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W imieniu Redakcji jest mi niezmiernie miło oddać w Wasze ręce, po tak

długiej przerwie, pierwsze wydanie gazetki studenckiej pod nową nazwą:

„UPdate. Daj się zainspirować”. 

W związku z restrukturyzacją i utworzeniem w 2020 roku dwóch odrębnych

Instytutów: Instytutu Prawa i Ekonomii oraz Instytutu Nauk o Polityce i

Administracji, przyszedł także czas na zmianę w zakresie funkcjonowania

gazetki akademickiej. Przeobrażeniu uległa sama nazwa: wcześniej

„Sprężynka”, obecnie „UPdate. Daj się zainspirować”, zmodyfikowaliśmy

także samą szatę graficzną. Powołaliśmy nowe sekcje i najważniejsze: do

„gazetkowej rodziny” dołączyło całkiem pokaźne grono młodych, aktywnych,

pełnych ciekawych pomysłów studentów i studentek! Mimo że, wiele się

zmieniło, jedno pozostało niezmienne: pasja do działania! 

W numerze 01/2021 znajdziecie wiele ciekawych i inspirujących treści.

Dotknęliśmy tematów przeróżnych: od prawnych i administracyjnych, przez

społeczno-ekonomiczne po technologiczne, by wreszcie wraz z ratownikiem

wspiąć się na sam szczyt gór! Zresztą co tu dużo pisać, przeczytajcie sami.

Gorąco zachęcamy do bieżącego śledzenia naszych poczynań na Facebooku: 

 @GazetkaUPdate. A jeśli jesteś chętny/a by zasilić nasze szeregi -

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.  

Tymczasem usiądźcie wygodnie, weźcie ze sobą kubek dobrej kawy i dajcie

się zainspirować! 

Miłej lektury!

Dominika Cieślar
Redaktorka Naczelna
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    22 stycznia 2021 roku miało miejsce
niecodzienne spotkanie na MS Teams.
Zebrało się tam 12 przyjaznych i
odważnych wykładowców na zaproszenie
4 redaktorek gazetki. Cel tej imprezy był
taki, aby poznać ich z nieco innej strony
niż ta, którą znają studenci z sal
akademickich. Na nietypowe pytania
odpowiadali: prof. Anna Kalisz, prof.
Dorota Murzyn, dr Monika Skowrońska, dr
Marta Czyżewska, dr Iwona Lupa-Wójcik,
dr Joanna Podgórska-Rykała, dr Urszula
Kosielińska- Grabowska, dr Marcin Kępa,
dr Tomasz Szeląg, dr Ariel Mucha, dr
Marcin Mazgaj oraz dr Wojciech
Maciejewski.  

   Na początku, by przełamać pierwsze
lody, każdy miał opowiedzieć o sobie: co
wykłada, jakie ukończył studia itp. I tu
spotkało nas pierwsze zaskoczenie,
ponieważ okazało się, że dla niektórych
wykładanie nie kończy się jedynie na
uczelni, bo np.: dla dr M. Czyżewskiej
niestraszna kostka brukowa, prof. A. Kalisz
w swoim pierwszym mieszkaniu położyła
kafelki, z kolei prof. D. Murzyn poradziła
sobie z ułożeniem drewnianej podłogi na
tarasie, zaś dr M. Kępa samodzielnie
skręcił kuchnię z Ikei. Jak widać w naszym
Instytucie mamy porządnych fachowców! 
 
    Po wstępnej części spotkania przyszedł
czas na sprawdzenie zadania domowego.
Polegało ono na wymyśleniu definicji
słówka, które uczestnicy otrzymali
wcześniej od redaktorek. Wykładowcy
pracowali w utworzonych dwóch
zespołach: drużyna prawników i drużyna
ekonomisto-administratorów. Prawnicy
zmagali się ze słowem „tentegować”, a ich
przeciwnicy „roznimódz się”. Starostka
drużyny prawników dr U. Kosielińska-
Grabowska znakomicie poradziła sobie z
zaprezentowaniem definicji, tym samym
wygrywając tą małą konkurencję.
Oczywiście, prof. D. Murzyn równie
dobrze zaprezentowała pracę swojego
zespołu.  

Wreszcie przyszedł 
moment na właściwą grę, 
dla której to spotkanie zostało
zaaranżowane a mianowicie niecodzienne
pytania. W pierwszej części każdy
wykładowca dostał spersonalizowane
pytanie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się,
że dr M. Kępa trenował boks i ma nawet
salkę bokserską (!), która jednak służy
obecnie jako składzik. Kolejnym
odkryciem sportowym była dr M.
Skowrońska, która trenowała siatkówkę
oraz chodziła po górach ze znajomymi. Co
więcej, była mistrzynią w niecodziennym
sporcie jakim było Kawiarnic Walking!.

  Padły również pytania o to jak
przebiegała ich nauka podczas studiów
czyli jakimi byli typami studentów, jak
radzili sobie na egzaminach. Dr A. Mucha,
uzyskując radę od starszych braci, na
pierwszym roku preferował model nauki
„cały semestr w jedną noc”, co później
uległo zmianie, gdy dopadły go cięższe
egzaminy i rozpoczęła się regularna nauka.
Z kolei dr J. Podgórska-Rykała miała
swoje patenty na wykładowców.
Używając różnych socjotechnik udawało
jej się zaliczać egzaminy na 5. Pozostając
w tematyce uczelnianej do dr U.
Kosielińskiej-Grabowskiej skierowane
zostało pytanie o to, czy traktuje pracę na
Uniwersytecie Pedagogicznym jako karmę
będąc absolwentką studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak się
okazuje Pani Doktor zaczynając studia nie
wiedziała nawet o istnieniu UP, a pisząc
doktorat marzyła o pracy na UJ. Jednak
przyznała, że odkąd pracuje na UP to
bardzo się z tego cieszy.
Dr. M. Czyżewska otrzymała pytanie o to,
w jakim celu poszła na studia.
Odpowiedziała, że imprezy były jednym z
głównych priorytetów i udało jej się to
spełniać podczas „obiadów u króla Stasia”
w każdy czwartek na ul. Floriańskiej w
piwniczkach. Prof. A. Kalisz również
uczęszczała na spotkania towarzyskie i
poradziła, aby nie zakładać się o nic przed
juwenaliami i wiedzieć z kim imprezować, 

Emilia Andreasik
prawo, II rok

by miał kto w razie potrzebie odprowadzić
do domu. Z kolei prof. D. Murzyn, gdy raz
wybrała się do kujni w celu nauki, stała się
obiektem żartu koleżanek, ponieważ na
następny dzień na wszystkich piętrach
akademika były porozwieszane kartki z jej
wizerunkiem oraz podpis „Ktokolwiek
widział ktokolwiek wie?! Wyszła do kujnii
i nie wróciła!”.
Dr I. Lupa-Wójcik przyznała, że jest typem
introwertyka i była skrytym, cichym typem
studenta. Nie obyło się również bez pytań o
miłosne podboje wykładowców. Zapytany
o to dr M. Mazgaj nie okazał się jednak być
flirciarzem, ponieważ na studia udał się już
będąc w związku, ale za to zyskał duże
grono przyjaciół. Do odpowiedzi o budżet
studenta został wywołany dr W.
Maciejewski, który przyznał, że szatnia w
dyskotece za 1 zł to było zdzierstwo.
Pytanie o ulubiony trunek alkoholowy
podczas studiów było skierowane do dr. T.
Szeląga. Odpowiedź padła „na piwo”, co
nie dziwi chyba nikogo kto słyszał o
legendarnym powiększonym EB z
Biedronki.  

  Pytań było jeszcze więcej, m.in. o
oryginalny sposób na ściąganie, przepis na
tani, mocny trunek studencki,
najśmieszniejsze wspomnienie związane ze
współlokatorami, nietypową pracę
sezonową. Odpowiedzi na te i inne pytania
można znaleźć na stronie facebookowej
gazetki. Zaproszeni wykładowcy doskonale
poradzili sobie z wyzwaniem, które
przygotowały redaktorki. Dzięki temu
studenci mogą poznać lepiej swoich
wykładowców z tej strony, na którą nie ma
czasu w wirze nauki.  

kącik „poznajcie naszych wykładowców"

4



kącik technologiczny

Klaudia Marzec
administracja, III rok

W obecnych czasach nowe technologie rozwijają się w zatrważającym tempie. Dzieje się
tak ze względu na ogromne zapotrzebowanie na nowe zastosowania technologiczne.
Efektem tego jest wyścig zbrojeń i konkurencyjność w tym obszarze. Każdego roku
potentaci rynkowi prezentują światu swoje całkiem nowe, bądź ulepszone gadżety. Każdy
nowy model smartfona lub laptopa rozwija branżę technologiczną. Jednak kamieniami
milowymi są zupełnie nowe pomysły, które zmieniają nasze życie i postrzeganie świata.
Obecne możliwości pozwalają na realizację wizji, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były
odległymi marzeniami. Jedną z nich jest wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality,
dalej: VR). 

