
Szanowny Panie Profesorze  

 Pozwoli Pan, że odniosę się do niektórych z Pana odpowiedzi na postawione przeze 

mnie pytania.  

 W części dotyczącej wprowadzenia do przedstawionej przez Pana strategii rozwoju 

AWF, deklaruje Pan otwartość i konsultacje z każdym członkiem naszej społeczności 

akademickiej. Jednakże przed przedstawieniem pomysłu na funkcjonowanie ACR nie 

skonsultował go Pan z osobami, które mogłyby wyjaśnić i pokazać jak w obiektach w których 

ACR miałby powstać, przebiega proces dydaktyczny. Mam tu na myśli przede wszystkim 

Kierownika Zespołu Krytych Pływalni (ZKP) oraz Kierownika Zakładu Medycyny Fizykalnej 

i Odnowy Biologicznej. Głęboko wierzę, że gdyby tak się stało, przedstawiłby Pan projekt na 

miarę naszych możliwości zgodnie z obietnicą iż: ,,w kampanii wyborczej nie będę licytować 

się na niewykonalne (...) dla Uczelni obietnice". Gdyby Pan konsultował ten projekt 

wiedziałby Pan na przykład, iż kriokomora praktycznie nie nadaje się do udostępnienia jej do 

działań dydaktycznych a tym bardziej komercyjnych ze względu na olbrzymie koszty (o tym 

za chwilę) i małą przepustowość pacjentów, gdyż jest  komorą małą 2 osobową, przeznaczoną 

głównie do badań naukowych i w takim celu była wykorzystywana przez pracowników WRR. 

Wiedziałby Pan, iż zabieg kriokomory jest tylko przygotowaniem do późniejszej kinezyterapii 

lub innych działań terapeutycznych (stosowanie kriokomory wyłącznie do schłodzenia 

organizmu mija się z celem), natomiast w sąsiedztwie pomieszczenia kriokomory nie ma 

większej sali, w której pacjenci mogliby po zabiegu udać się na ćwiczenia.  Co najistotniejsze 

jednak, nie ma miejsca w ZKP, w którym taka sala mogłaby powstać. Funkcjonowanie 

kriokomory  wymaga zakupu ciekłego azotu i stałej dzierżawy zbiornika zewnętrznego, co 

generuje duże koszty. Ponadto realia nie pozwoliłyby także na przeprowadzanie zabiegów na 

dużą skalę ze względu na dojazd, gdyż istniejące drogi wewnątrz AWF pozwalają na dowóz 

ciekłego azotu jedynie małym samochodem dostawczym, natomiast nie pozwalają na dowóz 

dużą cysterną, jak jest to w większości ośrodków, które świadczą podobne usługi na szerszą 

skalę. Zabiegi stosowane w  naszej kriokomorze nie byłyby zatem konkurencyjne w 

porównaniu do podobnych usług  świadczonych w Krakowie.  Ewentualne refundowanie 

zabiegów przez NFZ wydaje się nierealne, gdyż wymagałoby to utworzenia podmiotu 

leczniczego działającego także w godzinach dopołudniowych, co wyłączyłoby prowadzenie 

zajęć dydaktycznych. Gdyby przeprowadził Pan rozmowy z Kierownikiem Zakładu 

Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, dowiedziałby się Pan także o planach  Zakładu 



dotyczących  kriokomory. Zakład planuje jej likwidacje bądź  przekazanie  innym 

jednostkom, ze względu na jej nieprzydatność do celów dydaktycznych i  chęć zaradzenia  

ciasnocie panującej  w salach, w których odbywa się obecnie dydaktyka. Kierownik chce tym 

samym stworzyć możliwość połączenia dwóch pomieszczeń i utworzenia sali niezbędnej dla 

realizacji przedmiotu zawodowego dla studentów Fizjoterapii i Kosmetologii. Jeżeli chodzi o 

pomieszczenia hydroterapii to są one wykorzystywane w 100% stosownie do tematów z 

zakresu hydroterapii, udostępnienie ich ewentualnym podmiotom zewnętrznym napotka 

podobne problemy jak  w przypadku kriokomory. Należy na koniec  podkreślić,  iż 

pomieszczenia Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej (chodzi o  dwie sale z 

kozetkami do terapii manualnej/masażu) w czasie weekendów, czy w godzinach wolnych od 

dydaktyki, są  już wynajmowane podmiotom zewnętrznym.   

