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SPIS TREŚCI

Kolejny semestr 
nauki już za nami
 Po przepełnionej egzaminami i zaliczeniami sesji letniej 
nadszedł wyczekiwany czas wakacji. Niektórzy z Was zapewne 
wybiorą się w dalekie podróże, inni pozostaną w domach  
by czas wolny spędzić z przyjaciółmi i najbliższą rodziną, jesz-
cze inni wyemigrują za granicę w poszukiwaniu pracy sezono-
wej. Trzy miesiące to wystarczający czas na to, aby odpocząć  
i zregenerować siły na nadchodzący nowy rok akademicki. 
Mam nadzieję, że gorące wakacyjne słońce oraz możliwość po-
spania dłużej niż zwykle zagwarantują wszystkim upragniony 
i zasłużony relaks.

Na plaży, nad jeziorem oraz w domowym zaciszu czas umili Wam 
lektura naszego miesięcznika. W tym numerze publikujemy relację  
z ósmej już debaty z cyklu „EKO”, która przebiegła pod hasłem „Od-
nawialne źródła energii (OZE) szansą dla małopolskich gmin”. Wszyst-
kich, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w dyskusji na żywo, zachę-
cam do zapoznania się z tematyką alternatywnych źródeł energii. 

15 czerwca br. odbyły się wybory nowego przewodniczącego Sa-
morządu Studentów WSZiB, które dużą przewagą głosów wygrała 
Klaudia Jasica. Przeczytajcie wywiad z nową Przewodniczącą i do-
wiedzcie się, jakie plany i atrakcje szykują na najbliższy rok akade-
micki organizacje studenckie! 

W numerze wakacyjnym nie może zabraknąć ciekawych propozy-
cji wyjazdu ze znajomymi lub z rodziną! Nasza Koleżanka przygoto-
wała dla Was relacje z dwóch niezwykłych miejsc, jakimi są: duński 
Legoland oraz niesamowita droga wiodąca przez przełęcz Passo dello 
Stelvio w Alpach.  

Wszystkim Czytelnikom życzę wspaniałych wakacji, a w paź-
dzierniku – powrotu w mury Uczelni z dobrymi humorami i zapa-
łem do dalszej nauki!

Pozdrawiam serdecznie
Redaktor Naczelna

Mariola Słonka#POWIEDZWSZIB
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Nowa Przewodnicząca Samorządu 
Studentów WSZiB
15 czerwca 2016 r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WSZiB  
w Krakowie. JM Rektor WSZiB prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski powołał Komisję 
Wyborczą w następującym składzie: dr inż. Bohdan Makary – przewodniczący, Paulina Liwak – 
przedstawiciel Samorządu Studenckiego, Yana Yeromina -  przedstawiciel Samorządu Studen- 
ckiego. O tytuł Przewodniczącego ubiegali się: Klaudia Jasica oraz Bartłomiej Surowiecki. Podczas 
wyborów oddano 57 ważnych głosów. Przewodniczącą na nową kadencję została Klaudia Jasica. 
Poznajcie nową szefową Samorządu i jej punkt widzenia.

Plakaty wyborcze startujących w wyborach

Mariola Słonka: Dlaczego zdecydowałaś 
się kandydować na przewodniczącą Samo-
rządu Studentów? Co skłoniło Cię do wy-
startowania w wyborach?

Klaudia Jasica: Mam w tym doświadczenie, 
w liceum przez dwa lata pełniłam tę funkcję, poza 
tym lubię się udzielać, pomagać no i może troszkę 
kierować, a to chyba jedna z bardziej pożądanych 
cech  na tym stanowisku.

M.S.: Jak się czujesz w nowej roli?
K.J.: Fenomenalnie! Bardzo tego chciałam, 

choć nie jest to do końca nowa rola, ponieważ  
z Samorządem Studentów jestem związana nie-
malże odkąd rozpoczęłam studia w WSZiB.

M.S.: Czy wcześniej udzielałaś się w po-
dobny sposób? 

K.J.: Tak jak już wcześniej wspomniałam, peł-
niłam tę funkcję w liceum, a jeżeli chodzi o Samo-

rząd naszej Uczelni to również udzielałam się  
w nim dużo wcześniej. Moim pierwszym 
pomysłem było stworzenie Dni Dawcy Fun-
dacji DKMS, które na pewno pojawią się 
jeszcze na naszej Uczelni. 

M.S.: Czy według Ciebie ta funkcja 
jest ważna? Jakie obowiązki czekają na 
Przewodniczącego Samorządu?

K.J.: Jest to funkcja szalenie ważna! Mo-
im zdaniem Samorząd, jako instytucja, jest 
swego rodzaju „pośrednikiem” między Stu-
dentami a Pracownikami Uczelni. Jesteśmy 
przede wszystkim dla Studentów, zawsze 
możemy im pomóc i ich wysłuchać! Przewod-
niczący to jakby „głowa” tej instytucji. Na 
szczęście w Samorządzie działa wielu wspa-
niałych Studentów i wierzę, że pomogą mi 
podczas mojej kadencji.

