyć więcej niż połowę 
przedmiotów powtarzanego semestru wysokość opłaty 
za powtarzanie semestru może być obniżona do 1/3 
odpłatności określonej w odpowiednim zarządzeniu.
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studenckiej kieszeni
Zwalnianie z całości lub części opłaty dydaktycznej 

za studia przyznawane jest na wniosek studenta. 
Gdzie składać wnioski: Odpowiedni dla siebie 

Dziekanat.
Terminy: Wnioski można składać przez cały okres 

trwania roku akademickiego.

System przyznawania pomocy materialnej dla studen-
tów określają wewnątrzuczelniane zarządzenia Rektora 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, które 
tworzone są w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2007r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Na koniec warto wspomnieć, że oprócz stypendiów 
z budżetu państwa mamy możliwość starania się o sty-
pendia poszczególnych firm, stypendia zagraniczne, czy 
chociażby stypendia organizacji pozarządowych i samo-
rządów. Ciekawym pomysłem na comiesięczny zastrzyk 
gotówki może być też kredyt studencki, przyznawany 
na bardzo dogodnych warunkach. Należy jednak pa-
miętać, że w przeciwieństwie do świadczeń z funduszu 
pomocy materialnej, kredyt studencki musimy kiedyś 
spłacić :)

Treści zawarte w tym artykule są jedynie zbiorem 
najważniejszych danych na temat funduszu pomocy 
materialnej. Więcej informacji na temat pomocy mate-
rialnej dla studentów oraz szerszy opis pozostałych jej 
form można znaleźć pod adresem www.urss.awf.kra-
kow.pl

Pełne regulaminy przyznawania świadczeń pomo-
cy materialnej oraz wszystkie wnioski niezbędne do 
ich uzyskania znajdują się na stronie internetowej: 
www.awf.krakow.pl w zakładce studenci/pomoc ma-
terialna.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy materialnej na-
pisz: pomoc.materialna@gmail.com

Czy można pobierać kilka stypendiów 
jednocześnie?

Można ubiegać się niemal o wszystkie stypen-
dia jednocześnie, a także pobierać kilka z nich 
w tym samym czasie. Niemniej trzeba się liczyć 
z pewnymi ograniczeniami:
• Niektóre stypendia wykluczają się- np. nie moż-

na jednocześnie otrzymywać stypendium mini-
stra za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie 
oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 
przyznawane przez macierzystą uczelnię. 

• Łączna miesięczna wysokość stypendiów finan-
sowanych z budżetu państwa nie może być 
wyższa niż 90% najniższego zasadniczego wy-
nagrodzenia asystenta za ostatni miesiąc. 

• Masz prawo pobierać stypendia socjalne, miesz-
kaniowe i na wyżywienie tylko na jednej uczel-
ni (możesz sobie wybrać uczelnię, na której bę-
dziesz pobierał te świadczenia, ale pamiętaj: 1 
student = 1 stypendium socjalne.

Uproszczony schemat post powania w przyznawaniu zapomóg losowych 
i zwalnianiu z ca o ci lub cz ci op aty za zaj cia dydaktyczne 

 
 
STUDENT    wniosek      UCZELNIA    wniosek        URSS       opinia         DZIEKAN    decyzja       STUDENT 
 

Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej
URSS AWF Kraków

Mateusz Bolek
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– „No to może gdzieś wybierzemy się 
w październiku?

– Hmm… ja to bym zwiedziła Maroko...
– No to szukamy taniego lotu!!”

Postawiliśmy na znaną, jedną z tanich linii 
lotniczych. Znaleźliśmy lot z Wrocławia przez 
Mediolan do Tangeru w północnej części Ma-
roka. Żeby było taniej i wygodniej podróżo-
wać nie wykupiliśmy głównego bagażu. Pole-
cieliśmy zatem z 10 kg plecakami, w których 
musiało znaleźć się wszystko, czego potrze-
buje podróżnik, aby przeżyć dwa tygodnie na 
innym kontynencie. Polecieliśmy mieszanym 
składem: trzy dziewczyny i dwóch chłopaków.

Tanger – „europejska” Afryka

Loty przebiegły pomyślnie. Na lotnisku 
w Maroku koniecznością jest wypełnienie for-
mularza dotyczącego celu wizyty w tym kraju, 
nie jest to jednak problem, gdyż formularz jest 
krótki, zawiera bowiem kilka podstawowych 
pytań. 

Przywitały nas palmy oraz letnia, piękna 
słoneczna pogoda... Październik w Maroku to 
25-27 stopni. Tanger potraktowaliśmy jednak 
jedynie tranzytowo. Zjedliśmy tam śniada-
nie i spróbowaliśmy słynnego marokańskiego 
napoju – czyli zielonej herbaty z dużą ilością 
mięty oraz… cukru. 

Nasz autobus (tamtejsza lepsza wersja PKS 
tzw. CTM), który miał nas zawieźć do Fezu 
przybył punktualnie. Czekała nas siedmio-
godzinna droga. Podczas podróży zatrzymy-
waliśmy się kilka razy. Można było skorzystać 
z przydrożnego grilla, toalety, czy po prostu 

napić się herbaty. Trzeba przyznać, że podczas 
„przejażdżki” dało się poznać gorący tempera-
ment kierowców arabskich. Pomimo znaków 
i ustalonych przepisów ruchu drogowego to 
oni wyznaczają swoje reguły na drodze. Chwi-
lami przyprawiało nas o zawał.

W końcu jednak udało nam się (późnym 
wieczorem) dotrzeć do Fezu…

Fez – kraina Babuches – czyli kolorowych 
pantofli 

Jest to najstarsza królewska stolica. Znany 
jest z dwóch medyn: Fez El-Bali (wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz 
Fez El-Jedid. Nocleg znaleźliśmy dość szybko. 
Hostel w samym sercu barwnego souqu  (czyli 
słynnego dla krajów arabskich targowiska, na 
którym można nabyć wszystko, o czym tylko 
pomyślimy). Nasz pierwszy nocleg nie należał 
do najtańszych (600 dhn – ok. 30zł), ale za to 
pławiliśmy się w iście luksusowych warunkach. 
Wieczorem odczuliśmy ogromne zmęczenie 
po nieprzespanej nocy i całodniowej podróży 
autobusem. Padliśmy jak kawki. 

Fez to kraina różnorodności, piękne baza-
ry, na których dostaniemy zarówno kurczaka, 
chałwę jak i dywan czy słynne, kolorowe pan-
tofle. Magiczne zakątki, z których raz po raz 
zaczepiają nas „przewodnicy” pragnący poka-
zać nam medynę. Na każdym kroku jesteśmy 
wystawiani na pokuszenie. W fezie uporczywie 
poszukiwaliśmy zegara wodnego, znajdujące-
go się naprzeciw medresy (szkoły kanonicznej, 
mającej duże znaczenie dla wykształcenia mu-
zułmana). Niestety był w trakcie konserwacji 
Można za to było skorzystać z usług restauracji 

w tym samym miejscu, wyróżniającej się cieka-
wym wnętrzem. 

