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Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejny numer PULSU, na który wszy-
scy długo czekaliśmy. Ten numer to połączenie 
wydania zimowo-wiosennego i wiosenno-letnie-
go. Zimy w nim jednak mało, bo o niej już wszy-
scy dawno zapomnieliśmy. Mamy nadzieję, że nie 
zawiedliśmy Waszych oczekiwań, a lektura naszej 
uczelnianej gazety będzie czystą przyjemnością. 
W tym numerze skupiliśmy się głównie na spra-

wach związanych z uczelnią i funkcjonowaniem AWF-ów w Polsce. 
Przeczytacie o tym w tekście: AWF – motor napędowy kf. w Polsce. 

Prezentujemy również nowy cykl tematyczny, który zatytułowali-
śmy Pod Ostrzałem. W każdym numerze będziemy przepytywać pra-
cowników naszej uczelni, skąd wzięły się ich pasje i zamiłowanie do 
sportu. Dziś znajdziecie tam rozmowę z dr. hab. Michałem Spiesznym 
oraz z mgr. Wojciechem Kaszą. Jeśli macie pomysły, którą ciekawą 
postać z naszej uczelni można by przepytać w kolejnych numerach, 
piszcie swoje propozycje na adres: puls.awf@awf.krakow.pl 

W PULSIE AWF nigdy nie zabraknie miejsca na zaprezentowa-
nie ciekawych sylwetek naszych studentów i absolwentów. Dlatego 
polecam rozmowy z Katarzyną Broniatowską, uroczą lekkoatletką 
z okładki i brązową medalistką Halowych Mistrzostw Europy oraz 
z Joanną Sakowicz – Kostecką, jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
tenisistek w kraju. 

W tym roku akademickim to już ostatni numer PULSU. Nie po-
zostaje mi nic innego, jak życzyć Wam wytrwania w nadchodzącej 
letniej sesji, lekkiego pióra na egzaminach pisemnych i wygadania na 
ustnych. A jeśli się komuś noga powinie, to „bez spiny, są przecież dru-
gie terminy”. Udanych szalonych wakacji! Do zobaczenia już po!  

Przemysław Światowiec

13 lutego w murach naszej Uczelni odbył się Małopolski 
Kongres Sportu Powszechnego. Przy okazji tego wydarzenia 
gościem krakowskiej AWF była pani Minister Sportu i Turystyki 
Joanna Mucha. 

– Jako Rektor AWF musi być Pan dumny, że taki Kon-
gres odbył się właśnie u nas.

– Cieszę się, że Kongres Sportu Powszechnego odbył się 
w krakowskiej AWF. W ten sposób Urząd Marszałkowski oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki docenili rolę naszej Uczelni 
w kreowaniu polityki przyjaznej codziennej aktywności fi-
zycznej, nie zawsze związanej z profesjonalnym uprawianiem 
sportu. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do organizacji 
takiego spotkania niż AWF, która od momentu swojego po-
wstania promuje aktywny styl życia, prowadząc m.in. bada-
nia naukowe jednoznacznie potwierdzające korzystny wpływ 
regularnej aktywności fizycznej na organizm człowieka.

– Trzeba było starać się o organizację Kongresu, czy 
propozycja wyszła z zewnątrz?

– Natychmiast po otrzymaniu informacji o planowanej 
organizacji Kongresu rozpoczęliśmy starania o zlokalizowanie 
obrad na terenie naszej Uczelni. Organizatorów nie trzeba 
było długo przekonywać do tej inicjatywy, dlatego mieliśmy 
zaszczyt i przyjemność gościć w Auli AWF wielu działaczy, dla 
których przyszłość polskiego sportu nie jest obojętna.

– Czy takie rozmowy o sporcie, często bardzo ogólne, 
są w stanie go uzdrowić?

– Uzdrowienie polskiego sportu nie będzie łatwe. Wyma-
gać to będzie zmiany mentalności działaczy związkowych, 
wśród których znaczna część tkwi jeszcze w poprzednim 
systemie. To problem racjonalnej selekcji utalentowanych 
dzieci do poszczególnych dyscyplin, planowanie i realizacja 
obciążeń treningowych adekwatnych do wieku biologicz-
nego młodych sportowców, odstąpienie od bezkrytyczne-
go dążenia do wysokich wyników w rywalizacji sportowej 
w wieku dziecięcym, opracowanie systemu nagradzania 
trenerów nie za wyniki osiągane przez dzieci lecz w wie-
ku seniorskim, wprowadzenie obowiązku dokształcania 
trenerów, bardzo często bazujących na metodach stosowa-
nych wiele lat temu, unikających konsultacji z fachowcami 
z medycyny sportowej, fizjologii, biochemii, żywienia, bio-
mechaniki itd. Takich problemów jest oczywiście znacznie 
więcej. Mam nadzieję, że obecność podczas Kongresu Pani 
Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy oraz Przewodni-
czącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Tury-
styki Ireneusza Rasia spowoduje, że efekty odbytego spotka-
nia nie zostaną zaprzepaszczone.
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Aktywnie Przez Kulturę było wy-
darzeniem organizowanym w ramach 
V Festiwalu Studenckiej Twórczości Mia-
sta Krakowa KULTURAlia 2013.Na na-
szej uczelni odbyło się ono 20 kwietnia. 
W programie znalazły się warsztaty foto-
graficzne prowadzone przez absolwenta 
AWF Kraków Macieja Rauera. Dzień ten 

otworzył także wystawę fotograficzną studentów krakowskich uczelni pt. „Aktyw-
ność fizyczna oraz sport w podróży – zatrzymaj ruch”. Najlepsze zdjęcia zostały 
nagrodzone. Pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Partyka (warsztaty fotograficzne w 
Warsztacie Sztuki Fotografii), drugie – Jarosław Jasica (karnet na juwenalia UEK), 
trzecie – Zuzanna Słoma (jej zdjęcie prezentujemy poniżej), a wyróżnienie otrzy-
mała Karolina Gaweł (bon o wartości 50 zł do restauracji Sphinx). 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a z pozostałymi widzimy się za rok!

Nie od dziś wiadomo, że studenci 
AWF-u chętnie wspierają akcje chary-
tatywne.  Po raz kolejny kwiecień dał 
Wam możliwość wykazania się.

Pierwszy raz Akademia Wychowa-
nia Fizycznego wzięła udział w akcji 
„Studenci Wspólnie Przeciw Białaczce” 
organizowanej przez fundacje DKMS. 
17–18 kwietnia w holu głównym mie-
liście możliwość zarejestrowania się 
jako potencjalni dawcy komórek ma-
cierzystych. Przeszkoleni wolontariusze 
odpowiadali na nurtujące Was pytania 
i pomagali się zarejestrować.

Ale to nie był koniec kwietniowych 
akcji. Już tydzień później, po raz kolej-
ny na naszej Uczelni zagościł „Krakow-
ski Kwiecień Krwiodawstwa”. 23 i 24 
kwietnia studenci mogli wspomóc akcję 
oddając krew w specjalnym ambulan-
sie podstawionym pod główne wejście 
Uczelni. Po raz pierwszy w KRKRKR 
włączyła się fundacja DKMS, co stwo-
rzyło kolejną okazję do rejestracji daw-
ców. 

AWF
CHARYTATYWNIE

Aktywnie  
przez Kulturę

Przy szatniach rozłożone były  
Oświadczenia Woli promujące świado-
mą transplantologię.

Na krwiodawców czekały małe upo-
minki, a Akademia Sztuki Masażu ME-
NOS pomagała się zrelaksować. Tych, 
którzy nie mogli oddać krwi zapraszano 
do stanowiska Scanmed na bezpłatne 
badania.

Studencie! NIE BĄDŹ ŻYŁA – OD-
DAJ KREW!

Czekamy na Ciebie na kolejnych 
zbiórkach krwi i komórek macierzy-
stych!

Paulina Marchwica 
Przewodnicząca URSSFo
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W dniach 8–9 marca miało miej-
sce długo oczekiwane, coroczne 
święto znane studentom  AWF-u pod 
nazwą „Zawody o Puchar Rektora”. 
XI już edycja Pucharu odbyła się 
w Witowie.

A wszystko zaczęło się tak: była po-
chmurna i mglista sobota, padał deszcz, 
nic nie zapowiadało nadchodzących wy-
darzeń… Niestrudzeni studenci dzielnie 
czekali pod uczelnią na autokary, które 
około 7 rano leniwie wtoczyły się na pod-
jazd, by zabrać studentów do miejsca ich 
przeznaczenia. Po dwugodzinnej jeździe 
przybyliśmy do Witowa, gdzie nie tracąc 
czasu koordynator ds. Sportu Akademic-
kiego Paweł Potoczek oraz członkowie 
Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-
kiego, rozpoczęli przygotowania do tra-
dycyjnego konkursu na najszybszy zjazd 
w slalomie gigancie. Zawodnicy napręd-
ce uzupełniali braki kaloryczne, emocje 
udzielały się wszystkim!

W międzyczasie, studentów obie-
gła wieść, że do wygrania są narty wraz 
z wiązaniami Salomona z najnowszej ko-
lekcji 2013 warte 3000 zł – apetyty wzro-
sły. Po chwili na szczycie góry zarysowała 
się postawna i widać, że wysportowana 
sylwetka Rektora Andrzeja Klimka, któ-
rego zjazd otwierał całą imprezę. Rektor 
w dobrym stylu i o znakomitym czasie 
„przekazał pałeczkę” świeckim zawodni-
kom. Uczestnicy wykazywali się dużymi 
umiejętnościami, a niektórzy dodatkowo 
przebraniami - z którymi związany był 
kolejny konkurs - jak widać atrakcje czają 
się na każdym kroku. W tle muzykę zapo-
dawał  znany wszystkim DJ Bazyl, którego 
gust muzyczny nie zawodzi od lat. Całe 
wydarzenie komentował pełen wigoru 
i fantazji Kefcio.

Zawody o Puchar Rektora

Po zawodach wszyscy udali się na 
obiadokolacje w Zakopanem, a potem 
do swoich kwater w „Białym Śladzie” lub 
na campingu. Mimo iż dzień był długi, ni-
komu nie brakowało energii na wieczorek 
integracyjny, gdzie zacieśnialiśmy więzy 
braterskie AWF. Zabawa trwała do białe-
go rana, przerwało ją śniadanie i wyjście 
na stok. Niedziela upłynęła pod znakiem 
białego szaleństwa (któremu poddali się 
nawet zagraniczni studenci z Hiszpanii 
i Portugalii), po którym z bólem serca 
udaliśmy się do Krakowa.

Parafrazując klasyka: 
„I ja tam byłam, miód i wino piłam 

A com widziała i słyszała, tego nie zapo-
mnę do końca życia”.

Do zobaczenia w przyszłym roku!
 

Magda Kawecka 
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Każdego roku, tuż przed rozpoczę-
ciem największego święta studentów, 
czyli Juwenaliów, we wszystkich pre-
stiżowych uczelniach krakowskich ma 
miejsce bardzo ekscytujące widowisko, 
jakim jest wybór Najmilszej Student-
ki i Super Studenta. O kulisach sławy, 
przygotowaniach do konkursu i życiu 
już po wygranej, opowiedzą nam ubie-
głoroczni zwycięzcy: Kinga Zawierucha 
i jej promotor Aleksander Dulak. Jeśli 
ich jeszcze nie znacie, w skrócie posta-
ram się przybliżyć ich sylwetki.

ONA – Najmilsza Studentka AWF 
2012, obecnie studentka I roku studiów 
magisterskich na kierunku wychowanie 
fizyczne oraz I roku studiów licencjac-
kich na kierunku terapia zajęciowa. To 
jedna z najbardziej znanych studentek 
na naszej uczelni, sieje zamieć, a jej 
śmiech słychać z dala. W końcu nazwi-
sko zobowiązuje. Najlepiej pasuje do 
niej piosenka „Jesteś szalona” – wul-
kan energii, pozytywnych emocji, z nią 
nuda Ci nie grozi. Status – wolna – więc 
Panowie, zgłaszać się! 

ON – zdobył tytuł Super Studenta 
Krakowa 2012, przez dwa lata błąkał 
się po innych uczelniach, aż znalazł 
swoje miejsce na kierunku wychowa-
nie fizyczne. Jak go opisać? Nieprzewi-
dywalny, z dużym poczuciem humoru 
i z głową pełną pomysłów. W tym roku 
na wyborach Najmilszej i Super Studen-
ta znakomicie zaprezentował się w roli 
prowadzącego i wodzireja imprezy.

– Skąd pomysł na udział w konkur-
sie i kto pierwszy wyszedł z inicjatywą 
stworzenia takiego duetu?

Kinga: Ja chciałam od I roku stu-
diów, tylko za bardzo nie wiedziałam, 
o co w  tym wszystkim chodzi. Wtedy 
przed pokojem Samorządu stało po 10, 
12 par do zapisów i to oni przeprowa-
dzali wstępną selekcję. Na drugim roku 
nie miałam partnera, a na trzecim „do-
rwałam Olka” (śmiech). A wyczaiłam go 
na Akademikiadzie, bo efektywnie pro-
wadził doping dla naszego DS2.  

