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W imieniu Redakcji jest mi niezmiernie miło oddać w Wasze ręce drugie

wydanie gazetki studenckiej pod nazwą: „UPdate. Daj się zainspirować”. 

W numerze 02/2021 kontynuujemy podróżniczy cykl i odkrywamy piękno

Beskidu Wyspowego. Dowiecie się także jak to jest żyć w kraju z

hiperinflacją. Zaprosimy Was również do świata technologii i zastanowimy 

 się czy autonomiczne samochody są niemoralne? Poruszymy trudny temat 

 dot. przestępstw wobec wolności seksualnej. Nie zabraknie opowieści o

Księżnej Dianie, pasji... i wiele innych. :)  

Zachęcamy do zgłębienia lektury!

Gorąco zachęcamy również do bieżącego śledzenia naszych poczynań na

Facebooku:  @GazetkaUPdate. Jeśli jesteś chętny/a, by zasilić nasze szeregi -

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.  

A nam nie pozostało nic innego, jak życzyć Wam, Drodzy Studenci,

powodzenia podczas sesyjnych zmagań! Trzymamy mocno kciuki! Nie dajcie

się tak łatwo, walczcie do samego końca. :) 

Tymczasem usiądźcie wygodnie, zapomnijcie na chwilę o nauce i dajcie się

zainspirować! 

Miłej lektury!

Dominika Cieślar
Redaktorka Naczelna
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   Nazwa Beskid Wyspowy pochodzi od wyspowego
charakteru tych gór. Ich znaczna część nie łączy się w długie
pasma, lecz tworzy mniej lub bardziej odosobnione szczyty
otoczone głębokimi i szerokimi dolinami. Kolejnym faktem
przemawiającym za nadaniem takiej nazwy jest zjawisko
inwersji temperatury, które charakteryzuje odwrócenie
warunków termicznych. W praktyce oznacza to, że zamiast
spadku temperatury dostrzegamy jej wzrost wprost
proporcjonalnie do wysokości nad poziomem morza.
Charakterystyczne ukształtowanie terenów, przez które
prowadzą szlaki Beskidu Wyspowego, sprawia, że notuje się
tam niższą temperaturę niż na szczytach górskich. Znajdują się
tam kotliny i doliny. Nie jest to zjawisko nadzwyczajne ani też
nadprzyrodzone, jednak i tak przebywanie na odosobnionej
„górskiej wyspie”, z której podziwiamy „morze mgieł” z
wznoszącymi się szczytami górskimi, zachwyca nawet
najbardziej wymagających turystów¹.

    Cofając się w przeszłość, a właściwie do tradycyjnych,
znanych tylko najstarszym mieszkańcom opowieści,
niejednokrotnie usłyszymy, że nazwę Beskid Wyspowy
wykreował Kazimierz Sosnowski (1875-1954) - nauczyciel w
sądeckim gimnazjum. Najpopularniejsza historia to ta, w której
młodzież, nocując z nauczycielem na Ćwilinie, rankiem ujrzała
wspaniały widok - „morze mgieł w dolinach, ponad które
wystawały tylko szczyty górskie, wyżej tylko błękitne niebo i
słońce. Mieli wrażenie jakby przebywali na wyspie pośród
bezkresnego morza”². Jednak nie jest to jedyna teoria genezy
nazwy tego pasma górskiego. W literaturze turystycznej z
przełomu XIX i XX wieku odnajdziemy wiele źródeł
odnoszących się do historii nazewnictwa poszczególnych
szczytów górskich. Zatem warto prześledzić każdą z tych nazw
i ostatecznie, samodzielnie, wybrać tę, która wydaje się nam
najbardziej prawdopodobna albo magiczna. O tym musimy
zdecydować sami.
 

Aleksandra Grzywacz
administracja, III rok

kącik podróżniczy

     Mogielica (N 49.655231, E 20.276813) jest najwyższym
szczytem Beskidu Wyspowego. Wchodzi w skład Korony Gór
Polski. Nazwa Mogielica pochodzi od słowiańskiego słowa
„mogiła” i według ludowych podań jest miejscem pochówku
samobójców, ofiar zarazy i topielców. Popularność zyskała
dzięki wieży widokowej, która znajduje się na jej szczycie.
Prowadzi na nią wiele tras. Najpopularniejsza z nich zaczyna
się na Przełęczy Rydza Śmigłego na Chyszówkach (N
49.680887, E 20.281722). W masywie Mogielicy znajduje się
również mnóstwo polan. Z punktów widokowych
umieszczonych na szczycie góry oraz wspomnianych polan
rozpościerają się widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki,
Pieniny oraz Tatry³.       
 

�r�dło: zbi�r własny autorki

¹ A. Kapturkiewicz, O nazwie Beskidu Wyspowego, http://beskidwyspowy.prv.pl/www/nazbwak.html, dostęp: 04.01.2021.
² Ibidem. 
³ Mogielica-szlaki (10.04.2018), https://mynaszlaku.pl/najlatwiejszy-i-najkrotszy-szlak-na-mogielice, dostęp: 03.01.2021. 4
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⁴ Krótka wycieczka na Ćwilin z Przełęczy Gruszowiec (22.11.2014), https://mynaszlaku.pl/krotka-wycieczka-na-cwilin-z-przeleczy-gruszowiec/, 
dostęp: 04.01.2021.
⁵ Jasień zielonym szlakiem z Półrzeczki, 22.12.2020, https://travelovelove.pl/jasien-zielonym-szlakiem-z-polrzeczki/,  dostęp: 05.01.2021. 

   Ćwilin (N 49.688689, E 20.191240) jest drugim co do
wielkości szczytem Beskidu Wyspowego. Jego nazwa
pochodzi od niemieckiego słowa: Zwiling czyli bliźniak, którą
nadali Jurkowie w XIV w. Zdobycie tego szczytu nie jest
trudne nawet zimą – idąc niebieskim szlakiem z Gruszowca
zajmie to około 2 godziny w obie strony. Na Ćwilin możemy
wyruszyć też z: Jurkowa (szlakiem niebieskim), z przełęczy
pomiędzy Jurkowem a Wilczycami oraz szlakiem żółtym z
Mszany Dolnej. Co więcej, na Ćwilinie występuje wiele
procesów osuwiskowych. Największe osuwisko, które zostało
odnotowane, miało miejsce w 1927 roku. Ponadto w lasach
Ćwilina żyje ogromna liczba ssaków: dziki, borsuki i jelenie.
Na jego szczycie znajduje się polana Michurowa, z której
rozpościerają się przepiękne widoki na Gorce i Tatry, a także
sąsiednie wzniesienia Beskidu Wyspowego⁴.  
     
 

Zimą zdarzają się tam małe lawiny. Zbocza Jasienia pokryte są
bardzo głębokimi potokami i wąwozami. Ze szczytu Jasienia
widoki są niestety dosyć ograniczone, ponieważ teren ten
porośnięty jest licznymi drzewami oraz gęstymi polanami.
Jednakże wiosną zakwitają tam przepiękne krokusy. Liczniej,
od wspomnianych krokusów, rosną tam jedynie przebiśniegi.
 

   Jasień (N 49.629941, E 20.223792) jest trzecim co do
wielkości szczytem znajdujący się w Beskidzie Wyspowym.
Wznosi się ponad miejscowościami: Szczawa, Półrzeczki oraz
Łętowe. Okolica Jasienia jest bardzo cicha oraz malownicza,
przez co ma grono stałych bywalców, którzy podziwiają uroki
tego miejsca⁵.
 