Wirtualna rzeczywistość rozwija się dzisiaj poprzez użycie gogli,
które za pomocą wytwarzanych iluzji mogą przenieść nas w
zupełnie inny świat. Jednak protoplastą urządzenia zakładanego na
głowę były… obrazy. To właśnie malarze począwszy od około
XVII w. próbowali za pomocą różnych rozwiązań oszukać ludzkie
zmysły tak, aby patrząc na malowidło osoba oglądająca je miała
wrażenie znajdowania się w miejscu powstałym w wyobraźni
artysty. Przykładem takiego zabiegu jest Panorama Racławicka
wykonana m.in. przez Wojciecha Kossaka i Jana Styka¹.

https://skomplikowane.pl/na-trasie/panorama-raclawicka/

Pierwszymi okularami VR był stereoskop stworzony przez
angielskiego fizyka Charlesa Wheatstone'a w 1838 roku.
Urządzenie to za pomocą dwóch zwierciadeł ustawionych pod
kątem prostym tworzyło dla użytkownika iluzje widzenia
przestrzennego poprzez odbijanie brył geometrycznych z
wygenerowanymi obrazami ustawionymi naprzeciwko siebie. Co
ciekawe, dzisiejsze gogle VR korzystają z tych samych zasad na
jakich swoje urządzenie oparł Wheatstone². Jednak ów pierwszy
stereoskop nie miał praktycznego zastosowania i można uznać go
za prototyp, rozwijany przez wiele osób na przestrzeni kolejnych
lat w celu stworzenia w pełni immersyjnej wirtualnej
rzeczywistości. Od tego czasu technologia musiała przejść długą
drogę, aby VR mógł zacząć się rozwijać na szeroką skalę.
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¹ Historia VR, czyli jak powstała wirtualna rzeczywistość (25.01.2019), https://www.cyberskill.pl/historia-vr/?
amp&fbclid=IwAR0kK5rb67vUOXDh2ar5XBZFu13S4VnjUn0aNuYOFc0PjtXGJmAVTtGrtN4, dostęp: 05.02.2021. 
²  Ibidem. 

Panorama Racławicka
�r�dło: K . Turczy�ska, Panorama Racławicka -

jedyny taki obraz w Polsce i najpopularniejszy
punkt turystyczny Wrocławia, dostęp: 17.02.2021.

 



Już w 1961 roku na potrzeby szkoleń wojskowych opracowano
gogle, które posiadały system śledzenia ruchów głowy. Kilka lat
później udoskonalone gogle pierwszy raz generowały obraz za
pomocą komputera. Jednak po tych sukcesach rozwój wirtualnego
świata przystopował na kilkanaście lat. Swoisty renesans nadszedł
wraz z przełomem lat 80. i 90., kiedy termin „wirtualna
rzeczywistość” został oficjalnie zdefiniowany i spopularyzowany
przez Jarona Laniera i Steva Brysona³. W tym czasie VR ewoluował
wraz z rozwojem gier wideo. Jednak w połowie lat 90. nastąpił
kolejny zastój rozwoju VR. Na rynku większe zainteresowanie
budziła ekspansja komputerów i telefonów. Jednak, gdy te stały się
powszechnością, VR mógł ponownie powstać z popiołów – tym
razem wydaje się, że na dobre.  

https://blog.storyhunter.com/why-virtual-reality-finally-went-mainstream-7713340b97e5

Na początku poprzedniej dekady, w 2012 roku powstała firma
Oculus VR, która za sprawą swoich gogli Oculus Rift
zrewolucjonizowała rynek VR. Sukces firmy szybko przyciągnął
wielkie koncerny. W niespełna dwa lata od założenia, Oculus VR
została wykupiona przez Facebook za kwotę 2 mld USD⁴. Od
tamtego czasu po dzień dzisiejszy VR rozprzestrzenia się na coraz
więcej dziedzin. Dzięki coraz większym możliwościom
technicznym, powoli spełnia marzenia prekursorów tej technologii.

Na ten moment VR jest najbardziej rozwinięty w dziedzinie
rozrywki. W grach komputerowych zamiast zwykłego grania
stajemy się częścią gry. Za pomocą specjalnych programów,
używając VR możemy zwiedzić również każdy zakątek świata bez
wychodzenia z domu. Powstają aparaty i kamery VR, które
pozwalają za pomocą jednego zdjęcia objąć wszystko co znajduje
się dokoła nas, a po odtworzeniu zdjęć na komputerze możemy
dosłownie w nie wejść i ponownie przeżyć uchwycone chwile. Tak
samo jest z filmami 360⁰ ⁵.

Jednak obszar zastosowań VR jest znacznie szerszy i w ciągu
najbliższych kilku dekad wirtualna rzeczywistość może stać się tak
samo powszechna jak obecnie posiadanie telefonu. Już teraz można
jej używać do szkolenia pilotów za sprawą symulowanego
środowiska. Adepci sztuki latania mogą doskonalić swoje
umiejętności poprzez symulację lotu, która sprawia wrażenie
prawdziwej, lecz bez niebezpieczeństwa w postaci wypadku. Mniej
zaawansowane, ale stale rozwijane jest zastosowanie VR w
dziedzinie medycyny. 

W dobie zdalnego nauczania wirtualna rzeczywistość znajduje
swoje zastosowanie także w edukacji. Wykłady w formule 360⁰
dają możliwość choćby zbadania poszczególnych organów
ludzkiego ciała. Zajęcia w takiej formie stają się o wiele bardziej
angażujące. W architekturze poprzez tworzenie wirtualnych modeli
budynków czy nawet całych kompleksów, VR również punktuje. W
tej dziedzinie daje to możliwość interaktywnego zwiedzenia
czegoś… co jeszcze tak naprawdę nie istnieje⁶.  

Zatem wirtualna rzeczywistość w chwili obecnej dotyka niemal
wszystkich ważniejszych aspektów naszego życia. Jednak
zakładając, że technologia ta jest jeszcze na wczesnym etapie
rozwoju i będzie się stale rozwijała w takim tempie jak obecnie, to
w ciągu kilku dekad stanie się niezbędnym i praktycznym
narzędziem w życiu codziennym każdego człowieka.
Potwierdzeniem tego jest fakt, że wedle prognoz do 2030 roku,
rynek VR będzie wart 30 mld USD, co oznacza wzrost o 13%
rocznie⁷. Niektóre szacunki mówią nawet o wartości 80 mld USD w
ciągu 10 lat. Aktualnie jest on wart około 11 mld USD⁸. Z takim
tempem rozwoju wirtualna rzeczywistość zdominuje branżę
technologiczną w ciągu najbliższych kilkunastu lat.  
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³ Ibidem. 
⁴ Ibidem. 
⁵ Why Virtual Reality Finally Went Mainstream (25.08.2016), https://blog.storyhunter.com/why-virtual-reality-finally-went-mainstream-7713340b97e5,
dostęp: 05.02.2021. 
⁶ Zastosowania VR w różnych dziedzinach (18.08.2017),  https://akademiavr.pl/zastosowania-vr-roznych-dziedzinach/, dostęp: 06.02.2021. 
⁷ A. Kotowski, Rynek VR jest wart 7 mld dolarów (14.11.2019), https://pclab.pl/news82421.html?
fbclid=IwAR2mn_40TM8mtSGEIB4__j9c2GYe5Q23I06KYwOUA4Ft0zTatrEnhpeefyE, dostęp: 06.02.2021. 
⁸ Światowy rynek wirtualnej rzeczywistości dynamicznie rośnie. W 2025 r. może wyprzedzić rynek telewizyjny (03.02.2016),
https://biznes.newseria.pl/news/swiatowy-rynek-wirtualnej,p6019303 , dostęp: 14.02.2021. 