Olek: Moje pierwsze słowa na udział 
w konkursie to: Nigdy w życiu, nie ma 
szans! Obawiałem się ośmieszenia i że 
wyjdę na durnia. Później Bazyl (dla tych 
którzy nie znają Bazyla – Maciej Inglot) 
potrzebował par, kandydatów i zapytał 
mnie, czy bym nie chciał wziąć udziału, 
bo ma dla mnie świetną kandydatkę, 
którą wszyscy znają. Kingę poznałem na 
Akademikiadzie, bo razem dopingowa-
liśmy nasz akademik. I właśnie po tych 
wydarzeniach lepiej się czułem w roli 
promotora i zgodziłem się.

– Jak sami mówicie, poznaliście 
się na Akademikiadzie. Czy wspólny 
akademik i przygotowywania do wy-
borów zbliżyły Was do siebie? Jakie są 
Wasze prywatne relacje?

Olek: Darzę Kingę miłością plato-
niczną, miłość (ta nieplatoniczna) na-
leży do mojej dziewczyny Mileny. Na 
pewno tak, musieliśmy współpracować 
pod wpływem stresu, wspierać się na 
każdym kroku, dogadywać itd. Takie 
sytuacje bardzo zbliżają. Oczywiście 
przyjaźnimy się i bardzo lubimy. 

Kinga: Nasze relacje odkąd się po-
znaliśmy były, są i będą zawsze na sto-
pie koleżeńskiej. Miłe jest to, że mo-
żemy na siebie liczyć i gdy mamy jakiś 

problem, zawsze możemy ze sobą po-
rozmawiać. 

– Tematem przewodnim ubiegło-
rocznych wyborów było Euro. Pomy-
słowość i oryginalność pozostałych 
par była powalająca. Powiedźcie, co 
sprawiło Wam najwięcej trudności, 
a co Was mile zaskoczyło?

Olek: Temat dokładnie brzmiał: 
„Przygotowania do Euro 2012” i właśnie 
najwięcej trudności sprawiło nam „ugry-
zienie” owego tematu i zaprzęgnięcie go 
do naszej 5-minutowej autoprezentacji, 
która jest bardzo ważnym elementem 
występu dla każdej pary. Jednak w koń-
cu głowy się otworzyły i udało się wymy-
ślić scenkę kabaretową. 

Kinga: Przygotować mogliśmy się 
tylko do prezentacji. Nad autoprezen-
tacją myśleliśmy bardzo długo, wpadały 
nam do głowy bardzo różne pomysły. Ja 
chciałam bardziej scenkę muzyczną np. 
para nr. 1 – Maq-u i Koza to wykorzy-
stali, a Olek wolał iść bardziej w stronę 
kabaretu. Jednak doszliśmy do kompro-
misu i obeszło się bez ofiar (wspomnia-
na para Maq-u i Koza podjęli rękawicę 
w walce o tytuł również w tym roku, 
i udało się, Dominika Kuzka zdobyła 
tytuł Najmilszej Studentki AWF). Na-
stępnie są konkurencje niespodzianki, 
do których już nie da się przygotować, 
także myślę, że to było największą trud-
nością nie tylko dla nas, lecz również 
dla pozostałych par. A co nas mile za-
skoczyło? Gromkie barwa i salwy śmie-
chu na auli podczas naszego występu.

– Jaka panowała atmosfera za kuli-
sami z Waszymi rywalami? Przyjazna, 
czy jednak zacięta rywalizacja?

Kinga: Na scenie, jak i z tyłu pano-
wała świetna impreza, wspieraliśmy się 
i dobrze się bawiliśmy. Chyba nawet 
lepiej niż widownia, bo mieliśmy pod-
gląd na wszystko, zarówno na to co się 
dzieje na scenie, jak i na reakcję pu-
bliczności. 

Olek: Atmosfera super, nie było 
żadnej rywalizacji. Pomagaliśmy sobie 
nawzajem np. podczas przebierania się, 
kto miał bardziej skomplikowane stroje 
asystował podczas zmiany ubrania.

– W jednej z konkurencji pytania 
zadawali jurorzy. Rektor AWF, który 
zasiadał w komisji był bardzo przy-
chylny waszej kandydaturze. Kinia, 
zechcesz to skomentować?

Kinga: No cóż mogę powiedzieć, 
bardzo mi miło. Jednak o zwycięstwie 
decyduje nie jedna osoba, lecz cała ko-
misja, a to, że spodobaliśmy się z Olkiem 
całemu Jury, bardzo mnie cieszy. 

KULISY SŁAWY NAJMILSZEJ STUDENTKI
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Kolejny etap to wybory między-
uczelniane. Jak porównacie te dwa 
konkursy? 

Olek: Na AWF było dużo łatwiej, 
swoja publiczność, znajomi i konkuren-
cje mniej wymagające. Podczas wyborów 
międzyuczelnianych ze scenariuszem 
zapoznawałem się w biegu, ubierając 
na siebie rajstopy... Razem z kolegami 
z grupy, którzy pomagali mi podczas au-
toprezentacji spóźniliśmy się prawie 40 
minut (ach, te korki!) za co organizatorka 
prawie nas zastrzeliła na wejściu. Byłem 
zdziwiony, że tak wiele konkurencji było 
związanych np. z recytowaniem napi-
sanego wiersza, napisaniem i wygłosze-
niem apoteozy kobiecości itp., wtedy 
pomyślałem „what the f...”, czy ja jestem 
na konkursie recytatorskim?! Na szczę-
ście okazało się, że nie.

Kinga: U nas jest o wiele przyjem-
niejsza atmosfera, wiadomo, jest się 
u siebie „na podwórku”. A Najmilsza 
i Super Student Krakowa są wybierani 
w klubie Studio na terenie miasteczka 
AGH. Musieliśmy zrobić prezentację 
o własnej uczelni i zmierzyć się z kon-
kurencjami takimi jak: wymyślanie 
wiersza pod nazwą „Patetyczny wiersz 
zwycięstwa”, odgrywanie spontanicz-
nych scen, bądź stworzenie stroju Super 
Bohatera z szlafroka i kawałka taśmy.

– Podczas konkurencji wykaza-
liście się dużą pomysłowością oraz 
rozbawialiście publiczność do łez. 
Nie myśleliście o założeniu kabaretu? 

Kinga: Ja miałam kontakt ze sceną 
od dziecka, występując w szkole w róż-
nych przedstawieniach, śpiewając na 
nich i prowadząc różne uroczystości 

szkolne. Olek coś wspominał o kaba-
recie i z miłą chęcią bym się zgodziła, 
ponieważ lubię się śmiać z samej sie-
bie, ale wolałabym chyba bardziej rolę 
prowadzącej program, gdzie występują 
kabarety. 

Olek: Tak, to prawda, ja chciałem 
bardzo założyć kabaret na AWF-ie. Na 
początku roku akademickiego powstały 
próby jego zorganizowania, ale niestety 
jak na razie spełzły prawie na niczym. 
Z dwoma kolegami, którzy mieli stano-
wić trzon kabaretu wybraliśmy się jedy-
nie na casting do jednego z teatrów kra-
kowskich, który chciał taką grupę stwo-
rzyć, niestety pomimo starań nie udało 
nam się zakwalifikować. Pomysł nadal 
jest aktualny, ale potrzeba chętnych lu-
dzi, którzy z pasją i zaangażowaniem 
podejdą do sprawy. Ja jestem otwarty 
i chętny, pokój 1009 DS.II.

– Zwycięstwo to nie tylko nagrody, 
ale również obowiązki. Co w związku 
z tym wygraliście i jakie mieliście/ma-
cie role? 

Olek: Nagrody, przede wszystkim na 
AWF-ie były naprawdę ekstra. Ich war-
tość to około 2 000 zł... Były dwa kursy 
masażu w Akademii Menos, kurs języko-
wy w Profi-Lingua, buty szyte na miarę 
przez Raven Shoes, oczywiście wyciecz-
ka ze Student Travel do Bułgarii oraz 
wiele, wiele wejściówek, voucherów, 
karnetów itp. Samorząd zdecydowanie 
się postarał. Nagrody na wyborach Su-
per Studenta Krakowa były o dziwo zde-
cydowanie skromniejsze. Razem z Kingą 
poprzez udział w wyborach, jakoś tak 
samoistnie zbliżyliśmy się do samorządu 
i staramy się w nim prężnie działać. Jeże-

li chodzi o obowiązki, to po wyborach, 
zwłaszcza na juwenaliach, mieliśmy 
dużo roboty z odmawianiem, bo nie-
którzy właśnie utożsamili naszą wygraną 
z obowiązkiem nadmiernej konsumpcji 
pewnych rzeczy i zawsze nas do wypicia 
czegoś namawiali…

Kinga: Dodam, że jeszcze wygrali-
śmy popularność i zapisanie się w anna-
łach historii naszej ukochanej uczelni. 

– No właśnie, co z tą popularno-
ścią? Liczba znajomych na fb wzrosła?

Kinga: Hahah (śmiech), od mojego 
pierwszego roku po pamiętnym upadku 
na Akademikiadzie, moja popularność 
na AWF diametralnie wzrosła, a po wy-
borach może troszkę więcej… np. idąc 
po uczelni zauważyłam, że po wygra-
nej więcej osób się do mnie uśmiecha 
i mówi mi „cześć”.

– Czy łatwiej macie przy zalicze-
niach przedmiotów?

Olek: Wykładowcy nie byli na wy-
borach, więc nie znali tematu i nadal 
traktują nas normalnie. Tak też oczywi-
ście powinno pozostać.

Kinga: Raczej nie… chociaż profe-
sorowie, którzy byli na wyborach lub 
wiedzą, że zdobyłam tytuł Najmilszej 
z przymrużeniem oka patrzą na moje 
zaliczenia, co nie znaczy, że się do nich 
nie przykładam.

– Na koniec, jakimi cechami cha-
rakteru i wyglądu powinna/powinien 
charakteryzować się Najmilsza/Super 
Student?

Kinga: Popatrz na Olka, Super Stu-
dent, nie tylko AWF, ale również Kra-
kowa.

Olek: Moim zdaniem w tym konkur-
sie absolutnie nie powinniśmy się kiero-
wać wyglądem potencjalnej najmilszej. 
Przecież to nie wybory Miss, tutaj nie 
oceniamy wyglądu fizycznego. Najmilsza 
przede wszystkim powinna być osobą 
zwariowaną, sympatyczną, przyjacielską, 
wesołą, radosną. Powinna przyciągać 
swoją osobowością ludzi, być otwarta, 
pełna pomysłów, potrafić improwizować 
i dzięki tym wszystkim i jeszcze wielu in-
nym cechom, jednać sobie ludzi. 

Mam nadzieję, że wywiad z laure-
atami pomoże tym studentów, którzy 
nie wierzą jeszcze w swoje siły, aby 
wziąć udział w wyborach w kolejnych 
latach. Bo w tym roku tytuł Najmilszej 
2013 należy do Dominiki Kuzki, a Su-
per Studentem został Artek Dobosz 
znany wszystkim jako „Szobot”.  

Rozmawiała: Skuter

I SUPER STUDENTA AWF 2012
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Częstym pytaniem stawianym 
sportowcom przez dziennikarzy 
jest pytanie typu: „Jakie są Twoje 
marzenia?”, „Co chciałbyś osiągnąć 
w przyszłości?”

Skoczek narciarski, jak każdy 
inny sportowiec, ma swoje marze-
nia. Jednak tylu, ilu jest skoczków, 
tyle zapewne jest indywidualnych 
marzeń i nadziei na ich osiągnięcie. 
Skoki narciarskie to dyscyplina ra-
czej indywidualna i każdy pracuje 
na swój własny rachunek, dąży do 
realizacji swoich własnych marzeń.

Jednakże można powiedzieć, 
że chyba każdy z nas – skoczków 
– chciałby kiedyś zdobyć medal na 
Igrzyskach Olimpijskich czy Mistrzo-
stwach Świata. Ile razy w wywia-
dach można usłyszeć „złoty medal 
na Igrzyskach to moje marzenie”. 
Medal na szyi, „Mazurek Dąbrow-
skiego” w tle, łzy w oczach… Bez 
wątpienia jest to pragnienie każde-
go z nas. Także i moje. Ale niestety 
jest ono osiągalne tylko dla nielicz-
nych, dla najlepszych z najlepszych.

Sportowiec zazwyczaj zaczyna 
swoją karierę bo „chce być jak…”. 
Są osoby – idole – których chcemy 
naśladować, być jak oni. Ja rozpo-

Marzenia skoczka
cząłem swoją karierę, bo chciałem 
być jak Adam Małysz. To był, jest 
i będzie mój idol. Moim pragnie-
niem jest osiągnąć chociaż w małym 
stopniu to, co udało się jemu.

Są także „marzenia mniejszej 
wagi” – o ile można o takich mówić. 
Chciałbym np. stanąć na podium 
Pucharu Świata (a wygrana w Zako-
panem, przed własną publicznością, 
to byłoby coś niewiarygodnego), ale 
oczywiście medal olimpijski jest nie-
porównywalnie ważniejszą sprawą.