M.S.: Jak podsumujesz dotychczasową 
pracę Samorządu? Czy jest coś, co zrobiłabyś 
inaczej? 

K.J.: Jako, że sama do tej pory również nale-
żałam do Samorządu, to chyba nie powinnam od-
powiadać na to pytanie. Ale to, czego mogę życzyć 
sobie i moim koleżankom oraz kolegom z Samo-
rządu, to przede wszystkim jeszcze większego za-
angażowania.

M.S.: Czy masz już konkretny plan dzia-
łania na następny semestr akademicki? Za-
mierzasz wprowadzić jakieś zmiany?

K.J.: Planów i pomysłów jest wiele. Jak na ra-
zie zdradzę jeden: jest to wprowadzenie obowiąz-
ku uczestnictwa w zebraniach Samorządu Stu-
denckiego Starostów wszystkich grup studiów 
stacjonarnych. Wierzę, że dzięki temu wszelkie 
wydarzenia organizowane przez Samorząd dotrą 
do większej ilości Studentów, przez co zwiększy 
się frekwencja, a to podstawa do dalszego działa-
nia! Musimy wiedzieć, że swoim  działaniem 
wzbudzamy zainteresowanie wśród Studentów.

M.S.: Czy w związku z pełnioną przez sie-
bie rolą myślałaś może o karierze politycznej 
w przyszłości?

K.J.: Nie, wręcz przeciwnie. Można by powie-
dzieć, że jestem „polityczną ignorantką” i tutaj 
niestety nie ma się czym chwalić.

M.S.: Jak sądzisz – dlaczego Studenci wy-
brali właśnie Ciebie? Jaka była różnica gło-
sów między Tobą i drugim kandydatem?

K.J.: Nie wiem co tak naprawdę kierowało 
Studentami, jednak stwierdzam, że to duży krok 
w stronę zmian, chyba dobrych… :-) W tym miej-
scu raz jeszcze ogromnie dziękuję Studentom za 
głosy! Co do różnicy – mój Kontrkandydat uzy-
skał 16 głosów, ja 41.

M.S.: Muszę przyznać, że już od początku 
świetnie sobie radzisz ze swoimi obowiązka-
mi. Czy trudno jest pogodzić pracę dla Samo-
rządu ze studiami i życiem prywatnym?

K.J.: Dobra organizacja czasu to podstawa. 
Nie mam więc żadnego problemu by to wszystko 
ze sobą pogodzić. Oczywiście przychodzą chwile 
kiedy jest ciężko – zupełnie jak teraz: wybory, se-
sja i człowiek zaczyna się gubić, ale generalnie ra-
dzę sobie.

M.S.: Czego (w imieniu Czytelników) mo-
gę Ci życzyć na Twoją kadencję?

K.J.: Przede wszystkim współpracy! Współ-
pracy Samorządu i Studentów! 
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Biuro Promocji i Przed-
siębiorczości wraz z gronem 
aktywnych Studentów przy-
czyniło się do sukcesu  
w dziedzinie kreatywnego 
promowania Uczelni w roku 
akademickim 2015/2016. 
Ich działania miały na celu 
dotarcie do jak najliczniej-
szej grupy odbiorców, 
przedstawienie atutów 
Uczelni oraz zachęcenie słu-
chaczy do udziału w rekru-
tacji na studia w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Ban-
kowości na rok akademicki 
2016/2017.

W dniach 17 oraz 18 
czerwca miała miejsce kam- 
pania pod hasłem ZOBACZ 
SIEBIE #PowiedzWSZiB. 
Wydarzenie to wzbudziło 
zainteresowanie przyszłych 
Studentów. Grupa WSZiB 
miała za zadanie zachęcić 
przechodniów do zrobienia 
sobie zdjęcia w lustrze, a na-
stępnie udostępnić je na por-
talu społecznościowym  

tj. Facebook, czy Instagram. Każdy  
z uczestników konkursu otrzymał 
upominki. Naszych Studentów moż-
na było spotkać na Placu Wolnica, 
Placu Nowym, przy Kładce Bernatka, 
na bulwarze w okolicy Forum, a także 
pod Wawelem nieopodal Smoka. Z ła-
twością można było rozpoznać wyda-
rzenie poprzez charakterystyczne lu-
stra i białe koszulki I♥WSZiB. Am-
bient wzbudził zainteresowanie nie 
tylko potencjalnych kandydatów, ale  
i turystów z różnych krańców Polski  
i świata. 

23 czerwca odbyła się impreza 
WSZiB w klubie PROZAK 2.0.  Główną 
atrakcją czekającą na naszych 
Studentów, Absolwentów i kandydatów 
była fotobudka, która uwieczniła  
to wyjątkowe wydarzenie. Dla 
wszystkich uczestników spotkania 
była to wspaniała forma integracji. 