Fez to również niesamowite garbarnie czy-
li farbiarnie skór. Miejsce niezwykle ciekawe 
do zobaczenia. Nam udało się podziwiać je 
z samego dachu jednego z budynków okalają-
cych to miejsce. Zapach nie jest miły, dlatego 
turyści wyposażani są w listek mięty zabijający 
odór. Po wizycie w garbarni trzeba mieć świa-
domość, że zostaniemy zachęceni do zakupu 
skórzanych wyrobów (kurtek, torebek). Są 
piękne, ale nie na naszą, studencką kieszeń. 
Oczywiście przypomnieć należy, że w sytuacji 
chęci zakupu należy się uporczywie targować! 
Targowanie niejednokrotnie sprawiało, że 
w oczach Arabów zyskiwaliśmy ogromny sza-
cunek. Trzeba jednak ruszać dalej. 

Naszym kolejnym celem jest Meknes.
Tę trasę warto przemierzyć pociągiem. Nie 

jest długa, niecała godzina i jesteśmy na miej-
scu. To odległość ok. 70 km. Pociąg jest prze-
pełniony i nie mamy nawet najmniejszej na-
dziei, że w ogóle zdołamy usiąść w przedziale. 
Okazuje się jednak, że spodobaliśmy się Maro-
kankom zajmującym przedział, odstępują nam 
bowiem swoje miejsca z wielką życzliwością, 
co niekoniecznie podoba się stojącym w ko-
rytarzu, nerwowo przeskakującym z nogi na 
nogę podróżnym.

Meknes

Do Meknes przyjeżdżamy wieczorem, ale 
od razu udajemy się do hotelu, który poleca 
nam przewodnik – z góry wiadomą ceną za 
noc... Jest nieco tańszy niż poprzedni, kosztu-
je bowiem 50 dh. Komfort pokoju pozostawia 
jednak wiele do życzenia, ale nas to nie zra-
ża, ponieważ chodzi tylko o to, żeby dało się 
gdzieś przespać. 

Plan dnia wygląda następująco (muszę 
powiedzieć, że był niesamowicie napięty): 
zwiedzanie miasta zwanym Wersalem Połu-
dnia, wycieczka do pobliskiego Volubilis oraz 
Maulaj Idris. Kolejną noc mieliśmy spędzić 

Spoko
Relacja z wyprawy

Marokańska miętowa herbata
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Uczestnicy wyprawy. Panorama na miasteczko Maulaj Idris
(J. Legień, S. Ślęzak, M. Noszczyk, A, Świtalska, M. Krok)
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w autobusie… Naszym celem była bowiem 
pustynia.

Aby zobaczyć Meknes, wystarczy kilka go-
dzin. Medyna nie jest tak imponująca jak w Fe-
zie. Meknes to miasto otoczone winnicami i po-
lami. Ma ono za to ciekawą historię, bowiem pa-
nował tam okrutny władca – sułtan Mulaj Ismail, 
słynny ze swojego okrucieństwa. Pragnął, aby 
Meknes miał najwspanialsze budynki dorównu-
jące francuskiej architekturze, toteż nie szczę-
dził marmuru, ale również krwi robotników. 
Legenda głosi, że niezadowolony z pracy swych 
poddanych władca miażdżył im głowy, podcinał 
gardła, a krew mieszano z cementem.

Niemniej jednak grobowiec Mulaj Ismail 
to jedna z największych atrakcji turystycznych 
w Meknes. Plac El- Hadim stanowi granicę po-
między częścią królewską, a medyną miasta. 
Niedaleko znajduje się plac o nazwie Lalla 
Aouda, gdzie dziś jest miejscem spotkań tury-
stów oraz rodzin. 

Przenosimy się jednak do Volubilis – je-
dziemy tam Grand Taxi. Ustalamy wcześniej 
kwotę tej przejażdżki. (200dh w dwie strony). 
Volubilis to miasto z fantastycznie zachowany-
mi ruinami rzymskimi. Oglądamy kilka znako-
mitych rezydencji rzymskich, otaczające nas 
krajobrazy wcale nie przypominają Afryki, je-
dynie upalna pogoda w październiku daje nam 
pewność, że to nie Europa. 

Jedziemy dalej – 10 km do Maulaj Idris. 
Miasteczko usytuowane na wzgórzu od razu 
napotykamy przewodnika, dajemy się namó-
wić na wspólne zwiedzanie miasteczka. Warto 
zobaczyć tą miejscowość ze względu na niesa-
mowicie rozpościerające się widoki ukazujące 
piękno marokańskiego krajobrazu.

Wracamy do  naszego niecierpliwego tak-
sówkarza i już obmyślamy kolejną trasę jaką tej 
nocy pokonamy. Musimy dostać się do Rissani, 
a potem do Merzugi na pustynie. Droga długa to 
ponad 500 km. Przed trasą jemy późny obiad. 
Oczywiście wybieramy typowo marokańskie 
danie, jakim jest tadżin oraz zupę harire. Pierw-
sze danie to duszone mięso, ryba, lub warzywa, 
podawane z kuskusem. Podawane jest w cha-
rakterystycznym glinianym naczyniu. To talerz 
przykryty stożkowym nakryciem, w środku wy-
mieszana potrawa z dużą ilością przypraw cha-
rakterystycznych dla tego kraju. Harira to zupa 
mięsna (jagnięcina albo drób) z ogromną ilością 
pomidorów i przypraw. Nasz obiad wieńczy 
niezastąpiona miętowa herbata.

Merzouga – czyli Afryka dzika
Po długich i wykańczających negocjacjach 

dotyczących ceny za przejażdżkę wielbłądami 
i spędzenia nocy na pustyni w namiotach, ru-
szamy na naszych „garbatych rumakach”. 

„Pustynia wciąga nas od głowy do pięt” 
Pustynne widoki robią na nas wraże-

nie, a Berberowie są niesamowicie gościnni 
i uprzejmi. Przygotowują nam pyszną kolację 

na ogniu. Dzień wieńczymy zabawą, śpiewa-
mi i tańcami. Niestety mamy pecha, nie udaje 
nam się dostrzec gwiazd, ponieważ jest spore 
zachmurzenie, ale zostajemy obdarzeni mno-
gością innych atrakcji. Rano budzą nas „zapar-
kowane” i zniecierpliwione wielbłądy. To znak, 
że czas wracać do oazy. 

Autobus z Merzougi mamy dopiero wie-
czorem i tym razem czeka nas dużo dłuższa 
podróż (ponad 800km, czyli jakieś 15 godzin 
naszym CTM).

Essouira – podmuch alize 

Zmieniliśmy krajobraz o 180 stopni. Znaj-
dujemy się w najpiękniejszej miejscowości po-
łożonej nad oceanem. Dominuje tutaj zarówno 
w architekturze jak i krajobrazie biel i błękit. Es-
souira to kiedyś oaza hippisów i artystów. Tutaj 
tworzył Jimmi Hendrix. Jest tu wiele galerii arty-
stycznych, gdzie można nabyć oryginalne i nie-
powtarzalne rękodzieła. Miasto słynie również 
z ciekawej medyny prowadzącej nas do portu, 
gdzie za niewielkie pieniądze zjemy pyszny, ryb-
ny obiad, po którym należy odpocząć na plaży, 
pławiąc się w mięciutkim piasku i kąpiąc w dość 
ciepłym (nawet w październiku) oceanie. 