�r�dło: zbi�r własny autorki

�r�dło: zbi�r własny autorki
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Łucja Czaplińska
ekonomia społeczna, I rok

kącik technologiczny

   Trudno wyobrazić sobie obecne życie bez samochodów. Dostępne
praktycznie dla każdego - droższe i tańsze, luksusowe i mniej
wymyślne, dostosowane do indywidualnych potrzeb różnych osób -
niemal całkowicie zdominowały inne środki transportu. Stały się tym
samym pojazdami najczęściej biorącymi udział w wypadkach i
chociaż śmiertelnymi ofiarami zostają częściej motocykliści,
pasażerowie i kierowcy aut uplasowali się zaraz po nich na drugim
miejscu¹. Przytłaczająca ilość śmierci na drogach zachęca, a wręcz
zmusza, do myślenia nad sposobami, żeby ta liczba ciągle malała.
Kierowcami są ludzie, którzy często popełniają błędy, a ich reakcje
mogą być wyraźnie spowolnione, napędzane strachem i szokiem.
Oczywiście nie tylko prowadzący powodują niefortunne zdarzenia -
nieostrożne zachowanie pieszych ma niekiedy tak samo krzywdzący
skutek.
 

Może warto więc wyeliminować czynnik ludzki
na tyle, na ile jest to możliwe?

  Autonomiczne samochody są tworzone właśnie po to, żeby
zredukować niepożądane zjawiska na drodze do absolutnego
minimum. Maszyny te z założenia nie będą podatne na rozproszenie
uwagi, które nie będą zależne od pijanego kierowcy, czy takiego,
który zwyczajnie podejmie złą decyzję lub zbyt spowolnioną. Żeby
jednak pojazd taki mógł być godny zaufania, podczas tworzenia
oprogramowania do niego nie można naiwnie założyć, że wraz z
wyłączeniem wkładu człowieka żaden wypadek z pewnością już nie
wystąpi. Niestety technologia również zawodzi, części samochodowe
się psują, a na drodze nie jesteśmy sami - i w dodatku nie każdy
przecież posiada samojeżdżące auto.

    Pierwszy dylemat, jaki się nasuwa: jeśli coś się wydarzy, kto
będzie za to odpowiadać - producent auta czy jego właściciel? Przy
stłuczce zazwyczaj co najmniej jeden z kierowców jest winny i to
jego ubezpieczenie pokrywa powstałe szkody. Gdy jednak nikt nie
zasiada za kierownicą i nie panuje osobiście nad pojazdem, to czy
powinien ponosić odpowiedzialność? Z drugiej strony, gdyby za
każdy wypadek miało płacić przedsiębiorstwo produkujące takie auta,
to czy ich sprzedaż nadal będzie taka opłacalna?

    Jak w każdym przypadku, gdzie maszyna zastępuje człowieka,
dużo osób może stracić swoją pracę - kierowcy autobusów,
ciężarówek, tirów, taksówek i tym podobnych.
       
 

¹ M. Timmons, Top 20 Deadliest Vehicles in the United States — and Those That Kill Occupants the Most, ValuePenguin (18.08.2020),
https://www.valuepenguin.com/top-deadliest-vehicles, dostęp: 14.02.2021.
² P. Lin, The ethical dilemma of self-driving cars, TED-Ed (08.12.2015), https://www.youtube.com/watch?v=ixIoDYVfKA0&ab_channel=TED-Ed, 
dostęp: 14.02.2021.

  Jednak najwięcej spekulacji pojawia się w sferze moralnej i
etycznej. Mimo wszystko, kiedy w pewnej sytuacji to człowiek
powoduje wypadek, jest to nic więcej jak jego reakcja - często
wykonana w pośpiechu, impulsywna, nieprzemyślana. Program z
kolei musi podjąć decyzję², zimną i wykalkulowaną - a przecież kod
musi zostać przez kogoś napisany.          
 

Brane są pod uwagę różne przypadki, w tym
sytuacje, w których może nie być „dobrego”

rozwiązania.

   Nieraz należy wybrać między poświęceniem właściciela auta lub
potrąceniem kogoś jadącego obok, żeby ratować siebie, kiedy coś
ciężkiego spada na nas z auta jadącego przed nami. Lub gdy psuje się
hamulec i auto musi wybrać, czy potrącić kobietę w ciąży znajdującą
się przed nim, czy może odbić w lewo, ale wjechać w dwóch
bezdomnych mężczyzn, znajdujących się już dalej na przejściu dla
pieszych.

    Czy ludzie w ogóle będą chcieli takie maszyny kupować, jeżeli ich
użytkowanie mogłoby się wiązać ze śmiercią? Oczywiście zwykłe
prowadzenie auta również niesie za sobą niemałe ryzyko, ale
społeczeństwo jest w stanie je podjąć, ponieważ nie ciąży na nim
stawanie przed moralnymi wyborami przy każdym wypadku.
Człowiek wykonuje wtedy nerwowy manewr i nie zastanawia się nad
konsekwencjami (często nawet nie ma na to czasu). Oprogramowanie
autonomicznego samochodu może jednak zadecydować, że najlepszą
z najgorszych opcji będzie śmierć pasażera, a świadomość tego może
spowodować, że zaufanie do naszego pojazdu drastycznie spadnie.
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³ A. Wojciechowska, Filozofia eksperymentalna jako nowe narzędzie metodologiczne, Xphi Poznań (07.12.2012),
http://xphipoznan.blogspot.com/2012/12/filozofia-eksperymentalna-jako-nowe.html, dostęp: 25.02.2021. 
⁴ Dylemat wagonika, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_wagonika, dostęp: 25.02.2021.
⁵ Moral Machine, www.moralmachine.net, dostęp: 25.02.2021.

   Takie decyzje wydają się niemożliwe do podjęcia, bo trudno
odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej posiadać samochód, który
zawsze będzie starał się uratować nasze życie niezależnie od
poniesionej ceny, czy życie jak największej liczby osób, przy
czym niekoniecznie nasze. I kto miałby zadecydować, który z
tych algorytmów miałby być w samochodach
zaimplementowany?

  Żeby odciążyć w tym przypadku programistów, próbuje się
stosowania filozofii eksperymentalnej, która pozwala badać
opinię zwykłych ludzi i ją interpretować, stawiając przed nimi
różne dylematy natury moralnej i etycznej. Konstruuje się
eksperymenty myślowe, żeby dzięki nim dotrzeć do
obiektywnych informacji o zachowaniu człowieka³. Tworzy
się więc ankiety zbierające dane, jak różne osoby myślą,
postawione przed - najbardziej znanym - dylematem
wagonika⁴  i także przed bardziej złożonymi problemami,
podobnymi do tego przedstawionego wyżej z udziałem
ciężarnej kobiety i bezdomnych mężczyzn.
 

   Jednym z projektów wykorzystujących tę filozofię jest Moral
Machine⁵  stworzony przez I. Rahwana, J-F. Bonnefona oraz
A. Shariffa, gdzie możemy wcielić się w rolę projektanta
modułu etycznego, będąc często zmuszonym do podjęcia
decyzji:
 

Kto w tym przypadku powinien zginąć?