Ponadto uczestniczyliśmy w Kra-
kowskim Święcie Muzyki zwanym 
potocznie Wiankami oraz w Dniach 
Myślenic. Kolejne zaplanowane am-
bienty, na których z pewnością się 
pojawimy, to Dni Limanowej  
i Święto miasta Oświęcim.
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Podobnie jak w  zachodniej Europie, także 
w naszym kraju OZE muszą zastępować energe-
tykę krajową opartą na paliwach kopalnych. Nie-
zwykle ważne jest zatem, aby temat naturalnych 
sposobów uzyskiwania energii poruszany był 
nie tylko przez ekologów i pasjonatów przyrody, 
ale także przez samorządy lokalne; niezależnie 
od inicjatyw rządowych w odniesieniu do ener-
getyki zawodowej. Dla osób zarządzających in-
frastrukturą w gminach to problem najbliższej 
przyszłości. To nowe miejsca pracy przy wytwa-
rzaniu urządzeń OZE, ich montażu i eksploata-
cji - zatrudnienie także dla ekonomistów, finan-
sistów i informatyków. 

W trakcie spotkania szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyło się wystąpienie Stanisława 
Nowackiego, który koordynuje projekt solarny 
w gminie Niepołomice. Z kolei prof. Henryk Ko-
złowski zaprezentował projekt dotyczący budo-
wy elektrowni geotermalnej. Polska  zachodnia 
obfituje w wody geotermalne i ten ogromny po-
tencjał energetyczny mógłby być odpowiedzią 
na męczący krakowian smog. Według najnow-
szych badań World Health Organization zanie-
czyszczone powietrze, powodujące choroby 
układu oddechowego, przyczynia się w Polsce do 
śmierci 45 000 osób rocznie!

Świat stawia na energię odnawialną. 

Mariola Słonka

Odnawialne źródła energii (OZE) 
szansą dla małopolskich gmin
W murach naszej Uczelni 20 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna debata Rady Naukowej Polskiego 
Klubu Ekologicznego na temat indywidualnego produkowania i wykorzystania energii cieplnej 
oraz elektrycznej w małopolskich gminach.

Autonomiczny wiejski domek z instalacja solarną i fotowoltaiką

W strukturze naszej Uczelni 
znajduje się Biuro Promocji 

i Przedsiębiorczości, które dba 
o to, by jak najwięcej 

maturzystów, absolwentów 
innych uczelni oraz pozostałych 
potencjalnych kandydatów było 

świadomych, że MĄDRY WYBÓR 
STUDIÓW to pierwszy krok 

do sukcesu w życiu zawodowym 
i nie tylko!

Aleksandra Sadowska

Kampania promocyjna WSZiB 2016!
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Zaczęłam zastanawiać się co ich skłoniło, żeby 
zaznaczyć odpowiedź „nie”, dlatego ich o to zapy-
tałam, poniżej przedstawiam kilka odpowiedzi:

Myślę, że nie warto pomagać, bo nigdy nie 
wiadomo gdzie te pieniądze trafią. Ja przeleję 
na szczytny cel, a skąd mam pewność, że nie zo-
staną one wydane np. na alkohol? Ciężko jest 
przewidzieć takie sytuacje – to jak się skończą. 
Na przykład kiedyś pewien pan podszedł  
do mnie, całkiem trzeźwy, jednak było widać, 
że nie jest bogatym człowiekiem i poprosił 
mnie o drobne na chleb, czy bułkę. Odpowie-
działem, że za rogiem jest sklep, więc możemy 
tam pójść i coś mu kupię, a on na to, że tak to on 
nie potrzebuje. Czy rzeczywiście tacy ludzie 
potrzebują pomocy? – Seweryn, 23 lata

Miałam kilkakrotnie podobną sytuację co 
Seweryn. Jednak nie twierdzę, że nie warto ni-
komu pomagać, aczkolwiek myślę, że nie 
wszystkim pomoc jest faktycznie potrzebna. 
Gdy byłam trochę młodsza i należałam do pew-
nego stowarzyszenia charytatywnego, które-
goś dnia postanowiliśmy zorganizować piknik 
połączony ze zbiórką ubrań, zabawek oraz rze-
czy potrzebnych dzieciakom i znaleźliśmy dom 
dziecka, dla którego te rzeczy zostaną prze-

znaczone. Panie po kontakcie telefonicznym 
bardzo się ucieszyły i wiedząc, że w stowarzy-
szeniu było dużo animatorów do zabaw z dzieć-
mi (w tym ja byłam koordynatorem) postano-
wiliśmy po zbiórce zawieźć tym dzieciom 
wszystkie rzeczy, które uzbieraliśmy (czego 
były dwa duże busy) i zorganizować zabawy  
z nimi. Dojeżdżając na miejsce jakiś pan ogrod-
nik pokazał nam gdzie to rozpakować i popro-
sił, żebyśmy już opuścili ten teren. Byliśmy 
bardzo zdziwieni, ponieważ nie dość, że nie zo-
baczyliśmy żadnego z tych dzieci, to jeszcze nie 
usłyszeliśmy żadnego „dziękuję”. Ciężko jest 
więc stwierdzić, czy organizowanie takiej po-
mocy i sama pomoc jest innym tak naprawdę 
potrzebna? Przecież tak nie zachowują się lu-
dzie, którzy czegoś potrzebują. – Nikola, 21 lat

Myślę, że niektórzy mają rację tak odpowiada-
jąc na moje pytanie, ale nie do końca. Przecież są 
osoby, które są naprawdę potrzebujące i za pomoc 
potrafiłyby Cię nosić na rękach. Są ludzie, którzy 
potrzebują pomocy, a boją się o nią poprosić. Myślę, 
że większość z nas ma jakąś ciężką historię z poma-
ganiem, ale czy warto przez to przestać pomagać? 
Być niewzruszonym na ludzkie cierpienie?