Jest także rzecz, która nie odnosi 
się do wyników sportowych. Mia-
nowicie chodzi o szacunek innych 
zawodników i kibiców. Bardzo bym 
chciał być zawodnikiem wysokiej 
klasy. Ale bycie takim sportowcem 
bez wsparcia kibiców i bez sympa-
tii ze strony innych skoczków nie 
ma sensu. Wolałbym odnosić słab-
sze wyniki, ale być lubianym przez 
środowisko sportowe, niż wygrywać 
zawody za zawodami i mieć opi-
nię „cwaniaka” czy „ważniaka”. To 
samo odnosi się do fanów. Bez ich 
pomocy nie jest możliwe dojście na 
szczyt. Bardzo chciałbym na niego 
wejść, ale jednocześnie być darzo-
nym sympatią jako skoczek i jako 

człowiek. To drugie jest chyba na-
wet ważniejsze.

Wiem na swoim przykładzie, 
że kiedy nie osiągamy satysfakcjo-
nujących wyników, mamy gorsze 
momenty, to wsparcie kibiców jest 
nieocenioną rzeczą. Ich listy, wia-
domości, miłe słowa, zapewnienie 
o trzymaniu kciuków dają dodatko-
wego „kopa”, motywują do dalszych 
treningów. Moim marzeniem byłoby 
odwdzięczenie się im wszystkim za 
tę „pomoc” wspaniałymi skokami 
i wynikami.

Na koniec jeszcze jeden wyśnio-
ny cel skoczka. Odkąd odbywają się 
zawody na skoczniach mamucich, 
każdy z nas chciałby poszybować 
ponad 200 metrów. Niektórzy mieli 
już tą niewątpliwą przyjemność lotu 
ponad 230 metrów, a niektórzy jesz-
cze nawet nie mieli możliwości, aby 
na belce skoczni mamuciej usiąść. 
Ja na „mamucie” już skakałem, ale 
jeszcze nie latałem. A to różnica. 
Mój rekord życiowy – 182,5 m – 
był wielkim przeżyciem, ale jednak 
był to tylko skok, a nie lot. Myślę, 
że prawdziwe latanie zaczyna się 
od granicy 200 metrów i tą granicę 
chciałbym kiedyś przekroczyć. Im 
dalej, tym lepiej. 

Kuba Kot
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Katarzyna Broniatowska jest uta-
lentowaną, młodą lekkoatletką.  Na 
początku roku, mimo tego, że nie była 
w gronie faworytek, zdobyła brązowy 
medal na Halowych Mistrzostwach 
Europy na dystansie 1500 metrów. Ab-
solwentka AWF  Kraków na kierunku 
fizjoterapia. Obecnie studiuje wetery-
narię na Uniwersytecie Rolniczym. Re-
prezentuje klub AZS AWF Kraków.

– Zdobywając brązowy medal  na 
Halowych Mistrzostwach Europy za-
skoczyłaś wszystkich. Czy Ty sama 
spodziewałaś się tak dobrego wyniku?

– Muszę się przyznać, że również 
byłam zaskoczona. Na pewno nie mo-
głam się spodziewać,  że wygram z tak 
utytułowanymi zawodniczkami jak np. 
rosjanka Soboleva, rekordzistka Świata.

– Wspomniałaś, że przed biegiem 
finałowym tylko Twój trener wierzył 
w sukces, skąd brak wiary we własne 
możliwości?

– Nie można powiedzieć, że nie 
wierzyłam w siebie, po prostu nie na-
stawiałam się na nic, nie chciałam się 
spalić jak większość debiutujących za-
wodników. Podeszłam do tego biegu 
bardzo odważnie, nie bałam się biec 
z przodu stawki, wystartowałam jako 
pierwsza. W czasie biegu ani przez 
chwilę nie pomyślałam, że walczę o 
medal, zapomniałam, że to Mistrzostwa 
Europy, myślałam tylko o tym żeby dać 
z siebie wszystko! Ale muszę przyznać, 
mój trener Zbigniew Król już przed fi-
nałem ostrzegał, że mogę być wysoko.

– Czy po zdobyciu medalu coś 
zmieniło się w Twoim życiu?

– Chwilowo tak. Wywiady, autogra-
fy, wizyty w zakładach pracy. A tak na 
poważnie to nie, dalej muszę trenować 
i starać się wykonywać swoją pracę naj-
lepiej jak umiem, może tylko mam wię-
cej motywacji – medal mnie uskrzydlił.

– Jaki jest Twój sposób na sukces? 
– Uważam, że do życia trzeba pod-

chodzić na luzie, z poczuciem humoru 
i robić to, co się lubi, najlepiej jak się 
potrafi. Ważne, żeby mieć jasno sprecy-
zowany cel i jeśli sytuacja tego wymaga, 
to zagryźć zęby i troszkę pocierpieć, ale 
nie odpuścić.

– Niedawno zdobyłaś również  
1. miejsce w biegach przełajowych 
w Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski. Chyba tak dobrego startu sezonu 
jeszcze nie miałaś?

– Tak, rok zaczął się doskonale, ale to 
dlatego, że ubiegłoroczny sezon miałam 
stracony przez kontuzje, więc w Sylwe-
stra sobie założyłam, że koniec użalania 
się nad sobą, limit pecha wyczerpany i 
ten 2013 rok ma być świetny!

– Wolisz przełaje czy bieganie na 
stadionach? A może nie ma to dla Cie-
bie większego znaczenia?

– Wybieram stadion, ale tylko do 
1500 m, dłuższe dystanse wolę biegać 
w terenie, na przełajach, bo krążenie 
miliona kółek po stadionie jest straszne.

– Ciężkie treningi  i uczelnia, ja 
udaje Ci się to wszystko pogodzić?

– Staram się jak mogę i bardzo 
pomagają mi w tym najbliżsi, rodzi-
na, przyjaciele. Zawszę muszę zna-
leźć choćby chwilkę na wyjście ze 
znajomymi, bo inaczej bym oszalała od 
tych obowiązków.

– Pamiętam, jak w sezonie olim-
pijskim miałaś problemy z kontuzja-
mi, mniej trenowałaś, nie udało się 
zdobyć minimum na igrzyska, czy nie 
miałaś wtedy chwil zwątpienia, po co 
to wszystko?

– Tak, to był dla mnie ciężki okres. 
W sporcie tak jest, że w razie kontuzji 

tracisz wszystko, szkolenie, odżywki, 
musisz radzić sobie sama – to budzi 
frustrację. Mi na szczęście pomógł mój 
sponsor Franciszek Jarecki, który sfinan-
sował zabieg na moim achillesie. Za to 
przerwę w treningach wykorzystałam 
jak najbardziej na plus, pierwszy raz 
miałam prawdziwe wakacje – pojecha-
łam garbuskiem (rocznik 69)  ze znajo-
mymi z liceum w podróż po Europie. 
Dzięki temu mogłam zapomnieć o pro-
blemach i zatęsknić za bieganiem.

– Bronka sportowiec, weterynarz, fi-
zjoterapeutka czy może imprezowicz-
ka – które z tych określeń najbardziej 
do Ciebie pasuje? 

– Haha, Bronka – to najbardziej! 
A reszta to zależy kiedy, lubię robić 
wszystko po trochu i chciałabym być 
we wszystkim najlepsza, nie wyłączając 
tego ostatniego określenia.

– Jakie są Twoje plany na najbliż-
szą przyszłość i kiedy zobaczymy ko-
lejne Twoje występy?

– Na razie uczę się pilnie i staram 
się wszystko zaliczać. A na początku 
maja lecę do St. Moritz potrenować w 
górach. Pierwszy start 31 maja w Des-
sau. Chciałabym w tym roku powalczyć 
o medal na Uniwersjadzie w Kazaniu i 
zrobić minimum na Mistrzostwa Świata 
w Moskwie.

Rozmawiała: Dominika Bogaczyk

Bronka sportowiec, weterynarz, fizjoterapeutka
czy może imprezowiczka...?
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Joanna Sakowicz-Kostecka – w prze-
szłości jedna z najlepszych tenisistek 
w kraju (138. miejsce w rankingu 
WTA) wielokrotna mistrzyni i repre-
zentantka Polski w Pucharze Fede-
racji, komentatorka w telewizji Eu-
rosport, obecnie kontynuuje naukę 
na studiach doktoranckich na naszej 
uczelni, prowadzi razem ze swoim 
mężem, również tenisistą – Michałem 
Kosteckim – Uczniowski Klub Teni-
sowy „Winner”. Organizatorka m.in. 
Halowych Mistrzostw Polski do lat 
12 i 14, które zdecydowanie stały się 
wyjątkowym wydarzeniem, nie tylko 
w samym Krakowie, ale i w Polsce.

Joanna Sakowicz-Kostecka, Agniesz-
ka i Ula Radwańskie, Magdalena Grzy-
bowska, Anna Korzeniak. To nazwiska, 
na których brzmienie pojawia się tylko 
jedna myśl – tenis. Ale to nie wszystko. 
Jest jeszcze parę rzeczy, które Panie łą-
czy... Jak Pani myśli, co dokładnie?

Z pasją przez
Joanna Sakowicz-Kostecka: – Kra-

ków oraz to, że wszystkie reprezento-
wałyśmy Polskę, czy to podczas Pucha-
ru Federacji (najważniejsze rozgrywki 
drużynowe w tenisie) czy w Drużyno-
wych Mistrzostwach Europy Juniorek 
i Seniorek. Razem ze sobą trenowały-
śmy, co niewątpliwie pozwoliło nam 
osiągać takie, a nie inne wyniki. Trze-
ba przyznać, że nie często zdarza się, 
żeby zawodniczki z tego samego mia-
sta wspólnie sparowały. Pomimo tego, 
że byłyśmy dla siebie konkurencją, nie 
było miejsca dla niezdrowej rywaliza-
cji. Wiedziałyśmy, że współpracując ze 
sobą w ten sposób, skorzystamy na tym 
wszystkie. 

– A oprócz Krakowa i wspólnych 
treningów…

– Oczywiście AWF! Chociaż Ania 
Korzeniak na razie tylko trenuje na „na-
szych” obiektach, to mam nadzieję, że 
wkrótce będziemy mogli już ją zoba-
czyć jako studentkę tej uczelni. Wra-
cając jednak do akademickiego tema-
tu, to jestem absolwentką krakowskiej 
AWF, a obecnie kontynuuję naukę na 
studiach doktoranckich. Magda Grzy-
bowska w swojej karierze też ma epizod 
związany z AWF-em Kraków, a Agniesz-
ka i Ula zaliczając kolejne przedmioty 
i semestry, idą jak burza.

– A jak Pani myśli? Czy można na-
zwać Kraków kolebką polskiego teni-
sa, czy jeszcze nie? 

– Kolebką polskiego tenisa jeszcze 
nie, aczkolwiek stolica żeńskiego teni-
sa, jak najbardziej! Legendarna Jadwi-
ga Jędrzejowska pochodziła z Krako-
wa, zresztą tutaj też została pochowa-
na. Niestety ten ogromny potencjał nie 
został należycie wykorzystany. Ośrodki 
tenisowe są budowane wszędzie, tylko 
nie w Krakowie, nasi trenerzy nie do-
stają pracy z najzdolniejszą młodzieżą 
w Polsce, a zawodnicy z Małopolski 
reprezentują inne kluby i regiony, bo 
u nas nie ma gdzie ani z kim treno-
wać. W naszym mieście jest właściwie 
jeden obiekt tenisowy przystosowany 
do przeprowadzenia imprezy z praw-
dziwego zdarzenia. Może i narzekam, 
ale na pewno nie stoję bezczynnie 
z założonymi rękami i działam, żeby 
to się zmieniło. Przez dwa lata z rzę-

du organizowałam Halowe Mistrzo-
stwa Polski w hali AWF, co spotkało 
się z uznaniem nie tylko zawodników 
i trenerów, ale także Polskiego Związ-
ku Tenisowego. Mimo to, trudno jest 
wypromować tenis w Małopolsce. Je-
śli chodzi o ostatnie Mistrzostwa, to 
otrzymaliśmy symboliczne wsparcie od 
miasta, jednak Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego zupełnie 
zignorował tę imprezę. Było to bardzo 
przykre, bo byliśmy jedyną mistrzow-
ską imprezą tenisową w regionie, sta-
rającą się o dotację z Urzędu. Dlatego 
też, postanowiłam sama zaangażować 
się w promocję tenisa w Krakowie 
i Małopolsce.

– Niewątpliwie na taką sytuację 
ma wpływ fakt, że tenis to nadal eli-
tarny sport w naszym kraju. I tu po-
jawia się kolejny aspekt, który łączy 
krakowskie tenisistki, a mianowicie, 
ojcowie - trenerzy. Jak Pani myśli, czy 
właśnie dzięki Pani tacie( przyp. red. 
Pan dr Bogdan Sakowicz), mogła Pani 
grać w tenisa? 

