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Apel

Koledzy, Ludzie AZS, Amatorzy Akademickiego Sportu!

Przykuwający naszą uwagę sport dzieje się tu i teraz, mieści się w teraźniejszości, a ekscy-
tuje też samo oczekiwanie na uczestnictwo w nim w przyszłości. Ważny w tych wymiarach 
wymyka się zwykle refleksji historycznej i w tej perspektywie bywa niekiedy lekceważony. Wy-
zwaniem stają się kolejne „nowe” zawody, igrzyska i olimpiady… Czy ta sztafeta marginalizuje 
jednak wspomnienie zwłaszcza wielkich historycznych wiktorii i sukcesów? 

Sportową pamięć należy niewątpliwie pielęgnować nie tylko z tego powodu, że zwykle 
identyfikujemy się ze zwycięzcami. Sport kojarzy się z młodością, zdrowiem, radością i wolno-
ścią. Te wartości niemal automatycznie identyfikujemy z okresem studiów, bo każda Akademia 
kreuje możliwości sprawdzania się, promuje rywalizację i współzawodnictwo. 

Dla wielu warunki ku temu, często po raz pierwszy, stwarzał Akademicki Związek Sporto-
wy. Ta wyjątkowa, bo ponad wiekową tradycją nobilitowana wspólnota, w szczególny spo-
sób wyzwala pamięć zbiorową. Wymiar osobisty, nieco intymny (debiuty, sportowe juwenilia, 
sukcesy i porażki), zrazu przeplata się w niej ze wspomnieniem miejsc i zdarzeń (przestrzeni 
stadionów i pewnie nie zawsze pełnych trybun), by dać się w efekcie zdominować refleksji nad 
fenomenem współtworzenia, udziału w wyjątkowej wspólnocie, startu w pokoleniowej szta-
fecie, której ikoną stał się dumnie brzmiący skrót AZS. Świadomość tego współuczestnictwa 
rodziła ważne poczucie przywiązania nie tylko do własnej Almae Matris, ale dawała też szerzej 
pojmowaną tożsamość opartą choćby na rudymentarnej idei kalokagatii. To symbioza przy-
miotów ciała i ducha bodaj najmocniej zdecydowała o tym, że losy AZS tak mocno splatały się 
z dziejami Naszej Ojczyzny. 

Warto temu fenomenowi poświęcić uwagę szczególną, by „zbiorową pamięć” tego „zbioro-
wego doświadczenia” chronić  i utrwalać. Służyć temu będzie powstające wirtualne Muzeum 
Dziejów AZS, które mocą nowoczesnych technologii ożywi historię symbiozy sportu i Akade-
mii od końca XIX wieku po próg III tysiąclecia. 

Brakuje nam archiwów sportowych, repozytoriów o sportowym profilu gromadzenia infor-
macji, a muzea sportu są nieliczne. Gros informacji o jego historii znajduje się w rękach pry-
watnych, a instytucje sportowe „pielęgnowania” takich materiałów zwykle nie traktują priory-
tetowo. Apelujemy zatem do wszystkich Ludzi AZS, amatorów akademickiego sportu, po-
dzielcie się z nami swoją pamięcią, swoimi pełnymi emocji wspomnieniami! Utrwalaliście 
je choćby w fotografiach, a ich ślad tkwi także w starych dokumentach, dyplomach, medalach, 
plakatach, a nawet sprzęcie sportowym … Jeśli tę spuściznę ilustrującą choćby wycinek histo-
rii AZS pragniecie oddać zbiorowej pamięci, ocalić od zapomnienia i bezpiecznie zachować 
młodemu pokoleniu, prosimy o kontakt: muzeum@azs.pl  

Dzięki Wam, ludziom wrażliwym na historię AZS, ma szansę powstać unikalna baza danych. 
Współtworzyliście legendę tej wyjątkowej sportowej korporacji, włączcie się w jej utrwalanie 
i popularyzację! Poddane digitalizacji własne pamiątki i wspomnienia odnajdziecie zarówno 
w Muzeum, jak i w wielu publikacjach o dziejach Akademickiego Związku Sportowego. 

Już dziś zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej muzeumazs.umcs.pl, 
na której znajdziecie Państwo informacje o postępach naszych prac.  

Realizatorzy projektu „Akademicki Związek Sportowy w sporcie polskim 
w latach 1908-2015. Archiwizacja wyselekcjonowanych zasobów – udostępnienie 

i ekspozycja w internetowym muzeum „Dzieje AZS”.
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Drodzy Czytelnicy!

Trzymacie w ręku pierwszy 
tegoroczny numer naszego 

PULS-u. Po długiej przerwie 
nareszcie całej redakcji udało 
się zebrać w całość wszystkie 
materiały. Jak zwykle staraliśmy 
się, aby zadowolić wszystkich 
czytelników, więc tematyka 

artykułów jest różnorodna. Wszystkie nasze wydziały znajdą coś dla 
siebie. Od tego roku akademickiego mamy nowe władze uczelni, 
dlatego w naszym „Biuletynie Rektora” nie mogło zabraknąć wywiadu 
z jego Magnificencją. Dzięki rozmowie, którą przeprowadziła dr 
Izabela Kapera, dowiecie się nie tylko jakie plany na nadchodzącą 
kadencję ma nowy rektor, ale także jakim jest człowiekiem, a przede 
wszystkim, że sport jest dla niego najważniejszy. 

Z okładki „uśmiechają” się do Was zapaleńcy rowerowi, którzy 
przemierzyli Ladakh Highway. O tym co to jest, gdzie to jest i jak 
się jeździ rowerem po dachu świata dowiecie się czytając sporych 
rozmiarów tekst  zaczynający się na stronie szóstej. 

Myślę, że większość z Was nadal wspomina tegoroczne emocje 
związane z igrzyskami olimpijskimi. Tekst o Marii Springwald, która 
została Ambasadorką Sportu w Krakowie, nie dość, że przypomni 
Wam te emocje, kiedy kajakarki płynęły po medal, ale dodatkowo 
pozwoli Wam poznać Marię jako przesympatyczną, młodą osobę 
uparcie dążącą do celu. 

Krzysztof Jamka w swoim poradniku fizjoterapeuty wziął pod 
lupę rozcięgno podeszwowe.  W mocno dosadny i przystępny za-
razem sposób wytłumaczy Wam, dlaczego biegać w trampkach 
nie wolno i jak ważna w życiu nie tylko zawodowych sportowców 
jest regeneracja i indywidualnie dobrane obuwie sportowe. 

O zeszłorocznych sukcesach naszego Akademickiego Związ-
ku Sportowego opowie Wam Kinga Tabor, która zebrała w swo-
im tekście wszystkie sukcesy naszych sportowców. Oby ten rok 
akademicki także przyniósł nam pierwsze miejsce w Klasyfikacji 
Medalowej Akademickich Mistrzostw Polski. 

Na koniec życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, takiej samej  wy-
trwałości i uporu jaki ma w sobie Maria Springwald. 

Zuza Klęka

Nie będzie żadnej rewolucji, 
raczej kontynuacja tego co do tej pory

Uczelniane Kolegium Elekto-
rów dokonało w marcu bieżące-
go roku wyboru nowego rektora 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie. Uczelnią w la-
tach 2016 – 2010 będzie zarzą-
dzał prof. dr hab. Aleksander 
Tyka. Jaką wizję ma nowy rek-
tor? Jakie działania podejmie, by 
wzmocnić pozycję AWF? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania znaj-
dziecie w naszym wywiadzie.

Jest pan związany z AWF 
od 1970 roku. Co jest najwięk-
szym sukcesem uczelni po tych 
wszystkich latach?

To bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest dość duży prze-
dział czasu i w tym okresie wiele się działo. Uważam, że pierw-
szym takim sukcesem, który zasługuje na szczególną uwagę 
jest przede wszystkim wybudowanie w Czyżynach nowocze-
snych obiektów uczelni. Na przełomie lat 70. i 80., powstał 
jeden z najnowocześniejszych w Pols ce i w Europie, kampus 
akademicki, w którym kształcono specjalistów z zakresu kul-
tury fizycznej w wielu specjalnościach. Był on doskonale wy-
posażony w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy i świetną 
bazę dydaktyczną, co stwarzało dobre warunki do kształcenia 
studentów na wysokim poziomie. Była to przede wszystkim 
zasługa ówczesnego rektora prof. dr hab. Stanisława Panka, 
niesamowitego pasjonaty, który wiele wysiłku włożył w to, by 
uzyskać wparcie decydentów niezbędne do pozyskania du-
żych środków finansowych na realizację inwestycji. Na etapie 
realizacji inwestycji włożył też wiele trudu w pozyskiwanie 
materiałów budowlanych, które w tamtych czasach były re-
glamentowane nie były tak dostępne jak obecnie. Po rektorze 
prof. Stanisławie Panku kolejni retorzy prof. Kazimierz Toporo-
wicz, prof. Adam Klimek, prof. Jan Szopa, prof. Janusz Zdeb-
ski i prof. Marian Bukowiec dokładali też swoje cegiełki. I tak 
na przykład prof. dr hab. Adam Klimek, mój były promotor 
pracy doktorskiej, w trudnych czasach transformacji politycz-
nej poprowadził łagodnie uczelnię przez ten trudny czas,

Ciąg dalszy na str. 4
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Z życia Uczelni

Po 3 latach wracamy na podium i z radością informu-
jemy, iż nasza Akademia zajęła pierwsze miejsce 
w Klasyfikacji Medalowej Akademickich Mistrzostw 
Polski 2015/2016! Klasyfikacja ta wyłania Uczelnie, 
które zdobyły najwięcej medali we wszystkich dyscy-
plinach rozgrywanych w AMP w sezonie 2015/2016. 
Nasza Uczelnia królowała już na I miejscu w roku aka-
demickim 2012/2013, na 3 lata zniknęła z podium 
alby znowu zdobyć mistrzostwo! Zawodnicy AWF 
w Kra kowie wywalczyli 11 złotych, 9 srebrnych i 10 
brązowych medali, wyprzedzając AWF w Katowicach 
i ALK w Warszawie, co pozwoliło powtórzyć nam naj-
większy sukces w sporcie akademickim.
Poniżej przedstawiamy medalistów Akademickich 
Mistrzostwach Polski w sez. 2015/2016 – studentów 
AWF w Krakowie:
Złote medale:
Oskar Bom – Snowboard (slalom gigant)
Joanna Dubienko, Joanna Ciepielowska, Diana 
Chmielnicka – Aerobik sportowy (kat. trójki)
Diana Chmielnicka, Michał Frosik – Aerobik sportowy 
(kat. pary)
Pepera Beata – Judo (kat. 57kg)
Klaudia Żurek – Lekka atletyka (400m)
Aldona Żebrowska – Lekka atletyka (pchnięcie kulą)
Katarzyna Chmielewska, Katarzyna Chryczyk, Alek-
sandra Gaworska, 
Sara Marmon – Lekka atletyka (sztafeta kobiet 
4x400m)
Katarzyna Górniak – Pływanie (100 m st. grzbieto-
wym)
Mateusz Wysoczyński – Pływanie (100 m st. grzbie-
towym)
Maciej Hołub – Pływanie (50 m st. Klasycznym)
Katarzyna Górniak, Luigia Sirignano, Paulina Ury-
ga, Katarzyna Nawaryńska – Pływanie (4 x 50 m st. 
zmiennym)
Srebrne medale:
Joanna Ciepielowska – Aerobik Sportowy (kat. so-
listka)
Grzegorz Błasiak – Aerobik sportowy (kat. solista)
Czarnecki Piotr – Wspinaczka sportowa (konkurencja 
na trudność)
Aleksandra Gaworska – Lekka atletyka (400m)
Paulina Uryga – Pływanie (50 m st. klasycznym)
Katarzyna Górniak – Pływanie (50 m st. grzbietowym)
Maciej Hołub – 100 m st. klasycznym
Mateusz Wysoczyński – 50 m st. motylkowym
Piłka Ręczna kobiet – Aleksandra Blak, Karolina Guj-