Wartość dodana 
To coś, czego klient prawdopodobnie nie znaj-

dzie u konkurencji. Coś co dla firmy może nie 
przynosić bezpośrednich zysków, ale jest świet-
nym narzędziem do zbudowania relacji z nabywcą 
i przyzwyczajenia go do korzystania z usług na-
szego biznesu.

Za przykład posłuży nam branża Automotive, 
a konkretniej dealer samochodów osobowych po-
siadający serwis i stację kontroli pojazdów. Cieka-
wą propozycją będzie stworzenie mobilnej aplika-
cji dla klientów, która umożliwi mu bezpłatny 
kontakt z obsługą klienta, przypominanie o nad-
chodzącym przeglądzie gwarancyjnym, okreso-
wym czy choćby o wymianie części eksploatacyj-
nych w samochodzie. Chętnie korzystamy z ta-
kich aplikacji, ponieważ komu z nas nie zdarzyło 
się zapomnieć o wymianie oleju, czy przeglądzie 
samochodu?

Nagradzaj lojalność 
Już od dawna nasz portfel pęka w szwach od 

kart lojalnościowych. Jest to jednak idealny me-
chanizm, aby zatrzymać i przyzwyczaić do siebie 
klienta. Warto urozmaicić program lojalnościowy 
w atrakcje dopasowane do różnych klientów tak, 
aby każdy znalazł coś dla siebie. Mogą to być zniż-

ki, dodatki, czy wymiana punktów na nagrody. 
Wszystko zależy od specyfiki, w jakiej działa Two-
ja firma.

PR
Świadomość konsumentów jest obecnie na 

bardzo wysokim poziomie, dlatego musisz skupić 
się również na polityce PR Twojej firmy. Jak Cię 
postrzegają na rynku? Twoi klienci muszą chcieć 
się z Tobą utożsamiać. Pozwoli Ci to nie tylko na 
budowanie trwałych relacji, ale i na pozyskanie 
nowych klientów dzięki tym wiernym, którzy 
chętnie polecą Twoje usługi. Zaangażuj się w dzia-
łania powiązane z Twoją branżą, które pozwolą Ci 
stać się autorytetem lub takie, które sprawią, że 
Twoja firma będzie postrzegana jako odpowie-
dzialna społecznie.

Wizerunek buduje się latami, dlatego ważne 
jest, aby Twoje działania były spójne i czytelne dla 
Twoich kontrahentów. Jedynie na trwałych rela-
cjach i wiernych klientach możesz zbudować 
prawdziwe imperium. Nigdy nie zaniedbuj już raz 
zdobytego konsumenta, bo jeśli go zniechęcisz ła-
twiej Ci będzie zdobyć nowego, niż odzyskać tego 
utraconego.

Niestety koszty pozyskania nowego będą du-
żo wyższe, o czym zawsze warto pamiętać. 

W dzisiejszych czasach już nie cena determinuje wybór konsumenta. Chętniej kieruje się  
on jakością usług i wybiera markę polecaną przez znajomego lub kieruje się opiniami w Interne-
cie. Co więc zrobić, aby zatrzymać przy sobie klienta, który już skorzystał z naszych usług?

Paulina Węclewicz

Budowanie relacji 
- czyli jak zatrzymać 

przy sobie klienta

Kamila Osiecka

Pomaganie

Niedawno przeprowadziłam ankietę wśród 
znajomych. Pytanie, na które odpowiadali 
brzmiało: „Czy warto pomagać innym”? 
78% osób odpowiedziało, że tak, 
natomiast 22% odpowiedziało, że nie.
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Elastyczność
Daj mu wybór - praca z domu lub praca z biu-

ra. Nie trzymaj się kurczowo dawno ustalonych 
zasad, że Twoja załoga najlepiej pracuje, jeśli pa-
trzysz im na ręce. Możesz rozliczać ich z efek-
tów, a nie z czasu pracy. Poza słynnym już home 
office pozwól pracownikowi wybrać godzinę, na 
którą przychodzi do pracy. Najczęściej spotyka-
ne widełki to 8-10, jeśli to możliwe daj im więk-
szy wybór np. 6-11. To na pewno przekona tych, 
którzy lubią się wyspać albo chcą uniknąć poran-
nych korków.

Dodatki pozapłacowe
To już standard, ale nie pomijaj tego tematu. 

