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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

niestety, sytuacja nadal jest niepewna, dlatego nie 
znajdziecie w tym roku akademickim naszego czaso-
pisma na uczelnianych parapetach, jak to było do t ej 
pory. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo spotka-
my się na Uczelni, a tymczasem zapraszamy do lek-
tury elektronicznego wydania pierwszego numeru 
magazynu „Ad Astra” w tym roku akademickim.
Choć chciałoby się zapomnieć o  trudnej sytuacji, 
w  jakiej nadal się znajdujemy i  pisać jedynie o  rze-
czach przyjemnych, trudno zamknąć oczy na tematy 
związane z  pandemią, które dotyczą nas wszystkich. 
W tym numerze przekazujemy Wam zatem echa roz-
mów ze studentami pielęgniarstwa, którzy zdecydo-
wali się pomagać chorym, podsuwamy trochę pomy-
słów, jak w dobie izolacji zadbać o ciało i duszę oraz 
sugerujemy, jak wykorzystać nadmiar wolnego czasu. 
Na bieżąco przyglądamy się również pracy zdalnej, 
a swoimi spostrzeżeniami dzielą się także wykładowcy 
fi lologii polskiej.
Poza tym oddajemy w Wasze ręce horoskop na dobry 
początek roku, przepisy na muffi  nki, kolejny artykuł 
dla miłośników kryminologii, nowości kulturalne 
i  czytelnicze, podsumowanie sukcesów sportowych 
PWSZ w 2020 roku, trochę poezji i słów kilka o kinie.
Nie jest jeszcze za późno, by życzyć Wam udanego 
Nowego Roku, a  w  najbliższym czasie samych suk-
cesów – między innymi podczas zbliżającej się se-
sji i  kończących ją Walentynek. Drodzy Czytelnicy, 
wszystkiego dobrego!

Angelika Gieniec
Redaktor naczelna
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Paweł Tafl iński. Z wykształcenia 
mgr inż. ogrodnictwa, obecnie 
student pielęgniarstwa. Prywatnie 
zapalony wędrowiec i miłośnik 
polskich gór.
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Nie wahali się ani chwili. Rozmowy ze stu dentami pielęgniarstwa
Rozlega się alarm budzika. Jest 4:50. Nie ma czasu na drzemkę. Trzeba wziąć szybki 
prysznic, wypić łyk kawy, złapać plecak i biec na pociąg do Krakowa. Tak zaczyna się dzień 
pracy Marcina, który od listopada pracuje, jeżdżąc karetką covidową.

Wirus SARS-CoV-2, bez względu na po-
glądy polityczne czy przekonania, zmienił życie 
każdego. Studenci pielęgniarstwa tarnowskiej 
PWSZ właśnie w listopadzie powinni zaczynać 
zajęcia medyczne w  szpitalach, przyglądając 
się i ucząc zabiegów oraz procedur pielęgniar-
skich. Niestety dynamiczna sytuacja sprawiła, 
że z dnia na dzień w lecznicach potrzeba było 
rąk do pracy. Studenci trzeciego roku pielę-
gniarstwa w porozumieniu z władzami Uczelni 
od razu odpowiedzieli na ten apel.

Natalia i  Oliwia: „Trafi łyśmy na oddział 
ginekologiczno–położniczy. To chyba jeden 
z lepszych oddziałów, bo tu rodzi się życie i jest 
nadzieja. Pielęgniarki i położne, mimo że czę-
sto nie mają czasu zjeść posiłku, starają się po-
kazać nam jak najwięcej, instruują, tłumaczą, 
bo – jak same mówią – przecież kiedyś będzie-
my musiały je zastąpić”.

Julka od kwietnia pracuje na wymazach. 
Pracę zaczyna o  7.00 od kompletowania nie-
zbędnych rzeczy: kombinezonu, maseczek, 
obuwia, przyłbicy, rękawiczek, środków dezyn-
fekcyjnych. Musi sprawdzić również dokumen-
tację i  zlecenia. Porządek w  papierach musi 
być. „Wsiadam do karetki i  dzwonię do pa-
cjentów, żeby poinformować ich o dzisiejszym 
wymazie. Przyjeżdżając do pacjenta, jestem już 
w  pełnym stroju. Kombinezon jest nieprze-
puszczalny, dlatego po 20 minutach jest w nim 

gorąco, mokro, gogle parują i  ogranicza się 
widoczność. Niektórzy opowiadają, że można 
wpaść w panikę, że braknie Ci tchu. Ja się już 
przyzwyczaiłam i  wiem, że muszę wytrzymać 
jeszcze trochę, by móc potem bezpiecznie ścią-
gnąć kombinezon” – opowiada Julka. Marcin 
podkreśla, jak ważne jest to, aby prawidłowo 
ubrać, a  potem zdjąć odzież ochronną. „De-
kontaminacja, czyli cała procedura ściągnięcia 
skażonych środków ochrony jest kluczowa, bo 
przecież musimy dbać nie tylko o  siebie, ale 
także o naszych bliskich” – dodaje.

Jurek już przed pandemią pracował 
w  Domu Pomocy Społecznej jako opiekun. 
Praca z osobami starszymi nie jest łatwa, trze-
ba mieć dużo cierpliwości i siły. „Najtrudniej-
sze jest to, że od marca z  powodu całkowite-
go zamknięcia placówki dla odwiedzających, 
zastępujemy tym ludziom rodzinę, a  przecież 
jest to bardzo trudne. Codziennie patrzę, jak 
pogarsza się przede wszystkim stan psychicz-
ny podopiecznych. Skutki tej izolacji będziemy 
odczuwać bardzo długo”.

Natalia i  Oliwia na czas pracy w  szpitalu 
wyprowadziły się z domu. Tęsknota za bliskimi 
jest ogromna, ale ich bezpieczeństwo i zdrowie 
są równie ważne. „To trudne doświadczenie, 
bo czym innym jest wyprowadzić się z domu, 
by się usamodzielnić, a czymś zupełnie innym 
sytuacja, kiedy nie możesz wpaść do domu na 
niedzielny obiad” – podkreśla Oliwia. „Cięż-
ko w słowa ubrać kłębiące się uczucia, gdy nie 
mogłam spotkać się z  rodziną, przyjaciółmi, 
tak jak to miało miejsce przed wirusem. Prze-
cież ze względu na charakter mojej pracy nie 
mogłam narażać swoich bliskich na poten-
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cjalne zagrożenie z mojej strony” – podkreśla 
Julka.

Trudnych momentów jest wiele. Dla Mar-
cina były to momenty bezsilności, kiedy z pa-
cjentem w karetce czekał pod szpitalem kilka 
godzin na przyjęcie. Teraz jest trochę lepiej, ale 
wciąż nerwowo. „W mediach pokazywano, że 
nam, medykom, przywozi się pizzę, bije brawo, 
ale jak jeździmy od szpitala do szpitala z  pa-
cjentem to już jest nasza wina, a nie nieudol-
nego systemu” – słychać przygnębienie w jego 
głosie. Z kolei Jurek wspomina moment, kiedy 
sam został zakażony: „Oprócz mnie zakaziła 
się połowa personelu i  większość podopiecz-
nych DPS-u. Szybką, dziesięciodniową izolację 
spędziłem w domu, walcząc z objawami covi-
du. Ale zaraz potem trzeba było wrócić do pra-
cy, żeby zmienić ekipę, która była już na skraju 
wyczerpania. Praca z  osłabieniem, w  reżimie 
sanitarnym, z  ogromnym obciążeniem psy-
chicznym to nie praca – to walka o przetrwa-
nie”.

Mimo że niemal natychmiast odpowie-
dzieli na potrzeby systemu ochrony zdrowia, 
nie czują, żeby zrobili coś nadzwyczajnego. 
„Nie czuję się bohaterem w  żadnym wypad-
ku” – podkreśla Julka. „Wirus SARS-CoV-2 
dotyczy nas wszystkich, każdy chce zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Mamy 
nową rzeczywistość, w której wszyscy na nowo 
muszą nauczyć się żyć”. Jednak to personel 
medyczny stoi na pierwszej linii frontu. „Dla 
mnie bohaterami są położne, z którymi teraz 
pracuję – opowiada Natalia. – Pomimo zmę-
czenia i ciężkiej pracy wykonują swoje zadania 
najlepiej jak potrafią, dbając o  pacjenta, przy 
czym poświęcają czas jeszcze nam. 5 minut, 
które mogłyby poświęcić na krótki odpoczy-
nek, często przeznaczają, aby wytłumaczyć 
niezrozumiałe dla nas rzeczy. Bo przecież my 
wciąż musimy się tyle jeszcze nauczyć”.