da, Barbara Koim, Elżbieta Kokoszka, Justyna Maków-
ka, Katarzyna Nowak, Magdlaena Pięta, Paula Przytu-
ła, Anna Szatko, Kinga Tworzydło, Alicja Zacharska, 
Patrycja Zakrzewska
Brązowy medal:
Olivier Romaniuk – Judo (kat. +100kg)
Agnieszka Gruczek, Justyna Tomala – Siatkówka pla-
żowa (pary)
Luigia Sirignano – Pływanie (100 m st. dowolnym)
Paulina Uryga – Pływanie (100 m st. klasycznym)
Marcin Suzin – Pływanie (100 m st. zmiennym)
Monika Nowak – Lekka atletyka (rzut dyskiem)
Beata Skraba – Lekka atletyka (rzut oszczepem)
Dominika Tomczak – Lekka atletyka (pchnięcie kulą)
Aleksandra Gaworska, Katarzyna Chmielewska, Ma-
riola Karaś, Ewelina Syc – Lekka atletyka (sztafeta ko-
biet 4x100m)
Artur Gładysz, Mariusz Jurczyk, Daniel Olszówka, 
Sebastian Szkoła – Lekka atletyka (sztafeta mężczyzn 
4x400m)
Należy dodać, że zespoły AWF Kraków zdobyły rów-
nież grad medali w klasyfikacjach drużynowych:
Drużynowymi Akademickimi Mistrzami Polski w se-
zonie 2015/2016 zostały zawodniczki i zawodnicy ae-
robiku sportowego.
Akademickimi v-ce Mistrzami Polski w klasyfikacji 
generalnej została ekipa snowboardu mężczyzn.
III miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowej AMP 
zajęli studenci i zawodnicy:
–  Wspinaczki Sportowej mężczyzn, dodatkowo I miej-

sce w Pucharze ZG AZS w Boulderingu.
–  Siatkówki plażowej kobiet i I miejsce w typach 

Uczelni Wychowania Fizycznego
–  Biegów Przełajowych kobiet 
Piłka nożna mężczyzn – I miejsce w klasyfikacji Ty-
pów Uczelni Wychowania Fizycznego oraz V miejsce 
w klasyfikacje generalnej
Piłka Siatkowa mężczyzn – II miejsce w klasyfikacji Ty-
pów Uczelni Wychowania Fizycznego
Koszykówka kobiet – II miejsce w klasyfikacji Typów 
Uczelni Wychowania Fizycznego

Gratulujemy medalistom i dziękujemy wszystkim 
zawodnikom, trenerom i opiekunom reprezentacji 
Uczelni w poszczególnych dyscyplinach za postawę 
i wyniki w tym sezonie!
  

Koordynator ds. Sportu Akademickiego 
mgr Kinga Tabor

AWF w Krakowie najlepszą Uczelnią w Akademickich Mistrzostwach Polski!
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Centrum Edukacji Zawodowej

OFERTA CEZ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursy instruktora 
i trenera sportu

Kursy instruktora 
rekreacji ruchowej

Studia
Podyplomowe

Warsztaty, Szkolenia, 
Konferencje,

Fizjoterapia
Wellness 

i SPA

Bezpieczeństwo
i ratownictwo

INSTRUKTOR, 
SPORTU TRENER 
SPORTU:
– akrobatyka 

sportowa
– alpinizam jaskiniowy
– gimnastyka 

artystyczna
– gimnastyka 

sportowa
– judo
– ju-jitsu
– kajakarstwo górskie
– kajakarstwo 

klasyczne
– karate
– kolarstwo górskie
– koszykówka
– lekka atletyka
– łucznictwo
– łyżwiarstwo szybkie
– narciarstwo 

alpejskie
– narciarstwo 

klasyczne
– narciarstwo – 

wysokogórskie
– piłka ręczna
– piłka siatkowa
– pływanie
– snowboard
– sport taneczny
– szachy
– tenis
– tenis stołowy
– windsurfing
– wrotkarstwo
– wspinaczka 

sportowa
– wspinaczka 

wysokogórska
– żeglarstwo

INSTRUKTOR 
REKREACJI 
RUCHOWEJ:
– Fitness– 
ćwiczenia siłowe

– Fitness– 
nowoczesne 
formy gimnastyki

– Jazda konna
– Kajakarstwo turystyczne
– Narciarstwo 

powszechne –  
biegowe

– Narciarstwo powszechne 
– zjazdowe

– Pływanie rekreacyjne
– Samoobrona
– Snowboard rekreacyjny
– Taniec towarzyski
– Tenis ziemny
– Turystyka rowerowa
– Wrotkarstwo
– Wspinaczka skałkowa
– Żeglarstwo deskowe
– Żeglarstwo jachtowe

– Animacja Form 
Taneczno-
-Ruchowych

– Korekcja Wad Postawy
– Dziennikarstwo 

Sportowe 
i Rzecznictwo Prasowe

– Edukacja Zdrowotna 
w Szkole

– Specjalista Treningu 
Motorycznego

– Studia 
Podyplomowe 
Przygotowanie 
Pedagogiczne 
z wychowaniem 
fizycznym dla 
absolwentów 
kierunku sport

– Studia 
Podyplomowe 
Neurologopedia

– Rzecznictwo 
prasowe w sporcie 
i turystyce –  
48 godz

– Edukacja 
zdrowotna 
w szkole

– Operator ścianki 
wspinaczkowej – 
19 godz

– Żywienie 
sportowców – 
20 godz

– Dietetyka sportowców 
– 35 godz

– Dietetyka 
i suplementacja 
sportowców – 20 godz

– Kurs doszkalający 
dla prowadzących 
zajęcia z nauki 
pływania z zakresu 
pływania niemowląt 
i młodszych dzieci – 
34 godz

– Taneczna technika 
wolna

– Ćwiczenia taneczne 
z przyborami

– Tańce ludowe
– Step aerobic
– Dance aerobic
– Tańce latynoskie
– Tańce integracyjne
– Cheerleaders– 

 gimnastyczne formy 
pokazowe

– Przybory 
w nowoczesnych 
formach 
gimnastycznych

NAP Ratownik KPP

Masaż 
klasyczny

Ratownik wodny

Halliwick Kurs pierwszej
pomocy dla 
nauczycieli

Watsu Ratownik narciarski

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Skończenie uczelni jedynie z dokumentem magistra czy licencjata nie stawia nas na wysokiej pozycji 
w wyścigu po pracę. Z pomocą przychodzi nam Centrum Edukacji Zawodowej. Organizowane przez 
nich kursy doszkalające, studia podyplomowe czy kursy instruktorskie pozwolą Wam być lepiej postrze-
gani przez przyszłych pracodawców. Oferta CEZ-u, którą znajdziecie w tabeli jest bardzo obszerna i na 
pewno każdy znajdzie coś co go zainteresuje. Jest jednak jeden warunek. Aby zaczęły odbywać się zaję-
cia z danej dyscypliny, musi zebrać się odpowiednia liczba uczestników. Dlatego warto zajrzeć na stronę 
internetową naszej uczelni, w zakładkę Centrum Edukacji Zawodowej. Tam dowiecie się jakie kursy są 

planowane, na które trwa nabór, oraz które już się odbywają. Serdecznie zapraszamy! 
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Wywiad

7 czerwca 2016 roku na naszej uczelni miał miejsce corocz-
ny festyn ,,o uśmiech dziecka’’, jest to wydarzenie, które stało 
się już tradycją i co roku ściąga tłumy dzieciaków na tereny kra-
kowskiej AWF. W tym roku odbyła się już 27. edycja tego spor-
towo-rekreacyjnego wydarzenia,  którą jak zwykle przygotowali 
studenci wydziału wychowania fizycznego. Każdy kto miał oka-
zję być w tym dniu na naszej uczelni , mógł zobaczyć na własne 
oczy jak wielkie to przedsięwzięcie i ile pracy musiało kosztować  
organizatorów. O tym niezwykłym dniu i przygotowaniach do 
niego postanowiłem porozmawiać z główną organizatorką panią 
doktor  Elżbietą Szymańską- pracownikiem Zakładu Teorii i Me-
todyki Wychowania Fizycznego na naszej uczelni. 

Jak ocenia pani tegoroczną już 27. edycję festynu 
,,o uśmiech dziecka’’, czy spełnił on oczekiwania organiza-
torów? 

Impreza z organizacyjnego punktu widzenia została zorga-
nizowana na bardzo wysokim poziomie. Miarą sukcesu tego 
przedsięwzięcia są uśmiechnięte twarze dzieciaków. Wystar-
czy spojrzeć na zdjęcia z festynu które są na naszej stronie in-
ternetowej by móc stwierdzić, że dzieciaki świetnie się bawiły. 
Już podczas festynu, bezpośrednio po, a także kilka dni po za-
kończeniu, otrzymywałam podziękowania od uczestników. Je-
śli naszym celem było sprawienie uśmiechu na twarzach dzieci 
to śmiało można powiedzieć, że cel osiągnęliśmy. 

To naprawdę duża impreza, jak wyglądało przygotowa-
nie do niej od strony logistycznej?  

Zgadza się. To bardzo duże przedsięwzięcie, trudne organi-
zacyjnie, wymagające zaangażowania w tworzenie programu, 
zaangażowania intelektualnego bo w dużej części konkurencje 
w tym roku były nowe. Poza tym wymagające realizacji zadań 
w wielu zakresach, między innymi  to przygotowanie sprzętu, 
pozyskiwanie środków na potrzebny sprzęt , omawianie współ-
pracy ze sponsorami dzięki  którym ranga tej imprezy zyskała 
na wartości. Aby dzieci mogły cieszyć się nie tylko z udziału 
w konkurencjach, ale także mogły walczyć o nagrody. Pozyski-
wanie napojów, słodyczy i różnych gadżetów dla dzieci. Kolej-
ną rzeczą jest przemyślenie rozmieszczenia konkurencji na te-
renach zielonych, przygotowanie studentów do odpowiednie-
go przeprowadzenia konkurencji, zadbanie o bezpieczeństwo.

Duży udział w tym wydarzeniu mieli studenci. Jakie zada-
nia spoczywały na ich barkach?

Takie wydarzenie wymaga skoordynowanej pracy rozłożo-
nej na kilka miesięcy. Studenci zapisywali się do grup zada-
niowych. Zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku, 
tydzień po tygodniu realizowali swoje zadania. Poszukiwanie 
sponsorów, przygotowanie zaproszeń dla uczestników i dla za-
proszonych VIP-ów, projektowanie plakatów informacyjnych,  
logo, stworzenie strony internetowej która była miejscem 
kontaktu ze sponsorami, mediami a także miejscem podzię-
kowań dla wszystkich którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym 
festynie. Były także osoby odpowiedzialne za stronę finanso-
wą, zbieranie i rozliczanie pieniędzy, przygotowanie pokazów, 
prowadzenie imprezy, samodzielne przygotowanie konkuren-
cji. Za to wszystko byli odpowiedzialni studenci. Ogromna 
większość świetnie się zaangażowała i doskonale wywiązała ze 
swoich zadań.

