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A

adchodzą wakacie, czas wymarzonego, 
zasłużonego wypoczynku, złotych plaż 

I  i lazurowych wód. W ostatnim w tym 
roku akademickim numer/c „Mbcera” 
prezentu i emv Wam Wydział Zdrowia 
i Nauk Medycznych Krakowskiej Aka

demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Warto w czasie 
beztroskiego leniuchowania poczytać t> tym, juk działają ra- 
townicy medyczni, jak służbę zdrowia postrzegają politolo
dzy i co zrobić, by nasze zdrowie było z nami jak najdłużej.

Wakacie to także dobry czas, by zastanowić się nad zmia 
diet)* Może wegetarianizm? Warzywa są przecież nieoce

nionym źródłem witamin... no, chyba żc są to ogórki o sma
ku fe)cołi.

Życzę wszystkim Czytelnikom „Mixera” milej lektury 
i udanego wypoczynku.

Dorota /dechlikiewicz
redaktor naczelna
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-  Profesjonalizm, wiedza 
i doświadczenie to jedyne 
panaceum na prywatyzacją 
służby zdrowia

-  m ów i dr Grażyna Dębska dziekan 

W ydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej 

Akademii im . Andrzeja Frycza M odrzewskiego

J;ik dużym zainteresowaniem cieszy się studia na 
Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych? Co oferujemy 
studentom?

- Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Zgłaszają się do nas nic tyl
ko maturzyści, ale również osoby, które mają już ukończo
ne różne kierunki studiów i chcą zdobyć konkretny zawód. 
Studia pomostowe dofinansowane ze środków Unii Euro
pejskiej to z kolei bardzo korzystna oferta dla pielęgniarek 
chcących podnieść swój poziom wykształcenia. To bardzo 
duża grupa studentów wydziału. Nasza oferta programo
wa jest dostosowana do potrzeb osób uzupełniających \v)- 
kształcenie -  w zależności od lego, taki poziom studiów 
ukończyły, Realizowane są krótkie ścieżki kształcenia, co 
pozwala na pogodzenie pracy zawodowej z podnoszeniem 
kwalifikacji.

Bardzo istotne wydaje się tu, że dyplom licencjata pie
lęgniarstwa uzyskany w Krakowskiej Akademii jest hono
rowany poza granicami kraju, bez konieczności nostryfi
kacji. Umożliwia to naszym absolwentom ubieganie się 
o pracę w krajach Unii Europejskiej, Program, który re
alizujemy db kierunków pielęgniarskich, obejmuje 4600 
godzin kształcenia zawodowego i jest zgodnyz bardzo re
strykcyjnymi warunkami Uh.

Zawód pielęgniarki to nic tylko konieczność zdoby
cia ogromnej wiedzy, ale i praktyczna nauka wykonywa
nia zawodu. Co pod tym względem oferuje su'oim stu
dentom Krakowska Akademia?

- Połowa godzin dydaktycznych przeznaczona jest na 
kształcenie praktyczne. Mamy podpisanych wiele umów 
na realizowanie praktyk pielęgniarskich, Wszystkie pla
cówki, i. którymi uczelnia współpracuje, są placówkami 
o ogromnym doświadczeniu klinicznym, zapewniającym 
naszym studentom rzeczywiste poznanie zawodu oraz na
bycie praktycznych umiejętności Kształcimy na poziomie

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Aka
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
powołany do życia 23 stycznia 2f)0fl r,, rozpoczął 
kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w marcu 
2009 n, uruchamiając studia I st. niestacjonarne 
tzw pomostowe przeznaczone dla pielęgniarek 
dyplomowanych, realizowane w ramach projektu 
systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 
i położnych w ramach studiów pomostowych’1współ - 
finansowanego ze środków Europejskiego Fundu
szu Społecznego, w ramach priorytetu II działania 
2,3N poddzialanie 2.3.2 po kl (program operacyjny 
-  kapitał ludzki na lata 2007-2013).

Obecnie studia pomostowe, zgodnie z Rozpo
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r  
{z póż. zra,}, odbywają się na czterech ścieżkach;
► ścieżka A dwa semestry * dla absolwentów 

pięcioletnich liceów medycznych;
► ścieżka C trzy semestry -  dla absolwentów 

dwuletnich medycznych szkól zawodowych;
► ścieżka D dwa semestry -  dla absolwentów 

dwuipółletnicb medycznych szkól zawodo
wych;

► ścieżka dwa semestry -  dla absolwentów 
trzyletnich medycznych szkół zawodowych.
Na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych

w roku akademickiego 2010/2011 uruchomiono 
studia 1 st. na kierunku:
■ fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjo

narnym;
■ ratownictwo w trybie stacjonarnym;
* kosmetologia w trybie stacjonarnym;

Ponadto kontynuowane są kierunki studiów;
■ pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym i niesta

cjonarnym;
■ pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym 

(„pomostowe");
* kosmetologia w trybie niestacjonarnym;
■ ratownk twn medyczn e w t rybie n i (stacjonarnym

Pełniącą obowiązki dziekana jest dr Graży
na Dębska, a prodziekanem prof. nad z w. dr hab. 
n. med. Mikołaj Spodaryk
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umożliwiającym naszym absolwen
tom wejście do czołówki profesjonal
nej ka dry. To rzecz jasna przekłada się 
na realne możliwości zdobycia pracy.

Pani doktor, pielęgniarka musi 
umieć sobie poradzić także wte
dy, gdy medycyna jest już bezsilna: 
ur stanach terminalnych, w sytuacjach 
kiedy odchodzi pacjent, kiedy trzeba 
zmierzyć się z rozpaczą bliskich. l.zy 
do tego można kogoś przygotować? 
Jak nauczyć studenta radzenia sobie 
w takich przypadkach?

■ Tego nie da się zrobić ca cathedra. 
Nie ma możliwości naliczenia adeptów 
pielęgniarstwa, jak mają sobie dać radę 
w tak stresujących i trudnych sytu
acjach. Tego uczymy poprzez praktyki 
na oddziałach opieki paliatywnej, gdzie 
w momentach nieuchronnych poże
gnań obok studenta zawsze jest nauczy
ciel zawodu. Przez lakie przeżycia trze- 
ba przejść osobiście. Sztuką jest nabycie 
takiego doświadczenia, które pozwala 
z jedne i strony się nie wypalić, nie dać 
stresowi, a z drugiej pozostać wrażli
wym na cierpienie, na ból

Czy postulowana prywatyzacja 
polskiej służby zdrowia jest dla stu
dentów WZiNM dobra wiadomo-
ścią?

- Na razie nie wiadomo, jak bę
dzie realizowana prywatyzacja służby 
zdrowia. Pewne jest jedynie to. że nie
uchronnie nastąpi. Teraz znajdujemy 
się w okresie niepewności i dużego 
niepokoju, jednak wydaje mi się, że tak 
poważne zmiany strukturalne wymuszą 
na szpitalach sięganie po najlepszych 
specjalistów Zadowolony pracownik to 
zadowolony pacjent, a zadowolony pa
cjent to większe wpływy finansowe dla 
placówki. Konkurencja w tym przypad
ku powinna wyjść na dobre zarówno 
pacjentowi, jak i personelowi. Profesjo
nalizm, wiedza i doświadczenie to jedy
ne panaceum na prywatyzację służby 
zdrowia. Ponieważ kształcimy studen
tów na bardzo wysokim, europejskim 
poziomie, informacje o prywatyzacji 
szpitali powinny więc cieszyć przyszłych 
absolwentów Wydziału Zdrowia i Nauk 
Medycznych Krakowskiej Akademii.

Rozmawiają 
Dorota Zdechliluewicz
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Sie każdy może zostać ratowni- J Zawód ratownika medycznego 
krem medycznym. To piękny, <ł/e nie- lo w całej gamie profesji medycznych
zivykle wymagający zawód, w którym  grupa chyba najhardziej wymaga -
łączy się niebywałej odporność psy- jąca, Czy ratownicy się specjalizują,
chiczntj z wrażliwością -  mówi prof. czy muszą umieć wwystko - od pe-
M i koła i Spodaryk, prodziekan Wy- diatrii poprzez internę, traumatolo-
działu Zdrowia ! Nauk Medycznych gię, neurologię, anestezjologię itd.?
Krakowskiej Akademii im, Andrzeja Ponieważ ratownik medyczny
Frycza Modrzewskiego nigdy nie wie, jak będzie wyglądała

sytuacja w miejscu, do ktorego został 
Panie profesorze, protesjonaine wezwa i iy, n i e i sl 11 i ej ą w tym zawo d zie

ratownictwo medyczne to coś nowego specjalizacje. Nasi studenci właśnie
w polskiej .służbie zdrowia. Czym się róż tak s<; przygotowywani do wykonywa
ni dzisiejszy ratownik medyczny od tego, nia zawodu ich zadaniem pozostaje
który jeździł karetką przed wielu laty? przywrócenie lub utrzymanie funkcji

Dawniej istniało stanowisko sa życiowych poszkodowanego, nleza-
nitariusza lub noszowego, To Hyly oso- leżnie oó  tego, czy chodzi o dziecko,
by po krótkim przeszkoleniu, pełniące osobę starszy, kobietę w ciąży czy też
funkcje pomocnicze dła lekarza pogo- jakąkolwiek inną osobę, której życie
towia i dla pielęgniarki, Obecntc zawód jest zagrożone. Ratownik medyczny
ratownika medycznego to nowa, od- musi mieć zatem wiedzę pozwą la-
rębna profesja. Na całym swiecie tunk jącą mu na rozpoznanie zagrożenia,
cjonują zespoły tzw paramedical, czyli zastosowanie odpowiednich środków
grupy ratowników mających za zadanie i w efekcie uratowanie życia pacjenta,
udzielanie pomocy osobom w stanie za- Trzeba również pamiętać o tym, że nie
grożenia żyda* W tej chwili w karetkach tylko poszkodowani są różni. Różne
zazwyczaj nie ma lekarza, chyba że jest są także warunki, w jakich ratownik
to karetka specjalistyczna. Jego miejsce musi podiąć działanie, czasem są to
zajęli ratownicy medyczni wyszkoleni warunki dynamicznie się zmieniające
do niesienia pomocy i ratowania życia. Dobrze wykształcony ratownik umie
Kształcimy właśnie takich ludzi do pra rozpoznać sytuację zagrożenia i do-
cy w zespołach paramedkaL stosować do niej swoją pracę. Nasi ab- ^



Jak wygląda rynek pracy dla absolwentów naszej 
uczci u i z dyplomem licencjata?

Rynek pracy dia ratowników medycznych jest taki

sotwenci zdobywają uniwersalne wykształcenie, które po
woduje, je ich skuteczność w działaniu okazuje się bardzo 
wysoka. Istotnym elementem kształcenia ratowników jest 
także nauka dbania o własne bezpieczeństwie To niezwykle 
ważne, bo ranny albo martwy ratownik przestaje być ratow
nikiem. Ich zdrowie jest więc szansą dla poszkodowanych,

(!^y można przygotować studentów ratownictwa na 
to> że nie zawsze da się pomóc, że czasem trzeba stanąć 
oko w oko ze śmiercią pacjenta i później z tą traumą żyć 
i pracować?