– Oczywiście głównym motorem 
naszych sukcesów byli nasi rodzice. To 
nie ulega żadnej wątpliwości. Oprócz 
tego, że pracowali, to jeszcze treno-
wali z nami, poświęcali swój czas. Co 
więcej, stawali się nieraz obiektem 
kpin, szyderstw i wielkiej dezaproba-
ty; obwiniano ich, że zabierają nam 
dzieciństwo i męczą nas w imię swoich 
niespełnionych ambicji. Dlatego kieru-
ję wielkie słowa uznania do wszystkich 
rodziców, którzy są w stanie tyle po-
święcić dla swojego dziecka. Niestety, 
o rozwoju zawodnika, czy to w Kra-
kowie czy w ogóle w Polsce, bez od-
powiedniego, wręcz stuprocentowego 
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życie
zaangażowania rodziców, można za-
pomnieć. 

– Bardzo dużo działa Pani w tym 
kierunku, aby tenis się rozwijał. Or-
ganizacja Mistrzostw Polski do lat 12 
i 14 kosztowała Panią wiele wysiłku. 
Nie ma co ukrywać, nie każdemu by 
się chciało…

– Oczywiście, że tak. Na szczęście 
mam duże wsparcie w postaci męża, 
który też jest wielkim pasjonatem te-
nisa. On też ma mnóstwo pomysłów, 
które staramy się wspólnie realizować. 
Mój tato pracuje na krakowskim AWF-
-ie, motywując studentów do działa-
nia w tenisowym kierunku i bardzo się 
cieszy, gdy widzi te iskry w ich oczach 
podczas zajęć. 

– Zawsze Pani myślała, że tenis to 
jest to? Nie wierzę, że nigdy nie było 
w Pani buntu, chwil, że Pani chciała 
rzucić rakietą i powiedzieć: to ko-
niec! 

Jasne, że tak. W szczególności, gdy 
zdarzały się jakieś kontuzje, bądź seria 
porażek. Kiedy miałam dłuższe przerwy 
i wracałam na uczelnię nadrabiać zale-
głości i widziałam to studenckie beztro-
skie życie moich koleżanek i kolegów, 
myślałam sobie: kurczę, jakby to było 
fajnie chodzić z nimi na zajęcia. Ale to 
zaraz mijało. 

– Tenis dał Pani bardzo dużo. Jest 
Pani komentatorką sportową w Euro-
sporcie, założyła Pani szkołę teniso-
wą, poznaje Pani wciąż nowych ludzi. 
Pomimo tego, że skończyła Pani ka-
rierę sportową, dalej Pani życie wiąże 
się z tym sportem...

– To nie jest tak, że kończę karierę 
i nie mam co ze sobą zrobić, bo tenis 
daje mnóstwo możliwości. Co praw-
da, znam dziewczyny, które skończyły 
karierę i zajmują się czymś zupełnie 
innym, jednak ja bym tak nie mogła. 
Tenis wszedł mi w krew i nie mogłabym 
o nim zapomnieć. Dlatego tak bardzo 
żałuję, że mam tak mało czasu, żeby 
najzwyczajniej w świecie, po prostu 
pograć, bo teraz sprawia mi to jeszcze 
większą przyjemność, niż wcześniej, 
kiedy trenowałam.

                        Rozmawiała: 
Magdalena Niewęgłowska

CENTRUM
EDUKACJI ZAWODOWEJ

AWF W KRAKOWIE
zaprasza na specjalizacje i kursy instruktorskie, trenerskie,

studia podyplomowe, warsztaty oraz konferencje

OFERTA „WIOSNA 2013”
Podstawowe informacje

Tytuły zawodowe w sporcie nadawane są przez Ministra Sportu i Turystyki lub akredy-
towane placówki, w tym AWF Kraków. Poniższe uprawnienia dotyczą dyscyplin, w których 
działają polskie związki sportowe:

– INSTRUKTOR SPORTU 
– TRENER KLASY DRUGIEJ, PIERWSZEJ ORAZ MISTRZOWSKIEJ

Tytuły zawodowe w rekreacji ruchowej nadawane są przez Akademie Wychowania 
Fizycznego na podstawie porozumienia AWF-ów.

– INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF
– TRENER REKREACJI RUCHOWEJ AWF

Nasza Uczelnia stwarza studentom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji po-
przez uruchomienie w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacji realizowanych przez po-
szczególne Zakłady i prowadzonych przez pracowników AWF.

Udział w tych zajęciach jest odpłatny (część kosztów), a wysokość ustala J.M. Rektor 
przed rozpoczęciem naboru.

Student ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej po kosz-
tach fakultatywnych w ramach jednego kierunku i stopnia studiów. 

Specjalizacje organizowane przez CEZ dla studentów WF AWF w Krakowie na pozio-
mie instruktora sportu lub trenera II klasy: koszykówka, lekka atletyka, piłka ręczna, nar-
ciarstwo alpejskie i klasyczne, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, gimnastyka sportowa, 
łyżwiarstwo szybkie.

Studenci wszystkich kierunków mogą uczestniczyć w specjalizacji: dziennikarstwo 
sportowe.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: korekcja wad postawy, animacja form ta-
neczno-ruchowych, dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe, edukacja zdrowotna 
w szkole, specjalista treningu motorycznego

Nowości w ofercie CEZ!
Kursy uzupełniające dla studentów i absolwentów AWF kończące się nadaniem tytułu 

instruktora rekreacji ruchowej AWF z różnych dyscyplin.
Ideą szkoleń jest uzupełnienie programowych godzin dydaktycznych realizowanych 

w toku studiów i jednocześnie zaliczanych jako wybrane przedmioty i godziny. 

PRZYKŁADOWO: …jesteś po egzaminie z „pływania” możesz uzyskać uprawnienia 
w tej dyscyplinie już za 400 zł (część specjalistyczna)!

Obecnie trwają zapisy na kursy instruktora rekreacji ruchowej AWF w dyscyplinach: 
pływanie rekreacyjne; żeglarstwo jachtowe, deskowe; kajakarstwo turystyczne; tenis ziem-
ny; jazda konna; turystyka rowerowa 

…oraz szkolenia w zakresie: Watsu (kurs podstawowy), warsztaty doszkalające „Pływa-
nie Niemowląt”.

Zapowiedzi i Plany Szkoleniowe: ratownik KPP, ratownik wodny; ratownik narciarski; 
kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli (uprawnienia dydaktyczne), kurs trenera personal-
nego, przewodnik i pilot wycieczek, wychowawca kolonijny i kierownik wypoczynku, ani-
mator czasu wolnego, organizator imprez integracyjnych i operator ścianki wspinaczkowej.

Pełna oferta dostępna na stronie CEZ –  www.awf.krakow.pl/studium.html 

Kierownik CEZ 
dr Marcin Kaca

http://www.awf.krakow.pl/studium.html
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Wraz z początkiem roku akade-
mickiego pojawiło się wiele pogłosek 
o planach zlikwidowania uczelni typu 
AWF w naszym kraju. Liczne zwolnie-
nia pracowników na niemalże wszyst-
kich Akademiach, zmniejszenie liczby 
godzin języków obcych, aż w końcu 
i innych przedmiotów, to tylko nie-
które z przykładów oszczędzania na 
naszych uczelniach, które mają miej-
sce od dobrych kilku lat. Niewątpliwie 
działania te spowodowane są coraz 
mniejszymi środkami przekazywany-
mi na uczelnie typu AWF z Minister-
stwa. Rektorzy radzą sobie jak mogą, 
aby tylko utrzymać uczelnie, ale nie 
ma co ukrywać, bez wsparcia Ministra 
i posłów, prędzej czy później walka ta 
będzie walką przegraną!

Także debata zwołana 3 stycznia 
tego roku nie napawa optymizmem. 
Posiedzenie dotyczące m.in. przyszłości 
funkcjonowania Akademii Wychowania 
Fizycznego w Polsce przedstawiło nowy 
pomysł, aby tak jak inne uczelnie profi-
lowane, tak i AWF, przejęło odpowied-
nio do tego stworzone Ministerstwo 
(w tym przypadku Ministerstwo Sportu 
i Turystyki). Dyskusja nad zmianą resor-
tu szybko przerodziła się w ukazanie 
potrzeb i zalet Akademii oraz stosunek 
niektórych władz do uczelni. Bo nie 
ma co ukrywać, zarówno dla MNiSW 
i MSiT wszystkie Akademie Wychowa-
nia Fizycznego są wielkim problemem. 
Pomimo tego, że AWF-y dają tak wiele, 
nie tylko polskiemu sportowi, ale sa-
mym Polakom. 

AWF – kuźnia nowych trenerów, 
instruktorów i nauczycieli.

Niewątpliwie nasze uczelnie „pro-
dukują” najlepszych w Polsce specjali-
stów od kultury fizycznej. O tym wia-
domo nie od dziś i nikomu chyba tego 

AWF – motor napędowy 
nie trzeba udowadniać. Bo cóż, pomi-
mo tego, że w naszym kraju jest ponad 
50 „zwykłych” uczelni z wychowaniem 
fizycznym, to kierunek ten, nie ma co 
owijać w bawełnę, mało co przypomi-
na nasze wychowanie fizyczne. Zwykłe 
uczelnie nie dysponują taką kadrą, taką 
infrastrukturą i takimi studentami. Do-
kładnie – takimi studentami! Na „zwy-
kłe” wychowanie fizyczne studenci czę-
sto dostają się z tzw. marszu. Nie ma tak 
jak u nas, ostrej selekcji (chociaż z roku 
na rok obniża się poziom) w postaci te-
stów sprawnościowych, poprzez które 
wybierani są tylko najlepsi kandyda-
ci. Co więcej, chyba każdy się ze mną 
zgodzi, że aby dostać się i „przetrwać” 
na AWF-ie nie wystarczy tylko chęć po-
siadania papierka wyższej uczelni, któ-
ry zagwarantuje nam pracę. Trzeba po 
prostu kochać sport! I choć nie wszyscy 
po tym kierunku zostaną słynnymi tre-
nerami, którzy osiągną wielkie sukcesy, 
bo do tego często potrzebne są długie 
lata kariery sportowej, ale przynajmniej 
będą to pełnowartościowi nauczyciele 
wychowania fizycznego, którzy dzię-
ki odpowiedniemu przygotowaniu do 
zawodu, przekażą swoją wiedzę oraz 
wielką miłość do sportu kolejnym po-
koleniom Polaków. A trzeba pamiętać, 
że często to właśnie w szkole, dzięki 
wspaniałym nauczycielom, zaczyna-
ły się wielkie kariery sportowe. Bez 
wątpienia takich przykładów jest ty-
siące, a może i miliony. Osobą wiele 
zawdzięczającą zwykłej lekcji wf. jest 
m.in. słynny reprezentant Polski, pił-
karz ręczny Patryk Kuchczyńki, który 
jak sam przyznaje, gdyby nie wspaniali 
nauczyciele, nie wie jakby potoczyły się 
jego losy: Zacząłem grać w piłkę ręczną 
dość wcześnie, bo już w III klasie szkoły 
podstawowej. Chociaż przyznaję, nie od 
razu zacząłem trenować ją jako swoją 

główną dyscyplinę. Na początku zajmo-
wałem się różnymi sportami, m.in lekko-
atletyką, dopiero po 5 latach zacząłem 
tak naprawdę trenować szczypiorniaka. 
Spotkałem odpowiednich ludzi, którzy 
po prostu zarazili mnie pasją do spor-
tu, którzy wysłali mnie na treningi, któ-
rzy otworzyli mnie i ukierunkowali nie 
tylko na piłkę ręczną, ale ogólnie na 
sport. Słynny szczypiornista jest także 
doskonałym przykładem osoby, która 
studiowała na obu typach uczelni z wy-
chowaniem fizycznym. Dzięki temu 
ma doskonałe porównanie poziomów 
kierunku. Przez ponad półtora roku był 
on studentem AWF-u im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Gdańsku, a następnie, gdy 
przeszedł do Vive, Targi Kielce konty-
nuował naukę na zwykłej uczelni. I jak 
sam przyznaje, choć nie był typowym 
studentem, ze 100% frekwencją, to 
i tak zauważył wielkie różnice pomię-
dzy tymi uczelniami. Oprócz ukończe-
nia studiów, AWF daje nam możliwość 
zrobienia kursu instruktora czy też tre-
nera w różnych klasach sportowych (II, 
I i mistrzowska ). Jest to doskonała alter-
natywa, przede wszystkim dla naszych 
sportowców oraz osób, które nie planu-
ją zostać typowymi wuefistami, a chcą 
prowadzić jakieś kursy bądź szkolenia. 
Dlaczego dla sportowców tak ważne 
jest uzyskanie stopnia trenera? Mogłoby 
się wydawać, że sportowcom po wiel-
kich karierach sportowych łatwiej jest 
dostać pracę, że wystarczą tylko sukce-
sy i autorytet jaki stanowią dla Polaków, 
jednak nie ma nic bardziej mylnego! 
Im także potrzebny jest odpowiedni 
papier oraz klasa trenerska. Dlatego też 
uzyskanie przez nich odpowiedniego 
stopnia trenerskiego to dopełnienie ich 
ciężkiej pracy na treningach oraz kom-
fort na przyszłość (że po zakończeniu 
kariery nie zostaną z niczym). Przykła-
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kultury fizycznej w Polsce…
dem takiej osoby jest m.in. były bram-
karz reprezentacji polski w piłce ręcz-
nej – Rafał Bernacki, absolwent naszej 
uczelni, który jak sam twierdzi, AWF 
był uzupełnieniem jego kariery: AWF 
dał mi papier, dał mi możliwość pracy 
po zakończeniu kariery w najlepszych 
zespołach i reprezentacji. To właśnie 
dzięki naszej uczelni mogę teraz uczyć 
w szkole sportowej, trenować bram-
karzy juniorów Vive Targi Kielce oraz 
bramkarzy kadry. Oczywiście byłem na 
specjalizacji z piłki ręcznej, przez 2 lata 
robiłem II kl. trenerską , póniej, gdy po 
zakończeniu kariery chciałem pracować 
na najwyższym poziomie z najlepszymi, 
I klasa była już koniecznością. Dlatego 
ją zrobiłem.