Pytam, jak pandemia zmieniła ich życie. 
Nastaje cisza. Widać, że są bardziej doświad-
czeni niż rok temu. Sytuacja sprawiła, że doj-
rzałość musiała przyjść z dnia na dzień. „Często 
mi się zdarza być świadkiem ludzkich drama-
tów – zaczyna Julka. – Gdy ktoś bliski umiera, 
gdy brak kontaktu spowodowany przebywa-
niem w szpitalu może być powodem depresji. 
Cały ten rok opiera się na refleksji, pęd życia 
wyhamował, właśnie teraz ludzie dostrzegają, 
co tak naprawdę jest ważne. Moim zdaniem 
nie są to pieniądze czy inne dobra material-
ne, ale właśnie druga osoba, drugi człowiek. 
Wsparcie bliskich jest teraz rzeczą nadrzędną. 
Bądźmy rozważni w tych trudnych dla wszyst-
kich czasach”. „Chciałabym przekazać ludziom 
młodym, aby nie myśleli zbytnio o tym, co bę-
dzie za rok czy dwa, tylko aby potrafili docenić 
to, co jest teraz i  tutaj – kontynuuje Natalia. 
– Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. 
Dbajmy o siebie, naszych bliskich, ale również 
innych ludzi, którym jeden uśmiech może od-
mienić resztę dnia”.
*Niektóre imiona zostały zmienione

Źródło: www.pwsztar.edu.pl
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Trwa oczekiwanie… czyli aktualizacja danych na temat nauki zdalnej
Zajęcia zaczynają się o 8:00. Jest już 8:02, kiedy czekam, aż Teams wpuści mnie na wykład. 
Zanim jednak zobaczę na ekranie znajome twarze, a wykładowca i koledzy z grupy zobaczą 
mnie, głośnym miauczeniem przywita się z nimi mój kot. Ale pocieszam się, bo u innych 
wcale nie jest lepiej. Kamerki gasną co chwilę i można się tylko zastanawiać, jakie nagłe 
okoliczności zmusiły studentów do podjęcia tak radykalnego kroku. Jedną osobę zagłusza 
remont sąsiadów, u innej przez otwarte okno wpadają dźwięki z ruchliwej ulicy. Nierzadko 
w kamerach pojawiają się zwierzęta, a czasem w tle przemknie ktoś z rodziny. Nie jest ła-
two, ale przyzwyczajamy się powoli do nowych warunków pracy. Choć mniej lub bardziej, 
ale nieprzerwanie nie daje spokoju pytanie, kiedy wrócimy na Uczelnię – do tego, co znane 
i lubiane, bo przecież nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.

Angelika Gieniec. Studentka 
fi lologii polskiej. Miłośniczka 
zwierząt. Pisuje i rysuje.

Bilans wad i zalet
Kiedy zapytałam o opinię na temat naucza-

nia zdalnego wykładowców fi lologii polskiej, 
okazało się, że ich refl eksje różnią się od stu-
denckich w niewielkim stopniu (a różnice do-
tyczą głównie jednej kwestii, o której wspomnę 
później). Jedną z  najczęściej wymienianych 
zalet jest… wygoda. I  czas zaoszczędzony na 
dojazdach.

Prof. dr hab. Andrzej Borowski na moje 
pytanie odpowiada: „Jedyną (dla mnie) za-
letą nauczania zdalnego jest to, że nie mu-
szę się ruszać z  mojego pokoju i  wozić paru 
tylko książek na zajęcia do Tarnowa skoro 
mam pod ręką wszystkie do zajęć przydatne. 
O  zaoszczędzonym czasie dojazdu na zajęcia 
i  z  powrotem nie wspominam. No i  sprawa 
najważniejsza: być może w ten sposób unikam 
zakażenia siebie czy kogoś innego wirusem. 
Natomiast są »minusy«: wciąż się obawiam 
awarii komputera albo instalacji elektrycznej 
w  dniu zajęć albo też mojego jakiegoś błędu 
w postępowaniu z »timsem«, niekiedy dla mnie 
nieprzewidywalnym. Najgorsze jednak dla mnie 

jest to, że nie mam kontaktu z żywymi ludźmi, 
uczestnikami zajęć, tylko z ich jakby awatarami. 
Oczywiście, przyzwyczaiła nas do tego 
technologia telefonu, »skajpa« i im podobnych 
urządzeń, ale dydaktyka uniwersytecka to 
jednak coś innego”.

Pomijając kwestię oczywiście 
najważniejszą, to znaczy ochronę zdrowia 
swojego i innych, trudno nie zgodzić się z tym, 
że zajęcia zdalne są po prostu wygodne. Nie 
trzeba specjalnie wstawać na długo przed 
nimi, dojeżdżać (bardzo często z  daleka), 
zastanawiać się, czy pociąg się nie spóźni, czy 
auto jest odśnieżone… Wystarczy właściwie 
kilka minut, żeby szybko doprowadzić się do 
ładu (chociaż względnego). A  jeszcze lepiej, 
kiedy wykładowca nie wymaga włączenia 
kamer – wtedy wystarczy otworzyć oczy 
i sięgnąć po telefon, choć i tak zdradza nas głos, 
kiedy skrzypi i zgrzyta, gdy witamy się zaspani.

Prof. Borowski porusza też jedną 
z  głównych wad nauczania zdalnego, 
czyli nie tylko niespodziewane problemy 
techniczne, które nie oszczędzają nikogo, ale 
też trudności w  oswojeniu się z  platformami 
przeznaczonymi do nauki i  z  wirtualnym 
światem w  ogóle. Wykładowcy czasem 
pytają nas, studentów, o  to, jak w  pełni 
wykorzystać możliwości tych nowoczesnych 
rozwiązań. Ale prawdą jest, że mimo naszego 
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przyzwyczajenia do wszechobecnej i  stale 
rozwijającej się technologii, Teams i  dla nas 
bywa nieprzewidywalny oraz trudny do 
opanowania.

Z punktu widzenia nauczyciela
Trudności w  pracy zdalnej wynikają też 

z kilku innych problemów. Wspomina o nich 
prof. Krystyna Choińska, która w  PWSZ 
kształci między innymi przyszłych nauczycie-
li: „Najkrócej mówiąc – nauczanie zdalne roz-
wiązuje problem z realizacją studiów w dobie 
pandemii. I to jest niewątpliwy plus, jednak nie 
jest to rozwiązanie idealne. Po pierwsze: edu-
kacja zdalna nie zawsze potrafi dostosować się 
do swoistości różnych form zajęć realizowa-
nych na wielu kierunkach studiów. Po drugie: 
mankamentem tego rozwiązania jest brak oso-
bistego kontaktu studentów zarówno z nauczy-
cielami akademickimi (a  przecież kształcenie 
– szczególnie podczas studiów – to budowanie 
relacji mistrz – uczeń, opieranie edukacji na 

przykładach, wzorach), jak i innymi studenta-
mi  i wypływające z tego braku kontaktu wra-
żenie odosobnienia, wręcz wyobcowania, któ-
rego doświadczają wszyscy uczestnicy edukacji 
zdalnej.

Po trzecie: prowadząc zajęcia zdalne na-
uczyciele akademiccy powinni nieco zmo-
dyfikować podejście dydaktyczne, tzn. do-
stosować  własne działania do zmienionych 
warunków kształcenia i  np. budować silną 
motywację u  studentów do nauki i  podję-
cia większej odpowiedzialności  za organi-
zację  czasu pracy i  systematyczność działań, 
stosować odpowiednie, zmienione, zmodyfi-
kowane metody nauczania, itp. Warto też, by 
nauczyciele akademiccy skorzystali z podręcz-
ników podejmujących problematykę zdalne-
go nauczania, jak, np. książki A. Wierzbic-
kiej – Dydaktyczne i  komunikacyjne aspekty 
e-edukacji akademickiej czy J. Bednarka 
– Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja.
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Po czwarte: kontrola efektów kształcenia 
także wymaga wypracowania nowych rozwią-
zań uwzględniających zmienione warunki, a to 
wymaga zdecydowanie więcej czasu i odejścia 
od stosowanych dotychczas praktyk.

Podsumowując, nauczanie zdalne – tak, 
jako pomoc w dobie pandemii, ale nie jako na-
uczanie zastępujące tradycyjne formy kształce-
nia”.

Warto na chwilę zatrzymać się przy tym 
ostatnim punkcie, bo to właśnie z niego wyni-
ka główny (subtelnie ujmując) konflikt intere-
sów. Oczywiście kontrola efektów kształcenia 
jest niezbędna, z tym pewnie każdy się zgodzi. 
I  z  jednej strony nauczyciele zgodnie zauwa-
żają, że zdalne nauczanie wymaga od uczniów 
odpowiedzialności i  większego nakładu sa-
modzielnej pracy, z  drugiej jednak – praca 
zdalna podsuwa studentom i  uczniom różne, 
niekoniecznie uczciwe, pomocne narzędzia. 
I potrzeba naprawdę silnej woli, by oprzeć się 
pokusie skorzystania z nich (co nie wszystkim 
się udaje, o  czym zresztą wykładowcy dosko-
nale wiedzą).

Kobiety mają gorzej
To jeszcze jeden problem związany z pracą 

zdalną. W  obliczu pandemii temat równości 
mężczyzn i  kobiet, niestety, zszedł na dalszy 
plan. A  szkoda, bo także w  tym aspekcie za-
uważalne są znaczące różnice, na co zwróciła 
moją uwagę dr Agnieszka Mocyk: „Z  badań 
(do których link można znaleźć w  źródłach 
– dop. aut.) dotyczących sytuacji kobiet w na-
uce po wiosennym zawieszeniu pracy uczelni 
wynikało, że naukowczynie, te młodsze, z ma-
łymi dziećmi, odczuły najsilniej spowolnienie 
pracy naukowej i kariery zawodowej, mierzo-
ne mniejszą liczbą publikacji. Te okoliczności 
być może nie zaistniałyby, gdyby nauczanie 
czy praca zdalna odbywała się z przygotowa-
nego do tego celu stanowiska np. w  uczelni 
(ale z powodu tego szerszego pandemicznego 

kontekstu to raczej niemożliwe)”. Mniej pu-
blikacji i mniej grantów wpłynie na naukową 
karierę kobiet – nie tylko jako jednostek, ale 
w ogóle.

Nauczanie zdalne ma braki. Dlaczego? 
Na to pytanie krótko odpowiada prof. Zofia 
Cygal-Krupa: „Ogólnie – chyba brak więk-
szego doświadczenia w  tego rodzaju naucza-
niu. W  porównaniu z  Zachodem (Szwajca-
ria, Francja) jesteśmy spóźnieni wiele, wiele 
lat. Tam długo przed pandemią uczniowie, 
nauczyciele, wykładowcy – wszystkich ty-
pów szkół, poczynając od szkoły podstawo-
wej, mieli sporo zajęć i  doświadczenia pracy 
w systemie zdalnym (pracy grupowej i  indy-
widualnej)”. Choć z  drugiej strony – obecna 
sytuacja stała się przyczynkiem, by ten stan 
rzeczy zmienić. Najważniejsze jest jednak to, 
że mimo trudnych warunków każdego dnia 
uczymy się radzić sobie z  przeciwnościami, 
a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
nauka zdalna pozwoliła nam zbliżyć się do 
siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Choć może właściwiej byłoby powiedzieć – 
zmusiła nas do tego… Nie spotykamy się już 
jedynie w  bezpiecznych murach Uczelni, na 
neutralnym gruncie, lecz w  przestrzeni pry-
watnej, w  swoich domach, pokojach – i  we 
własnej strefie komfortu. Mamy teraz okazję 
poznać się lepiej. I kiedy już nastąpi oczekiwa-
ny z niecierpliwością powrót do normalności, 
będziemy z pewnością o wiele bogatsi w nowe 
doświadczenia!