Dla miłośników windsurfingu Essouira jest 
prawdziwą mekką. Zwana jest bowiem wietrz-

nym miastem. Tutaj wieje mocny wiatr znad 
Atlantyku o nazwie alize. Mieszkańcy wierzą, 
że przepędza on złe duchy. A surferzy doce-
niają go ze względu na dające im ogromną 
przyjemność uprawianie tego sportu. Essouira 
tak nas zachwyca, że zostajemy w niej kilka 
dni. Czas jednak jechać do ostatniego punktu 
naszej wyprawy, jakim jest Marrakesz.

Marrakesz – miasto cudów

Pozostały nam dwa dni do wylotu. Mar-
rakesz wita nas zgiełkiem, chaosem i wszech-
obecnym hałasem. Na pierwszym planie 
rozpościera się ogromny meczet – Kutubijja. 
Robi na nas wrażenie swoją wielkością. Mar-
rakesz to miasto pobudzające wszystkie zmy-
sły. Różnorodność i różnokolorowość są cha-
rakterystyczne dla tego miasta. Najbardziej 
hipnotyzującym miejscem jest plac Dżemaa 
El-Fna  to serce Marrakeszu. W dzień pełen 
zaklinaczy węży, wróżek, kobiet robiących 
tatuaże z henny, kataryniarzy, muzyków oraz 
wszelkich dziwaków w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu. Musimy jednak mieć się na 
baczności, ponieważ czasem nasze spojrze-
nie dla nich oznacza aprobatę i chęć podjęcia 
transakcji. 

Wieczorem zaś plac przemienia się w jed-
ną wielką stołówkę. Oto pojawia się przed 
nami kilkadziesiąt grilli serwujących wszystko, 
o czym sobie tylko możemy pomyśleć. Od ke-
babów, aż po baranie łby. Towarzyszy temu na-
ganianie i zachęcanie turystów. Muszą jednak 
działać w ten sposób, gdyż konkurencja jest 
ogromna. Dlatego też, często możemy zjeść 
wybrane danie z herbatą gratis. 

Nasz pobyt w Maroku dobiega końca co 
sprawia, że w ostatni wieczór nie jesteśmy 
w dobrych nastojach. Pozostaje jeszcze tylko 
kupić ostatnie pamiątki na przepastnych i ro-
biących na nas ogromne wrażenie targowi-
skach. 

Marrakesz choć niesamowity w swej róż-
norodności nie przypadł nam do gustu. Zbyt 
gwarny i ogłupiający, niepozwalający do końca 
cieszyć się tym miejscem. Odpocząć tam moż-
na jedynie w bogatych, pełnych drzew owoco-
wych ogrodach. To prawdziwa oaza! 

Wracamy do domu pełni wrażeń, „suve-
nirów” i nadziei, że niebawem powrócimy do 
Maroka… i zwiedzimy miejsca, na które tym 
razem nie starczyło nam czasu.

   Martyna Noszczyk

Maroko
do Maroka
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Pantofle na souqu w Fezie 

Pustynni (na)jeźdźcy – S. Ślęzak, J. Legień, M. Krok
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• Biblia dziennikarstwa / pod red. Andrzeja Skworza 
i Andrzeja Niziołka. – Kraków, 2010. – 775 s. 

W publikacji przedstawiono dzien-
nikarstwo radiowe, telewizyjne, pra-
sowe i internetowe. Kilkudziesięciu 
polskich dziennikarzy opisuje pracę 
dziennikarza z praktycznego punk-
tu widzenia. Książka przeznaczona 
jest nie tylko dla tych, którzy marzą 
o pracy dziennikarskiej, ale również 
dla tych, którzy zajmują się dzienni-
karstwem od dawna.

BIBLIOTEKAPolecamy wybrane publikacje z nowo-
ści zakupionych do zbiorów Biblioteki Gł. 
AWF.

Zachęcamy również do korzystania 
z pełnego wykazu nowości, dostępnego na 
stronie internetowej http://biblioteka.awf. 
krakow.pl  (link: Nowości w zbiorach)

• Matuszyk Andrzej: Myśli o górach i wspinaniu. 
Sentencje – refleksje – obrazy. Kraków, 2010. – 
277 s.

Jest to zbiór ponad tysiąca cytatów 
światowej sławy wspinaczy gór-
skich, pisarzy, klasyków literatury. 
Książka przeznaczona dla wszyst-
kich tych, którym pasja wspinania 
nie jest obca, jak również dla tych, 
którzy jeszcze nie ulegli fascynacji 
i magii gór.

• Turystyka zrównoważona / red. Andrzej Kowalczyk. 
Warszawa, 2010. – 324 [20] s.

Książka przeznaczona jest dla stu-
dentów i badaczy turystyki oraz 
osób zajmujących się planowaniem 
przestrzennym, organizatorom tu-
rystyki, pracownikom administracji 
rządowej i samorządowej zajmują-
cych się promowaniem i planowa-
niem turystyki. Składa się z trzech 
części, w których zawarto teore-
tyczno-metodologiczne aspekty, 
oraz przyrodnicze i kulturowe 
aspekty turystyki zrównoważonej. 

• Wielokulturowość w turystyce / red. Elżbieta Puch-
narewicz. Warszawa, 2010. – 380 s.

Publikacja przeznaczona dla stu-
dentów kierunku turystyka i rekre-
acja, oraz dla wszystkich tych, któ-
rzy preferują turystykę kulturową 
i nastawieni są na kontakt z regio-
nalną i lokalną kulturą. Monogra-
fia zawiera studia i artykuły mające 
charakter historyczny, etnograficzny, 
socjologiczny i geograficzny, oparte 
na badaniach terenowych oraz do-
kumentach i danych statystycznych.

• Michalska-Dudek Izabela, Przeorek-Smyka Renata: 
Marketing biur podróży. Warszawa, 2010. – 370 s.

Książka zawiera kompleksową wie-
dzę na temat wykorzystania w dzia-
łalności biur podróży reguł marketin-
gowych. Zawiera nie tylko teorię, ale 
również liczne przykłady z praktyki, 
ćwiczenia, pytania i studia przypad-
ków.

• Fizjoterapia w geriatrii / red. Katarzyna Wieczorow-
ska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz. 
Warszawa, 2010. – 191 s.

Jest to podręcznik, który zawie-
ra wiedzę teoretyczną i praktycz-
ne wskazówki na temat fizjoterapii 
w geriatrii. Przeznaczony jest dla stu-
dentów fizjoterapii, jak również dla 
personelu medycznego, terapeutów 
oraz opiekunów ludzi starszych. Za-
wiera wiedzę o metodach fizjotera-
peutycznych w leczeniu pacjentów, 
zasady usprawniania i analizy spraw-
ności funkcjonalnej osób starszych, 
jak również wpływ aktywności fi-
zycznej na proces starzenia się.



Puls AWF

11

Z biblioteki

POLECA NOWOŚCI

• Mikos von Rohrscheidt Armin: Regionalne szlaki 
tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Kraków, 
2010. – 408 s.

Monografia przedstawia analizy 
dotyczące problemów organizacji 
i zarządzania regionalnymi szlaka-
mi tematycznymi. Analizie podda-
no Szlak Piastowski, Pętlę Pomorską 
Szlaku Cysterskiego, Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego, 
Pomorski Szlak Bursztynowy, Szlak 
Sakralnej Sztuki Barokowej im. Mi-
chaela Willmanna.