Kamienie milowe w historii
wirtualnej rzeczywisto�ci

�r�dło: Why Virtual Reality Finally Went
Mainstream (25.08.2016), 

dostęp: 05.02.2021.

Aktualnie możliwe są interaktywne doświadczenia i szkolenia,
jednak z czasem możliwe będzie również przeprowadzanie
wirtualnych operacji, które pozwalałyby unikać błędów podczas
późniejszych prawdziwych zabiegów. Symulowane środowisko
może być też formą terapii dla osób z zaburzeniami lękowymi.
Wytwarzane obrazy mogą wpływać na bodźce mózgowe i pomagać
w leczeniu różnych schorzeń. Dostępne są programy, które
pomagają wyleczyć klaustrofobię, lęk wysokości czy lęk
przestrzenny.



Daria Smolec
prawo, III rok

kącik „na czasie"

Choć może właściwie moda od zawsze w feminizmie? Nastroje feministyczne,
które zaczęły objawiać się około 200 lat temu, silnie wpłynęły na obecny kształt
mody, która z kolei przyjęła funkcję nośnika postulatów i stała się symbolem
walki o równouprawnienie. Relacje mody i feminizmu są tak silne, że ciężko
sobie wyobrazić ich niezależne funkcjonowanie.  

Ubrania właściwie nigdy nie pełniły jedynie tej podstawowej, użytkowej funkcji. Podkreślały
pozycję w społeczeństwie, świadczyły o statusie majątkowym i były pewnego rodzaju
symbolami. W starożytnym Rzymie, który wszyscy kojarzymy z długimi, lekkimi tunikami,
noszonymi zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, spodnie utożsamiane były z ludami
barbarzyńskimi. Potencjał drzemiący w tym elemencie garderoby, dostrzeżono w późniejszych
wiekach ze względu na wygodę i swobodę ruchów, jaką gwarantowały. Z kolei kobiety nosiły
głównie suknie niemal do lat 50. XX wieku¹.

Stereotypowy, pejoratywny obraz feministki nie jest niczym nowym. Satyryczne obrazki,
ukazujące walczące o równouprawnienie kobiety jako ordynarne i pozbawione cech kobiecych
postacie, funkcjonowały już w dobie sufrażystek na przełomie XIX i XX w. Cel był prosty –
zniechęcenie do udziału w manifestacjach i zohydzenie działań kobiet, by coraz mniej z nich
chciało solidaryzować się z ruchem. Sufrażystki zatem do swoich działań zaadoptowały kobiece
elementy garderoby; długie suknie i kapelusze. Oprócz tego, stworzyły swój niepowtarzalny
element identyfikacji, a jego noszenie stało się przywilejem i obowiązkiem kobiet walczących o
prawa wyborcze. Były to elementy garderoby w kolorach purpury, bieli i zieleni,
symbolizujących dumę, czystość i nadzieję.  

Odmienny model związku mody i feminizmu przyszedł razem z jego drugą falą. Nowe tematy, a
wśród nich prawo do aborcji czy otwarty dialog na temat seksualności kobiet, wymagały
nowego sposobu postrzegania mody – oskarżono ją o wpędzanie kobiet w kompleksy.
Powojennej modzie zarzucano chęci do ponownego zniewolenia kobiet i walczono z
narzucaniem przez nią ról. 

Moda nie jest jedynie cichą obserwatorką, a silnie zaangażowaną aktywistką,
w walce o równouprawnienie. Przykłady tego zaangażowania można mnożyć.

 

¹ M. Leśniak, Historia damskich spodni, Historia Mody, Dressschool blog, https://www.dresscode.pl/blog-dressschool/historia-damskich-spodni/, 
dostęp: 10.02.2021.
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Obecnie moda funkcjonuje jako doskonały nośnik myśli feministycznej. W kolekcji wiosna –
lato 2017 domu mody Dior, działającego pod kierownictwem pierwszej w historii kobiety –
Maria Grazia Chuiri, królowały proste t-shirty z feministycznymi hasłami. Najpopularniejsze z
nich, „We should all be feminist”, pochodzi od tytułu eseju nigeryjskiej pisarki Chimamandy
Ngozi Adichie. Kolekcja koszulek cieszyła się dużą popularnością wśród gwiazd. Nosiły je
m.in. Rihanna czy Natalie Portman².

Głośnym manifestem feminizmu był pokaz kolekcji wiosna – lato 2015 domu mody Chanel.
Karl Lagerfeld przemienił Grand Palais w ulicę Paryża z przełomu XIX i XX wieku, doby
pierwszych feministycznych manifestacji. Modelki zaprezentowały stroje mające wyrazić
kobiecą siłę, nawiązujące do dekad walki o prawa. Różnorodność kreacji oddawała ewolucję,
jaką przechodził feminizm przez lata Na wybiegu znalazło się miejsce dla charakterystycznej w
czasach rewolucji seksualnej spódniczki mini czy symbolu konkurencji zawodowej z lat 80. –
Powerful Looku, czyli damskiego garnituru. Najbardziej spektakularnym elementem pokazu był
jego finał, kiedy biorące w nim udział modelki, przemieniły się w aktywistki z transparentami,
wykrzykujące feministyczne hasła, a wybieg w gwarną paryską ulicę.  

Historia feminizmu tworzy się na naszych oczach. W naszym kraju od lat odbywają się Czarne
Protesty, organizowane przez powstały w 2016 r. Ogólnopolski Strajk Kobiet, mające wyrazić
sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego, które i tak było jednym z najbardziej
rygorystycznych w Europie. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie
wykluczenia jednej z dopuszczalnych dotąd przez tzw. kompromis aborcyjny przesłanek
przerwania ciąży, Strajk Kobiet rozpoczął serię protestów, w które angażowały się miliony ludzi
w Polsce i na świecie, mimo trwającej pandemii.

Strajki Kobiet od dawna odbywały się pod znakiem czarnej parasolki. W 2020 r., wychodzącym
na ulicę kobietom towarzyszyła czerwona błyskawica³.

Polskie marki, identyfikujących się z postulatami Strajku Kobiet wprowadziły do swojej oferty
produkty z błyskawicą. Wiele z nich zdecydowało się na przekazanie części dochodu z ich
sprzedaży na rzecz wsparcia tej organizacji. Wśród nich znajdziemy niszowe przedsiębiorstwa,
działające głównie w Internecie, jednak mimo to, biżuteria, ubrania czy dodatki cieszą się
dużym zainteresowaniem. Kobiety pokochały prezentowanie swoich poglądów poprzez
elementy garderoby. 

² E. Stępień, “We should all be Feminists" - najmodniejszy T-shirt sezonu!, Elle (8.03.2017), 
https://www.elle.pl/artykul/we-should-all-be-feminists-najmodniejszy-t-shirt-sezonu-12, dostęp: 11.02.2021.
³ K. Wojtkiewicz, Symbole Strajku Kobiet, Vogue Polska (4.11.2020), https://www.vogue.pl/a/symbole-strajku-kobiet, 
dostęp: 10.02.2021.

Chanel wiosna - lato 2015
�r�dło: Imaxtree    

https://www.livingly.com/runway/Chanel/Paris+Fashion+Week+Spring+2015/browse 
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   Dziwnym może wydawać się również, wprowadzony w Turcji, podatek od zębów. Jeden z tureckich dostojników stwierdził,
że słaba jakość lokalnego jedzenia powoduje uszkodzenia w jego uzębieniu i ktoś musi za to zapłacić². Zachowanie dość
absurdalne. Ludzie musieli płacić za usługi dentystyczne dla jednego człowieka-władcy. W dzisiejszych czasach niewątpliwie
wywołałoby to bunt. 

  Przenieśmy się do Wenecji, 1993 rok. Właśnie wtedy wprowadzono tzw. podatek od cienia. Opodatkowaniu uległy zadaszenia
oraz markizy przy sklepach, restauracjach, kawiarniach. Powodem miało być to, że rzucają one cień na ziemię należącą do
miasta. Nie miało znaczenia czy dzień był słoneczny, czy też pochmurny i deszczowy³. Zdecydowanie nie był to dobry pomysł.
Takie schronienie przed słońcem czy deszczem jest bardzo potrzebne, a ludzie je zapewniający musieli ponosić karę. 