Źródła:
www.facebook.com/PolskaSiecKobietNauki/
posts/4121182324623044
www.ujot.fm/zdalne-nauczanie-w-czasie-pandemii
-sukces-porazka-trudno-powiedziec
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Epidemia siedzenia
Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego każdy student staje w obliczu nowych wyzwań 
i postanowień. Szczególnie w dobie pandemii i zdalnego nauczania poprzeczka zawieszo-
na jest naprawdę wysoko. Godziny spędzone przy biurku objawiają się bólem pleców, zaś 
zima nie zachęca do spacerów i aktywności, a siłownie znów są zamykane. Jak sobie radzić 
i w łatwy sposób zadbać o postawę?

Ciało ludzkie stworzone jest do ruchu i aby 
zapewnić mu odpowiednie funkcjonowanie, mu-
simy tę potrzebę zaspokoić. Konsekwencje sie-
dzącego trybu życia są przeróżne: od przyrostu 
wagi, poprzez nieprawidłową postawę ciała, bóle 
pleców, aż do dysfunkcji mięśni czy zwiększone-
go ryzyka chorób serca. Ponadto siedzenie osła-
bia ciało, wywołuje ból oraz sprzyja chorobom, 
nawet jeśli nie jest ich bezpośrednią przyczyną.

Błędny wzorzec utrwalany latami
Współczesny człowiek prawie cały dzień spę-

dza w pozycji siedzącej, zaczynając już od śnia-
dania, a  w  dobie pandemii ryzyko jest jeszcze 
większe – spędzamy całe dnie w home offisie, nie 
musimy więc biec na autobus, co dla niektórych 

było jedyną dawką ruchu, a zaraz po obudzeniu 
siadamy do pracy przed komputerem, zaś sale 
wykładową i  spacery po uczelnianych koryta-
rzach zamieniamy na biurko. W  wolnym cza-
sie bierzemy do ręki smartfon, włączamy serial, 
a nasze ciało nadal pozostaje w tej samej pozycji, 
my z kolei z dnia na dzień czujemy się bardziej 
zmęczeni, przytłoczeniu obowiązkami i  nawet 
nie bierzemy pod uwagę, że problem znajduje się 
w niepozornym meblu, jakim jest krzesło.

Już od najmłodszych lat zmuszani jesteśmy 
do spędzania czasu w pozycji siedzącej – w szkole 
podczas lekcji, później odrabiając pracę domo-
wą, a wspomniany wolny czas wypełniamy mało 
wymagającymi rozrywkami na ekranie urządzeń 
mobilnych. Łatwo można zaobserwować nie-
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prawidłowy wzorzec postawy u siedzących dzie-
ci – wysunięte barki i głowa do przodu, a  także 
kręgosłup zgięty w kształcie litery „C”. To niepra-
widłowe ułożenie ciała wchodzi nam w nawyk od 
dziecka, a w dzisiejszych czasach jest prawdziwą 
plagą. Może to w  przyszłości zaowocować po-
datnością na kontuzje w wyniku złej mechaniki 
ruchu, nie umiemy bowiem poruszać się popraw-
nie, gdy trwamy w błędnym wzorcu.

Nawet jeśli niektórzy z  nas trenują, ćwiczą 
czy chodzą na siłownie, co stale jest utrudnione 
przez powracające obostrzenia sanitarne, jeśli 
resztę dnia spędzamy przy biurku, niestety nasz 
tryb życia wciąż uznaje się za siedzący i może on 
zmniejszać efekty prawidłowej diety czy korzy-
ści płynące z  treningów. Nawet korygując tech-
nikę podczas ćwiczeń na siłowni, pracując nad 
zakresem ruchu, ciągle trzeba naprawiać efekty 
uboczne pozycji siedzącej przyjmowanej przez 
resztę dnia poza treningami – spięte biodra, bóle 
szyi, odcinka lędźwiowego, barków. Dzieje się 
tak dlatego, że ludzkie ciało adaptuje się do naj-
częściej przyjmowanej pozycji, co wpływa na to, 
jak się poruszamy oraz na jakość naszego życia. 
Z  kolei przyjmowanie nieprawidłowej postawy 
na długie godziny powoduje szybsze zużywanie 
się elementów organizmu. Przez pewien okres nic 
się nie dzieje i nie odczuwamy dolegliwości, ale 
z czasem pojawia się problem lub kontuzja, czę-
sto wywołane błahym czynnikiem.

Bardzo ważna jest również świadomość, gdyż 
wiele osób uważa się za osoby aktywne fizycznie, 
choć 8-10 godzin dziennie spędza za biurkiem, 
a czas ten stara się zrekompensować ciężkimi trenin-
gami, które jednak nie przynoszą rezultatów, gdyż 
w  perspektywie całego tygodnia jest to tylko kilka 
godzin. Warto więc zauważyć różnice pomiędzy tre-
ningiem a aktywnością fizyczną pozatreningową.

Kilka sposobów na poprawę samopoczu-
cia fizycznego

Jak więc siedzieć, aby pozycja ta nie miała 
negatywnego wpływu na jakość życia? Przecież 
z dnia na dzień nie rzucimy szkoły czy studiów, 
nie mamy też wpływu na obecnie panujące wa-
runki i musimy poradzić sobie z pracą w domu 
oraz pewnymi ograniczeniami. Na początek mu-
simy być świadomi, że czeka nas sporo pracy. 
Odwrócenie negatywnych skutków sumujących 
się przez wiele lat będzie wymagało nauczenia 
się ruchów od nowa oraz wypracowania prawi-
dłowych nawyków. Kluczowa jest świadomość, 
w jaki sposób ułożone jest nasze ciało oraz umie-
jętność jego kontrolowania i  korygowania nie-
prawidłowej postawy aż do momentu, w którym 
nauczymy robić się to odruchowo.

Jak zmienić swoje nawyki? Podstawowym 
działaniem jest ograniczenie siedzenia do mini-
mum. Coraz większą popularnością cieszą się sta-
nowiska stojące do pracy – można bardzo łatwo 
zmienić swoją przestrzeń do pracy, kładąc lap-
topa na kilku pudełkach. Jeśli mamy możliwość, 
zainwestujmy w biurko z regulowaną wysokością, 
które pozwoli nam często zmieniać pozycję pra-
cy. Ale jeśli nie chcemy rozbijać skarbonki, po-
myślmy, co możemy podłożyć pod stolik, aby blat 
znalazł się wyżej. Zastanówmy się, w jaki sposób 
spędzamy czas wolny i czy możemy przemycić do 
niego więcej ruchu albo chociaż zminimalizować 
siedzenie i zgarbioną pozycję ciała nad smartfo-
nem. Często nie doceniamy spontanicznej ak-
tywności fizycznej, spacerów, czasu spędzanego 
na stojąco, pracy w  ogródku czy liczby kroków 
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robionych w ciągu dnia, a to właśnie te działania 
są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka i są fundamentem zdrowe-
go trybu życia. Podczas oglądania telewizji mo-
żemy zrobić kilka przysiadów, porozciągać się, co 
już da pozytywny sygnał naszemu ciału.

Jak prawidłowo siedzieć, gdy nie ma wybo-
ru? Zacznijmy od ustawienia kręgosłupa w neu-
tralnej pozycji i  napięcia mięśni tułowia. Jak to 
zrobić? Musimy zadbać nie tylko o  ustawienie 
swoich pleców, ale także głowy, miednicy, klatki 
piersiowej i barków. Dla ułatwienia możemy wy-
konać to w pozycji leżącej. Ułóżmy ręce wzdłuż 
tułowia, wnętrze dłoni skierujmy w górę, napnij-
my mięśnie pośladów, nie krzyżując nóg. Mied-
nica powinna delikatnie unieść się w  kierunki 
klatki piersiowej, automatycznie poprawia się 
ustawienie głowy i  tułowia, tkanki odcinka lę-
dźwiowego są rozluźnione. Jest to pozycja neu-
tralna. Dodatkowo powinniśmy prawidłowo 
aktywizować swoją przeponę – główny mięsień 
oddechowy, która w nieprawidłowej pozycji „C” 
kręgosłupa zapada się, jest uciśnięta i  nie ma 
możliwości odpowiednio pracować. Aby to prze-
ćwiczyć, połóżmy się na podłodze z  dłońmi na 
brzuchu, z  nogami ugiętymi. Weźmy powolny 
wdech przez nos, kierując powietrze do brzucha 
tak, aby dłonie się unosiły, a  podczas wydechu 
opadały. Pomocna w  osiągnięciu prawidłowej 
postawy może okazać się również sekwencja na-
pinania, która przyjmowana przed zajęciem krze-
sła odpowiednio przygotuje do pozycji siedzącej. 
Ustawmy miednicę w poprawnej pozycji – stopy 
pod biodrami, równolegle do siebie, napnijmy 
pośladki i  wykonajmy ruch, jakbyśmy chcieli 
wkręcić nogi w  podłoże, pozwoli to aktywizo-
wać mięśnie i ustabilizować kręgosłup. Następnie 
weźmy głęboki wdech przeponą i ustawmy klatkę 
piersiową nad miednicą. Napnijmy mięśnie tuło-
wia tak, jakbyśmy chcieli przyciągnąć pępek do 
kręgosłupa. Nie zapominajmy o barkach, należy 
skręcić je w tył i cofnąć, a później ustawić głowę 
w pozycji neutralnej nad barkami. Ułatwi nam to 

przyłożenie pięści do mostka tak, aby wyprosto-
wany kciuk pchnął podbródek w  tył. Na koniec 
rozluźnij dłonie i  przedramiona. Jeśli podczas 
siedzenia czujemy, że nasze ciało jest źle ustawio-
ne, możemy wstać i wykonać tych kilka prostych 
czynności, co będzie dobrą okazją do przerwy.