 Samojeżdżące auta z pewnością byłyby dużym
udogodnieniem. Zredukowałyby stres, który zawsze jest
obecny podczas kierowania, a czas spędzony w pojeździe
mógłby być wykorzystany w inny sposób - na pracę, oglądanie
serialu, relaks, czy nawet sen. Wprowadzenie ich do
powszechnego użytku wiąże się jednak z wieloma kwestiami
do rozstrzygnięcia - przede wszystkim z delikatnymi
aspektami etycznymi i tak bardzo różną wrażliwością ludzi,
ale... także z ceną, która z pewnością nie będzie mała!
 

�r�dło: Freepik.com
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¹ I. Trusiewicz, Wenezuela tonie w hiperinflacji, Rzeczpospolita (9.10.2020), https://www.rp.pl/Gospodarka/310099928-Wenezuela-tonie-w-
hiperinflacji.html, dostęp: 10.02.2021. 
² Gdzie jest najwyższa inflacja na świecie? Te liczby robią wrażenie, Business Insider Polska (11.01.2020),
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gdzie-jest-najwyzsza-inflacja-na-swiecie/v5z55tg, dostęp: 10.02.2021.  
³ B. Czukiewski, - Życie z hiperinflacją - Wenezuela – Ceny, Bez Planu (20.04.2018), https://www.youtube.com/watch?v=e9btIBTiWjc&t=180s, 
min. 2:20-3:45).

  Jak wygląda codzienne życie w kraju, któremu już od kilku lat
towarzyszy najwyższa inflacja na świecie? Największy eksporter ropy
naftowej w XX wieku, teraz boryka się z wieloma problemami, które są
ze sobą ściśle powiązane. Rosnący współczynnik zabójstw, korupcja,
bezrobocie, ograniczenia zakupu podstawowych artykułów czy puste
półki sklepowe to codzienność Wenezuelczyków¹. Do towarów
deficytowych należą m.in. mydło, pasta do zębów, proszek do prania czy
szampon. W niektórych dzielnicach Caracas (stolicy Wenezueli)
występują kilkudniowe przerwy w dostawie prądu i wody. Jest to
powodem licznych protestów. Wenezuelczycy wychodzą na ulice miasta
z naczyniami i uderzają łyżkami w garnki, wykrzykując inwektywy pod
adresem prezydenta kraju Nicolasa Maduro. Jak to się stało, że kraj, który
jeszcze kilkanaście lat temu miał najlepiej prosperującą gospodarkę
Ameryki Południowej, a w posiadaniu ma ogromne zapasy ropy
naftowej, teraz przechodzi przez kryzys gospodarczy i polityczny?
  
   Eksport Wenezueli opiera się w 96% na ropie naftowej. W 2014 roku
cena tego surowca drastycznie spadła, co było jedną z przyczyn
załamania gospodarczego tego państwa. Boliwariańskie Republiki
Wenezueli (bo tak brzmi pełna nazwa tego kraju) borykają się nie tylko z
olbrzymią inflacją, ale i z licznymi sankcjami nałożonymi przez
Waszyngton, a także z embargiem narzuconym przez Unię Europejską na
niektóre towary².
 

Na to pytanie można odpowiedzieć za pomocą cen. Sytuacja jest bardzo
dynamiczna i trudno jest zdobyć oficjalne informacje. Z dnia na dzień
poziom inflacji się zmienia. Dla przykładu, w Wenezueli są dwa kursy
dolara - oficjalny i ten czarnorynkowy (można było kupić boliwary,
płacąc dolarami w gotówce), ale od czasu hiperinflacji nie ma w ogóle
gotówki (państwo nie nadąża z jej dodrukiem w stosunku do wzrostu
cen). Z powodu jej braku wprowadzono limity wypłat w bankomacie. W
połowie kwietnia 2018 roku, limit wynosił 10 000 boliwarów (wtedy była
to wartość około trzech groszy polskich). Zjawisko hiperinflacji można
również wytłumaczyć na podstawie wartości pieniędzy, która
dynamicznie zmienia się z miesiąca na miesiąc. 
 

Paulina Bołoz
ekonomia społeczna, I rok

kącik społeczno-ekonomiczny

Jak trudne jest codzienne życie z hiperinflacją?

Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że właściciele
sklepów nie drukują etykiet cenowych, gdyż w

następnym dniu byłyby już nieaktualne.
 Trudna sytuacja gospodarcza Wenezueli najbardziej dotyka
najbiedniejszą warstwę społeczeństwa. Można powiedzieć, że jest to kraj
absurdu. W pewnym momencie metro w Caracas było darmowe, gdyż
wydrukowanie biletu kosztowało więcej niż stanowiła wartość biletu.
Bankrutują biznesy, chociażby sklepy z częściami dla samochodów. W
2018 roku paliwo kosztowało niewiele, ale występowały duże niedobory,
a olej do samochodu kosztował tyle, ile wynosiło wynagrodzenie
minimalne. Przez niedobory paliwa, część stacji benzynowych jest
zamkniętych, a do pozostałych ciągną się długie kolejki. To z kolei
powoduje brak komunikacji miejskiej.  

  Każdy problem rodzi następny, powodując reakcję łańcuchową.
Rosnące bezrobocie i spadek wynagrodzenia wpływają na przestępczość.
Wskaźnik zabójstw jest bardzo wysoki. Na każde 100 000 ludzi przypada
49 morderstw, a w stolicy liczba ta rośnie aż do 200. Grasuje tam ponad
180 000 grup przestępczych. Paradoksalnie, często większe
niebezpieczeństwo grozi ze strony służb mundurowych niż ze strony
innych obywateli. Powszechnie panująca bezkarność szerzy się bez
końca.  

  Wenezuela jest krajem pełnym chaosu i nieprzewidywalności. To
sprawia, że codzienne życie staje się coraz trudniejsze. Jedno jest pewne -
Wenezuela potrzebuje zmian. Wydaje się, że najbardziej istotne są
zmiany polityczne, bo one realnie wpływają na całą gospodarkę i
społeczeństwo. Niestety, na chwilę obecną, nic nie zapowiada zmian na
lepsze... 
 

Przeliczenie dolara amerykańskiego na boliwary doskonale to ilustruje.
W lipcu 2017 roku, dolar kosztował 7000 boliwarów, a w kwietniu 2018
roku (niecały rok później) dolar kosztował już 640 000 boliwarów³. W
chwili pisania artykułu (10.02.2021) dolar amerykański kosztuje 241 092
wenezuelskich boliwarów. Aby zrobić podstawowe zakupy (o co i tak
trudno z powodu pustych półek), potrzeba niemalże plecaka pieniędzy. 
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https://www.rp.pl/Gospodarka/310099928-Wenezuela-tonie-w-hiperinflacji.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gdzie-jest-najwyzsza-inflacja-na-swiecie/v5z55tg
https://www.youtube.com/watch?v=e9btIBTiWjc&t=180s


Sandra Murdzek
prawo, III rok

    Wolność seksualna jest to wolność w zakresie dyspozycji
własnym życiem płciowym, a także wolność od
niepożądanych przez daną osobę ataków seksualnych¹.
Możemy zatem wyróżnić dwa aspekty wolności seksualnej:
wolność pozytywną (tzw. wolność do) oraz wolność
negatywną (tzw. wolność od)². Jest ona związana z najbardziej
intymną sferą życia ludzkiego, dlatego powinna być podana
szczególnej ochronie prawnej. Wynika to z przyrodzonej i
niezbywalnej godności człowieka. Wolność nieujęta w granice
prawa jest bowiem wolnością niezabezpieczoną. Mimo że w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. [(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,
z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946), dalej:
Konstytucja] brak jest bezpośredniego odwołania do dobra
prawnego, jakim jest wolność seksualna, to można uznać, że
mieści się ona w prawie do wolności osobistej, a konkretniej -
w prawie do prywatności (art. 47 Konstytucji), które zakłada
uprawnienie człowieka do takiego ukształtowania swojego
życia prywatnego, aby było ono niedostępne dla innych oraz
wolne od ingerencji³. Z kolei ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny [(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517), dalej:
k.k.] w rozdziale XXV reguluje szereg przestępstw przeciwko
wolności seksualnej⁴. Przepisy tego rozdziału mają na celu
ochronę praw każdej osoby przed ich naruszeniem ze strony
innych jednostek, pragnących zaspokoić swój popęd seksualny
w sposób niezgodny z przepisami⁵.              
 

