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„NASI”
NA IGRZYSKACH

O zbliżających się 
igrzyskach w Londy-

nie, kwalifikacjach 
olimpijskich i szan-
sach zawodników 

KS AZS AWF Kraków 
w najważniejszej 

imprezie czterolecia, 
rozmawialiśmy z dy-

rektor klubu AZS 
AWF panią Renatą 

Nierodą.

– Za niespełna dwa miesiące w Londynie rozpoczy-
nają się igrzyska olimpijskie. Kto na dzień dzisiejszy po-
siada „olimpijski paszport”?

– Pewny startu w Londynie może być Radek Zawrot-
niak, który swoją przepustkę zdobył w maju na turnieju 
w Bratysławie.

– Kto oprócz Radka ma szansę na wyjazd do stolicy 
Wielkiej Brytanii?

– Przede wszystkim lekkoatleci. Duża liczba zawodni-
ków była na obozach klimatycznych i teraz rozpoczyna 
swoje starty, sezon lekkoatletyczny dopiero się rozkręca. 
Dużą szansę mają chodziarze. Minima osiągnęli Rafał Si-
kora na 50km oraz Agnieszka Szwarnóg, Grzegorz Sudoł 
i Jakub Jelonek na 20km. Przepustkę powinna wywalczyć 
Wiola Janowska. W końcu uporała się z kontuzją fizycznie 
i psychicznie, a dla niej będą to chyba ostatnie igrzyska. 
Do Londynu powinny zakwalifikować się również nasze 
nowe nabytki, Joanna Piwowarska w skoku o tyczce i Mał-
gorzata Trybańska w trójskoku. Liczymy też na sprinterów, 
którzy powinni zasilić reprezentacyjne sztafety (Agnieszka 
Ligięza, Jan Ciepiela, i Jakub Krzewina).  

– A jak sytuacja wygląda w pozostałych dyscypli-
nach? 

– W ubiegłym roku w kajakarstwie nominację zdobył 
Mateusz Polaczyk, ale niestety odszedł do Bydgoszczy. 
Mamy jednak już kolejne perełki. Świetnie radzą sobie 
bracia Andrzej i Filip Brzezińscy. Wygrywają kolejne zawo-
dy juniorskie w Europie na świecie. Są nadzieją na występ 
olimpijski, ale dopiero w Rio de Janeiro. 

– Na co możemy liczyć w Londynie? Na przykład Ra-
dosław Zawrotniak otwarcie zapowiada walkę o złoto.

– Radek w Pekinie zdobył srebro. Każdy sportowiec, 
najpierw marzy o starcie w igrzyskach, a później o medalu. 
On już ten medal ma w drużynie, więc to jest naturalne, 
że teraz chce więcej. Wierzę, że w Londynie prawo startu 
zdobędzie więcej osób niż miało to miejsce w 2008 roku. 
A przypomnę, że do Pekinu pojechało 9 reprezentantów 
naszego klubu.

Rozmawiał Krystian Augustyn

Najlepsi w biegach przełajowych ............................... 2
Rzecznik w sporcie, studia tylko i nas! ....................... 2
Złamać magiczną barierę… ....................................... 3
Dziewczyny – sędziny ............................................... 4–5
Kraków biega na „piątkę”! ......................................... 6
Kawa zalewa światowe korty ..................................... 7
Królowa gimnastyka ................................................... 8 
Olimpijska karuzela ................................................... 9–11
Biblioteka poleca nowości ......................................... 12–13
Biblioteka Główna AWF w liczbach ........................... 14
Na krawędzi na igrzyska ............................................ 15
Do pracy rodacy ........................................................ 16
Pierwsza praca, czyli jak się „dobrze sprzedać” .......... 17
Na jednym kole bez siodełka ..................................... 18
Crossfit-trening dla każdego! ...................................... 19
Juwenalia 2012 AWF Kraków po górolsku, hej! .......... 20

SPIS TREŚCI

Drodzy Czytelnicy!
Najbardziej imprezowy okres na naszej 
Alma Mater dobiegł końca. Trudno zabrać 
się jednak do wyczerpującej nauki, kiedy 
w rozmowach często jeszcze wspomina-
my „szalone dni” na krakowskiej AWF. 
Gorące „Święto sportu”, niezapomniany 
doping podczas akademikiady, zabawa do 
białego rana w trakcie Juwenaliów to tylko 
niektóre z nich. Wydarzenia ostatnich ty-
godni zapewne dla wielu pozostaną w pa-
mięci na długo. By je uwiecznić przygoto-
waliśmy dla Was bogate fotorelacje.  

Teraz czas zabrać się jednak do intensywnego pogłębiania swoich 
wiadomości, by okres wakacyjny stał się jak najdłuższy. Dla szczęśliwców, 
którzy ogarną całość notatek, kserówek i obowiązkowej literatury może 
on potrwać aż do października. Zatem krótko: Studencie, do roboty!

W trakcie aktywnego wypoczynku, (bo innego u awfiaków sobie nie 
wyobrażam), nie zapomnijmy, że czekają nas ważne wydarzenia spor-
towe. Nie możemy o nich nie wspomnieć, gdyż mamy na nich swoich 
reprezentantów. Więcej o Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przeczy-
tacie w artykule „Olimpijska karuzela”. 

Na 3-miesięczny wypoczynek zapewne nie liczą już Ci, którzy koń-
czą studia na krakowskiej AWF i z dyplomem w ręku będą intensywnie 
poszukiwać swojej pierwszej pracy. Jak ją znaleźć, jakich błędów unikać 
podczas pisania CV i listu motywacyjnego, co zrobić, by dobrze się zapre-
zentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej? O tym na stronach 16-17. 

Zapraszając do lektury przedwakacyjnego numeru „Pulsu AWF” ży-
czę studentom powodzenia w zbliżającej się sesji, a wszystkim żakom 
i pracownikom uczelni słonecznych i niezapomnianych wakacji.

Paulina Janowiec-Kapłon
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Ponad 600 zawodniczek i zawodni-
ków z 64 polskich uczelni wzięło udział 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 
w biegach przełajowych, które odbyły 
się 31 marca w Łodzi. Organizatorem 
imprezy był klub uczelniany AZS Poli-
techniki Łódzkiej. 

Uczestnicy rywalizowali w bardzo 
trudnych warunkach pogodowych. Po-
rywisty wiatr, chłód i mieszanka deszczu 
ze śniegiem nie pomagały podczas bie-
gu.  Pomimo niesprzyjającej aury park 
3 Maja w Łodzi był pełen zmotywowa-
nych biegaczy, dla których niestraszne 
było załamanie pogody. Rywalizacja 
odbywała się w czterech konkurencjach 
biegowych. Dla kobiet były to dystanse 
3 i 6 km, a dla mężczyzn 4, 5 i 9 km.

Wśród śmiałków walczących z prze-
ciwnościami pogody, zmagających się 
z własnymi słabościami byli zawodnicy 
z naszej uczelni. Wspaniałym wynikiem 
na dystansie 3km może się pochwalić Ka-
tarzyna Broniatowska, która w tym roku 
stawała już niejednokrotnie na podium. 
Nasza zawodniczka zajęła w Halowych 
Mistrzostwach Polski Seniorów pierwsze 
miejsce na dystansie 1500m i drugie na 
dystansie 800m. W Mistrzostwach Polski 
w biegach przełajowych seniorów, które 
odbyły się w Bydgoszczy nie dała szans 
rywalkom. W biegu na 4 km cross zajęła 
pierwsze miejsce. W zawodach rozgry-
wanych w Łodzi dobiegła na metę jako 
pierwsza z czasem 11:02. Drugie miej-
sce na podium z czasem 11:13 należa-
ło również do naszej zawodniczki Sary 
Marmon. Dobrym wynikiem mogą się 
pochwalić Kamila Hayder (11:34), która 
zajęła 5 miejsce oraz Anna Zielenkiewicz 
(25:34), miejsce 17. 

Na dłuższym dystansie startowały Ma-
ria Słowik, która zajęła 8. miejsce (23:47) 
i Regina Kula (25:13) miejsce 15.

Wśród panów najlepszym wynikiem 
z naszej ekipy może się pochwalić Filip 
Muszyński, który na dystansie 4,5km za-
jął 12 miejsce (14:49), zaraz po nim na 
metę wbiegli Dawid Walowski (14:51) 
i Kamil Kos (14:53) zajmując kolejno 
13. i 14 miejsce. 18-ty na mecie był 
Jarek Stec (15:03). Na dystansie 9km 
naszą uczelnię reprezentował Marcin 
Niezgoda, który z czasem 32:32 zajął 
25 lokatę. 

Opiekunem reprezentacji w biegach 
przełajowych jest dr Wacław Mirek, któ-
remu należą się wielkie podziękowania 
za przygotowanie zawodników do im-
prezy.

Pomimo trudnych warunków po-
godowych, śliskiego podłoża, nieprzy-
jemnego chłodu reprezentanci naszej 
uczelni uzyskali bardzo dobre wyniki. 
W klasyfikacji drużynowej kobiet dzięki 
złotemu medalowi nasza uczelnia jest 
obecnie najlepszą w Polsce, natomiast 
panowie zajmują drugie miejsce zaraz 
za Akademią Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. Dzięki zdobyciu srebr-
nego medalu obrobili tytuł v-ce Mistrza 
Polski z zeszłego roku. Tak dobre wyniki 
sprawiły, że krakowski AWF w klasyfi-
kacji generalnej jest najlepszy w Pol-
sce w biegach przełajowych. 

Kilka dni po rozegraniu Akademic-
kich Mistrzostw Polski, również w Łodzi, 
odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Świata w biegach przełajowych. Zawo-
dy te organizuje z ramienia Międzyna-
rodowej Federacji Sportu Akademickie-
go, Komitet Uczelniany AZS Politechni-
ki Łódzkiej, przy współudziale Urzędu 

Najlepsi w biegach przełajowych
Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. 
Tak wielka impreza była organizowana 
w Polsce po raz drugi. Poprzednim ra-
zem biegi przełajowe odbyły się w roku 
1990 w Poznaniu. Tegoroczną imprezę 
odwiedziła rekordowa liczba 300 za-
wodników z 31 krajów. Taka frekwencja 
była dla miasta Łodzi wielką promocją 
i wyróżnieniem. 

Miło nam zakomunikować, że 
w klasyfikacji drużynowej kobiet Polska 
ekipa zajęła trzecie miejsce zaraz za Ja-
ponią i Romanią, a bardzo wysoką piątą 
lokatę w klasyfikacji drużynowej zajęli 
panowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Malwina Wojtaszek 

Rzecznictwo prasowe i dziennikarstwo sportowe
podyplomowe studia na krakowskiej AWF

RZECZNIK W SPORCIE, STUDIA TYLKO U NAS!
Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha daje pierwszą możliwość w Polsce kształcenia się w specjal-
ności rzecznik prasowy w klubach i organizacjach sportowych. Ten niezwykle dynamicznie rozwijający się kierunek otwiera ogromne 
możliwości zawodowego rozwoju. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (studia magisterskie – możliwe jest 
podjęcie nauki przez studentów ostatniego roku studiów magisterskich). Program zajęć ma na celu przygotowanie do pracy w zawo-
dzie rzecznika prasowego (kluby, związki sportowe) i dziennikarza sportowego (prasa, radio, telewizja, internet). Zajęcia prowa-

dzić będą znani krakowscy dziennikarze z udziałem m.in. dyrektorów biur prasowych oraz kadra naukowa Akademii.

Zgłoszenia przyjmuje: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 
Tel. (012) 683-14-46, fax (012) 683-14-45

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, studia trwają 3 semestry. 
Opłaty: około 1500 zł za semestr.
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W tym roku w Spale osiągnął swój naj-
większy sportowy sukces. O halowym mi-
strzostwie Polski w biegu na 1500 metrów, 
przygotowaniach do sezonu, celach i pla-
nach na ten rok, a także tym, co wspól-
nego ma z Adamem Kszczotem opowiada 
student AWF Adam Czerwiński. 

 
– Podczas ostatnich halowych mi-

strzostw Polski, które odbyły się w Spale 
zdobyłeś złoty medal w biegu na 1500 
metrów. Czy to jest Twój największy 
sukces w karierze?

– Zdecydowanie tak, ponieważ to mój 
pierwszy tytuł mistrza Polski. Ale również 
bardzo cenię sobie udział w halowych mi-
strzostwach Europy w Paryżu. Co prawda 
zająłem tam dopiero 17. miejsce, ale był 
to mój pierwszy zagraniczny start i to od 
razu na tak dużych zawodach.

– Patrząc na przebieg tego biegu, 
stwierdzam, że nie było dla Ciebie kon-
kurencji. Prowadziłeś niemalże od po-
czątku do końca, a finisz to już sprinter-
ski majstersztyk.

– (śmiech) Dziękuję. Może rzeczywiście 
tak to wyglądało. Wiedziałem przed bie-
giem, jaka jest konkurencja, że nie ma 100 
procent obsady. Byłem zmuszony do pro-
wadzenia tego biegu, nikt się nie kwapił do 
tego, by narzucić tempo, wszyscy oglądali 
się na mnie, patrzyli, co ja będę robił. Dla-
tego pobiegłem swoim rytmem, z przodu, 
przez co nie uczestniczyłem w przepychan-
kach, które miały miejsce za mną.

– Na ostatnim okrążeniu pokazałeś 
próbkę wspaniałych umiejętności sprin-
terskich. Czy to takie wspomnienie po 
startach na 800 metrów?

– Rzeczywiście zdarza mi się wykonać 
dobry finisz, ale nie jest to regułą. Akurat 

w tym biegu tempo było na tyle spokojne, 
że w końcówce mogłem pokusić się na 
tak mocny atak.

– Jak dalej będzie wyglądała Two-
ja kariera? Zostajesz przy bieganiu na 
1500 czy może wrócisz na swój pierw-
szy dystans?

– Kiedyś to było 800 metrów, lepiej 
czułem się w tej konkurencji, ale jednak 
treningi wymusiły na mnie wydłużenie 
dystansu. Wydaje mi się, że trochę straci-
łem na szybkości kosztem wytrzymałości 
i dlatego zdecydowanie lepiej wychodzi 
mi bieganie na 1500 metrów.

– Skoro zostajesz przy dłuższym 
dystansie, to czy przygotowania w tym 
roku były już konkretnie pod tę konku-
rencję? 

– Zdecydowanie tak. Z roku na rok 
staramy się z trenerem zwiększać obcią-
żenia. Teraz biegam dłuższe odcinki, albo 
robię krótsze przerwy. Objętościowo ten 
trening też jest większy. Być może spró-
buję jeszcze w tym roku wystartować na 
3000 metrów w formie sprawdzianu.

– Jakie cele stawiasz sobie na ten 
sezon?

– Przede wszystkim chciałbym popra-
wić swój rekord życiowy, złamać w końcu 
tę magiczną barierę 3:40,00. To jest mój 
priorytet na ten sezon. Poza tym chciał-
bym zakwalifikować się na mistrzostwa 
Europy, które na początku lipca odbędą 
się w Helsinkach. Żeby zdobyć prze-
pustkę na te zawody będę musiał pobiec 
w granicach 3:38,00.

– 3:38,00 to minimum B dające pra-
wo startu w igrzyskach olimpijskich. 

– Wydaje mi się, że minimum B nic 
nie da. W mojej konkurencji musiałbym 
osiągnąć minimum A. Jestem realistą 
i niestety to jest poza moim zasięgiem, 
przynajmniej na razie.

– Jeśli nie teraz, to może za 4 lata 
w Rio de Janeiro?

– Trudno mówić o kolejnych igrzy-
skach olimpijskich. Marzeniem każdego 
sportowca jest występ na takiej imprezie. 
Najważniejsze jest to, żeby systematycz-
nie poprawiać swoje wyniki i ustabilizo-
wać je na wysokim poziomie. 