Zmieniajmy pozycję jak najczęściej! Pewnie 
odruchowo, czytając ten tekst, wielokrotnie zmie-
niłeś ułożenie swoich nóg lub wierciłeś się na krze-
śle – w ten właśnie sposób Twoje ciało domaga się 
ruchu. Wstańmy i  poruszajmy się przynajmniej 
przez 2 minuty na każde 30 minut siedzenia.

Wybierzmy odpowiednie krzesło – celem 
jednak nie jest znalezienie krzesła idealnego i wy-
godnego, a na tyle komfortowego, aby pozwalało 
na utrzymanie odpowiedniej pozycji, ale nawet 
najlepsze nie zastąpi krótkich przerw i  zmia-
ny pozycji. Siedzisko powinno być kwadratowe 
i odpowiednio duże, nie może być za wysokie – 
pięty muszą spoczywać na podłożu. Jeśli chodzi 
o  oparcie, jest ono potrzebne, aby na chwilę się 
zrelaksować, najlepiej jest jednak siedzieć w spo-
sób aktywny, nie opierając się. Podłokietniki to 
zupełnie zbędny element, a  mogą one wręcz 
przeszkadzać w  odpowiednim przysunięciu się 
do biurka. Z pewnością każdy kojarzy duże dmu-
chane piłki lub poduszki BOSU, które mają wielu 
zwolenników i  są chętnie wybierane w  biurach 
jako zamienniki foteli. Czy aby na pewno jest to 
mniejsze zło? Piłka może i  wymusza więcej ru-
chu i angażuje mięśnie do pracy i utrzymywania 
postawy na niestabilnym podłożu, jednak wy-
trzymanie w  takiej pozycji przez cały dzień jest 
niemożliwe i męczące. Przyspiesza to deformację 
postawy, zniechęca, a  użytkownik szybko prze-
staje się skupiać i zaczyna ponownie garbić. Piłkę 
taką można wykorzystać jako jedną z opcji pod-
czas częstego zmieniania pozycji.

Skorzystajmy z  tych kilku wskazówek i  już 
dziś zacznijmy pracować nad swoją postawą, a po 
kilku dniach poczujemy się lepiej i  zaczniemy 
kształtować prawidłowe nawyki niezbędne dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia.

Anna Kocik
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W jaki sposób nie stracić uczucia radości w czasie pandemii 
COVID-19?
Mnich buddyjski, Matthieu Ricard, nazywany najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, 
stwierdza, że: „Każdy człowiek może znaleźć prawdziwą radość i  szczęście poprzez mą-
drość, altruizm, współczucie i odkładając na bok toksyny mentalne. Ludzie posiadają zdol-
ność do generowania radości”.

Agata Curyło. Studentka peda-
gogiki.

Przyszło nam żyć w dosyć trudnych cza-
sach, gdzie emocje radości i szczęścia zostały 
nie tyle zastąpione, co przesłonione strachem, 
lękiem i  niepewnością. Nie musimy jednak 
zatracić radości. Uważam, że pozytywne 
myślenie to klucz do sukcesu. Myśli wywie-
rają bowiem wielki wpływ na nasze zdrowie. 
Badania pokazują, że przyjęcie pozytywne-
go nastawienia wydłuża nasze życie i przede 
wszystkim poprawia jego jakość, zmniejsza 
poziom stresu i  ryzyko chorób. Pozytywne 
myśli i  uczucia stymulują nasz organizm. 
Poprzez silnie destrukcyjne myślenie może 
rozwinąć się na przykład depresja. Zatem jak 
w  czasach pandemii koronawirusa czuć się 
dobrze (przede wszystkim mentalnie)? Ogra-
niczenie dostępu do wielu miejsc związanych 
w  głównej mierze z  działalnością kulturalną 
nie oznacza, że musimy z  nich rezygnować. 
Większość działań, na przykład koncerty, 
warsztaty/tutoriale, dyskusje/debaty, wir-
tualne zwiedzanie, kursy, wystawy, recitale, 
spotkania autorskie i  wiele innych została 
bowiem przeniesiona na platformy on-line. 
Każdy może znaleźć, co chcę nadto podkre-
ślić, radość i  poczucie zadowolenia, coś, co 
sprawi, że poczujemy się dowartościowani, 
a nasze samopoczucie poprawi się.

Wszystkie wydarzenia są tak intensyw-
ne, że wiele osób nie potrafi  odnaleźć w sobie 
dystansu i spokoju. Myślę tutaj o krytycznym 
podejściu do treści medialnych, którymi jeste-
śmy karmieni. Im więcej odbieramy informacji 
o niebezpieczeństwie, tym bardziej niespokoj-
ne są umysł i  ciało, a  nieustanne wzmacnia-
nie lęku utrudnia odzyskiwanie równowagi 
i włączenie się w normalny tryb życia. Dlate-
go w sytuacji kryzysowej, kiedy lęk się nasila, 
pomocne jest wszystko, co choć nieznacznie 
go obniży.  Pierwszym przykładem są techni-
ki relaksacyjne, które poprzez wywoływanie 
reakcji odprężenia i  stanu głębokiego spoko-
ju mogą przywrócić równowagę układu ner-
wowego. Każdy musi znaleźć swoją technikę, 
uwzględniając przy tym własne preferencje czy 
poziom sprawności fi zycznej. Dla jednej oso-
by, ad exemplum, będzie to joga, a  dla innej 
ćwiczenia rytmiczne (bieganie, spacer, jazda 
na rowerze). Mówi się: „osiągnij równowagę 
– a odnajdziesz szczęście”. Do systematycznej 
relaksacji doliczę uśmiech. Może to banalny 
przykład, ale nie ma innego bardziej skutecz-
nego leku, który w  jednej chwili  pozostawia 
ciało i umysł w równowadze. Śmiech pobudza 
produkcję endorfi ny, hormonu szczęścia, któ-
ry poprawia samopoczucie, wzmacnia system 
odpornościowy, pobudzając produkcję prze-
ciwciał i  obniża poziom hormonu stresu, co 
może uchronić nas przed wirusami. Śmiech to 
sposób na wniesienie radości do życia. Oczy-
wiście szukanie okazji do uśmiechu zależy od 
nas samych. Koniecznym jest znalezienie czasu 
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Co robić, by nie marnować czasu? (Domowe) życie w czasach zarazy
Obecna sytuacja sprawiła, że przymusowo spędzamy więcej czasu w domu. Stąd też, zwłasz-
cza na początku pandemii, powstało wiele śmiesznych filmików i zdjęć dotyczących tego, jak 
wyjście na zakupy bądź wyrzucenie śmieci staje się świetną okazją, by zrobić się na bóstwo, 
pracy zdalnej w  branżach, w  których jest to niemożliwe czy odbioru paczek z  aliexpress.  
Zaistniał również proceder wynajmowania czworonogów na spacer. Reagowanie w  spo-
sób humorystyczny pozwala nam przetrwać ten trudny okres, jednak niektórym nadmiar  
wolnego czasu daje się we znaki. Stąd też mamy kilka propozycji, co z nim zrobić.

Ad Astra nr 83 (styczeń 2021) Felieton

na czynności, które sprawią radość: ulubiona 
dyscyplina sportowa, oglądanie zabawnych fil-
mów i programów, spędzanie czasu z wesołymi 
ludźmi... Co Ty na to?

Ponadto zarażajmy radykalną życzliwością. 
Musimy poszukać bezpiecznych sposobów na 
spotkanie – spytaj sąsiadki, czy nie zrobić jej 
zakupów, ustąp miejsca w  kolejce – pozornie 
proste czynności mogą dać mnóstwo radości!

Reasumując, radość i  szczęście powstają 
poprzez znalezienie równowagi pomiędzy po-
zytywnymi i negatywnymi emocjami, a żeby to 
osiągnąć, potrzeba niebywale dużo silnej woli  
i samozaparcia. Trzeba nam wierzyć, że obec-
na sytuacja jest tymczasowa. Niech ten czas 
będzie dla każdego z  nas testem serdecz-
ności, uczynności i  zachowania zdrowego  
rozsądku.

Odkryj nowy talent/ Odkryj nową pasję
Brzmi górnolotnie, ale czemu nie zacząć 

z  wysokiego C? Zanim jednak zdążysz się znie-
chęcić, zastanów się, co lubisz robić, a  zwykle 
nie masz na to czasu? Może zawsze ciągnęło Cię 

do tańca albo chciałeś bądź chciałaś zrobić keks? 
Zostać mistrzynią makijażu czy też złotą rączką? 
Kiedy, jak nie teraz? W sieci można znaleźć masę 
tutoriali dotyczących tańca, makijażu, gotowania. 
Wystarczy tylko dobrze poszukać i możesz zostać 
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mistrzem… albo chociaż radzić sobie w pewnych 
dziedzinach lub zostać bohaterem w swoim domu.

Nauka
Człowiek uczy się całe życie, stąd też warto 

zatroszczyć się o swoje kompetencje. Nawet jeżeli 
nauka wychodzi Ci już powoli bokiem, to praca 
nad umiejętnościami miękkimi bądź rozwija-
nie się w  konkretnym kierunku, który nie jest 
ściśle związany z  Twoim kierunkiem studiów, 
może być powiewem świeżości w  codziennej  
rutynie.