Czy ktoś jeszcze pomagał w organizacji tej imprezy?
Oczywiście należy pamiętać o władzach naszej uczel-

ni, dzięki którym zorganizowanie tej imprezy było możliwe. 
Uczelnia sfinansowała specjalne koszulki na tę okazję dla stu-
dentów. Należy podziękować w tym miejscu naszemu panu 
Kanclerzowi, a także ówczesnemu Rektorowi Andrzejowi 
Klimkowi, który objął patronat nad naszą imprezą przez co jej 
ranga zdecydowanie wzrosła.

Na koniec chciałbym zapytać jak widzi pani festyn 
,,o uśmiech dziecka’’ w przyszłości? Czy może być on orga-
nizowany na jeszcze większą skalę?

Założyliśmy, że imprezę będziemy organizować dla 2 tys. 
dzieci ze względu na Henryka Jordana. Skoro organizujemy 
tak duże przedsięwzięcie w naszej uczelni, warto by było 

tę imprezę jeszcze mocniej rozreklamować by zyskała ona 
jeszcze większą rangę. Zwłaszcza, że jesteśmy jedynym AWF 
w Polsce który organizuje tak duże wydarzenie dla dzieci. 
Jest to promocja aktywności fizycznej, nam zależy na tym 
aby dzieci polubiły ruch, wiedziały jak bawić się bezpiecznie 
i dbały o zdrowie. Rozpowszechnienie imprezy, obecność 
jej w mediach, ułatwiła by nam dotarcie do sponsorów. Naj-
ważniejsza jest jednak chęć do pracy i tego sobie życzymy, 
energii i jeszcze większej grupy studentów która chętnie za-
angażuje się w to działanie.

SkiDut  

Festyn ,,o uśmiech dziecka’’Festyn ,,o uśmiech dziecka’’
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Z życia Uczelni

Studia doktoranckie dają możli-
wość rozwoju naukowego – publika-
cje, udział w konferencjach, projekty 
badawcze… – to sprawa oczywista. 
Dzisiaj jednak chcemy przybliżyć Wam 
dodatkowe aspekty i formy działania 
w społeczności doktoranckiej.

Podobnie jak w większości uczelni 
w Polsce, Doktoranci Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie zrzeszają 
się, tworząc Uczelnianą Radę Samorzą-
du Doktorantów. URSD reprezentuje 
środowisko Doktorantów wobec Władz 
Uczelni, a także współpracuje z organa-
mi Uczelni w sprawach należących do 
zakresu działalności na rzecz Doktoran-
tów: socjalno-bytowych, naukowych 
i kulturalnych. 

Co roku URSD jest organizatorem lub 
aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Rozpoczę-
liśmy w listopadzie od organizowanej 
wspólnie z Porozumieniem Doktorantów 
Uczelni Krakowskich imprezy „Doktorant 
Party”. Była to już kolejna edycja tego 
wydarzenia o charakterze charytatyw-
nym, a zarazem integrującym środowi-
sko krakowskich Doktorantów. Całkowity 
dochód z „Doktorant Party” przekazany 
został Doktorantce chorującej na stward-
nienie rozsiane. Warto wspomnieć, że 
jest to cykliczna impreza i w obecnym 
roku akademickim także ma miejsce. 

Także w listopadzie odbyła się Gala 
Konkursu na Najbardziej Prodoktoranc-
ką Uczelnię w Polsce – PRODOK, do 
której Członkowie URSD zgłosili tak-
że Akademię Wychowania Fizycznego 

15.09.2016 roku odbyła się pierwsza, pod 
nowym kierownictwem, Rada Wydziału Turysty-
ki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Spotkaniu przewodniczyła  dr hab. 
Ewa Roszkowska. Nowa pani dziekan podzięko-
wała dr hab. prof. Ryszardowi Winiarskiemu za 
pracę na rzecz wydziału oraz członkom poprzed-
niej rady, którzy nie znaleźli się w nowym gre-
mium – dr Jerzemu Raciborskiemu, dr Piotrowi 
Cybuli i dr Wojciechowi Biernackiemu. Ich miej-
sce zajęli dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb i dr Roman 
Kowalski. W obecnej radzie zagościł także dr
Artur Kurek, który w nowej kadencji będzie pełnił 
funkcję prodziekana. Kierownictwu gratulujemy 
i życzymy owocnej pracy, a wszystkim pracowni-
kom wydziału wielu wartościowych publikacji.

 Dr Izabela Kapera

Studia doktoranckie – nauka i nie tylko!

w Krakowie. Podczas Gali, która miała 
miejsce 19 listopada 2015 roku w Pała-
cu Staszica w Warszawie, nasza Uczelnia 
otrzymała wyróżnienie za największy 
awans punktowy!

Doktoranci krakowskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego aktywnie włą-
czyli się w przygotowania XVI Krajowego 
Zjazdu Doktorantów, który miał miejsce 
w Krakowie w dniach 4-6 grudnia 2015 
roku. Ich praca i poświęcony czas zdo-
były uznanie uczestników Zjazdu, którzy 
ocenili organizację tego wydarzenia na 
najwyższym poziomie. Byliśmy także 
obecni podczas samego Zjazdu, w trak-
cie którego naszą uczelnię reprezento-
wało pięciu delegatów i obserwatorów. 
Podczas corocznie organizowanego wy-
darzenia ma miejsce sprawozdanie Prze-
wodniczącego Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów, Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej mijającej kadencji, a także wybór 
nowych władz. Przewodniczącą Komisji 

Kolejną inicjatywą URSD, w którą 
zaangażowali się Doktoranci, a także 
Pracownicy AWF w Krakowie, była ak-
cja „Szlachetna Paczka”. Wraz z Koor-
dynatorem – Doktorantką Eweliną Ro-
słoniec – wybraliśmy rodzinę, dla której 
wspólnymi siłami udało zebrać się po-
nad 1200 złotych. Pozwoliło to na zakup 
wszystkich niezbędnych przedmiotów 
z listy potrzeb oraz wywołało wiele ra-
dości z otrzymanego prezentu.

Byliśmy także obecni podczas Dni 
Otwartych AWF oraz na Festiwalu Nauki, 
który odbywał się w Krakowie w dniach 
19-21 maja 2016 roku. W ciągu tych dni 

Doktoranci AWF w Krakowie przedstawili 
wiele interesujących prezentac ji, promu-
jąc naszą Uczelnię wśród mieszkańców 
miasta, turystów oraz potencjalnych kan-
dydatów na studia.

Jak przystało na AWF, URSD wspiera 
inicjatywy oraz organizuje wydarzenia 
sportowe dla doktorantów. Integracyj-
nych Mistrzostw Doktorantów i Dokto-
rantek w Tenisie i Squashu, których na-
sza Uczelnia jest gospodarzem to okazja 
do jeszcze lepszego poznawania siebie 
w duchu rywalizacji i zabawy. Doktoran-
ci w zeszłym roku akademickim mieli 
także możliwość dołączenia do progra-
mu Benefit Systems i korzystania z Karty 
Multisport.

Istnieje wiele możliwości aktywnego 
uczestnictwa i pracy na rzecz środowi-
ska doktoranckiego. Takie przedsięwzię-
cia mogą być odskocznią od działalności 
naukowej, która powinna być na pierw-
szym planie. Dbając o rozwój naukowy 
doktorantów naszej uczelni, wprowa-
dzony został w tym roku regulamin do-
tyczący kwestii dofinansowania udziału 
czynnego w konferencjach naukowych. 
URSD objęła także Patronatem Meryto-
rycznym i Medialnym cykl konferencji 
„Innowacyjni Naukowcy”.

Miejmy nadzieję, że obecny rok 
akademicki będzie równie owocny jeśli 
chodzi o inicjatywy i wydarzenia URSD. 
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się 
w nasze inicjatywy, serdecznie zaprasza-
my do współpracy.

Iwona Sulowska

NOWE WŁADZE WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI AWF 
W KRAKOWIE ROZPOCZĘŁY URZĘDOWANIE
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Wywiad z rektorem

zapewniając nauczycielom akademic-
kim ochronę i stabilizację. Obecny rek-
tor prof. dr hab. Andrzej Klimek – junior, 
idąc w ślady ojca, przez dwie kadencje 
kierował sprawnie Uczelnią. Odważny, 
dynamiczny i sprawny w działaniu rek-
tor przyczynił się w ostatnich 8 latach 
do rozkwitu uczelni. To jego trafne, 
choć niejednokrotnie ryzykowne decy-
zje sprawiły, że uczelnia borykająca się 
wcześniej z problemami finansowymi 
„stanęła na nogach” i w skali kraju stała 
się wiodącym ośrodkiem akademickim. 
Po wielu latach eksploatacji obiektów, 
wybudowana na przełomie lat 70 i 80 

pożegnało się blisko 200 pracowników 
administracji, obsługi i nauczycieli aka-
demickich. Na chwilę obecną podobna 
sytuacja nam nie grozi, ale nie ukry-
wam, że należy poczynić starania, aby 
dotacja zasadnicza z MNiSZW pozwa-
lała pokryć w całości wynagrodzenia 
pracowników, zaś środki wypracowane 
przez uczelnię przeznaczyć na remonty, 
inwestycje i eksploatację.

Jakie inwestycje przewiduje Pan 
w swojej kadencji?

W tej chwili na pewno nie będziemy 
inwestować tak dynamicznie jak w po-
przedniej kadencji. Do pełni „szczęścia 
inwestycyjnego” brakuje nam w zasa-
dzie dwóch obiektów tj. krytego lodo-

wiska i obiektu dydaktycznego z zaple-
czem badawczym. Będę czynił starania 
aby pozyskać fundusze na ten cel, choć 
mam świadomość, że będzie to trudne, 
gdyż wyczerpana została pula środków 
unijnych na tzw. „twarde projekty inwe-
stycyjne”. 

Czy w takim razie czeka nas rewo-
lucja, czy kontynuacja dotychczaso-
wych działań? 

Nie będzie żadnej rewolucji, raczej 
kontynuacja tego co było do tej pory. 
Byłem członkiem ekipy która sprawowa-
ła władzę na uczelni w ostatnich dwóch 
kadencjach. Myślę przede wszystkim 
o stabilizacji zatrudnienia i poprawie 
warunków pracy (finansowych) pra-
cowników. Natomiast w jednostkach 
uczelni, w których jest jeszcze przerost 
zatrudnienia, planujemy przeprowa-
dzać redukcję zatrudnienia w sposób 
naturalny tzn. w miejsce pracowników 
odchodzących na emeryturę nie będą 
przyjmowani nowi. 

Czy inne osoby zatrudnione na uczel-
ni powinny bać się o pracę?

Nie przewiduję żadnych zwolnień.
Jak uczelnia radzi sobie z niżem 

demograficznym i w jaki sposób do-
stosowuje swoją ofertę do potrzeb 
rynku pracy?

Chcę tutaj pochwalić dziekanów, 
którzy wyszli propozycją powoła-
nia nowych kierunków kształcenia. 
Z trzech kierunków, które funkcjono-
wały na naszej uczelni czyli: wychowa-
nie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i re-
kreacja, mamy ich ponad drugie tyle. 
Są to: terapia zajęciowa, kosmetologia, 
kultura fizyczna osób starszych, sport, 
a w najbliższej perspektywie od 2017 
roku – ratownictwo medyczne. Rozwa-
żamy jeszcze powołanie nowych kie-
runków i specjalności, ale jeszcze nie 
będę ujawniał jakich. Dodam, tylko, że 
chodzi o takie kierunki, które zwiększą 
konkurencyjność naszych absolwentów 
na rynku pracy.