AWF – twórca polskich sukcesów 
sportowych 

To że Akademie Wychowania Fi-
zycznego są najlepszym miejscem do 
przygotowań na jakąkolwiek impre-
zę sportową chyba nikogo nie dziwi. 
Wspomniana już wcześniej infrastruktu-
ra i najlepsze w Polsce kadry trenerskie 
„zebrane” na wszystkich Akademiach 
Wychowania Fizycznego codziennie 
przygotowują kadrę do najważniej-
szych zawodów na świecie. Według 
danych, ok. 50% polskich sportowców 
trenuje właśnie w AZS AWF, przez co 
ich wyniki nie tylko współtworzą, ale 
i współfinansują nasze uczelnie. W ten 
sposób, prawie że za darmo zawodnicy 
AZS korzystają z dóbr jakie posiada 
AWF. Bo pomimo, że AZS AWF ma od-
rębną osobowość prawną to w potocz-
nym rozumieniu traktowane jest jako 
część uczelni. I tak, mimo brakujących 
pieniędzy, AZS wykorzystuje obiekty 
i kadrę trenerską za przysłowiową zło-
tówkę. I oczywiście nie ma w tym nic 
złego, bo wszystko to służy rozwojowi 
polskiego sportu, trzeba jednak pa-
miętać o coraz cięższej sytuacji uczel-
ni, o której niestety zapominają Panie 
i Panowie Ministrowie, zmniejszając 
co roku dotacje. AWF to też wcześniej 
wspomniany komfort dla sportowca, 
który oprócz zaplecza treningowego, 
daje mu, po pierwsze, możliwość stu-
diowania (bo studia dla sportowca to 
często nie większe wyzwanie niż zdo-
bycie mistrzostwa świata, zresztą nie 
każdy potrafi pogodzić treningi z na-
uką, a AWF dzięki swemu sportowemu 
profilowi, mimo wszystko ułatwia to 
zadanie), po drugie wspomniana wyżej 
możliwość uzyskania zawodu, stopnia 
trenera czy też instruktora, stanowi za-

bezpieczenie przyszłości sportowca. 
Oba te aspekty zdecydowanie wpływają 
także na mentalność oraz postawę spor-
towca. Przekonuje o tym m.in. sam dr 
Bogdan Sakowicz, którego córka, zna-
na tenisistka, Pani Joanna Sakowicz-Ko-
stecka, także ukończyła AWF podczas 
swojej kariery sportowej: Sportowcom, 
którzy mają coś w zanadrzu, łatwiej jest 
funkcjonować w sporcie. Osoby te nie 
mają w głowie, że zostaną z niczym, 
gdy podwinie się im noga, przez to nie 
odczuwają tak wielkiej presji, aby tyl-
ko zwyciężać, co niewątpliwie często 
przenosi się na trenowanie i ich wyniki. 
Właśnie to, że często taka osoba jest 
pozostawiona zupełnie samemu sobie 
w chwili porażek, prowadzi do proble-
mów mentalnych, następującej degene-
racji czy nawet staczania się sportowca, 
który sięga po alkohol czy inne używki. 
Dlatego tak ważne jest stworzenie im jak 
najlepszych warunków do tego, aby mo-
gli spokojnie robić swoje, nie myśląc co 
by było, gdyby…

Absolwent AWF-u – konkurencyjny 
pracownik 

Nie od dziś wiadomo, że polskie 
uczelnie i sposób kształcenia studentów 
wiele pozostawiają do życzenia i szyb-
ko nie dościgniemy w swoich wynikach 
zachodnich szkół wyższych. Tam sport 
i przeznaczona dla niego odpowiednia 
infrastruktura to codzienność. Studen-
ci oprócz studiowania zwykłych kie-
runków mają czas, i co najważniejsze 
miejsce, na pasjonowanie się sportem, 
a nawet na ich zawodowe uprawianie. 
Nikogo więc nie dziwi fakt, że z takich 
akademii wybierani są późniejsi repre-
zentanci, nie tylko uczelni, ale i kraju. 
Przykładem takich uczelni może być 
m.in. prestiżowy Cambridge czy też 
Oxford, gdzie mierzą się najlepsi z naj-
lepszych, a następnie wyjeżdżają na 
Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olim-
pijskie. Na zachodzie bowiem, sport 
to równie istotna część nauki jak me-
dycyna, prawo itp., dlatego też dzie-
dzina ta nie potrzebuje oddzielenia od 
innych obszarów wiedzy. Dlaczego tak 
się dzieje? Doskonale tłumaczy to dr 
Sakowicz: Na zachodnich uczelniach 
od dawna panuje zasada, że uprawianie 
sportu nie służy tylko rozwojowi fizycz-
nemu, czyli poprawieniu koordynacji 
ruchowej, zwiększeniu siły mięśni itp., 
ale doskonale wykształca także psychi-
kę człowieka. Uczy przede wszystkim 
logicznego i strategicznego myślenia, 
organizacji, odpowiedniego zachowania 

w stresujących sytuacjach, koncentracji 
oraz radzenia sobie zarówno z wygraną, 
jak i z przegraną. Po prostu uczy życia! 
Dlatego też tak wielki nacisk, czy to na 
uczelniach wyższych, czy też w zwy-
kłych szkołach na zachodzie, kładziony 
jest na wychowanie w kulturze fizycznej. 
Coraz częściej także i w Polsce można 
spotkać się z przejawami „zachodnie-
go” podejścia do kwestii sportu. Wi-
dać to m.in. podczas rozmowy o pra-
cę, gdzie przyszli pracodawcy pytają 
aplikanta o kontakt ze sportem. Takie 
pytania zdarzają się coraz częściej i to 
w dość nietypowych branżach tj. rekla-
ma, marketing czy zarządzanie. 

O tym, jak prawdziwa jest teza, że 
sport wpływa nie tylko na ciało, ale rów-
nież na umysł, świadczą m.in. przykła-
dy z najwyższej półki – znane postaci 
świata biznesu, które dzięki sportowi, 
prężnie zarządzają swoimi firmami. Jed-
nym z nich jest prezes Legii Warszawa, 
prawnik Bogusław Leśnodorski, który 
całe swoje życie imał się najróżniejszych 
dyscyplin sportowych, od narciarstwa, 
poprzez piłkę ręczną, aż po futbol ame-
rykański. Kolejnym przykładem, także 
prezesa, z tym że zespołu szczypiornia-
ka, jest Bertus Servaas, niegdyś dobrze 
zapowiadający się obrońca Ajaxu Am-
sterdam, który gdyby nie kontuzja nogi , 
może tak jak koledzy z drużyny – Marco 
van Basten czy Frank Rijkaard, zamiast 
świętować zdobycie Final Four z Vive 
Targi Kielce, byłby jednym z najlepszych 
obrońców na świecie. Jak widać, AWF 
nie tylko przygotowuje nas do pracy 
związanej ze sportem, ale także daje 
nam umiejętności zupełnie związane 
z innymi zawodami. 

Myślę, że nie trzeba już nikogo prze-
konywać, jak istotną rolę mają AWF-y 
zarówno dla polskiego sportu, kształce-
nia, jak i ukształtowania mentalnego po-
koleń Polaków. Miejmy nadzieję, że Pa-
nie i Panowie posłowie, pójdą wreszcie 
po rozum do głowy i zrozumieją, że nie 
tędy droga! Bo oczywiście, wymagania 
co do medali i innych sukcesów spor-
towych można mieć, ale oprócz tego 
trzeba także zdawać sobie sprawę, ile 
to kosztuje. Dlatego też zamiast płakać 
nad coraz gorszymi wynikami olimpij-
skimi i pytać się niczym pewna dzienni-
karka byłego selekcjonera reprezentacji 
polski w piłce nożnej – „Why?”, po pro-
stu dajmy możliwość pracy tym, którzy 
najlepiej się na tym znają, a w końcu 
i na wyniki przyjdzie pora. 

Magdalena Niewęgłowska
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– Kiedy zetknął się pan po raz 
pierwszy ze szczypiorniakiem?

– Moja przygoda z tym sportem za-
częła się w V klasie szkoły podstawo-
wej, gdy trafiłem do klasy sportowej 
o specjalności piłka ręczna i stałem się 
zawodnikiem Pałacu Młodzieży Tar-
nów. Trenowałem tam do końca nauki 
w liceum, a zaraz po maturze dostałem 
się na AWF w Krakowie, gdzie zasiliłem 
szeregi uczelnianego AZS-u. Grałem 
w II i III  lidze, odpowiedniku obecnej 
I i II. Po zdobyciu dyplomu przestałem 
występować na parkiecie i zostałem 
trenerem AZS-u Środowisko Kraków, 
a następnie AZS-u AWF Kraków. Potem 
szkoliłem juniorów Hutnika Kraków 
i pierwszoligowy żeński zespół Craco-
vii w ostatnim roku funkcjonowania tej 
sekcji. 

– Co spowodowało, że zrezygno-
wał pan z bycia trenerem, by zająć się 
nauką?

– Powód był prozaiczny: w Krako-
wie przestały istnieć ligowe kluby pił-
ki ręcznej, a tym samym skończyła się 
praca dla trenerów. Zająłem się więc 
działalnością społeczną i organizacyjną 
w sporcie, ale najbardziej zaczęła mnie 
jednak pochłaniać praca naukowa 
i rozwijanie się w tym kierunku.

– Od tego roku jest pan prezesem 
zarządu Klubu Sportowego AZS-AWF, 

…Uważam, że dobrze się stało, iż  trener Bogdan Wenta  
po wielu latach przestał trenować reprezentację…

Rozmowa z dr. hab. Michałem Spiesznym, dyrektorem Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej  
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF, prezesem zarządu KS AZS-AWF

pełni też funkcję wiceprezesa Małopol-
skiego Związku Piłki Ręcznej. To nie-
zwykle prestiżowe, ale jednocześnie 
odpowiedzialne stanowiska…  

– Z AZS-em jestem związany wła-
ściwie od początku z chwilą przerwy, 
gdy w jego strukturach nie było męskiej 
piłki ręcznej. Kiedy Program Akademic-
kich Centrów Szkolenia Sportowego 
obejmował szkolenie w zakresie gier 
zespołowych, szczypiorniak męski jako 
tako funkcjonował, ale jak się minister-
stwo wycofało z dofinansowania, gry 
zespołowe zlikwidowano, zostały tylko 
sekcje sportów indywidualnych. Wów-
czas postanowiłem się udzielać spo-
łecznie. Wielu moich kolegów działało 
już w AZS-ie, więc uznałem, że warto 
się podjąć tej roli, chociaż to bardzo 
absorbujące zajęcie pochłaniające wie-
le czasu. A bycie wiceprezesem Mało-
polskiego Związku Piłki Ręcznej to dla 
mnie wielkie wyróżnienie.

– Co pan sądzi o zmianie trenera 
naszej reprezentacji narodowej w pił-
ce ręcznej? 

– To naturalna kolej rzeczy w spo-
rcie, że trenerzy muszą się zmieniać. 

Jeżeli chodzi o Michaela Bieglera, to 
mam o nim bardzo dobrą opinię. Trze-
ba zdawać sobie sprawę z tego, że nie 
da się zbudować drużyny w pół roku. 
Życzę mu jak najlepiej. Uważam, że 
dobrze się stało, iż  trener Bogdan 
Wenta po wielu latach przestał treno-
wać reprezentację. Głównie dla popra-
wienia zdrowia psychicznego powinien 
odpocząć od zawodników, z którymi 
związany był tyle czasu, i spojrzeć na to 
wszystko z boku. 

– Czy poza piłką ręczną i działal-
nością społeczną coś jeszcze pana 
szczególnie zajmuje? Co roku można 
pana spotkać na zawodach o puchar 
Rektora…

– Lubię narty, ale jestem tylko ama-
torem jeżdżącym rekreacyjnie. Intere-
suje mnie też żeglarstwo. Zawsze biorę 
też udział w rywalizacji pracowników 
w wyciskaniu sztangi leżąc podczas 
Święta Sportu w AWF. W ubiegłym 
roku zająłem nawet drugie miejsce, ale 
trzeba przyznać, że nie było wielu star-
tujących. 