• Tasz Szymon, [zdjęcia Andrzej Peszek]: Ćwiczenia na 
stoku dla początkujących i średnio zaawansowa-
nych narciarzy. Warszawa, 2010. – 127 s. 

Książka przeznaczona dla wszystkich, 
którzy jeżdżą na nartach i chcą jeź-
dzić coraz lepiej. Zawiera ćwiczenia 
pozwalające utrwalić dobre nawyki 
i najważniejsze elementy techniki 
narciarskiej. Na końcu znajdują się 
wycinane karty z ćwiczeniami, które 
można zabrać na stok.

• Tasz Szymon, [zdjęcia Andrzej Peszek]: Ćwiczenia dla 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych nar-
ciarzy na stoku. Warszawa, 2010. – 127 s.

Książka dla tych, którzy chcą jeździć 
na nartach, ale nie wszystko jedno 
jak, lecz jeździć tylko dobrze i coraz 
lepiej, dzięki czemu mogą nie tylko 
czerpać wiele przyjemności z jazdy, 
ale również jeździć coraz bezpiecz-
niej. Karty z ćwiczeniami, znajdują-
ce się na końcu książki, będą bardzo 
pomocne podczas wykonywania 
ćwiczeń na stoku.

• Mikołajewska Emilia: Fizjoterapia po mastektomii. 
Warszawa, 2010. – 96 s.

Książka przeznaczona jest dla stu-
dentów fizjoterapii i pielęgniarstwa, 
oraz dla pacjentek po mastektomii. 
Opisany został cały proces fizjote-
rapii od etapu przedoperacyjnego 
po leczenie sanatoryjne. W książce 
znajdują się przykłady ćwiczeń, spo-
sób wykonania automasażu limfa-
tycznego oraz informacje dotyczące 
implantów i zewnętrznych protez 
piersi. 

• Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata: Fizjoterapia 
w kosmetologii i medycynie estetycznej. Warszawa, 
2010. – 320 s.

W książce omówione zostały podsta-
wy naukowe i metodyka zabiegów 
fizjoterapeutycznych wykorzystywa-
nych w kosmetologii i medycynie es-
tetycznej. Metody fizjoterapeutycz-
ne są coraz częściej wykorzystywane 
w ośrodkach odnowy biologicznej, 
ośrodkach SPA oraz salonach kosme-
tycznych. 

• Niechwiadowicz-Czapka Teresa, Klimczyk Anna: 
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycz-
nego. Wrocław, 2010. – 137 s. 

Opracowanie pomocne dla studen-
tów w przygotowaniu się do zajęć 
i przyszłej pracy zawodowej. Liczba 
pacjentów geriatrycznych stale ro-
śnie, rośnie również zapotrzebowa-
nie na osoby, które zawodowo i pro-
fesjonalnie będą się zajmować tymi 
pacjentami. Książka omawia rolę 
i zadania pielęgniarki w różnych 
sytuacjach praktycznych, takich jak 
pielęgnowanie seniorów w okresie 
okołooperacyjnym, po amputacji 
czy rozpoznawania stanów zagroże-
nia życia i zdrowia podopiecznych.

Oprac. Beata Foszczyńska
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Szkolenie biblioteczne, od kilku lat 
obowiązkowe dla studentów I roku 
wszystkich kierunków, organizowane 
jest w formie prezentacji na początku 
roku akademickiego. Dlaczego więc te-
raz o tym piszę? Po  pierwsze - pytanie, 
postawione w tytule artykułu, słyszę co-
dziennie od studentów, którzy go jesz-
cze nie zaliczyli, a mimo to korzystają 
z biblioteki. 

Po drugie – po upływie paru mie-
sięcy wyraźnie widać,  że niektórym 
użytkownikom brakuje podstawowej 
wiedzy w zakresie zasad korzystania 
z biblioteki. Po trzecie –  nasza biblio-
teka gromadzi księgozbiór od 100 lat, 
należy jej się więc chyba odrobina sza-
cunku…

Dla wszystkich, którzy nie byli na 
szkoleniu, dla tych, którzy się zdrzem-
nęli oraz dla wszystkich wątpiących, jest 
niniejszy tekst. 

Nie wdając się w egzystencjalne 
rozważania, czy biblioteka jest dla Czy-
telników, czy odwrotnie – ma chronić 
przed nimi swoje zasoby – przypomnę 
jedynie, że szkolenie przeprowadza-
ją wszystkie biblioteki naukowe po 
to, żeby jasno określić granice między 
oczekiwaniami zainteresowanych stron. 
Funkcją biblioteki jest nie tylko udostęp-
nianie, ale także gromadzenie, opraco-
wywanie i przechowywanie zbiorów. 
Tak więc, można powiedzieć, że biblio-
teka chroni książki nie przed czytelni-
kiem, ale dla niego. I w tym celu musi 
dbać o zachowanie porządku i spokoju 
na terenie swoich agend podczas wy-
konywanej pracy. Dotyczy to zwłaszcza 
obydwu czytelń. W Czytelni Czasopism 
jest wolny dostęp do półek, co powinno 
być dla użytkowników ułatwieniem, ro-
dzi jednak czasami konflikty. Oto kilka 
typowych przykładów:

Skoro przychodzę na chwilkę, tylko 
po jeden artykuł do skserowania, to po 
co mam korzystać z szatni i wypisywać 
jakieś głupie rewersy?  Piszę doktorat 
i nie mam czasu na biurokrację. Czy ktoś 
przypilnuje mojej torebki? Nie zostawię 
jej, przecież niczego nie ukradnę…

 Torebkę oraz inne wartościowe 
przedmioty można zostawić w szatni, 

w zamykanej na klucz skrytce. A sterta 
odzieży, plecaków i toreb, piętrząca się 
malowniczo przed wejściem na salę, po 
prostu utrudnia komunikację. Jeśli ktoś 
nie zabierze kartonika z numerkiem, 
utrudni dyżurnemu prawidłowe wyda-
nie dokumentu.

Czytelnicy chyba jednak dobrze się 
tu czują, swobodnie rozmawiają, czę-
sto przez komórki, których różnorodne 
dzwonki urozmaicają biblioteczną mo-
notonię. – Przecież nikogo nie ma – in-
formują spokojnie dyżurnego. No cóż, 
w XXI wieku wszystko jest możliwe, na-
wet niewidzialni dyżurni …Nie mówiąc 
o krasnoludkach (elektronicznych)  któ-
re wpisują rekordy do baz danych.

Informatorium przez niektórych 
użytkowników traktowane jest jak ka-
fejka internetowa. Stoją sobie kompu-
tery, jest drukarka, dostęp do poczty 
– dlaczego nie można zrobić przelewu, 
kupić książki, która jest potrzebna, na-
pisać rozdziału pracy dyplomowej? Nie 
ma Worda? Nie ma wejścia na dysk wy-
mienny? Na samym początku szkolenia 
Informatorium określa się jako miejsce, 
które oferuje „dostęp do polskich i za-
granicznych baz danych, katalogów 
on-line, zasobów edukacyjnych sieci 
WWW, pomoc w dostępie do źródeł 
informacji” – i takie właśnie jest jego 
przeznaczenie. Rola dyżurnego powin-
na ograniczyć się do krótkiej instrukcji, 
w którym źródle (katalog, baza danych, 
kolekcja czasopism etc.) szukać infor-
macji  na wybrany temat, jak zadać py-
tanie, żeby poszukiwanie było skutecz-
ne i jak odnaleźć konkretną książkę, 
czasopismo albo tekst artykułu. 

