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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,
w tym roku akademickim żegnamy się z Wami ina-
czej niż dotychczas – nie tylko później niż zwykle, 
kiedy większość z nas ma już za sobą letnią sesję 
egzaminacyjną, ale też jedynie wydaniem elektro-
nicznym naszego czasopisma.
Choć pogoda bywa kapryśna, wakacje już się za-
częły i mamy nadzieję, że mimo nietypowej sytuacji 
będziemy mogli cieszyć się nimi w  pełni. Zapra-
szamy więc do lektury kilku artykułów, które w tych 
trudnych czasach pozytywnie Was nastroją, a może 
nawet zainspirują. Wspominamy między innymi 
o  tym, jak bezpiecznie podróżować lub pracować 
nad sylwetką oraz jak chronić się przed kleszczami. 
Pokazujemy też, że nawet izolacja ma swoje dobre 
strony i  zachęcamy do odkrycia, z  jakim hasłem 
wiąże się wzór na okładce. Nie mogliśmy nie wspo-
mnieć również o  edukacji i  zdalnym nauczaniu, 
ponadto zachęcamy do zapoznania się z wynikami 
badania emocji przedszkolaków oraz niecodzien-
nymi formami terapii – między innymi arteterapią, 
sylwoterapią (drzewolecznictwem) i  alpakoterapią. 
Tradycyjnie czekają też na Was rozrywka, horoskop, 
kolejne zagadnienia z zakresu kryminologii i krymi-
nalistyki oraz garść nowinek kulturalnych.
Na koniec życzymy Wam udanych wakacji, żebyśmy 
mogli spotkać się w październiku – miejmy nadzie-
ję, że już na Uczelni – wypoczęci i szczęśliwi!

Angelika Gieniec
Redaktor naczelna 
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Szymon Łucyków. Student fi lologii 
polskiej. Piszę o sprawach ważnych 
dla mnie, niekoniecznie bardzo 
absorbujących! Stawiam na kultu-
ralne działania, bo w nich nie gubię 
się tak łatwo, jak gdzie indziej.

Ad Astra nr 82 (sierpień 2020)Wywiad

Czy sztuka ma moc uzdrawiania?
Rozmowa z  Joanną Łukasik – prezesem Polskiej Fundacji Kultury i  Rozwoju (PFKiR) 
z siedzibą w Tarnowie

Czym zajmuje się powołana przez Panią Funda-
cja?

Fundacja powstała, aby nieść kulturę wszę-
dzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Jestem mu-
zykiem koncertującym od ponad 20 lat po całej 
Polsce i Europie. Różne doświadczenia pozwo-
liły mi dostrzec ogromne potrzeby kulturalne 
wielu środowisk, ale też dały duże możliwości 
niesienia im pomocy. Oczywiście nasza obec-
ność uzupełnia w  jakimś stopniu ofertę wielu 
wspaniałych instytucji oraz organizacji. Można 
nawet powiedzieć, że nadajemy na trochę in-
nych, niż inni, falach, które znajdują coraz szer-
sze grono zadowolonych odbiorców. Fundacja 
istnieje już dwa lata i przez ten czas wypracowa-
liśmy trzy fi lary działalności naszej organizacji, 
którymi są: kultura i sztuka, edukacja oraz arte-
terapia – terapia sztuką.

Na czym polega arteterapia? 
Od Starożytności wiadomo, że sztuka od-

grywa ważną rolę w  oddziaływaniu na stan 
emocjonalny człowieka. Arteterapia jest meto-
dą wspierania rozwoju człowieka, pozwalającą 
na swobodę wyrażania siebie z wykorzystaniem 
wielu różnych technik i dziedzin artystycznych, 
takich jak muzyka, plastyka, literatura, ruch 
taneczny, formy teatralne, fotografi a i  inne. To 
wszystko przy wsparciu wykwalifi kowanego te-
rapeuty.

Uczestnictwo w  zajęciach arteterapii wzbo-
gaca każdego człowieka o  szereg nowych do-
świadczeń, wspaniale kształtuje jego wyobraźnię, 
funkcje poznawcze i niezwykle pozytywnie wpły-
wa na sferę emocji.

Arteterapia to głównie warsztaty. W  Tarno-
wie jesteśmy jedyną organizacją, która profesjo-
nalnie się nią zajmuje.

Ostatnio utworzyliście Klub Artystyczny w cen-
trum Tarnowa. Skąd pomysł na to miejsce?

Fundacja działa głównie „eksportowo” na 
terenie całej Polski poprzez organizację rozma-
itych wydarzeń artystycznych, a  my chcieliśmy 
stworzyć stałą propozycję kulturalną dla naszej 
małej ojczyzny, jaką jest Tarnów. Tutaj się wy-
chowałam i  uważam, że Polski Biegun Ciepła 
to miasto, które ma wspaniałą historię, nie za-
wsze zresztą dobrze znaną mieszkańcom, i  wi-
dzę w nim ogromny potencjał. Lubię to miejsce 
i chciałabym po latach wojażowania po świecie 
troszkę tu pomieszkać i pooddychać nim. Stwo-
rzony przez nas Klub Artystyczny jest miejscem 
twórczych spotkań w  kameralnym gronie, któ-
rego celem jest, aby w przytulnej atmosferze wy-
mieniać myśli i poszerzać horyzonty.

Co będzie się składać na repertuar Klubu Arty-
stycznego?

Idziemy dwoma ścieżkami. Pierwsza z nich 
to promocja dóbr lokalnych z Tarnowa i ziemi 
tarnowskiej. Chcemy tworzyć przestrzeń dla 
prezentacji i rozwoju lokalnych artystów z róż-
nych dziedzin sztuki, ale także dla wielu wybit-
nych fachowców, przede wszystkim pasjonatów, 
którzy nadają rytm naszym czasom i rzeczywi-
stości. Druga ścieżka to zapraszanie do Tarnowa 
artystów i twórców z różnych regionów Polski, 
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aby odbiorcy mogli w  kameralnej atmosferze 
spędzać z  nimi czas, poznawać ich twórczość 
i dyskutować z nimi, choćby i do białego rana.

Kto może być uczestnikiem wydarzeń w Klubie 
Artystycznym?

Uczestnikiem wydarzeń może być każdy 
człowiek ciekawy świata i z otwartym umysłem. 
Wiek nie ma tutaj znaczenia. Pragniemy stwo-
rzyć u nas przestrzeń do kreatywnego przeżywa-
nia sztuki – proponowane przez nas wydarzenia 
artystyczno-kulturalne są pretekstem do spoty-
kania się w gronie ludzi ciekawych świata, pasjo-
natów z towarzyszeniem inspirujących dialogów 
i otwartych dyskusji.

Kilka faktów o arteterapii
💛 Udział w zajęciach opiera się na dobrowol-

ności i spontaniczności.

💛 Warsztaty odbywają się w różnych grupach 
wiekowych: dzieci młodsze, dzieci starsze, 
młodzież, dorośli.

💛 Każda grupa warsztatowa liczy od 8 do 10 
osób.

💛 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w go-
dzinach popołudniowych i trwają 90 minut.

💛 Formy i metody pracy dostosowane są do in-
dywidualnych potrzeb uczestników.

💛 Warto mieć wygodny strój – przydaje się 
w tańcu, malowaniu, tworzeniu masek.

💛 Wszystkie materiały są zapewnione przez 
prowadzącego.

💛 Ważna jest systematyczność.

Metody arteterapii PFKiR
💛 Muzykoterapia – najistotniejsza i jednocze-

śnie jedna z  najstarszych form arteterapii. 
Wspólnie pracujemy z dźwiękami, aby uzy-
skać zamierzone indywidualne rezultaty: 
wyciszenie, odzyskanie równowagi emo-
cjonalnej, poczucie harmonii ze sobą oraz 
z otaczającą rzeczywistością.

💛 Choreoterapia – od pradziejów człowiek 
swoje emocje wyrażał przede wszystkim 
poprzez ruch w rytm bębnów. Narzędziem 
warsztatów jest nasz ruch: w rytmie muzyki 
lub poza nim.

💛 Biblioterapia – podczas zajęć wykorzystuje-
my literaturę: od bajek dla najmłodszych po 
znane i  mniej znane teksty literackie, któ-
re wspierają nas w  równoważeniu naszych 
emocji.

💛 Chromoterapia – nadajemy kolorów życiu 
w zgodzie z indywidualnymi emocjonalny-
mi potrzebami każdego z nas.

💛 Drama – terapeutyczne elementy teatru 
w  kreowaniu osobowości, uwalnianiu wła-
snych problemów oraz pragnień.

💛 Terapia plastyką – wszelkie formy kontro-
lowanej aktywności plastycznej sprzyjają 
uwolnieniu naszej podświadomości.

Ad Astra nr 82 (sierpień 2020) Wywiad

Źródło: FB PFKiR
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Recenzja Ad Astra nr 82 (sierpień 2020)

Mała recenzja z Najmniejszej Sceny Świata

Szpetni i bardzo ładne piosenki
W recitalu z ulubionymi piosenkami Dawida Mika (wokal) i Filipa Kota (pianino), czyli 
artystów z duetu Szpetni, młodzi twórcy ukazują widzom Najmniejszej Sceny Świata in-
strumentalne i słowne zakamarki piosenki aktorskiej.

Szpetni to duet, który od ośmiu lat tworzą 
młodzi tarnowianie. Ich miłością są dźwięki, 
a  w  szczególności warstwa tekstowa piosenek, 
stąd ich wybór, aby rozmawiać z widzem za po-
średnictwem niełatwego gatunku muzycznego, 
jakim jest piosenka aktorska. W swoim bogatym 
repertuarze Dawid i Filip zebrali ponad 250 pio-
senek, a podczas recitalu na Najmniejszej Scenie 
Świata widzowie mieli możliwość usłyszenia kil-
kunastu z nich. W programie koncertu znalazły 
się utwory bardzo różne – niektóre z nich wywo-
ływały salwę śmiechu, spowodowaną niewybred-
nymi tekstami piosenek i charakterystyczną grą 
aktorską ulubieńca publiczności, Dawida. Nie 
brakło również miejsca na spokojniejsze piosen-
ki z  refleksyjnym wydźwiękiem, które sprawiły, 
że u niejednego widza zakręciła się łezka w oku. 