Rozmawiała: Olga Kostecka
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Rozmowa z mgr. Wojciechem 
Kaszą, trenerem klasy mistrzowskiej, 
pracownikiem Zakładu Teorii i Meto-
dyki Piłki Siatkowej na Wydziale Wy-
chowania Fizycznego i Sportu AWF

– Skąd się wzięła w pana życiu 
siatkówka?

– Pochodzę z Buska-Zdroju, miej-
scowości z siatkarskimi tradycjami. 
Związani z nią byli także Ireneusz Ma-
zur, były trener reprezentacji Polski 
i Grzegorz Gacek oraz jego brat An-
drzej, mój pierwszy szkoleniowiec. Po 
ukończeniu studiów na AWF w Krako-
wie trafiłem do pracy w Niepublicznym 
Liceum Ogólnokształcącym – Szkole 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie. 
Trzy lata później szkołę przeniesio-
no do Spały. Po siedmiu latach  pracy 
z chłopcami znalazłem się w Sosnow-
cu, gdzie działa Niepubliczne Gimna-
zjum i Niepubliczne Liceum Ogólno-
kształcące PZPS, gdzie przez kolejne 
trzy lata pracowałem z dziewczętami. 
Następnie prowadziłem zespół Trefla 
Gdańsk, z którym awansowałem z II 
ligi do I ligi i do Polskiej Ligi Siatkówki. 
Od półtora roku pracuję na AWF. 

– Jak po takim stażu trenerskim 
odnajduje się pan teraz w realiach 
akademickich? Na zajęciach ze stu-
dentami piłka z zagrywki nie zawsze 
dolatuje do siatki…

– Cóż, muszę sobie z tym jakoś 
dawać radę, taki mam zawód. Od 
paru lat prowadzę kursy trenerskie 

i instruktorskie w Ogólnopolskim Pro-
gramie Kształcenia Kadr Sportowych, 
więc można powiedzieć, że miałem 
gdzie nabrać wprawy do takich zajęć. 

– Pracował pan zarówno z dru-
żynami żeńskimi, jak i męskimi. Z 
kobietami jest trudniej?

– Kobiety trenowałem trzy lata 
i postanowiłem, że… już nigdy wię-
cej. W żeńskiej siatkówce jest zbyt 
wiele spraw niezwiązanych ze spor-
tem. Uważam jednak, że w grupach 
młodzieżowych właśnie dziewczyny 
są bardziej zaangażowane w pracę na 
treningach 

– A czy zgadza się pan z opinią 
jednej z podstawowych reprezen-
tantek kadry narodowej Anny Wer-
blińskiej, która powiedziała, że żeń-
ska siatkówka jest w Polsce jedynie 
dodatkiem do męskiej?

– Nie, nie zgadzam. Pani Werbliń-
ska może mieć rację tylko w tym, że 
Polski Związek Piłki Siatkowej zawsze 
traktował drużynę żeńską trochę go-
rzej niż męską. Kobiety dopiero od 
paru lat grają w cyklu Grand Prix, więc 
rzeczywiście długo brakowało im kon-

taktu ze światową czołówką. Związek 
zatrudnił jednego z najlepszych trene-
rów na świecie, Marca Bonitę, jednak 
dziewczyny tego nie wykorzystały. Po-
trafią się też obrażać jedna na drugą, 
nie przyjeżdżać z różnych względów 
na zgrupowanie kadry, a to wpływa na 
wyniki.

– Komuś pan szczególnie kibicu-
je? 

– Nie, po prostu śledzę wszystko to, 
co się dzieje w siatkówce, i patrzę na to 
obiektywnie. Bardziej interesują mnie 
postępy czynione przez konkretnych 
zawodników. Jestem człowiekiem bez 
korzeni siatkarskich, nie mam powią-
zań z konkretnymi klubami, a z per-
spektywy czasu uważam, że łatwiej jest 
trenerom pracującym w macierzystych 
klubach. 

– Ma Pan od siatkówki jakąś od-
skocznię?

– Od pół roku próbuję regularnie 
biegać, ale jakoś nie mogę się w sobie 
zebrać. Dwa psy w domu zmuszają 
mnie jednak do aktywności…

Rozmawiała: Olga Kostecka 

Jestem człowiekiem  
bez korzeni siatkarskich

Puls AWF
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Centrum Edukacji Zawodowej

Co roku niemalże każdy student na-
szej uczelni wraz z osiągnieciem pewne-
go stopnia  wiedzy zmaga się z kolejną, 
często bardzo ważną decyzją: którą spe-
cjalizację instruktorską wybrać? I tu rodzi 
się wielki problem. Bo cóż, przy tak wiel-
kim wachlarzu specjalizacji, które oferu-
je nam AWF oraz poziomie własnych 
umiejętności i wiedzy predysponujących 
do uczestnictwa w nich, trudno jest się 
zdecydować na jedną. Dlatego też, aby 
wreszcie zakończyć kolejne dyskusje 
w dziekanacie, mamy dla Was dobrą no-
winę – druga specjalizacja jest możliwa! 

Co więcej, zrobienie jej nie jest wca-
le takie trudne. Oczywiście prawdą jest, 
że wiążą się z tym pewne koszty, ale my 
jako uprzywilejowani studenci AWF-
-u  możemy liczyć, że nasze ambicje 
nie będą skutkować  nadszarpniętym 

budżetem i tak biednego już studenta 
(koszt ich może sięgać nawet do paruset 
złotych, a cena ta zależna jest od licz-
by osób w grupie – wiadomo im więcej 
osób, tym płacimy mniej). Trzeba jednak 
pamiętać, że koszty te i tak są śmieszne 
w porównaniu do cen kursów u kon-
kurencji (np. w przypadku instruktora 
fitnessu, zanim do niego przystąpimy, 
musimy przynajmniej rok uczęszczać 
na treningi, co oczywiście wiąże się 
z kolejnymi kosztami). Dlatego też war-
to się zastanowić, czy nie lepiej skorzy-
stać z możliwości jakie daje nam nasza 
uczelnia. Jeśli już się zdecydowaliście, 
pozostaje teraz tylko jedno podstawo-
we pytanie – jak to zrobić? Odpowiedź 
jest prosta! Po pierwsze, jeżeli chcemy 
otworzyć wybraną spośród zatwierdzo-
nych przez Rektora na dany rok aka-

demicki specjalizację musimy stworzyć 
grupę liczącą przynajmniej 10 osób. Je-
śli jednak nie uda nam się tego zrobić, 
a interesują nas inne powstałe na roku 
specjalizacyjne grupy szkoleniowe, mo-
żemy popytać prowadzących, czy przy-
padkiem ich grupy nie liczą mniej osób, 
niż przewidziane przez uczelnie limity 
kursantów. Kolejne kroki organizacyj-
ne i administracyjne uzależnione są od 
kierunku, stopnia i trybu studiów oraz 
rodzaju uprawnień, o które zamierza-
my się ubiegać. Przykładowo, studenci 
kierunku TiR licencjat stacjonarny, po 
pozytywnym rozpatrzeniu podania, z pi-
semną zgodą prowadzącego (zawierają-
cego ilość osób w grupie) muszą udać się 
do Dziekana, który ostatecznie decydu-
je o ich uczestnictwie w danym kursie 
Instruktora Rekreacji Ruchowej, w tym 
przypadku realizowanym w ramach 
programu studiów. Oba podania dostar-
czone do Centrum Edukacji Zawodowej 
AWF,  skutkują obliczeniem kosztów 
(wysokość ceny zależy od liczby godzin 
w semestrze) oraz pełnoprawnym udzia-
łem w szkoleniu. Proste? Zdecydowanie 
TAK! Dlatego też zachęcamy wszystkich 
do skorzystania z drugiej specjalizacji. 
Nie ma co ukrywać, decydując się na 
nią właśnie teraz, oszczędzamy nie tylko 
czas, ale i pieniądze!

Wiele osób pewnie zadaje sobie te-
raz pytanie: a co jeśli nie uda się nam 
stworzyć nowej grupy specjalizacyjnej, 
a nie ma już wolnych miejsc w innych 
grupach na roku? Niestety, ten przypa-
dek jest jednym z częstszych na naszej 
uczelni, bo ile studentów, tyle pomysłów 
na kolejną specjalizację. Jednak i na ten 
problem jest rozwiązanie. Mianowicie, 
możemy udać się do Centrum Eduka-
cji AWF i złożyć podanie do Kierowni-
ka Centrum. Grupy powstają tam na 
bieżąco wraz ze zgłoszeniem się odpo-
wiedniej ilości osób na dany kurs (także 
z zewnątrz). Oczywiście koszty takiego 
przedsięwzięcia, tak jak w przypadku 
drugiej specjalizacji toczącej się wraz 
z studentami AWF, są zmniejszone. 

Całą ofertę Centrum Edukacji Zawo-
dowej znajdziecie w tym numerze PUL-
SU, który właśnie trzymacie w rękach! 

Magdalena Niewęgłowska

Dwie specjalizacje w tym samym czasie?
Na AWF jest to moz

. 
liwe!
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Poszukujecie nowego, ciekawego 
pomysłu na aktywne spędzenie wolne-
go czasu? Mamy dla was idealną propo-
zycję! Jorkyball to sport, który na świe-
cie spotkał się z ogromnym zaintereso-
waniem i również w Polsce z dużym 
powodzeniem stawia pierwsze kroki.

Dla kogo?
Jorkyball spodoba się głównie miło-

śnikom piłki nożnej, których w naszym 
kraju nie brakuje, jak również osobom 
grającym w squasha, gdyż jest połą-
czeniem tych dwóch dyscyplin sportu. 
Nową odmianę piłki nożnej  polubią 
również pasjonaci dynamicznej i szyb-
kiej gry. Nie polecamy jej natomiast 
osobom z klaustrofobią, ponieważ me-
cze rozgrywane są w specjalnych po-
mieszczeniach przypominających klatki. 
Sztuczna murawa o wymiarach 5m na 
10m została ze wszystkich stron otoczo-
na ścianami, przez które z bliska można 
podziwiać zmagania zawodników, nato-
miast sufit zastępuje prężnie naciągnięta 
siatka wisząca na wysokości 3 m. 

Rozgrywka
Podczas meczu, do walki stają dwu-

osobowe drużyny, których zadaniem jest 
wygranie trzech setów. Każdy set jest za-
kończony, gdy drużyna zdobędzie 7 goli, 
co nie jest łatwe, bo bramki są kwadra-
tami o bokach 110 cm. Zawodnicy zaj-
mują na boisku ściśle określone miejsca, 
w których mogą się swobodnie poruszać 
- jeden z nich pełni rolę napastnika, dru-
gi jest obrońcą. Role odwracają się po 
zakończeniu każdego seta. Cała umie-
jętność gry polega na takim wykorzysta-
niu ścian i sufitu, by stały się one sprzy-
mierzeńcem drużyny i jej dodatkowym 
zawodnikiem zwiększającym tempo 
spotkania i działającym dezorientująco 
na przeciwnika. Mimo stosunkowo ma-
łej przestrzeni, na której rozgrywane są 
spotkania, Jorkyball wymaga od graczy 
dużej wytrzymałości i dobrego refleksu. 
Zaletą tego sportu jest niezależność od 
warunków pogodowych oraz fakt, że do 
jego uprawiania wystarczą tylko cztery 
osoby mające ochotę na aktywne spę-
dzenie wolnego czasu.

W Krakowie
W Polsce istnieją tylko dwa kluby 

z boiskami do Jorkyballa, dlatego warto 
wykorzystać fakt, że jeden z nich znaj-
duje się bardzo blisko naszej uczelni. 
W pobliżu M1, na terenie Polmozbytu, 
swoją siedzibę od września 2012 roku 

Czas na Jorkyball! 
ma Klub Karam-Ball, który udostępnia 
cztery „klatki” do gry. Można się tam 
nie tylko porządnie zmęczyć, ale rów-
nież uzupełnić elektrolity oglądając bie-
żące wydarzenia sportowe. 

Świat
Na świecie istnieje już ponad 70 klu-

bów Jorkyball, a ich liczba systematycz-
nie się powiększa. Świadczy to o ogrom-
nym wzroście popularności tej dyscypli-
ny, gdyż pierwszy mecz został rozegrany 
w 1987r. w garażu pomysłodawcy, któ-
rym jest Francuz Gilles Paniez, a już 3 
lata później Jorkyball zaprezentowano 
na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 
we Włoszech. Szybko założono Mię-
dzynarodową Federację Jorkyball (FIJA), 
która widząc wielki potencjał wzrostu 
dyscypliny, postanowiła zainteresować 
nią Międzynarodowy Komitet Olimpij-
ski. Obecnie FIJA organizuje Amatorskie 
Mistrzostwa Świata w Jorkyball. 