– W zeszłym roku do sezonu przygo-
towywałeś się w RPA, co zaowocowało 
dużą progresją rekordu życiowego. Czy 
w tym roku również miałeś możliwość 
być na obozie wysokogórskim?

– Niestety nie. W tym roku do sezo-
nu przygotowywałem się w Polsce. Były 
plany, żeby odtworzyć zeszłoroczne przy-
gotowania, ale na przeszkodzie stanęła 
kontuzja stopy. W Afryce nie ma odpo-
wiedniego zaplecza medycznego, byłby 
problem z odnową biologiczną. W przy-
padku odnowienia się kontuzji z obozu, 
mielibyśmy wycieczkę. Woleliśmy nie 
ryzykować. I mimo tego, że dobrze prze-
pracowałem ten okres w kraju, zdobyłem 
mistrzostwo Polski, to jednak czasy osią-
gane przez mnie są słabsze od tych z roku 
ubiegłego. 

– A jak to wygląda od strony finan-
sowej. Przygotowania w RPA do najtań-
szych chyba nie należą?

– I to był drugi powód, dla którego zre-
zygnowaliśmy z wyjazdu do RPA. Na ten 
sezon przysługiwały mi tylko dwa obozy 
z PZLA. Przez to znalazłem się w takim 
miejscu, że środków na przygotowania 
musiałem szukać we własnym zakresie.

– Słyszałem, że niektórzy mylą Cię 
z innym świetnym polskim średniody-
stansowcem, Adamem Kszczotem.

– (śmiech) Rzeczywiście miała miejsce 
kiedyś taka sytuacja, że zostaliśmy pomy-
leni. A właściwie to ja zostałem wzięty 
za Adama Kszczota. Będąc na stołówce 
podszedł do mnie starszy trener i zaczął 
zadawać pytania, jakby rozmawiał z Ksz-
czotem. Dopiero po chwili zorientował 
się, że pomylił zawodników.

 – W tym roku odbędą się dwie 
duże imprezy sportowe. Pierwszą z nich 
są mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
Masz może swojego faworyta, albo dru-
żynę, której będziesz kibicował?

 – Nie jestem wielkim fanem piłki 
nożnej, dlatego nie mam swojej ulubionej 
drużyny. Na pewno będę trzymał kciuki 
za Polaków i pewnie obejrzę decydujące 
spotkania turnieju.

 – Po emocjach piłkarskich czeka 
nas sportowa uczta w Londynie. Jak 
oceniasz szanse swoich kolegów z lek-
koatletycznej reprezentacji?

 – Myślę, że kilka medali na pewno 
zdobędziemy. Faworytów upatrywałbym, 
zwłaszcza w konkurencjach technicz-
nych. Jest Tomasz Majewski, Anita Wło-
darczyk, a ostatnio świetnie prezentuje 
się tyczkarz Paweł Wojciechowski. Na 
pewno powalczą moi koledzy z bieżni, 
czyli Adam Kszczot i Marcin Lewandow-
ski. Zawsze może zaskoczyć ktoś, na kogo 
nie liczymy, chociażby tak jak to było na 
Mistrzostwach Świata w Berlinie.

 – Dziękuję za rozmowę.
 – Dziękuję.
      

Rozmawiał Krystian Augustyn

Złamać magiczną barierę …

HME Paryż 2011 na prowadzeniu  
Adam Czerwiński

Adam Czerwiński
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Kobiety w roli sędziego to jeszcze w naszym kra-
ju rzadkość. Znacznie częściej zawód ten wykonują 
mężczyźni. Ja miałam przyjemność rozmawiać z czte-
rema utalentowanymi kobietami, które stosunkowo 
niedawno rozpoczęły swoją przygodę z sędziowa-
niem. O nowym wyzwaniu w ich życiu i marzeniach 
z nim związanych przeczytasz tylko tutaj.

Paulina Gajdosz – sędzia pierwszej 
klasy. Od siedmiu lat na parkiecie 
w tej roli

– Studiujesz, grasz w pierwszoligowej drużynie 
(MKK Siedlce), gdzie w tym wszystkim czas na sę-
dziowanie?

– Wyznaję zasadę, że chcieć to móc. Takie po-
dejście pomaga mi pogodzić wszystko ze sobą. Kiedy 
mam tylko chwilę wolnego czasu poświęcam ją wła-
śnie sędziowaniu.

– Oglądając mecze koszykówki, rzadko widzi 
się kobiety w roli sędziego. Z czego to wynika Two-
im zdaniem?

– Główną przyczyną jest to, że bardzo mało ko-
biet chce wykonywać zawód sędziego koszykówki. 
Po prostu nie czują się dobrze w tej roli. Niestety 
wiąże się to również z tym, że zawód sędziego był 
zawsze utożsamiany z mężczyznami. W języku pol-
skim nie ma odpowiednika żeńskiego słowa „sędzia”. 
Ludzie muszą zmienić mentalność i przyzwyczajać 
się, że kobiety równie dobrze jak mężczyźni mogą 
sprawować tą funkcję.

–  Jak wygląda droga rozwoju kariery sędziow-
skiej?

– Jest bardzo długa. Na początku zostaje się sę-
dzią kandydatem. Po okresie próbnym  sędzią drugiej 

klasy, jeśli osoby oceniające stwierdzą, że masz pre-
dyspozycje. Kolejnym etapem jest 1 klasa sędziow-
ska, kiedy sędzia jest doceniany i wysoko oceniany 
w środowisku okręgowym. Następnym krokiem jest 
szczebel centralny, czyli etap selekcji sędziów z całej 
Polski. Kiedy ktoś już się tam dostanie drzwi do  ka-
riery sędziego zawodowego stoją otworem. Najwyż-
szym szczytem kariery sędziego jest sędziowanie me-
czów euroligi kobiet i mężczyzn. Tam jednak dostają 
się  jedynie najlepsi.

– Podczas spotkań sędziowie często są naraże-
ni na krytykę płynącą z różnych stron. Zdarzyło ci 
się usłyszeć kilka niemiłych epitetów?

– Jest to trudna profesja. Trzeba umieć sobie ra-
dzić z krytyką zarówno ze strony zawodników, tre-
nerów, jak i publiczności. Nie raz usłyszałam słowa 
krytyki pod swoim adresem, ale to pomogło mi elimi-
nować błędy i dążyć do bycia coraz lepszym sędzią.

– Analizujesz sobie w głowie mecze po ich za-
kończeniu, czy też gwizdek kończący grę jest rów-
nież dla Ciebie zakończeniem pracy?

– |Często zdarza mi się analiza po zakończonych 
meczach. Zwłaszcza po tych trudnych, gdzie trzeba 
było się wykazać. Ostatni gwizdek to początek ana-
lizy błędów i próba wyciągnięcia wniosków na przy-
szłość.

– Twoje marzenia związane z sędziowaniem to?
– Zostanie sędzią Euroligowym. Wiem, że długa 

droga przede mną, ale lubię stawiać sobie wymaga-
jące cele. Daje mi to motywację do codziennej pracy 
nad sobą, a marzenia są po to, aby je spełniać…

Justyna Gąbka – „(…) sędziowanie 
wbrew pozorom to bardzo trudna 
i ucząca pokory fucha (…)” 

– Pamiętasz, co Cię popchnęło w stronę sportu 
i siatkówki?

–  Do sportu przede wszystkim tradycje rodzinne, 
a stricte do siatkówki – także tradycje, ale mieleckiej 
Stali. Od kiedy pamiętam, zawsze żyłam w prze-
świadczeniu, że będę związana ze sportem, będę 
trenować, pójdę na AWF. To była oczywista oczywi-
stość (śmiech).

– W którym momencie postanowiłaś, że zosta-
niesz sędzią?

– Zostanie sędziną w moim przypadku można 
potraktować dwojako. Po pierwsze jest to pewnego 
rodzaju „emerytura sportowa”. Kończy się trenowa-
nie, a zaczyna kolejny etap, który najlepiej żeby był 
związany z siatkówką. Najlepiej się na tym znam, 
więc pozostaje załapać się jako sędzia, albo trener. 

Jednym z wymagań zaliczenia specjalizacji tre-
nerskiej jest ukończenie kursu sędziowskiego. Po-
myślałam, że posiadanie samego papierka jest bez 
sensu, więc zgłosiłam się do podkarpackiego związ-
ku piłki siatkowej i po zdanym egzaminie teoretycz-
nym, uzyskałam status kandydata. Tak oto zaczęła się 
moja sędziowska przygoda. Na początku oczywiście, 

pełna obaw, pomyślałam – „spróbuję, zobaczę, czy 
w ogóle się nadaję”. Nie chciałam sobie za dużo 
obiecywać i się napalać, bo sędziowanie wbrew po-
zorom to bardzo trudna i ucząca pokory fucha. Ale 
po pierwszym, drugim roku okazało się, że „to jest 
to”, że co tydzień czekam na weekendową obsadę, 
by sędziować i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. 
A po drugie, zawsze grając, przyglądając arbitrom, 
gdzieś tam w głowie się knuło, bo marzyło to za duże 
słowo, że może kiedyś zostanie się sędzią z takiego 
prawdziwego zdarzenia. Tak… sędzia międzynaro-
dowy, państwowy to moje marzenie.

– Co czułaś wychodząc na parkiet po raz pierw-
szy jako sędzia?

– Zdenerwowanie połączone ze zdeterminowa-
niem, tzw. motywujący stres. Trzeba zawsze wchodzić 
ze świadomością, że jest się dobrym i sprawiedliwym 
sędzią. Jednocześnie bardzo dużo od siebie wymagać, 
mając na uwadze, że ogromnie dużo od nas zależy. Za-
uważyłam też, że odpowiednie nastawienie przed me-
czem jest istotne. Wchodząc na parkiet ze spokojnym 
umysłem i sercem, wiem, że sobie poradzę.

– Prowadzisz  jakieś prywatne statystyki doty-
czące Twojego sędziowania?

– Nie, ale zawsze po spotkaniu robię sobie tzw. 
„rachunek sumienia sędziego”, co było dobre, a co 
złe, co należy naprawić i nad czym popracować, na 
co mocniej zwrócić uwagę itp.

– Kiedyś występowałaś jako zawodniczka, teraz 
jesteś sędzią. Czy odbieranie tego, co się dzieje na 
boisku, jest zupełnie inne z tych dwóch perspek-
tyw?

– Myślę, że zupełnie inne nie jest. Na pewno wy-
stępują w tych etapach różne emocje. Będąc zawod-

Kobiety w roli sędziego to jeszcze w naszym kra-
ju rzadkość. Znacznie częściej zawód ten wykonują 
mężczyźni. Ja miałam przyjemność rozmawiać z czte-
rema utalentowanymi kobietami, które stosunkowo 
niedawno rozpoczęły swoją przygodę z sędziowa-

klasy, jeśli osoby oceniające stwierdzą, że masz pre-
dyspozycje. Kolejnym etapem jest 1 klasa sędziow-
ska, kiedy sędzia jest doceniany i wysoko oceniany 
w środowisku okręgowym. Następnym krokiem jest 
szczebel centralny, czyli etap selekcji sędziów z całej 

pełna obaw, pomyślałam – „spróbuję, zobaczę, czy 
w ogóle się nadaję”. Nie chciałam sobie za dużo 
obiecywać i się napalać, bo sędziowanie wbrew po-
zorom to bardzo trudna i ucząca pokory fucha. Ale 
po pierwszym, drugim roku okazało się, że „to jest 

Dziewczyny

Paulina Gajdosz Justyna Gąbka
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Sylwetki

nikiem podchodzi się do grania, trenowania bardzo 
ekspresyjnie, szczególnie w ligach młodzieżowych, 
a jako sędzia trzeba swoje emocje trzymać na wodzy, 
podchodzić do wielu spraw ze spokojem.

– Kto według Ciebie ma ciężej na meczu, za-
wodnik czy sędzia?

– Mimo wszystko myślę, że sytuacja sędziego jest 
trudniejsza. Przede wszystkim ze względu na to, że 
cała odpowiedzialność za spotkanie rozkłada się na 
jedną osobę – na siebie, a nie tak jak w przypadku 
zespołu, na kilka, kilkanaście osób. Sędzia poprzez 
obserwację gry, musi oceniać, co już samo w sobie nie 
należy do rzeczy łatwych. Myślę też, że roszczeniowy 
charakter zawodników, potęguję trudność tej pracy, 
ponieważ łatwiej powiedzieć, że mecz przegrało się 
przez błąd sędziego, a nie przez własne słabości. Nie 
da się też niestety ukryć, że sędzia podczas spotkania 
popełnia ok. jednego błędu i jest to udowodnione sta-
tystycznie. Czasami jest to błąd znaczący, który może 
zaważyć o wyniku spotkania, więc trzeba być bardzo 
skupionym, aby nie dopuszczać do pomyłek, by w ten 
sposób nie zaprzepaścić pracy trenera i zawodników, 
nadziei kibiców, czasami „być czy nie być” drużyny. 

– Wiążesz jakoś bardziej swoją przyszłość z sę-
dziowaniem, czy jest to dla Ciebie pewien rodzaj 
odskoczni od codzienności?

– Nie traktuję sędziowania jako odskoczni, ja po 
prostu lubię to robić. Chciałabym z każdym nowym 
sezonem być lepsza, a czas pokaże, czy uda mi się 
wdrapywać na kolejne szczeble sędziowskiej kariery. 
W życiu zawsze kieruję się zasadą – „jeżeli już coś 
robisz, rób to dobrze”, tak jest i w tym przypadku...

Katarzyna Homoncik– „Dobry sędzia 
hm… (…) powinien czuć grę”.

– Miałaś bardzo poważną kontuzję kolana, 
która kosztowała Cię sporo zdrowia i nerwów. Czy 
po tych problemach  nie chodziło Ci po głowie, by 
skończyć z koszykówką i zająć się czymś innym?

– Po pierwszej kontuzji nie myślałam o tym, żeby 
rzucić to co robię, wręcz przeciwnie, byłam moc-
no zdeterminowana, by wrócić jak najszybciej do 
sprawności, treningów i gry. Dopiero, gdy problemy 
z kolanem odnawiały się, pojawiały się pytania „czy 
warto?”, „czy nie odpuścić?”, „co, jeśli kontuzja po-
wtórzy się po raz trzeci?”

– Dlaczego postawiłaś na sędziowanie?
– W moim przypadku ciężko powiedzieć, że 

postawiłam na sędziowanie. Do koszykówki trafiłam 
przypadkowo, do sędziowania także. Wyniknęło to na 
pewno z faktu, że byłam zawodniczką, oraz że kurs 
sędziowski organizowany był u nas w mieście, więc 
postanowiłam spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. 

– Pamiętasz swój pierwszy mecz w roli sędziego?
– Oczywiście. Mocny stres i niezdecydowanie 

przy każdym gwizdku, mimo że wiedziałam, co po-
winnam odgwizdać, to jednak wciąż się zastanawia-
łam czy na pewno; dużo pomógł bardziej doświad-
czony partner na boisku.

– Przytrafiło Ci się kiedyś coś takiego podczas 
sędziowania, o czym pamiętasz do tej pory?

– Mam w pamięci dużo nietypowych sytuacji, 
najbardziej jednak utkwiły mi w pamięci zawody 
w Oświęcimiu. Mecz mocno się wtedy przeciągnął 
z powodu trzykrotnej awarii prądu i w konsekwencji 
nie został dokończony z powodu braku światła na 
hali. Było to zimą, więc totalna ciemność ogarnęła 
wszystkich. Protokół zawodów wypełnialiśmy przy 
świetle z telefonów komórkowych. 

– Jaki powinien być według Ciebie dobry sę-
dzia?

– Dobry sędzia hm... przede wszystkim konse-
kwentny, sprawiedliwy, odporny na stres i presję, ży-
ciowy, a w trzech słowach, powinien czuć grę.

– Jakimi słowami opisałabyś siebie jako sędzie-
go?

– Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Na 
pewno staram się każde zawody sędziować jak po-
trafię najlepiej. Czasem wychodzi to lepiej czasem 
gorzej. Dużo jeszcze gwizdków przede mną…

Justyna Bednarek – przy niej lepiej 
nie używać określenia ping-pong 

– Jesteś sędziną zaledwie od pół roku, a sędzio-
wałaś już OTK. Powiedz mi, jak Ci się to udało:

– Dzięki wieloletniemu stażowi jako zawodnicz-
ka. Sędzia główny docenił moje doświadczenie i dał 
mi szansę sędziowania.

– Wykorzystałaś ją?
– Z zostałam pochwalona przez sędziego główne-

go zawodów. Pamiętam, że byłam jedynym sędzią na 
zawodach, który ukarał zawodnika żółtą kartką. 

– Rozumiem, że zawodnik zasłużył sobie na to. 
Czy też za bardzo wczułaś się w rolę?

– Jego zachowanie było dosyć skandaliczne i nie 
mogło pozostać bez odpowiedniej reakcji z mojej 
strony.

– Wiążesz swoją przyszłość z sędziowaniem?
– Raczej tak. Aczkolwiek sędziowanie to dodat-

kowe zajęcie, któro sprawia mi wiele przyjemności. 
Niemniej jednak nie jest to praca, która może być 
głównym źródłem dochodów.

– Miałaś jakieś gafy podczas sędziowania?
– Chyba jak każdy sędzia.
– Co sprawia najwięcej trudności sędziom?
– Bardzo szybkie wymiany, po których piłka ude-

rza lub nie, w krawędź stołu. Jest to bardzo ciężkie 
do wychwycenia przez oko, dlatego w takich sytu-
acjach patrzę na reakcje zawodników i dopiero wte-
dy przyznaję ewentualny punkt.

– Wiem, że osoby związane z tenisem ziem-
nym nie przepadają za nazwą ping–pong. Też tak 
masz?

– Drażni mnie to określenie. Uważam, że osoby, 
które go używają  w ogóle nie maja pojęcia o tej dys-
cyplinie. Nie toleruje tego (śmiech).

nikiem podchodzi się do grania, trenowania bardzo 
ekspresyjnie, szczególnie w ligach młodzieżowych, 
a jako sędzia trzeba swoje emocje trzymać na wodzy, 
podchodzić do wielu spraw ze spokojem.

– Kto według Ciebie ma ciężej na meczu, za-

Dziewczyny
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– Rozumiem, że zawodnik zasłużył sobie na to. 
Czy też za bardzo wczułaś się w rolę?

– Jego zachowanie było dosyć skandaliczne i nie 
mogło pozostać bez odpowiedniej reakcji z mojej 
strony.

nikiem podchodzi się do grania, trenowania bardzo 
ekspresyjnie, szczególnie w ligach młodzieżowych, 
a jako sędzia trzeba swoje emocje trzymać na wodzy, 
podchodzić do wielu spraw ze spokojem.

– Kto według Ciebie ma ciężej na meczu, za-

– sędziny

Powyższy wywiad zakończę cytatem, który we-
dług mnie trafnie charakteryzuje  wszystkie moje 
rozmówczynie. Jednocześnie, każdej z dziewczyn 
życzę drogi pełnej pasji, kończącej  się na szczycie 
marzeń.

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę ma-
rzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. I sta-
rają się robić to jak najlepiej.”

Paulo Coelho – Walkirie

Sylwia Pomykała

Katarzyna Homoncik

Justyna Bednarek



Puls AWF

8

Sport

„Bieganie mnie rozpala” – pod ta-
kim hasłem odbyła się 5.edycja biegu 
ProTouch Cracovia Interrun. 27 maja 
Rynek Główny i jego okolice zamieni-
ły się w ogromną bieżnię. Na uczest-
ników biegu czekały wielkie emocje 
i ponad 100 nagród – niekoniecznie 
dla tych najszybszych.

Bieg główny wystartował w samo 
południe, w niedzielę 27 maja. Jed-
na z największych imprez biegowych 
w Polsce – organizowana przez firmę 
Intersport Polska SA, we współpracy 
z Urzędem Miasta Krakowa – już rok 
temu zgromadziła prawie 3000 uczest-
ników. – Robimy wszystko, by „rozbie-
gać” ten Kraków. To wspaniałe, że różne 
osoby, w różnym wieku i o odmiennych 
poglądach mogą się zjednoczyć, zakła-
dając jednolite niebieskie koszulki biegu 
– mówi Artur Mikołajko, prezes Inter-
sport Polska SA.

Trasę wybrali… w trakcie biegu!
Bieg Cracovia Interrun 2012 od-

był się na dwóch trasach: 5 i 10 ki-
lometrów. Oczywiście wybór trasy 
należał do samych uczestników. Co 
ciekawe, biegacze mogli podjąć decy-
zję nawet po przebyciu około połowy 
5-kilometrowej trasy. Wybrać można 
było jedną z dwóch opcji, biegnąc w od-
powiednim kierunku. Miejscem startu 
i metą stał się Rynek Główny, od strony 
ulic Szewskiej i św. Anny. Trasa prowa-
dziła przez Planty, ulicę Bernardyńską, 
wokół Wawelu (5 km) lub wzdłuż Bul-
warów Wiślanych (10 km), a później po 
przebiegnięciu przez Bramę Floriańską 
uczestnicy pędzili już do mety.

Pasjonaci biegania mieli też oka-
zję wypróbować nowoczesny system 
elektronicznego pomiaru czasu. Przed 
biegiem wydawano specjalne chipy, 
które należało przymocować do buta. 
Po przekroczeniu oznakowanej linii 
mety, czas zostanie zmierzony auto-

matycznie. Później uczestnicy otrzy-
mali m.in. uzyskany wynik i pamiątko-
we zdjęcie.

Tysiące niebieskich koszulek
– Już w ubiegłym roku zachwycałam 

się tym niezwykłym wydarzeniem sporto-
wym. A to dlatego, że firma Intersport za-
stosowała zasadę, która podoba się nam 
wszystkim. Jest trzech głównych partne-
rów: podmiot komercyjny, podmiot pu-
bliczny i sami biegacze. Ta zasada spraw-
dza się bardzo dobrze. Daje biegaczom 
poczucie, że nie tylko startują, ale także 
współtworzą wydarzenie – zachwala ini-
cjatywę Magdalena Sroka, zastępca Pre-
zydenta Miasta Krakowa i jednocześnie 
przewodnicząca Komitetu Organizacyj-
nego ProTouch Cracovia Interrun 2012.

– To niesamowity widok, kiedy parę 
tysięcy osób w takich samych niebieskich 
koszulkach przygotowuje się do startu. 
A najcenniejszy jest fakt, że w tym biegu 
każdy jest w stanie wystartować. W na-
szych działaniach stawiamy na dwie 
rzeczy: na rozwój dzieci i młodzieży, 
a także na promocję aktywności rekre-
acyjnej wśród mieszkańców (i nie tylko) 
naszego miasta. Bieg nie musi być uko-
ronowaniem aktywności sportowej, ale 
po prostu wstępem. Każdy może prze-
konać się, jakie to proste, zdobyć medal 
i poczuć się prawdziwym sportowcem – 
zachęca wiceprezydent Krakowa.

Przedszkolaki też biegną
Bieg główny to tylko jedna z atrak-

cji. W okolicach Rynku Głównego przez 
cały czas odbywały się również imprezy 
towarzyszące. Były m.in. bieg przed-
szkolaków oraz bieg dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawowych. Naj-
młodsi mieli do wykonania nieco mniej 
wymagające zadanie. Trasa dla przed-
szkolaków to 100 metrów, a dla tych 
nieco starszych dzieci – 1.2 kilometra. 
Wszyscy młodzi biegacze na mecie do-
stali pamiątkowe medale.

Ale Cracovia Interrun 2012 to nie 
tylko bieg. Dla niektórych większą 
frajdą było to, co wydarzy się przed 
startem, a więc… rozgrzewka! Nieco-
dziennie mamy szansę przeprowadzić 
profesjonalną rozgrzewkę, instruowa-
ni przez specjalistów, razem z kilko-
ma tysiącami innych biegaczy, a na 
dodatek w zabytkowej scenerii Rynku 
Głównego. – Przykładamy dużą wagę 
do tego, żeby przez sport nie robić 
sobie krzywdy. Uczestnicy biegu mo-
gli więc dowiedzieć się, jak biegać, by 
nie uszkodzić sobie stawów, jak odpo-
wiednio stawiać stopę… Dzięki temu 
wszystkie te elementy aktywnego wy-
poczynku będą sprzyjały naszemu 
sportowemu rozwojowi i samopoczu-
ciu – zaraża optymizmem Magdalena 
Sroka.

Kraków – stolica kultury… fizycznej?
– Jestem absolwentem Akademii 

Wychowania Fizycznego. Kiedyś do-
świadczony profesor powiedział mi, 
że człowiek kulturalny to taki, który 
uprawia sport. A Kraków jest miastem 
kulturalnym. To doskonałe miejsce, 
w którym można uprawiać sport re-
kreacyjny. Cracovia Interrun to świetna 
okazja, by zacząć swoją przygodę z bie-
ganiem. Jako społeczeństwo wszyscy na 
tym skorzystamy – przekonuje Dariusz 
Kaczmarski, trener i animator środo-
wiska biegowego z AZS AWF Kraków 
Masters.

Po oficjalnym zakończeniu biegu 
odbyło się losowanie nagród według 
numerów zawodników. Ale jak prze-
konują organizatorzy, zwycięzcami są 
wszyscy i tak naprawdę nie liczy się 
czas, tylko walka z samym sobą.

Damian Juszczyk

Szczegóły dotyczące biegu można 
znaleźć na stronie internetowej: www.
interrun.pl/krakow2012

Kraków biega „na piątkę”!

Fo
to

: 
w

w
w

.in
te

rr
un

.p
l

Fo
to

: 
w

w
w

.p
ap

on
lin

e.
pl



Puls AWF

9

Sylwetki

10. wśród Polek i na razie 468. na świe-
cie, ale ciągle pnie się w górę rankingu 
WTA. 19-letnia Katarzyna Kawa jest jed-
ną z wielkich nadziei naszego rodzimego 
tenisa. – Mam nadzieję, że kiedyś uda mi 
się dorównać Agnieszce Radwańskiej. A na 
razie jej osiągnięcia motywują mnie do dal-
szej pracy – zdradza zawodniczka, student-
ka krakowskiej AWF.

– Jak to się wszystko zaczęło z tenisem? 
Miałam pięć lat, a przygoda z dyscypliną 
rozpoczęła się dzięki mojej mamie. To ona 
pierwszy raz dała mi do ręki rakietę i pokaza-
ła, jak odbijać piłkę – opowiada Kasia.

Tenis na 1.miejscu

Jednak nie jest tak, że 19–latka pokocha-
ła tenisowe hobby miłością „od pierwszego 
wejrzenia”. Bo w jej sercu było także miejsce 
dla wielu innych dyscyplin. – Tenis od razu mi 
się spodobał, ale wtedy jeszcze nikt nie wią-
zał z nim mojej przyszłości. Uwielbiałam sport 
w ogóle. Do 12.roku życia jeździłam w klu-
bie narciarskim w Krynicy, a później grałam 
w drużynie I ligi koszykówki kobiet. Choć to 
właśnie tenis zawsze był na pierwszym miej-
scu – przyznaje 468. rakieta świata.

Gdy miała 10 lat, w jej życiu pojawił się 
pierwszy trener – Grzegorz Gomulec. – To 
z nim jeździłam na pierwsze turnieje i wiele 
mu zawdzięczam. Mamy za sobą długie go-
dziny żmudnych treningów, pracę nad tech-
niką uderzeń. Trener służył mi również radą 
w trudnych chwilach i pokazał, jaki musi być 
charakter prawdziwego sportowca – wyli-
cza tenisistka. Z pierwszym szkoleniowcem 
świetny kontakt ma do dziś, współpracując 
z nim jako z fizjoterapeutą, który pomaga 
jej pokonywać… kontuzje. A od czterech 
lat trenowaniem Kasi zajmuje się Piotr Żu-
rawiecki.

Treningi o… 6.00 rano

Katarzyna Kawa, choć studiuje w Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
wcale nie jest krakowianką. – Pochodzę z Kry-
nicy i od początku kariery reprezentuję tam-
tejszy klub – KKT MOFO. Do Krakowa prze-
prowadziłam się jako 15 latka. W Krynicy nie 
miałam takich możliwości rozwoju. W zimie 
przeszkodą był brak hali tenisowej, a treningi 
o szóstej rano w oddalonym o 30 km Nowym 
Sączu były naprawdę męczące – wspomina. 
Wtedy z pomocą przyszedł jej wujek, który 
wówczas jako sponsor z firmy architekto-
nicznej MOFO ułatwił jej podjęcie nauki 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krako-
wie. – Obecnie sponsorują mnie firmy: Pie-
karnia Awiteks, Syntaj i Centrum Motoryzacji 
P. Czyżycki.

Kolekcja medali kryniczanki jest pokaźna 
i z każdym rokiem się rozrasta. – Moimi naj-
większymi sukcesami w kraju są Mistrzostwo 
Polski Młodzików oraz aktualne Mistrzostwo 
Polski Seniorek. Biorę też udział w turniejach 

rangi ITF 10 000$ i 25 000$. Mogę pochwalić 
się w nich czterema triumfami oraz wieloma 
srebrnymi i brązowymi medalami – mówi 
zawodniczka. A kolejne osiągnięcia w tych 
turniejach sprawiają, że Kasia wspina się co-
raz wyżej po szczeblach drabiny światowego 
rankingu.

Nie ma dwóch takich samych piłek

– W tenisie najbardziej kocham emocje 
i satysfakcję, którą mi przynosi. Uwielbiam 
rywalizację sportową, bez której nie jestem 
w stanie długo wytrzymać. Poza tym, tenis 
nigdy się nie nudzi. W tej dyscyplinie nie ma 
dwóch takich samych momentów, czy dwóch 
identycznie zagranych piłek – Katarzyna Kawa 
wymienia atuty gry na korcie.

Poza sukcesami przy siatce, zdobywa 
też… wiedzę, na I roku fizjoterapii w Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
– To bardzo interesujący kierunek, a zarazem 
przydatny w sporcie. Niestety, momentami 
brakuje mi czasu na naukę, której jest całkiem 
sporo. Gdzie radzę sobie lepiej – na uczelni 
czy na korcie? Zdecydowanie wolę rywaliza-
cję tenisową, ale jednocześnie chce się rozwi-
jać i zwiększać zakres wiedzy, dlatego jestem 
bardzo zadowolona z moich studiów – nie 
ukrywa 19–latka.

W Krynicy czas płynie wolniej…

A jaka jest prywatnie, kiedy może odło-
żyć rakietę i studenckie notatki? –Jestem 
osobą, która nie potrafi wysiedzieć zbyt dłu-
go w jednym miejscu, uwielbiam podróże. 
W wolnym czasie chętnie czytam książki, 
wychodzę ze znajomymi. Lubię też aktywnie 
odpoczywać – grając w koszykówkę, w siat-
kówkę, czy jeżdżąc na rowerze. W dniach 
bez treningu staram się jeździć do domu – do 
Krynicy, gdzie czas płynie znacznie wolniej, 
można odpocząć i nabrać energii do pracy – 
tłumaczy z uśmiechem.

Czasami włączy telewizor, by popa-
trzeć na grę koleżanek z czołówki rankin-
gu WTA. – Jeszcze kilka lat temu zawzięcie 
kibicowałam belgijskiej tenisistce – Justine 
Henin. Teraz oczywiście trzymam kciuki za 
naszą krakowską zawodniczkę – Agnieszkę 
Radwańską.

W drodze na szczyt

– Z tygodnia na tydzień wielkimi kroka-
mi nadchodzi początek europejskiego sezonu 
tenisowego. Planuję zagrać wiele turniejów 
i awansować w rankingu do miejsca, które 
pozwoli mi w przyszłym roku na uczestnic-
two w turniejach wielkoszlemowych. To mój 
najważniejszy cel na nadchodzące miesiące – 
deklaruje Katarzyna Kawa.