To jest zawsze trudne. Ratownik medyczny musi 
byc człowiekiem o niebywałej wręcz odporności psychicz
nej, połączonej z wrażliwością. Nasi studenci doskonale 
wiedzą, jaki zawód wybrali, ale to, czy są w stanie działać 
w stanie skrajnych emocji, stresu i zagrożenia, to w dużej 
mierze zależy od tego, czy są pewni swojej wiedzy j  umie
jętności. Świadomość, że dokładnie wiem, co należy zrobić, 
jest podstawą sprawnego działania i odnoszenia sukcesów

KRAKOWSKA AKA
im. Frycza M odrzę
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xv tym niełatwym zawodzie. To właśnie zapewniamy na
s z l i  studentom min, poprzez pracę na konkretnych scena
riuszach, świetnym sprzęcie oraz przez kontakt z zespołami 
pogotowia ratunkowego i odbywanie praktyki w szpital
nych oddziałach ratunkowych. Nasi studenci uczestniczą 
ponadto w* prawdziwych patrolach ratowniczych wspólnie 
i fundacją R: . Niektórzy z nich są zresztą wolontariuszami 
w fundacji Inną rzeczą jest natomiast umiejętność radzenia 
sobie ze świadomością, że nie udało się kogoś uratować. To 
już kwestia indywidualnych doświadczeń. System szkolenia 
bywa jednocześnie systemem weryfikacji -  mogę wykony
wać ten zawód albo nie mogę.

i  X  J  *  •  t

sam jak dla innych zawodów. Najlepsi absolwenci, świetnie 
wyszkoleni, profesjonalnie przygotowani do wykonywania 
swojego zawodu znajdą miejsca pracy zarówno w karetkach 
pogotowia, jak i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, 
de także w jednostkach TOPR, GOPR czy WOPR oraz 
w jednostkach straży pożarnej. Nasi studenci mają rewela
cyjne zaplecze do nabywania wiedzy i praktyki i jestem prze
konany, że z roku na rok owo zaplecze będzie coraz lepsze.

Rozmawiała 
Dorota Zdechlikiewicz

W mach,,Futurę City Gamę"studenci gospodd 
przestrzennej KA szukali pomysłów urządzenia terenu 

kampusu i terenów bezpośrednio z ntm sąsiadujących, 
lak by stały ̂ ię one jeszcze bardziej atrakcyjn

Centrum
Sportowe „Frycz"

jam  bud. A kampusu Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i kieruję się tam, 
gdzie kiedyś był parking. Teraz znajduje się tutaj 

iji>woczesn)'> czterokotifłygnacyjny budynek,
Wehodzę na l piętro i widzę ogmmrte pomieszczenie. To /if- 

neskiuh Wspinam się po schodach i mijam usytuowany na dru
gim poziomie klub pclen studentów. Wrt^rcte dotarłem tui satm  
górę. Diłłbym głowę, że teraz czuję zapach morza. Rozglądam się 
po restauracja ale okazuje się, że to jeszcze nie to, czego szukani 

Mijam więc zatłoczone stoliki i kieruję się dalej, na połu
dnic. Nu obu końcach okrągłego, przepięknego budynku znaj- 
dują się dwa skrzydła, w których architekt owej futurystycznej 
konstrukcji umieścił basen o wymiarach olimpijskich. Czuję, 
że tym razem jestem już naprawdę blisko...

cjeiv, miXer



Afoim oczom ukazują są* seftó małych potyczwtydi ze sobą 
luster, które w komplecie bwr&j niesamwitef insłdację solami}, 
zapew niają całej przestrzeni energię, W końcu dosięga mnie za
pach $H’ieŻego powietrza. Wychodzę na dadi i patrzę werandowe 
niebo. Pod stopiinń czuję zroszoną deszczem toiny. Jestem tui miej
scu... wogrotizie.

Dokładnie tak mógłby wyglądać jeden z dni spędzonych 
pracze mnie na uczelni, gdyby jej aranżację w przyszłości zaję
ła się „Grupa fioletowych" czyli studentów III roku gospodarki 
przestrzennej Krakowskiej Akademii, zwycięzców warsztatów 
pn. „Futurę City Game'! Nie było jury, prawo głosu mieli wszy
scy studenci uczestniczący w warsztatach, wszyscy z tego prawa 
skorzystali, glosowanie było tajne, Po prezentacji wszystkich 
pomysłów, i\ przed głosowaniem, wypowiadali się zaproszeni 
eksperci, odnosząc się w komentarzach raczej Jo wszystkich 
propozycji naraz niż do któregoś konkretnego projektu. Przed
stawili oni koncepcję realną* a zarazem niezwykle poruszającą 
wyobraźnią kombinację wiedzy, kreatywności i wizjonerstwa.

„ Futurę Cit y Gamć* są tzęśd f projekin „C reative Cities* 
{„Kreatywne Miasta”) opracowanego przez British Council 
i przeprowadzanego dotąd w wielu miastach na świecie. lego 
ideą jest rewitalizacja przestrzeni publicznej miast i dzielnic 
oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Metodologia »Futurę City Gamę' została wykorzystam 
w Polsce po raz pierwszy w październiku 200$ roku w Lodzi, 
gdzie we współpracy z  Urzędem Miasta oraz Agencją Lódź 
Integrated Restoration Institute opracowano program pod 
nazwą „Ulica Piotrkowska - przyjazna, atrakcyjna, twórcza 
i bezpieczna przestrzeń publiczna'.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
była organizatorem kolejnej edycji „Futurę City Gmtte’' w ramach 
projektu British Council „Creative O to "  („Kreatywne Miasta”). 
Hasiem gry było; „Akcjo: KAAFM d!a studentów i Krakowa. Kon- 
cepcja urządzenia terenu kampusu". Warsztaty odbyły się na po
czątku czerwca br. Wzięli w nich udział studenci LII roku kierun
ku gospodarka przestrzenna. Warsztaty zostały zorganizowane 
jako rozszerzenie zajęć z przedmiotu Fizjonomia miast i n^wwóit- 
wykładanego przez dr Małgorzatę Kaczmarską. Prowadzeniem 
warsztatów zajmuje się tzw mistrz grv, posiadający licencję Uli' 
tish Council, podczas naszych warsztatów była nim pani mgr Do
rota Pomadowska. Ekspertami byłL prot nadzw dr hab. inż. arch. 
Elżbieta Kaczmarska i dr inż. Marcin Jonak

35 uczestników warsztatów szukało takich pomysłów urzą
dzenia terenu kampusu i terenów bezpośrednio z nim sąsiadują
cych, by stały się one jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów, 
a równocześnie były źródłem inspiracji ii la mieszkańców Krakowa.

Zwyciężyła „GRUPA FIOLETOWYCH*, czyli Paulina Lû  
czyńska, Katarzyna Mietia, Magdalena Pytko, Jakub Rom pel, 
Aleksander Róg i Wojciech Zboeh, Postanowili się oni zajijć pro
blemem braku wystarczającej infrastruktury .sportowo-rekreacyj
nej na terenie Zabłoćia.

Koncepcja zatytułowana Centrum Sportowe »Frycz' zakłada 
budowę czterokondygnacyjnego, wielofunkcyjnego, okrągłego 
budynku z dwoma skrzydłami i dużym parkingiem, N?a parterze 
budynku mieściłaby się obsługa całego kompleksu, na pierwszym 
piętrze centrum fitness, na drugim - klub studencki, a na samej 
górze restauracja.

W jednym ze skrzydeł budynku zaplanowano powstanie 
basenu o wymiarach olimpijskich, a w drugim -  ludi sportowej, 
a na jej dachu ogrodów. Basen byłby doświetlony od południa, 
a w całym kompleksie sportowym zainstalowano by instalacje 
solanie. Pomiędzy skrzydłami budynku znalazłoby się miejsce na 
duży parkmg.

Według autorów pomysłu największą zaletą obiektu 
jest prostota i w związku z tym jak najniższe koszty reali
zacji całego przedsięwzięcia. Centrum służyłoby zarówno 
Studentom, jak i mieszkańcom Zabłoć ia.

Do tej pory' na całym święcie odbyło się ponad 200 „Gier 
Mieiskich ' w blisko 70 miastach, m in. w Oslo, Canberze, 
Bogocie i Glasgow. W Polsce uczestnicy warsztatów spoty
kali się dotychczas w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku 
i Poznaniu.

„Futurę City Gamę" to niezwykła propozycja dla mło
dych ludzi, którzy w skomercjalizowanym, zdominowanym 
przez biznespłany ś wiecie mogą zaproponować swoje wy
jątkowo świeże spojrzenie na otaczający nas świat. To także 
świetna okazja, by skonfrontować własne koncepcje projektu 
z opiniami ekspertów z dziedzin powiązanych bezpośrednio 
z tą tematyką. Na koniec warsztatów każdy ze studentów 
otrzymał certyfikat wystawiony przez British Council, po
twierdzający udział w projekcie. Zawsze warto to dołączyć 
do porttólio...

Marcin Majewski
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Politycy muszą pam iętać o tym , że blokowanie  
swobodnych w ypow iedzi prędzej czy później obraca 
się przeciwko w ładzy poprzez utratę zaufania w  oczach 
społeczeństwa

Zdrowe media



W szyscy znamy powiedzenie w zdro
wym ciek  zdrowy duch. Obrazuie ono 
bardzo prostą zależność występującą 

pomiędzy dobrym zdrowiem fizycznym i pozy
tywnym samopoczuciem. Na własnej skórze nie
jednokrotnie doświadczaliśmy sytuacji, kiedy to 
podupadając na zdrowiu fizycznym, prawie od 
razu mieliśmy gorsze samopoczucie lub czuliśmy 
nawet przygnębienie. I na odwrót: jeśli czujemy 
się dobrze, cały świat jawi nam się w hardziej po- I  
zytywnych barwach.

Popularne przysłowie przywołałem po to, 
by je nieco sparafrazować i„ . odwrócić. Chodzi 
mi bowiem o to, że w zdrowym, demokratycz
nym cieli’ państwa powinien drzemać zdrowy 
duch debaty publicznej i wymiany myśli. Sądzę, 
że bez większej przesady da się postawić tezę, że 
O prawidłowym funkcjonowaniu normalnego or
ganizmu społecznego decyduje W znacznej mie
rze pozytywna atmosfera zbudowaną na przeko
naniu, i z my wszyscy fako obywatele, ale przede 
wszystkim nasi bardziej wymowni przedstawi
ciele, to znaczy dziennikarze, mają prawo poru
szyć każdy, nawet najbardziej niewygodny temat 
społecznego zainteresowania. Uważam wręcz, że 
w przypadku organizmu społecznego to właśnie 
zdrowy duch. czyli przekonanie, iż możemy pu
blicznie dyskutować o nurtujących nas sprawach, 
wpływa dodatnio na zaufanie, jakim obdarzamy 
aparat państwa, a tym samym na sprawne jego 
fu nkc jonowanie.

Aby nie być gołosłownym» odwołam sic do 
dwóch skrajnych przykładów, 2  jednej strony Bia
łoruś, gdzie każdy przejaw wolności słowa bywa 
zdecydowanie tłumiony, a tematy debaty publicz
nej są wręcz reglamentowane i jednostronnie kre
owane przez aparat władzy, tworzy obraz państwa 
mało wiarygodnego. Państwa chorego, z którym 
nie bardzo chcemy mieć do czynienia, ponieważ 
nigdy nie wiemy, co naprawdę kryje się pod lu
krowaną fasadą namalowaną nam przez usłużne 
media.

Na drugim biegunie obserwujemy USA, gdzie 
nie istnieje żaden temat, wygodny lub niewygodny 
dla władzy, którego by nie roztrząsnęły i nie prze
dyskutowały wszelkie media. Prasa, radio i telewi
zja nie boją się podjąć żadnego tematu, który by 
choć przez sekundę byl społecznie ważny. Dzięki 
tej prawidłowości konotujemy USA iako państwo 
otwarte i przejrzyste, w którym reguły funkcjono
wania są jasne i dla wszystkich czytelne.