Warto wymienić chociażby Modlitwę Bułata 
Okudżawy – filozoficzną i  przejmująco głęboką 
– niezwykle ciekawie zinterpretowaną przez tar-
nowskich artystów.

Długi staż na scenie i  sympatia mieszkań-
ców Tarnowa do Dawida i Filipa przyczyniły się 
do tego, że widownia Najmniejszej Sceny Świata 
wypełniona była do ostatniego miejsca. Z  pew-
nością nie był to ostatni koncert Szpetni i  bar-
dzo ładne piosenki, bo twórcy Sceny planują, aby 
wszedł on do stałego repertuaru.

Bądźcie na bieżąco. Śledźcie fanpage:
Facebook: Najmniejsza Scena Świata
Instagram: najmniejszascenaswiata

Szymon Łucyków
Tekst powstał dzięki współpracy czasopisma 

„Ad Astra” z Najmniejszą Sceną Świata

Fot. Artur Wzorek
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Ad Astra nr 82 (sierpień 2020) Felieton

Panoptikum emocji przedszkolaków
Emocja – co to właściwie jest? Pomijając fakt, że słowo to bywa nadużywane, niemożliwe 
okazuje się podanie jego jednoznacznej defi nicji. Najważniejsza wydaje się jednak goto-
wość do działania. W emocjach jest coś stałego, niezmiennego dla wszystkich ludzi, po-
nieważ takie stany jak radość, smutek, strach itp. są doświadczane w niemalże identyczny 
sposób. Z zasady emocja coś pokazuje albo na coś wskazuje. A więc ma bardziej charakter 
komunikacyjny i społeczny niż biologiczny. Mając ogólny zarys pojęcia emocji, odnoszący 
się do ludzi w ogóle, przejdźmy do sedna. Dziecko – istota niesamowita, najsympatycz-
niejszy początek człowieka, od którego my dorośli możemy się uczyć. Czego? „[...] trzech 
rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił 
– tego, czego pragnie” – Paulo Coelho.

Agata Curyło. 
Studentka pedagogiki. 

Okres przedszkolny jest najbardziej gwał-
townym okresem w dojrzewaniu emocjonalnym. 
W  tym czasie dziecko bardzo dobrze rozumie 
emocje swoje i innych, potrafi  je też odpowiednio 
wyrażać. Pokażę to na przykładzie badań, które 
przeprowadziłam, ale o tym w dalszej części...

Dzieci przedszkolne, a więc dzieci pomiędzy 
4. a 6. rokiem życia, posiadają różne umiejętno-
ści, na przykład zaradcze, dzięki czemu mogą 
manipulować uczuciami innych oraz wpływać na 
ich zachowanie. Często wykorzystują je podczas 
zabawy, gdyż są w  stanie dokładnie określić, co 
może zrobić i jak zareagować kompan.

Wszystkie dzieci są takie same? Oczywiście, 
że nie. Do różnic indywidualnych zaliczamy spo-
sób wychowania i związane z tym doświadczenia 
życiowe dziecka oraz cechy wrodzone, np. tempe-
rament. Dlatego tak istotne są odpowiednie rela-
cje dziecka z rodzicami, nauczycielami i wycho-
wawcami, a emocje są podstawowym budulcem 
tych relacji. Kilkulatek uczy się zasad właściwego 
postępowania, buduje i kształtuje świat własnych 
wartości, które później będą dla niego ważne na 
wszystkich etapach życia. Znaczącymi emocjami 
dla dzieci 4- i 5-letnich są te związane z ocenia-
niem cech charakteru innych osób. Emocje ta-
kie nazywamy społecznymi i zaliczamy do nich: 

obniżone poczucie bezpieczeństwa, poniżenie, 
poczucie winy. Z kolei u dzieci 6-letnich pojawia 
się zdolność pojmowania emocji konfl iktowych, 
a co za tym idzie, rzadziej pojawiają się wybuchy 
złości. Do tego dziecko wie, co to duma, zazdrość, 
cierpienie, rozpacz, kompromitacja, zna i  rozu-
mie odczucia związane z nimi.

Choć zapewne nie zawsze tak jest, gdyż pro-
blemów natury pedagogicznej i  psychologicz-
nej nie brakuje, to przedszkolak działa zgodnie 
z  oczekiwaniami dorosłych, dostosowuje się do 
poleceń, wykazuje się samokontrolą w działaniu 
i wyrażanych emocjach. Widoczny jest też w tym 
okresie rozwój prospołecznych zachowań, takich 
jak dzielenie się, pomaganie innym, współpraca. 
Dzięki lepszemu rozumieniu języka dziecko po-
trafi  empatyzować z ludźmi, których nie zna. Ma-
luchy dostrzegają sytuacje, kiedy mogą pomóc 
innym, choć często, z uwagi na młody wiek, jest 
to pomoc nieudolna, ale już dzieci 3- lub 4-letnie 
zwracają uwagę na zmartwienia swoich koleża-
nek i kolegów. Nieco starsze potrafi ą utożsamiać 
się z fi kcyjnymi postaciami, bohaterami kreskó-
wek, z którymi wspólnie przeżywają emocje.
„Kryzys szóstego, siódmego roku życia”

Dziecko musi przejść długą i  trudną drogę 
nauki o  emocjach. Szczególnie między przed-
szkolakami wzmagają się konfl ikty. Do 6 r.ż. 
dziecko charakteryzuje się gwałtownością uczuć, 
jest wybuchowe, a wszystkie emocje wyzwala na 
zewnątrz. Dzieci nie potrafi ą ukrywać emocji, 
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zachowują się nieadekwatnie do swojego wieku. 
Jaka jest tego przyczyna? To niezgodność wy-
magań. W  pierwszym przypadku rodzice i  wy-
chowawcy oczekują, że dziecko będzie łagodne 
i posłuszne, a z drugiej strony spodziewają się od 
niego większej, codziennej samodzielności i spry-
tu. Dziecko jest przesilone emocjonalnie, stąd te 
negatywne zachowania. Konflikty zdarzają się 
wszędzie, w domu i w przedszkolu. Warto wspie-
rać dzieci w umiejętności rozumienia uczuć, gdyż 
da im to gwarancję budowania właściwych, głę-
bokich relacji z  rówieśnikami i  rodziną, a  także 
nauczy właściwej kontroli emocji, przez co z kolei 
dziecko będzie wzrastało w poczuciu bezpieczeń-
stwa i stawało się empatycznym, dojrzałym emo-
cjonalnie człowiekiem.
„Rzuć kostką i powiedz: Jestem (szczęśliwa), 
gdy…”

W badaniu, o którym wspominałam na po-
czątku, postawiłam hipotezę, że dzieci (6-letnie) 
będą poprawnie nazywały i  rozumiały poszcze-
gólne emocje. Ku mojej radości tak właśnie było… 
Dzieci rzucały sześcienną kostką z  papieru. Na 
każdej stronie kostki był obrazek ilustrujący wy-
brane uczucia. Po każdym rzucie dzieci odgrywały 
i nazywały zobrazowane na kostce uczucie i koń-
czyły zdanie (jak w podtytule). Najczęstsze odpo-
wiedzi, jakie się pojawiały, to na przykład: „Jestem 
zmartwiony, gdy koledzy zabierają mi zabawkę” 
albo „Jestem szczęśliwa, gdy gram z  rodzicami 
w  grę”. Dzieci wykazały się naprawdę wysokim 
stopniem dojrzałości emocjonalnej. Zaryzykowa-
łabym stwierdzenie, że dzięki rozumieniu emocji 
wiedzą, co się z nimi dzieje, a to jest niewątpliwie 
zasługa ich rodziców i wychowawców.

Czy uczucia mają swoje barwy?
Kolory wywierają silny wpływ na podświa-

domość i emocje. Jest to związane właśnie z psy-
chologią koloru. W wynikach kolejnego badania, 
w którym zadaniem każdego dziecka było przypi-
sanie dowolnego koloru poszczególnym stanom 
emocjonalnym, widoczna była duża rozbieżność. 
Wpływ każdego koloru jest zależny od osobistych 
doświadczeń i  przeżyć. Fakt, że to, z  jaką emo-
cją dziecko skojarzyło dany kolor i  go wybrało, 
może być spowodowane różnicami środowisko-
wymi, na przykład kulturą, w której dorasta (ba-
danie pokazało różnice zwłaszcza w odniesieniu 
do płci) i rozwija się dziecko, sposobami wycho-
wawczymi rodziców dziecka, a  także poziomem 
rozwoju umysłowego dziecka.

Otoczenie, w  którym przebywa dziecko, 
ma niebagatelny wpływ na kształtowanie się 
jego wartości i postaw oraz sposobów reagowa-
nia emocjonalnego. Niezbędne w  rozwoju jest 
zaznajomienie dzieci z  każdym kolorem i  jego 
symboliką. Można to zrobić na kredkach, pi-
sakach, czy nawet opisując kolorowego misia 
bądź lalkę.

Ogólnie rzecz biorąc, dzieci lubią rysować. 
Od ich najmłodszych lat uczymy je różnych 
podstawowych technik malarskich. Mają swoje 
ulubione kolory i takie, których nigdy nie wyko-
rzystują. Używanie kolorów w  wielu aspektach 
życia ukazuje nasze potrzeby i  pragnienia. Stąd 
uwrażliwienie dzieci na kolorystykę otaczającego 
świata zaowocuje u nich większą akceptacją śro-
dowiska ich życia i poszerzy wiedzę artystyczną 
oraz pobudzi kreatywność.