W praktyce czasami trzeba po-
święcić trochę więcej czasu i poszukać 
razem z użytkownikiem – nie każdy 
temat można określić jednoznacznie 
przy pomocy prostych haseł. Dlatego 
organizuje się szkolenia również w za-
kresie poszukiwania informacji dla stu-
dentów, piszących prace magisterskie, 
doktorantów i zainteresowanych pra-
cowników naukowych. Niewielki plik 
(do 20 rekordów) zwykle drukujemy. 
Można także zapisać wyszukane infor-
macje, (zwłaszcza pełne teksty artyku-

łów z obcojęzycznych baz danych), na 
dysku sieciowym, co umożliwi dyżur-
nemu nagranie pliku na dostarczony 
przez użytkownika nośnik. Ale uwaga 
– wszelkie formularze, deklaracje, refe-
raty etc. – należy nagrywać w pracow-
niach komputerowych. Celem niniej-
szego tekstu nie jest powtarzanie, slajd 
po slajdzie, tematów szkolenia, które 
każdy może sobie otworzyć na stro-
nie biblioteki. Użytkownicy, zapisując 
się do biblioteki, podpisują deklarację, 
zobowiązując się tym samym do prze-
strzegania Regulaminu Biblioteki. Pod-
czas szkolenia omawiane są jego naj-
ważniejsze punkty. Ważną sprawą jest 
również uświadomienie czytelnikom, 
że dziekanaty poszczególnych wydzia-
łów sprawdzają, czy studenci rozliczyli 
się z biblioteką. Jeśli nie ma odpowied-
niej pieczątki (szkolenie, zwrot książek) 
– nie ma wpisu. 

Powiało grozą… Zaraz – powiecie. 
Są obowiązki, zakazy i sankcje –  może 
lepiej trzymać się z daleka od tej po-
nurej instytucji? Czy biblioteka też ma 
jakieś obowiązki? 

Dzisiaj można zamawiać książki, 
nie ruszając się z domu. Biblioteka pro-
wadzi katalog komputerowy od roku 
2001. Równolegle wprowadza nowe 
pozycje i kataloguje wstecz.  Nie wy-
starczy proste przepisanie już istniejącej 
karty katalogowej, opis trzeba stworzyć 
na nowo i wprowadzić do systemu bi-
bliotecznego. W chwili obecnej trwają 
prace nad zbiorami z lat 70. i wcze-
śniejszych. Poszukiwanie zaczynamy 
zawsze od katalogu komputerowego – 
jeśli książka została do niego wprowa-
dzona, nie można jej zamówić w spo-
sób tradycyjny.

Pomimo nawału pracy, drodzy Czy-
telnicy, pamiętamy, że bez Was, bez 
Waszego zapału do zdobywania wie-
dzy, nasza praca nie miałaby żadnego 
sensu. Dlatego co roku zapraszamy Was 
na szkolenie, w nadziei, że będziecie 
często korzystać z przygotowanej przez 
nas oferty, bez niepotrzebnych pomyłek 
i nieporozumień.

Elżbieta Budkiewicz

Po co nam to szkolenie? – 
albo o Bibliotece 
i jej Czytelnikach
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Sprawy studenckie

Jest w nas – Polakach – pewna 
„spychologia”. Przywykliśmy do prze-
rzucania odpowiedzialności  za stwa-
rzanie możliwości efektywnej edukacji 
i perspektyw rozwoju zawodowego 
na otaczających nas ludzi, skutecznie 
pozbywając się kreatywności, tracąc 
szansę na kształtowanie w sobie zwy-
czajnej życiowej zaradności. 

Jako studenci często krytykujemy 
pracowników naszej uczelni. Wykła-
dowców za pożółknięte kartki i wy-
blakłe folie, które od kilkunastu (jeśli 
nie kilkudziesięciu) lat niezmiennie są 
fundamentem wykładów i  ćwiczeń. 
Ich przełożonych za plany studiów 
abstrahujące od wymagań rynku pra-
cy. Ogromna część nauczycieli nadal 
potrafi z prawdziwą pasją kształcić stu-
dentów, niesposób jednak przeoczyć 
tych, którzy posadę w Akademii Wy-
chowania Fizycznego – państwowej 
uczelni wyższej ze światłymi ideałami 
statutowymi – traktują jak stanowisko 
sprzedawcy w PRL-owskim sklepie. Po 
przyjściu do pracy wydają klientom 
to, co akurat na sklepowych półkach 
posiadają, a kiedy towar się kończy 
zamykają drzwi na cztery spusty i wy-
chodzą. Niemniej istotnym jest, że tą 
samą prawidłowość zauważam wśród 
studentów. O ile rzesza młodych ludzi 
wkracza w akademickie życie z zapa-
łem do ciężkiej pracy i nauki, o tyle 
równie duża część puka do drzwi Aka-
demii po bezstresowy i bezwysiłkowy 
odbiór  „tekturki” z tytułem magistra. 

Człowiek człowiekowi nierówny – 
o tym wiemy wszyscy, ale co z prakty-
ką? Wykładowcę – pasjonata, podob-
nie jak ambitnego studenta (zwłaszcza 
w konfrontacji) trudno jest zniechęcić. 
Co jednak zrobić, aby student – leń 
i wykładowca z PRL-u zmienili swoje 
nastawienie? Według mnie obie stro-
ny zarówno studenci jak i wykładowcy 
powinni wymagać od siebie nawza-
jem znacznie więcej. Idąc o krok dalej 
– egzekwować spełnianie postawio-
nych wymagań. Zarówno profesor jak 
i doktor narzędzie ku temu w swoim 

SAMORZĄD STUDENCKI

O RZECZNIKU PRAW STUDENTA
ręku posiada – egzamin to egzekucja 
dla studenta wystarczająco mobilizu-
jąca. (Pod warunkiem, że nie jest to 
test obiegający uczelnię od dziesięciu 
lat). Cóż – wystarczy tylko umiejętność 
nauczania i chęć rzetelnego egzami-
nowania. Ze strony studenta sytuacja  
tak prosta nie jest. Ankiety – owszem 
są i dokładamy wszelkich starań, aby 
proces ewaluacji usprawnić – niemniej 
jednak jest to ocena ogólna, która 
uniemożliwia wychwycenie konkret-
nych uchybień. Kolejnym problemem 
jest fakt, że kwestionariuszy obawiają 
się i studenci i wykładowcy. Ci pierw-
si, ze względu na troskę o pomyślne 
zaliczenie danego przedmiotu, a dru-
dzy, poprzez niepewność w stosunku 
do zakresu i obiektywizmu wyników.  
Z punktu widzenia pracownika może 
powstać pytanie: czy pobłażać studen-
tom licząc na przychylność, czy po-
stawić poprzeczkę wysoko z ryzykiem 
jej strącenia? Gdybym to ja jako stu-
dentka zawsze mogła wybierać „zamó-
wiłabym” opcję numer dwa, z małym 
„gratisem” w postaci instrukcji prze-
skoczenia tej poprzeczki tj. rzetelnie 
prowadzonych zajęć i jasno postawio-
nych wymagań. 