Świeże spojrzenie na obowiązki domowe
To dobry czas na generalne porządki. To 

wcale nie tak, że sugerujemy dla zdrowia wy-
ręczyć rodziców w  większości działań porząd-
kowych… tylko właśnie to robimy. Prócz tego 
warto przejrzeć swoje rzeczy i oddać bądź sprze-
dać zbędne przedmioty. Na uporządkowanie 
przestrzeni życiowej zawsze jest dobry moment. 
Sprzątanie wpłynie też dobrze na Twoją kondycję 
fizyczną – także miotła w dłoń i do dzieła!

Spędzanie czasu z domownikami
Nie jest ważne, czy mieszkasz w  domu ro-

dzinnym czy też na stancji. Ważne są za to relacje 
z  domownikami. Rozmowy, wspólne oglądanie 
filmów czy też granie w  gry planszowe może 
wzmocnić relacje i pozwoli lepiej się porozumieć.

Ćwiczenia
Cóż, ze względu na zamknięte baseny czy 

siłownie aktywność fizyczna jest mocno ogra-
niczona, jeśli jednak chcesz się ruszać, a  na-
sza propozycja ćwiczeń poprzez sprzątanie nie 
przypadła Ci do gustu, z  pomocą przychodzi 
Internet. Na platformie YouTube można znaleźć 
wiele filmów z ćwiczeniami, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie bez względu na poziom zaawanso-
wania. Najlepiej ćwiczyć wspólnie, pozwoli to na 
wyłapywanie błędów. I  nie zapominaj mierzyć 
siły na zamiary!

Lenistwo dla ciała, ale nie dla umysłu
Oczywiście wolny czas można wykorzystać 

na nadrabianie zaległości filmowych czy też se-
rialowych na platformach typu Netflix, pod ko-
cykiem i z herbatą. Tego typu platformy stają na 
wysokości zadania i  oferują coraz większą bazę 
dzieł kinematografii, które możemy obejrzeć 
z napisami, co będzie większym wyzwaniem dla 
mózgu i pozwoli obyć się z  językiem. Kolejnym 
sposobem na gimnastykę umysłu są książki. To 
najlepszy moment na nadrobienie zaległości 
książkowych bądź rozpoczęcie przygody z czyta-
niem dla rozrywki, a nie tylko literatury branżo-
wej. Obecnie sporo tytułów można odnaleźć na 
OLX, gdzie książki w dobrym stanie można zdo-
być za grosze i uzupełnić domową biblioteczkę.

To tylko kilka przykładów tego, co można 
robić w  czterech ścianach. Znajdź pomysł, nie 
bój się próbować i działaj! Powodzenia!

PS Pieczenie keksu to podobno trudna spra-
wa, więc polecam zacząć od babeczek! Przepis 
znajdziecie na stronie 21! 

Wiktoria Pysyk
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 Kulturalnie na kanapie
Zgodnie z rozporządzeniem w związku z epidemią SARS-CoV-2 wszystkie instytucje kul-
tury zostały zamknięte. Stąd też spora część wydarzeń, w tym spektakle teatralne, przenio-
sła się do Internetu.

Do bliskiego spotkania z kulturą nie potrze-
ba wiele, wystarczy wygodne miejsce, komputer 
z dostępem do Internetu – i pozostaje tylko wy-
bierać spośród przeróżnych wydarzeń. Daleko 
nie szukając, na stronie ewejściówki znajduje się 
cała gama propozycji kulturalnych, w  których 
możemy wziąć udział za niewielką opłatą.

Także nasz tarnowski Teatr im. Ludwika 
Solskiego aktywnie udziela się w  Internecie. 
Prowadzi na przykład swój kanał na You Tube 
(www.youtube.com/user/TarnowskiTeatr), 
umożliwiając widzom zachowanie (chociaż 
do pewnego stopnia) kontaktu z kulturą po-
przez zamieszczanie fragmentów spektakli 
czy koncertów, wywiadów, nagrań konfe-
rencji prasowych, relacji i  innych wydarzeń 
utrwalonych w  formie nagrań. Okazjonal-
nie publikowane są też całe spektakle, jak to 
miało miejsce w  grudniu, kiedy zaproszono 
widzów na cztery przedstawienia z  24. edy-
cji Festiwalu Komedii Talia: Śluby panieńskie, 
Brzydala, Heroiny oraz Księżniczkę na opak 
wywróconą. Nadal można odtworzyć również 
panele dyskusyjne związane z poszczególnymi 
spektaklami, które znajdują się na kanale Te-
atru lub na jego stronie internetowej.

Warto też wspomnieć, że tarnowski Teatr 
umożliwia bezpłatny udział w premierach on-
line na żywo, o czym informuje zainteresowa-
nych swoją działalnością odbiorców między 
innymi poprzez wiadomości SMS.

Kolejną inicjatywą Teatru wychodzącą na-
przeciw oczekiwaniom widzów jest Kultura 
w sieci, w ramach której można wysłuchać pra-
wie 40 godzin dzieł literatury o historii Tarnowa 
autorstwa Antoniego Sypka, Anieli Piszowej oraz 
Jana Hetmana Tarnowskiego, a  także książek 
Stramer M. Łozińskiego, Wroniec J. Dukaja czy 
Jak być uczonym ks. prof. M. Hellera w wykona-
niu tarnowskiego Teatru i  zaproszonych gości. 
Odnośniki zamieszczone są na stronie interne-
towej Teatru.

Warto śledzić strony internetowe i FP teatrów, 
kin i wykonawców, aby nie przegapić najciekaw-
szych wydarzeń kulturalnych. Siedząc w  domu 
w piżamce z herbatką w  ręku, możemy w  spo-
koju zaspokoić głód wydarzeń kulturalnych, 
nadrobić zaległości oraz obejrzeć nowe spekta-
kle czy koncerty z różnych miast w Polsce, które 
w  normalnych warunkach trudno byłoby nam
 zobaczyć.

Wiktoria Pysyk. Studentka admi-
nistracji. „Mówię (za) dużo, ale 
to lubię”. Człowiek mający milion 
myśli na minutę i dwa miliony 
spraw do załatwienia.

Źródło: www.teatr.tarnow.pl
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Czego kino uczy nas o emocjach i życiu?
Nie od dziś wiadomo, że fi lmy potrafi ą dotrzeć do pokładów najgłębiej skrywanych przez 
nas emocji: że jeden niewinny symbol, gest aktora czy wybrzmiewające w kontekście sceny, 
pełne znaczenia słowo może sprawić, że – tam wewnątrz – zachwiejemy się w posadach. To 
oznacza ryzyko dla wszystkich tych, którzy – rezygnując z lekkiej i przyjemnej rozrywki 
przed ekranem, dającej zapomnienie o problemach – decydują się na kino cięższego, emo-
cjonalnego kalibru, które o tych problemach wciąż przypomina. Co, jeżeli przypadkiem 
dowiemy się o nas samych, innych ludziach albo świecie czegoś, co niekoniecznie pozwoli 
nam w nocy spokojnie spać? Co, jeśli – z chwili na chwilę – runie nasz światopogląd, pod-
stawa wiary, ufność we własne wartości? Czasem fi lmy niosą głębokie zrozumienie. Wraz 
z nim pojawiają się łzy.

Wioletta Żółtak. Studentka 
fi lologii polskiej. Zakochana 
w książkach, zauroczona kinem, 
zafascynowana psychologią 
– czasem o tym wszystkim pisze.

Emocje odłożone na później
W  życiu codziennym wyrobiliśmy w  sobie 

nawyk tłumienia naszych prawdziwych emocji 
i  odczuć. Od wieków wymogi społeczne naka-
zywały bowiem ich powściąganie i przedkładały 
potęgę chłodnego rozumu ponad prawdę i pięk-
no przeżyć wewnętrznych człowieka. Przeżycia 
te jednak muszą w końcu znaleźć ujście. Inaczej, 
obsesyjnie wypierane, nagromadzą się toksyczną 
hałdą w podświadomości, skąd – rozregulowane 
– będą zaburzać różnorodne procesy psychiczne 
oraz pracę całego ludzkiego organizmu. A to, mó-
wiąc najprościej: unieszczęśliwia. Wywołuje psy-
chiczny ból oraz cierpienie.

Tymczasem to samo opresyjne społeczeń-
stwo, które niegdyś zabraniało otwartego wyraża-
nia emocji, akceptowało ujawnianie ich w okre-
ślonych sytuacjach społecznych – jedną z takich 
sytuacji od zawsze bywał teatr. 

O  jego wyzwalającej sile, uzdrawiającym 
działaniu, pisał już Arystoteles, nauczający, że 
uczestnictwo w  przedstawieniu tragicznym, po-
przez wzbudzenie w widzu uczuć litości i  trwo-

gi dla losu bohatera tragedii, dawać będzie mu 
oczyszczenie z tych przeżyć. Sztuka oferuje czło-
wiekowi katharsis w każdej swojej formie, zdolna 
podarować wytchnienie, ukojenie i  ulgę, lecz to 
właśnie teatr, a teraz i kino, okazują się być nie-
zwykle silnymi narzędziami w walce o porusze-
nie ludzkich serc. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego potrafi my 
tak mocno reagować na fi lmach, wydaje się być 
stosunkowo prosta: widzimy – nie ma lepszego 
sposobu na zbudowanie iluzji rzeczywistości, niż 
zamknąć ją w ruchomym obrazie, z którego w do-
datku wylewają się głosy, różnorodne – działające 
na zmysły – dźwięki oraz muzyka. Sytuacje ży-
ciowe fi lmowych bohaterów zostają unaocznione 
widzowi, który w sprzyjających warunkach łatwo 
zapomina, że znajduje się obok, poza, a nie w środ-
ku obrazka. W  tym zresztą kryje się cel każdej 
opowiadanej ludziom historii: sprawić, aby w nią 
uwierzyli i poczuli, że ich dotyczy, jest ważna. 