W okresie przedszkolnym wszystkie emocje 
dziecka są ważne, ponieważ każda z  nich uczy 
je czegoś nowego. Emocje pozytywne motywują 
do działania, a  negatywne stanowią coś w  ro-
dzaju mechanizmu obronnego. Na koniec pod-
dajmy osobistej refleksji słowa wybitnego peda-
goga, Janusza Korczaka: „W  teorii wychowania 
zapominamy, że winniśmy uczyć dziecko nie 
tylko cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo, 
nie tylko kochać, ale i nienawidzić, nie tylko sza-
nować, ale i pogardzać, nie tylko godzić się, ale 
i oburzać, nie tylko ulegać, ale i buntować się”.
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Nietypowe terapie
Fizjoterapia jest dziedziną medycyny zajmującą się pracą z ludźmi z różnymi schorzeniami. 
Pomaga wrócić do sprawności bądź poprawić jakość życia ludzi. Składa się z różnych dzie-
dzin – od masażu, przez kinezyterapię, terapię manualną, po balneoklimatologię. Jedną 
z  dziedzin fizjoterapii jest terapia zajęciowa (ergoterapia). Jest to tzw. zespół określonych 
czynności o charakterze zajęć fizycznych oraz umysłowych, mających na celu przywrócenie 
choremu zarówno sprawności fizycznej, jak i psychicznej. Dzięki ćwiczeniom ruchowym, 
a także artystycznym i  integracyjnym, osoby niepełnosprawne mogą poprawić sprawność 
ruchową oraz udoskonalić umiejętność radzenia sobie w  społeczeństwie, a  także w  sytu-
acjach izolacji. Ponadto terapia zajęciowa pomaga wzmocnić lub też utworzyć u  chorego 
poczucie własnej wartości oraz zmniejszyć poczucie bezczynności i beznadziei. Terapia za-
jęciowa prowadzona jest w ośrodkach oraz centrach rehabilitacyjnych, w domach spokojnej 
starości, ale też w zakładach psychiatrycznych, przedszkolach i szkołach z oddziałami inte-
gracyjnymi, w więzieniach i wielu innych placówkach tego typu.

Terapia zajęciowa ma wiele różnych rodza-
jów oraz stosowanych metod. Do najbardziej 
znanych należą: arteterapia – terapia wykorzy-

stująca sztukę, choreoterapia, w  której najważ-
niejszą rolę odgrywają ruch oraz taniec, muzy-
koterapia oraz poezjoterapia. Do mniej znanych, 
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ale również bardzo ważnych form terapii, należy 
talasoterapia, w której zastosowanie znajdują spa-
cery brzegiem morza. Możemy tu zauważyć tak-
że elementy muzykoterapii (szum morza, śpiew 
ptaków). W biblioterapii stosuje się różnego ro-
dzaju prace z książkami. Może to być nawet samo 
dotykanie książki, czyli tzw. identyfikacje, kiedy 
uczestnicząca w  zajęciach osoba ogląda książ-
ki oraz ocenia ich ciężkość. Następnym etapem 
jest korygacja, kiedy terapeuta za pomocą książ-
ki chce uzyskać u  innych osób uczestniczących 
w zajęciach zmiany zarówno w postawie, jak i za-
chowaniu. Innymi ciekawymi formami terapii 
zajęciowej są chociażby socjoterapia, chromote-
rapia (nazywana też koloroterapią), a  także syl-
woterapia, inaczej drzewolecznictwo.

Sylwoterapię stosowali już starożytni Grecy, 
a  także Słowianie. Terapia ta polega na przeby-
waniu pośród drzew oraz krzewów, dotykaniu 
ich różnymi częściami ciała, np. bosymi stopami 
bądź czołem, a  nawet przytulaniu. Jej efektyw-
ność opiera się głównie na działaniu terapeu-
tycznym wydzielanych przez drzewa substancji 
leczniczych, które działają kojąco między innymi 
na układ nerwowy człowieka. Terapia ta buduje 
nie tylko szacunek dla siebie oraz natury, ale tak-
że zaufanie. Przy tym zmniejsza niepokój i uczy 
radzić sobie z  gniewem. W  drzewolecznictwie 
ważne jest staranne dobieranie drzew. Obiekt te-
rapii wybiera się, mając na uwadze działanie lecz-
nicze poszczególnych drzew, np. jesion uspokaja 
oraz pomaga zwalczyć stres, lipa wycisza oraz 
przywraca równowagę, modrzew dodaje energii 
i  zwiększa wytrwałość, sosna zaś ma działanie 
przeciwdepresyjne. Sylwoterapia cieszy się szcze-
gólną popularnością w Japonii, jednakże w Polsce 
także zdobywa coraz większe uznanie. Znana jest 
między innymi krakowska akcja Lasy dla życia, 
odbywająca się co roku właśnie w  krakowskich 
lasach.

Istnieje też alpakoterapia, czyli terapia w to-
warzystwie niezwykle przyjaznych alpak, które 
przyjechały do Polski z  Ameryki Południowej. 
Są to zwierzęta stadne i  trawożerne. Uwielbiają 
marchewkę.

Alpakoterapia to jedna z  dziedzin zootera-
pii – polega na współpracy terapeuty, pacjenta 
i zwierząt. Mimo że w Polsce pojawiła się niedaw-
no, staje się coraz popularniejsza.

Co sprawia, że alpaki są wyjątkowe? To 
zwierzęta niezwykle towarzyskie, uwielbiają lu-
dzi. Ich dotyk wywołuje wydzielanie endorfin 
– hormonów szczęścia, które uspokajają, powo-
dują rozluźnienie i  łagodzą zaburzenia lękowe. 
Terapia przyczynia się do normalizacji napięcia 
mięśniowego, rozwija zmysły, jest kluczem do 
pewności siebie, buduje poczucie własnej war-
tości, poprawia koncentrację i  proces zapamię-
tywania, rozwija komunikację interpersonalną. 
„Żywe maskotki” są niezwykle inteligentne, cie-
kawe otoczenia i – co istotne w terapii – szybko 
się uczą. Cechuje je łagodna natura i spokój. Na 
uwagę zasługuje ich miękkie i grube futro, które 
jest hipoalergiczne, dzięki czemu jest przyjazne 
dla alergików. Nie sposób przejść bez uśmiechu, 
gdy zobaczysz alpakę.

Z alpakoterapii może skorzystać każdy z nas, 
ale proponowana jest zwłaszcza osobom z  za-
burzeniami rozwoju, np. autyzmem, zespołem 
Aspergera lub Downa, z upośledzeniem umysło-
wym, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 
z dziecięcym porażeniem, a także osobom prze-
żywającym załamanie nerwowe.

Agnieszka Kijak, Sylwia Marek
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Sytuacja, w  jakiej wszyscy się znaleźliśmy, 
zdecydowanie nas zaskoczyła, niełatwo przyszło 
więc odnaleźć się w  nowej, innej (może trochę 
dziwnej?) rzeczywistości. Oczywistym jest, że 
nie każdy z nas umiał z dnia na dzień przystoso-
wać się do pracy lub nauki w domu, kiedy jedyną 
rozrywką stała się podróż do lodówki. W  kon-
sekwencji spanikowane tłumy ludzi rzuciły się 
w  marcu, aby splądrować półki sklepowe. A  za 
kilka dni, ze stresu czy z nudów, połowa zapasów 
i tak już gdzieś zniknęła.

Zbyt częste sprawdzanie, czy światło w  lo-
dówce nadal działa, nie było jednakże regułą. 
W  odmętach Internetu, gdzieś pomiędzy seria-
lem, lekcją online a  przeglądaniem Facebooka, 
można było znaleźć motywacyjne zdjęcia, relacje 
czy też gotowe filmy w serwisach, zachęcające do 
domowej aktywności i ćwiczeń. Siłownie zostały 
zamknięte, ale wrodzona potrzeba ruchu zosta-
ła i uparcie dawała się we znaki. A przecież nie 
trzeba wiele sprzętu, żeby się poruszać – specjali-

FelietonAd Astra nr 82 (sierpień 2020)

(Nie)aktywna kwarantanna

Mija kolejny miesiąc bardzo trudnej sytuacji, przed jaką postawił nas współczesny świat. 
Chociaż ograniczenia i  wytyczne dotyczące izolacji powoli stają się mniej restrykcyjne, 
to miesiące zdalnej pracy czy studiowania już zbierają swoje żniwo, przynosząc nie tylko 
zmiany w naszej psychice, ale i w ciele. Wydawało się, że tegoroczne wakacje nie odbędą się 
wcale, ale pory roku żyją własnym życiem. I chociaż ludzie zatrzymali się na chwilę w swo-
ich domach, matka natura nie zwalnia tempa i już zaczyna serwować wysokie temperatu-
ry, skłaniające do zrzucenia grubych kurtek, a plaże i okoliczne miejsca wypoczynku nad 
wodą zaczynają się zapełniać (miejmy nadzieję, że w rozsądnej odległości międzyludzkiej). 
Przyjdzie nam teraz zastanowić się – czy dobrze wykorzystaliśmy czas spędzony w domu?

styczne akcesoria zawsze można zastąpić butelką 
wody, kijem od miotły czy tanimi, łatwo dostęp-
nymi taśmami do ćwiczeń (zdarzały się przypad-
ki dźwigania łóżka – to już na własną odpowie-
dzialność).

Patrząc na powyższe przykłady można dojść 
do wniosku, że ludzie uciekali się do skrajnych 
rozwiązań. Co można powiedzieć o tym z punk-
tu widzenia fizjoterapii? I jedno, i drugie wyjście 
może okazać się niekorzystne. Zacznijmy jednak 
od szeregu pozytywnych konsekwencji tego dru-
giego – ruchu. Od dawna wiadomo, że aktywność 
fizyczna działa korzystnie nie tylko na ciało, ale 
też na duszę (i  potwierdzają to badania nie tyl-
ko amerykańskich naukowców). Zwłaszcza w tak 
stresujących czasach ważne jest, aby umieć radzić 
sobie z  negatywnymi emocjami, i  sport właśnie 
przychodzi tu z pomocą. Nie tylko ten zaawanso-
wany, ale i amatorski, zaczynając nawet od zwy-
kłego spaceru, który świetnie działa na zdrowie, 
odporność oraz samopoczucie. Istotnie budujące 
jest to, że wzrasta świadomość społeczeństwa, jak 
niezwykle niezdrowa dla człowieka, jego postawy 
i sprawności jest ciągła pozycja siedząca. Rozwią-
zanie wydaje się być dziecinnie proste – wystar-
czy wstać. Czy na pewno?