¹ A. Wądołowska, Wolność seksualna jako przedmiot ochrony prawnokarnej, „Prokuratura i Prawo”, nr 4, 2007, s. 139.
² Ibidem, s. 11.
³ A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), „Państwo i Prawo”, nr 1, 2006, s. 26-27. 
⁴ Przestępstwami przeciwko wolności seksualnej z rozdziału XXV k.k. są m.in.: zgwałcenie (art. 197 k.k.), wykorzystanie seksualne osoby bezradnej,
upośledzonej umysłowo lub niepoczytalnej (art. 198 k.k.), wykorzystanie seksualne przy nadużyciu stosunku zależności lub krytycznego położenia (art. 199
k.k.), czynności seksualne z małoletnim poniżej 15 lat (art. 200 k.k.), doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.).
⁵ R. Włodarczyk, Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie,
Szczytno 2015, s. 6. 

kącik prawny
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   Z całą pewnością przestępstwem, które w największym stopniu ingeruje w sferę wolności seksualnej i nietykalności cielesnej
jednostki ludzkiej, jest zgwałcenie. Jego definicję oraz odpowiedzialność karną za dopuszczenie się tego przestępstwa reguluje art. 197
k.k. Zgodnie z nim zgwałcenie polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności
seksualnej, albo wykonania takiej czynności przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Jednak czy na długo przepis ten
pozostanie w swojej dotychczasowej wersji?

     Dnia 8 marca 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie definicji zgwałcenia z art. 197 § 1 k.k. oraz zmiany art.
198 k.k. (dalej: projekt)⁶, natomiast 14 kwietnia 2021 roku skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Art. 197 § 1
k.k. na chwilę obecną brzmi następująco: Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania
płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, natomiast zgodnie z projektem przybrałby następującą treść: Kto
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego: przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub bez wcześniejszego wyrażenia przez tę
osobę zgody na obcowanie płciowe, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 12. Zmiana ta jest istotna z dwóch przyczyn. Po
pierwsze przepis w nowym brzmieniu podkreśla, że najważniejszym aspektem współżycia jest obopólna i wyraźna zgoda. Nie można
zatem domniemywać pozwolenia na seks. W przypadku braku stanowczej zgody, inicjowanie zbliżenia jest przemocą. Drugą relewantną
zmianą jest sankcja, która grozi za zgwałcenie. Podniesienie dolnej granicy kary do lat 3 powoduje, że zgwałcenie z art. 197 § 1 k.k.
przestaje być występkiem i staje się zbrodnią⁷.
 

⁶ Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, druk nr 1091, 
 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1091, dostęp: 16.05.2021. 
⁷ Zasadniczą różnicą między występkiem a zbrodnią jest wysokość kary. Za występek grozi kara grzywny powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5
000 złotych, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności przekraczające miesiąc. Natomiast za zbrodnię grozi kara pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od 3 lat albo kara surowsza. Zbrodnię można popełnić jedynie umyślnie, natomiast występek także nieumyślnie. Przedawnienie
karalności zbrodni następuje później (z upływem 20 lub 30 lat od popełnienia zbrodni) niż przedawnienie karalności występku (gdzie takie przedawnienie
może nastąpić po upływie 5, 10 lub 15 lat od popełnienia występku, w zależności od jego rodzaju). 
⁸ A. Kozak, Nowa definicja gwałtu kompletnie zmienia sposób, w jaki patrzymy w Polsce na seks, Gazeta.pl Kobieta (29.01.2021),
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,26730112,nowa-definicja-gwaltu-kompletnie-zmienia-sposob-w-jaki-patrzymy.html, dostęp: 17.02.2021.
⁹ Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 
(Dz. U. z 2015, poz. 961).
¹⁰ A. Kozak, op. cit.

   Inicjatorki projektu – Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, prezeska Stowarzyszenia BABA oraz Danuta Wawrowska –
adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku podkreślają, że kluczowa w nowym zapisie jest świadoma, wypowiedziana zgoda
na współżycie. W obecnym stanie prawnym domniemywa się automatyczną zgodę na obcowanie płciowe i dopiero sprzeciw poparty
dowodami uznawany jest za faktyczny brak tejże zgody. Projekt ma na celu zmianę stereotypowego i patriarchalnego myślenia o
seksie⁸. Dodatkowo potrzeba wprowadzenia nowej definicji zgwałcenia wynika z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja stambulska)⁹, którą Polska ratyfikowała 13 kwietnia 2015 roku.

    Projekt nadałby nowe brzmienie również art. 198 k.k. Obecnie stanowi on: Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający
z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim
postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej
czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast w myśl projektu w art. 198 skreśla się wyrazy
,,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” i zastępuje się wyrazami: „podlega karze pozbawienia wolności od lat 3
do 12”. Zatem sankcja wynosiłaby tyle samo, co w art. 197 k.k. Dlaczego bowiem za wykorzystanie osoby bezradnej bądź
niepoczytalnej kara jest mniejsza? Czas pokaże czy proponowane zmiany dojdą do skutku. Zdaniem Anity Kucharskiej-Dziedzic
dotyczą one bezpieczeństwa osób krzywdzonych, którym należy ułatwić dochodzenie sprawiedliwości. Dlatego też ma nadzieję, że
będzie mogła liczyć na konsensus ponadpartyjny¹⁰.
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https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1091


¹¹ M. Staśko, „Gwałt to przecież komplement”. Czym jest kultura gwałtu?, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2017.
¹² E. Buczek, Kultura gwałtu ma się dobrze, Więź (30.11.2020), https://wiez.pl/2020/11/30/kultura-gwaltu-ma-sie-dobrze/, dostęp: 17.02.2021.
¹³ Ibidem.
¹⁴ Komentarz Rafała Ziemkiewicza do sprawy zakonnika z gdańskiego klasztoru, który został wyrzucony z zakonu za łamanie ślubów posłuszeństwa i ubóstwa, a także seks z kobietą, Twitter (22.09.2014),
https://twitter.com/r_a_ziemkiewicz/status/514124604332195840, dostęp: 17.02.2021. 
¹⁵ Fragment wypowiedzi Janusza Korwina-Mikkego w programie Kropka nad i na antenie TVN24, Fakty (20.05.2014), https://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/janusz-korwin-mikke-o-gwaltach,430198.html,
dostęp: 17.02.2021.
¹⁶ A. Zaprutko-Janicka, Gwałty na mężczyznach w okupowanej Polsce. Ilu padło ofiarą przemocy seksualnej ze strony Niemców?, Wielka Historia (8.01.2020), https://wielkahistoria.pl/gwalty-na-
mezczyznach-w-okupowanej-polsce-ilu-padlo-ofiara-przemocy-seksualnej-ze-strony-niemcow/, dostęp: 17.02.2021.
¹⁷ Południowokoreański sąd zasądza odszkodowania dla seksualnych niewolnic żołnierzy japońskich w trakcie II wojny światowej, Przegląd Prawa Międzynarodowego (11.01.2021), 
http://przegladpm.blogspot.com/2021/01/poudniowokoreanski-sad-zasadza.html, dostęp: 17.02.2021.
¹⁸ Japonia musi wypłacić odszkodowania „pocieszycielkom”, Wiadomości Onet (8.01.2021), https://wiadomosci.onet.pl/swiat/japonia-musi-wyplacic-odszkodowania-pocieszycielkom/zsnf0sr, 
dostęp: 17.02.2021.