Nic dodać, nic ująć,., tak właśnie zdrowy 
duch mediów wpływa na zdrowe ciało demokra
tycznego państwa, Z tej perspektywy oczywista

się staje chęć pielęgnacji t dbałość o zdrowego 
ducha demokratycznego ciała, czyli o zdrowe 
media. Każdej władzy powinno zatem zależeć nie 
tylko na pozytywnych relacjach z dziennikarza
mi, ale również stworzeniu im jak najlepszych 
warunków do pracy.

Wiemy z historii i nie tylko, że wprowadzanie 
rozmaitych form cenzury zawsze wytwarza nie* 
bezpieczną atmosferę podejrzeń i przypuszczeń, 
iż jednak coś tu próbuje się przed nami ukryć. 
Politycy muszą pamiętać o tym, że blokowanie 
swobodnej wypowiedzi prędzej czy później obra
ca się przeciwko władzy poprzez utratę zaufania 
w oczach społeczeństwa >

W ostatnich latach staliśmy się dodatkowo 
bogatsi o jeszcze jedno bardzo potężne medium, 
czyli internet Przyniósł nam on niebywałe moż
liwości dotarcia do niezwykle szerokiej grupy od
biorców. Pozwala na zabranie głosu i wyrażenie 
opinii dosłownie każdemu, ale powoduje jedno
cześnie pewne zagrożenie przez (o, że tysiące lu
dzi poczuło się tą możliwością wręcz zobowiąza
ne do komentowania tego i owego.

To prawda, że aby coś publicznie mówić lub 
pisać, trzeba najpierw mieć coś ciekawego do za
prezentowania. Internet jest natomiast miejscem, 
gdzie pojawia Się niezliczona liczba osobników 
niemających często nic do powiedzenia, ale ko
rzystających z możliwości, jakich dostarcza no
woczesna technika, i prezentujących światu swoje 
prymitywne pomysły i poglądy.

No cóż, możemy powiedzieć, że to signum 
temporis. Musimy się z tym pogodzić i nauczyć 
filtrować z zalewu informacji te najbardziej sen
sowne i interesujące. Warto też mieć na względzie 
to, że w Internecie nie zawsze trafimy na przekaz 
subtelny i stosowny, że nierzadko będzie się on nie 
nadawał do publicznej debaty i powszechnego roz
trząsania. Zawsze natomiast zamykanie ust nawet 
najbardziej rozbrykanym studentom kończy się 
kompromitacją i nadwerężeniem autorytetu wła
dzy, Mani na myśli oczywiście akcję, jaką wykona
ła AB W po to, aby usunąć antyprezydencką stronę 
internetową. Strona, owszem, mało błyskotliwa, 
niewarta jakiejś szczególnej uwagi, a jednak dzisiaj 
chętnie przywoływana przez wszystkich tych, któ
rzy chcą dowieść, że władza w III Rzeczypospolitej 
ma zamordystyczne zapędy.

W Polsce rządzący często do wróbla strze
lają z armaty. Powoduje to efekt nieco komiczny 
i zgoła odwrotny od zamierzonego. Widać, jesz
cze wciąż trzeba naszym politykom przypominać 
o tym, że o zdrowym ciele decyduje zdrowy duch-..

Jacek Cierniak
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P
igułki, fiolki czy proszki 
szczęścia li\ oczywiści^ ліс 
nowego. Czym innym, jeśli 
nic „ tto jk im i na zamówie
ni^ sa opium, kuk лі lu [ub 
heroina? Wszystkie one przyciągały tuj 

wieków obietnicą spełnienia. Po chwi
li uniesienia niania musiała ustą
pić prozie życia. Narkotyki były 
Jak plaster przylepiony na 
hrudna ranę. Po oderwaniu 
rana nadal ropiała, a na* 
kładank- nowych warstw 
tylko pogłębiało rozpacz.

Leki nowej gene
racji ц  czymś innym.
Przełom widoczny 
jest już na pozio
mie czysto me
dycznym. Viagra 
odblokowuje tęl- 
nice, powodując 
przyspieszenie  
ob iegu  krw i 
w penisie, a co 
za tym idzie -  
erekcję. Xeni-

cal jest pierwszym lekiem na otyłość, 
którego działanie nie polega na przy
spieszaniu przemiany materii lub blo
kowaniu apetytu: zapobiega po prostu 
wchłanianiu przez komórki części

tłuszczu ze spo
żyw anych  

p o k a r 
mów.

Scroxal zwiększa z kolei produkcję 
hormonu zwanego serotoniną, które
go niedobór podobno powoduje nie
śmiałość

Tabletki atakują głębokie, fizjolo
giczne przyczyny naszych bolączek. 
Wszystko, czego nam teraz potrzeba 
do szczęścia, to porządny proszek na 
kaca, pastylka pozwalająca palić 40 
papierosów dziennie bez ryzyka za- 
chorowania na raka i może jeszcze 
krople gwarantujące nieustanną ra
dość z wykonywanej pracy. Nie trać
my nadziei w chwili gdy pisze te sło
wa, amerykańscy naukowcy pracują.

Pratują -  ma się rozumieć -  dla 
dobra chorych. Na impotencję cierpi 
teoretycznie co dziesiąty mężezyzna. 
lJiszę „teoretycznie” bo wiarygod
nych statystyk na ten temai brakuje. 
Mężczyźni mówią zaskakująco dużo 
na temat własnej jurnośd. Sadzać 
po runie na via grę, impotencja, 
a przynajmniej brak zadowolenia 
z własnej erekcji, może być udziałem 
znacznie większej części męskiej po

pulacji niż jednej dziesiątej.



Otyłość na świec i c to poważny 
problem medyczny. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat liczba ludzi traktowa
nych jako „klinicznie otyłych* wzro
sła z ok. 200 min tło prawie 300 min 
osób. Ryzyko zachorowania na choro
bę wieńcową jest u nich czterokrotnie 
wyższe niż u innych, ryzyko cukrzycy 
zwiększa się u otyłych czterdziesto
krotnie, rak jelita grubego występuje 
u nich pięć razy częściej niż u osób 
szczupłych, Xenicalł którego stoso
wanie może zaowocować obniżeniem 
poziomu tłuszczu w organizmie o 10 
proc. w ciągu kilku miesięcy, daje oso- 
bom klinicznie otyłym szansę dłuższe
go j lepszego życia.

Podobnie scioxni. Fobia społecz
na (lęk społeczny) dotyczy 2-3 proc. 
populacji ogólnej {dane za: Rybaków- 
ski J, Współczesne poglądy tui pato
genezę i leczenie zaburzeń lękowych. 
Przewodnik Lekarza 2001). W najgor
szych wypadkach przejawia się to stra
chem przed wyjściem z domu. Lżejsze 
objawy to stracłi przed rozmową przez 
telefon, występami publicznymi, ko
rzystaniem z publicznej toalety, przy
mierzaniem ubrań w sklepie, a na
wet wypisywaniem publicznie czeku- 
W każdej tej sytuacji choroba może 
się przejawić atakiem paniki, zabloko
waniem mowy lub palpitacjami. Pro
ducenci seroxatu są szczególnie kry
tyczni wobec prób zaszeregowania go 
w grupie „lekarstw rekreacyjnych” 
uważając, Że trywializuje się w ten 
sposób niezwykle ważny problem.

Wszystko by było w porządku* 
gdyby leki, o których mowa, rzeczy
wiście służyły chorym. Doświadczenie 
uczy, że tak nie jest. Lekarstwa trafiają
ce na rynek -  nawet jeśli teoretycznie 
przeznaczone są dla osób klinicznie 
chorych -  testowane są przez ludzi 
zdrowych. Kiedyś prozak był lekiem 
na depresję, dziś podaje się go nic 
tylko 10 milionom Amerykanów, ale 
również psom, które Ogarnął egzy
stencjalny smutek. Publiczne służby 
zdrowia ugną się zapewne pod presją 
farmakologicznego lobby, które staje 
się jedną z najpotężniejszych sil glo
balnej gospodarki. Ugną się zresztą 
nie tylko pod naciskiem firm żądnych 
pieniędzy, ale również zwykłych lu
dzi. Skoro w dżungli, w jakiei przyszło 
nam żyć, wymyślono coś, co może da*

wać przewagę nad innymi, to dlaczego 
nie skorzystać?

Przenosząc problem na polski 
grunt, warto przypomnieć, że nie
dawno rodzime ministerstwo zdrowia 
rozważało możliwość subsydiowania 
viagry przez państwo. Pełnomocnik 
rządu ds, rodziny powiedział, że via- 
gra przyczyni się do zwiększenia przy
rostu naturalnego, z czego, zdaniem 
rzecznika, należy się cieszyć.

Widać, u nas ministerstwo uważa, 
że podatnik nie będzie miał nic prze
ciwko finansowaniu wzwodu sąsiada. 
Nie wiem, czy chce mi się płacić za 
viagrę, xenical, seroxat i co tam jeszcze 
wymyślą amerykańscy naukowcy. Co
raz bardziej godzę się jednak z mysią, 
ze nie będę miał wyboru. Firmy farma
kologiczne przeznaczają obecnie setki 
milionów dolarów na badania kolejnych 
„pigułek szczęścia : lekarstw na łysienie,

zmniejszanie obwodu talii, obniżenie 
poziomu cholesterolu bez zmiany trybu 
życia, spowolnienie procesu starzenia, 
zapobieganie utraty pamięci. Co więcej, 
łatwo daje się zauważyć zwrot w priory
tetach badawczych firm farmaceutycz
nych. Do niedawna koncentrowały się 
one na poszukiwaniach leków na choro
by śmiertelne lub poważnie zagrażające 
życiu. Dziś większość środków przezna
cza się na zwalczanie dolegliwości, które 
można by zakwalifikować iako mnie j lub 
bardziej iiytuiące.

Co jednak poczniemy, gdy nowy 
wspaniały świat farmakologów okaże 
się fikcją? Gdy na przykład wyjdzie na 
jaw, że żaden i  leków rekreacyjnych
nie działa samoczynnie? Ci, którzy/ p /
uważają xenicai za zaproszenie na bez
karną orgię iedzenia i picia, mogą się 
srodze zawieść. Środek ten nie wpływa 
na apety t i może zadziałać na stałe wy
łącznie w połączeniu z dietą.

W zdecydowanej większości lu
dzie gruhi są grubi, ho za dużo je

dzą albo za dużo jedli w przeszłości. 
Jedyną pewną metodą wyszczuplenia 
jest zmniejszenie dawki wchłanianego 
pożywienia. Jeśli człowiek nie potra
fi tego zrobić bez xenicalu, to nie ma 
medycznych dowodów, że uda mu 
się to za pomocą xenicaju. Podobnie 
nawet perfekcyjna erekcja nie zastąpi 
miłości, czułości i fantazji w łóżku. 
Ćwiczenia gimnastyczne, choćby i na 
sprawnych narządach, pozostają ni
czym innym, tylko właśnie -  ćwicze
niami gimnastycznymi.

Fakt, że lekarstwa, o których 
mowa, są tak popularne, odkrywa 
smutną prawdę. Wskazuje, że źródło 
groźby zniewolenia człowieka, o któ
rej pisał Orwell, tkwi w nas samych. 
Naj bardziej przerażającym rysem 
współczesne) rzeczywistości pozo
staje to, o czym opowiedział Peter 
Weir w swoim filmie Truman Show-. 
„problem polega nie na tym, że Wiel
ki Hral na nas patrzy, tylko na tym, 
że nie mamy nic przeciwko temu” 
Nikt nie każe nam oglądać telewi
zji, podobnie jak nikt nie każe nam 
się szpryco wać prozakiem, viagrą 
i dziesiątkami innych „magicznych 
pigułek'. Sami sięgamy po pilota, 
sami chodzimy do apteczki W poszu
kiwaniu szczęścia.%

ideał perfekcyjnego ciała z przyle
pionym do jego ust uśmiechem opęta! 
nas do tego stopnia, że w dążeniu do 
nięgo gotowi jesteśmy -  w dosłownym 
znaczeniu -  poświęcić życie, Freud 
pewnie przewraca się w grobie. Napra
cował się biedak, żeby wyzwolić czło
wieka z poczucia winy i nawrócić go 
na samoakceptację, a tu nic, Przyglą
damy się ze strachem swoim zbyt ma
łym penisom i zbyt bujnym biodrom, 
marząc w skrytośct: „gdyby jedno było 
większe, a drugie mniejsze..."