Największe marzenie? – Awans do TOP 
10 światowego rankingu i wzięcie udziału 
w turnieju Masters, w którym gra osiem naj-
lepszych zawodniczek na świecie.

Damian Juszczyk

Kawa zalewa światowe korty
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Starosta grupy ogłasza, że lada moment 
odbędą się zajęcia z gimnastyki. Na twarzach 
niektórych studentów malują się uśmiechy, 
u innych widać grymasy zdegustowania i nie-
chęci. Co sprawia, że popularne zajęcia „na 
macie”  dla jednych są przyjemnością, a dru-
gich przyprawiają o ból głowy? Przecież i jed-
ni, i drudzy nigdy wcześniej nie mieli do czy-
nienia z kółkami czy poręczami, a drążek ko-
jarzył im się tylko z osiedlowym trzepakiem. 

Koncepcja żaka
Każdy student wf musi wiedzieć, czym 

jest gimnastyka. Kasia, mieszkanka DSI, okre-
śla ją jako wszechstronny rozwój organizmu, 
kształtowany poprzez różne ćwiczenia z uży-
ciem przyborów i przyrządów. – Gimnastyka 
poprawia orientację w przestrzeni i koordy-
nację ruchową – dodaje licencjonowana stu-
dentka. Natomiast Piotrek Ciepiński,  drugo-
roczniak, który prawie całe studia ma jeszcze 
przed sobą, mówi o gimnastyce tak: 

– Jest dziedziną sportu sprawdzającą 
możliwości fizyczne i motoryczne człowieka 
w pełnym zakresie. Spojrzenia różne, ale jak 
najbardziej prawidłowe.

Łyk historii
Od wielu lat gimnastyka stanowi o sile 

naszej Akademii. Obecnie panuje przekona-
nie, że jej poziom znacznie się obniżył. Warto 
zatem przybliżyć, jak gimnastyka wyglądała 
jeszcze 30 czy 20 lat temu. Wspomina o tym 
dr Krzysztof  Latinek – kierownik Zakładu 
Teorii i Metodyki Gimnastyki, który pamięta 
odległe czasy, gdy zajęcia odbywały się na 
Grzegórzkach, w teraźniejszej sali judoków. 

– Przede wszystkim było znacznie więcej 
godzin, bo aż 165 w 5-letnim toku studiów. 
Mówię aż, bo dziś tych godzin jest tylko 120 
– 90 na licencjacie i 30 na SUM–ie. Do tego do-
chodzi sprawa prowadzących. Kiedyś za grupę 
odpowiedzialne były trzy osoby. Dziś studenci 
ćwiczą pod czujnym okiem tylko jednego ad-
iunkta, a drugi dołącza na jedyne 2/3 zajęć. 

Ciekawostką jest odszukany w pamięci 
egzamin kwalifikacyjny na studia, do które-
go dr Latinek podchodził w 1980r. 

Królowa Gimnastyka
– Z samej gimnastyki trzeba było wykazać 

się takimi umiejętnościami jak stanie na głowie 
i na rękach, skok kuczny przez skrzynię wzdłuż, 
kilka rodzajów przewrotów oraz odmyk i wy-
myk, z którymi dziś mają problemy studenci 
wszystkich roczników. Do tego egzamin z ZGS, 
lekkoatletykę i umiejętność pływania czterema 
stylami – wylicza doktor. Dawniej uczeń liceum 
przygotowywał się  do egzaminu cały rok, jeśli 
marzył, by dostać się na AWF. Zresztą, było 8, 
może 9 osób na jedno miejsce. Chyba łatwo 
zauważyć różnice, prawda?

Smykałka, czy predyspozycje?
Gimnastyka jednym studentom przy-

chodzi z łatwością, a dla innych jest syzy-
fową pracą. Skąd się to bierze? Pytałem na-
szych prowadzących i kolegów, czy to sport 
dla wszystkich.  

– W tym kontekście duże znaczenie odgry-
wają wcześniejsze doświadczenia ruchowe. 
Studenci, którzy realizowali treści z gimnastyki, 
szczególnie w ramach szkolnego wychowania 
fizycznego, szybciej i dokładniej przyswajają 
nauczane przez nas ćwiczenia. Taka sytuacja 
dotyczy osób nietrenujących, jak i tych, którzy 
uprawiają inne dyscypliny sportowe. – mówi 
dr Jarosław Omorczyk – adiunkt w Zakładzie 
TiM Gimnastyki, który z gimnastyką obcuje 
od piątego roku życia. Zwraca również uwa-
gę na odpowiednie przygotowanie motorycz-
ne, przede wszystkim w zakresie siły, gibkości 
i koordynacji ruchowej, których brak może 
znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
uczenie się nowych ćwiczeń. 

Według dr Jarosława Omorczyka nauczy-
ciel wychowania fizycznego jest ważnym 
ogniwem w procesie kształtowania postaw 
młodego człowieka. – Taki nauczyciel ma 
możliwość przygotowania ucznia do później-
szej pracy zawodowej. Absolwenci mogą wy-
brać drogę nauczyciela, strażaka, żołnierza, 
policjanta czy nawet aktora, bo np. PWST 
w Krakowie w programie testów wstępnych 
ma m.in. ćwiczenia akrobatyczne. Szkoda za-
tem wielu zmarnowanych potencjałów. 

Sylwester Barszcz, student wf i zawodnik 
AZS–u, chociaż z gimnastyki jest zwolniony, 

również ma własne zdanie na temat kole-
gów z roku. – Wiem z obserwacji, że osoby 
sprawne fizycznie o drobniejszej sylwetce 
mają mniejsze problemy z gimnastyką, niż 
ci o masywnej budowie czy wręcz dużym 
otłuszczeniu. Logiczne jest to, że dużo trud-
ności sprawia im dźwiganie ciężaru swojego 
ciała oraz wykonywanie skomplikowanych 
ćwiczeń dynamicznych.

Wpis do indeksu
Dr Krzysztof  Latinek uważa, że każdy 

student jest w stanie zaliczyć gimnastykę, 
a układy nie różnią się drastycznie od tych 
sprzed kilkudziesięciu lat. Nasi dużo starsi 
koledzy potrafili wykonywać elementy sami, 
my mamy możliwość robienia ich z pomocą. 
– To wynik mniejszej liczby godzin, ale i gor-
szej sprawności fizycznej kandydatów na stu-
dia – uważa kierownik Zakładu i dodaje: My 
na 1. semestrze robimy to, co kiedyś studenci 
umieli, gdy przychodzili na AWF. Nadrabiamy 
braki, uzupełniamy spore zaległości. 

Piotrek Ciepiński nie ma większych pro-
blemów z zaliczeniem, chociaż często po-
trzebuje więcej czasu, aby opanować nowe 
elementy. Zapytany, czy lubi gimnastykę, 
odpowiada: – Tak. Ze względu na jej atrak-
cyjność i możliwość sprawdzania się oraz 
ciągłego przełamywania. 

Strach w oczach 
Dla tych, którzy gimnastyki boją się jak 

ognia jest na koniec dobra wiadomość. 
Otóż, dr Jarosław Omorczyk uważa, że lęk 
jest przyjacielem gimnastyka! – Jeśli stu-
dent odczuwa lęk przed wykonaniem jakie-
goś ćwiczenia może to oznaczać, iż nie jest 
jeszcze dostatecznie do tego przygotowany. 
Ważne jest, aby w takim przypadku zaufać 
nauczycielowi i poinformować go o tym fak-
cie. Nauczyciel jest w stanie odpowiednio  
rozwiązać ten problem.

Morał z tego krótki, lecz nie wszystkim  
znany – rozmawiaj z prowadzącym, a nie 
będziesz oblany. Gdyby tak można było cof-
nąć czas… 

Przemysław Światowiec
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Niespełna miesiąc po piłkarskich 
emocjach związanych z turniejem Euro 
2012, czeka nas kolejna sportowa uczta. 
W środku wakacji, gdy my studenci od-
poczywamy po trudach akademickiego 
roku, najlepsi atleci zawitają nad Ta-
mizę, aby tam rywalizować o medale 
Igrzysk XXX Olimpiady. Najważniejsza 
sportowa impreza świata rozpocznie się 
27 lipca i potrwa do 12 sierpnia. Spor-
towi herosi w Londynie rywalizować 
będą w 302 konkurencjach.

Większość z nas, czy to studentów 
AWF czy pracowników akademii, zapew-
ne z dużą dozą ciekawości i zaintereso-
wania będzie śledzić poczynania polskich 
reprezentantów. W końcu zamiłowanie 
do sportu, w mniejszym lub większym 
stopniu sprawiło, że podjęliśmy studia 
na tej uczelni. Wśród sportowców, którzy 
będą reprezentować nasz kraj, nie zabrak-
nie również studentów AWF czy zawod-
ników klubu AZS AWF Kraków. Dlatego 
chciałem wam przestawić osoby, które 
nierzadko mijacie na korytarzach uczel-
ni, a nawet nie zdajecie sobie sprawy, że 
oni w Londynie walczyć będą o splendor 
dla naszej akademii. Gdy na przełomie 
lipca i sierpnia będziecie śledzić doniesie-
nia z olimpijskich aren, nie zapomnijcie 
sprawdzić jak radzą sobie „nasi ludzie”. 
W Londynie będzie nas reprezentować 
przynajmniej 3-osobowa ekipa. Pewni 
olimpijskiego startu są: Agnieszka Ra-
dwańska, Radosław Zawrotniak oraz Ra-
fał Sikora. Ta drużyna zapewne jeszcze się 
powiększy, zwłaszcza, że sezon lekkoatle-
tyczny dopiero się rozkręca, a w tej dys-
cyplinie kandydatów do wyjazdu mamy 
naprawdę sporo. Ale po kolei.

Siostry Radwańskie
W turnieju tenisowym w grze sin-

glowej na pewno wystąpi Agnieszka Ra-
dwańska. Studentka kierunku turystyka 
i rekreacja, zawodniczka KS „Nadwi-
ślan” Kraków prawo startu w igrzyskach 
wywalczyła sobie dzięki wysokiej pozy-
cji w rankingu WTA. Świetne występy 
Agnieszki w końcowej części ubiegłego 
sezonu (zwycięstwa w turniejach w To-
kio i Pekinie), a także dobra gra w tym 
roku (triumfy w Dubaju i Miami) spra-
wiły, że aktualnie znajduje się w nim na 
3. miejscu. „Isia” w Londynie powinna 
wystartować również w deblu i mikście. 
W grze podwójnej najchętniej zagrała-

by ze swoją siostrą - również studentką 
AWF. Niestety Ula na razie olimpijskiej 
przepustki nie posiada. Wszystko zależy 
od tego czy w najbliższych tygodniach 
uda jej się awansować w rankingu 
o kilka „oczek”. W kontekście partnera 
Agnieszki w grze mieszanej najczęściej 
wymienia się nazwisko Łukasza Kubota. 
Oprócz rywalizacji na korcie „Isia” może 
mieć w Londynie inne obowiązki. We-
dług mediów jest najpoważniejszą kan-
dydatką do objęcia funkcji chorążego 
podczas uroczystości otwarcia igrzysk. - 
Takiej propozycji jeszcze nie było, ale dla 
mnie byłby to zaszczyt. Jeśli ją dostanę, 
na pewno nie odmówię. – powiedziała 
w wywiadzie dla Przeglądu Sportowe-
go. Zawody tenisowe rozegrane zostaną 
w dniach 28.07-05.08.2012 na kortach 
All England Lawn Tennis and Croquet 
Club, tych samych, na których rywalizu-
je się w turnieju wimbledońskim.

Radosław Zawrotniak
Kolejnym sportowcem pewnym 

startu w igrzyskach jest Radosław Za-
wrotniak. Szpadzista KS AZS AWF Kra-
ków swój bilet do Londynu wywalczył 
w turnieju dodatkowym w Bratysławie, 
pokonując w decydującej walce Fina 
Niko Vuorinena 15:13. Nasz szermierz 

jest jednym z najbardziej doświadczo-
nych zawodników polskiej kadry. Na 
poprzednich igrzyskach w Pekinie wraz 
z drużyną wywalczył srebrny medal, 
a indywidualnie zajął 6. miejsce. Nie-
stety Polakom nie będzie dane bronić 
wywalczonego przed czterema laty ty-
tułu. Tym razem w programie igrzysk 
zabraknie szpady w wydaniu druży-
nowym. Dlatego 31-letni zawodnik 
wszystkie siły będzie mógł skoncentro-
wać na turnieju indywidualnym. Sam 
swoje możliwości ocenia bardzo wyso-
ko. - Przed Londynem było takie sito eli-
minacyjne, że z medalistów olimpijskich 
z Pekinu tylko ja się zakwalifikowałem. 
Uważam, że mam dużą szansę na naj-
wyższy stopień podium. Jestem pewny 
siebie i chcę zdobyć złoto. Nie mam 
podstaw, aby myśleć inaczej – powie-
dział dla Przeglądu Sportowego. Rze-
czywiście, ostatnie występy Radka po-
kazują, że podczas igrzysk będzie liczył 
się w walce o medal. Na początku maja 
Zawrotniak poprowadził drużynę KS 
AZS AWF Kraków do triumfu w Klubo-
wym Pucharze Europy w szpadzie, czyli 
Szermierczej Lidze Mistrzów. Radek 
o medal będzie walczył 1 sierpnia.

O co chodzi z lekkoatletyką?
Największą liczbę reprezentantów 

na igrzyska możemy mieć właśnie w tej 
dyscyplinie. Na dobrą sprawę, dzisiaj nie 
wiemy, kto zdobędzie przepustkę do 
Londynu. Możemy natomiast przedsta-
wić osoby, które na uzyskanie jej mają 
realną szansę. W igrzyskach może wy-
startować w każdej konkurencji indy-
widualnej trzech zawodników z danego 
kraju, pod warunkiem, że każdy uzyskał 
minimum „A”, albo tylko jeden - z mini-
mum „B”. Termin, w którym można no-
tować odpowiednie rezultaty jest ściśle 
określony przez światową federację. 

Sztafety 01.01.11 – 02.07.12

10000 m 21.04.12 – 02.06.12

Chód 20 km 01.01.11 – 08.07.12

Chód 50 km 01.01.11 – 13.05.12

Maraton 01.01.11 – 30.04.12

Pozostałe 
konkurencje 01.05.12 – 08.07.12

Tabela: Termin uzyskiwania wskaźników 
 PZLA na IO

Olimpijska karuzela
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Chodem na igrzyska
Wśród lekkoatletów najliczniejszą 

grupę mogą stanowić chodziarze. 13 
maja zakończył się okres kwalifikacji na 
dystansie 50 km. Paszport do Londynu 
udało się zdobyć Rafałowi Sikorze. Re-

„oczka” wyżej Sudoł. Na igrzyska poje-
dzie tylko trzech z najlepszymi czasami. 
Rywalizacja o przepustki do Londynu na 
„dwudziestkę”, potrwa zatem do same-
go końca, a ostateczne rozstrzygnięcia 
poznamy zapewne podczas Mistrzostw 
Polski, które w dniach 15-17.06 odbę-
dą się w Bielsku-Białej. 

Kończąc wątek chodziarzy należy 
wspomnieć o Agnieszce Szwarnóg. 
26-letnia zawodnicza również posiada 

3000 km z przeszkodami
W tej konkurencji o olimpijska no-

minację zabiegać będą 3 panie z kra-
kowskiego AZS AWF. Największą szansę 
na wyjazd ma Wioletta Frankiewicz-
Janowska. Rekord życiowy 35-letniej 

zultat, który dał mu bilet na igrzyska, 
uzyskał na Mistrzostwach Polski roz-
grywanych w ramach mitingu w Du-
dincach. Sikora to 3-krotny medalista 
krajowych mistrzostw a także uczestnik 
światowego czempionatu w Daegu, 
gdzie wywalczył 13. pozycję. 