    Projekt pociągnie ze sobą zmiany nie tylko prawne, ale też
kulturowe. Jest to o tyle istotne, że kultura gwałtu w naszym
kraju funkcjonuje i ma się dobrze. Kultura gwałtu to kultura, w
której wina za gwałt jest przerzucana ze sprawcy na ofiarę. To
kultura, w której zamiast o to, co spotkało ofiarę, pyta się ją o
ubiór, zachowanie, ilość wypitego alkoholu, tembr głosu. To
kultura, gdzie ludzi uczy się jak nie zostać zgwałconym. To
kultura, w której przemoc na tle seksualnym jest uważana za
normę. To kultura, w której nie wiem lub milczenie oznacza
tak. To kultura, w której nie obciąża się odpowiedzialnością
sprawcy przestępstwa. Wręcz przeciwnie. Usprawiedliwia się
jego zachowanie, ponieważ ofiara sama się o to prosiła¹¹.
Natomiast za gwałt zawsze odpowiedzialny jest sprawca,
nigdy ofiara. Ewa Buczek w swoim artykule zatytułowanym
Kultura gwałtu ma się dobrze pisze Kobieta w każdej relacji
seksualnej, również małżeńskiej, ma prawo powiedzieć „nie”.
Dokładnie tak samo jak mężczyzna¹². Autorka podkreśla, że w
kulturze gwałtu chodzi nie tylko o fizyczną agresję seksualną,
ale również o miliony codziennych słów, myśli czy gestów,
przez które budujemy klimat społeczny sprzyjający
nadużyciom¹³. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na
słowa i czyny, które nieraz mogą się zdawać błahe i niewinne,
a przyczyniają się do trywializowania problemu, jakim jest
przemoc seksualna. Jednak zmiana świadomości może być
trudna w społeczeństwie, w którym autorzy wypowiedzi typu
No cóż, kto nigdy nie wykorzystał nietrzeźwej, niech rzuci
pierwszy kamień…¹⁴ lub zawsze się troszeczkę gwałci¹⁵ nie
ponoszą za nie konsekwencji.  
           
 

  Przemoc seksualna nie jest patologią społeczną, która
pojawiła się w XXI w. Występuje ona w zasadzie od
początków ludzkości. Szczególnie nasila się w czasie wojny –
okresie, kiedy jedna grupa dominuje nad inną, sprawuje nad
nią realną władzę, czuje się wobec niej bezkarna i stara się
dowieźć swoją rzekomą wyższość na wszystkich
płaszczyznach. I tak było na przykład w czasie II wojny
światowej na ziemiach polskich. Gwałcone były kobiety (w
większości), jak i mężczyźni. W przypadku mężczyzn sytuacja
była o tyle trudna, że poza traumą związaną z naruszeniem
nietykalności cielesnej, mierzyli się z szyderstwami, obawą
zesłania do obozu koncentracyjnego lub więzienia. W myśl
Kodeksu karnego Trzeciej Rzeszy homoseksualizm był
zabroniony. Konsekwencje ponosiła jedynie ofiara, a polskie
obywatelstwo przeważnie uznawano jako okoliczność
łagodzącą wobec sprawcy¹⁶. Dlatego też wszelkie próby
zgłaszania przestępstwa były bezcelowe. Nie bez powodu
mówi się, że gwałt, to najbardziej przemilczana zbrodnia
wojenna. Pomimo tego, że przemoc seksualna była (i nadal
jest) powszechnym narzędziem prowadzenia wojny, dopiero
od niedawna stała się ona obiektem zainteresowania wymiaru
sprawiedliwości. I tak na przykład 8 stycznia 2021 roku (76 lat
po zakończeniu wojny!) sąd w Korei Południowej orzekł, że
Japonia musi wypłacić odszkodowanie tzw. pocieszycielkom,
czyli koreańskim kobietom, które przed i w trakcie II wojny
światowej były wykorzystywane seksualnie przez żołnierzy
japońskich¹⁷. Były one zmuszane do pracy w zorganizowanej
sieci wojskowych domów publicznych. Proces został
zainicjowany w 2013 r. poprzez dwanaście spośród szesnastu
żyjących wówczas pocieszycielek (łącznie było ich około 200
tys.). Do tej pory jest to pierwsza sprawa zakończona
wyrokiem na korzyść koreańskich ofiar przemocy seksualnej z
czasów II wojny światowej. Każda z kobiet lub ich rodziny
(gdyż wyroku dożyło tylko pięć spośród nich) powinna
otrzymać od Japonii odszkodowanie w wysokości 100 mln
wonów, czyli 331 tys. zł¹⁸. Jednak żadne pieniądze nie
zrekompensują traumy, której kobiety doświadczyły.
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    Szukając informacji na temat sprawców przestępstw na tle seksualnym można znaleźć szereg badań i statystyk, które wskazują, że w
przeważającej większości są to mężczyźni (99,15%)¹⁹. Z kolei ofiarami zwykle są kobiety (86%)²⁰. Oczywiście, zdarza się, aby to
mężczyźni byli ofiarami, a kobiety sprawczyniami, jednak takie wypadki mają miejsce zdecydowanie rzadziej. Dodatkowo w
społeczeństwie nadal funkcjonuje mit, że przemocy seksualnej dopuszczają się jedynie psychopaci, którzy w ciemnym zaułku czyhają
na swoją ofiarę. Prawda jest jednak inna – w zdecydowanej większości sprawcami są osoby znane ofierze (ponad 80%)²¹. Aby
dowiedzieć się skąd to wynika, skontaktowałam się z Panią Joanną Gzyrą-Iskandar, koordynatorką do spraw komunikacji i PR w
Centrum Praw Kobiet²², która tą tendencję tłumaczy w sposób następujący: Z pewności jedną z przyczyn jest zaufanie ofiary, które
ułatwia sprawcy dostęp do niej. Podobnie jak w przypadkach innych rodzajów przemocy, które mają miejsce w związku, tak i w
sytuacjach przemocy seksualnej, łatwiej jest takie przestępstwo ukryć. Wynika to z tego, że kobiety nie są uczone reagowania na
zadawaną przemoc, a nawet jeśli chcą reagować, to trudno im otrzymać wsparcie. Polski system wspierania ofiar nie jest
wyspecjalizowany w świadczeniu pomocy kobietom – ofiarom przemocy i zniechęca do korzystania z niego. Dlatego bardzo niewiele
przestępstw seksualnych takich jak zgwałcenie jest zgłaszanych organom ścigania (badania mówią, że zgłaszanych jest ok. 5-10%, z
czego ok. połowa jest umarzana, a gros skazanych za gwałt otrzymuje karę w zawieszeniu – to nie są statystyki zachęcające do
zgłaszania tego rodzaju przestępstw). Co również ważne to fakt, że kobiety są kulturowo nauczone, aby swoje potrzeby stawiać na
dalekim miejscu – na pierwszym zaś dobro związku czy rodziny. Jeśli taka osoba, która po doświadczeniu przemocy seksualnej, zaczyna
szukać dla siebie pomocy po jakimś czasie, to w oczach śledczych staje się niewiarygodna, jest stawiana przed pytaniami „Dlaczego nie
zgłosiła pani tego wcześniej? Dlaczego, skoro została pani zgwałcona, żyła z nim pani jeszcze 5 lat?”. Zderza się ze „stereotypem
ofiary”, czyli czyimś wyobrażeniem na temat tego, jaka „powinna” być „prawdziwa ofiara”, jak powinna się zachowywać i co powinna
robić.
 