Nie przeszkadza nam, że poszu
kiwanie szczęścia w chemii z aspiracji 
metafizycznej, czym było jeszcze 40 lat 
temu, zmieniło się w prostacką pogoń 
za poklaskiem tłumu. To, że pogoń ta 
stała się udziałem zdecydowanej więk
szości ludzi na Zachodzie, nie zmienia 
taktu, iż jest ona przejawem zuboża
łego podejścia do życia. Co najwyżej 
może spowodować depresję, z której 
-  jak wiadomo -  skutecznie leczy.., 
prozak.

Maciej Saskowski
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Każdy wie, że owoce i warzywa są zdrowe, a i tak najchętniej jadamy 
fast foody, chipsy i smażone kotlety...

drowie -  niedocenione przez 
łych, którzy je posiadają, 
upragnione przez cierpiących. 

Dane nam tylko raz. Szanowane lub 
nie, odpłata się przez długie lata. Od 
nas zależy, jak o siebie dbamy. Każ
dy przecież w ie. że najważniejsza jest 
właściwa dicta i ruch (sport). Każdy 
wie, że owoce i warzywa są zdrowe* 
a i tak najchętniej jadamy fast foody, 
chipsy i smażone kotlety.

Ponad 90 procent osób zapyta
nych o to, co jest dla nich w życiu 
najważniejsze, odpowiada: zdrowie, 
czas i pieniądze. Gwarancją szczęścia 
w szczególności iest zdrowie. Życzymy 
go sobie przy wszelkich okazjach, po
zdrawiamy sił,; wzajemnie i przekazu 
jemy pozdrowienia dla innych.

Zdrowie obok pogody to ulubio
ny leniał Polaków. Uwielbiamy roz
prawiać o naszych przypadłościach 
(tu mnie boli, tam mnie boli), lubimy 
biadolić na służbę zdrowia, na nie
skuteczne leki i niekompetentnych 
lekarzy. Niemal przy każdej rozmowie 
narzekamy na różnorakie bóle i scho
rzenia. Coraz więcej, spośród nas ma 
problemy г kręgosłupem, г nadwagą, 
ze stresem, depresją itd. Jednym sło 
wem jesi żje! Chore społeczeństwo. 
Pytanie, co zrobić, żeby było dobrze? 
C/y istnieje cudowny lek na cale to 
zło?

Żyjemy w czasach postępu, i roz
woju cywilizacyjnego, jako ludzkość

XXI wieku spełniamy swoje wizje 
i marzenia o poprawie bytu. Zmalała 
śmiertelność wśród dzieci, a dorośli 
dożywają długich łat. Jesteśmy piękni 
i uśmiechnięci. Dzięki wiedzy ) nauce 
poznajemy siebie, konstruujemy wspa
niałe urządzenia, tworzymy lepszy 
świat Niezwykłe umiejętnie radzimy 
sobie z poddaną nam przyrodą dają
cą pożywienie. Ulepszamy poprawia
my... \V czym zatem tkwi problem?

Genetycznie zmodyfikowana 
żywność ma dostarczać więcej wła
ściwości odżywczych, eliminując tym 
samym zagrożenia ze strony szkodni
ków oraz bakterii. Ku uciesze oka lun 
duieniy sobie śliczne warzywa i owoce 
(.np, jabłka bez pestek), a także idealne, 
beztłuszczowe mięso. Sama rozkosz 
podniebienia.

Żywność przestała być dla czło
wieka przyjazna tam, gdzie zaczęła 
się jego ingerencja. Nie jest bowiem 
właściwe zmieniać kod genetyczny 
rośliny bez zmiany kodu człowieka, 
który tymi roślinami odżywiał się od 
wieków. Nie jest humanitarne podkar- 
miać drób, trzodę i bydło antybiotyka
mi oraz paszami na bazie chemicznych 
preparatów. Nie jest ludzkie hamować 
nadprodukcję żywności (szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych i w Unii liu 
rvpejskiej j. gdy tysiące ludzi na świc 
cie głoduje. Zdrowie pochodzi tylko 
z naturalnych zrodeł, tak jak człowiek. 
Tylko cz}"ste powietrze, nieskażona

ziemia i woda służy nam do normal
nego funkcjonowania.

Jeśli jakikolwiek z zależnych czyn
ników zostaje naruszony, organizm 
ludzki konsekwentnie odczuwa owo 
rozchwianie, zmierzając do choroby. 
GMO nie służy ludności, ałe tylko 
jednostkom mającym swój finansowy' 
interes. Niedożywieni i schorowani 
obywatele nic przysparzają pożytku 
i chwały krajom rozwiniętym {niedo
żywianie wynika z niskiej zawartości 
witamin i minerałów). Czyżbyśmy 
zmierzali do samodestrukejt?

Rozpędziliśmy się lak bardzo  
w naszym cywilizacyjnym pędzie do 
komfort« ? wygody, że obecnie me
dycyna zaczyna się coraz bardziej 
oddalać od zdrowia niż nas do niego 
przybliżać. Co więcej, współczesna
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medycyna ma się nijak do zdrowia, 
ponieważ, ośmielę się stwierdzić, zna 
się ona doskonal« na chorobach, ale 
nie na zdrowiu!

Gdy czujemy się żle, szukamy 
pomocy. Kto jednak w szpitalu, przy
chodni bądź w gabinecie lekarskim 
potrafi wyliczyć więcej pomysłów na 
zapobieganie niż leczenie chorób? Jak 
wytłumaczyć torpedującą ingeren
cję lobby farmaceutyczne
go na wykształcenie 
lekarzy i pielęgnia
rek? Dlaczego 
wybór leku ma 
podpowiadać 
p rzed staw i
cie! farma
c e u ty c z n y ,  
a nie fachowa 
Wiedza lekar
ska? Przecież 
wiara w pomoc 
medyczną nie wzię
ła się z żonglowania 
diagnozami! A tak się 
właśnie dzisiaj dzieje.

D o ś w ia d c z y ła m  
tego na własnej skórze.
Przez kilka lat nieustannie 
zmagałam się z zapaleniem 
gardła i oskrzeli, przeszłam 
wiele badań, lecz nie domyślo
no sic zwykłej alergii. W tamtym 
czasie najadłam się antybiotyków 
na cale życic (z jednego organizm 
oczyszcza się około dziesięciu lat). 
Wszystko było przyczyną, lecz nie 
tą właściwą. Kiedy więc sama ją 
odkryłam, z zaawansowaną astmą, 
udałam się do mojej doktor rodzin
nej. Ta przyjęła mnie na wizytę, tuż 
po wyjściu z gabinetu pracownika 
koncernu X, skazując dożywotnio 
na leki i inhalatory Sterydowe (być 
może firmy zatrudniającej tegoż 
przedstawiciela).

Innym ciekawym przypadkiem 
były nie tyle moje problemy skórne, 
co dermatolog badający moja twarz 
z odległości 1,5 m, gdybający nad 
prostą dolegliwością. Zniecierpliwio
na i dla własnego dobra, starałam *ię 
pomóc biedakowi w tej zgadywance. 
W końcu, zadowolony z siebie, pole
cił mi maść, któret i tak nie wykupi - 
łam.,. Efekty uboczne wydały mi się 
równie straszne jak sam pan doktor.

Zastanawiające jest to, do czego 
zmierza dzisiejszy postęp, skoro nie 
potrafimy wzajemnie sobie pomoc. 
Gdzie nasze wyczucie i zrozumienie 
najprostszych spraw? Gdzie się podział 
nasz instynkt (pies nie tknie mięsa na 
grilla z supermarke
tu)? Jak za
trzy 

mać rozpędzony mechanizm 
karmienia się lekami zamiast witami
nami? fak zmienić świat?

Po prostu -  od siebie! Od własne
go stołu, od swoich nawyków- (czytaj: 
co kupujesz). Myil, co gotujesz. Zasta

nawiaj się, skąd po-

ta le rz u .
Jii i moja
rodzina małymi krokami 
działamy bo nikt za nas 
tego nie zrobi, bo nikt 
nie kocha nas tak, jak ko
chamy się sami. Zastępuję 
ziemniaki do kotleta pysz
ną sałatką. Zamiast coli piję 
wodę, a na deser spacer. 
Naucz się tego i naucz swo
je dzieci, bo umrzeć naj
lepiej jest na starość („na 
coś trzeba” ! niż na jeden 
i  nowotworów. Rusz się 

i działa;, zanim zacznie 
boleć.,,

W ioletta Zając
* tytuł pochciił/i z wkrszj. LuJwika 
|rr*q£(ł Kerna „Dieta"

miXer |



Wyzbycie się homotoksyn z organizmu powinno się odbywać 
regularnie, codziennie. Każdego dnia mamy bowiem styczność 
z zanieczyszczonymi powietrzem, bakteriami, kurzem
i konserwantami, a niektórzy z używkami

Detoksykacja na ratunek

W iosna to czas, gdy wiele 
osób postanawia Schud
nąć» by CieSZyĆ Щ  odpo- 

wiedttio dobrą sylwetką podczas wa
kacji czy urlopu, Oczywiście, chęci są 
ważne, ale bez odpowiedniego przy
gotowania się tlo redukcji wagi ciała 
odchudzanie może się skończyć etek- 
tem jo jo . Istnieje mnóstwo diet, rów
nież diet cud, ale ery to wystarczy?

Zmorą XXI wieku bez wątpienia 
są wszechobecne toksyny (homotok- 
syny). Części z nich jesteśmy w sia
nie uniknąć badż zminimalizować

i  T

ich obecność w organizmie, ale nie 
wszystkich, O ile mamy wpływ na wy- 
eliminowanie czy też ograniczenie en* 
dotoksyn, o tyle na pozbycie się egzo- 
toksyn właściwie nie. Dlatego należy 
zminimalizować ich wchłanianie 

Dlaczego toksyny aż tak bardzo 
zatruwają nam życie?

Przede wszystkim jemy dużo bez
wartościowych i przetworzonych pro
duktów spożywczych, nie stronimy od 
nasyconych kwasów tłuszczowych, wę
glowodanów prostych oraz wszelkiego 
rodzaju używek, Ib powoduje, że prze
ciętnie gromadzimy w swojej „fabryce" 
do K kg toksyn rocznie! Jedynie z częścią 
z nich organizm jest się w sianie uporać.

Nadmiar homotoksyn w orga
nizmie to przyczyna wielu powikłań 
zdrowotnych. Chroniczne objawy 
przewlekłego zmęczenia, problemy 
metaboliczne (a co za tym idzie -  pro
blem z utrzymaniem idealne) wagi), 
wypadanie włosów oraz problemy 
skórne to lylko niektóre sygnały po
chodzące z naszego wnętrza. Zatrucie 
organizmu na dłuższa metę może sie 
skończyć biegunką, alergią, a nawet 
rakiem skóry, jelita czy nerek.

Dlaczego detoksykacja pozostaje 
tak ważna w procesie odchudzania?

Naszymi naturalnymi korzeniami 
są jelita. Tu właśnie jelito cienkie {kon
kretnie kosmki jelitowe) bywa odpo
wiedzialne za przyswajanie składni
ków odżywczych, a jednocześnie ma 
nas chronić przed toksynami. Dobre 
bakterie, które pracują w naszych ko
rzeniach, mają za zadanie tworzyć ba
rierę ochronną przed truciznami.