A ważna jest wtedy, kiedy odzywają się nasze 
emocje. Te uśpione, czekające na moment, gdy 
zyskamy sposobność do ich odreagowania.

Kim jestem?
Benjamina Braddocka, bohatera fi lmu Absol-

went z 1967 roku, poznajemy jako chłopaka z tak 
zwanego dobrego domu i  absolwenta studiów 
ukończonych z wyróżnieniem. To wydawałoby się: 
młody spełniony człowiek u progu kariery, u pro-
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gu dorosłości – zapowiadającej się co najmniej 
obiecująco. Tymczasem już w pierwszej scenie po 
napisach początkowych uderza w widza jego smut-
ne, zawieszone w próżni, zagubione spojrzenie – 
skupione na nieznanych rozterkach – i  słyszymy 
jak na pytanie ojca, czym się martwi, odpowiada 
zagadkowo: „martwię się o swoją przyszłość”. 

Tym powtarzanym przez niego kilkukrotnie 
zdaniem oraz unikającym towarzystwa innych 
zachowaniem, Benjamin nie wzbudza jednak 
niepokoju u  swych rodziców, ponieważ akurat 
jego przyszłość nikomu poza nim samym nie 
wydaje się być niepewna. Wręcz przeciwnie. Oto 
młody mężczyzna, który na starcie życia ma już 
właściwie wszystko, czego na taki udany start 
potrzeba: wywodzi się z bogatej rodziny, jest so-
lidnie wykształcony, przystojny. Nikt zbytnio nie 
podejrzewa – lub nie chce zauważyć – że Ben-
jamin to w  gruncie rzeczy nieśmiały, wycofany 
chłopak, któremu wysoka społecznie pozycja nie 
zapewnia jednak psychicznej stabilności ani spo-
koju, bo on sam wciąż poszukuje własnej tożsa-
mości, sensu życia.

Jest to problem o tyle istotny, że wielu mło-
dych ludzi przechodzi podobny tożsamościowy 
kryzys w  momencie wkraczania w  dorosłość. 

Mierzą się oni nie tylko z własnym zagubieniem, 
jałowością egzystencji i poszukiwaniem jej celu, 
ale także z niezrozumieniem ze strony starszych 
osób w rodzinie, które z ugruntowanym charak-
terem, z poukładanym już często życiem, niezde-
cydowanie młodego dorosłego – albo przeciwnie: 
gwałtowność podejmowanych przez niego decy-
zji – traktują jako przejaw braku odpowiedzial-
ności oraz dojrzałości, której od pewnego wieku 
stanowczo wymagają. Jednakże dorastanie czło-
wieka i jego przechodzenie z jednego etapu życia 
w następny nie ma ścisłych ram, a stanowi bardzo 
indywidualny proces, którego nie da się dostoso-
wać do społecznych wyznaczników „normy”.

Kobiecość i męskość – człowieczeństwo 
W kinie, podobnie jak w literaturze, co jakiś 

czas ożywają idee wyprzedzające swój kulturowy 
i  społeczny czas. Wówczas problemy prezento-
wane w  przyjemnej otoczce filmowej opowieści 
wydzierają się spod jarzma społecznego tabu 
i przenikają po raz pierwszy do świadomości wi-
dzów – jako wyzwalacz empatycznego spojrzenia 
na wcześniej nierozpatrywane na masową skalę 
zagadnienie. Tak prawdopodobnie było z Thelmą 
i  Louise (1991), historią filmową będącą wyni-
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kiem „krzyku duszy” scenarzystki Callie Khouri 
– „udręczonej ciągłym obcowaniem z  (…) sek-
sistowską kulturą wizualną lat osiemdziesiątych”1.

Thelma i Louise realizowały motyw kina dro-
gi, jednak nieoczekiwanie jak na tamte lata, w po-
dróż pełną przygód – zarezerwowanych dotąd dla 
mężczyzn – wyruszyły dwie kobiety, przyjaciółki. 
Ich historia wydaje się dawać symboliczny wyraz 
kobiecemu pragnieniu zemsty za lata upokorzeń 
płynących ze strony mizoginistycznych agreso-
rów, postrzegających kobiety niemal wyłącznie 
jako obiekty seksualne.

Filmowe emocje sprawiły, że doświadczenia 
Louise – twardej kobiety, w  przeszłości jednak 
dotkliwie skrzywdzonej przez mężczyznę – oraz 
Thelmy – nieco naiwnej, uzależnionej od opry-
skliwego męża, lecz z czasem na nowo odkrywa-
jącej swoją kobiecość, stały się bliskie rzeszy ko-
biet, które obejrzały tę historię w kinach. I powoli 
zaczęły przynosić zmianę w ich myśleniu o sobie.

Dzisiaj nikogo już nie szokuje kobieca posta-
wa niezależności, chęć wykonywania – dawniej 
postrzeganych jako typowo męskie – zajęć czy za-
wodów, a także potrzeba jawnego wyrażania, znów: 
dawniej stereotypowo przypisywanych mężczy-
znom emocji, cech charakteru oraz zachowań.

Podobnie dzieje się w odwrotną stronę: męż-
czyznom przyznaje się prawo do odczuwania i po-
kazywania po sobie trudnych emocji, również ich 
ekspresji poprzez płacz, nie tylko w ekstremalnych 
sytuacjach, jak wojna. Choć trzeba przyznać, że to 
właśnie tego typu filmy – z mężczyznami mierzą-
cymi się z traumatycznymi sytuacjami w roli głów-
nej – pozwalały po raz pierwszy zajrzeć za zasłonę 
męskości i ujrzeć za nią człowieka, który potrze-
buje poczuć emocjonalną ulgę zamiast wiecznej 
presji, aby udawać terminatora.

Konfrontacja prawdy i kłamstwa
Najintensywniejszych emocji w filmie można 

spodziewać się w  jego punkcie kulminacyjnym. 

1 #SpoilerMaster#Classic S02E19: „Thelma i Louise” 
(1991), YouTube.

To w  tym momencie seansu – pod warunkiem, 
że wcześniej dramaturgia filmu rozwijała się pra-
widłowo – najczęściej się wzruszamy, najgłośniej 
śmiejemy lub w ekscytacji zaciskamy dłonie. Co 
jednak sprawia, że tak się dzieje? Jak na nasze 
emocje działa dobra opowieść?

Tomasz Węcki – twórca portalu „Spisek pi-
sarzy” oraz autor podręcznika pt. Jak napisać 
powieść? – uczy, że oś każdej angażującej historii 
buduje starcie dwóch przeciwstawnych idei: kłam-
stwa z  prawdą. Ich najważniejszym nośnikiem 
jest oczywiście główny bohater, w toku opowieści 
przebywający drogę: od wiary w kłamstwo – któ-
rym tłumaczy sobie rzeczywistość – do odkrycia 
prawdy, która ma go wyzwolić… lub pogrążyć.

Poznanie prawdy stanowi jednak dla bohate-
ra niebezpieczeństwo, dlatego on sam wypiera ją 
usilnie, kurczowo trzymając się fałszywych, lecz 
ochraniających go przekonań. Opowieść rozpo-
czyna się więc w chwili, kiedy wydarza się coś, co 
uniemożliwia bohaterowi pozostanie w bezpiecz-
nej przystani i  zmusza go do działania – przez 
cały czas jej trwania będzie on raz po raz dotykał 
prawdy i cofał się ze strachem ku rozpadającemu 
się kłamstwu, lecz bezskutecznie.

Prawda w końcu stanie się zbyt wyraźna, aby 
dłużej ją ignorować.

Czy nie podobne konflikty rządzą ludzkim 
życiem?

Boimy się zmian, pragniemy rutyny, lecz 
gdy przychodzi, szybko staje się więzieniem. 
Z czasem odkrywamy, że nie ma innej drogi, niż 
zmierzyć się z  naszym lękiem – odkryć praw-
dę. W  ten sposób rozwijamy się, postępujemy 
naprzód. Filmy – opowieści – pozwalają nam 
przejść przez ten nieuchronny proces łatwiej, od-
wzorowują uniwersalny schemat życiowej podró-
ży, zamknięty w pojedynczej historii. Wraz z nimi 
pokonujemy własne kryzysy, bo przeżywając fil-
mowe emocje, rozumiemy więcej. 

Poznajemy samych siebie.
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Kilka słów o ofiarach, czyli wiktymologia w praktycznym ujęciu
Czym jest wiktymologia? Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie victima to ofia-
ra, logos – nauka. Innymi słowy, jest to nauka o ofierze. Jej początki datowane są na lata 40 
XX w., a za jej twórców uważani są Hans von Henting oraz Benjamin Mendelsohn.

Pod pojęciem ofiary sensu stricto kryje się 
konkretny człowiek ponoszący szkodę, doznają-
cy nieuzasadnionej krzywdy lub cierpienia w wy-
niku popełnionego przestępstwa. W  polskim 
systemie prawokarnym zamiast pojęcia „ofiary” 
możemy znaleźć termin pokrzywdzonego. Mate-
ria ta uregulowana jest w kodeksie postępowania 
karnego, w artykule 49. W 1999 roku podpisana 
została Polska Karta Praw Ofiary, stanowiąca, iż 
ofiarą jest osoba fizyczna, której dobro prawem 
chronione zostało bezpośrednio naruszone lub 
zagrożone przez przestępstwo.

Możemy wyróżnić trzy typologie ofiar prze-
stępstw:

1. Klasyczna, która podaje dwa typy ofiar:
a. ogólne – kobiety, ludzie młodsi, starsi, oso-

by ociężałe umysłowo, osoby niedorozwinięte 
psychicznie lub wykazujące zaburzenia psychicz-
ne, imigranci i mniejszości;

b. psychologiczne – osoby samotne, depresyj-
ne, żądne zysku i zachłanne, lubieżne i rozpustne, 
terroryzujące otoczenie, uwikłane w trudne sytu-
acje (Hans von Henting).