W serwisach aż roi się od gotowych planów, 
ćwiczeń czy rozpoczynających się wraz z począt-
kiem kwarantanny – wyzwań 30-dniowych. Fakt, 
że lato mamy już za rogiem, nie powinien nas 
zniechęcać, a wręcz motywować, a  jeśli podczas 
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izolacji należeliśmy do grupy wyjadającej zapasy, 
niech obca będzie nam myśl, że zmarnowaliśmy 
czas i nie ma już dla nas szansy. Nigdy nie jest za 
późno, aby zmienić swoje nawyki, a social media 
(ale z głową!) mogą być drogowskazem, od czego 
zacząć, gdy jesteśmy laikami w temacie ćwiczeń.

Niestety, jak każda treść zamieszczona w sie-
ci, tak i te popularne plany treningowe wysporto-
wanych influencerów wymagają weryfikacji. Nie 
każde ćwiczenie jest dobre dla naszego kręgosłu-
pa, stawów, a obietnica spalenia 500 kcal nie jest 
w tym wszystkim najważniejsza. Nawet najlepszy 
ruch wykonany niepoprawnie może przynieść 
więcej szkód niż korzyści. Bolące kolana i stopy 
w konfrontacji z podskokami i pajacykami, nad-
wyrężony bark i  przenikliwy ból w  dole pleców 
zamiast pięknej talii i  szczupłych ud, a  przecież 
nie to było nam obiecywane. I  ciągłe niezado-
wolenie, bo nie możemy nadążyć za panią na 
ekranie. Komu więc ufać? Sprawdźmy, czy osoba, 
z którą chcemy ćwiczyć, naprawdę ma doświad-
czenie w prowadzeniu zajęć i, przede wszystkim, 
czy dysponuje odpowiednią wiedzą z  zakresu 
poprawnej techniki ćwiczeń. Prześledźmy ukoń-
czone przez nią kursy, sprawdźmy wykształcenie. 
Możemy też na początek skorzystać z oferty tre-

nerów personalnych, którym zdalna praca nie jest 
straszna i dokładają wszelkich starań, aby wytłu-
maczyć, zademonstrować i  kontrolować swoich 
podopiecznych nawet na odległość. Z pewnością 
pod ich okiem pojmiemy podstawy, wykluczymy 
błędy i zapłoniemy miłością do aktywności, która 
przyniesie korzyści na wielu płaszczyznach na-
szego życia. Znając poprawną technikę i pamię-
tając o  niej podczas treningu, możemy czerpać 
pomysły z wielu źródeł i próbować przeróżnych 
modyfikacji ćwiczeń.

Jak w każdej sytuacji, tak i w kwestii aktyw-
ności fizycznej nie można popadać w skrajności. 
Źle dawkowany wysiłek, nieumiejętnie wykony-
wane ćwiczenia czy przesadne obciążenie mogą 
przyczynić się do wielu problemów w  obszarze 
naszego ciała. Nie zawsze podążanie za gwiazda-
mi Internetu przynosi oczekiwane rezultaty i jest 
dla nas korzystne. Musimy pamiętać, aby rozważ-
nie podchodzić do informacji w  mediach – nie 
każde są złe, mogą być przecież świetnym moto-
rem i zapalnikiem do działania, ale inne z kolei 
mogą przyczynić się do kontuzji. Z kolei całkowi-
ty brak ruchu może mieć poważne konsekwencje 
dla naszego zdrowia, fizycznego i psychicznego.

Anna Kocik
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Tekst na pokrzepienie ducha

Kiedy w prywatnych mediach społecznościowych zuchwale poprosiłem znajomych o po-
dzielenie się pozytywami, które wynikły pośrednio lub bezpośrednio z izolacji, nie oczeki-
wałem wielu odpowiedzi. I wielu zresztą nie otrzymałem. Jednak materiał, od którego się 
odbijam, pokazuje dość zróżnicowane spektrum, co mnie cieszy i jest (dla mnie) kolejną 
cegiełką do próby zrozumienia charakterów. Odpowiedzi podpisuję anonimowo lub pół
-anonimowo, kolejność przypadkowa, ale kontynuując wstęp – zaczynam od siebie.

Kamil Żurek. Student wzornic-
twa. Interesuję się rzeczami, cza-
sem nawet robię rzeczy. Motto: 
„Żurek, ogórek, kiełbasa i sznu-
rek”.

Izolacja udowodniła, że masa wydawnictw 
edukacyjnych, kulturalnych czy z  pogranicza 
sztuki i  projektowania wcale nie musi się ku-
rzyć na serwerach, a  może zostać udostępniona 
publicznie i  za darmo. Super sprawa! Zwłaszcza 
studentom Wydziału Sztuki polecam akcję STGU 
#uwalniamypublikacje i  organizowane przez to 
stowarzyszenie czwartkowe branżowe rozmo-
wy online. Nie mogę nie wspomnieć o  Mistrzu 
Makłowiczu, który odnalazł się na platformie 
YouTube i  w  legendarnym stylu przybliża nam 
świat kulinariów (tak naprawdę to nie tylko).

Realnie aktywizujących inicjatyw było sporo 
– ja wziąłem udział w  wydarzeniu Grupy Grafi -
ków Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w  Krakowie Stay Positive. Znaki na lepszy czas, 
które polegało na zaprojektowaniu piktogramów 
w odpowiedzi na otrzymane hasła. Odbył się na-
wet wernisaż w VR. Interpretację hasła „wirtualna 
bliskość” można zaobserwować na okładce (osta-
tecznie nie wysłałem tego do Krakowa), a ten arty-
kuł ilustruje znak „poznajmy się na nowo”.

Pozytywnie mnie zaskoczyło, że ludzie jed-
nak potrzebują rozmów, nawet jeśli dużo się nie 
dzieje, a  spotkania towarzyskie zwolniły i  pro-
dukcja nowinek została wstrzymana; te memy 
o  godzinach na wideokonferencjach nie wzięły 
się z  niczego. I  to chyba najważniejsze – żadne 
internetowe wydarzenia i  materiały nie zastąpią 
relacji.
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Lukas R.
Ja w te dwa tygodnie, kiedy byłem zamknięty, 

nauczyłem się robić biżuterię chainmaille dzięki 
YouTube i przez fakt, że nie mogłem wychodzić.

Paweł C.
- Praca z  domu, większa produktywność 

i brak marnowania czasu na dojazdy,
- czas na otwarcie własnego biznesu,
- przymus planowania całego dnia i wyzna-

czania czasu na przerwy,
- oszczędności – brak knajp, pieniądze 

oszczędzone na paliwie, biletach i ubraniach,
- poprawienie wystroju mieszkania, zakup 

nowych mebli.

Szymon Ł.
Kwarantanna była czasem na nadrobienie 

zaległości, zarówno jeżeli chodzi o obowiązki na 
studiach (pisanie pracy dyplomowej), jak i zajęcia 
związane z kulturą (filmy, seriale, książki).

Alicja S.
Mój pozytyw kwarantanny jest taki, że mia-

łam czas nauczyć psy sztuczek.

Marcelina K.
Poznałam super człowieka. I  w  sumie bar-

dziej polubiłam siebie.

Ania K.
Co mi dała kwarantanna? Odnalezienie we-

wnętrznego spokoju. Uporządkowałam swój 
system wartości. Dzięki temu nauczyłam się, jak 
codziennie być wdzięczną (chodzi o małe rzeczy, 
a  nie tylko te wielkie). Mam dużo więcej luzu 
i  spokoju. To brzmi paradoksalnie, że podczas 
„apokalipsy” odnalazłam spokój, ale cieszę się, że 
w ogóle było to możliwe.

Angelika G.
Kwarantanna pozwoliła mi zwolnić na chwilę 

i na spokojnie połączyć obowiązki z innymi zaję-
ciami i zainteresowaniami. Poza rozwijaniem sta-
rych hobby, udało mi się znaleźć nowe, na przy-

kład hodowlę nietypowych (w tym drapieżnych) 
roślin. Dzięki tym ostatnim miesiącom nabrałam 
też przekonania, że nawet najlepsze rozwiązania 
technologiczne nie zastąpią kontaktów na żywo.

S. P.
Może to się po prostu zbiegło w czasie, ale na 

początku pandemii życie pie***nęło mnie w łeb. 
Miałam tydzień bycia nietrzeźwą, podczas które-
go uświadomiłam sobie wiele rzeczy. Dobrze, że 
przez dwa pierwsze tygodnie nie musiałam nic 
robić, bo mogłam się skupić na swojej psychice.

M. P.
Skończyłam pisać licencjat i bronię się poju-

trze!

K. S.
Wielkim pozytywem był brak konieczności 

odwożenia dziecka do szkoły. To było w kwaran-
tannie piękne, nigdy tego nie zapomnimy i  za-
wsze będziemy za tym tęsknić. Choć ten pozy-
tyw miał też swój negatyw w  postaci nauczania 
w domu. „Nie ma rzeczy idealnych”.
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Dwanaście prac… studenta w dobie nauczania 
zdalnego

Kiedy w styczniu witaliśmy nowy rok, który miał być oczywiście lepszy od wszystkich po-
przednich, nikomu nie przyszłoby do głowy, że najbliższe miesiące wywrócą świat do góry 
nogami. Beztrosko zakończyliśmy pierwszy semestr i wkroczyliśmy w drugi (dla niektó-
rych ostatni), lecz nim zdążyliśmy popaść w uczelnianą rutynę, pandemia zatrzymała nas 
w domach.

Angelika Gieniec. Studentka fi lo-
logii polskiej. Miłośniczka zwie-
rząt. Pisuje i rysuje.