Nasze mistrzostwa
Mistrzostwa Świata w Jorkyball, któ-

rych tegoroczna edycja odbyła się w kra-
kowskim klubie Karam-Ball w dniach 18-
21 kwietnia okazały się dużym sukcesem 
organizacyjnym i sportowym. Osiem 
drużyn narodowych i ponad dwadzie-
ścia zespołów klubowych stworzyło fan-
tastyczne widowisko, którego kulminacją 
były sobotnie i niedzielne spotkania fi-
nałowe. Twarda walka na boiskach szła 
w parze z przyjacielską, wręcz rodzinną 
atmosferą poza nimi. Niesamowite, że 
nawet w meczach decydujących o awan-
sie do dalszej tury rozgrywek lub o zdo-
byciu trofeum zawodnicy grali w duchu 
Fair Play i wzajemnego poszanowania. 

Wspaniałą atmosferę stworzyli kibice, 
którzy szczególnie mocno dopingowali 
występy krakowskiej drużyny Jumbo JT, 
jak też zespół z sosnowieckiego klubu 
Jorkyball i przede wszystkim reprezenta-
cję Polski. Gościem specjalnym turnieju 
był Pan Gilles Paniez, pomysłodawca 
dyscypliny i współtwórca zasad gry.

Mistrzostwa te to duży sukces pol-
skiego Jorkyballa. Reprezentacja Polski 
zdobyła drugie miejsce w Pucharze Na-
rodów w finale ustępując po pięknym 
i zaciętym meczu tylko reprezentacji 
Francji, kraju, który jest kolebką tej dys-
cypliny. Drużyna Jorkyball Sosnowiec 
zwyciężyła w prestiżowym Klubowym 
Pucharze Świata pokonując w finale 
obrońcę tego trofeum, faworyzowany 
zespół Enciera Nimes z Francji, a w roz-
grywkach SuperChampions League za-
jęła trzecie miejsce. Krakowska drużyna 
Jumbo JT pomimo tego, że trenuje tę 
dyscyplinę od zaledwie czterech mie-
sięcy, w rozgrywkach SuperChampions 
League zajęła szóste miejsce na osiem-
naście drużyn biorących udział, wy-
przedzając wiele bardziej doświadczo-
nych i utytułowanych zespołów.

Po więcej
W celu uzyskania szczegółowych in-

formacji dotyczących zasad gry w Jorky-
ball, wszystkich zainteresowanych od-
syłamy na stronę www.jorkyballkrakow.
pl oraz na stronę klubu na Facebooku. 
Znajdziecie tam również bieżące infor-
macje o różnych ciekawych turniejach 
odbywających się w Krakowie. Do zo-
baczenia w „klatce”.

Ania Świętochowicz
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• Aqua fitness. Dorota Groffik. 
Katowice, 2012. – 181 s.

Podręcznik adresowany jest do 
instruktorów aqua fitness, za-
równo początkujących, jak i tych 
już doświadczonych. W części 
teoretycznej podpowiada, jak 
bezpiecznie poprowadzić zaję-
cia, w części praktycznej poda-
je bogato ilustrowane przykła-
dy ćwiczeń. A o tym, że można 
w nich uczestniczyć niezależnie 
od wieku i sprawności fizycznej, 
przekonuje nas z okładki bardzo 

przejęty Filipek – jeden z najmłodszych uczestników treningu.

•	Szkolne wychowanie fizycz-
ne. Krystyna Górna-Łukasik, 
Wiesław Garbaciak. Katowi-
ce, 2012. – 290 s.

Książka jest podręcznikiem dla 
nauczycieli, zawierającym wska-
zówki metodyczne, oparte na 
podstawach teoretycznych nauk 
o kulturze fizycznej. Podaje kon-
kretne przykłady realizacji celów 
dydaktycznych dla poszczegól-
nych grup wiekowych, które 
w końcowym efekcie powin-
ny przygotować do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze fizycznej w dorosłym życiu.

•	Zostań osobistym trenerem: 
trenuj, by zdrowo żyć. Robert 
i Hubert Roszkiewicz. War-
szawa, 2012. – 239 s.

Książka skierowana jest do 
wszystkich, którzy chcą żyć zdro-
wo i aktywnie, ale brakuje im 
wiedzy i wytrwałości. Autorami 
są dwaj bracia, którzy swoje do-
świadczenia, zebrane podczas 
pełnej sukcesów kariery sporto-
wej, wykorzystują w pracy tre-
nera osobistego. Pracy bardzo 
potrzebnej, ponieważ: „Walka 
o zdrowie jest najdłuższą i naj-

trudniejszą walką w naszym życiu”. Jak pozbyć się nadwagi 
bez stresu? Jak zaplanować bezpieczny, skuteczny trening? 
Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas lektury.

• Jeźdźcy – olimpijczycy II Rze-
czypospolitej. Renata Urban. 
Gorzów Wlkp., 2012. – 230 s.

Ciekawa i rzetelnie opracowana 
pozycja z historii polskiego jeź-
dziectwa prezentuje biogramy 
18 zawodników, uczestniczą-
cych w igrzyskach olimpijskich 
w latach 1924–1936. Poznajemy 
mało lub wcale nieznane fakty 
z życia tych niezwykłych ludzi, 
do których należeli, między inny-
mi: Tadeusz Komorowski „Bór” 
i Henryk Dobrzański „Hubal”.

• Ratownictwo górskie: psy-
chologiczne i organizacyjne 
aspekty zarządzania bezpie-
czeństwem w górach. Kazi-
mierz Mrozowicz, Piotr Ha-
lemba. Katowice, 2012. – 298 
s.

Praca naukowa z pogranicza psy-
chologii, zarządzania i turystyki, 
przedstawiająca działalność Gór-
skiego Pogotowia Ochotnicze-
go w aspekcie organizacyjnym, 
społecznym i prawnym przez 
pryzmat doświadczeń autorów, 

od wielu lat aktywnie związanych z górami. Może zaintereso-
wać nie tylko badaczy i studentów, ale również pracowników 
struktur, związanych z ratownictwem górskim.

• Taternictwo polskie: geneza 
i rozwój do 1914 roku. Ewa 
Roszkowska. Kraków, 2013. – 
488 s.

Niezwykła, ciekawa synteza 
dziejów polskiego taternictwa, 
powiązana z rozwojem alpi-
nizmu oraz tłem historyczno-
-społecznym przełomu XIX i XX 
wieku. Przedstawia nie tylko po-
czątki kształtowania taternictwa 
jako nowego zjawiska w kultu-
rze fizycznej, nowej aktywności 
(wspinaczki, taternictwo zimowe 

i letnie), powstawanie organizacji, zrzeszających miłośników 
gór, ale także rozwój nurtów ideowych, do dzisiaj obecnych 
w dyskusji na temat relacji człowiek – góry.

BIBLIOTEKA
Wiosna może się spóźnić, ale sesja egzaminacyjna – raczej nie. Biblioteka Gł. AWF zaprasza do lek-
tury nowych nabytków. Przypominamy, że pełny wykaz nowości można znaleźć na stronie interneto-

wej http://biblioteka.awf. krakow.pl  (link: Nowości w zbiorach)
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• Nowoczesne biuro w przedsię-
biorstwie turystycznym i hote-
larskim. Bożena Alejziak. Kra-
ków, 2013. – 453 s.

Książka przeznaczona jest dla pra-
cowników branży turystycznej, a tak-
że dla studentów, uczniów i prakty-
kantów, zdobywających kwalifikacje 
w zawodzie. Problematyka pracy 
biurowej w przedsiębiorstwie tury-
stycznym omówiona jest w sposób 
interdyscyplinarny, łącząc praktyczną 
wiedzę z zakresu zarządzania z  za-

gadnieniami etyki i filozofii. Nowoczesność biura zależy nie tyl-
ko od jego wyposażenia, ale przede wszystkim od kompetencji 
i profesjonalizmu pracowników – pisze we wstępie autorka.

• Specjalizacja i profesjonaliza-
cja we współczesnym pilotażu 
i przewodnictwie: [materiały 
z VII Forum Pilotażu i Przewod-
nictwa]. Pod red. Zygmunta 
Kruczka, 2012. – 206 s.

Tematem VII Forum Pilotażu i Prze-
wodnictwa (Toruń 2–4 grudnia 2011 
r.) była specjalizacja i profesjonali-
zacja. Turystyka jest obecnie ważną 
dziedziną gospodarki, a przewodnik 
i pilot – współtwórcami produktu 
turystycznego. Turysta posiada okre-

ślone wymagania co do rodzaju i jakości świadczonych usług. 
Zwraca też większą uwagę na przestrzeganie przepisów praw-
nych. Jednocześnie konieczność ciągłego podejmowania no-
wych wyzwań, poszerzania wiedzy i znajomości nowych tech-
nologii przyczynia się do wzrostu rangi tego zawodu 

• Baw się poprzez animalotera-
pię: przykłady gotowych sytuacji 
edukacyjnych z udziałem zwie-
rząt (z doświadczeń zaczerpnię-
tych podczas pracy terapeutycz-
nej prowadzonej we współpracy 
z Fundacją Ama Canem). Anna 
Franczyk, Katarzyna Krajewska, 
Joanna Skorupa. Kraków, 2012. 
– 164 s.

Animaloterapia – inaczej terapia 
z udziałem zwierząt, stosowana jest 

w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym dzieci z róż-
nymi zaburzeniami rozwojowymi. Wpływa na rozwój funkcji 
psychomotorycznych i społecznych – cierpliwe, odpowied-
nio wyszkolone zwierzę to nieoceniony wprost terapeuta. 
(Uwaga - nie tylko koń, pies i kot, ale także chomik, lama 

a nawet…delfin). Oprócz podstaw teoretycznych książka za-
wiera przykładowe scenariusze zajęć.

• Podstawy terapii manualnej. 
Praca zbiorowa pod red. Tade-
usza Kasperczyka i Dariusza 
Muchy, 2012. – 379 s.

Podręcznik, obowiązkowy dla stu-
dentów kierunku fizjoterapia I stop-
nia (licencjat), może zainteresować 
również masażystów i lekarzy. Skła-
da się z opatrzonych przypisami 
opracowań na temat różnych aspek-
tów terapii manualnej, opisu 18 
technik terapeutycznych oraz słow-

nika najczęściej stosowanych haseł, zakończonego indeksem. 
Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami. Co ciekawe, autor 
podaje adres do korespondencji na temat podręcznika.

• Usprawnianie ruchowe senio-
rów. Wybrane zagadnienia pro-
filaktyki gerontologii. Waldemar 
Makuła. Nowy, 2012. – 104 s.

Publikacja odpowiada na rosnące 
zainteresowanie problematyką zdro-
wia i jakości życia osób starszych. Jest 
podsumowaniem wieloletniej pracy 
autora w dziedzinie fizjoterapii oraz 
badań naukowych, prowadzonych 
także w Czechach i Wielkiej Brytanii. 
W części teoretycznej omawia w cie-

kawy, całościowy sposób zagadnienia związane z procesem sta-
rzenia się, w drugiej części podaje praktyczne wskazówki doty-
czące rehabilitacji, aktywnego wypoczynku i uczestnictwa w kul-
turze fizycznej, dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów.

• Opiekun medyczny w praktyce. 
Elżbieta Szwałkiewicz; współ-
aut.: Miłosz Asmann [et al.]. 
Warszawa, 2013. – 421 s.
Podręcznik w sposób komplek-

sowy i nowoczesny przedstawia 
koncepcję zawodu opiekuna me-
dycznego, kładąc nacisk na zakres 
kompetencji zawodowych, zagad-
nienia etyczne, umiejętność okazy-
wania empatii. Prezentuje nowo-
czesną wiedzę na temat organizacji 
i dokumentowania opieki oraz tech-

niki pielęgnacyjne, przydatne w pracy z pacjentem unieru-
chomionym lub z utrudnioną komunikacją.

Oprac. Elżbieta Budkiewicz

POLECA

	 	 	 					 NOWOSCI

Puls AWF
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Siatkówka

CZAS NA STUDIA
Przychodzi taki czas, gdy zmienia się 

optyka patrzenia na życie. Zazwyczaj 
ma to miejsce w tym najbardziej burz-
liwym okresie życia, czyli na studiach. 
Obecnie prawie co drugi student pracu-
je, dorabia, jest zmuszony do dzielenia 
czasu wolnego pomiędzy nauką a pracą. 
W takim układzie warto zastanowić się, 
czy możemy te nasze dodatkowe zaję-
cia w jakiś sposób połączyć z przyszłą 
profesją. To zawsze idealny układ, bo 
zdobywane doświadczenie, na pewno 
zaprocentuje w późniejszym  życiu za-
wodowym.

Z takiego założenia wyszliśmy 
otwierając SiatkarskiPortal.pl. Nasza 
pasja może towarzyszyć nam dłużej 
niż tylko przez te 5 lat. Warto próbo-
wać dojść do miejsca, w którym ścieżki 
hobby i pracy zacierają się i pozostaje 
już tylko jedna droga.