Niestety Rafał będzie jedynym re-
prezentantem klubu AZS AWF Kraków 
na tym dystansie. Kwalifikacji na „pięć-
dziesiątkę” nie udało się zdobyć najbar-
dziej doświadczonemu chodziarzowi 
„akademików” Grzegorzowi Sudoło-
wi. Nie mniej jednak nie oznacza to, że 

nie zobaczymy go na igrzyskach. W tej 
chwili wicemistrz Europy z 2010 roku 
posiada minimum na dystansie 20 km. 

Wynik lepszy od wskaźników PZLA 
ma również inny chodziarz krakow-
skiego klubu Jakub Jelonek. Uczestnik 
poprzednich igrzysk w tej chwili plasuje 
się na 5. miejscu na liście pretendentów 
do olimpijskiego startu. Na 4. pozycji 
jest wspomniany wcześniej Sikora, a 2 

minimum na dystansie 20 kilometrów, 
które na chwilę obecną daje jej moż-
liwość startu w igrzyskach. Wśród pań 
także 3 zawodniczki z minimami mają 
prawo występu w Londynie (Agnieszka 
jest na 2 miejscu). Rywalizacja chodzia-
rzy rozpoczyna się 4 sierpnia. Wtedy to 
wystartują panowie na 20 km. Dzień 
później na tym samym dystansie o me-
dale będą rywalizować panie. Rafał Si-
kora na 50 km „pójdzie” 11 sierpnia.

biegaczki jest zdecydowanie lepszy niż 
minimum „A” na Londyn, dlatego też 
nie powinna mieć problemu z wypełnie-
niem go w trakcie sezonu. Warto wspo-
mnieć, że urodzona w Piotrkowie Try-
bunalskim zawodniczka już dwukrotnie 
startowała w igrzyskach. W 2004 roku 
w Atenach odpadła w półfinale biegu na 
1500 metrów, a w 2008 w Pekinie zajęła 
8. miejsce w swojej koronnej konkuren-
cji. Frankiewicz-Janowska jest również 
rekordzistką świata na nietypowym dy-
stansie 2000 metrów z przeszkodami. 

Kolejną biegaczką, która ma szan-
sę pojechać do Londynu jest Matyl-
da Szlęzak. Jej „życiówka” jest gorsza 
od wymaganego wyniku o 5 sekund, 

ale jak powiedziała nam dyrektor AZS 
AWF pani Renata Nieroda – Matylda od 
zeszłego sezonu zanotowała duży pro-
gres wynikowy, na pewno jest w stanie 
powalczyć o te kilka sekund i osiągnąć 
minimum olimpijskie. 
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Sylwetki

W podobnej sytuacji jest Katarzyna 
Broniatowska, świetnie zapowiadająca 
się biegaczka. Chociaż w jej przypadku 

skach. Jej rekord życiowy jest lepszy od 
wymaganego minimum, dlatego szansa 
na debiut jest duża. Z kolei Joanna Pi-
wowarska poznała już smak olimpijskiej 
rywalizacji, w Pekinie w 2008 roku za-
jęła 19. miejsce. Była tyczkarka AZS 
AWF Warszawa 11-krotnie stawała na 
podium krajowych mistrzostw. „Ży-
ciówka” 29-letniej zawodniczki mieści 
się w wymaganiach PZLA, dlatego rów-
nież i ona może liczyć na wyjazd do 
Londynu. Eliminacje trójskoku i skoku 
o tyczce pań odbędą się odpowiednio 
3 i 4 sierpnia.

Sztafety
Sztafety to jedne z najciekawszych 

konkurencji lekkoatletycznych. Emocje, 
które im towarzyszą są ogromne, a roz-
strzygnięcia nierzadko zaskakujące. Ileż 
razy to zdarzało się, że faworyci gubi-
li pałeczkę tracąc przez to szanse na 
medal. Polskie sztafety, które interesują 
nas w kontekście startu zawodników 
KS AZS AWF Kraków to 4x100m ko-
biet i 4x400m mężczyzn. W tej pierw-
sze sztafecie duże szans na występ ma 
Agnieszka Ligięza. Wicemistrzyni Pol-

3000 metrów z przeszkodami będzie 
konkurencją rezerwową. – Kasia świet-
nie się rozwija, zrobiła duży postęp na 
800 i 1500 metrów. Jeśli w takim tempie 
będzie się poprawiać to jest szansa na 
igrzyska na jednym z tych dystansów. Jak 
się nie uda, to według planów trenera 
Zbigniewa Króla powalczy o minimum 
na 3000 m z przeszkodami – powie-
działa pani dyrektor. Eliminacje do tej 
konkurencji zostaną rozegrane 4 sierp-
nia, finał odbędzie się 2 dni później.

Konkurencje techniczne
Dwie kolejne nadzieje na olimpij-

ski występ, wiążemy z konkurencjami 
technicznymi. Szanse na wyjazd do 
Londynu mają Małgorzata Trybańska 
w trójskoku oraz Joanna Piwowarska 
w skoku o tyczce. Obie panie w tym 
roku zasiliły szeregi klubu AZS AWF 
Kraków. Trybańska to etatowa uczest-
niczka największych lekkoatletycznych 
imprez, 32-krotna medalistka senior-
skich mistrzostw Polski. W tym roku 
powalczy o swój pierwszy start w igrzy-

ski w biegu na 100 metrów z ubiegłe-
go roku jest podstawową zawodniczką 
sprinterskiej sztafety. Również pewne 
miejsce w składzie męskiej drużyny 
startującej w wyścigu 4x400m powinni 
mieć Jakub Krzewina i Jan Ciepiela. Na 

igrzyskach prawo startu ma 16 najlep-
szych sztafet według rankingu. Obecnie 
polskie drużyny zajmują odpowiednio 
15. miejsce kobieca i 13. męska. Ry-
walizację sztafet będzie można śledzić 
w dniach 9-11 sierpnia.

O tym, kto ostatecznie pojedzie na 
igrzyska olimpijskie do Londynu prze-
konamy się dopiero 8 lipca. Wtedy to 
dobiegnie końca możliwość uzyskiwa-
nia minimów lekkoatletycznych. Mam 
nadzieję, że wszyscy zaprezentowani 
przeze mnie sportowcy znajdą się na 
pokładzie samolotu zmierzającego do 
Londynu i tak jak przed czterema laty 
dorzucą się do medalowego dorobku 
reprezentacji polski. Cała „awuefow-
ska” brać trzyma za was kciuki. 

Krystian Augustyn
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Polecamy wybrane publikacje z nowości zakupionych do zbiorów Biblioteki Głównej AWF.
Zachęcamy również do korzystania z pełnego wykazu nowości, dostępnego na stronie internetowej 

http://biblioteka.awf. krakow.pl  (link: Nowości w zbiorach)

•	 Prawne problemy sportu żużlowego / pod red. Andrzeja J. Szwarca. Poznań, 2011. – 198 s.
 W książce znajdują się materiały 14. Konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Konferencja dotyczyła kwestii 

prawnych w sporcie  żużlowym i zorganizowana została w Lesznie, gdzie sport żużlowy jest mocno propagowany i wspie-
rany. Sport żużlowy wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami, znacznie większymi niż w innych dyscyplinach sportowych, 
dlatego problematyka prawna jest bardzo istotna i ważna w tej dziedzinie sportu.

•	 Henryk Kurzyński, Leszek Luftman, Janusz Rozum, Maciej Rychwalski, Andrzej Socha: Historia finałów lekkoatletycznych 
Mistrzostw Polski 1922-2011. Konkurencje kobiece.  Bydgoszcz, 2011. – 544 s.

 Jest to statystyczna publikacja lekkoatletyczna dokładnie dokumentująca historię Mistrzostw Polski kobiet od 1922 roku 
do 2011 roku, opracowana przez Komisję Statystyczną Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawiera statystyczne wykazy 
rekordów Mistrzostw Polski kobiet, wyniki finałów, indeks zawodniczek, wykaz klubów.

•	 Tomasz Michaluk: Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu. Wrocław, 2011. – 208 s. 
 W książce podjęta została próba analizy fenomenu sportu jako obszaru współczesnej kultury. Autor zanalizował czynniki 

wzrostu znaczenia sportu oraz jego przemiany na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Uwzględnił 
wpływ mediów na popularność dyscyplin sportowych. Omówił sprawy związane z komercja w sporcie, rolę kibiców i 
pseudo-kibiców w sporcie, jak również zasady fair play, związane z etyką sportową.

.
•	 Wychowanie fizyczne – dla szkolnej praktyki / red. Tomasz Lisicki. Krotoszyn, 2011. - 109 s.
 Jest to zbiór artykułów przygotowanych z myślą o nauczycielach wychowania fizycznego. Książka jest efektem prac podej-

mowanych na rzecz nauczycieli przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie (SODN). Znalazły się 
tutaj tematy związane z powinnościami nauczyciela wychowania fizycznego, jaka jest rola gminy w rozwoju kultury fizycznej, 
jakie jest nowoczesne wychowanie fizyczne, jakie są jego funkcje, opinia nauczycieli o doskonaleniu kwalifikacji zawodo-
wych, organizowanie aktywności fizycznej uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, zabawy i gry na  lekcjach wf.

•	 Beata Szurowska: Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie. Gdańsk, 2011. – 124 s.
 Zaburzenia odżywiania występują pod dwiema postaciami: jadłowstrętu psychicznego - zwanego anoreksją (anorexia ne-

rvosa), oraz żarłoczności psychicznej - zwanego bulimią (bulimia nervosa). Obydwie postacie są groźne dla zdrowia, a na-
wet życia chorej osoby. Książka jest bardzo dobrym źródłem informacji na temat tych dwóch zaburzeń odżywiania się. Jest 
oparta zarówno na literaturze fachowej, jak i na własnych badaniach i doświadczeniach autorki, prowadzonych podczas 
wspólnego mieszkania w domach u osób dotkniętych tymi zaburzeniami. Autorka poznała życie codzienne rodzin, w któ-
rych znajdowały się osoby cierpiące na bulimię i anoreksję, ich zwyczaje, myśli, obawy, strach, tragizm sytuacji, załamanie, 
bezradność, jak i optymizm i perspektywę powrotu do zdrowia.

•	 Johannes W. Rohen, Elke Lütjen-Drecoll: Anatomia człowieka. Tablice. Warszawa, 2011. – 90 s.
 Tablice umożliwiają szybkie zapoznanie się z przebiegiem i położeniem najważniejszych naczyń, nerwów i mięśni oraz 

ułatwiają powtórzenie podstawowych faktów w trakcie przygotowań przed egzaminem.

•	 Fizjoterapia w psychiatrii / red. nauk. Antoni Florkowski. Warszawa, 2011. – 244 s.
 W podręczniku omówione zostały zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzenia i choroby psychiczne oraz 

sposoby leczenia farmakologicznego. Omówione również zostały zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy psychoterapii, 
terapia przez zabawę, sztukę, muzykoterapię i rehabilitację neuropsychologiczną u osób z zaburzeniami psychicznymi.

BIBLIOTEKA
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•	 Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. – Warszawa, 

2011. – 422 s.
 Książka podejmuje tematykę turystyki kulturowej. W książce zaprezentowano pogłębioną refleksję nad dziedzictwem kul-

turowym, ukazując potencjał kulturowy społeczeństw Europy i krajów Południa. Znalazły się tutaj rozważania na temat róż-
norodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia w turystyce, również zagadnienia związane z różnymi 
sposobami interpretacji badawczej kwestii dziedzictwa kulturowego, związane z nazewnictwem, aspektami przestrzenny-
mi oraz rejestracją jego zasobów.

•	 Adam R. Szromek: Działalność turystyczno-lecznicza Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego. Transformacja działal-
ności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w latach 1989-2010. Kraków, 2011. – 140 s.

 W książce omówione zostały zagadnienia związane z organizacją i świadczeniem usług w Zakładach Lecznictwa Uzdrowi-
skowego w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zawiera również analizę aspektów ekonomicznego ich funkcjonowa-
nia. Książka przeznaczona dla studentów oraz wykładowców na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Zdrowie Publiczne, 
jak również dla praktyków gospodarczych, w tym kadry kierowniczej obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, pracowników 
samorządów miejscowości uzdrowiskowych i NFZ. 

•	 Poznać cystersów. Studia i dokumenty / oprac. wersji pol. Piotr Chojnacki, Krzysztof Jankosz, Marcin Starzyński. Kraków, 
2011. – 386 s.

 W publikacji przedstawiono dziewięćsetletnią historię zakonu cystersów. Wnikliwie zanalizowano aspekt prawodawstwa 
zakonnego na tle historycznym, z uwzględnieniem dokumentów najnowszych i ich wpływu na obecny kształt życia cy-
sterskiego. Ksiązka jest skierowana głównie do mnichów cysterskich, ale też do szerokiego kręgu naukowców i osób za-
interesowanych cysterskim dziedzictwem. Stanowi też wykładnię prawa obowiązującego w Kongregacji Polskiej Zakonu 
Cystersów.

•	 Wiesław Starzewski: Awit Szubert. Historia fotografii tatrzańskiej. Zakopane, 2011. – 147 s.
 Publikacja jest bogato ilustrowanym podsumowaniem działalności tatrzańskiej znakomitego krakowskiego artysty-fotografa 

Awita Szuberta. W 2011 roku przypadła 140. rocznica pierwszej wyprawy fotograficznej tego artysty w Tatry. Awit Szubert 
uważany jest za jednego z pionierów fotografii tatrzańskiej. Był portrecistą, uwieczniał ludzi kultury i sztuki, wykonywał 
reprodukcje dzieł malarskich, m.in. Jana Matejki. Jednak to cykle fotograficzne Pienin, Tatr i Zakopanego zapewniły mu 
miejsce w historii polskiej fotografii.

•	 Paweł Wojtyś: Z sercem w plecaku czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej. 
Góry Świętokrzyskie. Wokół Pasma Głównego. Żeromszczyzna. Kielce, 2011. – 298 s. 

 Przewodnik jest efektem wielu lat pracy autora zarówno nad analizą źródeł, przeprowadzonych wywiadów, jak i wędrówek 
po Ziemi Świętokrzyskiej. Publikacja ma służyć propagowaniu walorów i piękna tych okolic. Przewodnik nie powstał po 
to, aby zwiedzać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, ale jego zadaniem jest raczej skłonienie turysty do zwolnienia 
biegu i zatrzymaniu się w opisywanych miejscach i chwili zastanowienia i zadumy. Zawarto w nim główną trasę turystyczną 
z podporządkowanymi jej trasami dodatkowymi, liczne opowiadania o zwiedzanych miejscach, mapy, plany miejscowości, 
wykaz polecanej bazy gastronomiczno-noclegowej, wykaz szlaków narciarskich, rowerowych i pieszych.

Oprac. Beata Foszczyńska
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Gromadzenie zbiorów w roku 2011
Nabytki biblioteki (kupno, dary, wymiana)

Rodzaj materiałów Ilość wol./jedn. inw.
Książki 1002
Czasopisma drukowane 229
Zbiory specjalne 2

Stan całego księgozbioru
Rodzaj  materiałów Wielkość zbiorów

Ksiązki 97 927 wol.
Czasopisma drukowane 18 117 wol.
Zbiory specjalne 1596 jedn. inw.

Czasopisma drukowane – ilość tytułów bieżących (kupno, dary, wymiana) 
(dostęp w czytelni czasopism oraz w innych jednostkach Uczelni)

Czasopisma drukowane bieżące, w tym: 143 tytuły 
• Czasopisma krajowe 123 tytuły
• Czasopisma zagraniczne 20 tytułów

Licencjonowane zbiory elektroniczne dostępne on-line, w ramach kolek-
cji czasopism, baz danych (dostęp z komputerów na terenie Uczelni)

Wyszczególnienie Ilość
Książki elektroniczne 17 934

Czasopisma elektroniczne 16 493

Inne dokumenty 28 863

Udostępnianie zbiorów 
W roku 2011 wprowadzono zmianę w Regulaminie wypożyczalni Bi-

blioteki Gł. AWF w Krakowie w §14 ust.1 (Zarz. Rektora Nr 30/2011). Zmia-
na dotyczy potwierdzenia zwrotu wypożyczonych z biblioteki materiałów 
przez studentów ostatniego roku studiów.