Karta sportowa, karta medyczna, dodatkowe 
ubezpieczenie, bilety do kina, czy restauracji to 
tylko niektóre z atrakcyjnych przywilejów jakie 
powinieneś zaoferować swojemu przyszłemu 
ekspertowi. 

Relax room
Wczuj się w rolę programisty. Nawet jeśli ko-

cha to, co robi, to po długich godzinach pisania 

kodu potrzebuje miejsca, gdzie może się zrelak-
sować. Zapewnij mu jakąś rozrywkę - może  
to być na przykład telewizor z Xbox’em, piłka-
rzyki, czy chociażby wygodna sofa, na której 
może posłuchać muzyki. 

Pieniądze
Determinują decyzję eksperta IT przy wybo-

rze firmy. Musisz być świadomy stawek na ryn-
ku, szczególnie oferowanych przez Twoją bezpo-
średnią konkurencję. Ważny jest też przejrzysty 
system premii, czy corocznych podwyżek. Liczą 
się również możliwości awansu i rozwijania wła-
snych kompetencji. Kawa na ławę.

Zadbaj o opinię
Na koniec jedna z najistotniejszych kwestii. 

Twoja opinia jako pracodawcy w Internecie i na 
rynku pracy. To jak o Tobie mówią ma ogromny 
wpływ. Oczywiście ta opinia to całokształt jaki 
uda Ci się wypracować jako pracodawcy. Progra-
mista chętniej przyjmie ofertę od firmy z dobrą 
reputacją, gdzie panuje koleżeńska atmosfera,  
a wynagrodzenie jest rynkowe.

Mało kto zdecyduje się  
na 15% większą pensję w firmie 
o dużej rotacji pracowników, cią-
głej presji ze strony kierownic-
twa i braku zrozumienia dla za-
chowania work life balance - czyli 
równowagi pomiędzy życiem za-
wodowym a prywatnym.

Dynamiczny rozwój sektora 
IT powoduje, że coraz trudniej 
pozyskać nowych pracowników, 
dlatego pomyśl już teraz nad 
spójną polityką personalną fir-
my, dzięki której Twoja obecna 
kadra będzie czuła, że Ci na niej 
zależy, a przyszli pracownicy  
z pełną świadomością podejmą 
decyzję o dołączeniu do Twojego 
zespołu. 

Na początku wyjaśnijcie proszę Czytelni-
kom na czym polega ten sport…

Joanna Wyka: Wyścigi Smoczych Łodzi mają 
długą i barwną tradycję, nie chcę jednak przedłu-
żać, przejdźmy zatem do meritum sprawy. W wy-
ścigach biorą udział drużyny złożone z 20 wiośla-
rzy (min. 8 kobiet), sternika i dobosza. Drużyny 
rywalizują ze sobą w zawodach na czas. Technika 
oraz tempo dostosowane są do możliwości każdej 
drużyny - nie ma tu mowy o dodatkowych punk-
tach za styl, czy czas - kto pierwszy, ten zgarnia 
nagrodę.

W Polsce ten sport nie jest popularny. Jak 
myślicie, dlaczego?

Izabela Kuziora: Wydaje mi się, że ten sport 
nie jest zbyt popularny dlatego, bo mało się o nim 

mówi. Nie jest to coś oczywistego tak jak piłka 
nożna.

J.W.: Wciąż gdzieś tam w naszej świadomości 
utrzymuje się błędne przekonanie, że za sport 
uznajemy piłkę nożną, siatkówkę, może ręczną, 
czy tenisa. Jako członek AZS, a przede wszystkim 
sympatyk sportu, widzę jak wiele dyscyplin, które 
do tej pory uznawane były za „mało” kobiece, mę-
skie, wystarczająco ekstremalne, czy zwyczajnie 
drużynowe - wchodzą do naszego słownika, czy 
zadamawiają się już na co dzień w naszym życiu. 
Podobnie jest z Wyścigami Smoczych Łodzi, poza 
Krakowem zawody odbywają się również w War-
szawie oraz Wrocławiu. To sport, który zaskarbił 
sobie serca studentów i polskich uczelni wyż-
szych.

Wywiad z uczestnikami wyścigu 
Smoczych Łodzi 2016
Tegoroczne wyścigi Smoczych Łodzi na Wiśle okazały się szczęśliwe dla reprezentacji Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Nasi zawodnicy, dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, 
zdobyli podium!

Paulina Węclewicz

Trudna walka o specjalistę IT
Wraz z rozwojem w Polsce firm świadczących usługi informatyczne, problematyczne stało się 
skompletowanie kompetentnej kadry IT. Wiąże się to z ogromnym zainteresowaniem firm  
w pozyskaniu kompetentnego programisty, czy eksperta ds. IT. Jak przekonać kandydata  
do naszej firmy?

Mariola Słonka
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Przejdźmy do tegorocznych zawodów. 
Trzecie miejsce to bardzo dobry wynik bio-
rąc pod uwagę doświadczonych przeciwni-
ków. Jesteście zadowoleni z osiągniętego 
wyniku?