Prognozy były różne, trudno było zatem 
podjąć zdecydowane działania w kwestii dalszej 
edukacji. Ostatnie miesiące to dla wszystkich 
czas niepokoju o egzaminy, matury, praktyki czy 
obrony. I  choć początki zawsze są trudne, uru-
chomiono w  końcu system nauczania zdalnego, 
który miał zapewnić jednocześnie i bezpieczeń-
stwo, i uratowanie chociaż części utraconej nor-
malności.

Dziś, po kilku miesiącach działania i nieprze-
rwanego dopracowywania tego systemu, widać 
już, jak wygląda on w  praktyce. Rodzice młod-
szych dzieci często skarżą się (po części słusz-
nie przecież), że muszą spędzać nad zadaniami 
o  wiele więcej czasu niż wcześniej. Po drugiej 
stronie kamery wielu nauczycieli, wykładowców 
oraz ludzi zaangażowanych w proces usprawnia-
nia e-lekcji wylewa pot i  łzy, dokładając starań, 
by wszystko działało, jak należy. Niejednokrotnie 
rezygnują ze swojego czasu wolnego, a w podzię-
ce często słyszą od rodziców, że nie wykonują 
swojej pracy i  nie powinni dostawać wynagro-
dzenia (wystarczy tylko spojrzeć na rozognione 
dyskusje, które toczą się na ten temat w  social 
mediach). A trzeba choćby wspomnieć, że w nie-
których szkołach, by dopasować lekcje do godzin 
pracy rodziców, te same zajęcia odbywają się dwa 
razy – rano i popołudniu.

A  jak na nauczanie online zapatrują się 
uczniowie i studenci? Ich stanowczy sprzeciw bu-
dzą dwie skrajne postawy nauczycieli – zadawa-
nie materiału w takiej ilości, jakiej na pewno nie 
udałoby się zrealizować w  normalnych warun-
kach, ale też, co ciekawe, wprost przeciwnie, czyli 
kompletny brak zaangażowania i zainteresowania 
zajęciami. Jednak i uczniowie stosunek do lekcji 
mają różny. Nie wszyscy traktują zaistniałą sytu-
ację poważnie i nie wszyscy sumiennie wypełnia-
ją swoje obowiązki. Dla jednych czas pandemii 
to cudowne przedłużenie wakacji, dla innych (co 
jest zresztą poważnym zagrożeniem) – ucieczka 
od problemów. Już przed pandemią wiele mówiło 
się o depresji, zwracając uwagę na coraz częstsze 
problemy emocjonalne wśród młodzieży. Prze-
dłużająca się kwarantanna, która może wydawać 
się wybawieniem, prawdopodobnie nasili tylko 
te trudności, które już wcześniej dawały o sobie 
znać. Powrót do szkoły może się wówczas okazać 
brutalnym i opłakanym w skutkach zderzeniem 
z rzeczywistością.

Trzeba też zauważyć, że choć nauczyciele 
robią, co mogą, by sprawdzać poziom wiedzy 
uczniów i egzekwować wykonywanie zadań, nie 
jest to łatwe (a może nawet niewykonalne). Unik-
nięcie odpowiedzi jest bowiem wyzwaniem dla 
kreatywności uczniów – jedni w  zajęciach nie 
uczestniczą wcale, inni dołączają do rozmowy, 
lecz zapytani milczą, bo już z  powrotem zasnę-
li lub wyszli z  pokoju. Nikogo nie dziwi, że co 
druga osoba ma zepsuty mikrofon i kamerkę, nie 
szokują też dziwne dźwięki, które od czasu do 
czasu akompaniują nauczycielowi, zwłaszcza jeśli 
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ten nie cieszy się zbytnią sympatią uczniów. Testy 
z chemii, edukacji dla bezpieczeństwa i polskie-
go stały się rozrywką (i  rozgrywką, jeśli dodat-
kowo wyświetla się ranking wyników uczniów) 
nieomal rodzinną. W końcu nic tak nie jednoczy 
rodzeństwa, jak wspólne napisanie sprawdzianu 
na szóstkę i zajęcie pierwszego miejsca (to prze-
cież prawie jak gra w Milionerów). Śniadaniu to-
warzyszą rozważania o śmierci (bo na tapecie jest 
akurat średniowiecze i Rozmowa Mistrza Polikar-
pa ze Śmiercią), a jeszcze przed obiadem można 
wspólnie zagłębić się w  filozoficzne rozważania 
i świat wartości.

Jak zatem uciec od rodzeństwa, do którego 
nie trafiają żadne argumenty, kiedy ma się już 
dość powtarzania materiału z  poprzednich lat 
nauki? Jedynie podstępem. Student może za-
znać odpoczynku i napić się kawy, uczestnicząc 
we własnych zajęciach, na które (całe szczęście, 
że chociaż to się nie zmieniło) dotarł spóźniony. 
Wprawdzie wykład zaczynał się o 9:30, ale zagu-
biony żak myślał, że o 9:45, dlatego dotarł dopiero 
na 10:00. Jak tu jednak mieć do niego pretensje, 
skoro nabawił się już chronicznego zmęczenia, 
walcząc bez ustanku z zadaniami, które mnożą się 
niby głowy Hydry lernejskiej – w miejsce jednego 
zakończonego wyzwania pojawiają się wnet dwa 
kolejne. Mimo nietypowych warunków nie zmie-
niły się też i inne aspekty rzeczywistości studenc-
kiej. Nadal gonimy za nieustannie oddalającymi 

się pierwszymi terminami i  szukamy sposobów 
na uniknięcie zderzenia z przykrymi obowiązka-
mi. Przed zajęciami rozsądnie jest ogarnąć pokój 
(lub chociaż widoczną jego część), na wypadek, 
gdyby wykładowca poprosił o  włączenie kamer, 
i  wyprosić z  pokoju zwierzęta, które mogłaby 
najść ochota, by swojemu człowiekowi w  zaję-
ciach wiernie towarzyszyć lub chociaż przejść po 
klawiaturze.

Jakby nie spojrzeć na zaistniałą sytuację – 
z  przerażeniem czy humorystycznie – póki co 
nauczanie zdalne zdaje się mieć więcej słabych 
stron niż zalet. Nie można jednak wymagać, by 
od razu działało idealnie, a okazuje się, że taka 
forma spotkań nauczycieli i  uczniów ma też 
ogromny potencjał (choć trudno uwierzyć, by 
była w  stanie całkowicie zastąpić zwykłe lekcje 
i bezpośredni kontakt z  innymi ludźmi). Jeste-
śmy jednak, jak się zdaje, świadkami rewolucji 
zachodzącej w systemie nauczenia. I kto wie, co 
przyniosą najbliższe miesiące i  lata. Być może 
w  niedalekiej przyszłości ta zdalna forma pro-
wadzenia zajęć zdominuje tradycyjne spotka-
nia. Dziś nie pozostaje jednak nic innego, jak 
wyrazić wdzięczność wobec wszystkich osób, 
które ciężko pracowały (lub nadal pracują), by-
śmy mogli wykonać swoich dwanaście prac i ten 
rok szkolny czy akademicki, a  niektórzy nawet 
kolejny etap nauki, zakończyć mimo wszelkich 
przeciwności.
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Rzucić wszystko i wyjechać… tylko jak?

Wybrać się w góry, czy nie wybrać? Oto jest pytanie. Pytanie bardzo proste, bo z  jedną 
możliwą odpowiedzią – wybrać się. Jak to bezpiecznie zrobić, dowiecie się poniżej.

Paweł Tafl iński. Z wykształcenia 
mgr inż. ogrodnictwa, obecnie 
student pielęgniarstwa. Prywatnie 
zapalony wędrowiec i miłośnik 
polskich gór.

Pandemia koronawirusa przewróciła świat 
turystyki do góry nogami. Nic już nie jest takie 
jak dawniej. Problemy pojawiają się w zdobyciu 
noclegu, transportu, nawet miejsca na odpoczy-
nek.

Dobrze wybierz miejsce
Jeśli chcesz uniknąć tłumów, to wybierz 

mniej popularne szlaki. Ja stosuję zasadę, która 
dobrze się sprawdza – w weekend mało popular-
ne szlaki, w tygodniu te bardziej znane. Jeśli two-
im założeniem jest koniecznie zdobycie Babiej 
Góry, to wybierz się na nią w  środku tygodnia, 
w weekend odwiedź Pasmo Łososińskie w Beski-
dzie Wyspowym lub Magurę Małastowską w Be-
skidzie Niskim.

Pociągiem czy z buta?
W okresie największej izolacji społecznej re-

komendowano poruszanie się własnym środkiem 
transportu. Sprawa komplikuje się, jeżeli takowe-
go nie posiadamy. Obecnie, w czasie odmrażania 
gospodarki, coraz więcej fi rm przewozowych 
decyduje się na wznawianie kursów. Mimo od-
powiedzialności spoczywającej na przewoźniku, 
my również dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Przy 
zachowaniu odpowiednich środków ostrożności 
i higienie, podróżowanie zbiorową komunikacją 
również może być bezpieczne.

Pomyśl o noclegu
Z powodu obostrzeń nałożonych na miejsca 

noclegowe wiele schronisk, bacówek, pensjona-
tów zastanawiało się, czy w ogóle otwierać swoje 

progi dla turystów. Dla przykładu tatrzańskie 
schronisko na Hali Kondratowej prawdopodob-
nie w tym roku pozostanie zamknięte dla osób 
szukających noclegu. Dla jednych to oczywi-
sta sytuacja, dla innych gorzka i niezrozumiała 
decyzja. Bez względu na poglądy odnośnie do 
samego koronawirusa musimy przyjąć ten stan 
rzeczy. I  tu dla tych, którzy nie chcą czekać, 
otwierają się nowe możliwości. Podróż z namio-
tem. Wielu z  nas, przedkładając wygody nad 
niskie koszty, nieczęsto korzystało do tej pory 
z  tej formy odpoczynku. A  szkoda, bo biwaki 
namiotowe to od pokoleń nieodłączny element 
życia studenckiego. Wiele studenckich oddzia-
łów PTTK posiada pola namiotowe w polskich 
pasmach górskich. Współczesne technologie 
sprawiają, że namioty są coraz lżejsze i poręcz-
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niejsze. Za prosty dwuosobowy namiot zapła-
cimy od 130 zł do 400 zł (jakość wzrasta wraz 
z ceną). Do tego namioty dedykowane dla tury-
styki pieszej są lekkie (2-3 kg). Należy się zgo-
dzić, że żaden namiot i śpiwór nie zastąpi łóżka 
w  5-gwiazdkowym hotelu, ale również żaden 
hotel nie zapewni nam bezkresu gwieździstego 
nieba czy odbijających się promieni wschodzą-
cego słońca w kroplach rosy. Jeśli do tego zaopa-
trzymy się w mały palnik gazowy i liofilizowaną 
żywność, to urządzimy sobie prawdziwie kró-
lewskie śniadanie.