   To już 1996 rok, Chiny. Tamtejsze władze, mające na względzie tradycyjne wartości rodzinne i państwowe, wprowadzają
podatek od związków nieformalnych. Wynosi on 1000 juanów rocznie, czyli około 120 euro⁴. W czasach PRLu, w Polsce
również istniał taki podatek, mowa o tzw. „bykowym”. Polegał on na podwyższeniu podatku dochodowego dla osób
bezdzietnych. Został on wprowadzony na początku PRL i zlikwidowano go na początku lat 70 1973 roku. Podatek musiały płacić
wszystkie osoby, które ukończyły 21 rok życia. Przy obecnym trybie życia, podatek ten wiązałby się z ogromną falą sprzeciwu. 

   Podatek od tatuaży, piercingu… i marihuany. Od 2005 roku w amerykańskim stanie Arkansas obowiązuje podatek od usług
świadczonych przez studia tatuażu i piercingu, wynosi 6% od kosztu usługi. To element kampanii przeciwko nieprofesjonalnemu
ozdabianiu ciała przez pseudofachowców. Środki z podatków służą do informowania o ryzyku zakażenia wirusem HIV oraz
zapaleniem płuc. W stanie Utah istnieje podatek od środków psychoaktywnych takich jak: marihuana, kokaina czy ecstasy.
Dilerzy mogą go opłacać anonimowo, a w razie aresztowania potwierdzenie wpłaty zapewni im wyrozumiałość sądu. Natomiast
kupujący nie zgłaszają posiadania, bo zostaliby wówczas aresztowani⁵. Podatek chociaż anonimowy, wydaje się być dosyć
pomocny, któż z nas nie chciałby liczyć na łaskawszy wzrok sądu w takiej sytuacji? 

Pomysłów na kolejne podatki nie brakuje, nierzadko mogą one zaskoczyć.
My wzięłyśmy pod lupę te najbardziej kontrowersyjne. Zacznijmy od
Anglii. Mamy XIV wiek, okres licznych wojen, ogromna liczba ludzi
ginących w walkach. Ówczesny król, aby zapełnić skarbiec, postanowił
wprowadzić podatek od życia, po prostu¹. Nie było wyjątków, płacili
wszyscy poddani, dzieci, dorośli, a nawet schorowani i niepełnosprawni. 

kącik administracyjny

Można się domyślić, że nie było to łatwe dla biednych 
mieszkańców, bo wtedy „nie opłacało się” żyć. 

Maja Ciepielewska, Paulina Bochaczyk
administracja, II rok

¹ K. Koślicki, Brak dzieci, kapelusz, zęby, okna i brodę – opodatkować można wszystko, Domowe finanse, Doradca podatkowy (18.02.2021),
https://www.prawo.pl/podatki/dziwne-podatki-w-polsce-i-na-swiecie,448122.html, dostęp: 26.02.2021. 
² Ministerstwo Finansów, Czy wiesz, że..., Ciekawostki, https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-
edukacyjna/ciekawostki, dostęp: 26.02.2021. 
³ K. Koślicki, op.cit.
⁴ A. Nowikowa, Najdziwniejsze podatki świata, Finanse i bankowość, https://www.studiamba.wsb.pl/baza-wiedzy/najdziwniejsze-podatki-swiata, dostęp:
26.02.2021. 
⁵ Ibidem. 9
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   Na koniec podatek, który narodził się w Australii. Od lipca 2018 roku, opiekunowie będą co dwa tygodnie tracić
28 dolarów ze swoich ulg podatkowych na każde dziecko, jeśli nie będzie miało zrealizowanych szczepień zgodnie
z Programem Szczepień. Wcześniej rodzice, którzy nie zgadzali się na szczepienia swojego dziecka tracili zasiłek
rodzinny o wartości 737 dolarów wypłacany na koniec roku. Kwota sankcji nie ulega zmianie, tylko zostaje
podzielona na dwutygodniowe odcinki, by w ten sposób przypominać rodzicom o szczepieniu ich pociech¹⁰. Z
danych niezaszczepionych dzieci¹¹. Jak widzimy, funkcjonuje wiele wręcz absurdalnych podatków. Niektóre są
kwestią czysto finansową, inne formą dbania o środowisko. Warto zastanowić się, co tak naprawdę było konieczne, a
co było skutkiem wybujałej wyobraźni. 

⁶ D. Łesak, Nietypowe podatki na świecie, Sytuacje podatkowe (03.09.2019), https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/nietypowe-podatki-na-
swiecie/, dostęp: 26.02.2021. 
⁷ WP Finanse, Podatki za marihuane, cukierki i przekrojone bajgle..., Prawo i finanse (12.03.2016), https://finanse.wp.pl/podatki-za-marihuane-striptiz-
cukierki-i-przekrojone-bajgle-oto-nietypowe-daniny-w-usa-6115777242277506g, dostęp 26.02.2021. 
⁸ M. Klimowicz, TOP 32 najdziwniejszych podatków na świecie, Prawo na świecie (05.08.2019), https://kruczek.pl/najdziwniejsze-podatki-na-swiecie/,
dostęp: 26.02.2021. 
⁹ Ministerstwo Finansów, op.cit. 
¹⁰ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Australia zaostrza zasady związane z realizacją szczepień, Szczepionki (12.07.2018),
https://szczepienia.pzh.gov.pl/australia-zaostrza-realizacje-programu-szczepien/, dostęp: 26.02.2021.
¹¹ M. Davey, Australia no job, no pay, Health (04.10.2020), https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/05/australias-no-jab-no-pay-rule-has-
little-effect-on-anti-vaxxer-parents-study, dostęp: 26.02.2021.

  Belgia, a dokładnie region Walonia. W 2007 roku, tamtejsze władze wprowadziły podatek od grillowania.
Mieszkańców tego regionu dotknęły dodatkowe opłaty, za każde rozpalenie grilla obywatel musi zapłacić 20 euro.
Władze Walonii, podatek ten określają jako walkę z globalnym ociepleniem. Pomysł poparli ekolodzy. Obliczyli oni,
że podczas grillowania do atmosfery dostaje się od 50 do 100 g gazów cieplarnianych⁶. 

   2010 rok. W Nowym Jorku wprowadzony zostaje podatek od przekrojonego bajgla. Amerykański fiskus, to
okrągłe pieczywo uznał za przygotowany posiłek, nałożył na niego podatek za usługę, dokładnie 8 centów za sztukę.
W Nowym Jorku opodatkowane są też całe bułki, ale tylko wtedy, gdy zostają spożywane w sklepie⁷. Podatek jest
wręcz absurdalny, ale przynajmniej jego wysokość nie nadszarpie kieszeni kupującego. 

   Podatek od czarnej magii. To już Rumunia. Od 2011 roku zawód czarownicy jest oficjalnym zawodem w tym
kraju, dlatego zobowiązane są one płacić 16% podatku dochodowego, podobnie jak astrolodzy i wróżbici. Różnica
jest jedna – czarownice nie muszą posiadać kasy fiskalnej, a to niewątpliwie utrudnia ich kontrolę⁸. Może brakuje
tego zawodu w Polsce. Byłoby ciekawie, gdyby w szkołach uczyli czarnej magii. 

   Ciekawym wydaje się fakt dotyczący Grecji. Istnieje tam podatek od basenów, które znajdują się na posesjach
prywatnych. Przykładowo, jeśli basen ma 25-60 m² to jego posiadacz płaci około 800 euro rocznie. Przeprowadzane
są kontrole przy pomocy dronów, ale Grecy znaleźli sprytny patent, aby uniknąć płacenia. Przykrywają baseny dużą,
zieloną tkaniną, która z wysokości wygląda jak trawnik⁹. Sam pomysł mógłby być dobry, bo posiadacze tych
luksusowych dóbr są zamożni, jednak rząd nie do końca radzi sobie z buntownikami. 

Ciekawe, czy w takiej sytuacji Polacy byliby skłonni zrezygnować z majówkowego grillowania?
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kącik społeczno-ekonomiczny

Jakub Bielecki
prawo, IV rok

Powiedzieć, że rok 2020 był inny niż minione to jak
powiedzieć, że trzykrotne przesunięcie premiery Cyberpunk
wśród niektórych graczy wzbudziło ambiwalentne odczucia.
Jest to takie przedstawienie prawdy, które obraża
inteligencję rozmówcy bardziej od zwyczajnego kłamstwa.