   Mamy nadzieję, że świadomość społeczna w zakresie
przemocy seksualnej rośnie, jest to temat coraz częściej obecny
w mediach. Pod koniec 2020 roku została wydana (bardzo
trudna, ale jeszcze bardziej potrzebna) książka Mai Staśko i
Patrycji Wieczorkiewicz „Gwałt polski”, która jest zbiorem
historii kobiet i jednego mężczyzny, dotyczących gwałtu. To, że
coraz więcej, częściej i głośniej się o tym mówi, często pokazuje
jednak, ile jeszcze pracy do wykonania przed nami na rzecz
zmiany świadomości społecznej w tym zakresie. Mam tu na
myśli chociażby łatwe do zaobserwowania i prześledzenia
internetowe reakcje na głośne mówienie o przemocy seksualnej
– wtórna wiktymizacja, przerzucanie winy na ofiarę,
nieumotywowane i krzywdzące domniemania, jakoby osoba
nagłaśniała to, bo chce na tym zarobić i tym podobne sytuacje.
Żyjemy w kulturze gwałtu, w której internetowy komentarz
„zgwałciłbym ją” to w myśl autora komplement; w której
sprawcy przemocy seksualnej bardzo często pozostają bezkarni;
w której ofiary są wtórnie wiktymizowane i obciąża się je
odpowiedzialnością za krzywdę, która im się stała; w której
ciało kobiety jest traktowane przedmiotowo, a więc każdemu
wolno je nie tylko komentować i oceniać, ale też klepnąć czy
pomacać. Także zmiany, które powinny się dokonać muszą
sięgać bardzo głęboko i objąć wiele aspektów życia
społecznego, aby przyniosły realna poprawę życia kobiet w
Polsce.  
 

   W sytuacji, w której państwowy system ochrony praw osób
dotkniętych przemocą seksualną zawodzi, a kultura gwałtu nadal
zakorzeniona jest w świadomości społecznej, niebagatelną rolę
odgrywają organizacje działające na rzecz ochrony praw
człowieka, w tym ochrony praw osób dotkniętych przemocą
seksualną, jak właśnie Centrum Praw Kobiet. Czym dokładnie
zajmuje się CPK?

 Centrum Praw Kobiet specjalizuje się w świadczeniu
bezpłatnego wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy,
głównie są to przypadki przemocy domowej, ale też
instytucjonalnej czy właśnie seksualnej. Przemoc seksualna to
nierzadko jedno z doświadczeń kobiet doznających przemocy
domowej. Do Centrum Praw Kobiet w Warszawie zgłasza się
rocznie kilkanaście – kilkadziesiąt kobiet, które doświadczyły
gwałtu. Jeśli miałybyśmy wskazywać jakąś specyfikę zgłoszeń
dotyczących przemocy seksualnej, to większość klientek zgłasza
je razem z innymi rodzajami przemocy w związkach albo jako
wydarzenie z dzieciństwa. To raczej pojedyncze przypadki, kiedy
zgłasza się osoba po gwałcie i jest to główna przyczyna
zgłoszenia się do nas. Część z tych zgłoszeń była do nas
kierowana przez osoby trzecie, niebezpośrednio dotknięte
przemocą, tylko szukające informacji dla swoich bliskich, np.
matka zgwałconej nastolatki czy chłopak szukający porady, jak i
gdzie ma szukać pomocy dla koleżanki zgwałconej na randce. 
 

¹⁹ J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011,  s. 17.
²⁰ Ibidem, s. 16.
²¹ Ibidem, s. 17.
²² Stronę Centrum Praw Kobiet można znaleźć pod adresem: https://cpk.org.pl/, dostęp: 17.02.2021. 12



     Przemoc seksualna jest bardzo trudnym tematem, o którym
ciężko jest rozmawiać. Ofiary do końca życia muszą mierzyć
się z piętnem. Uważam jednak, że jest to kwestia , któr ą
należy poruszać, aby ofiary wiedziały, że nie są w tym same i
mogą liczyć na pomoc. Dodatkowo warto zwracać uwagę
nawet na pojedyncze słowa, które nieraz bez namysłu
wypowiadane, bagatelizują realny problem, jakim jest
dopuszczanie się przemocy na tle seksualnym i rozwijają
kulturę gwałtu. Mam nadzieję, że wraz z przemianami
społecznymi w kraju oraz dochodzeniem do głosu młodego
pokolenia, uda nam się zminimalizować problem, który
niewątpliwie jest zakorzeniony w społeczeństwie.
           
 

   Nawet w obszarze przemocy seksualnej są tematy bardziej
stabuizowane, jak np. gwałt w małżeństwie, o którym wciąż
zbyt mało się mówi i który jako forma przemocy nie zawsze jest
uznawany przez sądy. Jako koordynatorka komunikacji
uczestniczyłam (jako obserwatorka) w wywiadzie, którego
udzielała dziennikarce była klientka Centrum Praw Kobiet.
Opowiedziała historię potwornego, trwającego kilka lat
znęcania się męża nad nią. Doświadczała przemocy
psychicznej, fizycznej, seksualnej. Jednocześnie była przez
męża szantażowana emocjonalnie, w taki sposób, że czuła, że
jest mu potrzebna i nie może od niego odejść. Zapadło mi w
pamięć, że kiedy opisywała, czego doświadczała z rąk męża, w
najgorszych, najstraszniejszych momentach mówiła, że on to
robił „mojej osobie” (nie po prostu „mi”). Wydaje mi się, że
to był taki sposób na zdystansowanie się czy odcięcie od siebie
w tamtej przemocowej sytuacji. Pani, o której mówię, stanęła
na nogi, udało jej się wyrwać z tego małżeństwa i nawet wejść
z kolejną relację, mówi Pani Joanna.

  Na koniec poprosiłam o wskazanie, jakie kroki powinna
podjąć ofiara przemocy seksualnej? Gdzie się powinna zgłosić,
aby uzyskać pomoc?