2. Urodzone ofiary – pewne jednostki mają 
stałą, wewnętrzną predyspozycję do bycia ofiarą 
i to naraża je na wielokrotną wiktymizację (Henri 
Ellenberger).

3. Osoby szczególnie predysponowane – jed-
nostka narażona na bycie ofiarą ze względu na ce-
chy biologiczne, fizjologiczne, społeczne, a także 
psychologiczne (Ezzat Fattah).

Kryminologia bada także sam proces sta-
wania się ofiarą przestępstw, czyli wiktymizację. 
Wśród literatury możemy wyróżnić kilka kon-
cepcji wpływających na proces wiktymizacji:

1. Koncepcja przyczynienia się ofiary do po-
pełnienia przestępstwa wskazuje, że w  pewnych 
wypadkach ofiara może ułatwiać popełnienie 
przestępstwa, np. gdy prowokuje sprawcę.

2. Koncepcja winy ofiary oparta jest na zało-
żeniu, że wina ofiary powinna znaleźć odzwier-
ciedlenie w sposobie karania sprawcy.

3. Koncepcja odpowiedzialności funkcjonal-
nej zakłada rozłożenie odpowiedzialności mię-
dzy sprawcą a  ofiarą, w  zależności od roli, jaką 
odegrali w przestępstwie.

Możemy wyróżnić różne rodzaje wiktymizacji:
1. Wiktymizacja pierwotna – jest to proces 

stawania się ofiarą w wyniku popełnionego prze-
stępstwa, wskutek czego ofiara doznaje szkody:

a. bezpośrednia – dotyczy ofiar przestępstwa,
b. pośrednia – dotyczy osób bliskich ofierze 

lub pozostających na jej utrzymaniu, a także osób, 
które doznały krzywdy w sytuacji zagrożenia.

2. Wiktymizacja wtórna – ofiara doznaje 
krzywdy w  konsekwencji reakcji społecznej na 
wiktymizację bezpośrednią. Dotyczy to reak-
cji sformalizowanych (np. przy przesłuchaniu 
ofiary przez policję), jak i  niesformalizowanych  
(np. opinie sąsiadów). Także media, przez po-
dawanie informacji o  zdarzeniu przestępczym, 
mogą być przyczyną wtórnej wiktymizacji.

Warto także zwrócić uwagę na to, jakie przy-
wileje przysługują ofiarom przestępstw zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami. Każda 
osoba fizyczna, której dobro chronione prawem 
(m.in. życie, zdrowie, godność, wolność, mienie) 
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone 
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przez przestępstwo, a także jej najbliżsi, jest uzna-
wana za ofiarę i może żądać respektowania praw 
ofiary."

Ofiara przestępstwa ma prawo do:
1.Traktowania jej z godnością, szacunkiem 

i  współczuciem. Do szczególnego przestrzega-
nia tego prawa zobowiązani są przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb 
socjalnych.

2. Bezpieczeństwa i ochrony oraz poszano-
wania jej życia rodzinnego i prywatnego. Ofia-
ry nie wolno ponownie dręczyć – należy dołożyć 
wszelkich starań, by uniknęła ona dodatkowych 
niekorzystnych przeżyć materialnych, psychicz-
nych, społecznych i  moralnych. Oznacza to za-
kaz wkraczania w prywatność ofiary i  jej rodzi-
ny ze strony wszystkich, którzy stykają się z nią 
w związku z popełnionym przestępstwem.

3. Żądania utajnienia swoich danych 
osobowych. Jeżeli ofiara występująca jako świa-
dek przestępstwa lub osoba dla niej najbliższa 
ma uzasadnione obawy, że ze strony sprawcy za 
złożenie obciążających go zeznań zagraża mu 
lub jego najbliższym niebezpieczeństwo, może 
wnieść do prokuratury lub sądu wniosek o utaj-
nienie danych osobowych. Jeśli prokuratura lub 
sąd zezwoli na utajnienie danych osobowych 
świadka, wówczas ani oskarżony, ani jego adwo-
kat nie dowiedzą się, kto złożył zeznanie.

4. Zastrzeżenia danych dotyczących jej 
miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomo-
ści prokuratora lub sądu. Jeżeli zachodzi uza-
sadniona obawa użycia przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec świadka lub osoby najbliższej 
w związku z jego czynnościami, może on zastrzec 
dane dotyczące miejsca zamieszkania.

5. Zachowania anonimowości w  sprawoz-
daniach prasowych, telewizyjnych, w  Interne-
cie i w innych mediach, dotyczących jej sprawy. 
Dane personalne ofiary i  jej wizerunek można 
upublicznić tylko za jej zgodą.

6. Uzyskania fachowej pomocy: psycholo-
gicznej, medycznej, materialnej i prawnej. Pra-
wo to przysługuje ofierze od momentu zgłoszenia 

naruszenia lub groźby naruszenia dobra chronio-
nego prawem.

7. Działania jako strona w  charakterze 
oskarżyciela posiłkowego. Ofiara w  sprawach 
o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
może działać jako strona w charakterze oskarży-
ciela posiłkowego. Oświadczenie takie może zło-
żyć od momentu wniesienia aktu oskarżenia, aż 
do odczytania go w sądzie.

8. Brać udział w czynnościach śledztwa lub 
dochodzenia toczącego się w jej sprawie. Ofiara 
ma prawo uczestniczyć w przesłuchaniu biegłego 
oraz zapoznać się z jego opinią. Może złożyć za-
żalenie na niemal wszystkie zapadłe postanowie-
nia i  zarządzenia, jak również może się żalić na 
decyzje, które naruszają jej uprawnienia.

9. Składania wniosków o dokonanie czyn-
ności w toku postępowania przygotowawczego, 
a więc zanim sprawa trafi do sądu.

10. Wglądu do akt sprawy i  sporządzenia 
odpisów dokumentów występujących w  spra-
wie. Na odmowę udostępnienia akt w  postępo-
waniu przygotowawczym przysługuje zażalenie.

11. Mediacji i pojednania ze sprawcą. Ofia-
ra może wystąpić z taką inicjatywą do prokurato-
ra lub do sądu.

12. Restytucji (wyrównania) poniesionych 
przez nią szkód. Restytucja powinna obejmo-
wać m.in.: zwrot własności, zapłatę za doznaną 
krzywdę lub poniesioną stratę.

Pełny katalog obowiązujących praw przysłu-
gujących ofiarom przestępstw wraz z  instrukcją, 
czego konkretnie i  od kogo ofiary przestępstw 
mogą się domagać, zawiera dokument o nazwie 
Polska Karta Praw Ofiary – dokument przygo-
towany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we 
współpracy z instytucjami i organizacjami rządo-
wymi i pozarządowymi.

Grzegorz Postawa
Źródła:
www.pisz.policja.gov.pl/o16/policja-radzi/prawa-ofiar
-przestepstw/29494,Prawa-ofiar-przestepstw.html
Kryminologia. Repetytorium, wyd. 3, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2012.
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Sudoku

Zagadka

Staszek i Darek są kłamcami, ale obaj kła-
mią tylko w  wybrany dzień. Staszek kłamie 
w piątki, soboty i w niedziele, a w pozostałe dni 
mówi prawdę. Z kolei Darek kłamie we wtorki, 

środy i czwartki, a w pozostałe dni mówi praw-
dę. W który dzień obaj będą mogli powiedzieć: 
„Będę kłamał jutro”?

Odpowiedź na następnej stronie
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Słucham ciszy, której nikt nie wyciszy.
Słucham ciszy, która jest tak głośna,
że z każdym sekundą staje się bardziej nieznośna.
Już nie słyszę krzyku, w bólu pęcherzyku.
Już nie widzę Ciebie,
tak jak w nocy wielu gwiazd na niebie.
Już nie czuję zapachu
Twoich perfum na sobie.
I możesz być pewny,
nikt się nie dowie,
że to, co czuję, miłością się zowie. 

Rozrywka Ad Astra nr 83 (styczeń 2021)

 Muffi  nki cytrynowe
Składniki:
6 łyżek mąki pszennej
1 jajko
2 łyżki cukru
1 łyżka mleka
2 łyżki oleju
4 łyżki soku z cytryny
Skórka starta z 1 cytryny
¾ łyżeczki proszku do pieczenia
¾ łyżeczki sody oczyszczonej
Szczypta soli
Cukier puder
Wykonanie:
Mokre składniki wlać do miski, wymieszać. Na-
stępnie dodać po kolei suche składniki, miesza-
jąc, tak aby nie było grudek.
Ciasto przelać do 2 kubków (do ¾ wysokości). 
Wstawić je na 3 minuty do mikrofalówki nasta-
wionej na 600 W. Przed podaniem muffi  nki po-
sypać cukrem pudrem.

Kinga Zając. Studentka admi-
nistracji. Amatorka piśmien-
nictwa, kierująca się mottem: 
„Jeżeli istnieje sposób, by zrobić 
coś lepiej – znajdź go" – Th omas 
Edison.

Muffi  nki czekoladowe
Składniki:
¼ szklanki mąki pszennej
¼ szklanki cukru pudru
¼ szklanki mleka
2 łyżki oleju
3 dag gorzkiej czekolady
2 łyżki kakao
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
Szczypta soli
Cukier puder
Wykonanie:
Mąkę, cukier puder, kakao i sól wsypać do miski, 
wymieszać. Następnie wlać mleko, olej i ekstrakt 
waniliowy, mieszając, tak aby nie było grudek.
Ciasto przelać do 2 dużych fi liżanek (do ¾ wy-
sokości), posypać drobno posiekaną czekoladą. 
Wstawić je na 90 sekund do mikrofalówki nasta-
wionej na 600 W. Przed podaniem posypać cu-
krem pudrem.