Niestety, zla dieta, leki, kon* 
serwanty, alergeny i brak błonnika 
w menu powodują niszczenie tych 
pozytywnych drobnoustrojów, przez 
co homotoksyny utrudniają pracę ko- 
smków jelitowych i dlatego pojawia 
się problem z przyswaja Ino kią pokar
mów, Upośledzone wchłanianie zabu
rza proces odchudzania. Mimo że na 
talerzu będziemy mieć np, 30 g białka, 
to przyswoimy go tylko 10 g. Dzieje się 
tak dlatego, że toksyny zmniejszają po
wierzchnię chłonną kosmków jelito
wych, a nasza przyswajalność oscyluje 
w granicach 30 proc.

Na ratunek zdrowiu przychodzi dc■ 
foksy kaci a. Wyzbycie się homotoksyn 
z organizmu powinno się odbywać 
regularnie* codziennie. Każdego dnia 
mamy bowiem styczność z zanieczysz
czonymi powietrzem, bakteriami, ku
rzem i konserwantami, a niektórzy 
z używkami. Są różne teorie dotyczące 
detoksykacji, począwszy od tych rady
kalnych (odchodząca do lamusa gło
dówka), przez te racjonalne - zbilanso
wana dieta, bogata w warzywa i owoce 
i odpowiedni reżim pitny, po innowa
cyjne, jakimi są naturalne suplementy.

Jedna z metod oczyszczania or
ganizmu mówi, żeby odtruwać naszą 
fabrykę cztery razy w roku, na począt

ku każdej z nich. Inna i  kolei zakłada 
oczyszczanie raz w roku, które ma 
trwać 6 tygodni, Na szczęście metoda 
głodówki jest już rzadziej praktyko
wana. coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę z tego, że „oczyszcza” nasz or
ganizm przez jego zubożenie w skład
niki odżywcze.

Rozwiązaniem na miarę XXI wie
ku na pewno będą suplementy. Należy 
jednak uważać na to, by nabyć te, któ
re są naturalne, a nic syntetyczne, fest 
to na pewno szybka i zdrowa metoda 
skrzętnie czyszcząca nasz układ po
karmowy.

Niezależnie od tego, którą z me
tod wybierzemy (z absolutnym wyklu
czeniem głodówki), powinniśmy pa
miętać o tym, by wypijać co najmniej 
2-3 litry niegazowanej wody dziennie, 
zjadać pięć porcji różnych warzyw 
i owoców. Zwróćmy uwagę na to, żeby 
na talerzu częściej gościła ryba. pro
dukty pełnoziarniste, chude, najlepiej 
białe mięso, Warto pomyśleć o ograni
czeniu nasyconych kwasów tłuszczo
wych, węglowodanów prostych, fast 
foodów i wszelkiego rodzaju używek. 
Bez wątpienia zbawienna dla naszego 
zdrowia będzie szeroko rozumiana ak
tywność fizyczna.

Zdrowia nie można kupić, więc le
piej działać profilaktycznie, niż leczyć 
nasze zaniechania. Od detoksykacji 
do schudnięcia mały krok, a do pełni 
zdrowia odważne działanie, o którym 
należy pamiętać przez całe tycie, a nie 
tylko przy okazji redukcji wagi. Nie 
bez powodu Jan Kochanowski pisał 
już kilka wieków temu: „Szlachetne 
Ziirowie, nikt się nie dowie, ja k o  sm a
kujesz* aż się zepsujesz*

Wloleta Chrobak



Wiosna jest najlepszym m om entem  na przejście na dietę 

wegetariańska b^dź na ograniczenie spożywania mięsa, 

gdyż m am y pod dostatkiem  ow oców  i w arzyw

Organizm to na pewno 
zaakceptuje
Zostając wegetarianinem, ratujesz zwierzęta i ludzi, 
chronisz środowisko naturalne i jest to jedna 
z najzdrowszych rzeczy, jak ie możesz zrobić!

Paul McCartney

Bezmięsny tryb życiu to dla wielu ludzi koszmar. 
Wegetarianie kojarzą im się z bladymi, przeraźli
wie chudymi i anemicznymi Ludźmi. Tymczasem  

ci wyglądają i: czują się Świetnie,
Temat coraz bardzie) na czasie w świecie, w którym lu

dzie gonią za pieniądzem, karierą itd. Wszystko przestaje 
być ważne, zapominamy o bliskich, o tym, co najważniej
sze, i w tym wszystkim również o sobie. Patrzymy raczej 
na ilość, a nie na jakość jedzenia, które spożywamy. Dodać 
siły próbujemy sobie poprzez coraz to większe ilości mięsa, 
uważamy, że właśnie wtedy dostarczamy naszemu organi
zmowi niezbędnych ilości białka przyswajalnego i wciąż 
jemy mięso w różnych kombinacjach.

Zapominamy o warzywach, owocach o błonniku, który 
jest nam bardzo potrzebny, zapominamy o składnikach, 
które dają nam znacznie więcej niż mięso, Nie ma rzeczy 
niezastąpionych Mówi się, że mięsa nic da się zastą- * 
pić. To jednak bardzo mylna teoria. Bezproblemowo * 
w odpowiednio skomponowanym menu możemy * 
dostarczyć organizmowi więcej przyswajalnego 
białka niż otrzymamy z mięsa.

Wielu z Was zapewne w to nic uwierzy, jednak 
wiem, o czym mówię. Jestem wegetarianką z po- 
nadtrzyletnim, stażem, swoją wiedzę zdobywam nu 
podstawie książek, artykułów profesjonalistów, le
karzy, na podstawie obserwacji samej siebie, swego 
samopoczucia, kondycji, wyników badań.

Wiosna wydaje mi się najlepszym momentem 
na przejście na dietę wegetariańską bądź na ogra
niczenie spożywania mięsa, gdyż mamy pod do
statkiem owoców i warzyw. Sprawmy więc swojemu • 
c iału pre ze nt w p ostać i zj ad a n ia wid u wartość iowyc h •
rzeczy, wzbogaćmy swoje posiłki w niezbędne wita- • 
miny. Zróbmy to dla skóry, kondycji i wyglądu. Zain- * 
westujmy w soki ze świeżych owoców, w warzywne zupy, 
dania, sałatki. Urozmaićmy nasz sposób żywienia, Jedzenie 
jarskie jest niezwykle różnorodne i smaczne

Zamiast spożywania mięsa naJas zerowane go hormo
nami, adrenaliną, paszą postawmy na bombę witaminową.

miXer|
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Wszyscy wiedzą, że mięso ma w sobie dużo białka, ale czy 
zdajemy sobie sprawę z teyo, że większość z niego jest nie- 
przyswajalna? Jeżeli nie chcecie ograniczyć jedzenia mięsa 
ze względu na zwierzęta, które przeżywają katusze, ia zrób
cie to przynajmniej dla siebie,

Monika Rakus
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uszkiewicz

PS Dino trafił do krakowskiego 
schroniska w kwietniu ubiegłego roku.

Ma 15 lat i mak \/.anse na adopcję. 
Może Ty pomożesz odmienić jego los?

mtXer

Psy w  schroniskach są bezbronne, smutne, opuszczone. Z nadzieją czekają fia nowego opiekuna. Może 
nic są wyjątkowo piękne, nie mają rodowodu i nie nadają się na wystawę. Ale za :o potrafią z nawiązką
odwdzięczyć się za okazaną im miłość i troskę.. .

adk;ul gwiazdy i ceiebryd za
częli się pffltazywać ze swo
nni pupiłamt na różnych 
galach czy imprezach, pies 
stal się modnym dodatkiem do stylizacji 
człowieka. Zaczęło się noszenie minia

turowych piesków chihuahua w toreb
kach od Louisa Wittcma, pojawiły się 
rankingi popularnych ras psów. Ludzie 
naśladują gwiazdy Hollywood i kupują 
psy, iakic lansują na salonach celcbryd.

T ym czasem  los dla zw ierząt 
w schronisku na iesi łaskawy. Musza 
konkurować i  „modnymi" rasami, np, 
wymodelowanymi pudlami świeżo po 
trwalej ondulacji, pulchnymi buldogami

czy yorkami uczesanymi w kucyki, któ
rych sierść z daleka pachnie szamponem 
odżywczym z jojobą.

Psy ze schroniska nie mają wesołych 
oczu. Wpatrują się wzrokiem pełnym 
leku w każdego przechodzącego obok 
boksu człowieka Nit- wiedzą, co je cze
ka. nie rozumieją dlaczego tam są, ale 
na pewno chciałyby, żeby w końcu ktoś 
się nimi zaopiekował i okazał im troskę, 
na jaką zasługują.

Każdy pies jest inny, ma swoją hi
storię, własne doświadczenia, Dlatego 
zabranie psa ze schroniska to poważna

decyzja i zadanie, które wymaga wie
le trudu i poświęcenia. Nie możemy 
przewidzieć* jak będzie się zachowywał 
nowy czworonóg w naszym domu. jakie 
ma przyzwyczajenia, czego się boi lub 
czeyo nie lubi.

Beata zaadoptowała swoją „Sarę” 
kiedy ta miała dwa lata. Była bardzo 
chuda, wystawały jej żebra. Wyglądem 
przypominała mieszańca amstafta, tak 
teź miała wpisane w papierach. Po kilku 
miesiącach suczka przytyła, pofałdowa
ła jej się skóra, pojawiły się miękkie fale. 
Ku zdumieniu wszystkich okazało się, 
że zabrali ze schroniska... tosa inu (to 
rasa psów w Japonii wykorzystywana do 
walk} Wtedy przestał dziwić jei charak
ter i zachowania charakterystyczne wła
śnie dla molosów,

„Sara1 okazała się jednostką mocno 
konfliktową, agresywną w stosunku do 
psów; nielubiącą mężczyzn, biegającą za 
samochodami i nadpobudliwą, co przy 
jej „bojowości" źle wróżyło. Wcześniej 
musiała być bita, kładła się bowiem na 
ziemię z przerażenia, kiedy widziała, że 
ktoś bierze do ręki patyk. Pól roku zajęło 
jri przyzwyczajenie się 
do tego, ze kii nie służy 
do bicia, tylko zabawy.

„Sara” w wieku 
dwóch lat pierwszy raz 
zaczęła „chodzić* na 
smyczy. Przy jej 35 kg 
wadze i ogromnej sile 
łatwo można sobie wy
obrazić, jak te począt
ki wyglądały Do ludzi 
przekonywała się ponad 
rok.. Dopiero po tym 
czasie nieznajomi na 
ulicy mogli ją spokoj
nie minąć. Została je; 
jednak awersja do sa
mochodów, dużych suk 
i ogólnie nieufność do 
ludzi.

-  Nie jest to lut wy 
pies, ule ilhi nas pozo
staje najukochańszyt fi
pupilem, jakiego można sobie tylko 
wyobrazić -  mówi Heata. Niesantowicie 
czu lyn f, i m rżii i\ynj, i m 'figresyh 'i n >n. /«/i 
wszyscy sietizimy i oglądamy film, „Sara * 
siedzi razem Kami. Nieustannie się przy
tula, opiera plecami o nasze nogi. Kiedy 
ktoś z nas musi wyjątkowo wcześnie rano 
wstać, ono przybiega na dźwięk budzika 
tylko po to, by się przywitać. Odprawi swój 
rytuał i wraca do siebie jut legowisko. Gdy
by byki mniejsza, na pewno pakowałaby 
się nam na kolana. Chyba to jej bezgra
niczne zaufanie do rodziny spowodowało, 
ze (ak się ze sobą zżyliśmy. ..Sara taka była 
od początku, ale jej wcześniejsze doświad
czenia : ludźmi we należały do dobrych. 
Adoptowanie psów to piękna sprawa...
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Gry miejskie nie pojawiły się znienacka, nagte zdobywając rynek 
i rzesze sympatyków, tak jak gry wideo czy telefony komórkowe
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D ia większości postronnych 
obserwatorów kilkuosobo
we grupy osób biegających 

po mieście, wyposażone w notatki, 
teczki, identyfikatory, trzymające 
w dłoniach długopisy, podkładki 
i mapy kojarzyć się mogą z aktywny
mi ankieterami, którzy na zlecenie 
agencji opinii badań publicznych 
przeprowadzają zlecenie.