Paulina Liwak: Osiągnięcie tak wysokiego 
wyniku, jakim jest trzecie miejsce, to coś z czego 
jesteśmy wyjątkowo zadowoleni. Pozwolił nam na 
to wyjątkowo zgrany zespół oraz determinacja w dą-
żeniu do wyznaczonego przez nas celu, jakim było 
znalezienie się na podium. Nie zamierzamy jednak 
spocząć na laurach, dlatego też w przyszłorocznych 
zawodach planujemy popłynąć jeszcze lepiej.

J.W.: Zadowoleni - tak, dumni - jeszcze bar-
dziej! Tegoroczna drużyna nie tylko świetnie po-
płynęła, ale przede wszystkim pokazała ducha 
walki i współzawodnictwa. To naprawdę niesamo-
wite, jak uczestnicy zgrali się nie tylko na wodzie! 
Jeżeli mogę - raz jeszcze dziękuję, że daliście z sie-
bie 110%!

I.K.: Oczywiście! Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z trzeciego miejsca, tym bardziej, że pogoda  
w tym roku uniemożliwiła nam odbycie kilku tre-
ningów, aczkolwiek w następnym roku będziemy 
walczyć o pierwsze miejsce!

Jak oceniacie tegoroczne zawody pod wzglę-
dem poziomu startujących w nich drużyn?

J.W.: Tegoroczne zawody były wielkim zasko-
czeniem. Drużyny, które dotychczas przodowały 
na listach wyników końcowych, stały się wyzwa-
niem wobec nowicjuszy. Jedno jest pewne - w tym 
roku nie zwycięstwo było najważniejsze, a radość 
z udziału.

P.L.: Poziom startujących w tegorocznych za-
wodach drużyn był wyjątkowo wysoki. Każda 
drużyna chciała pochwalić się nabytymi w ostat-
nim czasie umiejętnościami. Wszystko to, aby 
móc godnie reprezentować swoją uczelnię. 

I.K.: Nie mam pojęcia jak doświadczeni byli  
w tej dziedzinie sportu nasi przeciwnicy.

Czy w wyścigu startowały wyłącznie dru-
żyny z krakowskich uczelni?

I.K.: Tak, w wyścigu brały udział jedynie dru-
żyny krakowskich uczelni.

Jak wyglądały i jak długo trwały Wasze 
przygotowania do startu?

I.K.: Nasze przygotowania zaczynały się  
od ustalenia terminów odpowiednich dla więk-
szości zawodników. Spotykaliśmy się w jednym 

miejscu, następnie szliśmy nad Wisłę, wsiadali-
śmy do łódki i „wio”!  Było dużo śmiechu, wszyst-
ko przebiegało w przyjaznej atmosferze, bywało, 
że wracaliśmy cali mokrzy lecz zawsze uśmiech-
nięci, a po treningu oczywiście chillout i piwko.

P.L.: Zaczęliśmy… Początkowo treningi były 
przeprowadzane w charakterze rekreacyjnym  
z nauką wykorzystywania odpowiedniej techniki 
pływania. Gdy kwestię techniki opanował każdy 
członek drużyny, zaczęliśmy ćwiczyć pływanie  
na dłuższych dystansach, aby wytrenować wy-
trzymałość oraz szybkość. Pomimo zmęczenia 
treningi zawsze pełne były dobrej zabawy.

Czy mieliście wcześniej do czynienia z te-
go typu sportem?

J.W.: W zeszłym roku po raz pierwszy starto-
waliśmy w tego typu imprezie po długiej przerwie. 
Pomimo nie najlepszego wyniku końcowego, at-
mosfera oraz zabawa nie pozwoliły nam o sobie 
zapomnieć - kto wie które miejsce zdobędziemy  
w przyszłym roku?

I.K.: Różnie. Niektórzy z nas już wcześniej 
mieli styczność z tym sportem lecz znalazło się 
również kilka osób, które po raz pierwszy miały  
w ręce wiosło.

Czy był to Wasz pierwszy występ na wy-
ścigach Smoczych Łodzi?

I.K.: W takim składzie tak.

Ostra rywalizacja czy dobra zabawa – co 
dominowało na zawodach?

P.L.: Na zawodach zdecydowanie dominowała 
dobra zabawa. Oczywiście rywalizacja również się 
pojawiła, ale w postaci czysto przyjacielskiej. Wie-
le treningów przeprowadzanych było w składach 
mieszanych, dlatego też mieliśmy okazję wcze-
śniej poznać osoby z innych drużyn. Doskonale 
było to zauważalne podczas zawodów, gdy po-
szczególne drużyny kibicowały sobie nawzajem, 
co było wyjątkowo pozytywnym akcentem zawo-
dów.

I.K.: Oczywiście dobra zabawa przeważała, 
aczkolwiek na zawodach daliśmy z siebie wszyst-
ko i gdyby nie było wtedy w nas ducha rywalizacji, 
trzecie miejsce mogłoby nie należeć do nas.

Co poradzilibyście osobom zainteresowa-
nym tym sportem? Czy trzeba mieć sporto-
wą zaprawę by spróbować?