Ostatnia ankietyzacja wśród ża-
ków AWF w Krakowie pokazała, że 
niska ocena nie jest regułą dla wyma-
gającego nauczyciela.  Sęk musi tkwić 
w innym miejscu. Odnoszę wrażenie, 
że temat oceny wykładowców przez 
studentów jest poruszany niechętnie, 
bo niby jakim prawem zwykły, szary 
student śmie oceniać pracę wysoce 
wykształconego pracownika naukowe-
go! Jakim prawem? Prawem do troski 
o jakość własnego wykształcenia. AWF 
jak każda inna uczelnia  to nie ośro-
dek naukowy, ale placówka naukowo-
dydaktyczna istniejąca dla studentów 
i dzięki studentom. Jeśli tego faktu nie 
rozumie młody człowiek, to sam obni-
ża wartość dyplomu, który w przyszło-
ści ma otrzymać – któż o nią zadba, je-
śli nie sam student! A jeśli wątpliwości 
ma nauczyciel (co w mojej głowie się 

nie mieści), spada poziom kształcenia, 
który wpływa na rangę stanowiska jego 
pracy. Jednym słowem, pospolitym le-
nistwem wspólnie kopiemy pod sobą 
dołek przerzucając jedynie łopatę z rąk 
do rąk. Obie strony narzekają na siebie 
nawzajem, a tak naprawdę wszyscy je-
steśmy winni i wszyscy jesteśmy zobo-
wiązani aby zakasać rękawy i zacząć 
pracować nad sobą. Wzajemna oce-
na jest potrzebna, a wręcz niezbędna 
– wymusza otwartość na krytykę, po-
zwala no obiektywizację oceny same-
go siebie i dążenie do doskonałości. 

Poprawne nastawienie to priorytet 
po obu stronach. Przeszkodą bywa 
jednak nieznajomość praw studenta. 
W tym celu Uczelniana Rada Samo-
rządu Studenckiego planuje jeszcze 
w tym roku akademickim powołanie 
Rzecznika Praw Studenta. Nie po to 
jednak, aby kimkolwiek walczyć, ale 
aby uświadomić studentów, co im 
wolno, a co powinni robić, aby zmie-
niać swoje środowisko z korzyścią dla 
wszystkich. Działania takie są potrzeb-
ne, a nawet konieczne. Już w tym 
roku akademickim udało nam się zor-
ganizować spotkania ze studentami 
I roku wydziału turystyki i rekreacji. 
Rozmawialiśmy  na nich o możliwo-
ściach i obowiązkach, a także o tym jak 
„przejąć ową łopatę”  i dołek zakopać, 
czyli egzekwować swoje prawa w tro-
sce o poziom kształcenia.

To nasza wspólna sprawa. Jeśli tyl-
ko uchylimy nasze drzwi wyglądając 
na drugą stronę korytarza i narzekanie 
zastąpimy konstruktywną rozmową, 
wspólnym działaniem – osiągniemy 
swój cel – owocną współpracę na li-
nii student – wykładowca.  Nikt z nas 
nie jest idealny – my studenci również 
nie. Ale czy „dzisiejsza młodzież jest 
trudna”? Może po prostu nasze czasy 
są trudniejsze i żadna ze stron nie na-
dąża za biegiem wydarzeń? Może na-
wzajem potrzebujemy swojej pomocy? 
Razem można więcej.

Iga
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Był 2007 rok. Szedłem ulicą Św. Tomasza w stronę ul. Flo-
riańskiej do jednego z pubów. W pewnym momencie zauwa-
żyłem po prawej stronie za szybą ogromną jaszczurkę, która 
stała przed wejściem do klubu, którego nigdy wcześniej nie 
widziałem. Spojrzałem na nazwę i wydała mi się dość intry-
gująca – Lizard King, co w wolnym tłumaczeniu znaczy nic 
innego jak król jaszczurów. 

Wszedłem z ciekawości i okazało się, że trafiłem na koncert 
jakiegoś zespołu rockowego, którego nazwy niestety nie pamię-
tam. Od razu pomyślałem, że jest to miejsce potrzebne w Kra-
kowie. Wiadomo, że nie każdy jest mistrzem tańca i różnych 
gimnastycznych wygibasów (choć nie tyczy się to studentów 
AWF-u), a tu może spokojnie posiedzieć, posłuchać nierzad-
ko świetnych utworów. Takie gwiazdy jak Dżem, Ira, T- Love, 
Coma, Maleńczuk, Raz Dwa Trzy zna chyba każdy. Nie trzeba 
zatem przybliżać jakie emocje wywołują ich koncerty. Klimat 
w klubie robi się niesamowity, a przeszywający dźwięk gitar, 
perkusji i paru innych instrumentów robi niesamowite wraże-
nie. Kto nie ma tego szczęścia i nie może być na koncertach 
ikon polskiej muzyki, może zadowolić się występami mniej 
popularnych zespołów, które zyskują coraz większe grono fa-
nów (230 Volt, Latające Talerze, 
Detox, NIE-BO, czy Present Per-
fect, który gra światowe i polskie 
przeboje rockowe). Świetnie usy-
tuowana jest scena, co pozwala 
na bardzo bliski kontakt muzyków 
z odbiorcami. Z niedaleka można 
wsłuchać się w brzmienie różnych 
dźwięków i melodii. Wiele gatun-
ków rocka, jazzu i bluesa w wersji 
live to podstawowa atrakcja klu-
bu, choć nie jedyna. Można tu nie 
tylko zapoznać się z wielką gamą 
trunków, ale również bardzo do-
brze zjeść. Lizard King to miejsce 
dla ludzi, którzy wiedzą co to do-
bra muzyka i prawdziwa sztuka. 
Kto raz zawitał na ul. Św. Tomasza 11, będzie tam powracał co 
jakiś czas, bo jest to miejsce, w którym ciągle się coś dzieje. 

Drugim miejscem, które chcę Wam przybliżyć jest Bacca-
rat Club znajdujący się na ul. Stolarskiej 13. To bardzo no-

Kluby dla studenta

woczesny, ekskluzywny klub, który swoim stylem przyciąga 
naprawdę spore tłumy w każdy weekend. Zaprojektowali 
go najlepsi styliści. Wchodząc widać pewną nieprzecięt-
ność i niebanalność. Od razu widać, że to luksusowy klub. 

W oczy rzucają się choćby 
meble w stylu Ludwika XIV. 
Imprezy house, dance, di-
sco (w zależności od dnia) 
odbywają się w czwartki, 
piątki i soboty. W Baccaracie 
można wynając vip room, 
który pomieści nawet 60 
osób. Jest to idealne miej-
sce na organizację urodzin 
czy wieczorów kawalerskich 
i panieńskich.  Po drinka 
czy piwo można iść aż do 
3 barów, które znajdują się 
w różnych miejsach klubu. 
Bardzo ciekawym rozwią-
zaniem jest całkowity zakaz 

palenia. Po przyjściu do domu z Baccaratu nie będziemy 
już mówili, że śmierdzimy papierosami. Ten problem nie 
będzie nas dotyczył. Także śmiało można używać drogich 
perfum, bo nasz zapach nie zostanie zneutralizowany przez 
dym tytoniowy. Można tu również posłuchać muzyki na 
żywo (skrzypce, gitary, a nawet saksofon). Polecam śledze-
nie aktualnych imprez na stronie Baccaratu na Facebooku. 
Dzięki niej będziecie zawsze na bieżąco. 