Zrób listę potrzebnych rzeczy
Plecak nie jest z  gumy i  się nie rozciągnie. 

Nawet jeżeli posiadasz duży plecak, to twoje ple-
cy też mają swoją wytrzymałość. Stara, dobra za-
sada mówi, że plecak powinien ważyć nie więcej 
niż 10% twojej masy ciała. Na biwaku z pewno-

ścią przyda się czołówka, czapka (zapewniam, 
że o każdej porze roku), sznurek i kilka spinaczy 
bieliźnianych, przybory do toalety, powerbank, 
koc termiczny, plastry i  kilka innych drobnych 
rzeczy. Kosmetyki, jeżeli to możliwe, przelej do 
małych buteleczek (jak do samolotu).

Zaopatrz się w ręcznik szybkoschnący (póź-
niej wykorzystasz go też na basenie czy siłowni). 
Od razu załóż, że być może będziesz mieć tylko 
możliwość wykonania toalety w  górskim stru-
mieniu czy rzece. Poczuj, jak życie toczy się blisko 
natury i ciesz się jej obecnością.

Nie pytaj CZY, tylko JAK realizować swoje 
marzenia. Tylko od Ciebie zależy, jak wykorzy-
stasz ten czas. Za parę lat myśl o podróży z na-
miotem wyda Ci się szalona i nierealna. Nie po-
zwól pozbawić się możliwości, które daje Ci życie. 
Mój plecak już jest spakowany! 
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ronożnego przyjaciela lub intensywnie go dra-
piemy, po czym wyczuwamy głęboko w  sierści 
pod palcami dziwną „kulkę”, szybka myśl i  już 
wiesz, że to kleszcz. Warto pod ręką mieć pin-
cetę lub kleszczkartę, aby jednym szybkim ru-
chem usunąć pajęczaka.

*Kleszczkarta  została opracowana we 
współpracy z  ekspertami, naukowcami, 
lekarzami i  biologami specjalizującymi się 
w  nauce o  kleszczach oraz zagrożeniach, ja-
kie mogą nieść ich ugryzienia. Karta  została 
zaprojektowana tak, aby można było stosować 
ją w dowolnym miejscu na całym ciele u ludzi 
i u zwierząt, ma też taki sam rozmiar jak karta 
kredytowa, aby można było ją przechowywać 
w  portfelu obok standardowych kart iden-
tyfikacyjnych, płatniczych, itp. Kleszczkar-
ta jest również skuteczna w wyjmowaniu żądeł 
pszczół.

Wielu właścicieli zwierząt domowych oba-
wia się wybrać chemiczny środek odstraszający 
kleszcze, preferując naturalną ochronę. Niestety, 
zazwyczaj nie są to najskuteczniejsze sposoby – 
ani dla psów, ani dla właścicieli, warto zatem roz-
ważyć inne środki ostrożności:

 –  specjalne obroże: działają przeciw kleszczom 
przez okres około 8 miesięcy,

 –  krople: aplikację należy powtarzać średnio 
co miesiąc,

 –  spray: korzystamy częściej niż co miesiąc,
 –  tabletki: podaje się dwa razy w odstępie cza-

sowym i działają przez cały rok.

Podaj Łapę PWSZ TarnówAd Astra nr 82 (sierpień 2020)

Sezon na kleszcze… Jak chronić siebie i swojego 
pupila?

Sezon na kleszcze na dobre się rozpoczął. W związku z tym zarówno my, jak i nasze zwie-
rzaki jesteśmy narażeni na złapanie kleszcza podczas spaceru. W artykule podam najważ-
niejsze informacje, które powinieneś znać, aby móc ochronić siebie i swojego pupila.

Dlaczego kleszcz jest niebezpieczny?
Dla psów każdy spacer jest sposobem na 

zaspokojenie swoich instynktów tropiących 
i łowieckich. Chociaż czujne i wrażliwe na każ-
dy ruch w trawie, nie wytropią kleszczy, przez 
co same mogą stać się ofiarami tych malutkich 
myśliwych. Kleszcze czają się w  trawie i  za-
roślach lub na krzakach, oczekując na ofiary. 
Gdy tylko odpowiedni osobnik znajduje się 
w  ich zasięgu, pozwalają zgarnąć się z  trawy, 
a następnie szukają odpowiedniego miejsca na 
ciele, aby rozpocząć żerowanie. Cienkie i  do-
brze ukrwione obszary są idealnym miejscem 
dla głodnego kleszcza. Ponieważ w  ich ślinie 
znajduje się substancja znieczulająca, mogą nie-
zauważone posilać się krwią. Kleszcz na pew-
no nie wyssie całej krwi z naszego organizmu 
lub organizmu naszego zwierzaka, ale może 
przekazywać niebezpieczne drobnoustroje, 
które zagrażają zdrowiu i życiu. W ciągu kilku 
pierwszych chwil od ukąszenia przenoszony 
jest wirus KZM, który może wywołać zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 
mózgu lub zapalenie rdzenia kręgowego. 
W  przypadku zachorowania na KZM istnieje 
ryzyko poważnych powikłań, a nawet śmierci. 
Jeśli spędzasz aktywnie czas na świeżym po-
wietrzu, spacerujesz z psem lub biegasz w par-
ku – pamiętaj o ochronie, ponieważ zakażone 
kleszcze mogą być wszędzie.

Jak chronić pupila przed kleszczami?
Psy mają większe szanse na ukąszenie klesz-

cza niż ludzie. Właściciele psów dobrze znają 
ten scenariusz: przytulamy się do swojego czwo-
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Niestety każda z  metod ma również swo-
je wady. Wszelkie wątpliwości należy omówić 
z  lekarzem weterynarii, który na pewno wes-
prze nas w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Jak ochronić siebie przed kleszczami?
Każdy, kto chroni psa przed kleszczami – 

bez względu na wybraną metodę – nie powi-
nien zapominać o  własnym bezpieczeństwie. 
Kleszcze mogą być niebezpieczne również dla 
ludzi. Podczas spacerów chroń siebie i swojego 
psa przed kleszczami i groźnymi drobnoustro-
jami przenoszonymi przez te pajęczaki. Co 
możesz zrobić?

 –  Unikaj chodzenia wśród wysokich traw.
 –  Noś ubrania z długimi rękawami i nogawka-

mi oraz wysokie buty i skarpetki.
 –  Stosuj chemiczne sposoby ochrony: repelen-

ty, czyli spraye odstraszające owady i klesz-
cze.

 –  Sprawdzaj swoje ciało i włosy po każdym po-
bycie na świeżym powietrzu.

 –  Nie zapominaj również o  szczepieniu prze-
ciw KZM, które ochroni Cię przed groźną 

chorobą, jaką jest kleszczowe zapalenie mó-
zgu.
Trzeba też koniecznie powiedzieć, czego 

w  żadnym wypadku nie robić, jeśli już kleszcza 
złapiemy…

 –  Jak najszybciej podejmij kroki, by pozbyć się 
kleszcza.

 –  Nie smaruj go masłem, wazeliną ani żadną 
inną substancją, która ma go podtruć.

 –  Nie podpalaj go.
 –  Lepiej nie usuwaj go rękami – podobnie jak 

dwie poprzednie metody, grozi to przedo-
staniem się zawartości brzucha kleszcza do 
Twojego organizmu, co może być bardzo 
niebezpieczne!

 –  Nie wykręcaj go.
 –  Nawet jeśli udało się kleszcza wyjąć w cało-

ści, nie lekceważ zagrożenia. Zdezynfekuj 
miejsce ugryzienia i obserwuj je przez jakiś 
czas. Jeśli część kleszcza została w ranie lub 
pojawiają się zmiany skórne, koniecznie udaj 
się do lekarza!

Justyna Bajorek
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Artykuł 148

Swoje rozważania chciałbym poprzedzić pewnym, w moim odczuciu ciekawym,  spostrze-
żeniem. Pisząc ten artykuł, mam możliwość tworzenia w otoczeniu natury i piękna dnia 
codziennego. Słońce świeci mocno, temperatura jest pokrzepiająca. Kwitnące drzewa, zie-
lone łąki i trawy, centrum miasta tętniące życiem. Można na chwilę zapomnieć, iż całość 
bytu podlega pewnemu cyklowi – dla nas jako mieszkańców planety Ziemia są to pory 
roku. Jesienią obserwujemy powolne wyciszenie pulsu życia i słabnięcie intensywnego tęt-
na natury. Podobnie my – rodzimy się, dorastamy, zdobywamy wykształcenie. Ulotność 
chwil, minuta po minucie bezlitośnie przypomina o  nieustannym zbliżaniu się ku naj-
większej ironii losu. Śmierci. Porządek świata na nią pozwala, jest ona nieuchronna i cze-
ka każdego. Niejednokrotnie zdarza się, że jakiś patologiczny umysł chce zawładnąć tym 
porządkiem, w makabryczny sposób wdzierając się w życia niewinnych ludzi. Tym samym 
niszczy je w sposób jednoznaczny. Zły.

Grzegorz Postawa. Student ad-
ministracji bezpieczeństwa we-
wnętrznego. Miłośnik prawa, che-
mii i kryminalistyki. Wolny czas 
spędza na bieżni.