I.K.: Jak już wspomniałam wcześniej, w na-
szej drużynie były również osoby nie mające żad-
nego doświadczenia w tym sporcie. W życiu warto 
spróbować wszystkiego, łodzie to dobra zabawa, 
 a przy okazji można złapać trochę kondycji.

J.W.: „Nie poddawać się”. Sport uczy pokory, 
jedynie ciężka praca daje efekty. Będzie bolało, to 
pewne - sama po zeszłorocznych zawodach 
borykałam się z kontuzją, ale to nie zmieniło 
mojej sympatii do WSŁ. Cudowni ludzie, 
wspaniała zabawa i nowe wyzwania - nie można 
chcieć więcej!

P.L.: Osobom zainteresowanym mogłabym 
poradzić, aby w przyszłym roku same sprawdziły, 
czy ten właśnie rodzaj sportu przypadnie im do 
gustu. Uczestniczyć w treningach może każdy bez 
względu na to, czy jest wysportowany, czy też nie. 
Wszystkie umiejętności potrzebne do wzięcia 
udziału w zawodach są wypracowywane na tre-
ningach. Smocze Łodzie są sportem zespołowym, 
a więc wszyscy zaczynamy na tym samym pozio-
mie.

Dziękuję za Wasze wypowiedzi i jeśli zde-
cydujecie się kontynuować przygodę ze Smo-
czymi Łodziami - życzę samych sukcesów  
w przyszłości!

I.K.: Również dziękujemy!
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LEGOLAND swoją nazwę odziedziczył po 
klockach LEGO, z których w większości został 
zbudowany. Nazwę klocków można tłumaczyć ja-
ko życzenie dobrej zabawy, gdyż „LEg GOdt“ po 
duńsku oznacza właśnie „Baw się dobrze“.  

Dojazd/Położenie

Legoland leży na Jutlandii w Billund. Co cieka-
we, najprościej dostać się tam samolotem, bo LE-
GOLAND znajduje się tuż obok lotniska, na które 
dolecimy tanimi liniami lotniczymi. Odległość, ja-

ką należy przejść z lotniska, jest taka sama jak by-
śmy pojechali tam samochodem, bowiem parking 
graniczy z lotniskiem, a do LEGOLANDu prowa-
dzi ta sama ścieżka. 

Warto wiedzieć, że istnieje kilka różnych par-
ków LEGOLAND na świecie, jednak tym pierw-
szym, najstarszym i zarazem największym jest 
właśnie ten mieszczący się w Billund. Otwarto go 
w 1968 roku i już za 2 lata będzie obchodził swoje 
50-lecie. Znajduje się on na drugim miejscu naj-

popularniejszych duńskich atrakcji turystycz-
nych (na pierwszym 

miejscu jest stolica Danii – Kopenhaga).  LEGO-
LAND jest miejscem nie tylko dla dzieci. Obfitu-
je w atrakcje dla osób praktycznie w każdym wie-
ku. Są tam rozrywki zarówno dla nastolatków, 
osób starszych jak i najmłodszych.

Park podzielony jest na różne strefy tema-
tyczne. Znajdziemy tam miniatury najsłynniej-
szych budowli świata, zbudowanych oczywi-
ście z klocków lego. Oprócz duńskich: stadionu 
FC Kopenhaga, czy Pałacu Królewskiego, znaj-
dziemy choćby Statuę Wolności, miniaturowe 
lotnisko, pojazdy i postacie z „Gwiezdnych 
wojen”, czy choćby Biały Dom. 

Na terenie parku dzieci mogą też odbyć 
20 minutowy kurs w elektrycznych samochodzi-
kach na placu manewrowym, następnie od-
być egzamin i tym samym „zdobyć” swoje 
pierwsze imienne prawo jazdy.  

Dla spragnionych mocniejszych wrażeń 
park oferuje też aż dwie kolejki górskie, spły-
wy pontonami po „rzece” oraz dom duchów. 

By lepiej zwiedzić park, dobrze jest też 
przejechać się dwiema różnymi kolejkami  
i skorzystać z ruchomej wieży widokowej. 

Ciekawym miejscem jest wybieg dla pingwi-
nów. Dzięki w pełni przeszklonej ścianie można 
obserwować je również podczas pływania. 

Nie brak tam również wielu różnych kawiar-
ni i restauracji. Dla przyjezdnych na więcej niż je-
den dzień jest też hotel. Niezależnie od wieku po-
byt w LEGOLANDzie może być ciekawym do-
świadczeniem.

Czy świat zbudowany z klocków jest wart wa-
szej uwagi – zdecydujcie sami.  

Katarzyna Kowalczyk

LEGOLAND – raj dla fanów duńskich klocków
Klocki lego, jeden z najsłynniejszych duńskich produktów, zabawka, która zawojowała świat. 
Chyba każdy w dzieciństwie się nimi bawił. Pewnie wielu zastanawiało się, czy da się z nich 
zbudować świat… Jeśli też macie takie wspomnienia to LEGOLAND jest miejscem dla Was.
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Droga została zbudowana w latach 1820-
1825. W sumie ma długość ponad 45 kilometrów 
o średnim nachyleniu powyżej 7 procent, a różni-
ca wysokości to zależnie od strony szczytu 1533 
lub 1800 metrów. 