Powyższy obrazek może przywo
dzić także na myśl (zwłaszcza w okre
sie przedwyborczym) młodych de
mokratów, którzy starają się poprzeć 
swojego kandydata w zbliżających się 
wyborach. Niewiele jednak osób ma 
świadomość tego, że obserwowani to 
wcale nie ankieterzy czy polityczni ak
tywiści, lecz u cz e stn icy ^  miejskiej,

£ ró d !o  pierw sze 
-  h a rce rsk ie  p od ch od y

Gry miejskie nic pojawiły się znie
nacka, nagle zdobywając rynek i rze
sze sympatyków, tak jak gry wideo czy 
telefony komórkowe, Ów specyficzny 
na wskroś sposób interakcji ze śro
dowiskiem, przestrzenią i społeczeń
stwem ewoluował przez kilkadzie
siąt lat, czerpiąc garściami inspiracje 
z przeróżnych zabaw i rozgrywek zna
nych większości z nas z dzieciństwa 
i lat młodości

Moźlia wyróżnić cztery podsta
wowe źródła wzorów i pomysłów, 
które gry miejskie zaadaptowały 
w swoje struktury. Niewątpliwie ro
dowodu gier miejskich trzeba się do
szukiwać w harcerskich zabawach 
i grach typu podchody Ten, kto choć

raz byt na zbiórce harcerskiej czy 
mial okazję wyjechać na obóz, wie, 
Z jakimi emocjami i wysiłkiem kj- 
сщ  się gry terenowe. Wyblakła mapa 
służąca jako jedyny pewny punkt od
niesienia w nieznanym miejscu, zdo
bywanie kolejnych talentów i odznak, 
a czasem bieg po lesie w zupełnych 
ciemnościach to aktywności, do któ
rych niejeden z nas tęskni i wspomina 
ie z rozrzewnieniem

Mogłoby się wydawać, że skoro 
bazą gier miejskich są gry harcerskie, 
to cala idea omawianej przeze mnie 
formy polega na przeniesieniu zma
gań uczestników 7 terenów dziczy 
naturalnej na teren dziczy miejskiej. 
W' powyższym stwierdzeniu iest sporo 
prawdy, jednakże należy wspomnieć 
o pozostałych składowych, które 
w znaczący sposób modyfikują i ubar
wiają tego typu przedsięwzięcia.

Źródło drugie -  LARP

LARP-y {Livc Action Role Play), 
czyli pochodne gier fabularnych (Role 
Piny Game$)t które skupiają się ^rów 
no na odgrywaniu postaci stworzonej 
przez organizatorów lub wykreowanej 
przy udziale własnej wyobraźni, jak 
i na charakteryzacji zewnętrznej, to ko
lejne źródło pochodzenia miejskich gier. 
Skrywane marzenia dotyczące wcielania 
się w rolę, strojenia się, przebierania 
w fantastyczne kostiumy, tworzenia ma
ke-при rodem z filmowych horrorów 
dają upust |xxlczas teg o  typu rozgrywki. 
W przepastnych annałach sieciowych 
znaleźć można tysiące zdjęć i opisów re
lacjonujących ich przebieg, które werbu
ją kolejnych entuzjastów tej niecodzien
nej formy spęd za n i a cza su wolnega
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W odróżnieniu jednak od LARP- 
-ów gry miejskie w większości przy
padków nie wymagają od uczestników 
charakteryzacji. Owszem, zdarzają się 
i takie scenariusze, w których gracze 
podzieleni na zespoły wcielają się w 
określone role, np. stanowią grupę 
opozycjonistów walczących o wolność 
demokratycznej Polski czy też są na
jemnymi detektywami podążają
cymi śladami płatnego mordercy.

Jednak to, co najbardziej 
łączy te dwie.1 formy zabawy, to 
wprowadzenie do rozgrywki 
dodatkowych osób określanych 
mianem „Bohaterów Niezależ- 
tiych" których zadanie polega 
na wykreowaniu zdefiniowanych 
wcześniej postaci ściśle okre
ślonych przez ramy scenariusza 
i odgrywanie charakterystycz
nych zachowań stanowiących 
integralny dement fabuły Nie 
sij zwykłymi uczestnikami gry, 
lecz wtajemniczonymi w arkan a 
scenariusza i zręby akcji aktora
mi, ubarwiającymi jej przebieg. 
Interakcja graczy z „Bohaterami 
Niezależnymi” często wiąże się z uzy
skaniem od „Bohatera cenne; wska
zówki czy też przedmiotu pomocnego 
w dalszym etapie rozgrywki.

Z w iedzanie niestandardowe

Gry miejskie to również sposób 
na zwiedzanie miasta, tyle że w zu
pełnie niecodziennej i atrakcyjnej 
formie, tak różnej od tradycyjnie poj
mowanej turystyki. Jest to możliwe za 
sprawą chwytliwie skrojonego scena
riusza, w który zręcznie wplecione są 
zadania wymagające przemieszczania 
się po mieście celem odnalezienia ko
lejnych kawałków układanki, szuka
nia fantów, rozwiązywania rebusów, 
zagadek itp.

Projektanci gier miejskich starają 
się zwrócić uwagę na ciekawe, czasem 
zupełnie ignorowane przez turystów 
struktury miasta, i którymi związana 
jest określona historia lub które stają 
się inspiracją do fabularyzacji legendy. 
Każde miasto i miasteczko, niezależ
nie od wielkości, może się poszczycić 
inspirującymi, tajemniczymi lub po 
prostu ciekawymi podaniami i przy
powieściami przekazywanymi z po

kolenia na pokolenie, które wprawni 
organizatorzy umieją wykorzystać 
dla celów gry. Łączą lokalne legendy 
z konkretnymi budowlami, czasem 
dorabiając do tego otoczkę fabularną 
typu UrbiW kgemis.

Turystyka aktywna w wyżej przed
stawionym wydaniu wydaje się nowa
torską formą eksplorowania miejsc

nowych, a także narzędziem lepszego 
poznawania tych, wydawałoby się. 
już dobrze poznanych zakątków na
szych miast. Jednoznacznie odróżnia 
się od tradycyjnych* wielogodzinnych 
wędrówek wytartymi i oklepanymi 
trasami, z poradnikiem dla turystów 
wr ręku lub przewodnikiem monoton
nie mówiącym z pa mięci, po raz setny 
ten sam tekst

And thelast, but not Jeast.,.

. . . czyli czwartym składnikiem 
genezy gier miejskich, jest bogactwo 
różnorodnych łamigłówek, z zagad
kami, rebusami i szaradami na czele. 
Podstawą każdei gry miejskiej pozo
staje scenariusz, który powinien być 
oparty m.in. na licznych konkuren
cjach logicznych Implikacja szyfrów 
do zabawy wynosi rozgrywkę na nowy 
poziom interakcji z otoczeniem, a roz- 
wiązywanie tajemniezych przekazów 
przynosi sporą satysfakcję, zwłaszcza 
gdy ma się świadomość tego, że ć<) 
innych zespołów robi dokładnie to 
samo. Presja czasu, szukanie kluczy, 
deszyfracja, łączenie poszlak, czytanie 
pomiędzy wierszami, a wszystko to

w cieniu rywalizacji, z perspektywą 
zdobycia głów net nagrody.**

Gry miejskie są również orygi
nalnym narzędziem mającym swoje 
zastosowanie w osiąganiu wszelakich 
celów edukacyjnych, promocyjnych 
i turystycznych. Nowatorski sposób 
zwiedzania terenu, na którym toczy sie

t f i

rozgrywka, łączy się z promocją miej
sca i instytucji odpowiedzialnych 
za dany teren.

tiry miejskie wykorzystuje 
się także do popularyzacji i zwięk
szenia szumu medialnego wokół 
szczególnych wydarzeń o znacze
niu historycznym, kulturowym, 
czy nawet politycznym. Ostatnio 
mieliśmy okazję oglądać nowe 
dzieło Antoniego Krauze „Czar
ny Czwartek. Janek Wiśniewski 
padł* Podczas promocji filmu w 
stolicy miejsce miała gra miejska, 
w trakcie której gracze poznawa
li historię i odkrywali prawdzi
we wydarzenia mające miejsce 
w Trój mieście w latach 70.

W Krakowie jak dotąd od
było się niespodziewanie mało 

gier i na tle innych miast Uwłaszcza 
Warszawy, Poznania, Wrocławia i Ło
dzi) wypadamy dość blado. Być może 
jedną z przeszkód są kwestie natury 
organizacyjnej, gdyż przygotowanie 
dobrej gry miejskiej wymaga kilku ty
godni intensywnej pracy wielu osób, 
które mają na tyle energii i zapału, by 
na czas rozgrywki, czyli 2-5 godzin, 
przykuć uwagę 50-400 osób.

Czasem gra dzieli się na etapy; 
coraz istotniejszym medium wykorzy
stywanym w jej trakcie jest internet, 
dlatego też nie dziwi, że pewne wska
zówki do gry można odnaleźć jedynie 
wtedy, gdy zaloguje się na odpowied
niej stronie.

Gorąco zachęcam do wzięcia 
ud ziaj u w tego typu rozgrywce. Świa
domość tego, że wraz z grupą znajo
mych rozwiązujemy zadanie główne, 
szukamy wskazówek rozglądając się 
dosłownie wszędzie, czując na ple
cach nieustanny oddech rywali, i naj
ważniejsze -  przeżywanie satysfakcji 
płynącej z ukończenia gry to uczucia 
bezcenne.

Marcin Ropka
Porozmawiaj, zadaj pytanie autorowi 

(marcin.senior. ropka@gmaiicom)

.■ I l ■ miXer



Dla jednych geniusz muzyJ^' tańca zwany- 
„królem popu", dla d tu g ^ io tm ś  Pan szyjący 
siebie najpiękniejszego popizez szeieg operacji 
plastycznych czy leż btokich kontaktow z 
dziećmi, laki naprawdę byl Michel Jackso . 
M anie zadaje sobie miliony fanów na całym 
Ł e c ie  na kilka dni przed dmgą rocznicą śmierci

Love lives 
! forever

\

Nic ma chyba osoby na święcie, która by nic znała 
chociażby jednego z wielu przebojów Michaela 
Jacksona, Jego zawrotną karierę /.upoczątkowało 

wybicie się na pozycję solisty w rodzinnym zespole the 
Jackson Brothers przemianowanym później na The Jack
son 5*

Bieg kariery Jacksona nabrał ogromnego tempa, a na 
pierwsze solowe sukces}’ nie trzeba byłu długo czekać Najpierw 
wydanie w 1982 r. albumu „Thriller’' i towarzyszącego mu wide- 
oklipu określanego mianem epokowego dzieła (autorstwa Johna 
Landisa), Następnie płyta zawierająca takie hity jak „l just Cant 
Stop Loving You ' „Bad" czy „ I he Way You Макс Me Feel”, która 

ugruntowała status gwiazdy, jaką byt Michael, mimo że album 
nie byt w stanie wyrównać rekordu tak wysoce wyśru

bowanego poprzednimi nagraniami Na początku 
lat yu. do Jacksona przylgni przydomek „król 

popu" nadany mu przez jego przyjaciółkę 
Elizabeth Taylor.