   Przede wszystkim warto znaleźć w sobie siłę i odwagę, aby
powiedzieć o tym zaufanej osobie: przyjaciółce, siostrze,
mamie. Posiadając czyjeś wsparcie, łatwiej jest znaleźć dla
siebie specjalistyczną pomoc. Zachęcamy do zgłaszania się do
organizacji pomocowych, takich jak Centrum Praw Kobiet,
gdzie można otrzymać bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz
prawne i otrzymać rzetelne informacje na temat
przysługujących w takiej sytuacji praw. To do osoby
poszkodowanej zależy decyzja, co dalej zrobi, czy podejmie
kroki prawne. Co również ważne, na wypadek postępowania
swoją historię należy uwiarygodnić dowodami, np. jeśli doszło
do gwałtu, istotne dla sprawy będą ślady biologiczne czy
wyniki obdukcji. To oczywiste, że po doświadczeniu przemocy
ciężko jest o tym myśleć, natomiast jest to ważna kwestia z
punktu widzenia postępowania przeciwko sprawcy i dlatego
warto o tym pamiętać. Wszystkie osoby, które doświadczyły
takiej sytuacji i potrzebują wsparcia oraz dowiedzenia się, co
mogą zrobić dalej, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją.

  Centrum Praw Kobiet działa w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu oraz
Żyrardowie. Jeżeli nie masz możliwości przyjść osobiście do
placówki fundacji, możesz zadzwonić lub napisać do
najbliższego oddziału CPK. Na stronie internetowej znajdują
się adresy mailowe oraz telefony komórkowe przypisane do
konkretnego miasta i tak np. w Krakowie jest to odpowiednio
cpk_krakow@cpk.org.pl oraz 780-079-988.  
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Daria Smolec
prawo, III rok

   … a źródła tej miłości nie dopatrywałabym się jedynie w serialu The
Crown. Na tle naszej niecodziennej codzienności, zafundowanej przez
pandemię, sylwetka królowej ludzkich serc ma doskonałe warunki do
rozkwitu w naszej wyobraźni i inspirowania kolejnego pokolenia.

    Najnowszy sezon tak głośnego serialu jak The Crown nie mógł odbić się
bez echa, lecz to nie jemu, a sylwetce księżnej Diany przyjrzymy się dziś z
bliska. Należy jednak przyznać, iż stał się on siłą napędową dla wzrostu jej
popularności w ciągu ostatnich miesięcy. Starsza część publiki mogła udać
się dzięki temu w sentymentalną podróż, zaś młodsza miała okazję
zapoznać się z historią najgłośniejszej pary przełomu lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Widzowie, dzięki widowisku zaserwowanemu przez
Petera Morgana, mogli zrozumieć kontekst tamtych wydarzeń i wczuć się
w sytuację tak księżnej Diany, jak i księcia Karola. Jednak to właśnie
niezapomniana księżna w ciągu kilku dni opanowała cały Internet i okładki
prasy, dokładnie tak jak przed laty. Wszyscy zachwycali się ikonicznymi
stylizacjami, serdecznością i autentycznością, którą emanowała Diana.

  Wcielająca się w rolę księżnej Diany, Emma Corrin, zdobyła serca
widzów. Po mistrzowsku ukazała delikatność Królowej Ludzkich Serc, jej
tęsknotę za miłością oraz rozczarowanie, jakie przyniósł jej nieudany
związek z Karolem. Rola Diany przyniosła Emmie Corrin pierwszą w
życiu nominację do Złotych Globów 2021, jednak w kolejnym, z
pewnością przez wielu wyczekiwanym z zapartym tchem sezonie serialu,
zastąpi ją Elizabeth Debicki.
 

kącik książkowo-filmowy

Księżna Diana i John Travolta ta�czą w holu, w Białym Domu, 1985 r.
�r�dło: United States Federal Government - from the Ronald Reaga Library: http://www.reagan.utexas.edu/archives/photographs/vips.html

   W latach 90. urzekała swoją autentycznością, przełamywała konwenanse
i wykreowała wizerunek, zupełnie odmienny od tego jaki kojarzono z
rodziną królewską. Jak nikt inny okazywała ludziom swoje
zainteresowanie w sposób niezwykle naturalny, niemal impulsywny.
Najbardziej lgnęła do wykluczonych i pomijanych - walczyła z
dyskryminacją osób chorych na AIDS. Mimo iż otaczało ją tak wielu ludzi,
była osamotniona i tak jak ci, którym pragnęła nieść pomoc. Gdy
opowiedziała swoją historię, wspominając o nieudanym małżeństwie,
walce z bulimią, ciężkim dzieciństwie, wydała się opinii publicznej jeszcze
bardziej ludzka. Każdy mógł odnaleźć coś, co łączyłoby go z księżną. Jej
wyznania sprawiły, że zaczęto głośno mówić o depresji poporodowej czy
zaburzeniach odżywiania, które dotąd uchodziły za tematy tabu.

  Diana miała niesamowite wyczucie stylu - każda kobieta pragnęła
wyglądać jak ona. Począwszy od słynnej fryzury, efektownej i
równocześnie bardzo łatwej w ułożeniu, po stroje, którymi zachwycała,
bez względu na to, czy były to biker shorty, czy przepiękna mała czarna –
legendarna już revenge dress. Dziś ubrania królujące w latach 90. wróciły
do łask, a modnych części garderoby coraz częściej poszukuje się w
second handach.  

  W obecnych czasach, historia Diany odpowiada na nasze bieżące
potrzeby. Daje nam pozytywny wzorzec kobiety, która potrafiła swoje
słabości obrócić w największą siłę. Odniosła dzięki temu ogromne
zwycięstwo nad wszystkimi, którzy w nią nie wierzyli.  
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Eliza Gospodarczyk
administracja, III rok

kącik podróżniczy Wywiad z przewodnikiem górskim:

  Młody wiek cechuje się kreatywnością, zapałem i
niekończącą się ilością pomysłów. Często na drodze do ich
realizacji stają codziennie obowiązki - studia, dodatkowa
praca… to wszystko sprawia, że tego czasu nie ma za wiele.
Czy można więc to wszystko pogodzić z pasją? Okazuje się, że
tak. Dnia 9 lutego 2021 roku udało mi się porozmawiać z
Konradem Trojanem, studentem telekomunikacji na AGH,
który poza życiem studenckim realizuje się jako początkujący
przewodnik górski. Jak mówi, kluczem do realizacji jego pasji
jest dobra organizacja czasu oraz przede wszystkim
determinacja.

Eliza Gospodarczyk: Skąd pomysł, aby pójść na kurs
przewodnika beskidzkiego w tak młodym wieku?

Konrad Trojan: Jeszcze w czasach licealnych spędziłem 3
dni w bazie namiotowej na przełęczy Głuchaczki i tam po
rozmowach z bazowym, stwierdziłem, że spędzenie tygodnia
jako taki szef bazy brzmi bardzo interesująco i chciałbym
kiedyś spróbować. Jednak aby dostać taką możliwość, trzeba
być przewodnikiem, a skoro wybierałem się na studia do
Krakowa, to bazowy, z którym rozmawiałem, polecił mi kurs
w krakowskim SKPG (Studenckie Koło Przewodników
Górskich), chociaż sam pochodził z katowickiego Koła. I
właśnie z takimi motywacjami na drugim roku studiów
wybrałem się na kurs przewodnicki. 

E.G.: Czy trudno jest pogodzić kurs przewodnicki ze
studiami? 
 
K.J.: Przy dobrej organizacji da się to bez problemu pogodzić.
W związku z tym, że ja raczej dużo wolnego czasu marnuję, to
często naukę na wyjazdy kursowe zostawiałem na ostatnią
chwilę. Wtedy dużo trzeba nadrabiać w trakcie wyjazdu, ale da
się tak funkcjonować. 

 

E.G.: Czy łatwo zostać przewodnikiem? Na czym polega
ten kurs? Ile trwa? 
 