Chyba najlepszym opisem minionego czasu są słowa
jednego z wybitniejszych polskich pisarzy Fantasy z jego
powieści Narrenturm: Koniec świata nie nastąpił. Świat nie
zginął i nie spłonął. Przynajmniej nie cały. Powyższy cytat
świetnie obrazuje dorobek ludzkości w tym polskiego
społeczeństwa, który zostawi po sobie ubiegły rok.

Spójrzmy co osiągnęliśmy w minionym czasie. Byliśmy
świadkami najbardziej wyrazistego przejawu złotego okresu
demokracji, w którym przyszło nam żyć, jakim była
organizacja w wyborach prezydenckich w USA dwóch
debat przez dwóch kandydatów, aby każdy mógł rozmawiać
sam ze sobą (i to bez ewentualnego zagrożenia,
polegającego na znoszeniu obecności przeciwnika, co było
niedogodnością pierwszej debaty). To nowatorskie i, co
należy podkreślić, autorskie rozwiązanie zostało
opracowane już wcześniej, ale dopiero na gruncie
amerykańskiej polityki zyskało należny rozgłos jako opus
magnum ponowoczesnej demokracji.

Dowiedzieliśmy się ponadto, że pojawienie się
ogólnoświatowego kataklizmu, wstrząsającego życiem
milionów ludzi, nie jest w stanie zapobiec udziałowi Maryli
Rodowicz w Sylwestrze Marzeń. Wielka szkoda, że
wtargnięcie człowieka-bizona do amerykańskiego Kapitolu,
będącego symbolem jak się wydawało wzniosłych,
humanistycznych idei, nastąpiło w roku 2021, ponieważ jest
to incydent świetnie pasujący do zdarzeń społeczno-
politycznych, które mieliśmy przyjemność obserwować w
2020. No cóż, niestety nie można mieć wszystkiego.  

Pomimo tych wszystkich wiekopomnych zdarzeń, które
zapiszą się wielkimi literami w annałach historii (z
dopiskiem xD przy każdym), najważniejsze były skutki
rzekomego zjedzenia przez nieznanego mi z imienia i
nazwiska Azjatę nietoperza. Tym (jak się początkowo
wydawało niepozornym) działaniem udało mu się postawić
świat w niezręcznej sytuacji. Swoją drogą w tym miejscu
można by wyrazić pewną dozę samokrytycyzmu. Raczej
niespecjalnie dobrze świadczy to o współczesnej nam
cywilizacji, że do uderzenia w jej fundamenty wystarczy
zjeść w odpowiednim miejscu i czasie odpowiedni gatunek
ssaka.
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Sądzę, że powyższa konkluzja powinna stać się w
najbliższych miesiącach sztandarowym argumentem
międzynarodowego ruchu wegańskiego, który wziąłby
na siebie odpowiedzialność za niedopuszczenie do
następnego Kataklizmu. 



nowatorskiej historii, wcześniej nie
spotkanej w żadnym innym utworze.
Opowieści, która wywoła emocje i zmusi
do zastanowienia się nad nową sytuacją,
która być może, w niedalekiej przyszłości,
czeka odbiorcę. Przedstawienia tematu w
sposób nieprzewidywalny, pozbawiony
sztucznego zakończenia. Z pewnością,
czegoś więcej niż ,,odgrzewanego
kotleta”.

Drugi epizod ,,Niedźwiedź” w reżyserii
Anny Jadowskiej, napisany przez Grażynę
Plebanek, również może nie spełniać
oczekiwań wymagającego odbiorcy. Poza
tym, nic nadzwyczajnego nie przyciąga
uwagi widza. Brak dialogów w tym
segmencie, może wprawić adresata w
zakłopotanie, dezorientację albo nawet
znudzenie, natomiast sceny seksu nad
pobliską rzeką w zażenowanie, ze względu
na fantazyjne obserwacje pozostałych
pasażerów zepsutego pociągu. 

Przejdźmy teraz do segmentu trzeciego w
reżyserii Kasi Adamik, pióra Joanny Bator
pt.,,Mocno”. Mechaniczne traktowanie
najbliższych, brak uczuć, brak
przywiązania, jedynie automatyczne
zaspokajanie potrzeb, w towarzystwie
niezrozumiałych dialogów oraz ohydnie i
wręcz niesmacznie przedstawione sceny
seksu. Zbyt widoczny brak prawdziwych
emocji i empatii, zdecydowanie na nie. 
W czwartej części można dostrzec
światełko nadziei, a to wszystko za sprawą
Jagody Szelc, w opowieści Ilony
Witkowskiej ,,Jeśli będziesz długo
siedzieć w ciszy, przyjdą do ciebie inne
zwierzęta”. Usytuowanie kobiecej erotyki
w apokaliptycznym świecie przemian
klimatycznych, gdzie umiera wszystko -
począwszy od uczuć ludzkich i
seksualności, po faktyczną śmierć natury,
zwierząt i ostatecznie - człowieka. To
jedyna część filmu warta uwagi i co
najważniejsze skłaniająca widza do
refleksji.

W ostatnim czasie, o dystopijnej
przyszłości kobiet stało się głośno za
sprawą polskiego filmu na platformie
Netflix pt. ,,Erotica 2022”, zrealizowanego
przez pięć polskich reżyserek oraz pisarek,
w tym Olgę Tokarczuk – laureatkę
literackiej Nagrody Nobla. Można się
spodziewać, a nawet wymagać
nowoczesnego (futurystycznego) kina,
wprowadzonego w szarą polską,
stereotypową rzeczywistość roku 2022. 

Autorki w swojej koncepcji
przedstawiają zbliżającą się
wizje uprzedmiotowienia

kobiet. 
 
Film został podzielony na segmenty, z
których trudno złożyć jedną całość. Co
prawda, każda historia opiera się na
budowaniu kobiecej erotyki, czy
perspektywie ich seksualności, jednak w
połączeniu staję się banalną opowiastką o
samo-destrukcji kobiet. Streszczając,
pierwsza historia dotyczy zniknięcia Pani
B. Od tego segmentu można wymagać
wiele, ze względu na ciekawą współpracę
Olgi Tokarczuk i Anny Kazejak. Fani tego
duetu mogą się jednak nieco zawieść.
Oczywisty i powtarzalny los kobiety
niezaspokajanej przez męża, starającej się
wymusić na nim niechcianą
reprodukcyjność. Całość została owinięta
w niemal stereotypową historię zdradzanej
żony, w świecie pełnym podziałów, gdzie
jedyne hasło brzmi ,,Rodzina fundamentem
narodu”.  

Z jednej strony mógłby wyłonić się obraz
uprzedmiotowionej kobiety, zrównanej z
rolą perfekcyjnej żony i matki, zaś z
drugiej brak uczucia i przywiązania
małżonków, niewątpliwie wiążący się z
nieuniknionym upadkiem ich relacji
partnerskich. Podsumowując: od laureatki
literackiej nagrody Nobla, można wymagać 

Prawdziwa, nowoczesna i jednocześnie
aktualna historia. Ostatni segment w
reżyserii Olgi Chajdas, napisany przez Gaję
Grzegorzewską ,,Nocna zmiana", raczej
powinien nosić nazwę ,,Zemsta”. Świetna
gra aktorska Małgorzaty Beli została
stłumiona przez słabą fabułę. 

W tym fragmencie, kobiety
sprowadzono do roli zabawek

erotycznych. 

Przedstawiony świat obfituje w
przekonanie, że mężczyźni to samcy alfa,
którzy pozbawieni wszelkich konsekwencji,
mają prawo wykorzystywać i porzucać, a
wręcz kolokwialnie mówiąc, wyrzucać
kobiety, po zaspokojeniu ich fizycznych
potrzeb. Historia scenograficznie
przedstawiona niewątpliwie w ciekawy
sposób, jednak merytorycznie nie wnosi do
filmu, a tym bardziej do naszego życia,
nowej treści. Zakładając fakt, że mamy
2022 rok, a taki obraz uprzedmiotowienia
przewija się od wieków.  