O tym, co kieruje sprawcą, decyduje cała jego 
życiowa sytuacja. Dla śledczych równie ważne są 
ślady materialne, jak na przykład odciski palców, 
ale istotną rolę w  procesie badania zdarzenia 
i poszukiwania sprawcy mają także ślady emocjo-
nalne, które sprawca pozostawia po sobie na każ-
dym etapie zbrodni. W tym aspekcie chciałbym 
zwrócić szczególną uwagę na sposób zabójstwa, 
czyli tak zwany overkill – nadzabijanie.

Pojęcie nadzabijania w kryminologii oznacza 
sposób postępowania mordercy, który cechuje się 
użyciem nieadekwatnie dużej siły w celu uśmier-
cenia ofi ary. Ilość użytych narzędzi zbrodni, cio-
sów, strzałów etc. jest duża, mimo że ich znacznie 
mniejsza ilość wystarczyłaby do spowodowania 
śmierci osoby. Temu zjawisku towarzyszy także 
użycie przez sprawcę nadmiaru przemocy. Ter-
min opisuje również stan emocjonalny mordercy, 
wskazując na przestępcę, który całkowicie stracił 
panowanie nad sobą albo znajdował się w stanie 
intensywnego gniewu lub silnego podniecenia.

O użyciu terminu i stwierdzeniu, że mamy do 
czynienia z nadzabijaniem, decyduje m.in. liczba 
zadanych obrażeń, ich głębokość (wskazująca na 
siłę, z  jaką zadawane były ciosy) oraz rozmiesz-
czenie na ciele ofi ary. Przykładem  overkill  jest 
np. zadanie ofi erze licznych śmiertelnych  ran 
kłutych  w  jednym witalnym miejscu na jej cie-
le  lub na przykład połączenie  uduszenia  ofi ary 
przez powieszenie z zadaniem jej trzech śmiertel-
nych ciosów młotem w głowę.

Nie zawsze makabryczny widok zastany na 
miejscu zbrodni świadczy o  tym, że doszło do 
nadzabijania. W  wielu przypadkach morderca 
szybko uśmierca ofi arę, np. przez poderżnięcie 
gardła, zaś ciało zostaje straszliwie okaleczone już 
po śmierci. Okaleczanie ciała ofi ary ma na celu 
usatysfakcjonowanie psychoseksualnych fan-
tazji i  emocji mordercy, a  nie jej zabicie. Dlate-
go overkill jest czasami trudny do odróżnienia od 
okaleczania post mortem.

Kiedy możemy mieć do czynienia z  nadza-
bijaniem? Pierwsze przesłanki mogą pojawić się 
podczas oględzin miejsca zdarzenia, a  przede 
wszystkim odnalezionych na miejscu zdarzenia 
zwłok. Niejednokrotnie można usłyszeć i  prze-
czytać w  różnego rodzaju informacjach praso-
wych, że ktoś został zamordowany na przykład 
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poprzez kilkadziesiąt cio-
sów nożem. Są to zazwyczaj 
wiadomości szokujące, gdyż 
bardzo pobudzają wyobraź-
nię. Ciężko jest uzmysłowić 
sobie, czym kieruje się oso-
ba dopuszczająca się takiego 
czynu. Bulwersujące są także 
zbrodnie popełniane na dzie-
ciach oraz zamordowanie ro-
dziców przez ich potomstwo. 
Czynnikiem sprzyjającym 
jest zazwyczaj narastające na-
pięcie, buntownicza postawa 
dziecka wobec rodzica, ale też 
niekiedy brutalne zachowanie 
rodzica w stosunku do dziec-
ka. Historia zna takie przy-
padki przestępstw, w których 
stosunek emocjonalny wiążą-
cy osoby dramatu jest bardzo 
wyraźny. I właśnie ten aspekt 
jest najbardziej rozbudowany.

Jak wynika z badań pro-
wadzonych przez kryminolo-
gów na całym świecie, overkill 
występuje wtedy, gdy mamy 
do czynienia z  silnym emo-
cjonalnym oddziaływaniem 
między ofiarą a sprawcą. Wykazać można, iż bar-
dzo często przyczyną nadzabijania są konflikty 
łączące osoby dramatu. Istotna jest także łącząca 
je uprzednio osobista relacja, a także przebieg ich 
znajomości. Część emocjonalnych frustracji ma 
swój upust w momencie, w którym sprawca wy-
czuje choć najmniejszą przewagę nad ofiarą. Bar-
dzo często uzewnętrzniają się emocje targające 
relacjami oraz emocje, które zaczynają eskalować 
w momencie konfrontacji.

Jednak stwierdzenie, że każda sytuacja, 
w której pojawiają się bardzo mocne i negatyw-
ne myśli, kończy się popełnieniem zbrodni, jest 
oczywiście nadużyciem. Należy brać pod uwagę 

także uwarunkowania wynikające między in-
nymi z  sytuacji rodzinnej mordercy czy z  jego 
roli i  funkcjonowania w  społeczeństwie. Duża 
liczba naukowców stara się udowodnić tezę, iż 
overkill jest często spotykany u sprawców uzna-
nych za niepoczytalnych. Według badań około 
33,33% sprawców niepoczytalnych dopuszcza 
się nadzabijania. Jednak wśród badanej grupy 
morderców poczytalnych wynik ten był zbli-
żony. Głównym miejscem zadawania obrażeń 
przez sprawców niepoczytalnych jest głowa 
i twarz ofiary – jak podają opracowania nauko-
we, jest to aż 85,5%.
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Sudoku

Łatwe

3 4 6 9

7 9 6

5 7 4

6 5 7 8

7 9 6

8 3 7

2 1

9 7 1

6 1 3 5

Średnio trudne

6 9 2

2 5 6 4 7

3 9 5 1

7 3

5 1 8 2

9 5 4 2 6

8 7 1

Trudne

1 6 7 9

7 8 1

7 4 8

8 3 6

5

6 8 1 7

7 6

3 4 8

4 8 5 3

Krzyżówka
Poziomo:

5. Zdrobniale o garnku, mały garnek.
8. Mieszkaniec Bostonu.
9. Formacja geologiczna z okresu o tej samej 
nazwie.
10. Osoba zajmująca się rysowaniem map.
11. Skłonność do czegoś.
13. Budynek do przechowywania siana.
16. Kultura narodu litewskiego.
18. Wyznanie, grupa religijna wewnątrz 
religii.
20. Pierwsze wydarzenie, które zwiastuje 
zmianę.

Pionowo:
1. Zły smak, nieprzyjemny posmak.
2. Modlitwa, spowiedź powszechna.
3. Kraina historyczna w Niderlandach.
4. Manufakturowy zakład wytwórstwa po-
tażu.
6. Cecha człowieka, który zachowuje się 
skrycie.
7. Służąca, pomoc domowa.
12. Miejsce, zakątek, też: dziura, pipidówek.
14. Kompozycja czegoś.
15. Przynależność do rodziny herbowej.
17. Kadź farbiarska.
19. Wieś w okolicach Konina.
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Zagadki
1. Dwie planety

W pewnym momencie dwie planety i gwiazda (dookoła której krążą owe planety) ustawiły się 
w jednej linii. Pierwsza planeta obiega gwiazdę w ciągu 2 lat, a druga z nich w ciągu 4 lat. Po ilu latach 
wszystkie trzy ciała niebieskie ustawią się ponownie w jednej linii?

2. Beczka
Na wsi, przed domem pewnego farmera stała beczka. Na ogół była ona pusta i nikt się nią nie inte-

resował. Pewnej nocy spadł bardzo obfi ty deszcz. Z rana okazało się, że beczka znacznie się napełniła. 
Jedni twierdzili, że jest w niej więcej niż połowa wody, drudzy zaś, że mniej. W jaki sposób szybko 
i bez użycia żadnych przyrządów mierniczych można się przekonać, która strona ma rację?
Wskazówka: Mając dostatecznie dużo siły, możemy spróbować lekko przechylić beczkę...

Rebus

Egzamin na wydziale radiotechniki. Profesor siedzi i  stuka palcami w  blat, studenci piszą coś 
w skupieniu, tylko jeden nic nie kuma. Nagle dwóch studentów zerwało się, podbiegło, wzięło wpisy 
i wyszło. Potem jeszcze kilku. Potem cała reszta. Na koniec został tylko biedny niekumaty. Profesor 
mówi do niego:

– Chodź pan, wpiszę dwóję...
– Ale dlaczego? Nie sprawdził pan mojej pracy, a innym pan powpisywał od ręki...
– Panie kolego. Wystukiwałem w  blat Morsem: „Kto chce piątkę niech podchodzi... Kto chce 

czwórkę niech podchodzi...”

Przychodzi pijany student na egzamin z matematyki i pyta profesora, czy może zdawać. Egzamina-
tor był litościwy, wiec stwierdził, że nie widzi przeszkód i na rozgrzewkę kazał studentowi narysować 
sinusoidę. Student wziął kredę, podszedł do tablicy i narysował piękną sinusoidę. Egzaminator na to: 

– No widzi pan, jednak pan umie. 
Na co student: 
– Niech pan profesor poczeka, to dopiero układ współrzędnych.

Opracowała: Iwona Suda 

 d=s  k=j +e  i=t 
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 Coś pomiędzy
Twoje słowa
odbijają się o kanty mojej pamięci.
Twój dotyk
bezszelestnie przemija z wiatrem.
Twoje spojrzenie
oddala się jak ja od Ciebie.
Pamiętam
niedokończone zdanie,
przerwane w połowie.
Coś między „chcę” a „nie mogę”.
Coś pomiędzy „dobrze mi tu” a „odchodzę”.
Zostało echo,
bezgłośne jak wołanie niemowy.
Niedomówienia,
których nie zamienię w przemowy.

 Informatyka
Chcę zacząć od nowa.
Odmowa?
Zły kod dostępu.
Ciągle bez postępu.
Te same błędy.
Droga nie tędy.
Reset hasła?
Strona wygasła.
Przydałby się informatyk.
Zmian fanatyk.
On znajdzie usterkę.
Tanią gierkę.
Mówi, że to Ty
zatruwasz system jak wirus.
Zainstaluj w moim sercu
Antywirus.