K.J.: Kurs w SKPG Kraków słynie z tego, że są na nim duże
wymagania, ale też dobrze przygotowuje do pracy
przewodnika. Z tego powodu przed każdym wyjazdem
kursowym należy przyswoić masę informacji o planowej
trasie, o atrakcjach, które tam miniemy, osobach związanych z
danym terenem oraz o ogólnej historii regionu. Chociaż i tak
najwięcej można się nauczyć już w trakcie trwania wyjazdu od
innych kursantów.  
 
Sam kurs trwa w normalnych warunkach półtora roku (przez
pandemię nieco się przedłużył), a polega głównie na jeżdżeniu
w góry, a przynajmniej jego pierwsza części. W trakcie takiego
wyjazdu kierownicy wybierają kursanta, który przez następne
kilkanaście minut wciela się w rolę przewodnika i musi
bezpiecznie przeprowadzić grupę, opowiadając przy okazji o
napotkanych obiektach na trasie. Na punktach widokowych
mamy czas na pracę z mapą. Musimy zapoznać się z tym, co
widzimy, a następnie wybrana osoba przedstawia przed resztą
grupy panoramę tego, co widzi. Aby taką kursową dniówkę
zaliczyć, poza już wyżej wymienionymi aktywnościami,
należy zdać np. granicę grupy górskiej, w której akurat się
znajdujemy. W wakacje dodatkowo organizowane są dwa
obozy letnie: krajowy i zagraniczny, które charakteryzują się
nieco luźniejszą atmosferą. Oczywiście towarzyszą nam cały
czas przewodnicy, którzy dają nam wiele merytorycznych rad,
co do prowadzenia grupy, czasami coś dopowiedzą do jakiejś
historii, ale mimo wszystko to kursant, który obejmuje
prowadzenie grupy, staje się tymczasowo przewodnikiem i
wymaga się od niego, żeby miał wiedzę na temat tego, co
znajduje się podczas trasy. 
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Tak wygląda pierwsza część kursu. Kończy się ona
egzaminem połówkowym, który w zasadzie wygląda jak
zwyczajna kursowa dniówka, z tą różnicą, że jesteśmy
oceniani przez egzaminatorów z Koła. Jeśli uda nam się zdać,
to przystępujemy do drugiej części, w której, poza znanymi
wyjazdami w góry, dochodzą tzw. autokarówki, czyli objazdy
autokarem po dużym obszarze, np. kilku Beskidów. Kursanci
ponownie wybierani są losowo, tym razem do pilotowania i
mają za zadanie opowiadać o tym, co mijamy po drodze. Takie
wyjazdy wymagają jeszcze więcej nauki, ale pozwalają
utrwalić ogromną wiedzę.  
 
Ostatnim etapem są egzaminy wewnętrzne, składające się z
kilkunastu teoretycznych testów, które sprawdzają naszą
wiedzę np. z ogólnej topografii, czy wiedzy o florze w
Beskidach oraz wyjazdu, który przypomina egzamin
połówkowy, tylko z dodatkowym pilotowaniem autokaru.
Później zostaje tylko zdać egzamin państwowy i po oficjalnym
kołowym blachowaniu można nazwać się przewodnikiem. 
 

E.G.: Co jest najtrudniejszego w pracy przewodnika
według Ciebie? 
 
K.T.: Na podstawie moich dość małych doświadczeń (bo
jeszcze przewodnikiem nie jestem) powiedziałbym, że strach
przed zgubieniem szlaku  czasami na kursie zdarzało mi się
pójść złą drogą z powodu niezbyt dobrego oznakowania. To
chyba taki stres początkującego, mimo wszystko najtrudniejsze
jest to, o czym już wcześniej wspominałem, czyli prowadzenie
opowieści w taki sposób, żeby grupa była prawdziwie
zaciekawiona. 
 
E.G.: Czy jakieś sytuacje z wycieczek zapadły Ci
szczególnie w pamięci? 
 
K.J.: W trakcie kursu dzieje się naprawdę dużo, ale w pamięci
utkwiło mi, gdy po wejściu na Babią Górę zostałem
poproszony o prowadzenie i przedstawienie ogólnej panoramy.
Problem był taki, że szczyt pokrywała mgła, a widoczność
wynosiła kilkanaście metrów. Jednak z rocznym kursowym
doświadczeniem zacząłem opowiadać, że tam widać Tatry
Wysokie, na prawo Zachodnie, a tam dalej na Słowacji wystaje
Wielki Krywań w Małej Fatrze. I tak po kolei przedstawiłem
panoramę z Babiej, pokazując kursantom i przewodnikom, co
by widzieli, gdy było coś widać. 
 
E.G.: Jaką trasę polecisz dla początkujących? 
 
K.J.: Dla początkujących najlepsze miejsca to te
najpopularniejsze, bo ta sława skądś się bierze. Więc na
początek czerwonym szlakiem z Przełęczy Krowiarki na Babią
Górę. Poza tym wejście na Skrzyczne w Beskidzie Śląskim
albo oczywiście Gorce z Turbaczem i Lubaniem na czele.
Szlaki tam nie są trudne, a przy dobrej pogodzie widoki są
przepiękne. 
 
E.G.: Jakie miejsce w Beskidach polecisz najbardziej? 
 
K.J.: Co najbardziej polecam, to trudno powiedzieć, ale na
kursie zachwyciłem się pięknem Beskidu Niskiego.
Opustoszałe łemkowskie wsie, drewniane cerkwie i
malownicze zalesione szczyty tworzą naprawdę magiczny
klimat, który trudno znaleźć gdziekolwiek indziej w polskich
górach.  

E.G.: Jak zarezerwować wycieczkę i przewodnika? 
 
K.J.: Można to zrobić, wchodząc na stronę SKPG Kraków
(http://skpg.krakow.pttk.pl/),  gdzie znajdują się dane
kontaktowe do przewodników. Są to naprawdę świetni
fachowcy, którzy będą w stanie poprowadzić niesamowitą
wycieczkę i opowiedzieć ciekawe historie. 
 

E.G.: Jakie cechy powinien posiadać przewodnik?

K.T.: Wydaje mi się, że najważniejsze by był otwarty i
pozytywny oraz żeby potrafił przekazać część swojego
entuzjazmu grupie. Pamiętam ze szkolnych wycieczek
przewodników którzy, mimo że opowiadali o interesujących
rzeczach, to robili to w sposób monotonny i nudny, a my po
kilku minutach już nie słuchaliśmy. Dobry przewodnik,
niezależnie od tematu, o którym opowiada, musi potrafić
„porwać” ze sobą grupę.

E.G.: Czy warto próbować zostać przewodnikiem? Jakie są
tego plusy?

K.T.: Próbować naprawdę warto. Nawet jak się odpadnie, na
którymś etapie, to sam udział jest niesamowitym przeżyciem.
Kurs, poza masą nauki i często „wkuwaniem”, to też
poznawanie nowych ludzi, długie wieczory spędzone przy
ognisku i wiele miłych wspomnień. Ludzie, których tam
poznałem, to znajomości na całe życie. Nawet już teraz poza
kursami razem jeździmy w góry, spotykamy się na granie w
planszówki. Warto spróbować, żeby poczuć ten magiczny
klimat, ale żeby też się czegoś dowiedzieć o naszych
Beskidach, bo skrywają one wiele ciekawych opowieści.
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