 Przypomina Pan Profesor również w odpowiedzi, iż w Zespole Krytych Pływalni 

z powodzeniem funkcjonuje prywatna fizjoterapia. Owszem, ale warto napisać więcej na ten 

temat, żeby nie sprawiać wrażenia, iż działalność tak odbywa się w oparciu o naszą bazę 

dydaktyczną, bo to nieprawda. Gabinety powstały w przyziemiu, w miejscu dawnej szatni, 

zajmują niewielką powierzchnie idealnie przystosowaną do rodzaju pacjentów (głównie 

sportowcy) i działania na niewielką skalę. Jest to przykład bardzo dobrego sposobu 

zagospodarowania miejsca nieprzydatnego do dydaktyki, o niewielkiej powierzchni, która 

powstała bez konieczności jakiegokolwiek finansowego zaangażowania Uczelni. Nie widzę 

tutaj natomiast żadnego porównania sposobu i zakresu funkcjonowania opisanej prywatnej 

fizjoterapii z wizją powstania przychodni obliczonej na przyjmowanie setek pacjentów, 

którzy mają korzystać z obecnej przeciążonej do granic możliwości infrastruktury 

dydaktycznej. 

 Odnośnie odpowiedzi dotyczącej infrastruktury (ogólnie), myślę że reorganizacja 

systemu planowania zajęć i rezerwacji sal uzdrowi sytuację tylko w niewielkim stopniu, w 

myśl przysłowia, że ,,z pustego i Salomon nie naleje". Wiedzą o tym wszyscy nauczyciele 

mojego wydziału, na których co roku spada obowiązek układania harmonogramów dla zajęć z 

przedmiotów zawodowych. Wiedzą także o tym wszyscy nauczyciele i studenci, którzy w 

raportach samooceny wskazują rok po roku na jedno, na ciasnotę sal w  zestawieniu z liczbą 

uczestniczących w zajęciach studentów.  Dziekan w działaniach naprawczych co roku zwraca 

się bez skutku  z prośbą do Władz Uczelni o budowę nowego pawilonu dydaktycznego. Jak to 

się mówi ,,papier wszystko przyjmie" więc w prezentacji można spokojnie snuć wizję 



bezkolizyjnego korzystania z obecnej infrastruktury przez coraz większą liczbę studentów 

(nowe kierunki) oraz coraz większą liczbę podmiotów zewnętrznych (ACR, ACAS). Ja 

jednak zawsze wolę odwoływać się do faktów, a fakty są póki co nieubłagalne. Chciałam też 

zwrócić uwagę, że budowa CLBN w tym projekcie który Pan Profesor przedstawił nie 

zawiera informacji dotyczącej sal dydaktycznych a raczej pracowni badawczych, więc trudno 

na tej  podstawie stwierdzić, iż liczba sal rzeczywiście będzie większa.  

 Chciałam także na koniec wyjaśnić, iż pytając o rozpoznawalność kandydata miałam 

dokładnie na myśli rozpoznawalność kandydata, a nie jak Pan sugeruje rozpoznawalność 

naszej Uczelni. Uczelnia bardzo dobrze sobie radzi z rozpoznawalnością, między innymi 

dzięki Rektorom, którzy potrafili świetnie wykorzystywać swoją rozpoznawalność dla jej 

dobra. Bez tego trudno rozwijać jak Pan Profesor pisze ,,liczne inwestycje, wzmacniać markę 

jaką jest AWF w Krakowie oraz zwiększać wsparcie najlepszych sportowców, studentów 

naszej Akademii". Dlatego uważam, iż pytanie to pozostaje na razie bez odpowiedzi.  

Z wyrazami szacunku dr Dorota Gazurek 

 

 