Tło filmu utrzymane jest w charakterze
późnego PRL-u. Jak na 2022 rok powinno
się wymagać czegoś więcej niż dywany na
ścianach, czy też meblościanki widzianej u
babci kilkanaście lat temu. Wte rzeczy
trochę podkreślają pejoratywną polskość,
postkomunistyczną, z której należy wyjść.
Całość buduje jednak ciekawy kontrast, rok
2022 - od którego można wymagać
znacznego postępu i staroświecka
scenografia lat 70. Przedstawiony klimat i
fakt głębokiego w tym zaplątania, pokazuje
jak mocno Polacy tkwią w stereotypach. To
właśnie one pozostaną w Polsce na dłużej,
tak samo jak staromodne dywany na
ścianach, jeśli raz na zawsze nie zostanie
podjęta decyzja o definitywnym zerwaniu z
nimi.  

kącik filmowy

Natalia Drożdż
prawo, III rok
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Dialogi, których miejscami bardzo brakuje, nie opierają się na
rozmowie między ludźmi, a co najwyżej na również
stereotypowym ,,Domyśl się, powinieneś to przecież wiedzieć”.
Co więcej, z filmu, można wynieść jasny przekaz ,,Usunięcie
mężczyzn, lekiem na całe zło”. Szukanie sobie na siłę wroga w
innej osobie, jeszcze nigdy w historii nie skończyło się dobrze. W
sprawach, które zależą od obojga partnerów, niejednokrotnie
ciężko winić za nieprawidłowości wyłącznie jedno.

Dopuszczenie do takiej sytuacji, wprowadza w
jeszcze większe problemy i machina toksyczności
się napędza. Mało w tym wszystkim kobiecości i
seksualności, jakiej można oczekiwać od
twórczyń, które są w zasadzie KOBIETAMI. 

Wychodzę z założenia, że twórczynie filmu chciały stworzyć
poruszające, ważne dzieło, na światowym poziomie. Zamysł
jednak nieco minął się z faktycznym przekazem i nie przyniósł
oczekiwanych efektów. Zarówno zwykły widz, jak i krytycy
filmowi, odbierają tę ekranizację inaczej niż zakładały to
twórczynie. Opinie dotyczące tej produkcji są niemal jednogłośne
i ewidentnie nie zachęcają do poświecenia około 2 godzin na
zapoznanie się z nią. Z przykrością stwierdzam, że słynny obrazek
z memów: oczekiwania a rzeczywistość, byłby tu najlepszym
opisem. Kwestia podziału na części, współpraca wielu różnych
osób, to wszystko mogłoby stworzyć niespotykane wcześniej
kino, ze względu na fakt, różnorodnego spojrzenia na temat.
Jednak w tym przypadku, ten zabieg nie sprawdził się,
prawdopodobnie z uwagi na okoliczność, w której zbyt wielu
ekspertów, chciało stworzyć coś wielkiego, a niestety jak wiemy z
polskiej tradycji ,,Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”.  

Erotica 2022
�r�dło: Netflix    
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kącik prawny

„Pan Jan został ubezwłasnowolniony”. Czytając to zdanie
wyobraźnia w pierwszej sekundzie podpowiada obraz
człowieka w kaftanie bezpieczeństwa w pokoju bez klamek.
Czy rzeczywiście to prawda? Jak można się domyślić,
ubezwłasnowolnienie polega na pewnym ograniczeniu w
wykonywaniu czynności prawnych (może nią być np.
zawarcie umowy sprzedaży), ale czy wszystkich i czy
całkowicie? Czy ktoś ubezwłasnowolniony naprawdę nie
może nawet w minimalnym stopniu samodzielnie
podejmować decyzji? 

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zaznaczyć, iż
kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnień:
całkowite i częściowe. Osoba ubezwłasnowolniona
częściowo może dokonywać czynności prawnych, ale za
zgodą kuratora, który sprawuje pieczę nad nią. Jeśli
czynność została podjęta przez taką osobę bez wymienionej
zgody wówczas jest tzw. czynnością prawną kulejącą, która
może stać się ważna w przypadku potwierdzenia jej przez
kuratora. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada
zatem ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Oznacza to, iż Pan Jan może np. zawierać umowy, ale jest
chroniony przed dokonaniem czynności niekorzystnej lub
pociągającej poważne skutki (np. przed kupnem
nieruchomości po znacznie zawyżonej cenie). Pan Jan może
bowiem nie być w stanie samodzielnie ocenić sytuacji, w
której się znalazł (np. może nie mieć świadomości, że dana
nieruchomość jest o wiele mniej warta). Ponadto, kodeks
nie zabrania rozporządzania własnym zarobkiem. Można
zatem stwierdzić, że pozycja prawna Pana Jana jest taka, jak
osób między 13 a 18 rokiem życia, gdyż oni również
posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Sytuacja Pana Jana byłaby inna, gdyby stwierdzono, że nie
może samodzielnie kierować swoim postępowaniem, bo ma
wysokie zaburzenia psychiczne, cierpi na niedorozwój
umysłowy lub inną chorobę psychiczną. 

Skutkiem takich nieprawidłowości jest
ubezwłasnowolnienie całkowite. Taka osoba musi być w
pełni chroniona. W związku z tym wszystkie dokonywane
przez nią czynności prawne są bezwzględnie nieważne
(uznaje się je za nieistniejące), bo nie posiada ona zdolności
do czynności prawnych. Gdyby Pan Jan został
ubezwłasnowolniony całkowicie, jego przedstawicielem
ustawowym stałby się opiekun, który dokonywałby
czynności prawnych w jego imieniu.

Oczywiście, nie można stwierdzić, iż osoby
ubezwłasnowolnione całkowicie nie mogą kompletnie
NICZEGO samodzielnie dokonać. 

Większość podejmowanych czynności owszem, staje się
bezwzględnie nieważna, ALE Nieważność nie odnosi się do
tzw. drobnych spraw życia codziennego, jak np. kupowania
bułek czy pomarańczy, jeśli czynność została wykonana i
nie wiąże się z rażącym pokrzywdzeniem osoby
ubezwłasnowolnionej. Pan Jan może więc spokojnie wybrać
się przed śniadaniem na małe zakupy. Jednak należy
pamiętać, że gdy podczas „drobnych” zakupów zauważy
znakomity express do kawy w rewelacyjnej cenie 2999,99 zł
nie może samodzielnie dokonać zakupu. Taka czynność jest
nieważna, bo nie zalicza się do drobnych spraw życia
codziennego. Nie każdy codziennie kupuje nowiutki express
do kawy. W świetle prawa ubezwłasnowolnieni całkowicie
znajdują się w takim położeniu jak osoby poniżej 13 roku
życia, które również nie posiadają zdolności do czynności
prawnych.  

Czy zatem ubezwłasnowolnienie to całkowity zakaz
wykonywania wszystkich czynności? Oczywiście, że nie.
Ta regulacja ma za zadanie przede wszystkim CHRONIĆ
osoby, które nie są w stanie samodzielnie, obiektywnie
dokonywać czynności prawnych i przewidywać różnych
towarzyszących temu skutków, ALE nie zabiera możliwości
podejmowania decyzji dotyczących drobnych spraw życia
codziennego.  

�r�dło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks
cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, art. 12-22.

Magdalena Łyszczarz
prawo, II rok
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Alina Krzak: Cześć jestem Alina, studentka 3 roku
administracji i redaktor gazetki studenckiej „UPdate”
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dziś
tematem wywiadu będzie Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, o którym szczegółowo opowie
ratownik górski, Dominik Mikołajczyk.

Góry kojarzą nam się z ciszą, pięknymi widokami,
relaksem oraz poczuciem wolności. Jednak często
możemy przekonać się o ich potędze i wyższości nad
człowiekiem. Dlatego będąc w górach musimy mieć
świadomość podejmowanego ryzyka i zachowywać
zdrowy rozsądek. Jakie trasy wybierać, co
przygotować na wyjście w góry i kto w górach oprócz
nas samych odpowiada za nasze bezpieczeństwo?
Zapraszam serdecznie do inspirującej przygody
szlakami ratownika górskiego.

Dominik Mikołajczyk: Cześć, ja nazywam się Dominik
Mikołajczyk i jestem ratownikiem Górskim Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, Grupy Podhalańskiej. Oprócz
tego jestem również kierownikiem sekcji Kamienica.

A.K.: Czym w ogóle jest GOPR?

D.M.: Sam skrót GOPR oznacza - Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Wyznacznikiem naszej
działalności jest teren, na którym działamy, a są to przede
wszystkim góry. Każda z grup niosących pomoc drugiej
osobie ma swoją specyfikę. My przede wszystkim
przygotowujemy się i działamy w terenach górskich,
takich, które są trudno dostępne z racji swojego położenia.
GOPR to przede wszystkim stowarzyszenie, które skupia
ludzi kochających góry, którzy tak czy inaczej spędzają w
nich dużo czasu. Ja tak troszkę przekornie mówię, że
samo ratownictwo dla nas ratowników to nietrudna
sprawa z racji tego, że i tak jesteśmy w górach i lubimy
aktywności fizyczne, które pomagają nam później
technicznie podczas ratowania. 