Kiedy mam zamiar wyjść ze znajomymi do klubu, nikt 
nie ma wątpliwości, że trzeba odwiedzić Baccarat. Zwykle 
zajmujemy mały room, w którym można spokojnie porozma-
wiać, bo muzyka jest tam mniej słyszalna. Jest on oddzielony 
w pewien sposób od reszty klubu, dlatego nikt nam nie prze-
szkadza. Można w spokoju wypić piwo czy drinka, a następ-
nie ruszyć na parkiet. Myślę, że naszych studentów zachęci 
fakt, że pięknych kobiet jest tam co niemiara na każdej im-
prezie, a kobiet niestety nie mogę zachęcić w podobny spo-
sób, bo nie mnie oceniać mężczyzn. W każdym bądź razie 
każdy student powinien pójść kiedyś do Baccaratu i przeko-
nać się na własne oczy o magii tego miejsca.

SzyZ

www.baccaratclub.pl

www.baccaratclub.pl
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Kiedy w ubiegłym roku kończyłem ostat-
ni semestr studiów na Akademii Wychowania 
Fizycznego i po raz ostatni wymeldowywałem 
się z akademika, poczułem wielką ulgę, że 
udało mi się zakończyć kolejny bardzo waż-
ny etap mojego życia. Jednocześnie zrobiło mi 
się jakoś przykro, że muszę opuścić miejsce, w 
którym spędziłem mnóstwo pięknych i niepo-
wtarzalnych chwil podczas pięciu lat studiów.

Jednak mimo skończonych studiów, AWF 
wciąż pozostaje miejscem, do którego chętnie 

powracam. Nadal przecież trwa okres obron 
prac magisterskich moich kolegów i koleżanek 
ze studiów. Mam w akademiku mnóstwo zna-
jomych, których chętnie odwiedzam, szczegól-
nie tych na ósmym piętrze w domu studenckim 
nr 1. Lubię także skoczyć na piwo do kocha-
nych Jabłonek, gdzie nierzadko spotykam sta-
rych znajomych. AWF to także organizowane 
imprezy typu Bal Piórnika, Wybory Najmilszej 
Studentki, Campus AWF, czy wizyta podczas 
Juwenaliów Krakowskich. Imprezy te nigdy nie 
są zamknięte dla naszych absolwentów. Moż-
na również uczestniczyć w górskich rajdach 
organizowanych przez PTTK AWF, które odby-
wają się na wiosnę i jesieni. A impreza, której 
każdy szanowany się student AWF Kraków nie 

Z życia akademika
może przegapić to zawody o Puchar Rektora 
Akademii Wychowania Fizycznego. Komu raz 
udało się pojechać, nie chce opuścić tej im-
prezy. To dwa dni świetnej zabawy połączonej 
z zawodami i jazdą na nartach, gdzie można 
odświeżyć  stare, zaniedbane kontakty. 

Jest mnóstwo sposobów, aby po zakończe-
niu studiów wciąż uczestniczyć w życiu akade-
mickim AWF Kraków. Choć czasem po prostu 
wystarczy pobiegać w Parku Lotników Polskich 
na Czyżynach, by znowu poczuć jak to było 
wtedy, kiedy się studiowało.  

 
Wojtek Matras

Nawet największy optymista musi w koń-
cu przyznać, że czas nieustająco ucieka. A co 
się z tym wiąże? Zmiany. Zmiany zarówno te 
chciane jak i te niechciane. Każda chwila jest 
jedyna w swoim rodzaju, przemija i nie wra-
ca. Nie można jej zmienić. Nie można jej cof-
nąć. I być może tak jest lepiej, że nie możemy 
wracać się wstecz, przynajmniej w przypadku 
tych gorszych i słabszych momentów. Można 
szybko się otrząsnąć i dalej podążać w przód, 
pozostawiając za sobą wszelkie potknięcia, po-
rażki i niepowodzenia. … gimnazjum, liceum, 
opuszczasz swoje miejsce rodzinne i wyjeż-
dżasz uczyć się samodzielności. Studia 1, 2 i 3 
rok. Mnóstwo zajęć, ćwiczeń i wykładów z sze-
rokiego zakresu przedmiotów. Niekończące się 
praktyki, obozy i wycieczki. Wszędzie trzeba 
udowodnić swoje umiejętności i poszerzać 
wiedzę. Rozwijać się. 

Myślę i jestem pewna, że studia to piękny, 
jedyny w swoim rodzaju czas. Bardzo rozwo-
jowy i przyjemny okres życia każdej osoby, 
która miała możliwość się o tym przekonać. 
To czas kiedy daje się z siebie wszystko. Wte-
dy ma się w sobie mnóstwo świeżego, opty-
mistycznego podejścia do ludzi i życia oraz 
idealistyczne wizje dotyczące przyszłości. 
Przecież tyle po nich możliwości. Więc trzeba 
korzystać i jak najwięcej wynosić z zajęć, sy-
tuacji i zdarzeń. 

Niestety później świat zaczyna nabierać 
innego wymiaru, kończy się beztroska, a roz-
poczyna życie to zupełnie dorosłe. Z czasem 
zaczynają nas otaczać różnego rodzaju kom-

OCZAMI ABSOLWENTÓW
plikacje, a raczej szara rzeczywistość, która 
niejednokrotnie może nas próbować stłamsić. 
Trzeba się ocknąć i przestawić z trybu studenc-
kiego na tryb dorosły. Niewiadomo kiedy mi-
nęło te 5 długich lat studiów. Nagle okazuje 
się, że jesteś już po obronie. I nie wiadomo 
co dalej. Bo przecież nie musisz już wstawać 
rano i chodzić na zajęcia. Nie musisz zdoby-
wać zaliczeń, zdawać egzaminów… itd. Ten 
czas dobiegł końca. 

Jest mroźny zimowy poranek, zmierzasz 
w kierunku tak dobrze Ci znanych, powoli 
ukazujących się w opadającej mgle budyn-
ków i obiektów.  Z tą różnicą, że mają one dla 
Ciebie już zupełnie inny wymiar. Można by 
powiedzieć, że jesteś już poza „ich” światem,  
po drugiej ich stronie. Jesteś absolwentem. 
W tym stanie każdy fragment uczelni nabie-
ra innego znaczenia. Mijasz stadion i szybko 
przypływa fala wspomnień… lekka atletyka, 
czwórbój i towarzysząca determinacja, żeby 
uzyskać odpowiednią ilość punktów potrzeb-
ną do zaliczenia. Co tu dużo mówić, często 
chodziło o to minimum, a nie zawsze było 
to łatwe… Kawałek dalej stadion boczny. Co 
studentowi AWFu może kojarzyć się z bocz-
nym stadionem? Chyba tylko i wyłącznie pił-
ka nożna, wzbudzająca tak szeroką gamę od-
czuć, szczególnie i przede wszystkim wśród 
damskich grup. …Dalej budynek główny, 
idąc korytarzem mijasz parapet. Wiele razy 
piło się na nim kawę obok drzwi, pod któ-
rymi w napięciu i z niecierpliwością ocze-
kiwało się na wyniki egzaminu. Aż w końcu 

dziekanat, czyli miejsce, w którym ważą się 
losy wszystkich studentów. A  teraz  to tylko 
miejsce załatwienia ostatnich dla Ciebie już 
formalności. 