Studia to nie tylko nauka i zabawa. 
To także idealny okres na eksperymen-
towanie, zdobywanie nowych doświad-
czeń czy też spróbowanie swoich sił 
w biznesie! Warto wykorzystać fakt, że 

SiatkarskiPortal.pl czyli
obowiązki domowe czy rodzinne nie 
są jeszcze tak uporczywe. Ulgi przewi-
dziane dla studentów także mogą skła-
niać do podjęcia tej odważnej decyzji, 
by założyć własną działalność gospo-
darczą.

Kontakty nawiązane podczas stu-
diów wielokrotnie mogą pomóc. Za-
pewne nigdy wcześniej, jak i najpraw-
dopodobniej nigdy później, nie zawie-
ra się tylu znajomości. Każda osoba to 
inna historia, jednak kontakty, nawet 
z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, 
mogą okazać się przydatne w dalszym 
życiu. Sam AWF to istna kopalnia ludzi 
związanych ze sportem. Są tu prak-
tycznie przedstawiciele każdej dyscy-
pliny. Jeśli właśnie ze sportem wiążecie 
swoją przyszłość, to nie ma dla Was 
lepszego miejsca.

Również same zajęcia w ramach stu-
diów mogą okazać się inspiracją do dzia-
łania, szczególnie gdy są prowadzone 
przez osoby zaangażowane i przedsię-
biorcze, które chcą przekazać pożytecz-
ne informacje studentom. Ja wielokrot-
nie, siedząc na zajęciach, myślałem nad 

tym, jak te wszystkie wskazówki oraz 
informacje można wykorzystać i zmo-
dyfikować, tak bym mógł je wykorzystać 
przy własnym projekcie. Warto podno-
sić swoje kwalifikacje, brać udział w kur-
sach, prelekcjach, nigdy nie wiadomo co 
nam się w życiu przyda. Poza papierka-
mi i zaświadczeniami, nieoceniona jest 
wiedza, jaką możemy zdobyć od osób, 
które mają doświadczenie większe od 
naszego.
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TERAZ SPORT
Nie jest powiedziane, że absolwent 

wychowania fizycznego będzie nauczy-
cielem, a absolwent fizjoterapii np. ma-
sażystą. Sami na każdym etapie życia 
decydujemy,  co w przyszłości będzie-
my robić, niezależnie od tego jaki kie-
runek studiów wybraliśmy. AWF daje 
swoim studentom niewątpliwie szkołę 
życia, która mocno pomaga w stawianiu 
czoła wyzwaniom dzisiejszego świata. 
Dlatego niejednokrotnie takie osoby 
lepiej kierują swoją karierą zawodową  
niż absolwenci innych uczelni, gdy nie 
ma możliwości pracy w „wyuczonym” 
zawodzie.

Jedna rzecz jest bezsprzeczna, na-
staje moda na sport. Czynników, które 
to powodują  jest wiele, m.in. większa 
samoświadomość, starzenie się społe-
czeństwa, choroby cywilizacyjne czy 
też te bardziej trywialne, jak media 
i atakujące nas zewsząd ciała wysporto-
wanych modelek i modeli.

A kto będzie lepszym specjalistą 
w dziedzinie sportu i rekreacji niż lu-
dzie po AWF-ie? Obecnie rynek usług 
stale się rozwija, a zdrowie i uroda to 
już niemalże wymóg w dzisiejszych cza-
sach. Jak szybkie są to zmiany można 
zaobserwować patrząc na prace podej-
mowane przez studentów i absolwen-
tów Akademii Wychowania Fizycznego. 
Jeśli macie swoją ukochaną dyscyplinę, 
warto rozwijać się w tym kierunku. Moż-
liwości jest wiele, więcej niż może wyda-
wać się na pierwszy rzut oka.

SERWUJEMY EMOCJE
My postawiliśmy na siatkówkę! 

Wszystko opiera się na dynamicznie 
rozwijającym się portalu informacyjnym 
i mediach społecznościowych. Bardzo 
atrakcyjną formą relacji są filmy wideo. 
Staramy się uczestniczyć we wszystkich 
siatkarskich wydarzeniach odbywają-
cych się na terenie Krakowa. W miarę 
możliwości odwiedzamy również inne 

weź piłkę w swoje ręce!

miejscowości w naszym wojewódz-
twie. Dążymy do tego, aby nasz portal 
był miejscem, gdzie znajdować się będą 
wszelkie siatkarskie informacje i reporta-
że, najpierw z małopolski, a w niedale-
kiej przyszłości również z całego kraju. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż 
siatkówka to nie tylko Plus i ORLEN Liga, 
ale również tysiące aktywnie biorących 
w niej udział amatorów. To również do 
takich osób kierujemy naszą stronę. Poza 
informacjami  stricte związanymi z roz-
grywkami w piłce siatkowej, urucha-
miamy lifestylowe i promujące zdrowy 
tryb życia programy na naszym kanale 
YouTube. Będziemy w nich propagować 
w głównej mierze aktywny wypoczynek, 
najlepiej z piłką do siatkówki w ręku oraz 
pomożemy w treningu zarówno począt-
kującym, jak i tym szukającym nowych 
wyzwań i ćwiczeń. To nie koniec na-
szej działalności. Otworzyliśmy również 
sklep sportowy z głównym naciskiem na 
rzeczy związane z piłką siatkową. Zwią-
zaliśmy się z najlepsza siatkarską marką 
na rynku, bardzo dobrze rozpoznawalną 

także jeśli chodzi o obuwie i tekstylia dla 
biegaczy. Obok sklepu stacjonarnego 
mieszczącego się w Nowej Hucie na os. 
Zgody 3, dajemy także możliwość za-
kupów poprzez nasz sklep internetowy, 
w tym produktów na specjalne zamó-
wienie. To duża wygoda i ułatwienie za-
równo dla klientów indywidualnych, jak 
i grupowych. Wszystko po to, by spro-
stać oczekiwaniom każdego sportowca 
i amatora. Kolejne wielkie wyzwanie, 
któremu zamierzamy podołać, to szkół-
ki siatkarskie, które od przyszłego roku 
szkolnego zamierzamy uruchomić.  
Będą mieścić się one w podkrakowskich 
miejscowościach, tak by siatkówką zara-
zić jak największą ilość dzieci! Na tym 
nie poprzestajemy, bo już w te wakacje 
startujemy z organizacją turniejów, za-
równo halowych, jak i plażowych. Ko-
lejnych pomysłów nie brakuje,  trzeba 
tylko chęci i wytrwałości, czego zarów-
no sobie jak i Wam życzę! 

Z siatkarskim pozdrowieniem,

Piotrek Musiałek
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Felieton

Większość z nas jest już po sesji, 
nie mówię tu o „szczęśliwych” po-
siadaczach ITS, którzy wciąż walczą 
lub o tych, którzy co tydzień donoszą 
przedłużenia. Pierwszoroczniaki już ja-
koś oswoili się ze studiowaniem, a cała 
reszta odlicza czas do kochanych waka-
cji. Słowem – rok akademicki, jak każ-
dy inny. Ale nie o jego  organizację tu 
chodzi…

Październik. Wszyscy idziemy na za-
jęcia. Jeszcze spokojnie, bez nerwów, 
że mieliśmy coś na nie przygotować, 
przeczytać. Pierwszy rok. Zajęć dużo. 
Plan zagospodarowany od poniedział-
ku do piątku zajęciami, tymi gdzie sie-
dzimy i pochłaniamy miliony informacji 
o mięśniach, hemoglobinie, gimnastyce 
szwedzkiej, zasadzie wszechstronności. 
Do tego sporo potu wylewamy na lek-
kiej, ręcznej, koszu, gimnastyce i niech 
będzie, na tańcach też. Dobrze, że jest 
jeszcze basen, na którym lekko odcią-
żymy stawy. Egzaminów na końcu coś 
około pięciu.

Drugi rok. Chyba najbardziej obłado-
wany na AWF-ie. Rozkład zajęć podobny 
do pierwszego. Dużo wiedzy teoretycz-

Im dalej w las, tym mniej drzew
nej i praktycznej. Dużo zajęć fizycznych, 
do tego jeszcze praktyki w podstawów-
ce plus zajęcia związane ze specjalizacją 
z gimnastyki korekcyjnej. Egzaminów 
w letniej sesji chyba dziesięć.

Trzeci rok. Sofcik-lajcik w porówna-
niu do dwóch poprzednich, ale co tu 
się dziwić, przecież to już końcówka. 
Nadal jednak w planie jest dużo za-
jęć teoretycznych, gdzie student siedzi 
i słucha. Gorzej już jednak z tymi, gdzie 
student uczelni sportowej powinien się 
ruszać, pocić i budować rzeźbę albo 
masę – zależy co komu wychodzi. Są to 
trzy zegarowe godziny w tygodniu, chy-
ba że ktoś uczęszcza też na piłkę noż-
ną, to ma dodatkowe półtorej godziny. 
Troszkę wieje biedą jak na uczelnię 
sportową. Egzaminów nie jest dużo, ale 
większość myśli o licencjackim i wstęp-
nym na kolejny level wtajemniczenia 
w wychowanie fizyczne.

Czwarty rok, a w zasadzie pierwszy 
SUM-u. No cudo. Plan zajęć taki, że 
student przychodzi na uczelnię cztery 
razy w tygodniu, gdzie przez dwa dni 
ma 45-cio minutowe zajęcia w środku 
dnia, a reszta to ponownie lekkoatletyka 

i gimnastyka. Z fizycznych zajęć to tyle. 
Trzy godziny tygodniowo. Dobrze, że 
student ma możliwość wyboru przed-
miotów na kolejne trzy semestry, ale 
o szczegółach tej operacji, na pewno się 
albo dowiecie, albo już to przeżyliście. 

Piąty rok. Tak samo jak czwarty: je-
śli nie kupisz karnetu na siłownię, to się 
nie spocisz.

Dlaczego tak jest? Dlaczego tylko 
studenci  pierwszego i drugiego roku 
wychowania fizycznego dostają to, co 
powinno być na wszystkich latach, co 
jest kwintesencją tego kierunku? Dlacze-
go na początku plan jest mocno obła-
dowany zajęciami, a im dalej w las tym 
mniej drzew? Nie wiem, nie ustalam 
planów studiów czy harmonogramów 
zajęć. Nie mam do tego kompetencji 
i przypuszczam, że nie będę ich mieć. 
Dla mnie, studenta czwartego roku, jest 
to, nie napiszę, że przykre, ale odbiera-
jące sens kierunkowi, który swoją nazwą 
zobowiązuje i na którym opiera się cała 
idea uczelni sportowych jaką jest Akade-
mia Wychowania Fizycznego. 

Zuza Klęka

Od kilku lat na Akademii Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie organizowana jest Akademikiada.  Impreza odbywa 
się w semestrze letnim, w studenckie czwartki. Mieszkańcy 
domu studenckiego nr 1 rywalizują z mieszkańcami tak zwa-
nej  „Dwójeczki”. Zawody odbywają się w siatkówce, koszy-
kówce,  piłce ręcznej, futsalu oraz lekkoatletyce.  Akademiki 
gromadzą punkty za wygrane mecze, które po zakończeniu 
wszystkich imprez są sumowane. W zwycięstwie mogą także 
pomóc kibice, którzy biorą udział w konkursach organizowa-
nych w przerwach meczów. 

Mieszkańcy akademików przez całą zimę czekają na Aka-
demikiadę, bo oprócz wspaniałego widowiska na wysokim 
poziomie, czeka na nich fantastyczna zabawa i niesamowita 
atmosfera. Pomimo rywalizacji i chęci wygrania, zawodnicy 
oraz publiczność zachowują przyjacielskie zasady fair play 
w grze, jak i na trybunach.

W tym roku „Jedyneczka” zwyciężyła w koszykówce i piłce 
ręcznej. „Dwójeczka” okazała się lepsza w siatkówce,  lekko-
atletyce, futsalu oraz futsalu kobiet. Gdyby zakończyć na tym 
rywalizację zwyciężyłby Dom Studencki nr 2, jednak publicz-
ność z „Jedynki” okazała się lepsza i zdobyła 3 dodatkowe 
punkty za konkursy w przerwach meczów, a ich rywale tylko 2.

Zorganizowany był także konkurs na najfajniejszy baner 
dopingujący drużyny. Ten konkurs wygrał pierwszy akademik 
dorzucając do swojej puli 2 punkty.

Ostatnim spotkaniem była lekkoatletyka, gdzie emo-
cje sięgały zenitu. Wszyscy czekali na podliczenie punktów 

i ogłoszenie wyników. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, 
że obydwa akademiki zgromadziły taką samą liczę punktów. 
Nie było wygranych ani przegranych . Po zakończonej rywa-
lizacji, mieszkańcy obydwu akademików mogli udać się na 
imprezę do „Mety”- klubu na terenie AWF-u, gdzie bawili 
się wszyscy razem, niezależnie w którym domu studenckim 
mieszkają.

Osobiście zapraszam na kolejne mecze Akademikiady. 
Kto nigdy nie był, musi zobaczyć, czym to „śmierdzi”! 

Zuza Smolec

Akademikiada – każdy zna?