Jeździmy na nartach, przemieszczamy się na skuterach,
wspinamy się, chodzimy po jaskiniach. To wszystko są
czynności, które potem w ratownictwie pomagają nam
dużo i ułatwiają udzielanie pomocy.

A.K.: Czyli jest to organizacja charytatywna? 

D.M.: Tak, ja jestem ratownikiem ochotnikiem. Nie
pracuję tam zawodowo, a sama przynależność do 
GOPR-u jest wynikiem mojej pasji. Tutaj mamy
możliwość rozwijania swoich umiejętności, spotykania
ciekawych ludzi. Dzięki GOPR-owi posiadamy dostęp do
ekwipunku, do dobrego sprzętu bardzo pomocnego w
działaniach ratowniczych.

A.K.: Jak długo jesteś w GOPR-ze? 

D.M.: Jestem w GOPR-ze od 2008 roku, czyli już 13 lat. 

A.K.: Co zainspirowało Cię do podjęcia decyzji o
wstąpieniu do GOPR-u?

D.M.: Hmm... to zaczęło się tak… Lubiłem spędzać czas
w górach przede wszystkim z racji tego, że mieszkamy
tutaj w okolicy, co nie dla wszystkich ludzi jest naturalne,
że mieszkając w rejonach górskich, spędzają czas w
górach, ponieważ sporo osób nie docenia uroku gór,
którymi się otacza. Zawsze z kolegami wybieraliśmy się
w góry w ramach pieszej czy rowerowej wycieczki, a w
sezonie zimowym wynosząc narty na plecach, aby później
móc sobie zjechać z Gorca czy też Mogielicy. Później
poznałem chłopaków ze Szczawy, którzy byli
ratownikami. Z racji tego, że spędzałem z nimi dużo
czasu, bardzo mnie zainspirowali swoją pasją. Byli
doskonałym dowodem tego, iż można spędzać czas w
górach, a jednocześnie ratować życie. Także troszkę za
ich namową zdecydowałem się podjąć „pracę” w 
GOPR-ze, ale sama decyzja o wstąpieniu w szeregi
ratownika górskiego pojawiła się naturalnie. Po prostu
chciałem pomagać ludziom.

kącik podróżniczy

Alina Krzak
administracja, III rok
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A.K.: Jak wygląda rekrutacja do GOPR-u? 

D.M.: Co roku w sezonie zimowym, w okolicach stycznia
/lutego są przeprowadzane egzaminy do 
GOPR-u. Mówię tutaj na przykładzie grupy
podhalańskiej, bo u każdej z grup może wyglądać to
troszkę inaczej. Aby przystąpić do egzaminu, należy
posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do odbycia egzaminu do GOPR-u oraz
posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w
warunkach zimowych, w górach i na stoku narciarskim. U
nas taki egzamin zaczyna się w godzinach porannych na
Długiej Polanie w Nowym Targu, tam gdzie mamy swoją
dyżurkę i stamtąd też rozpoczyna się podejście na
Turbacz. Wyjście preferowane jest na nartach
skiturowych, oczywiście jeśli ktoś nie chce ze względu na
warunki, to nie jest to kryterium, które trzeba spełnić. 
Ważną kwestią w tej części kondycyjno-technicznej jest
zmieszczenie się w określonym limicie czasu, ponieważ
przyjście za instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części
egzaminu. Mniej więcej jest to 1h, ale to nie jest tak, że
chcemy pokazać wszystkim, że się nie da. Po prostu
trzeba chodzić, żeby to przejść. 
Zaraz po pierwszym etapie jest wspólne śniadanie i
rozpoczyna się część narciarska, czyli zjazd terenowy na
nartach. Uczestnicy zjeżdżają kolejno w odstępach, a po
drodze rozstawione są osoby, które rekrutują i oceniają
zjazd w skali od 1 do 5. Branych jest pod uwagę klika
podstawowych ewolucji narciarskich związanych z
transportem poszkodowanego (hamowanie pługiem do
zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „stop”). Ostatnim
etapem jest spotkanie z przewodnikiem górskim, na
którym zadawane jest kilka pytań dotyczących topografii
gór polskich. Finalnie po tym, albo ta osoba jest przyjęta
w poczet kandydatów, albo nie. Staż kandydatów trwa 2
lata, podczas tego stażu osoby, które się dostały,
przechodzą kilka kursów, takich jak: Podstawowy Kurs
Pierwszej Pomoc, Podstawy Ratownictwa Zimowego,
Podstawy Ratownictwa Letniego, ćwiczenia w jaskini,
czynności związane z obsługą i przyjmowaniem
śmigłowca.  

A.K.: Czy osoba będąca na dwuletnim stażu może
wyjeżdżać na akcje ratownicze? 

D.M.: Tak, ale nie wyjeżdża na akcję jako ratownik, tylko
osoba do pomocy. Zawsze musi być dwóch ratowników i
ta osoba na stażu jest tą trzecią osobą. W górach często
mamy do czynienia z transportem poszkodowanego, więc
każda para rąk jest dla nas tak samo ważna. Osoba,
uczestnicząc w takiej akcji, podczas obserwacji doszkala
się i przyzwyczaja do swojej pracy.  

A.K.: Co musi cechować osobę, która chciałaby
pracować w GOPR-ze? 

D.M.: Na pewno musi być to osoba wysportowana,
posiadająca umiejętności jazdy na nartach oraz wiedzę na
temat położenia gór w Polsce. Czyli te wszystkie
umiejętności, które sprawdzane są na egzaminie. Taka
osoba musi być też cierpliwa, umieć działać w zespole,
ponieważ ratownictwo nie odbywa się indywidualnie, a
jest to praca zespołowa co najmniej dwóch osób. 

A.K.: A jeśli chodzi o empatię? 

D.M.: Zawsze ze znajomymi śmiejemy się, że ratownicy
mają trudne charaktery. Jednak z mojego doświadczenia
podczas przebywania z tymi ludźmi, to zauważam, że w
każdym z nas jest widoczne miękkie serce. To na pewno
są twardzi ludzie, którzy działają w trudnych warunkach i
czują chęć niesienia pomocy, mają to w sercu.  

A.K.: Jak wygląda procedura zgłoszenia? 

D.M.: W górach są dwa numery alarmowe: 601 100 300 i
985 - na te numery najczęściej dochodzi do zgłoszenia
przez indywidualne osoby. Te numery są do centrali. W
naszej Grupie Podhalańskiej ta centrala jest w Rabce. W
zależności od rejonu to albo są wysyłani ratownicy
ochotnicy, którzy pełnią dyżur telefoniczny, albo
wyjeżdża zespół ratowników zawodowych, albo
ochotników, którzy pełnią dyżur stacjonarnie. Osoba
przyjmująca zgłoszenie podejmuje decyzję, który z
zespołów wysłać.  

A.K.: Jak dużą trudność sprawia zlokalizowanie
poszkodowanego? 

D.M.: Bardzo fajną aplikacją jest RATUNEK, która po
zainstalowaniu na telefon i kliknięciu 3 razy łączy z
centralą. Dodatkowo ta aplikacja wysyła bezpośrednio
współrzędne, w którym miejscu znajduje się
poszkodowany. Dostępny jest również stan baterii
poszkodowanego, co jest dla nas ważne, ponieważ mamy
świadomość czy możemy oddzwonić do poszkodowanego
i udzielić mu wskazówek, czy od razu wysyłać zespół
ratowników. Ratownicy dużo czasu spędzają w górach
całkowicie prywatnie, więc nawet po podaniu
charakterystycznego punktu, jesteśmy o krok bliżej do
poszkodowanego, co przyspiesza nasze działania.
Zdarzają się sytuacje, w których w ogóle nie ma kontaktu
z poszkodowanym. Wtedy odszukujemy lokalizację
ostatniego logowania do przekaźnika, tylko w górach nie
jest to tak pewne jak na płaskim terenie, ponieważ często
zdarzają się odbicia sygnału. 
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Posiadamy również rozbudowany system do
poszukiwania osób zaginionych, który na podstawie
wywiadu analizuje kim jest ta osoba, co robiła w górach i
gdzie była ostatnio widziana. Potrafi zlokalizować na
podstawie baz danych najbardziej prawdopodobne
miejsca. Pod kątem poszukiwań, przeprowadzono dużo
badań zarówno w Europie jak i w Stanach
Zjednoczonych, których owocem jest wiedza na temat
poszukiwań poszczególnych grup społecznych, np.
myśliwych, dzieci czy też osób starszych. Każda osoba
oczywiście reaguje inaczej, ale są cechy, które
identyfikują poszczególne grupy. Przykładowo: myśliwy
będzie szukał swoich śladów i podążał za nimi bądź
charakterystycznych miejsc, punktów, aby odnaleźć
drogę. Jeśli chodzi o dzieci, to one nie szukają drogi
powrotnej, tylko idą przed siebie, więc w takiej sytuacji
akcja poszukiwawcza musi odbyć się bardzo szybko, ze
względu na możliwość pokonania bardzo dużej
odległości, co znacznie utrudni poszukiwania. Zatem
istotny jest wywiad przeprowadzony z rodziną,
znajomymi czy osobami, które ostatnio wydziały
poszkodowanego. 