Został podpisany aneks do umowy zawartej pomiędzy Akademią Wycho-
wania Fizycznego a Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia, dot. warun-
ków korzystania ze zbiorów biblioteki AWF przez studentów w/w Szkoły.

Przeprowadzono prace związane z reorganizacją systemu udostępniania 
księgozbioru podręcznego w czytelni ogólnej (system wolnego dostępu do 
półek) oraz uruchomieniem bezprzewodowego Internetu.

Wypożyczalnia – wypożyczenia indywidualne

Rok kalendarzowy Ilość zarejestrowanych 
w systemie czytelników

Ilość wypożyczonych 
woluminów

2008 3212 22 702

2009 3855 26 145

2010 4046 27 107

2011 4695 23 934

Czytelnia Ogólna i Czytelnia Czasopisma Bieżących – udostępnianie na 
miejscu

Rok kalendarzowy Czytelnia ogólna – 
ilość odwiedzin

Czytelnia Czasopism – 
ilość odwiedzin

2008 18 940 2 635

2009 19 008 2 461

2010 18 095 2 965

2011* 16 242 3 235
* w roku 2011  okresowo udostępniano czasopisma archiwalne w czytelni czasopism bieżących, 

a nie w Czytelni Ogólnej 

Informacja naukowa 
Opracowanie informacji

Biblioteka (Oddział Informacji Naukowej) od 2011 roku przejęła pra-
ce związane z  oceną  dorobku naukowego pracowników Uczelni, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami punktacji oraz analizy bibliometrycznej, doko-
nywanej na potrzeby MNiSW, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Nauko-
wych oraz Władz Uczelni. 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF W LICZBACH
(na podstawie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej AWF w Krakowie za rok 2011)

W roku 2011:
•	 Opracowano do własnych, bibliograficznych baz danych biblioteki 2451 

rekordów. Łączna liczba rekordów w bazach: 70 543 rekordów (bazy 
bibliograficzne publikacji pracowników Uczelni, prac licencjackich,  ma-
gisterskich, doktorskich, zawartości wybranych czasopism).

•	 Opracowano szczegółowe analizy bibliometryczne oraz analizy cytowań 
dorobku naukowego pracowników Uczelni:
– 15 analiz na potrzeby Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

oraz Władz Uczelni
– 10 analiz na potrzeby Narodowego Centrum Nauki
– 692 analizy bibliometryczne publikacji pracowników Uczelni wyda-

nych w 2010 roku

Udostępnianie informacji
Oddział Informacji Naukowej opracowuje i udostępnia on-line bazy bi-

bliograficzne: 
•	 bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie, 
•	 bibliografia prac doktorskich, magisterskich, licencjackich AWF w Krako-

wie,
•	 bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze 

zbiorów biblioteki AWF w Krakowie
Ponadto dostępne są polskie i zagraniczne bazy bibliograficzne, abstrakto-

we, bibliometryczne,  kolekcje czasopism  w wersji elektronicznej. Są  to źró-
dła komercyjne, dostępne  z komputerów na terenie Uczelni, do baz EBSCO 
dodatkowo z komputerów domowych dla nauczycieli akad. i doktorantów:

Kolekcje czasopism on-line
Bazy abstraktowe, pełnotekstowe, bibliometryczne,

1. Czasopisma na platformie OVID:
2. Bazy EBSCO, m.in. Sport Discus with Full Text, Hospitality and Tourism Com-

plete
3. Kolekcja Science Direct ( Elsevier)
4. Kolekcja Springer Link
5. Web of Knowledge, pakiet obejmuje:

• Science Citation Index Expanded
• Social Science Citation Index
• Art & Humanities Citation Index
• Conference Proceedings Citation Index - Science
• Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities
• Journal Citation Reports

6. Polska Bibliografia Lekarska (PBL)

Wykorzystanie baz pełnotekstowych on-line
Platformy 
wyszuki-
wawcze

Ilość pobranych pełnych tekstów

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

ELSEVIER 3 815 3 008 10 826 4 027
SPRINGER 883 576 942 1 072
OVID* 731
EBSCO** 4 137 4 903 3 991 2 837

 * dostęp od roku 2011

** bazy pełnotekstowe, m.in. : Sport Discus with Full Text, Hospitality & Tourism Complete

Wykorzystanie baz bibliograficzno-abstraktowych on-line

Baza
Ilość wyszukiwań             

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011
EBSCO 15 015 33 806 35 877 32 789
PBL 70 130 133 222
Bazy własne B-teki* 91  515 111 108 110 096 112 876

* Bazy: baza publikacji pracowników AWF, baza prac magisterskich, licencjackich, doktorskich, 

baza zawartości wybranych wydawnictw, w tym zawartości czasopism

Szkolenia biblioteczne w roku 2011
Szkolenia biblioteczne na temat korzystania z usług biblioteki oraz pre-

zentacje elektronicznych źródeł informacji przeprowadzono dla:
Studentów I roku wszystkich kierunków  902 osoby
Studentów III roku i doktorantów   317 osób
Pracowników Uczelni    23 osoby.

Oprac. Renata Mroczek
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Sylwetki

Choć na zewnątrz aura w pełni wiosen-
na, a lato zbliża się coraz większymi kroka-
mi  wróćmy na chwilę do bardziej zimowe-
go klimatu. Przechodząc przez uczelnianą 
Galerię Olimpijską z podziwem patrzymy 
na grono uczelnianych Olimpijczyków. Nie 
trudno także zauważyć, że w galerii tej jest 
jeszcze wiele wolnego miejsca na nowe 
twarze wybitnych sportowców uczących się 
krakowskim AWF. Do tego zacnego grona 
ma szanse dołączyć nie mniej piękna jak 
utalentowana, młoda zawodniczka z No-
wego Targu, która już może się pochwalić 
międzynarodowymi sukcesami. Panie i Pa-
nowie czapki z głów, bo oto przed Wami 
wschodząca gwiazda polskiego snowboar-
du Aleksandra Król.

– W kwietniu zakończyłaś sezon więc na 
początek standardowo: Czy możesz go zali-
czyć do udanych?

– Nie był taki zły, aczkolwiek oczekiwania 
były większe. Przed sezonem doznałam kon-
tuzji, która boleśnie dokuczała mi przez cały 
sezon. Zapalenie kaletki maziowej w kostce  
daję się we znaki przy każdym zjeździe. Nawet 
zwykłe chodzie sprawiało mi problem, a każdy 
kolejny start coraz bardziej to pogłębiał.

– Jednak udało Ci się zgarnąć kilka me-
dali, w tym srebro na Pucharze Ameryki Pół-
nocnej, gdzie startowało większość dziew-
czyn ze światowej czołówki, w tym Mistrzyni 
Olimpijska i Mistrzyni Świata.

– No Tak . Zawody w Colorado były dla 
mnie udane. W gigancie zajęłam czwarte miej-
sce, a w slalomie równoległym drugie. Złoto 
przegrałam z Mistrzynią Olimpijską. Upadłam 
w pierwszym przejeździe, za co dostałam 
karny czas półtorej sekundy. Drugi przejazd 
wygrałam o dwie tyczki, jednak to nie wystar-
czyło, aby zgarnąć złoto, bo strata po upadku 
w pierwszym przejeździe była zbyt duża, ale 
pokonałam Mistrzynię Świata z czego jestem 
bardzo zadowolona. 

– Zawody w Stanach Zjednoczonych 
były jednymi z pierwszych minionego sezo-
nu, więc uzyskany przez Ciebie tam wynik 
świetnie rokował na kolejne starty. Jednak  
w środku sezonu  coś poszło nie tak i czegoś 
zabrakło. Jesteś w stanie powiedzieć czego?

– Może trochę szczęścia. Miniony sezon 
był dla mnie naprawdę bardzo intensywny. 

Na krawędzi na Olimpiadę
Miałam wiele startów i wyjazdów. Praktycz-
ne cały czas byłam w podróży. Ledwo wróci-
łam z jednych zawodów a już pakowałam się 
na następne. Jeszcze ta boląca kostka, której 
stan szybko się pogarszał. Nawarstwiło się to 
wszystko i przytłoczyło mnie w środku sezonu. 
Nie mogłam w pełni skoncentrować się na star-
cie i popełniałam błędy. Zresztą wyniki mówią 
same za siebie.

– Z doświadczenia wiem, że kontuzja, 
zwłaszcza na początku, potrafi rozbić cały 
sezonowy rytm. Lecz Tobie udało się pozbie-
rać do kupy i w końcówce sezonu pokazałaś 
pazur zgarniając kolejne medale. Mam na 
myśli Mistrzostwa Polski i Puchar Europy.

– Owszem, zdobyłam srebro na MP w sla-
lomie równoległym, ale nie udało mi się obro-
nić tytułu mistrzowskiego z poprzedniego roku. 
Wypadłam nawet poza pierwszą trójkę. Jeżeli 
chodzi o Puchar  Europy, to były to moje ostat-
nie zawody.  Kostka ewidentnie miała już dość, 
bo boleśnie o sobie przypominała nawet przy 
najmniejszym ruchu. Zmęczenie psychiczne 
i fizyczne osiągnęło apogeum, ale zagryzłam 
zęby, zjechałam resztkami sił i wróciłam do 
domu ze srebrnym medalem.

– Muszę przyznać, że „twarda sztuka” 
z Ciebie . Skąd pomysł na tę dyscyplinę 
i dlaczego akurat  twarda deska?

– Jazdą na snowboardzie zaraziłam się od 
mojego brata, który był moim pierwszym in-
struktorem. Jak większość zaczęłam od deski 
miękkiej. W gimnazjum pojechałam na szkol-
ne zawody, tam trener pewnego klubu zapytał 
mnie, czy nie chciałabym spróbować jazdy na 
desce twardej. Skusiłam się, zjechałam kilka 
razy i efekt był taki, że rodzice musieli zain-
westować  w nowy sprzęt  dla mnie . Później 
były zawody „Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży”  w Ustrzykach Dolnych, gdzie zgarnę-
łam dwa medale po tygodniu jazdy na nowej 
desce…i można to uznać za początek mojej 
snowboardowej kariery. Świat zdominowały 
jednak deski miękkie spychając nieco na bocz-
ny tor „twardzieli”. 

– Twoim zdaniem, dlaczego twarda de-
ska nie cieszy się taką popularnością jak 
miękka?

– To elitarna konkurencja, a jazda na twar-
dej desce jest specyficzna. Aby w pełni cieszyć 
jazdą trzeba poświęcić sporo czasu na naukę 
techniki, co nie jest do końca takie łatwe, jakby 
się mogło wydawać. Sprzęt jest ciężko dostęp-

ny, bo nie można go kupić w pierwszym lep-
szym sklepie snowboardowym. Cena również 
odgrywa swą rolę. Chcąc mięć porządny sprzęt 
trzeba się liczyć z wydatkiem około 6000 tysię-
cy. Z deskami miękkimi  jest zupełnie inaczej. 
Są łatwo dostępne, w miarę niedrogie i łatwiej-
sze do opanowania. Poza tym znaczną rolę od-
grywa tu moda, która od dłuższego już czasu 
lansuje deski miękkie.

– Kiedyś spotkałem się z opinią, że kon-
kurencja „slalom” jest jak Formuła 1 w wyści-
gach samochodowych. Podzielasz to zdanie?

– Myślę, że coś w tym jest. Sprzęt jest dro-
gi, jeździ się szybko i nie każdy się do tego na-
daje. 

– Olimpiada w Sochi  w 2014 roku jest 
w zasięgu Twojej ręki, a co z medalem?

– Nie wiem, nie chcę zapeszać, albo 
wyjść na sportowca bez ambicji. Natomiast 
wiem jedno, na takiej imprezie może zdarzyć  
się wszystko. Sądzę, że jest to ogromna presja 
zwłaszcza dla zawodniczek, które pojadą tam 
w roli faworytek i pretendentek do medalu. 
Ja, prawdopodobnie, taką zawodniczką nie 
będę,  więc pojadę tam z większym komfor-
tem psychicznym, co może być dla mnie ko-
rzystne, ale jak już mówiłam nie chcę stawiać 
fałszywych prognoz. Zobaczymy jak będzie.

– Odstawmy na chwile snowboard i prze-
nieśmy się w uczelniane mury. Studiujesz 
dziennie na dwóch kierunkach. Psychologię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wychowa-
nie Fizyczne na naszej uczelni, jak godzisz to 
wszystko z karierą sportową?

– Nie ma rzeczy nie możliwych, jak się chce 
to się da . Największy problem stanowią nie-
obecności przez ciągłe wyjazdy. W przypadku 
AWF prowadzący patrzą bardziej przychylnym 
okiem. Na UJ jest nieco gorzej, jednak staram 
się systematycznie chodzić na zajęcia i nie ro-
bić sobie zaległości. Na obu uczelniach mam 
ITS, co mi dużo pomaga.

– Najfajniejszy kraj jaki odwiedziłaś?  
– Nowa Zelandia.
– Kiedy rozpoczynasz przygotowania do 

kolejnego sezonu? 
– Już teraz rozpoczęliśmy treningi mo-

toryczne: wytrzymałość siłowa i dynamika. 
W lipcu – pierwsze lodowce i doskonalenie 
techniki. Wcześniej, ciesząc się chwilą luzu… 
nadrabiałam uczelniane zaległości.

Rozmawiał: Dawid Pietrzak

fo
t:

 z
bi

or
y 

pr
yw

at
ne

 A
. K

ró
l

fo
t:

 z
bi

or
y 

pr
yw

at
ne

 A
. K

ró
l



Puls AWF

18

Praca

Setki wysłanych CV, godziny spę-
dzone na rozmowach kwalifikacyj-
nych lub przeglądaniu ofert pracy 
w internecie, wizyty w urzędzie pra-
cy i… dalej nic? Zapraszam więc do 
lektury. 

Jeśli wszystkie drzwi, do których 
zapukałeś –aś pozostały zamknię-
te, mam nadzieję, że któraś z po-
niższych porad okaże się pomoc-
na. Sytuacja na rynku pracy wśród 
młodych ludzi jest najtrudniejsza 
ze wszystkich, z jakimi miały do 
czynienia europejskie kraje, nie tyl-
ko Polska. Najwyższe bezrobocie 
notowane ostatnimi czasy dotyka 
Hiszpanię. U nas już parę lat temu 
„Gazeta Wyborcza” pisała o „Utra-
conym pokoleniu” mając na myśli 
młodych, wykształconych ludzi, 
którzy opuszczając mury uczelni 
wyższej kierowali swoje kroki do 
urzędu pracy, aby się zarejestrować. 
Jak znaleźć wymarzoną pracę? Albo 
jak znaleźć jakąkolwiek pracę, jeśli 
ta wyśniona jest, oby tymczasowo, 
niedostępna?

Jak, gdzie, kiedy?
Punktem wyjścia w szukaniu pra-

cy jest odpowiedzenie na powyższe 
pytania. Czasy kiedy pracy szukało 
się bez korzystania z internetu daw-
no odeszły w zapomnienie. Obec-
nie każdy kto chce znaleźć wyma-
rzone stanowisko musi zaznajomić 
się z wszelkiego rodzaju portalami 
o pracy: pracuj.pl, infopraca.pl, 
praca.pl, praca.monsterpolska.pl, 
jobrapido.pl, jobpilot.pl i wiele in-
nych. Każdy z nich oferuje wiele 
ofert pracy, które można wyszuki-
wać według różnych kryteriów. Do-
datkowo można także założyć swój 
profil i zamieścić na nim CV, a do-
stęp do niego będą mieli potencjalni 
pracodawcy.