Michael Jackson budził wiele kon
trowersji. Wizyty dzieci w Neverlan- 

dzie nie musiały od razu oznaczać 
molestowania, bo przecież 011 sam 
nie miał własnego dzieciństwa, 
więc dawanie dzieciom rozry
wek jak w wesołym miasteczku 
można by było logicznie wytłu
maczyć To, co jest normalne

I dzisiaj, jeszcze dwadzieścia lat 
temu spotkałoby się ze spo
łecznym odrzuceniem. Zmia
ny w wyglądzie artysty bu
dziły sprzeczne emocje, do 
końca nie wiadomo, ile było 
ingerencji skalpela w wygląd 
Michaela, a de choroby zwa
nej bieląc twem.

Kiedy po dziesięciu chu
dych latach Michael Jackson 

zapowiedział powrót 11a see- 
nę> świat wstrzymał oddech. 

Bilety sprzedały się w mgnieniu 
tika, л fani z tygodnia na tydzień 

odliczali dli! do koncertu. Nieste
ty ..  Michael umarł trzy tygodnie 

przed koncertem, a arena koncer
towych prób stała się miejscem po

grzebu, który transmitował cały świat. 
Przez ostatnie trzy miesiące życia 

artysta przygotowywał się do pożegnal
nych występów „This Is [t" („To jest to”) 

-  serij pięćdziesięciu koncertów, jakie pla
nował zagrać w 0 2  Arena w Londynie, Na 

szczęście próby zostały zarejestrowane i po* 
kazujij choć częściowo człowieka* który wyłożył 

miliony dolarów na to, by poprawić los biednych 
dzieci na całym święcie. Jego szacunek do drugiego 

człowieka oddaje przesianie tego filmu „Love lives fo
rever' („Miłość jest wieczna"),..

A ndrzej K ard zie !
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Włosy to dla wielu kobiet główny element wizerunku. Każda powinna znaleźć 

swojego stylistę, z którym będzie się umiała porozumiewać bez słów

-  Ludzie z pasją niezależnie 
od wykształcenia osiągają najwięcej...
...:! .^ T o m a s z e m  Pietrzykiem  , . :  . i:, .

o bta&cfc i aereaeit zawodu fryzjer, o innych Mrtfeneicvwniach waz o lym , cokoch^ w  pucy r iyuu

Kiedy rozpoczęta się twoja przy
goda z nożyczkami?

-  Podobno już mając pięć lat, 
biegałem po domu z nożyczkam i,.. 
(śnticch). Najpierw strzygłem li ran
ki, co doprowadzało moją mamę 
do szału, potem włosy lalek siostry, 
a na koniec włosy rodzeństwa i ku
zynek, Mam dwie siostry, dzisiaj 
jedna też jest fryzjerką, więc było 
co robić...

WidzęŻe fryzjcrstwo tu pasja ro 
dzinna. Odczuwasz wpływ rodziny 
na zawód, iii к i wykonujesz?

- Od kiedy pamiętam, rodzina 
odradzała mi zawód fryzjera. Znali 
rzeczywistość doskonale. Mama była 
świetnym fryzjerem, ale po dwóch la* 
tach pracy dostała uczulenia na środki 
chemiczne i musiała się niestety prze- 
branżowić, Natomiast siostra do dzi
siaj jest fryzjerką, ale zaczynała wcze
śniej niż ja, dlatego uprzedzała mnie, 
żebym się nie pchał do fryzjera twa, 
gdyż zawód ten ma więcej negatywów 
niż pozytywów.

Skoro oboje jesteście fryzjera- 
mi3 to juk układają щ  wasze relacje? 
Konkurujecie ze sobą czy się wspie
racie?

- Ze starszą siostrą mam rewela
cyjny koniaki, zawsze mogę na nią li
czyć, tak samo ona na mnie. ścinamy 
sobie nawzajem włosy, rozmawiamy 
o nowych fryzurach, trendach, ałe tak
że wymieniamy się spostrzeżeniami 
o codziennej pracy. O konkurencji 
nie ma mowy* Kamila pracuje w Wie
liczce, ja w Krakowie, ona jest zatrud
niona u kogoś, ja od prawie dwóch lat 
prowadzę własną działalność.

Prowadzenie własnej firmy to 
nie lada wyzwanie i na pewno do*

d a t ko we obowiązki, jak więc go
dzisz obsługę fryzjerską zl- spra
wami, które dodatkowo trzeba 
załatwić?

- Pierwszy rok był trudny, nie 
ukrywam. Z dnia na dzień zastana
wiałem się* ile tak jeszcze pociągnę,,. 
Dzięki Bogu poznałem kogoś, kto 
powiedział wprost: „Tomaszu, zajmij 
się tym, co wychodzi ci najlepiej na 
świecie, czyli tryzjerstwem, a ja całą 
resztą." ] tak rozpocząłem współpracę 
z menedżerem.

jesteś dość młodym człowie
kiem, gdyż masz zaledwie 25 Jat, 
a już dużo udało ci się osiągnąć. 
Komu albo czemu to wszystko za
wdzięczasz?

- Chyba mojej szefowej z prak
tyk fryzjerskich- To była pierwsza 
kobieta, która podjęła się kształto
wania mojej osobowości, mojego 
talentu. Wtedy bardzo na nią narze
kałem, lecz dziś wiem, że gdyby nie 
ona, prawdopodobnie nie osiągnął
bym tego, co mam. Praktyki były 
niezwykle trudne, gdyż przełożona 
należała do osób wyjątkowo wyma
gających, ałe warto było! Każdemu, 
kto podejmuje praktyki w szkole 
zawodowej, życzę takiej właśnie na
uczycielki zawodu... Nie mogę jed
nak nie wspomnieć o mamie, która 
początkowo odradzała mi zawód 
fryzjera, ale gdy już podjąłem decy
zję, bardzo mnie wspierała finanso
wo i psychicznie.

Zgodzisz się ze stwierdzeniem, 
że jesteś „skazany na włosy"?

- Skazany bym był wtedy, gdyby 
ktokolwiek przymuszał mnie do wy
konywania tego zawodu. Kocham to, 
co robię, i nie zamieniłbym tej pracy 
na żadną inną.

Praea stylisty fryzur to niezwy
kle trudna robota, ciągły kontakt 
i lud/mi, z ich charakteram i...

- W moim zawodzie trzeba umieć 
dotrzeć do klienta, właściwie dobrać 
mu fryzurę do charakteru, upodobań, 
stylu bycia. Każdego dnia spotykam 
różnych ludzi, jedni są mili, rozmow
ni i zarażają mnie pozytywną energią, 
inni zaś mniej otwarci. Ci pozostają 
największym wyzwaniem...

„Akademia Urody Tomasza Pie
trzyku1' -  taką nazwę nosi twój salon. 
Czy to nie ryzykowne i nie i a  odważ
ne, aby promować zakład swoim na
zwiskiem ?

* Hmm,. nigdy o tym nie myśla
łem. Postanowiłem ochrzcić firmę 
swoim nazwiskiem, gdyż uważam, ze 
jakość usług u nas wykonywanych jest 
naprawdę wysoka. Tym samym mogę 
ręczy'ć za nie nazwiskiem i wizerun
kiem. Każdą fryzurę wykonujemy 
z niebywałą dokładnością o szczegóły, 
a nasze motto brzmi „Najważniejsze 
jest zadowolenie klient#*,

20 . 11' miXer



Praca, pnua, praca, a jak wyglą
da tivo)e życie prywatne? Czy wy
starcza ci na nic czasu?

- Pracy poświęcam naprawdę 
dużo czasu, ałe później zajmuję sit 
moją drugą miłością, czyli „Chamieł”, 
yorkiem miniaturką, który daje mi 
dużo radości. Wydawałoby się, Ź€ i  ta
kim zwierzątkiem nic ma /a  wiele do 
robot}-, tymczasem trzeba i*} wykąpać * 
uczesać dać regularnie jeić i zwyczaj
nie opiekować się nią, Czasami zdarza 
mi się zabrać ją do salonu. Klienci ni 
uwielbiają...

S k o r o  tak  k o c h a s z  y ork i,  U» czy 

n ie  m y śla łeś  o  ty m ,  by o tw o rz y ć  su 

Jo n  fr y z je r s k i  d la  psów ?
- Miałem takie pomysły, na

mawiali mnie do lego właściciele 
czworonogów odwiedzający mój 
salon. Otwarcie salonu dla yorków 
czy innych psów nie byłoby wiel
kim problemem, sztuka okazałoby 
się natomiast znalezienie fryzjerów, 
którzy by u mieli to robić profesjo
nalnie.

Czy mężczyźni są lepszymi fry
zjerami niż kobiety?

- Moje klientki często mówią, żc 
wolą być strzyżone przez mężczyzn... 
w  tym zawodzie każdy ma równe 
szanse, wszystko zależy od podejścia 
fryzjera do zawodu i jego pasji. Jeżeli 
ktoś robi to, co kocha, to sądzę, że bez 
względu na płeć może być znakomi
tym fachowcem.

Czy cz u je sz  się c z ło w ie k ie m  suk- 
cc su ?

- Ja i człowiek sukcesu?
Uważam, że człowiekiem sukcesu 
można nazwać Jana Pawła U, a nic 
25-letniego chłopaka, który po pro
stu wykonuje swój zawód z miłości 
do włosów. Fryzjerzy, wtzaźyici, sty
liści -  każdy z tych zawodów wyma
ga na pewno talentu, pasji i umiejęt
ności. Jedni wybierają studia, inni 
kończą szkolę na etapie zawodówki, 
ale jedno jest pewne: ludzie z pasją 
niezależnie od wykształcenia osią
gają najwięcej i są najlepszymi fa
chowcami w swojej dziedzinie.

Rozmawiał Robert Maciejczyk 
l ot. Robert Mactejczyk

miXer|

„eSPeJotka"to inaczej„Studend<a Poradnia Językowa". 
Piszcie i dzwońcie do„Mixera" we wszelkich sprawach 
dotyczących poprawnej polszczyzny

eS P eJ o tk a (7 )

Corrida (a. korrida), 
ale toreador

W

języku polskim istnieje wiek 
wyrazów zawierających tzw. 
geminaty (łac. getnino podwa

jam’), czyli spółgtoski podwojone, np. A*wto, 
sutanna, wanna, arras, ballada, brut 

to. getto, idylla, horror, mennica, narracja. 
Cechą charakterystyczny owych słów jest; to. 
źe trzeba }£ starannie wymiwiać, tzn j dwie 
ma głoskam i

W zasobie leksykalnym polsjeczyzny* 
znajdziemy jednak i takie słowa. które kiedyś 
z a p i ja n o  i  geminatami, ak pó^Jtkj dwie 
spółgłoski zredukowano do jednej, uznaw
szy. żc nie wpłynie to negatywnie na wartość 
słowotwórczą i ortograficzną nowego tworu. 
Dlasego nie piszemy dziś gramtnatyka (łac, 
grammaticaj gpec. grammatike), kassa m ian. 
KaSSf, Kassa). klussa (niem* Klassa), kotnissja 
i łac. coiłiHiis^ro). lit tent (łac. lit tent), summa 
(łac. summa) czy tonna (fr. tonne), tylko gra 
motyka, kasa, klasa, komisja, litera, suma, 
tona.