Kolejny etap zakończony, ale tym samym 
nowy rozpoczęty. Wszystko się dzieje obok 
Ciebie, bez możliwości wpływu na tę kolej 
rzeczy. A może się mylę…? Może właśnie te-
raz wszystko zależy od Ciebie, Twoich chęci, 
pracy i samozaparcia. Może to ten piękny, 
niezobowiązujący czas, kiedy nie masz jeszcze 
wytyczonej trasy dom – praca i praca - dom. 
Nie masz jeszcze do czynienia z tzw. „rutyną 
dnia codziennego”. Nie działasz według po-
wtarzających się tak bardzo przewidywalnych 
schematów. Masz duże pole manewru i wol-
na rękę, żeby coś ze sobą zrobić. Może po to 
teraz warto próbować i popełniać błędy, żeby 
wyciągać wnioski i gromadzić je na przyszłość. 
I z coraz większym bagażem dokonywać traf-
niejszych i dobrych wyborów. Powoli szukasz 
swojego miejsca w dzisiejszym pędzie i nie jest 
łatwo. Czas nieubłagalnie mija, a Tobie wydaje 
się, że już nic ciekawego dla siebie nie znaj-
dziesz. Ale jedno Ci powiem! Nie wolno się 
poddawać, bo przecież po gorszych chwilach 
zawsze nadchodzą te lepsze. Szukaj i walcz! 
A wiara w to lepsze jutro to podstawa. I musi 
być dobrze i tylko lepiej, ale pamiętaj, że masz 
w tym duży znaczący udział. I to Ty pokieru-
jesz, w którym kierunku potoczy się Twoje ży-
cie. Ja wierzę, że w tym dobrym… coraz lep-
szym… i lepszym.

Anka
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Taniec

Za początek rock’n’rolla uznaje się datę 
12 kwietnia 1954 gdy Bill Haley wszedł do 
studia i nagrał „Rock around the clock”. 
Magazyn muzyczny Rolling Stone poda-
je datę 5 lipca 1954, kiedy to Elvis nagrał 
„Thats All right”. Jakkolwiek by nie było – 
lata 50-te XX wieku to początek wspaniałe-
go gatunku muzycznego, który porywał do 
tańca każdego.

Taniec Rock and Roll (w dosłownym tłu-
maczeniu „trzęś się i kołysz”) jest tańcem 
nieujarzmionym i szalonym. Moda wybu-
chła głównie wśród młodzieży bowiem 
starsze pokolenie uznało tą muzykę za dia-
belską i zachęcającą do grzechu.

KROK W ROCK – 
czyli słów kilka o Rock’n’rollu akrobatycznym

polskich klubie rock’n’rolla akrobatyczne-
go, który powstał w Krakowie, uzyskując 
w 1982 roku formalny status klubu uczelnia-

Wybitne pary na arenie międzynarodowej
Kategoria młodzików: Ewa Szostek i Łukasz Nędzka (AWF Kraków) – zdobywcy III miejsca 

w Pucharze Świata 2003 roku
Kategoria juniorów: Joanna Rybak i Maciej Kosek (AWF Kraków) –  zdobywcy II miejsca 

w Pucharze Świata 2002 roku, wielokrotni finaliści Pucharów Świata, Mistrzostw Świata i Euro-
py.

Kategoria B- klasa: Karolina Gucwa i Maciej Kosek (AWF Kraków) – zdobywcy II miejsca 
w Pucharze Europy 2009 roku, wielokrotni finaliści Pucharów Europy

Kategoria A-klasa (Main Class): Dorota Lipka i Alojzy Nowak  (AWF Kraków) – zdobywcy 
IV miejsca w Mistrzostwach Świata 1991 roku i V w Mistrzostwach Świata 1992 roku, wielokrotni 
finaliści Pucharów Świata, zwycięzcy Pucharu Narodów 1994 roku

nego. Działał on przy Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Już dwa lata później na zor-
ganizowanych w Krakowie zawodach ogól-
nopolskich „Krock w rock” para gospodarzy 
– Małgorzata Piłacik i Krzysztof Sarnecki 
– stanęła na najwyższym podium. Sytuacja, 
w której zawodnicy z Krakowa okazali się 
bezkonkurencyjni miała również miejsce na 
I Nieoficjalnych Mistrzostwach Polski.

 Nasz klub może się poszczycić ponad-
to wieloma sukcesami zarówno w kraju jak 
i na arenie międzynarodowej. Pani Dorota 
Lipka-Nowak, która ma na koncie wiele suk-
cesów jako zawodniczka, a teraz jako trener 
rock’n’rolla akrobatycznego przyznaje, że 
krakowski klub corocznie liczy się w wal-
ce o podium na Mistrzostwach Polski we 
wszystkich kategoriach. Warto także wspo-
mnieć o męskiej części kadry szkoleniowej, 
Pan Alojzy Nowak (obecny prezes Polskiego 
Zawiązku Rock’n’rolla Akrobatycznego) oraz 
Szymon Szpulecki dzielnie walczą, aby pary 
taneczne były doskonale przygotowane do 
rywalizacji na najwyższym szczeblu.

Michał Siąkała

Czy jest zatem możliwe, aby taka forma 
ruchu, pełna życia i wolna od zasad dała się 
zamknąć w sztywne reguły i zostać dyscy-
pliną sportową. Ależ i owszem, co więcej 
nie traci ona ani trochę na swojej atrakcyj-
ności. Rock and roll akrobatyczny jest jedną 
z nielicznych dyscyplin sportowych, której 
korzenie tkwią w muzyce. 

Dla niewtajemniczonych w zasady tej 
dyscypliny pragnę przybliżyć najważniejsze 
szczegóły. Rock’n’Roll akrobatyczny to trud-
na i specyficzna dyscyplina sportu o złożonej 
technice dwóch odmiennych aktów ruchu: 
tańca i akrobatyki. Specyfika tej dyscypliny, 
w której musi ze sobą współpracować para 
zawodników, wymaga od nich wszechstron-
nego przygotowania ogólnego i specjalne-
go. Układy wykonywane są stacjonarnie 
frontem do widzów, sędziów (dotyczy par 
sportowych) w liniach prostopadłych  po 
tzw. „krzyżu +”, charakter dyscyplinie na-
daje dynamiczna muzyka liczona  na 4/4, 
gdzie akcent przypada na 1 i 3 uderzenie. 

Wracając do korzeni tej dyscypliny na-
leży wspomnieć o pierwszym na ziemiach 

Kinga Kapik i Piotr Jedynak

Karolina Gucwa i Maciej Kosek



Twarze numeru

Formacja Charlie Dance

Karolina Gucwa i Maciej Kosek

Kinga Kapik i Piotr Jedynak

Formacja Charlie Dance

KROK W ROCK
KROK W ROCKKarolina Nowak i Marek Nowak

Ma gorzata Doma ska i Tomasz Nosal
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