Passo dello Stelvio 
- jedna z najbardziej widokowych dróg Europy
Passo dello Stelvio to włoska przełęcz łącząca miejscowości Stelvio i Bormio, która leży na wysokości  
2757 m n.p.m. Słynie nie tylko z tego, że jest to trasa wysokogórska, ale też z dużej liczby zakrętów, które 
należy pokonać, by wjechać na szczyt. Jest ich aż 48 i są niezwykle ostre. Jadąc tą drogą wydaje się, że należy 
zawrócić aniżeli skręcić. Droga jest otwarta tylko w sezonie letnim, jest więc oblegana przez turystów. Na tra-
sie aż roi się od rowerów, motorów, czy samochodów. O dziwo nie brakuje też kamperów, a trasę można 
przebyć też autobusem, którego przystanek znajduje się na szczycie.  

Ze względu na swoje zalety Passo dello Stelvio 
jest wyjątkową drogą. Uważa się ją za jedną z naj-
bardziej krętych, najbardziej widokową, a nawet 
za jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Eu-
ropie. Stanowi naprawdę duże wyzwanie dla kola-
rzy. Przełęcz ta często jest fragmentem słynnego 
wyścigu Giro d`Italia jako jej najwyższy fragment. 

Jedno jest pewne, kto raz tam pojedzie i zoba-
czy ją „na żywo” na pewno zapamięta na całe ży-
cie. Passo dello Stelvio zadziwia, czaruje, zaskaku-
je. Jest idealnym połączeniem piękna majesta-
tycznych gór i pracy człowieka dzięki temu, że 
przebiega przez teren Parku Narodowego Stelvio, 
który istnieje tam już od 1935 roku. Z jednej stro-
ny mamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę tury-
styczną – restauracje, parking, sklepiki, a z dru-
giej bliski kontakt z naturą niezniszczoną przez 
człowieka. Jadąc drogą patrzymy na szczyty gór  
i lodowiec. 

Przełęcz okrzyknięta została nawet jako „naj-
lepsza droga do jazdy samochodem na świecie” 
przez prowadzących słynny program motoryza-
cyjny „Top Gear”. Co prawda potem utraciła swój 
tytuł na korzyść innej drogi znajdującej się w Ru-
muni.

Niezależnie od tego, czy lubicie auta, motory, 
czy raczej cenicie sobie górskie krajobrazy, Passo 
dello Stelvio jest warte tego, by zobaczyć je cho-
ciaż raz!
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Na Festiwalu obchodziłem swoje urodziny  
i to, że mnie się udało połączyć dwa wydarzenia, 
było świetną niespodzianką. Z moimi przyjaciół-
mi przeżyłem niezapomniane chwile, a nasze 
emocje i wrażenia uwieczniliśmy na setkach zdjęć! 
Na Festiwalu można było sobie również zrobić gi-
fa, wydrukować duże zdjęcia swoich kolorowych 
twarzy lub otrzymać oryginalną zakładkę książ-
kową ze swoją postacią.

Co pół godziny wyrzucaliśmy w górę kolory, 
tworząc ogromną tęczę barw. Co prawda jedynym 
minusem było to, że przez pył trudno było przez 
parę sekund oddychać, jednak wszyscy byli w tak 

dużym uniesieniu, że nikt chyba nie zwracał na to 
większej uwagi. Kolorki można było kupić pod-
czas wydarzenia za 10 zł, ale w związku z tym, że 
Kraków wygrał w tym roku konkurs na Facebo-
oku, dostaliśmy tysiąc darmowych sztuk.

W przyszłym roku też planuję wybrać się na 
Festiwal. Odbywa się on w różnych miastach Pol-
ski, takich jak: Katowice, Kielce, Toruń, Poznań, 
Lublin, Opole, Warszawa, a także Szczecin, Rze-
szów i Gdańsk. To zabawa warta uwagi. To trzeba 
przeżyć i zobaczyć na własne oczy! Szczerze 
wszystkim polecam!

Bohdan Nyn

Festiwal Kolorów 
– już po raz czwarty w Krakowie! 
          
 11 czerwca na pasie startowym Muzeum Lotnictwa Polskiego odbył się czwarty Festiwal Kolorów w Kra-
kowie. W trakcie zabawy mieszkańcy Krakowa mogli rzucić się w wir kolorowego tańca, wziąć udział w różnych 
ciekawych konkursach, spróbować pysznych smakołyków oraz napojów. Na Festiwalu nie zabrakło również 
niesamowitych atrakcji, takich jak: Gif Budka, Szalone Głowy, Free Huggsy i zdjęcia z przyjaciółmi! Wszyscy 
bawili się jak dzieci  i tańczyli w rytmie dobrej koncertowej muzyki.

#POWIEDZWSZIB
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