Kategoria wydziałów (w konse-
kwencji ich finanse) zależą w dużej 
mierze od jakości prowadzonych ba-
dań, udokumentowanych publikacja-
mi pracowników. Marzeniem każdego 
dobrego naukowca jest opublikowa-
nie tekstu w czasopiśmie naukowym 
posiadających współczynnik wpły-

Ciąg dalszy ze str. 1

baza sportowo-dydaktyczna i zaplecze 
badawcze wymagały kosztownej mo-
dernizacji. Nadrzędnym celem władz 
uczelni było pozyskanie środków na 
modernizacje tej bazy. Dynamiczne 
działania rektora i służb administra-
cyjnych przyczyniły się do pozyskania, 
głównie z funduszy unijnych, pieniędzy 
na ten cel. W minionych dwóch kaden-
cjach władz, między innymi ukończono 
modernizację stadionu lekkoatletyczne-
go, wybudowano halę tenisową i zespół 
krytych pływalni, zmodernizowano je-
den z domów studenckich oraz pozy-
skano pieniądze na termomodernizację 
wszystkich obiektów uczelni. Dzięki 
takim zabiegom możliwe było nie tyl-
ko wykonanie elewacji zewnętrznej 

prawie wszystkich budynków ale także 
zminimalizować koszt eksploatacji tych 
obiektów. Te oszczędności sprawiły, że 
w dobie kryzysu finansowego mogliśmy 
przetrwać na bardzo trudnym rynku 
pracy. Kadencja rektora Andrzeja Klim-
ka nie należała do łatwych głownie dla-
tego, że dotacja zasadnicza z MNiSZW 
była w kolejnych latach sukcesywnie 
zmniejszana od kilkuset tysięcy do jed-
nego miliona złotych, co groziło utratą 
płynności finansowej szkoły. Dzięki, 
niekiedy niepopularnym ale koniecz-
nym działaniom, udało się zrealizować 
program naprawczy i uchronić uczel-
nię przed widmem zapaści finansowej. 
Najbardziej dotkliwe dla pracowników 
uczeni były redukcje etatów. Z pracą 

Nie będzie żadnej rewolucji, 
raczej kontynuacja tego co do tej pory
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Poradnik fizjoterapeuty

żajmy się kiedy po raz kolejny dopad-
nie nas kontuzja, niektórzy są na nie 
po prostu bardziej podatni. Czasami 
problem może wynikać z nadmier-
nego obciążania związanego ze zbyt 
duża masą ciała, ale nie szalejmy, nie 
w grupie sportowców z AWF.

Jak objawiają się problemy z rozcię-
gnem podeszwowym?

W ostrym stanie zapalnym wy-
stępuje przeszywający ból, który 
często odczuwany jest rano podczas 
wykonywania pierwszych kroków. 
Ból pojawia się zazwyczaj w okolicy 
pięty, po jej wewnętrznej stronie. Jest 
on opisywany przez pacjentów jako 
ukłucie szpilką. Fazie ostrej często to-
warzyszy obrzęk i tkliwość w trakcie 
dotyku. Nie ma tutaj szans na biega-
nie, ponieważ ból jest zbyt ostry. 

W stanie przewlekłym lub przy 
niewielkich uszkodzeniach dolegli-
wości występują zazwyczaj tylko pod-
czas biegania. Ból jaki się pojawia ma 
różne nasilenie i często jest większy 
na początku biegu a po kilku minu-

tach ustępuje. Jeżeli bieg nie jest zbyt 
obciążający to zazwyczaj ból nie po-
jawia się ponownie, natomiast w trak-
cie forsownego biegania może wystą-
pić po pewnym czasie jeszcze raz.

Co robić gdy boli?

Przede wszystkim należy ograni-
czyć trening i udaś się do lekarza lub 
fizjoterapeuty. Odpowiednie bada-
nie funkcjonalne z ewentualną oceną 
USG pokaże nam jak poważny jest 
problem. Z doświadczenia powiem 
Wam, że odpowiednio wcześnie 
uchwycony problem z rozcięgnem 
podeszwowym leczy się w 3-5 wizyt, 
czyli około 2 tygodnie. A później na-
stępuje powrót do biegania i stoso-
wanie się do zasad profilaktyki.

Jakie są zasady profilaktyki?

1. Odpowiednie rozciąganie po bie-
ganiu – rozcięgno, mięśnie pod-
udzia, krótkie mięśnie stopy – na 
te struktury nalezy zwrócić szcze-
gólną uwagę.

2. Można zastosować rolowanie po-
deszwy stopy – piłka, wałek – waż-
ne żeby rolować od końca pięty aż 
do samego końca palców.

3. Stosować tylko indywidualnie do-
brane wkładki i okresową kontro-
lę z ewentualną ich korekcją – co 
najmniej raz w roku.

4. Odpowiednio planować trening – 
czas na regenerację też musi się 
znaleźć.
Każdy z nas doskonale wie jak 

ważne są amortyzatory. Bez ich 
spraw ności diagnosta w stacji kontroli 
pojazdów nie podbije nam przeglądu 
samochodu. Bez sprawnych amorty-
zatorów raczej nie wybierzemy się na 
rowerowy objazd Tatr. Dlaczego więc 
mamy biegać bez amortyzacji? Nie 
bagatelizujcie problemu rozcięgna 
podeszwowego, z doświadczenia po-
wiem Wam, że nie warto.

Krzysztof Jamka

Fizjoterapeuta
Doktorant na Akademii Wychowa-

nia Fizycznego w Krakowie

„Regaty żeglarskie o Puchar Rektora AWF Kraków 2016” 

To w skrócie: wspaniała zabawa, sportowe emocje, piękne krajobrazy oraz wyjątkowo udana pogoda.
Zawody żeglarskie o Puchar Rektora AWF w Krakowie odbyły się w dniach 1-3 lipca 2016 r. w Ośrodku Spor-

tów Wodnych AWF w Załężu nad malowniczym Jeziorem Rożnowskim.
Dzięki sportowemu zapałowi ówczesnego Rektor AWF w Krakowi e prof. dr hab. Andrzeja Klimka, który osiem 

lat temu zapoczątkował Puchar Rektora w Regatach Żeglarskich i mamy nadzieję, że ta tradycja się utrzyma i Re-
gaty będą kontynuowane w następnych latach.

Edycja zawodów w tym roku przysporzyła wiele emocji. W klasie Omega zgłosiło się do zawodów aż 5 załóg 
z wyśmienitymi i doświadczonymi sternikami na czele. Rozegrano trzy wyścigi, z których najdłuższy trwał ponad 45 min a najkrótszy 10 
minut przy takiej samej trasie, także wiatr był większy z wyścigu na wyścig co dawało możliwość popisu na jeziorze łącznie z przechy-
laniem łodzi. Niektóre załogi były dwuosobowe inne czteroosobowe. Niektórzy mówią, że tak zwany „balast” mógł pomóc lub prze-
szkodzić w zdobyciu miejsca na podium. Oprócz żeglowania można było śmiało wskakiwać do wody i popływać w pięknym Jeziorze 
Rożnowskim. Liczyła się dobra zabawa więc wszyscy uśmiechnięci wyjechali z Ośrodka AWF w Załężu.
Wyniki w klasie Omega
I miejsce i zwycięzcami okazała się załoga: Kordiana Lacha (sternik), Maciej Starowicz i Anna Żuławińska.
II miejsce przypadło dwuosobowej załodze: Zbigniew Salwierak (sternik) oraz Tadeusz Ciepielowski.
III miejsce czteroosobowa załoga w składzie: Jerzy Uzarowicz (sternik), Jerzy Raciborski,  Michał Spieszny oraz Kinga Zawierucha.
IV miejsce dla załogi Ratowników: Konrad Rembiasz (sternik), Bartosz Dziadowicz i Łukasz Szafraniec.
V miejsce: Jerzy Brzezicki (sternik), Karolina Janusz, Piotr Kwiecień, Katarzyna Kwiecień.

W rywalizacji w klasie Windsurfing zwycięzcą został Marek Malinkiewicz. 
Sędzią głównym regat był pan Jacek Białoń. Gratulujemy najlepszym żeglarzom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą at-

mosferę, a Szkole Sportów Wodnych „AQUA AWF” na czele z Tomkiem Białkowskim za „gorące” przyjęcie. Organizatorem imprezy był 
Koordynator ds. Sportu Akademickiego mgr Kinga Tabor oraz Pełnomocnik Rektora ds. Sportu Akademickiego mgr Paweł Potoczek.

Podsumowując: Do zobaczenia za rok! Ahoj!
Koordynator ds. Sportu Akademickiego 

mgr Kinga Tabor
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Poradnik fizjoterapeuty

Każdy sportowiec inwestuje w do-
bry sprzęt. Kupując rower sprawdza 
czy części z których jest on wykona-
ny są najwyższej jakości. Dużą uwagę 
zwraca na amortyzatory – kto to wi-
dział rower ze słabymi amortyzatora-
mi!? Wszystko to po to aby komfort 
jazdy oraz bezpieczeństwo były na 
jak najwyższym poziomie. Amorty-
zatory biegowe dostaliśmy za darmo, 
dlatego o nie dbajmy.

Co to jest rozcięgno podeszwowe?

Rozcięgno podeszwowe zbu-
dowane jest przez mocne pasmo 
łącznotkankowe zlokalizowane po-
miedzy guzowatością kości piętowe-
,j a podstawą dystalnych paliczków 
wszystkich palców stopy. Zatem nie 
jest ono mięśniem, choć często jest 
to mylone ze względu na fakt, że 
posiada 10 oddzielnych przyczepów 
do kości z powodu przechodzących 
przez nie ścięgien mięśni zginaczy 
palców. Pod rozcięgnem zlokalizo-
wana jest warstwa tłuszczowa grubo-
ści ok. 2 cm, która służy do zwięk-
szenia amortyzacji stopy. Rozcięgno 

podeszwowe jest jednym z głównych 
elementów warunkujących utrzyma-
nie prawidłowego wysklepienia po-
dłużnego stopy. I właśnie ten element 
decyduje w dużej mierze o tym czy 
amortyzacja podczas biegania jest 
prawidłowa czy nie. Na szczęście 
nie jest to jedyny element amorty-
zujący stopę podczas biegu, gdyby 
tak było to każda kontuzja rozcięgna 
podeszwowego kończyłaby się zła-
maniem kości środstopia lub stępu. 
Część obciążenia jest absorbowana 
poprzez aktywność ściegna Achille-
sa, mięśni stopy i podudzia, powięzi, 
troczków, nie wspominając o wyż-
szych piętrach naszego ciała – czyt. 
kręgosłup, miednica, staw biodrowy 
i kolanowy. Niemniej jednak, pro-
blemy związane z rozcięgnem pode-
szwowym mogą w znacznym stopniu 
ograniczać zdolności amortyzacyjne 
naszych kończyn i powodować sze-
reg innych kontuzji włącznie ze zła-
maniem kości śródstopia.

Jakie są czynniki wpływające na 
zaburzenie funkcji rozcięgna pode-
szwowego?