Warto pamiętać o stwierdzeniu: 
Jeśli nie ma cię w internecie, to nie 
istniejesz. Tak, pracodawcy sprawdza-
ją twoje konto na nk , Facebooku lub 
innych portalach społecznościowych.  

Do pracy rodacy!

Kolejnym rozwiązaniem jest szukanie 
poprzez coroczne targi pracy organi-
zowane na wielu krakowskich uczel-
niach. Większość szanujących się 
pracodawców chętnie bierze w nich 
udział, a kandydaci mają okazję do-
wiedzieć się o nich czegoś więcej od 
pracowników. 

Dla osób, które chcą się sprawdzić 
jest konkurs „Grasz o Staż”. Można 
w nim wygrać staże w czołowych 
polskich i zagranicznych firmach, 
z różnych dziedzin.  Wystarczy jedy-
nie zrealizować zadania przygotowa-
ne przez pracodawców. Konkurs ten 
cieszy się dużym uznaniem wśród 
studentów, a i zwycięzcy poszczegól-
nych edycji zwracają uwagę, że wzię-
cie w nim udziału to nie tylko cenne 
doświadczenie, ale pierwszy poważ-
ny krok w karierze. 

Studia.
Zdecydowana większość osób 

podejmując studia ma nadzieję, że 
po nich znajdzie pracę. Poszukiwa-
nia należy zacząć od wyszukania 
pracodawców, którzy są specjali-
stami w naszej dziedzinie. Każdy 
z nich na pewno ogłasza nabór na 
stanowiska poprzez własną stronę 
internetową lub portale o pracy. Tyl-
ko kiedy kierunek naszych studiów 
pokrywa się z profilem mamy więk-
sze szanse powodzenia w szukaniu 
pracy. 

Nawet jeśli nie mamy jeszcze do-
świadczenia w pracy warto na po-
czątku poświęcić się i wziąć udział 
w stażu, nawet jeśli jest bezpłatny. 
Pracodawca będzie widział, że nam 
zależy. A z dwojga równorzędnych 
kandydatów wybierze tego, któremu 
się chce.

Zainteresowania.
Kiedy powyższe sposoby nie przy-

noszą efektu można zastanowić się 
nad swoimi zainteresowaniami. Jeśli 
tylko znasz się na czymś ciekawym, 
a niezwiązanym ze studiami, warto 
poszukać w tym kierunku. Na pra-
codawcy na pewno zrobi wrażenie 
osoba, która z własnej inicjatywy 
zwraca się do niego. Nawet jeśli nie 
masz kierunkowego wykształcenia 
może okazać się, że twoje doświad-
czenie jest na tyle cenne, że okażesz 
się odpowiednią osobą na dane sta-
nowisko. 

Kilka porad.
A może by tak samemu zwrócić 

uwagę pracodawcy na siebie? Wej-
ście bez pukania to jeden z kilku spo-
sobów. Zamieszczanie swojego CV na 
bilboardach lub wychodzenie z wła-
snej inicjatywy z prośbą o rozmowę 
z osobą z kadr to coś coraz bardziej 
normalnego. Nie popełniaj typowych 
błędów – CV i List Motywacyjny to 
twoja wizytówka, więc lepiej napisać 
je pod konkretnego pracodawcę, na-
wet konkretne stanowisko. Nie wysy-
łaj szablonowego do wszystkich. Nie 
wiesz jak je napisać? Poproś profesjo-
nalistę. Na rynku można znaleźć wie-
le firm specjalizujących się w przygo-
towywaniu tego typu dokumentów.

Kiedy już trafisz na rozmowę bądź 
sobą. Bądź szczery, nie graj kogoś kim 
nie jesteś, myśląc, że właśnie takiej 
osoby szukają. Jeśli tylko twoje kwa-
lifikacje zgrają się z wymaganiami 
pracodawcy, to tylko twój charakter 
będzie oceniany. Decydujące będzie 
to, jakim człowiekiem jesteś.  

Mam nadzieję, że w odpowied-
nim dla Ciebie momencie trafisz na 
dobrą pracę. I może nie będziesz 
wstawać rano nucąc „Do pracy roda-
cy / Do fabryk, do roli / Już nowe się 
jutro / Wykuwa powoli”. Życzę z ca-
łego serca, że obejdzie się bez PEJI 
„Za sześć stów…”.  

Bartosz Kołodziej
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– Zapewne wielu naszych Czytel-
ników niebawem będzie pierwszy raz 
w swoim życiu aplikować na różne sta-
nowiska. Na co powinni zwrócić szcze-
gólną uwagę?

– Na miejscu tych osób zwróciłabym 
szczególną uwagę na możliwość uczenia 
się od osób o wysokich kompetencjach, 
a nie skupiałabym się na wysokości wyna-
grodzenia. Startując z wysokiego pułapu 
przyzwyczajamy się do wygody i komfor-
tu życia, zapominając o tym, że jedynym 
bezpieczeństwem w życiu jest otwartość 
na wiedzę. Nie tę wiedzę, którą można 
pozyskać na wyższej uczelni, których jest 
wiele z szeroką ofertą, ale praktyczną wie-
dzę, stanowiskową, którą można posiąść 
jedynie ucząc się od doświadczonego pra-
cownika lub doświadczając samemu.

– No właśnie, coraz częściej słyszy-
my o problemach młodych osób, zaraz 
po studiach, którzy długo nie potrafią 
znaleźć pracy. Jaka jest tego przyczy-
na?

– W mojej opinii powodów jest wiele, 
m. in. bardzo szeroka oferta płatnych stu-

Pierwsza praca, czyli jak się 
„dobrze sprzedać”

Lidia Poradzisz. Współwłaściciel firmy 
szko leniowo-doradczej INSPIRE Centrum 
Rozwoju Umiejętności. Konsultant bizne-
su i trener z blisko 17–letnim doświad-
czeniem w zakresie zmian psychospo-
łecznych w organizacjach. Coach kadry 
menedżerskiej oraz pracowników sze-
regowych. Posiada wieloletnie doświad-
czenie w zakresie leadership, treningów 
rozwoju osobistego, rozwoju firmy pod 
kątem budowania zespołów i prawidło-

wej komunikacji.

diów, które nie stoją na wysokim pozio-
mie, a kreują osoby mające bardzo wy-
sokie oczekiwania w stosunku do rynku 
pracy, a de facto absolwenci nie są goto-
wi do pełnienia zawodu. Odwołałabym 
się do czasów dawno minionych, kiedy 
relacje na rynku pracy definiowała zależ-
ność czeladnika od mistrza, teraz młodzi 
ludzie chcą od razu „wskoczyć” na po-
zycję mistrza, pomijając etap praktyki 
i nauki.

– Jakie najczęściej popełniamy błę-
dy w trakcie poszukiwań pracy?

– Najczęściej jest to błędnie przygoto-
wane CV, oparte o złe wzorce zaczerpnię-
te z internetu. Jako osoba profesjonalnie 
zajmująca się rekrutacją, rzadko kiedy 
odnajduję w życiorysach informacje mo-
gące zainteresować potencjalnego praco-
dawcę, takie jak np. fakty, które pokazują 
predyspozycje do pełnienia konkretnej 
roli na konkretnym stanowisku, a które są 
kluczowymi informacjami  w CV czy liście 
motywacyjnym. Większość aplikacji, które 
rozpatrywałam była na ogromnym pozio-
mie ogólności, co świadczyło, że kandydat 
wysyła jedno szablonowe CV lub list do 
wielu firm, nie zadając sobie trudu, aby 
dopasować swoje podanie pod kątem 
profilu firmy czy stanowiska.

– Skąd się to bierze?
– Młodzi ludzie nie są przygotowani 

do prawidłowego „sprzedania siebie” na 
rozmowie rekrutacyjnej, a w ich CV bra-
kuje  konkretów. Internet pozwala nam 
sprawdzić, czym dokładnie zajmuje się fir-
ma, jakie informacje z naszego życiorysu 
mogą być  kluczowe dla danego stanowi-
ska, na które aplikujemy. 

– W takim razie, co powinno znaleźć 
się w naszym CV lub LM, a co nie?

– Klasycznym błędem jest nie umiesz-
czanie najważniejszych informacji na sa-
mym początku. Istotne jest zdjęcie, które 
nie powinno być kopią zdjęcia z np. do-
wodu osobistego. Powinno pokazywać 
emocje np.  uśmiechniętą twarz kandy-
data, skromnie ubranego, przyjaznego 
człowieka. Podczas końcowej analizy 
kandydatów dopuszczonych do osobiste-
go zaprezentowania swojej osoby, dobre  
zdjęcie ułatwi wybór kandydata . 

– Czy studia to obecnie najlepsza 
droga, do znalezienia  dobrej pracy?

– Dla mnie posiadanie tytułu magistra 
było niezwykle ważne, natomiast teraz to 
się bardzo zmieniło, studia stały się szale-
nie powszechne – jest wiele możliwości. 
Można  studiować zaocznie czy wieczo-
rowo, każdy jest w stanie je ukończyć, 
gdyż znacząco obniżył się ich poziom.  

Aby osiągnąć sukces uważam, że należy 
wybrać jedną bądź dwie dziedziny, które 
dopracujemy do perfekcji, gdyż cały rynek 
idzie w kierunku specjalizacji i profesjona-
lizmu. Dlatego nie liczba kierunków ukoń-
czonych i zdobytych dyplomów może dać 
nam bezpieczeństwo, ale konkretna  wie-
dza i umiejętności.  

– Czym kierować się przy wyborze 
firmy, do której aplikujemy?

– To bardzo dobre pytanie, większość 
ludzi błędnie kieruje się wysokością pen-
sji, a w mojej opinii powinni wybierać te 
przedsiębiorstwa, które dają nam moż-
liwość zdobycia dużej wiedzy i gdzie 
będziemy mieli kogoś w rodzaju wspo-
mnianego już mistrza czy mentora, który 
podzieli się z nami  swoimi wieloletnimi 
doświadczeniami, nauczy nas roli, którą 
kiedyś będziemy chcieli wykonywać.  

– Jak przygotować się dobrze do 
rozmowy kwalifikacyjnej? 

– Przede wszystkim pamiętajmy, że 
mało kto dostaję pracę na pierwszej roz-
mowie kwalifikacyjnej, dlatego warto 
aplikować, aby zdobywać doświadczenie 
i poznać nasze emocje i reakcje. Podczas 
rozmowy pamiętajmy, aby przekładać fak-
ty na korzyści, które dana firma osiągnie, 
dzięki zatrudnieniu naszej osoby. Dobrze 
jest też  poprosić np. znajomego o zasy-
mulowanie takiej rozmowy i zadanie kilku 
pytań mogących pojawić się w czasie pro-
cesu rekrutacyjnego. Bądźmy także przy-
gotowani  na niespodziewane wyzwania, 
sama często proszę o opowiedzenie np. 
jakiejś zabawnej anegdoty czy też żartu, 
nie po to, aby sprawdzić poczucie humo-
ru, ale  reakcje na takie zadanie. Firmy 
szukają osób otwartych i odważnych.   

– Czego się wystrzegać? 
– Przede wszystkim wystrzegajmy się 

zmanierowania, bądźmy sobą. Nie fał-
szujmy naszego obrazu, bo w tak zdobytej 
pracy szybko ujawni się nasz brak przygo-
towania.

– Jakiego pracownika obecnie po-
trzebuje rynek pracy?

– Rynek poszukuje pracownika po-
kornego, chcącego się uczyć, a nie rosz-
czeniowego, który na wstępie domaga się 
pozycji np. managera. Po drugie bardzo 
ważna jest umiejętność współpracy z pra-
cownikami starszego pokolenia. Idealny 
kandydat umie docenić doświadczenie 
swojego współpracownika, zbudować 
z nim relację, w której ten dzieli się wie-
dzą. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Janek
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W dzisiejszych czasach, gdy ceny paliw 
przyprawiają o zawrót głowy i coraz dotkli-
wiej dotykają naszych portfeli, rower staje się 
najrozsądniejszą formą komunikacji w zatło-
czonym i zakorkowanym mieście. Alternatywa 
ta, prócz korzyści finansowych, może pomóc 
zaoszczędzić nam czas oraz utrzymać orga-
nizm w dobrej kondycji. Jednak nie o walo-
rach ekonomiczno – zdrowotnych płynących 
z jazdy na rowerze będzie ten tekst. Spróbuję 
zapoznać was z niesamowitą, bardzo młodą, 
konkurencją kolarską, o której mało kto sły-
szał, lecz, która definicje jazdy na rowerze 
rozszerzyła do niewyobrażalnych granic kpiąc 
z grawitacji i wszelkich praw fizyki. 

Jazda na rowerze: zazwyczaj wygląda tak 
samo – siadamy na rower, zaczynamy peda-
łować i jedziemy – proste! Kto w dzieciństwie 
opanował tę sztukę nie powinien mieć z tym 
większego problemu. Istnieje szereg konkuren-
cji kolarskich dostarczających kibicom mnó-
stwo sportowych emocji. Jest jednak wśród 
nich i taka, która swą widowiskowością bije na 
głowę większość z nich. 

Jeżeli komuś powiemy, że widzieliśmy jak 
człowiek na rowerze, bez żadnego wybicia, 
wskakuje na prawie dwumetrową skałę, po czym 
przelatuje na jednym kole na następną, odległą 
o tyle, że sami nie zrobilibyśmy tego bez roweru, 
to z całą pewnością kazałby nam postukać się 
po czole wypowiadając słowa – To nie możli-
we! A jednak! Gdy zwykły rowerowy śmiertelnik 
martwi się wysokim krawężnikiem bądź dziurą 
w drodze, to dla osób uprawiających Trial ro-
werowy opisane wyżej ewolucje są chlebem 
powszednim. Skoki na przednim, tylnym kole, 
obroty w powietrzu nie stanowią żadnego pro-
blemu. Ludzie uprawiający tę dyscyplinę, sztukę 
„jazdy” na rowerze opanowali do perfekcji udo-
wadniając po raz kolejny, iż człowiek zdolny jest 
do wielu zadziwiających rzeczy.

Trial rowerowy. Skąd się to wzięło i o co 
w tym chodzi?

Trial rowerowy, zwany również cyklotria-
lem, narodził się w Hiszpanii i jest dzieckiem 

Na jednym kole, bez siodełka
Trialu motocyklowego. Tam, jakieś 30 lat temu 
powstała cała koncepcja jazdy na rowerze po 
przeszkodach. Jednym z prekursorów tej kon-
kurencji był Ot Pi - hiszpan, który kilkanaście 
razy zdobył tytuł Mistrza Świata. Obecnie jest 
właścicielem fabryki produkującej profesjonal-
ne rowery do trialu. 

 W cyklotrialu chodzi głównie o to, aby 
nie podpierać się nogami jeżdżąc po przeszko-
dach. Podczas zawodów trialu rowerowego, 
zawodnicy, nie przekraczając ustalonego czasu, 
mają za zadanie przejechać wyznaczone trasy 
tzw. „odcinki”, w których znajdują się sztucz-
ne bądź naturalne przeszkody. Długość takiego 
„odcinka” to około 60 metrów, a szerokość co 
najmniej  metr. Gdy zawodnik specjalnie lub 
w wyniku utraty równowagi postawi stopę na 
podłożu, naliczany jest przez sędziego punkt 
karny. Na jednym odcinku  (z wyjątkiem nie-
sportowego zachowania) maksymalnie można 
zdobyć pięć punktów karnych. Dzieje się to 
wówczas, gdy zawodnik postawi na podłożu 
pięć razy jedną stopę lub raz obie stopy jed-
nocześnie, przewróci się, ominie strzałkę kie-
runkową, zerwie taśmę ograniczającą odcinek, 
albo dobrowolnie zrezygnuje z próby. Klasy-
fikacja końcowa ustalana jest na podstawie 
ilości zdobytych punktów karnych. Wygrywa 
osoba, która podczas swoich prób nazbiera ich 
najmniej. 