Alt jeszćże pół wieku tętnu takie posta 
wienk sprawy nie wszystkim się podobało, 
W t9S3 r ministerialni urzędnicy długo 
nie chcieli przyjąć do wiadomości, że obo- 
wiązującym, zapisem ma być tonu. Póiniej 
proponowali, by wprowadzić ortograficzne 
rozróżnienie -  tona metryczna (1000 kg), ale: 
tonna angielska {long ton = 2240 fontów bry
tyjskich, tj 1016, 05 kg). Ostatecznie to nie 
przeszło...

Redukowanie geminau ezyii zastępowa
nie podwójnych liter spółgłoskowych literą 
pojedynczą, zaczęło się -  jak widać - dość 
dawno t trwa do dziś (to powszechna len 
dencja ortografii polsklćj). Dlatego n,: 
dzie oboczności zapisu funkcjonuje obecnie 
wirfe par wyrazowych, fip. bestseller i bestse 
(er, battner i buner, messa i mesa, nwssalina 
i mcsiitinn czy millennium i milenium, Z pew
nością za kiika-kilka naście lat upowsz&hni 
się Zapis z jedną spó[głoski-

Czasem jednak ingercneta w nazwę wia- 
sną zawierającą spółgłoski podwojone bywa

trudna. Na przykład nazwy najdłuższej rze
ki Ameryki Północnej ( iv oryginale Misjij*  
iippf |ak widać, wszystkie spółgłoski są po
dw ojonej leksykografowie skróćiii jedynie 
do postaci Missisipi (początkowy geniinatę 

zostawili), jednak z nazwą miasta Tennes
see (stan na środkowym wschodzie USA) 
boją się eksperymentować ciągle Lrzeba to 
piwie z zachowaniem dwóch podwojonych 
spółgłosek i Jednej podwojonej samogłoski 
tw tym wypadku chodzi też o wymawianie 
-cc jak i),

Ow ćieco dłuższy niż zwykle wywód 
potrzebny był mi do tego, żeby pokazać, 
iż jest w polszczyźnie słowo, któremu na siłę 
dodaje się... geminaię Sporo osób mówi 
i pi^/e torreador zamiast toreador (‘główny 
uczestnik corridy/korridy ), Jak nietrudno 
się domyślić, ów wyraz pochodzi z języka 
hiszpańskiego, jednak lam ma postać ftwm  
{od torear 'drażnić byka, walczyć z bykiem'; 
loreo ‘walka byków1).

A zatem etymologicznie pisownia tor
reador jest absolutnie nic do przyjęcia (we 
wszystkich ważniejszych językach słowo to 
pisze się i. pojedynczym, a nie podwojonym 
r). Dlaczego więc większość rodaków błędnie 
sądzi, że jest w pulszczyźnie rzeczownik tor- 
rcadatl

Ponieważ kojarzy go niesłusznie z cor
ridą (zapisywaną przez dwa r i spolszczoną 
na karritla). W tym wy padku, wszystko jesE 
w porządku, gdyż u języku hiszpańskim ist
nieje wyrażenie corrida <te rorns, czyli walka 
byków {dosłownie corrida znaczy 'bieganie'). 
Dodam, ze synonimem corridy (korridy) jest 
słowo tauromachia (od gr, fciuros byk, buhaiT 
i mdcłie - walka ).

Wystrzegajmy się więc mówienia ] pi
sania lorrt ttdor. Hw/Jti jJtw n jł poprawnej 
polszczyzna PWN zanśeszcza wyłącznie ha
sło tomidor, tak samo Uniwersalny słownik 
języka polskiego PU N i wszystkie słowniki 
W łiidy sława Kopa) i niskiego

Maciej Malinowski
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O II Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii Krakowskiej Akademii im. 
(imienia) Andrzeja Frycza Modrzewskiego zrobiło się głośno jakichś kilku 
tygodni temu, kiedy to ukazała się obszerna informacja na ten temat w „Mi
zerze” Pomyślałem wówczas od razu: „Ożcż ty, chłopie, studencie stosunków 
międzynarodowych, Weż no koniecznie udział w tej po prawdzie arcytrudnej, 
ale i pożytecznej klasówce nie klasówce i  ojczystej pisowni i udowodnijże, na 
co cię stać. A nuż, widelec dopisze ci szczęście i wygrasz bezapelacyjnie”.

Muszę nieskromnie przyznać, ze od najwcześniejszych lat nauki orto
grafia nie sprawiała mi żadnych trudności, można by nawet powiedzieć, że 
miałem <o nieco do niej talentu. W szkole podstawowej w Rumi na Pomorzu 
z dyktatu, bo lak nazywała dyktando moja świętej pamięci (śp*) nauczycielka 
języka pulskiego pochodząca z Kresów Wschodnich, raz po raz zostawiałem 
konkurentów w tyle.

Tak samo w II Liceum im. ks, Franciszka Ziai w Czechowicach-Dziedzi
cach, gdzie później przeniosłem się z rodzicami, nikt raczej nie mógł się ze 
mną równać. Przede wszystkim chyba jedyny umiałem nie tylko poprawnie 
napisać »bytem za granicą" i „wróciłem z zagranicy, „Morze Beringa i morze 
Marmara" czy »Aleje (Al.) Jerozolimskie" i „aleja (al.) Przyjaźni" ale dodat
kowo wytłumaczyć dlaczego*

Kiedy indziej nie sprawiał mi kłopotu poprawny zapis typu „prosimy 
o niepotwierdzanie faksem wpłaty za zaległy rachunek", „lista przebojów 
wszech czasów" czy „sklep nowo otwarty przy ulicy (ul.) 29 Listopada* Dla 
moich koleżanek i kolegów, wydawałoby się jakżeż ciekawej klasy była to na 
pewno czarna magia, nierzadko zawiłość do n-tej potęgi.

Teraz miałem wziąć udział w ogólnouczelnianym eksE ras prawd zianie 
z ortografii, z kruczkami \ wyrazami pułapkami, i to tuż tuż przed rozpoczę
ciem juwenaliów'! Na nicnierobienie nie mogłem sobie, rzecz jasna, pozw o
lić. Przez kilka wieczorów postanowiłem więc regularnie zaglądać do nowo 
kupionego „Wielkiego słownika ortograficznego PWN” pod redakcją prof. 
dr. (dra) hab. Edwarda Polańskiego \ raz jeszcze zapoznać się z pisownią nie
których wyrazów i wyrażeń, np. „ciemięzca”, „wychodźstwo”, „na co dzień” 
„brytfanna", „na razie", „po prostu*' i „Afroamerykanin”

„Niewykluczone, że pojawia się one w tekście dyktanda" -  zamarzyło mi się.

Przygotował 
Maciej Malinowski, 

mistrz ortografii polskiej (katowickie „Dyktando"), 
Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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ш : m  AS W BANG- W W ( 0 l ( |
k m  n i.  Todd Phillips, #
premiera 3.06.20) l r. J t J L

W filmie „Kac VejaS 
w Ranj^oku" Phil (Bradky ^  
Cooper}, Stu (Ed Helms),
Alan (Zach Galifianakis) „ j

i Р о ф  (justin liartliaj wyjeż' 
dźają do egzotycznej Tajlandii na ślub Stu. 
Po niezapomnianym wieczorze kawalerskim 
w Lis Ve£js Stu nic chce już ryzykować i wy
biera spokojne przedślubne śniadanie. Jednak 
sprawy nic zawsze toczą się zgodnie z planem. 
Ib, co się wydarzyło w Ycgńs, należy już do 

przeszłości, jednak ta  co się wydarzy w Bang
koku, trudno sobie Óiwet wyobrazić

„UWIKŁANIE", reż Jacek 
Bromski, premiera 3.06*20111 

Co by się musiało wyda
rzyć, żeby w zwyczajnym czio- 
wieku obudzić zabójcę? Czy 
w ^{hipnotycznym transie 
można zabić i następnego 
dnia o tyni nie pamiętać? Sko
ro jest ofiara, to gdzieś musi 

być sprawca zbrodni.
W ekranizacji bertseilerowego krymina

łu Zygmunta Miłoszewskiegu tropem spryt
nego mordercy potląża cyniczny komisarz 
Smolar (Marek Bukowski) i nieustępliwa pro
kurator Agata Szatka (Maja Ostaszewska}.
1 >m t, jaki tworzą, jest mieszanką wybuchową 
nie tylko м  wrględu na ich temperamenty, ale 
również z powodu tyczącego ich w przeszło
ści romansu.

Prokurator Szacka, prowadząc najtrud
niejsze w swojej karierze Śledztwo; dotknie 
historii, o których od lat krążą legendy, ale 
nikt się nic spodziewaj że mogą się okazać 
prawdą. Czy ukrywane przez lala tajemnice 
wychodź;) na jaw przez przypadek, czy ktoś 
/ręcznie nimi steruje? Kto przejął akta z de- 
parlamentu P, zawierające wstydliwe tajem- 
niceosób / pierwszych stron gazet?

Najnowszy thriller w reżyserii Jacka 
Bromskiego trzyma w napięciu do ostatniej 
sceny Okazuje się, że т іо г т а ф  jest najpo 
tężmebzą 7 broni, a wiedza o ludzkich siab> 
ściach najlepszą polisą na życie.
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„MAKE A SCENE" -  
SOPHIE ELU5 BEXTOR.
premiera 13.1)62011 r
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dea ratownika na motocyklu zrodziła się z obserwacji 
wzrostu należenia rudni komunikacyjnego, remontów 
dróg oraz wiedzy, że w wala* o życic ludzi poszkodowanych 
Ikzy się każda minuta (według statystyk Euro pean Resu- 

scitation Council z każdą minutą szanse 
na uratowani* maleją mniej więcej 

o 10 proc,).

Jednostki ratownicze tego typu sprawdzają się w wic
iu miastach na świeci e, istnieją od kilku lat również Polsce, 
w Gdańsku. Według opinii Ministerstwa Zdrowia w obow ią
zującym stanie prawnym mogłyby wchodzić w skład zespo
łów ratownictwa medycznego* spełniając tym samym kryteria 
i wymogi zaw arte w Ustawie o państwowym ratownictwie me
dycznym.

Całość wizji obejmuje stworzenie profesjonalnej, 
miejskiej stacji motocyklowych ratowników medycznych R2 
w obrębie gminy Kraków w oparciu o najlepsze górskie wzor

ce i etos GOPR, profesjonalnej i zrzeszającej ludzi oddanych 
idei ratowania życia człowieka, Chcielibyśmy 

uruchomić Ośrodek Szkoleń Ratowników' 
(medycznych, rowerowych, motocyklo

wych i górskich) na terenie jednego 
z wycofanych kamieniołomów na tere
nie Krakowa* tak żeby mieć zaplecze do 
prowadzenia szkoleń, wykładów, ćwi
czeń praktycznych, doskonalenia tech
niki jazdy pojazdami ratowniczymi 
i obsluyj sprzętu ratowniczego.

Powstałaby w ten sposób praw
dziwa szkoła ratownictwa medyczne

go i motocyklowa szkoła ratowników 
medycznych H2 /.<? stacją ratowniczą, 

wr której by dyżurowali pracownicy. Mamy 
świadomość lego, źe w mieście wielkości 

Krakowa takich formacji ratowników- medycz
nych na motocyklach musiałoby pracować co 

najmniej kilka. Na razie hrak środków finanso
wych nii' pozwala nam w pełni wykorzystać mo
tocykli. który ni i dysponujemy, 1 wyposażyć je 
w niezbędny osprzęt medyczny, środki łączno
ści i zabezpieczenia dta ratowników.

Czynimy też wysiłki* by pozyskać 
samochody terenowe i przystosować je do 
pełnienia funkcji karetki dojeżdżającej 
w teren niedostępny dla normalnej karetki. 

Zapraszamy do współpracy osoby 
i instytucje, którym bliska pozostaje idea ra
towania żyda człowieka (mw.rkwikhatpl).