Tych czynników jest sporo. Zwią-
zane są z nadmiernymi obciążeniami 
treningowymi, brakiem odpowied-
niej profilaktyki, niewłaściwym do-
borem obuwia czy osobniczymi wła-
ściwościami stuktury tkanki łącznej.

Nadmierne obciążenie treningo-
we to przede wszystkim zbyt długie 
dystanse oraz zbyt duża częstotli-
wość biegania. Tkanka łączna ma 
ograniczone możliwości odporności 
na rozciąganie. Jest to element mało 
elastyczny więc na wszelkie nad-
mierne obciążenia reaguje osłabie-
niem struktury włókien, co w konse-
kwencji prowdzić może do rozwłók-
nienia i utraty jej ciągłości. Na nasze 
szczęście zerwać tę strukturę jest 
niezmiernie trudno, ponieważ w sy-
tuacji gdy rozcięgno ma już serdecz-
nie dość biegania to nas o tym infor-
muje, zazwyczaj stanem zapalnym, 
a jak to nie pomaga to złamaniem 
zmęczeniowym kości śródstopia.

Jesli chodzi o obuwie to najważ-
niejszym ich elementem jest od-
powiednia wkładka. Powinna ona, 
a w zasadzie nie powinna, MUSI być 
indywidualnie dobrana do stopy! Nie 
ma czegoś takiego jak seryjnie ro-
biona wkładka! Widzieliście kiedyś 
Jamesa Bonda w seryjnie szytym gar-
niturze? Ja nie. Tak samo jest z wkład-
kami. Muszą one być indywidualnie 
dobrane, poprzedzone odpowiednim 
badaniem, czyli analizą chodu, biegu, 
oceną stanu napięcia tkanek oraz 
dopieszczone co do milimetra po to 
żeby podpierały to co powinny.

Pamietajmy również o tym, że 
każdy z nas ma właściwą dla siebie, 
zapisaną w DNA strukturę kolagenu. 
U części osób włókna są sztywniejsze, 
łatwiej się zlepiają i mogą powodo-
wać częstsze urazy. Dlatego nie obra-

CZY DA SIĘ BIEGAĆ
Z NIESPRAWNĄ AMORTYZACJĄ? 

– ROZCIĘGNO PODESZWOWE

Puls AWF

5

Wywiad z rektorem

wu Impact Factor, znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports. Czy 
dla pracowników naszej uczelni z ta-
kim osiągnięciem, poza dotychczas 
obecnym wyróżnieniem honorowym, 
przewiduje pan jakiś sposób motywo-
wania i nagradzania?

Po ostatniej wizycie w Warszawie 
na posiedzeniu KRASP i spotkaniu 
z Panem ministrem Jarosławem Go-
winem mamy świadomość, ze w naj-
bliższym czasie nie możemy liczyć na 
zwiększenie dotacji zasadniczej w czę-
ści na działalność dydaktyczną. Nato-
miast według zapewnień wicepremiera 
Jarosława Gowina możemy liczyć na 
większe fundusze na badania nauko-
we. W związku z powyższym dołoży-
my wszelkich starań aby nasze trzy wy-
działy uzyskały w nadchodzącej edycji 
parametryzacji najwyższe kategorie. W 
zasadzie już poczyniliśmy pewne kroki. 
I tak na przykład Wydział Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu, po odwołaniu 
od krzywdzącej nas oceny, otrzymał 
najwyższą w Polsce wśród akademii 
wychowania fizycznego kategorię A. 
Bardzo blisko tej kategorii jest fizjote-
rapia. Naszym celem jest również, aby 
najmłodszy Wydział Turystyki i Rekre-
acji uzyskał kategorię B. Do końca tego 
roku będziemy przygotowywać stosow-
ne dokumenty, aby jak najlepiej wypaść 
w kolejnej parametryzacji. Uzyskanie 
wysokiej kategorii wiąże się z napły-
wem do uczelni pokaźnych środków fi-
nansowych na badania naukowe. I tak 
przyznanie Wydziałowi Wychowania 
Fizycznego i Sportu kategorii A skut-
kowało zwiększeniem dotacji na bada-

nia naukowe o około 0,5 mln złotych. 
To potężny zastrzyk dla naszych na-
ukowców, który pozwoli nam jeszcze 
bardziej rozkręcać naukę na wydziale 
WFiS. Jest to więc duża szansa dla zdy-
namizowania rozwoju zawodowego 
wszystkich pracowników naukowo-dy-
daktycznych. Zdobywanie kolejnych 
stopni naukowych, to awans naukowy 
w środowisku, a w ślad za awansem 
naukowym gratyfikacja finansowa. To 
jednocześnie najlepsza motywacja, 
żeby poprawić sobie warunki życia 
i nie szukać dodatkowego zatrudnienia 
po za uczelnią. W tej chwili dokładamy 
wszelkich starań aby nasi pracownicy 
„nie rozmieniali się na drobne”, publi-

kując w czasopismach nierecenzowa-
nych, albo nisko punktowanych o za-
sięgu lokalnym, ale żeby skupili się na 
lokowaniu swojego dorobku naukowe-
go w czasopismach z IF o zasięgu mię-
dzynarodowym. Już teraz duży odsetek 
młodych pracowników legitymuje się 
sporym dorobkiem naukowym w reno-
mowanych czasopismach naukowych. 
Dzięki takim działaniom w corocznym 
Rankingu Szkół Wychowania Fizycznego 
czasopisma Perspektywy 2016 zostali-
śmy najlepszą akademią wychowania 
fizycznego w kraju.

Na co mogą liczyć studenci? 
Przede wszystkim na studiowa-

nie w dobrej uczelni, o dużej renomie 
w kraju i zagranicą, posiadającej wyso-
kiej klasy kadrę naukowo-dydaktyczną, 
bardzo dobrą bazę lokalowa, w tym 
bazę sportowo-dydaktyczną i labo-
ratoryjną. Absolwenci naszej uczelni 
różnych kierunków są na rynku pracy 
poszukiwanymi i cenionymi specjalista-
mi pracującymi nie tylko kraju ale i za 
granicą. Pieniądze na badania naukowe 
z MNiSZW będziemy przeznaczać też 
na doposażenie laboratoriów w specjali-
styczny sprzęt, który będzie udostępnia-
my zarówno studentom kół naukowych 
i osobom przygotowującym prace magi-
sterskie oraz doktorantom realizującym 
doktoraty na Wydziale Wychowania 
Fizycznego i Sportu oraz na Wydziale 
Rehabilitacji Ruchowej. 

Czy w kalendarzu imprez zostaną 
utrzymane takie imprezy cykliczne jak 
zawody o puchar rektora i inne?

Imprezy tego rodzaju wpisały się już 
w historię Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie. Są niesamowicie 
popularne wśród studentów i pracow-
ników, więc muszą nadal się odbywać. 
Będziemy się też zastanawiać nad po-
szerzeniem tej oferty. 

Wiem, że lubi pan wędkarstwo. 
Jaka była największa złowiona przez 
pana ryba? 

Największa ryba to głowacica dwuna-
stokilogramowa, którą złowiłem w Du-
 najcu 8 lat temu. Mam też swoje miej-
sca na Popradzie, gdzie w ubiegłym 
roku złowiłem brzanę, o długości 85 
centymetrów, która ważyła blisko 4 ki-
logramy – prawdziwy okaz! Co ciekawe 
wędkowanie zajęło mi około 3 godzin, 
a holowanie dwóch wyłowionych ryb 
blisko 2 godziny.

 
dr Izabela Kapera
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Studenci w świecie

Dobrze, że mam duże, lustrzane 
okulary i czapkę z daszkiem. Nikt nie 
widzi jak po policzkach płyną mi łzy 
bezsilności, zmęczenia i bezradności. 
Dobrze, że Marcin, który przejechał ze 
mną dach świata był akurat dwadzie-
ścia metrów dalej. Wiedział już – na-
uczył się – że lepiej było mnie zosta-
wić niż dopingować i ciągnąć w górę. 

Ladakh to w języku urdu: „kraj wyso-
kich przełęczy”. To kraina geograficzna 
nazywana też dachem świata, położona 
w granicach Indii, Chin i Kaszmiru. Łą-
czy ona główne pasmo Himalajów i góry 
Karakorum. Tu znajduje się najwyżej 
położona, przejezdna droga na świecie 
i właśnie tu, w przypływie OGROMNEJ 
spontaniczności, postanowiłam spędzić 
wakacje – a żeby było bardziej ekstre-
malnie i mocno odbiegało to od opcji all 
inclusive – to na rowerze. 

Koło piątej rano docieram na lot-
nisko w stolicy. Tu znowu ważę, paku-
ję, przebieram, ubieram, znowu ważę 
mój bagaż. Mam się zmieścić z rowe-
rem w pudełku o wymiarach 110-70-
20 cm i wadze 23 kg. Mimo tego, że 
zabrałam na dwa tygodnie cztery ko-
szulki i trzy pary skarpetek nie jest to 
łatwe. Ja – księżniczka – zrezygnowa-
łam z antyperspirantu i tuszu do rzęs 
już w domu, na lotnisku wywalam glu-
kozę, ubieram na siebie dwie kurtki, 
gdzie w kieszeniach mam rękawiczki, 
opaskę, spodnie i skarpetki. Udaje się! 
Limit osiągnięty. Wreszcie nadaję mój 
karton do luku bagażowego i przestaję 
się nim przejmować. 

Pierwszego lotu nie pamiętam. 
Z Warszawy do Moskwy lecimy niecałe 
dwie godziny. Ledwo zapięłam pasy już 
zasnęłam. Budzę się tylko na jedzenie – 
tego przecież nie przegapię. Z Moskwy 
do New Delhi lot trwa sześć godzin. Nie 
mam problemu z zaśnięciem i przespa-
niem prawie całej trasy. Magicznie mój 
organizm budzi się za każdym razem, 
kiedy linie lotnicze proponują mi coś 
do jedzenia lub picia, choć rarytasy to 
nie są, bo dostaję miskę fasoli i kromkę 
chleba. Czekamy na lotnisku na trans-
port do Manali – miasta gdzie wyprawa 
ma się zacząć. Ze względu na monsun, 
kierowcy nie chcą jechać w nocy, więc 
spędzamy ją na lotnisku. 

Rano przypomina mi się moja Azja, 
ta którą znam. Wszechobecne wilgotne 
i gorące powietrze, które sprawia, że po 
sekundzie jestem cała lepka od potu. 
Zapach spalin, wilgoci, brudu i ludzie, 
którzy pracę jednego robią w siedmiu. 
Tak jestem w Azji! Cały dzień, aż do 
drugiej w nocy upływa nam na transpor-
towaniu się do Manali. Poznajemy Indie 
z perspektywy pasażera samochodu, bo 
chyba żaden człowiek przy zdrowych 
zmysłach nie odważy się tu na kierowa-
nie. Kultura ich jazdy mocno odbiega od 
europejskich standardów. Nie jestem do 
końca przekonana czy nawet mają tu-
taj egzaminy na prawo jazdy. Myślę, że 
kogo stać na auto – ten jeździ. Wszech-
obecny klakson ma sprawiać, że będzie 
więcej miejsca, dwupasmowa droga jest 
tak naprawdę czteropasmowa, a cza-
sem i więcej. Znaków brak, światła nie-
istotne. Główna zasada na drodze? – na 
pewno się zmieścisz i trąb! 