Rower bez siodełka?

Sprzęt do trialu rowerowego na pierwszy 
rzut oka może wydawać się śmieszny i po-
wodować powstanie myśli, że jego właści-
cielowi zabrakło pieniędzy na kilka części. 
Nie ma przerzutek, amortyzatorów, błotni-
ków, światełek i co najważniejsze – siodeł-
ka! Jak to rower bez sidełka? A no tak, że jak 
się chce podskoczyć  na rowerze 120 cm, 
albo przelecieć nad dziesięcioma leżącymi 
osobami  to, po pierwsze, nie zrobimy tego 
z siodełkiem, gdyż mogło by ono boleśnie 
wylądować między naszymi pośladkami, 
a po drugie,  rower nie może ważyć 20 tylko 
około 8 kilogramów. Rowery cyklotrialowe 
pozbawione są nieprzydatnych części  zy-
skując niską wagę, dając zawodnikowi od-
powiedni komfort jazdy. 

Istnieją dwa typy rowerów do trialu. Głów-
ną różnicą jest wielkość kół, 20 cali dla katego-
rii mod oraz 26 cali dla kategorii stock. Różni-
ce te wpływają na charakter poruszania się po 
przeszkodach, co pozwala dobrać odpowiedni 
sprzęt do indywidualnych predyspozycji za-
wodnika. Cena takiego „ubogiego” w części 
roweru niestety nie jest mała, bo kupując pro-
fesjonalny rower trzeba odchudzić portfel o ja-
kieś 10 000 złotych.

Dlaczego to jest takie fajne? 

Przygodę z Trialem można rozpocząć bez 
posiadania specjalistycznego sprzętu. Wy-
starczy sprawny rower i trochę chęci. Jeździć 
można,  w zasadzie, gdzie dusza zapragnie. 
Idealnie nadają się do tego stare kamienio-

łomy i inne skupiska wszelkiego rodzaju gła-
zów czy kamieni. W mieście również coś się 
znajdzie. Ot choćby, murki, schody, poręcze 
czy inne wytwory miejskiej cywilizacji, które 
można wykorzystać w nieograniczony sposób. 
W dzieciństwie prawie każdy, nie zdając sobie 
sprawy, otarł się o trialowe sztuczki. Jeździł na 
tylnym kole, ostro hamował na przednim, czy 
próbował utrzymać równowagę w miejscu. Te 
wydawało by się zwykłe rowerowe zabawy 
są podstawą wykorzystywaną podczas nauki 
techniki. Utrzymywanie równowagi, przejazdy 
po nierównościach, przerzucanie przedniego 
i tylnego koła to najprostsze elementy Trialu, 
które polepszą technikę jazdy, a także dostar-
czą mnóstwo zabawy. Próba utrzymania po-
zycji  w zróżnicowanym terenie wyśmienicie 
rozwija zmysł równowagi oraz poprawia ogól-
na koordynację ciała. 

Chcieć to móc

Większość z nas, gdy pomyśli o trialu, 
stwierdzi w duchu,  że „to nie dla mnie”. 
Uprzedzenia ludzi do tego sportu wynikają 
z tego, iż nie jest to łatwa konkurencja. Wy-
maga odwagi, dużej sprawności,  determinacji 
oraz żmudnego treningu, na którego efekty 
trzeba poczekać nawet kilka lat. Lecz człowiek 
nie byłby człowiekiem, gdyby nie stawał w ob-
liczu nowych wyzwań, toteż nie zniechęcajmy 
się zbyt wcześnie i spróbujmy uzmysłowić so-
bie, że rower nie musi służyć tylko i wyłącznie  
przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. 
Nie bójmy się skosztować odrobiny rowero-
wego szaleństwa.  Wsiądźmy na nasze dwu-
kołowe rumaki i pobawmy się trochę w Trial, 
a żaden już krawężnik, czy dziura w jezdni  nie 
wpakują nas w tarapaty zakończone efektow-
nym fikołkiem przez kierownicę.

Dawid Pietrzak
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Jesteś znudzona(y) tymi samymi po-
wtarzającymi się ćwiczeniami: chodze-
niem na siłownię, czy bieganiem?  Cross-
fit, to program stworzony właśnie dla 
Ciebie. To trening mający na celu  po-
prawę siły, kondycji i szybkości w krót-
kim czasie. Sami ustalacie częstotliwość 
i ilość ćwiczeń, wszystko co trzeba mieć 
– to chęci.

Crossfit bije rekordy popularności 
w Stanach Zjednoczonych! W Polsce 
jeszcze mało kto o nim słyszał, ale war-
to zapoznać się bliżej z tym tematem. 
Program ten jest używany przez kilka 
tysięcy prywatnych siłowni i stowarzy-
szeń np. organów ścigania i organizacji 
wojskowych.

Program jest skierowany do każ-
dego, zarówno do amatorów sportów, 
chcących tylko zrzucić zbędne kilogra-
my, jak i dla tych, którym sportowy styl 
życia pozwala nie tylko dbać o figurę, 
ale i wpływa na sposób spędzania wol-
nego czasu. Crossfit jest uniwersalnym 
programem, odpowiednim dla każ-
dego, niezależnie od poziomu spraw-
ności i doświadczenia. 50-letni ludzie 
z chorobami serca wykonują te same 
ćwiczenia, co wytrenowani zawodnicy 
różnych dyscyplin.

Amerykańska metoda polega na róż-
norodności i wszechstron-
nym rozwoju ciała. Mo-
żesz biegać, pływać, robić 
brzuszki, pompki, ćwiczyć 
na siłowni, jeździć na ro-
werze itd. Treningi są   za-
zwyczaj krótkie, trwają 20 
minut lub mniej i są bardzo 
intensywne. Łączą ruchy: 
sprint, wiosłowanie, skakan-
ka, wspinaczka, liny, podno-
szenie ciężarów, przenosze-
nie dziwnych przedmiotów 
z korzystaniem z takiego 
sprzętu jak: sztanga, han-
tle, kółka gimnastyczne, ket-
tlebells-y, piłki lekarskiej i wiele innych. 
Nie ma hierarchicznie ustalonej kolej-
ności ćwiczeń – im bardziej jesteś po-
mysłowa(y), tym lepiej. Wszystko zależy 
od inwencji ćwiczącego i jego motywa-
cji do pracy. Właśnie w tym wszystkim 
tkwi tajemnica sukcesu crossfitu. Jednak 
nie wszystko  od razu szybko przycho-
dzi. Jeśli jest to dla Ciebie początek ak-

tywności, zacznij od prostych ćwiczeń, 
potem zwiększaj intensywność, doda-
waj liczbę treningów w tygodniu i ćwi-
czenia. To na pewno zaowocuje lepszą 
kondycją fizyczną. Pamiętaj treningi 
muszą być systematyczne.

Wiele dowodów naukowych mówi, 
że intensywna aktywność ma z natu-
ry większe korzyści zdrowotne, niż ta 
umiarkowana, czyli powinno się wyko-

nywać wysiłki krótkie, o wysokiej inten-
sywności. Dzięki temu poprawia się nie 
tylko kondycja, ale również cały szereg 
innych czynników zdrowotnych. Używa-
ny bezpiecznie i rozsądnie Crossfit ma 
potencjał nie tylko na zmianę życia ludzi, 
ale również branży fitness na lepsze.

Od 2007 roku każdego lata odby-
wają się zawody Crossfit. Ostatnio stały 

się bardzo popularne, co ma wpływ na 
wzrost ilości sponsorów i nagród.  Wcze-
śniej nagrodą było kilkaset dolarów, 
a w 2011 roku, Reebok, obecny sponsor 
Crossfit, zwiększył łączną kwotę wygra-
nej do 1.000.000 dolarów. Konkurencje 
nie są typowym schematem. Są one do-
bierane tak, aby wyłonić  „najsilniejszych 
na Ziemi”, dlatego zawodnicy powinni 
być „gotowi na wszystko.”

W 2011 roku zawody przyjęty formu-
łę „online”, dlatego udział mogą wziąć 
w nich wszyscy z całego świata. Podczas 
selekcji na każdy tydzień przypada inny 
trening. Startujący mają kilka dni, aby 
zakończyć trening i złożyć on-line wy-
nik, albo wideo. 

16 ,17 i 18  maja na AWF w Kra-
kowie wystartowała akcja Reebok 
Crossfit. Wszyscy, którzy mieli ochotę 
(i odwagę) sprawdzili się w tej nowej 
dyscyplinie sportu. Każdy mógł przyjść 
na kampus AWF, gdzie czekali na nich 
profesjonalni trenerzy, „zaopatrzeni” 
w specjalny sprzęt potrzebny do upra-
wiania crossfitu.

Ochotnicy, którzy dzielnie walczyli 
mieli szansę zakwalifikować się do za-
wodów Reebok Crossfit Championship. 
Najlepszych 60 kobiet i 60 mężczyzn, 
wyłonionych w rundach kwalifikacyj-

nych weźmie udział w tre-
ningach z instruktorami 
CrossFit, przygotowujących 
do finałów zawodów. Na-
stępnie 60 najlepszych osób, 
wyselekcjonowanych na eta-
pie eliminacji będzie rywa-
lizować w jednodniowych 
finałach imprezy. Zapraszam 
do obejrzenia relacji wideo: 
http:// l i fesport.pl/video/
show/id/130.

Jeśli jednak nie zdążyłeś 
na kampus AWF już teraz 
możesz się zarejestrować na 

zawody Reebok CrossFit Fitness Cham-
pionship 2012 i poznać nowy rodzaj 
treningu. Będziesz mógł/a sprawdzić 
się z innymi i przekonać się osobiście, 
jak  Twoja ogólna sprawność fizyczna 
zmieniła się w ciągu całego okresu 
przygotowań. 

Paweł Poręba

Crossfit - trening dla każdego!
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Tegoroczne święto studenckie Awfu Kraków bez wąt-
pienia było jednym z największych wydarzeń roku aka-
demickiego 2011/2012. Juwenalia połączone zostały 
z corocznym i bardzo popularnym na naszej uczelni – 
„Świętem sportu” tworząc tydzień kultury studenckiej na 
AWFie. Poniedziałek 14 maja nieoficjalnie inaugurował 
juwenaliowy maraton. W Fantasy Parku odbył się turniej 
bowlingowy, gdzie zdobyć można było puchar oraz mia-
no najlepszej drużyny zbijającej kręgle AWFu. Kolejny 
dzień zapisany w pamięci studentów upłynął pod głów-
nym hasłem wspominanego wyżej „Święta sportu ”.To 
jedyny i niepowtarzalny czas w roku akademickim, kiedy 
to studenci mogą zmierzyć się w rywalizacji z pracowni-
kami i absolwentami Awfu. Walka odbyła się na czterech 
płaszczyznach: koszykówka, futsal, piłka ręczna oraz 
siatkówka. Wieczór natomiast uświetniła nam pierwsza, 
podczas tegorocznego tygodnia kultury, wspólna impreza 
awfiaków w klubie „Cień”.

We środę 16 maja na „awfowskich” terenach kon-
tynuowane było „Święto sportu”, zagrzewając tym ra-
zem do współzawodnictwa międzyrocznikowe ekipy. 
Rywalizacja obejmowała między innymi pływanie i ae-
robik sportowy oraz konkurencje siłowe. Schyłek dnia 
wypełniło studentom oficjalne, już tym razem, otwar-
cie Juwenaliów, podczas którego nie mogło zabraknąć 
jakże ciekawych, emocjonujących oraz bawiących do 
szpiku kości występów studentów awfowskich murów. 
Po usłyszeniu z ust rektora Andrzeja Klimka, jakże dłu-
go wyczekiwanego zwrotu, iż Juwenalia 2012 uważa za 
otwarte, studenci ruszyli na podbój Mety oraz parkie-
tu pod namiotem Lecha, gdzie tego wieczoru zagrali: 
DJ Meller i DJ Yeti z firmy BrosArt. Zabawa była przed-
nia a muzyka tak różnorodna, iż nie było chyba osoby, 
której didżeje by nie dogodzili. Kolejny dzień, jednego 
z najbardziej imprezowych tygodni krakowskiego Awfu, 
rozpoczął się akademickimi zawodami w siatkówce pla-
żowej. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: 
pary męskie, których to bez dwóch zdań było najwię-
cej, pary damskie oraz pary mieszane. Walka była bar-
dzo emocjonująca, gdyż nagroda, jaką można było wy-
grać to kurs masażu o wartości 600zł ufundowany przez 
jednego ze sponsorów tegorocznych Juwenaliów – Aka-
demię Masażu MENO. Równie ciekawym i przezabaw-
nym elementem czwartkowego dopołudnia był konkurs 
w ślizgu na mydełku, który to wygrał Tomasz Pajor ko-
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„Świętem sportu” tworząc tydzień kultury studenckiej na 
AWFie. Poniedziałek 14 maja nieoficjalnie inaugurował 

JUWENALIA 2012
AWF KRAKÓW

PO GÓROLSKU, HEJ!!!

sząc przy tym całą konkurencję. Zabawie towarzyszyła 
ogromna publika, śmiech i bardzo głośny doping. Tego 
dnia na kampusie Awfu działo się jednak dużo więcej. 
Firma Reebok, promowała nowy, nie tylko w Polsce, ale 
na świecie, bardzo popularny program ćwiczeń wytrzy-
małościowo – siłowych: Crossfit, stworzony specjalnie 
po to, aby osiągnąć lepszą sprawność fizyczną i przygo-
tować człowieka na różne wyzwania sportowe. Na tere-
nach zielonych Awfu, napotkać można było także strefę 
Kitejunkies, gdzie każdy mógł przekonać się, jak to jest 
polatać małym kitem, posłuchać o kitesurfingu, zoba-
czyć sprzęt i filmy o tematyce zawiązanej ze sportami 
latawcowymi, czy po prostu wyluzować się w miłym to-
warzystwie podczas juwenaliowej zadyszki. Jedną z cie-
kawszych inicjatyw czwartkowej zabawy był Chill-out 
room DeSkiDance, które zorganizowała zaprzyjaźniona 
z nami grupa studentów z Gdańska. Była to strefa wy-
poczynku dla wszystkich uczestników Juwenaliów oraz 
miejsce, gdzie dowiedzieć się można było wszystkiego 
na temat konkursu KPN (Kamień, Papier, Nożyczki). 
Ogromne wrażenie na studentach zrobiły także warsz-
taty z mistrzynią SlackLine. Pokazały one, iż zdolność 
koordynacji oraz hart ducha nie wystarczą, by poradzić 
sobie z niepozornym kawałkiem rozciągniętej gumy.  

17 Maja był jednym z aktywniejszych dni tygodnia 
kultury Awf Kraków. Otóż wieczór przebiegł pod hasłem 
muzyki górolskiej. Zagrali: Turnioki, OFF_C oraz gwiazda 
tegorocznych Juwenaliów- GOORAL. Mimo niskiej tem-
peratury i przeszywającego zimna atmosfera pod sceną 
była bardzo gorąca.

W piątkowy poranek studenci dopisali swoją obec-
nością podczas słynnego już krakowskiego korowodu, 
by już popołudniu wystartować w „Biegu Górala”. Jego 
początek miał miejsce w akademiku, natomiast meta 
znajdowała się na stadionie. Liczył się najlepszy czas. 
Dla utrudnienia, uczestnicy na trasie napotykali śmieszne 
i niełatwe zadania do wykonania. 

Maraton pięciodniowy dał uczestnikom tygodnia kul-
tury na Awfie potężną dawkę wrażeń oraz wypompował 
z siły. Organizatorzy pozostawili więc sobotę do własne-
go zagospodarowania studentom i czerpania energii na 
ostatni, podsumowujący dzień Juwenaliów 2012 kra-
kowskiej AWF, który odbył się w klubie Shakers.   

Magdalena Wojtacka 
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