A.K.: Czy uczestnicząc w akcji ratowniczej, była jakaś
sytuacja, w której czułeś strach, bezsilność? 

D.M.: Przykładem, który dobrze to odzwierciedli, jest
sytuacja z początku lutego tego roku. Była to akcja pod
Mogielicą, gdzie okazało się, że kobieta idąca w góry
dostała wylewu, miała zaledwie 40 lat. Była to osoba
nieprzytomna. Po podstawowych badaniach wiedzieliśmy,
że nie jesteśmy w stanie więcej pomóc, a jedyne co nam
pozostało to oczekiwać na śmigłowiec, ponieważ kobieta
jak najszybciej potrzebowała hospitalizacji. Czuliśmy
bezradność i niemoc. W akcjach zimowych
podstawowym zagrożeniem jest hipotermia i tutaj bardzo
pomocną sprawą jest Centrum Leczenia Hipotermii
Głębokiej w Krakowie. W sytuacji, gdy wiemy, że osoba
poszkodowana może mieć wychłodzony organizm, od
razu ta informacja przekazywana jest do Centrali w
Rabce, a następnie właśnie do Centrum Leczenia
Hipotermii Głębokiej do Krakowa, gdzie trwają
przygotowania w razie ewentualności przyjęcia osoby w
hipotermii.
 
A.K.: Jaka była najtrudniejsza akcja, w jakiej
uczestniczyłeś? 

D.M.: Trudność polegała na tym, że wtedy ten system nie
był tak rozbudowany i nie było jeszcze aplikacji. Kobieta,
która była poszkodowana i oczekiwała na naszą pomoc,
podawała informacje, które były precyzyjne, ale zupełnie
niezgodne z miejscem jej aktualnego położenia. 

A.K.: Czy po jakiejś akcji rozważałeś odejście z
GOPR-u, ze względu na duże obciążenie psychiczne? 

D.M.: Myślę, że jeszcze nie raz będziemy uczestniczyć w
akcji, która będzie obciążała nas psychicznie i zostanie na
dłużej w pamięci. Jak wszędzie - początki są
najtrudniejsze, ponieważ człowiek wtedy się uczy, nie
działa z automatu, a dopiero z czasem pewne czynności
przychodzą mechanicznie. Na tym etapie szkolenia często
rodzą się pewne dylematy: „mogłem zrobić to tak, a
zrobiłem inaczej”. Potrzeba doświadczenia i pracy ze
sprzętem, żeby dojść do sprawnego poziomu swoich
działań. Wszystkie te akcje jednak nie wywarły na mnie
aż takiej presji, abym chciał rezygnować. Pomaganie
ludziom jest jak narkotyk - uzależnia.  

A.K.: Jaka była sytuacja z akcji w górach, którą
najbardziej zapamiętałeś?  

D.M.: W górach jest bardzo wiele sytuacji, które się
pamięta, w większości są to same dobre wspomnienia, ale
jednak są też sytuacje, które nie do końca chce się
pamiętać. Taką jedną z nich jest akcja ratownicza
mężczyzny, którego przygniotło drzewo, podczas próby
jego wycięcia. Stan poszkodowanego był bardzo ciężki, a
każdy ruch powodował, że parametry życiowe się
zmieniały. Oprócz zagrożenia spowodowanego
wypadkiem, wpływ na trudność akcji miał również jego
ogólnie zły stan zdrowia (był niedożywiony i
wycieńczony). W jego domu w górach, obok którego
doszło do zdarzenia i w którym czekaliśmy na dalszą
pomoc, panowały bardzo ciężkie warunki, co stanowiło
dodatkową niedogodność. To wszystko spowodowało, że
akcja ta została mi w pamięci. 

A.K.: Jaki szlak polecasz na pierwszą górską
wycieczkę?
 
D.M.: W naszej okolicy, na takie górskie wycieczki dla
początkujących mamy dużo możliwości: Jasień,
Mogielica, Gorc, Turbacz. Jednak jeśli chodzi o pierwszą
wycieczkę, to najlepszym pomysłem będzie Turbacz z
racji tego, że szlak nie jest trudny, niedaleko szczytu jest
schronisko, w którym można odpocząć i nabrać sił na
drogę powrotną. Priorytetem jest oczywiście dobra
pogoda i informacja, że na czas górskiej wycieczki się ona
nie zmieni oraz odpowiednie przygotowanie turysty. 

A.K.: Co osoba niedoświadczona powinna zabrać w
góry?
 
D.M.: Wycieczka każdej osoby w góry, niezależnie od
stopnia doświadczenia, powinna zaczynać się w domu. 
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Jednak osoba mniej doświadczona, powinna mieć
świadomość szlaku jaki wybiera i tego, co może ją na nim
spotkać. Każdy, wybierając się w góry, powinien być
zaopatrzony w: odpowiednie obuwie, ubranie,
naładowany telefon (aby w razie potrzeby wezwać
pomoc), mapę, jedzenie, napój oraz latarkę, o której
ostatnim czasem w telewizji jest dosyć głośno. Wynika to
z faktu zmiennej pogody w górach. W takiej sytuacji
rozsądną opcją będzie przeczekanie złych warunków
pogodowych, a co za tym idzie, często powrót po zmroku,
gdzie niezbędnym sprzętem będzie latarka.  

A.K.: Kto nie powinien wybierać się w góry? Czy są
jakieś szczególne choroby, ze względu na które
powinniśmy unikać górskiej wycieczki? 

D.M.: Przede wszystkim osoby cierpiące na choroby
związane z niestabilnym ciśnieniem czy też chorobami
serca. Jednak z doświadczenia wiem, że góry tak ciągną
do siebie ludzi, że nie sposób z nich zrezygnować.
Spotykam na szlaku osoby w różnym w wieku i ze
zróżnicowanymi trudnościami fizycznymi, dla których
górska wycieczka to azyl od codziennego życia. Zatem
trzeba zorganizować wycieczkę górską w taki sposób, aby
nie powodować szkody dla swojego organizmu. Dla osób,
które mają problemy z ciśnieniem czy sercem zaleca się
wybieranie szklaków lżejszych, które również mają
piękne widoki, ale nie charakteryzują się znacznymi
przewyższeniami.  

A.K.: Co czujesz będąc w górach? 

D.M.: Ogólnie góry dają mi mnóstwo radości.
Podróżowałem po górach Europy - między innymi
Alpach, Pirenejach oraz górach w Azji i takim wrażeniem,
które mi towarzyszy za każdym razem, kiedy jestem
kilkaset metrów nad poziomem morza, jest to, że zawsze
czuję się jak w domu. Mam też ogromne wsparcie wśród
rodziny, z którą nie zawsze mogę spędzić tyle czasu, ile
bym chciał ze względu na pracę, jednak jeśli jest to tylko
możliwe, to cieszymy się wspólnie z widoków i wrażeń,
które dostarczają nam góry.  

A.K.: Dziękuje bardzo za przybliżenie działalności
ratownika GOPR. Z mojej strony życzę akcji
zakończonych powodzeniem oraz satysfakcji z pasji i
rozwijania swoich marzeń w tym kierunku. 

D.M.: Również dziękuję.  

Dominik Mikołajczyk, ratownik GOPR
�r�dło: opracowanie własne   
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