Śpię krótko, ale dobrze. Od rana 
składamy rowery. Nie wiem jakim cu-
dem, ale z pomocą innych, udaje mi się 
złożyć mój w całość i nie zgubić żadnej 
śrubki. Co więcej, działa jak trzeba. Dzi-
siejsza trasa ma około 10 km. Najpierw 
jedziemy przez zatłoczone miasto, 
mijając ciężarówki marki TATA, któ-
re będą nam towarzyszyły całą drogę, 

inne samochody i przechodniów. Jest 
ciasno, głośno od klaksonów i gwarno. 
Docieramy do miejsca naszego nocle-
gu. Rozbijamy namioty, ogarniamy się 
w umywalce, gdzie odpływ jest w ró-
żowym wiadrze i trzeba uważać, żeby 
się nie przepełniło. Następnego dnia 
rano ruszam na moją pierwszą przełęcz 
– Rohtang La 3995 m n.p.m. Podjazdu 
jest około 40 km. Bardzo dobrze mi 
się jedzie. W ogromie mocy w nogach 
wyprzedzam nawet dwóch chłopaków 
z grupy. Pogoda jest idealna, jak dla 
mnie, do jazdy. Mgła, chłodno i jedyny 
minus tego jest taki, że nic nie widać. Co 
chwilę wjeżdżam w białą chmurę wilgo-
ci, a ta osadza się na włosach i rękach. 
Dopiero przed samą przełęczą się prze-
jaśnia. Nareszcie widać Himalaje, ich 
ogrom i spokój. Strzeliste szczyty, gdzie-
niegdzie ze śniegiem mocno kontrastują 
z błękitem nieba. Na samej przełęczy 
spędzamy jakieś dziesięć minut. Nie jest 
zimno, ale mocno wieje. Wiatr niesie ze 
sobą drobinki jakiś minerałów i cała je-
stem w srebrzystym pyle. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałam, że to będzie najlepszy 
dzień mojej jazdy. Zjeżdżamy po mocno 
kamienistej drodze, gdzie niekiedy ka-
mienie są wielkości pięści. Nie potrafię 
po tym jechać. Cały czas wydaje mi się, 
że odpadną mi sakwy i wyprzedzi mnie 

Rowerem po dachu świata

Czekamy na transport do Manali (fot. Michał Zabor)
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Igrzyska w Rio

ściołem. Potem spotkania w szkołach, 
w Urzędzie Miasta, akademickim klubie 
kierowanym przez prof. Michała Spiesz-
nego. Sporo przyjemności, ale też i kon-
kretne korzyści…

– Tak jak wszyscy olimpijczycy z kra-
kowskich klubów dostałam stypendium 
miejskie za reprezentowanie Krakowa 
na igrzyskach. Prezydent miasta zadbał 
o mnie jeszcze raz, dostałam propozy-
cje promowania Krakowa za przyzwoite 
pieniądze. Jestem kimś w rodzaju amba-
sadora miasta w sportowym środowisku, 
moja łódka jest wyklejona logiem Krako-
wa, mam jeszcze sporo innych obowiąz-
ków promocyjnych, ale i nadzieję, że 
ta współpraca potrwa nawet do igrzysk 
w Tokio. To byłoby dla mnie cenne, bo 
uprawiam niszową dyscyplinę sportu 

i następną szansę na zaistnienie w wa-
szej, kibicowskiej świadomości pewnie 
będę miała za 4 lata. 

Tu mała ciekawostka. Maria przed 
podpisaniem umowy promocyjnej zo-
stała zaproszona na spotkanie z Prezy-
dentem Krakowa, prof. Jackiem Maj-
chrowskim. Oczywiście chciała się tam 
pochwalić swoim medalem, więc zabrała 
go do magistratu, ale nie w eleganckim 
etui, tylko w blaszanym pudełku po ulu-
bionych cukierkach. Po takiej prezentacji 
nikt w magistracie nie miał wątpliwości, 
ze Maria będzie z humorem, ale i najle-
piej jak tylko można promowała miasto :) 

– Taki sport jak wioślarstwo wymaga 
hartu ducha, poświęcenia. Po prostu trze-
ba mieć charakter – mówi nasza meda-
listka. – Mnie tego nigdy nie brakowało. 

fot. Agnieszka Dybczyk-Dadak

Sport to od najmłodszych lat była okazja 
do wykorzystania wewnętrznie rozpie-
rającej mnie energii. Na Klinach, gdzie 
jest mój dom, moi przyjaciele działo się 
wszystko co ważne w związku z później-
szym wyborem: będę trenowała wiosła! 
Były gry w klasy z koleżankami, rower, 
rolki, a od piątej klasy szkoły podstawo-
wej już wioślarstwo. Najfajniejszy jest 
czas spędzony na wodzie, w łódce. Ale 
nie przeszkadzała mi monotonna praca 
na ergometrze, w sali gimnastycznej czy 
na siłowni. Wszędzie tam doskonaliłam 
swój, hmm… charakterek.

A ten rzeczywiście był i jest mocny, 
Maria swój pierwszy medal zdobyła już 
po roku treningów. Została mistrzynią 
Polski juniorek, siłą rozpędu także ka-
drowiczką. A przy tym wszystkim jak 
burza przeszła przez słynny Nowodwo-
rek, gdzie uczyła się i to dobrze w kla-
sie matematyczno-chemicznej. Potem 
studia na AGH, na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki. Po ich skończe-
niu, kolejny fakultet na UJ, tym razem 
z ochrony środowiska. Przygotowania 
do igrzysk spowodowały, że te studia po-
trwają dłużej, ale to nie znaczy, że Maria 
z nich zrezygnuje. 

– Łączenie studiów z przygotowaniami 
olimpijskimi było niemożliwe. Miałam 
wybór, albo nie chcę zawieść koleżanek 
i wszystkie siły poświęcam na trening, albo 
próbuję działać po trochu i w sporcie, 
i na uczelni. Na te miesiące przed 
igrzyskami wygrał sport, bo chociaż to ja 
wywalczyłam kwalifikacje olimpijską, to 
regulamin jest jasny. To jest kwalifikacja 
dla łódki, dla kraju, a nie dla konkretnych 
zawodniczek. Skład na Rio wybiera 
trener spośród wszystkich tych, które 
mogą zagwarantować medal. Dokonałam 
słusznego wyboru na dany moment, na 
studia na pewno wrócę – mówi wioślarka. 

Czy łatwo było zbudować tę me-
dalową czwórkę? Cztery silne kobiety, 
z mocnymi charakterami. O ogniska za-
palne nie trudno…

– Trzeba było nie mało kompromisów, 
każda jest inna, każda ma swoje zdanie, 
czasami problemy, które mają wpływ na 
to co mamy zrobić jako zespół. Łączył 
nas cel, więcej tajemnic naszej czwórki 
nie zdradzę… – mówi Maria Springwald, 
dzisiaj twarz krakowskiego sportu. To 
miano zobowiązuje w mieście, gdzie ni-
gdy nie brakowało wielkich sportowych 
gwiazd i to w znacznie popularniejszych 
dyscyplinach niż wioślarstwo.

Nina SrokaRazem z trenerką (fot. Agnieszka Dybczyk-Dadak)
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Igrzyska w Rio

Reprezentująca AZS AWF Kraków 
wioślarka Maria Springwald została 
jedyną krakowską medalistką igrzysk 
olimpijskich w Rio de Janeiro! Była 
studentka Akademii Górniczo-Hutni-
czej, obecna Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, ma również bliskie związki 
z Akademią Wychowania Fizycznego. 
Nie w roli studentki, ale zawodnicz-
ki naszego klubu. 11 sierpnia w Rio 
Marysia sięgnęła po brązowy medal 
w czwórce podwójnej wraz z Moniką 
Ciaciuch, Agnieszką Kobus i Joanną 
Leszczyńską. Polki uległy tylko Niem-
kom i Holenderkom. Tym samym 
Springwald nawiązała do przedwojen-
nego sukcesu pary Roger Verey i Je-
rzy Ustupski (a jakże, również repre-
zentanci akademickiego klubu), która 
wywalczyła „brąz” w Berlinie w 1936 
roku i był to aż do startu w Rio naszej 
bohaterki jedyny medal wioślarski dla 
Krakowa

  
– Do srebrnego medalu zabrakło za-

ledwie 0,56 sekundy, do złota 1,47. To 
naprawdę niewiele – mówiła po zakoń-
czeniu rywalizacji zasiadająca jako ostat-
nia w łódce Marysia. – Jasne, że były 
nerwy, ale kiedy zaczął się wyścig zdo-
łałyśmy je opanować. Nastawienie było 
jasne, my płynęłyśmy po złoto. I prowa-
dziłyśmy w tym finale, broniłyśmy tego 
pierwszego miejsca ze wszystkich sił, 
ale ostatecznie trochę ich zabrakło, by 
wygrać. Za to starczyło ich na olimpij-
ski medal. Jesteśmy bardzo szczęśliwe 
z tego brązu - cieszyła się zaraz po finale 
i cieszy się nadal krakowianka.

– Wierzę, że przed nami kolejna 
olimpijska szansa w Tokio – marzy…, nie 
raczej z przekonaniem planuje kolejne 
podejście do olimpijskiego mistrzostwa. 
W swojej sportowej karierze widzi jesz-
cze nie jedną, a dwie olimpijskie szanse. 
Jej znajomi dobrze wiedzą, że jak coś za-
planuje, to już się nie wycofa. Przegrać 
może zrezygnować nigdy. 

Springwald całe swoje sportowe ży-
cie związana jest z Krakowem. Tu zaczęła 
przygodę z wioślarstwem, a jej klubową 
trenerką jest Iwona Wójcik-Pietruszka. 

– To ona mnie wciągnęła w ten sport 
– podkreśla zawodniczka.

Wciągnęła na długie lata, bowiem 
wioślarstwo jest dla Marysi sposobem na 

życie. Gdyby tak nie było pewnie ciężko 
byłoby pozytywnie odpowiedzieć sobie 
na pytanie „i po co mi to”. Ciężka pra-
ca, skromne wynagrodzenie, spartańskie 
warunki do treningu i niemal całkowita 
anonimowość.

– Poza naszym środowiskiem wio-
ślarstwem ludzie skłonni są się zaintere-
sować tylko przy okazji igrzysk, i to pod 
warunkiem, że jest medal – mówi kra-
kowianka.

Ale kiedy już ten medal jest, życie 
medalistki zdecydowanie się zmienia…

– To prawda, dzisiaj już nie mogę 
żyć tylko treningiem i zawodami. Oto-
czenie mi na to nie pozwala – mówi 
zawodniczka, która szybko oswoiła się 
zarówno z telewizyjnymi kamerami jak 
i spotkaniami z kibicami.