 Chciałabym
Chciałabym żyć na wolności
bez zbędnej abstrakcyjności.
Chciałabym móc zwiać
i już się nie bać,
co pomyślą inni,
bo wszyscy są tak samo winni.
Chciałabym móc oddychać
i nie usychać…
od zbyt wielu myśli,
gdzie ktoś za mnie życie kreśli.
Od zbyt wielu wspomnień…
Chciałabym czasem zapomnieć,
o wczorajszym gorszym jutrze,
o tym, kogo zobaczę tej nocy w lustrze.
Chciałabym móc uciec
od zbędnych słów
i tych wziętych w „cudzysłów”.
Chciałabym móc zwyczajnie być
i znów jak dziecko
na jawie śnić.

 Dla przyjaźni
Ukrywam się na widoku
z sercem pełnym mroku.
Pomóż mi wyjść z labiryntu
złudzeń i obietnic.
Nie chcę już czuć więc wyrzuć
wszystko to, co zbędne.
Tylko Ty
wyciągniesz mnie z czeluści
i nie odpuścisz,
dopóki nie będziesz pewna...
Gdzie stawiam kroki
i czy słońca mi nie przysłaniają
czarne obłoki.
Przecież obydwie wiemy,
że nie ma nic pewniejszego niż zmiany
obracające się stale o radiany.

Kinga Zając
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 W Mieście utrapienia
Zmarły niedawno Jerzy Pilch nie jest mi postacią obojętną. Zapytacie pewnie dlaczego 
(albo i nie zapytacie, ale i tak odpowiem): sprawił on, że zaczęłam zagłębiać się w literaturę 
polską, do której wcześniej byłam sceptycznie nastawiona. Pilch, urodzony w 1952 roku, 
był nie tylko pisarzem, ale również scenarzystą fi lmowym. Otrzymał wiele nagród za swoje 
powieści (m.in.: Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Literacką Nagrodę Nike czy Nagrodę 
im. ks. Leopolda Jana Szersznika). Jednak celem napisanego przeze mnie tekstu nie jest 
absolutnie rozwodzenie się nad jego biografi ą.

Marta Kwiek. Studentka fi lologii 
polskiej. Czasem pisuje horoskopy, 
a czasem nie.

Chciałabym zachęcić do przeczytania chociaż 
jednej z jego książek, dlatego, że sposób w jaki pi-
sarz ten tworzył świat przedstawiony, wplatając 
w niego ironię i przydając rzeczom zwykłym więk-
szego sensu, jest piękny. Jedną z powieści, o której 
warto wspomnieć, jest Miasto utrapienia, w  2005 
roku nominowane do Nagrody Literackiej Nike.

Jest to książka niezwykła z wielu względów: jej 
głównym bohaterem jest student prawa – Patryk 
Wojewoda, który posiada nietypową umiejętność 
„słyszenia” pinów do kart bankomatowych innych 
mieszkańców Warszawy. Jego rozterki przeplatają 
się z historiami z dzieciństwa i życia dorosłego, które 
ukazują relacje z kobietami (np. romans ze starszą od 
siebie wykładowczynią Konstancją), życie rodzinne 
czy zachowanie współczesnego społeczeństwa.

Miasto utrapienia zdradza, że styl Pilcha 
jest bardzo ironiczny i zabawny – samo marzenie 
małego Patryka (aby zostać papieżem) wywołu-
je uśmiech na twarzy czytelnika. Autor ma duży 
dystans do duchowieństwa, miasta, pokazuje rów-
nież obraz „typowego Polaka”, na przykład w sce-
nie, kiedy Papież Polak przybywa do Granitowych 
Gór podczas mistrzostw świata w piłce nożnej.

Jeśli ktoś wymaga od powieści dokończonych 
wątków, może się zawieść, w tejże powieści wyda-
ją się one bowiem niedokończone – nawet wątek 
nadzwyczajnych zdolności głównego bohatera nie 
zostaje w żaden sposób rozwinięty. Być może wła-
śnie dlatego, że los poszczególnych bohaterów nie 
jest istotny.

W wielu momentach może się wydawać, że jest 
to książka o niczym, jednakże według mnie pokazuje 
ona, że nie trzeba wprowadzać skomplikowanych, 
złożonych postaci, by opowiedzieć historię, która 
zaciekawi czytelnika. Wszelkie przemyślenia, 
zaskoczenia, które funduje nam autor, humor, gry ję-
zykowe, błyskotliwe dialogi czy rozterki jednocześnie 
skłaniają do rozmyślań i sprawiają, że powieść czyta 
się bardzo szybko i przyjemnie.

Miasto utrapienia jest nie tylko moją ulubioną 
powieścią Pilcha, ale ulubioną powieścią w ogóle, 
między innymi dlatego, że jej twórca postarał się, 
by każdy mógł zinterpretować napisaną przez nie-
go historię na swój sposób. Dla mnie to nie bohate-
rowie są ważni, a historie, które opowiadają.

Ironia i podejście autora do życia codziennego 
są tym, czego szukam w powieściach. Uważam, że 
Pilch potrafi  w sposób wręcz magiczny zaintereso-
wać i oczarować czytelnika, nie tylko samą treścią 
dzieła, ale również specyfi cznym językiem.

Książka ta zdecydowanie nie wszystkim przy-
padnie do gustu, ponieważ jej styl, język i kompozycja 
są różne od tych w powieściach, z którymi stykamy 
się na co dzień, jednakże mimo to bardzo zachęcam 
do zapoznania się z twórczością Jerzego Pilcha.
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Horoskop
Baran
(21.03–19.04)
Sesja zakończyła się sukcesem. Być może dlatego, że 
tym razem nie zwlekałeś z nauką do ostatniej chwili. 
Podróże i wielkie, miłosne podboje to to, co czeka Cię 
w wakacje, podczas których będziesz mógł wreszcie 
odpocząć i zebrać siły na nowy semestr.
Byk
(20.04–22.05)
Ściąganie Ci nie pomogło, Byku, za to obecność 
i  aktywność na ćwiczeniach przyniosły Ci sławę 
wśród wykładowców i pieniądze ze stypendium.
Bliźnięta
(23.05–21.06)
Mars obiecał mi, że zdasz tę sesję, więc tego się 
trzymajmy. W  najbliższy poniedziałek czeka Cię 
niezwykła przygoda – kto wie, może dawny kolega 
się do Ciebie odezwie albo miniesz w sklepie jed-
nego z doktorów, który uśmiechnie się do Ciebie 
promiennie?
Rak 
(22.06–22.07)
Wenus sprzyja wakacyjnej nauce i  słusznie prze-
widział zaliczenie wszystkich egzaminów. W  te 
wakacje miej oczy i serce szeroko otwarte na mi-
łość (ale dla bezpieczeństwa pamiętaj o zachowa-
niu 1,5 m odstępu).
Lew 
(23.07–23.08)
Zdecydowanie potrzebujesz oczyszczenia swojej 
aury – posłuchaj ulubionej muzyki albo spotkaj się 
z  dawno niewidzianym znajomym. To na pewno 
pomoże Ci się zrelaksować, oczyścić myśli i odzy-
skać chęci do życia, po (ledwo) przeżytej sesji.
Panna 
(24.08–22.09)
Trudny semestr już dobiegł końca – teraz będziesz 
mogła oczyścić swój zmęczony umysł. Jowisz po-
wiedział mi, że będą to dla Ciebie pełne przygód 
i  miłosnych podbojów wakacje, jednak nie mo-
żesz zapomnieć, że w październiku znów wracasz 
na ukochane studia, dlatego zadbaj także o rozwój 
swojego umysłu.

Waga 
(23.09–21.11)
Oj, Wago, Wago... kompletnie nie słuchasz mo-
ich pomocnych rad dotyczących miłosnej sfery 
Twojego życia. Chcesz skończyć te studia, będąc 
samotną? Nie skupiaj się na nauce, a zacznij do-
strzegać ludzi wokół siebie.
Skorpion 
(23.10–21.11)
Pamiętasz ten cudowny moment, kiedy zobaczyłeś 
swoje nazwisko na liście studentów? Nie możesz się 
teraz poddać, więc od października zacznij się w koń-
cu uczyć. Gdy ten koszmar dobiegnie końca, będziesz 
dumny z siebie. Dasz radę, tylko się nie poddawaj!
Strzelec 
(22.11–21.12)
Po co nielubianym profesorem się przejmować, 
skoro można tą cudowną wiosną się radować? Nie-
długo przez dziedziniec dzielnie będziesz przecho-
dził, Panny z roku swym uśmiechem uwodził. Kiedy 
letni wietrzyk we włosach poczujesz, radość na ich 
opalonych twarzach namalujesz. Nie martw się mi-
nioną sesją, tym razem nie zakończyła się depresją.
Koziorożec 
(22.12–19.01)
Nie mogłeś doczekać się lata, ciepłych nocy i bez-
troskich spotkań z bliskimi? Na szczęście nadeszło 
to szybko, a miniona sesja była (prawie) bezbole-
sna. Dała Ci też wiele nauczek, na przykład by nie 
zwlekać ze wszystkim do ostatniej chwili. Spokoj-
nie, za pół roku kompletnie o tym zapomnisz.
Wodnik 
(20.01–18.02)
Niedługo czekają Cię zmiany. Wypatruj ulubio-
nego profesora, może to on będzie Twoją iskierką 
nadziei w  nadchodzącym semestrze. Nie martw 
się, w miłości również nie zabraknie wakacyjnych 
wrażeń, wzlotów i upadków.
Ryby 
(19.02–20.03)
Uff... udało się przeżyć tę sesję. Oczywiście nie 
obyło się bez niewspółpracującego promotora 
i  paskudnego przeziębienia. Teraz już wszystko 
idzie w  dobrym kierunku i  po najbliższej pełni 
Twoje osobiste sprawy się unormują.

Marta Kwiek