Odpowiedź: W czwartek

Znów niestabilnie.
Choć próbuję usilnie
złapać pion.
Nie pamiętać imion.
Tych zranionych
i raniących mnie.
Czy to minie?
Czy kiedyś będę tak
na procent dwieście?
Czy odpuszczę wreszcie?
Czy w proteście
przed samą sobą
stanę się inną osobą?
Czy doba za dobą,
dzień za dniem,
stanę się porysowanym szkłem?
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Szanowni Czytelnicy
W  związku z  najnowszym Zarządzeniem 

JM Rektora PWSZ informujemy, że w bibliotece 
czynna będzie tylko Wypożyczalnia (s. 134B), od 
poniedziałku do piątku, w godz.:  10.00–17.00.

Zachęcamy do zakładania konta bez koniecz-
ności wizyty w bibliotece. Szczegóły na stronie in-
ternetowej: www.biblioteka.pwsztar.edu.pl

Nowości w Bibliotece Uczelnianej

Nike to coroczny plebiscyt, podczas którego 
już od ponad dwóch dekad nagradzani są pol-
scy żyjący pisarze za twórczość z ubiegłego roku. 
Zapraszamy do zapoznania się z  nominacjami 
książek w 2020 roku tej jednej z najważniejszych 
krajowych nagród literackich.

Radek Rak, Baśń o  wężowym sercu  albo 
wtóre słowo o Jakóbie Szeli

Baśń jest próbą stworzenia na nowo mitolo-
gii Galicji. Nie jest powieścią historyczną, i choć 
napisana z  dużym szacunkiem dla ówczesnych 
realiów społecznych, obyczajowych i  politycz-
nych, to zawieszona pozostaje między historią 
a mitem. Wyrasta z legend, w które obrosła po-
stać chłopskiego przywódcy – tych prawdziwych 
i tych stworzonych przez Radka Raka.

Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza 
nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, 
czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zau-
roczenie zmysłową Malwą, wędrujemy przez 
krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i po-
czuć zapach krwi rabacji 1846 roku.

Radek Rak napisał powieść o  dobru i  złu, 
które czają się w  każdym z  nas, o  nierównych 
szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną roz-
buchanego erotyzmu, ironii i  humoru, nakar-
mioną mrokiem ludzkich serc.

Monika Sznajderman, Pusty las
Żyjąc, zajmujemy miejsce tych, którzy byli 

przed nami, taka jest oczywista kolej rzeczy. 
Jak jednak żyć w miejscu, w którym garstka lu-
dzi zajmuje miejsce po ośmiuset, jak wypełnić 
taką przestronną pustkę? Szczególnie gdy tych 
ośmiuset nie odeszło tak, jak nakazuje czas, lecz 
zmiotła ich historia? Pusty las to opowieść autor-
ki o życiu w Wołowcu, beskidzkiej wsi, z której 
kolejno znikali szukający szczęścia za oceanem 
biedacy, wizjonerscy nafciarze, Żydzi, Cyganie, 
Łemkowie. To także jej hołd dla tego miejsca na 
ziemi, jego historii, przyrody i mieszkańców.

Piotr Paweł Reszka, Płuczki. Poszukiwacze 
żydowskiego złota

To nie były incydenty, ale proceder, który 
– niemal na masową skalę – trwał przez lata. 
Na terenie byłych obozów zagłady w Sobiborze 
i Bełżcu, w mogiłach setek tysięcy ofiar miesz-
kańcy pobliskich wsi – mężczyźni, kobiety 
i  dzieci – prowadzili wykopki w  poszukiwaniu 
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diowała pod kierunkiem Xawerego Dunikow-
skiego, współtworzyła Grupę Krakowską i teatr 
Cricot, właśnie z nią najchętniej współpracował 
Tadeusz Kantor.

Ukochana żona Kornela Filipowicza, mat-
ka Aleksandra, siostra bliźniaczka Nuny, ce-
niona przyjaciółka m.in. Różewiczów, Sternów, 
Przybosiów. W ich wspomnieniach jawi się jako 
wcielenie ruchu, zmienna, zachwycająca postać, 
która pozostawiała po sobie wrażenie niedosytu. 
Gdy poznała diagnozę swojej choroby, pracowa-
ła w zapamiętaniu, by namalować każdy kolejny 
obraz – chociaż jeszcze jeden. Jej prace wciąż 
zdumiewają nowatorstwem pomysłów, inspirują 
i prowokują. „Nie umarła” – twierdzili zgodnie jej 
bliscy.

Biblioteka Uczelniana Ad Astra nr 83 (styczeń 2021)

„żydowskiego złota”. Prochy zmieszane z ziemią 
przepłukiwali w  rzece lub specjalnie wykopa-
nych dołach, tzw. płuczkach. Paweł Piotr Resz-
ka zbiera głosy układające się w  przerażającą 
opowieść o zobojętnieniu. Jak to możliwe, że po 
Zagładzie mogła przyjść „gorączka złota”? Co 
kierowało kopaczami i co dzisiaj myślą o tym ich 
potomkowie?

Agnieszka Dauksza, Jaremianka: gdzie jest 
Maria?

Maria Jarema. Ona o sobie zawsze: Jarema. 
O niej najczęściej: Jaremianka. Kobieta awangar-
da. Emancypantka, zaangażowana aktywistka – 
niekwestionowany autorytet.

Jedna z najzdolniejszych i najbardziej chary-
zmatycznych artystek XX wieku. Dziewczyna ze 
Starego Sambora na Kresach, która przyjechała 
do Krakowa, by „wymyślić sztukę na nowo”. Stu-

Opracowała: Monika Nowicka
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Sport 1 Pandemia 0
Kiedy zaczynałem pisać ten artykuł, przypomniał mi się wywiad Jerzego Janowicza, w któ-
rym to padło słynne: „trenujemy po szopach”. COVID-19 wywrócił życie wielu z nas do 
góry nogami i  to jest fakt. Tyczy się to rzecz jasna także sfery sportowej. Obostrzenia 
znacznie odbiły się na naszej aktywności fi zycznej i uprzykrzyły życie sportowcom, którzy 
w trakcie przygotowań muszą zmagać się z wieloma trudnościami. Wydaje się jednak, że 
reprezentanci naszego Klubu Uczelnianego nic sobie z  tego nie robią. Tytaniczna praca 
pod bacznym nadzorem opiekunów sekcji sportowych przyniosła liczne sukcesy, z których 
bez wahania możemy być dumni. Jak widać, przeszkody w naszym życiu powstają po to, 
żeby zwyczajnie je pokonywać.

Podsumowanie rozpocznijmy od Akademic-
kich Mistrzostw Polski. W zeszłym roku studenci 
PWSZ w Tarnowie zakończyli zmagania mistrzo-
stwem w  klasyfi kacji wyższych szkół zawodo-
wych. Obrona tytułu często wydaje się zadaniem 
znacznie trudniejszym niż jego zdobycie, ale nie 
z nami te numery. Ten rok był jednak nieco lep-
szy – poza obroną mistrzostwa pobito dodatkowo 
rekord zdobytych medali.

Na końcowy wynik złożyły się wysiłki wie-
lu sportowców, którzy skrupulatnie gromadzili 
punkty do klasyfi kacji ogólnej. Największymi 
sukcesami, jeżeli chodzi o  tegoroczne mistrzo-
stwa, mogą pochwalić się kolarze górscy w skła-
dzie Michał Topór, Grzegorz Armatys oraz Albert 
Hudyka, którzy w „drużynówce” uplasowali się na 
pierwszej pozycji. Dodatkowo Topór dwukrotnie 
zdobył srebro w zawodach indywidualnych. Wy-
bitnym występem może pochwalić się także Bar-
bara Szumlańska, która nie miała sobie równych 
we wspinaczce sportowej na czas. Srebrny medal 
dorzuciła ponadto nasza trójboistka siłowa Pau-
lina Kozioł. Nie sposób nie wspomnieć również 
o studentach i studentkach rywalizujących m.in. 
w  pływaniu, lekkoatletyce, futsalu, piłce nożnej 

i siatkówce, tenisie oraz tenisie stołowym, a także 
w zawodach na ergometrach wioślarskich. Każdy 
z nich dołożył cegiełkę do końcowego wyniku.

Reprezentanci PWSZ w  Tarnowie w  roku 
2020 brali udział w  15 konkurencjach. Dobre 
wyniki zaowocowały zdobyciem 557 punktów, 
dzięki czemu zdeklasowali oni swoich rywali, zaj-
mując pierwsze miejsce w klasyfi kacji wyższych 
szkół zawodowych. W  rankingu ogólnopolskim 
nasza PWSZ uplasowała się na 31. pozycji (na 
133 szkoły wyższe biorące udział w  Akademic-
kich Mistrzostwach Polski).

Na tym jednak nie koniec. Przenosimy się 
na arenę zmagań międzynarodowych. W listopa-
dzie w  Moskwie odbyły się mistrzostwa Europy 
w speed climbingu. KU AZS PWSZ w Tarnowie 
do boju posłał czwórkę reprezentantów: Marcina 
Dzieńskiego, siostry bliźniaczki Aleksandrę i Na-
talię Kałuckie oraz Annę Brożek. 

Wszystkie oczy w  przypadku rywalizacji 
męskiej skierowane były na Dzieńskiego, który 
trzykrotnie w  przeszłości meldował się na po-
dium ME. Mistrz świata z roku 2016 był najlep-
szy w  kwalifi kacjach i  z  czasem 5.74 ustanowił 
nowy rekord Polski. Kolejne etapy, czyli ⅛ oraz 
ćwierćfi nał ukończył także z czasem poniżej 6 se-
kund. W półfi nale mierzył się z reprezentantem 
gospodarzy Lwem Rudackim. Niestety, mimo że 
po raz kolejny tego dnia poprawił rekord naszego 
kraju (5.650), musiał przełknąć gorycz porażki. 
Rosjanin w  tej fazie osiągnął czas lepszy zaled-

Jakub Groncikowski. Student fi -
lologii polskiej. Zainteresowania: 
sport, słaby fi lm, słaba książka. 
Czasami coś napiszę.