Pierwsze powitanie w Krakowie zor-
ganizowali jej sąsiedzi z Klinów, którzy 
czekali na nią przed osiedlowym ko-

Maria Springwald (ur. 30 lipca 
1991) – polska wioślarka, reprezen-
tantka AZS-AWF Kraków. Brązowa 
medalistka olimpijska z Rio de Ja-
neiro, dwukrotna brązowa meda-
listka mistrzostw Europy w czwórce 
podwójnej w 2014 roku w Belgra-
dzie i w 2015 roku w Poznaniu. 
Srebrna medalistka młodzieżowych 
mistrzostw świata w 2013 roku 
w Linzu. Wielokrotna medalistka mi-
strzostw Polski 

AMBASADOR KRAKOWSKIEGO SPORTU: MARIA SPRINGWALDAMBASADOR KRAKOWSKIEGO SPORTU: MARIA SPRINGWALD
Płynęły po złoto, jest brązPłynęły po złoto, jest brąz
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– Dla mnie najważniejsi są ludzie. W pierwszej kolejności rodzina, gdy tylko 
mogę, wracam do domu. Zawsze czuję się tam dobrze, na swoim miejscu. Sta-
ram się wrócić, nawet gdy mam tylko dobę lub dwie przerwy między obozami. 
Czas spędzam również z przyjaciółmi, którzy zawsze znajdą chwilę, żeby się 
spotkać. W życiu ważne jest również zdrowie. Kolega życzył mi ostatnio „przede 
wszystkim zdrowia, bo wszystko inne wywalczysz”. Dla mnie, sportowca, każda 
choroba, kontuzja to wymuszona przerwa w treningu, osłabienie, zagrożenie 
wyniku. Moje hobby to lektura. Lubię czytać książki przygodowe opisujące dzieje 
różnych kultur. Nie zawsze są radosne, a często przedstawiają straszne historie, 
ale czytając, mogę się oderwać od własnego życia.

Dl i j ż i j i l d i W i j k l j ś i d i d lk
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moje własne koło. Później już nabiorę 
w takich zjazdach trochę więcej pew-
ności siebie, ale zawsze będą one mnie 
męczyć, a ja sama będę powtarzać, 
że lepsze są podjazdy. Śpimy w hote-
lu o standardzie mocno indyjskim. Jest 
łóżko trzyosobowe i łazienka na piętro. 
Następnego dnia jedziemy tylko 42 km, 
a ja czuję się jak na półmaratonie bez 
przygotowania. To nie jest daleki dystans 
na rowerze, a wydaje mi się, że ktoś za-
pętla mi drogę, że jest jakieś zagięcie 
czasoprzestrzeni i po godzinie jest 500 
metrów dalej. Docieramy do Keylongu. 
W mieście natrafiamy na jakiś festiwal, 
czy święto miasta. Ulice przemierzają 
kolorowi, tańczący ludzie. Muzyka gra 
na całego, a na rynku odbywają się za-
wody w grę narodową Indii – kabaddi. 
Polega to w dużym skrócie na wywróce-
niu przeciwnika ciągnąc go za nogi, za-
nim ten przekroczy jakaś linie. Wygląda 
to dość agresywnie i kontuzjogennie, ale 
z tradycją nie ma co się spierać. 

Kolejny dzień wyprawy jest dla mnie 
świętem. Po pięciu dniach nareszcie 
zakładam nowe skarpetki i świeżą ko-
szulkę. Starą, dzień wcześniej, wyczy-
ściliśmy łańcuchy w rowerach. Nie pa-
miętam ile przejechałam tego dnia, ale 
wiem, że było koło 30 stopni Celsjusza 
i zero cienia. Źle znoszę wysokie tempe-
ratury, a jak dołożę do tego duży wysiłek 
fizyczny to w mojej głowie pojawia się 
dramat i chęć wysłania się w paczce do 
domu. Jadąc w Himalaje bardziej spo-
dziewałam się deszczowej aury, mocne-
go wiatru i nawet śniegu, a nie saharyj-
skich klimatów. W drugiej połowie dnia 
zaczyna ze mną jechać Marcin, bo jak 
się później dowiedziałam chciał mi po-
móc. Nie wiem czy tak źle wyglądałam, 
że trzeba było mi pomagać, czy po pro-
stu chciał ze mną jechać. Teraz to jest 
nieistotne, ale został ze mną do końca 
wyprawy. Dojeżdżamy do jeziora pod 
przełęczą Baralacha La, w którym woda 
ma jakieś cztery stopnie, ale i tak nie 
przeszkadza to w goleniu nóg. Siedzimy 
wieczorem i zajadamy się bread omle-
tem, a wszyscy mówią tylko o tym, że 
jutro czeka nas najtrudniejszy podjazd 
całej wyprawy. 20 km na przełęcz Ba-
ralacha La – 4892 m n.p.m. Mój strach 
przed jutrem potęguje jeszcze fakt, że 
połowa grupy jedzie jutro na lekko – bez 
sakw – które wynajęte auto wywiezie im 
na przełęcz. Wiadomo, że przechodzi 
mi przez myśl ta opcja, ale człowiek taki 
nie jest żeby sobie nie poradził. Poza 

tym, chyba do końca życia moi znajomi 
wypominaliby mi, że jestem leszczem, 
że na lekko wjechałam. 

Rano widzę jak nawet mocne chło-
paki ładują swoje sakwy do samochodu 
i ruszają bez nich. Mam lekką obawę 
czy sobie poradzę, ale teraz to już prze-
padło. Jedzie mi się dobrze, nie mam 
oznak DOMS’a, nawet nie pali mnie 
w płuckach. Jedyne co mnie męczy 
i bardzo przeszkadza to zapalenie zatok 
i katar, który rozwalił mi skórę pod no-
sem. Nadal jest też bardzo gorąco. Zde-
cydowanie upały, słońce i skwar to nie 
jest to co lubię najbardziej. Od trzech 
dni nie mamy też zasięgu w komórkach, 
to mnie jakoś nie za bardzo martwi. Na-
tomiast tak będzie jeszcze przez jakiś 
czas. Marcin nadal ze mną jedzie i za-
gaduje. Zdaję sobie sprawę, że moje 
ślimacze tempo nie jest dla niego na-
wet rozgrzewką, ale cieszę, że pedałuje 
obok mnie, że nie krzyczy, że za wolno 
i jak chcę przerwę to bez słowa się za-
trzymuje. No złoty chłopak. Nareszcie 
przy zjeździe z przełęczy są takie wido-
ki, że dech w piersiach zapiera. Dopie-
ro teraz, po kilku dniach nareszcie jadę 
i cieszę się tym gdzie jestem. Nie patrzę 
już na ramę i oponę w rowerze, tylko 
rozglądam się dookoła, a uśmiech nie 
schodzi z mojej twarzy. To jest ten mo-
ment, te widoki i ta droga, którą zapa-
miętam na długo, dla tych chwil warto 
było się męczyć. Prosta droga, a po jej 
stronach nietknięte ludzką ręką, skaliste 

góry z jednej strony żółto-czarne, z dru-
giej czarne. Śpimy w jurtach gdzie ko-
lację, czyli nasz ukochany ryż z warzy-
wami – zwany dal – gospodarz przynosi 
nam do namiotu. 

Następnego dnia ruszam wcześnie 
rano, koło ósmej, żeby uniknąć palące-
go słońca, oczywiście nie udaje mi się 
to, bo o dziesiątej już praży. Pierwsze 20 
km to głównie zjazd po asfalcie, więc je-
dzie mi się najlepiej. Zabawa zaczyna się 
dopiero przy znaku, który informuje, że 
przede mną 21 pętli. Jadę i w myślach 
liczę te zakręty. Droga jest dość wąska, 
więc czasami gdy mija mnie kolejna trą-
biąca TATA trochę się boję, że zahaczy 
o moją kierownicę. Nie jest łatwo, ale 
też żeby te pętle były jakoś bardzo mę-
czące to nie powiem. Zabawa zaczyna 
się dopiero po ich przejechaniu. Słoń-
ce jest już w zenicie, a jak się okazało, 
na pętlach droga na przełęcz Nakee La 
– 4940 m n.p.m. się nie kończy. Na jej 
szczyt zostało jeszcze jakieś 20 km. Jest 
przeokropnie gorąco. Nie mam już siły 
jeść żelków wysokowęglowodanowych, 
ani pić wody z glukozą. Na banany nie 
mogę patrzeć. Pokonuję kolejne zakręty, 
a za nimi kolejna prosta i podjazd i za-
kręt. Droga dłuży mi się niemiłosiernie. 
Nie mam siły. Jadę i nie wiem co się 
dzieje, odcięło mnie od świata. W my-
ślach tylko – pilnuj prawej strony i pra-
wa–lewa. Nic nie mówię do Marcina, co 
jakieś 10 minut robię postoje. W końcu 
on pokazuje mi palcem szczyt i betono-

Droga, która nie ma końca (fot. Michał Zabor)
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wą barierką tuż przed nim. Chce mi się 
płakać widząc ile jeszcze przede mną. 
Jadę i brakuje mi przerzutek w rowerze, 
nie da się już lżej pedałować. Dobrze, 
że mam duże, lustrzane okulary i czap-
kę z daszkiem. Nikt nie widzi jak po po-
liczkach płyną mi łzy bezsilności, zmę-
czenia i bezradności. Dobrze, że Marcin 
odjechał ode mnie, że mnie zostawił, 
pozwolił w samotności przeklinać po-
mysł rowerowych wakacji. Ogarniam się 
tuż przed szczytem, do zdjęcia. „Nigdy 
więcej wakacji na rowerze, pamiętaj 
Zuzka” – myślę. Zjazdu z przełęczy na 
nocleg nie pamiętam. Wiem, że śpimy 
wszyscy w jednej jurcie, a gospodarz 
sprzedał nam rum, który chyba leżako-
wał w beczce po benzynie bo tak pach-
nie i smakuje. Noc spędzamy w siodle 
między przełęczami na 4500 m n.p.m 
jest zimno. 

Wstajemy rano bez pośpiechu. Jak 
co dzień pakujemy sakwy w ten sam 
sposób. Wpycham śpiwór do worka, 
składam ponownie puchówkę, smaruję 
tyłek maścią przeciwko otarciom i od-
parzeniom, myję zęby, zakładam sakwy 
na rower i idę na śniadanie. Od czterech 
dni na odmianę jemy bread omlet, mnie 
to nie przeszkadza, ale reszcie grupy 
wychodzi on już uszami, podobnie jak 
dal na kolację. Ruszamy, jedzie mi się 
źle. Nic nie mówię do Marcina, jedzie-
my jakieś dziesięć kilometrów wymie-
niając może dwa zdania między sobą. 
Droga nie jest, ani stroma, ani kręta, 
nie ma też podjazdów chyba wysokość 
robi swoje i nakładające się zmęcze-
nie poprzednich dni. Dojeżdżamy na 
szczyt przełęczy Lachalung La – 5099m 
n.p.m. Oczywiście przerwa na pamiąt-
kowe zdjęcia i zjazd. Trochę po szutro-
wej drodze, trochę po asfalcie. Widoki 
wspaniałe, Himalaje w zupełnie innym 
wydaniu niż do tej pory. Trochę przy-
pominają piaskowce, zmieniła się także 
ich barwa z granitowych na wszystkie 
odcienie żółci i brązu. Jest pięknie. Po 
drodze w górskim strumyku myję włosy 
pierwszy raz od chyba pięciu dni. Woda 
jest tak lodowata, że aż się dziwie, że 
szampon się pieni. Ten dzień wspomi-
nam chyba najlepiej z całej wyprawy. 
Najpierw podjazd na przełęcz, później 
zjazd i przerwa gdzie zjadam zupę po-
midorową i Snickersa. Nie jest to za 
wiele ale wystarcza na kolejne kilometry 
podjazdu. W porywie fantazji jedziemy 
nawet z Marcinem skrótem, których za-
wsze nam nie polecano, bo podobno są 

bardziej strome, niż droga. Nieprawda. 
Wyjeżdżamy na szczyt, a za nami czarne 
chmury. Ewidentnie gdzieś jest ogromna 
burza i ewidentnie idzie w naszą stronę. 
Niebo jest ciemne i pełne chmur. Szyb-
ko zakładamy kurtki i dopinamy sakwy. 
Burza w Himalajach to nie jest coś, co 
pragnę przeżyć szczególnie na rowerze. 
Zjazd stamtąd i ucieczka przed nią jest 
najlepszą jazdą na całej wyprawie. Jest 
płasko, czasem tylko lekki podjazd, cza-
sem z górki. Jedziemy pięknym płasko-
wyżem, a mi znowu brakuje przerzutek, 
tym razem żeby jechać szybciej. Widoki 
są jak u Tolkiena, znowu zapiera dech 
w piersiach. Udaje nam się z Marcinem 
uciec przed deszczem. Na koniec dnia 
mamy jeszcze jakieś pięć kilometrów 
po piaskowej drodze do miejsca gdzie 
śpimy. Na miejscu czeka na nas ciepły 
prysznic, kolacja i śniadanie.

Wstaję jak co dzień, odprawiam 
wszystkie codzienne rytuały, jem śnia-
danie. Lunęło jak z wiadra. Już mam 
nadzieję, że nie pojedziemy, jednak po 
15 minutach przestaje i ruszamy. Niby 
mamy do przejechania 30 km do prze-
łęczy Taglang La – 5329 m n.p.m. Jadę 
i już wiem, że nie będzie dobrze, ale 
jeszcze nie przypuszczam, że będzie 
to najgorszy dzień. Kręcę tymi nogami 
i mam wrażenie, że stoję w miejscu. 
Znowu mam zagięcie czasoprzestrze-
ni. Droga jest łagodna, bez większych 
podjazdów, czy ostrych zakrętów. Wi-
doki są piękne, tylko ja nie dość, że nie 

zwracam na to dużej uwagi to jeszcze 
nie umiem się tym cieszyć. Cały czas 
męczy mnie katar, zadyszka i wiatr wie-
jący prosto w twarz. Zatrzymuję się co 
jakieś 20 minut i umieram. Za każdym 
razem. Jem cukierki wysokowęglowo-
danowe, żele, piję izotonik i coca-co-
lę i nic mi nie pomaga. Marcin jedzie 
ze mną, widzę, że próbuje jakoś mnie 
zmotywować, pomóc – przynajmniej 
na początku – wcale mi to nie pomaga. 
Rzucam do niego krótkie – „Nie mów 
do mnie!”. Chyba widzi, że to moja wła-
sna, prywatna droga krzyżowa. Z bez-
silności i zmęczenia drugi raz mam łzy 
w oczach, po raz drugi cieszę się z mo-
ich okularów i czapki. Nie umiem so-
bie poradzić sama ze sobą. Myślę, że to 
była jakaś, nieodkryta do tej pory, grani-
ca moich wytrzymałości. Zdecydowanie 
to był najtrudniejszy dla mnie podjazd, 
najtrudniejsza przełęcz. Wieczorem, po 
40 km lotniskowego asfaltu na zjeździe 
docieramy do miasta Leh. Przejechałam 
Ladakh Highway i nie cieszę się z tego 
wcale. Jestem tak zmęczona fizycznie 
i psychicznie, że nie cieszy mnie nawet 
zamówiony w knajpie amerykański bur-
ger z frytkami. No może trochę…

Jest 16.00, a ja nie zrobiłam kom-
pletnie nic. Mam pierwszy dzień od 
tygodnia, kiedy nie wsiadam na rower. 
Dzisiaj odpoczywam. Zwiedzam Leh 
razem z chłopakami z wyprawy. Spę-
dzamy ponad godzinę w sklepie z sza-
lami z kaszmiru i pashminy. Podobnie 

Najwyższa przejezdna przełęcz na świecie (fot. Michał Zabor)
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jak w całej Azji, zakupom towarzyszy 
rytuał. Sprzedawca prosi żeby usiąść, 
rozkłada na podłodze dywany – ręcz-
nie tkane przez bezzębne, stare kobie-
ty w kaszmirskich wioskach – na nie 
wyciąga z półek kolorowe szale, tłuma-
cząc różnice pomiędzy tymi w 100% 
z kaszmiru, pashminy czy mieszanych. 
Wszystkie bardzo delikatne w dotyku, 
barwione tylko naturalnym barwnikami 
z roślin. W międzyczasie jego pomoc-
nik przygotowuje dla nas herbatę jaśmi-

trąbi. Jadę dalej i nie narzekam, wiem, 
że to ostatni rowerowy dzień na długo 
w moim życiu. Nawet Marcin zwraca 
mi uwagę, że jakoś mało dzisiaj narze-
kam. Słońce i upał tak bardzo mi nie 
przeszkadzają, wieje lekki i zimny ze-
firek. Jakieś dwa km od szczytu mijają 
nas pierwsze wracające z stamtąd osoby. 
Na moje pytanie standardowe ”Daleko 
jeszcze?” odpowiadają też standardo-
wo „Za zakrętem Zuzka, niedaleko!”. 
Dość mocno mija się to z prawdą, ale 
przecież nie zawrócę. Kolejne mijające 
mnie osoby, też mówią, że jeszcze dwa 
zakręty i szczyt – oszukują! Kiedy na-
reszcie dojeżdżamy, ogarnia mnie roz-
czarowanie. To jest najbrzydszy szczyt 
przełęczy jaki widziałam w Himalajach. 
Niby najwyższa przejezdna przełęcz na 
świecie a taki… parch. Tradycyjnie ro-
bimy pamiątkowe zdjęcia, jem Bounty 
i jedziemy na dół. Zjeżdżamy koło go-
dziny, początkowo po tej kamienistej 
drodze, gdzie nie do końca mi się po-
doba, ale jak nareszcie zaczyna się asfalt 
to jest bajeczka. Wracamy do Leh, od 
razu do knajpy z jedzeniem. Mam tak 
bardzo czerwone oczy od pyłu, wiatru, 
słońca i spalin, że nawet kelner pyta czy 
wszystko ze mną w porządku. Później, 
już najedzeni, wracamy do hotelu gdzie 
zasypiam, jak zabita, na jakieś cztery 
godziny. Chwała bogu, to był już ostatni 
rowerowy dzień. Przez ponad tydzień 
przejechaliśmy 530 km, w siodle spę-
dziliśmy koło 45 godzin, a różnica prze-
wyższeń wyniosła 11 200 m. Czasem 
było 37 stopni Celsjusza. 

Kolejne dni mijają trochę na odpo-
czynku, trochę na poznawaniu Indii, na 
przemieszczaniu się w kierunku New 
Delhi i powoli na myśleniu o powro-
cie do domu. Warta uwagi jest podróż 
spędzona w autobusie klasy LUX, który 
wiózł nas i nasze rowery z Leh do Sri-
nagaru. Bez zagłówków, pasów bez-
pieczeństwa, z tapicerką wypachnioną 
szczurzymi perfumami, wydechem do 
środka i nieszczelnymi – na szczęście – 
oknami. W takich luksusach, gdzie kola-
na nie mieściły mi się między siedzenia-
mi, a mam tylko 174 cm – co dopiero 
chłopaki – spędzamy 14 wspaniałych 
godzin wypełnionych widokami Hima-
lajów jakich do tej pory nie widzieliśmy. 
Krajobraz z pustynnego i raczej księży-
cowego, zmienia się na soczysto zielony 
wypełniony stadami kóz i kolorowymi 
namiotami Nomadów. Pojawiają się wy-
sokie drzewa, trawa i krzaki. To sprawia, 

że chyba większość z nas odzyskuje wia-
rę w Indie i zapomina o trudach i nie-
wygodach ostatnich dni. 

Dziewiątego lipca zaczynamy wracać 
do domu. Indie to nie jest kraj, do które-
go prędko wrócę. To pierwsze państwo 
na długiej liście tych które zwiedziałam, 
gdzie nie czułam się bezpiecznie. Gdzie 
wydawało mi się, że zaraz ktoś mnie po-
rwie do kolorowej TATY i tyle, zostanie 
po mnie rower. Lotnisko w Srinagarze 
wita mnie koczującymi wszędzie gdzie 
się da ludźmi i gwiżdżącymi wojskowy-
mi ustawiającymi ich w rządku. Naresz-
cie koniec tych wakacji. Nie umiem się 
cieszyć tym, że przejechałam najwyższą 
drogę świata, nawet gratulacje od chło-
paków nie za wiele mi dają. Nawet te-
raz kiedy piszę ten tekst i minęło dużo 
czasu od wyprawy, dalej mnie to nie 
cieszy. Kiedy ktoś pyta co robiłam w wa-
kacje odpowiadam, że byłam w Indiach. 
Temat roweru czy Himalajów omijam 
szerokim łukiem. Myślę, że za trzy lata 
w ogóle zapomnę, że tam byłam. Ale nie 
zapomnę na pewno ludzi, z którymi tam 
byłam. Każdy z innej bajki, każdy miał 
swój świat, swoją historię, rodzinę, każ-
dy był na innym etapie życia, a mino to 
na ponad dwa tygodnie wszystko mie-
dzy nami potrafiło się zgrać. Nie liczy-
ło się kto kim jest, ile ma dzieci, co robi 

My rowerzyści (fot. Michał Zabor)

Nareszcie do domu (fot. Michał Zabor)

zawodowo, ile ma lat czy jaki ma rower. 
Na te dwa tygodnie każdy był równy. 
Uwielbiam taki klimat, uwielbiam ludzi, 
którzy są pełni pasji, lubię ich obserwo-
wać, mimo że ich pasja moją nie jest. 
Ich emocje i historie sprawiają, że jestem 
częścią ich świata, na chwilę, ale częścią. 
Z całej tej wyprawy na dach świata, to 
właśnie ich zapamiętam. I każdemu 
z Was życzę wakacji, gdzie nie będzie-
cie zwracać większej uwagi na to gdzie 
jesteście, tylko z kim jesteście. 

Zuza Klęka

nowo-miodową. Przeglądamy, ubie -
ramy, pan uczy nas jak owe szale za-
kładać i wiązać. Po godzinie nareszcie 
zaczynamy rozmawiać o cenie, po ko-
lejnych 15 minutach każdy jest zado-
wolony. W takim tempie w ciągu dnia 
Europejczyk kupiłby trzy rzeczy, a nie 
20, ale taka jest Azja. Największy upał 
spędzam na drzemce, a po niej ogar-
niam rower. Jutro najprawdopodobniej 
mamy ostatni rowerowy dzień na wy-
prawie. Wszyscy mówią tylko o tym, 
że rok temu na przełęcz Khardung La 
– 5359 m n.p.m., wjechały trzy osoby 
z czego jedna majaczyła, druga wy-
miotowała, a trzecia ogarniała dwie 
pozostałe. Nie napawa mnie to opty-
mizmem, ale człowiek taki nie jest żeby 
sobie nie poradził. „Co, ja nie wjadę?” 
– myślę. 

Plan na ten dzień był prosty: po-
budka, śniadanie, wjazd na Khardung 
La bez sakw – na lekko i powrót do 
Leh. Przełęcz jest oddalona od miasta 
o jakieś 39 km. Jedzie mi się w miarę 
dobrze, ale tylko do przerwy. Jakieś 14 
km przed szczytem jest posterunek po-
licji, gdzie sprawdzają nasze przepustki 
na wjazd. Po tej przymusowej przerwie 
jedzie mi się jak po grudzie. Skończyła 
się asfaltowa, przyjemna droga, a zaczę-
ła kamienista. Mijają mnie ciężarówki, 
wszędzie unosi się pył, który mam w no-
sie, płucach, na zębach, zawsze ktoś 
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