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W imieniu redakcji przedstawiam trzecie wydanie gazetki studenckiej

,,UPdate. Daj się zainspirować”. Jest mi niezmiernie miło, że wspieracie

naszą pracę i jesteście tutaj, z nami. 

Numer 03/2022 otwieramy kącikiem książkowym, a dokładniej wywiadem z

Maciejem Piera, autorem książki ,,Siła przetrwania. Największe górskie

tragedie”. W kąciku kontrowersyjnym nasza redaktorka postawi pytanie ,,Czy

naprawdę potrzebujemy tylu ubrań?”. Zajmiemy się także technologią, a

dokładniej sztuczną inteligencją oraz UX, w co wprowadzi Was kącik

technologiczny. Jako gazetka Instytutu Prawa i Ekonomii naturalnie

zahaczymy o kwestie prawne, ale przecież nie będę Wam zdradzać

wszystkiego. :)

Nie zapominajcie także o wspieraniu naszych poczynań na Facebooku:

@GazetkaUPdate, a jeśli ktoś z Was byłby chętny do wstąpienia w nasze

szeregi, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. 

Tymczasem rozgośćcie się w naszym świecie i dajcie się zainspirować! 

Miłej lektury!

Katarzyna Krok
Redaktorka Naczelna

https://www.facebook.com/GazetkaUPdate


Nazywam się Paulina Bołoz i jestem studentką II roku
ekonomii społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i
redaktorką gazetki studenckiej „UPdate”. Serdecznie
zapraszam nie tylko górskich fanów, ale również tych,
którzy zastanawiają się nad tym, jak przekuć pasję w
sposób na życie, do przeczytania niezwykle
inspirującego wywiadu z Maciejem Piera. 

  Góry to dla wielu piękne widoki, niesamowite przygody,
odskocznia od szarości dnia codziennego. Wielu twierdzi, że
to właśnie w górach można poczuć prawdziwą wolność.
Jednak góry, zwłaszcza wysokie, to również wielkie
niebezpieczeństwo.  
   Maciej Piera swój kanał na YouTube założył ponad 4 lata
temu i jak sam kiedyś przyznał w jednym z materiałów, nie
spodziewał się, że po dwóch latach internetowej działalności,
zgromadzi ponad 40 tysięcy subskrybentów na kanale
,,Szczytomaniak”. Dzisiaj jest to już ponad 85 tysięcy fanów.
Moja rozmowa z Maćkiem będzie dotyczyć między innymi
tego, jak niebezpieczne i nieprzewidywalne mogą być góry i
dlaczego to właśnie o górskich tragediach powstała jego
książka. 

Paulina Bołoz: Cześć, Maciek, bardzo się cieszę, że
zgodziłeś się na ten wywiad i dziękuję, że znalazłeś czas
mimo tego, że koniec roku jest dla wielu szaloną gonitwą. 
 

Maciej Piera: Cześć, Paulina, zawsze jestem chętny i
otwarty na ciekawą rozmowę. 
 

P. B.: Niedługo minie rok od wydania Twojej książki i
stąd pytanie, czy wybór górskich tragedii według Ciebie
był trafny? Dlaczego właśnie książka o górskich
tragediach, czyli o tej ciemnej stronie wypraw górskich, a
nie o wyprawach, które zakończyły się happy endem? 

Paulina Bołoz
ekonomia społeczna, II rok

M.P.: Zdecydowałem się napisać książkę o tragediach, które
wydarzyły się w górach, bo nie chciałem poruszać tematów,
które już wielokrotnie były opisywane w książkach. Sukcesy
Polaków w górach wysokich doczekały się już wielu
publikacji i stwierdziłem, że dobrze będzie spojrzeć na
tematykę górską z innej perspektywy i opisać również te
mniej znane historie dotyczące górskich wypadków, a także
poznać ich przyczyny, co może pomóc uniknąć ich w
przyszłości. Te historie mają też służyć jako przestroga dla
osób, które wyruszają w góry. Historie, które są opisane w
książce nie dotyczą tylko gór wysokich, ale też niskich gór, w
które wyruszają mniej doświadczeni i nie zawsze posiadający
odpowiednią wiedzę turyści. Dla osób, które nie są
przeszkolonymi wspinaczami, te wypadki mogą stanowić
przykład jak unikać niebezpiecznych sytuacji w górach i
dlaczego warto słuchać ostrzeżeń ratowników górskich, czy
też ostrzeżeń chociażby stacji meteorologicznych.  

P.B.: Skąd czerpałeś inspiracje do tych historii, które
znajdują się w książce? Z jakich źródeł korzystałeś? 
 
M.P.: Historie, które opisałem w książce, poznałem poprzez
zgłębianie literatury górskiej, ale też poprzez przeglądanie
różnych magazynów górskich, które były wydawane
kilkadziesiąt lat temu. Tak natrafiałem na ciekawe historie,
które są mało znane. Postanowiłem, że będę drążyć te tematy,
szukać nowych informacji i osób, które pamiętają te
wydarzenia. Historie bazują głównie na źródłach
zagranicznych i na relacjach świadków tych wydarzeń.
Zależało mi na tym, aby dotrzeć do osób, które pamiętają te
wydarzenia, albo znają osoby, które uczestniczyły w tych
wydarzeniach.  
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P.B.: Która historia, z tych opisanych w Twojej książce,
poruszyła Cię najbardziej? Są to przecież tragedie
górskie, które wzbudzają wiele emocji.  
 

M.P.: W książce znajduje się kilka historii, których
bohaterami są dzieci czy też młodzież szkolna i z uwagi na
to, że sam jestem absolwentem Akademii Wychowania
Fizycznego i przez pewien czas pracowałem z dziećmi, to te
historie najmocniej mnie poruszyły i miały na mnie
największy wpływ. Jest tak głównie dlatego, że zginęły
dzieci, które nie były świadome zagrożenia, jakiego się
podejmują. Często do wypadków dochodziło z powodu
błędów, które popełniali ich opiekunowie, instruktorzy,
którym te dzieci i młodzież ufały bezgranicznie. Były to
wyprawy w niewysokie góry, lecz zimą, bez odpowiedniego
sprzętu i wiedzy o danym terenie. Nawet one mogą okazać
się bardzo niebezpieczne. Takich historii w książce jest kilka
i niestety wszystkie zakończyły się tragedią. 

P.B.: Czy masz już plany co do kolejnej książki, czy
raczej o tym jeszcze nie myślisz? 
 

M.P.: Podczas pisania ,,Siły przetrwania” pojawił się pomysł
na większą ilość historii i myślałem o tym, czy nie napisać
drugiego tomu, lecz zdecydowałem, że cały proces
wydawniczy, korekty i zmiany są tak czasochłonne, że na
chwilę obecną wolę skupić się na innych projektach, odwlec
to może w czasie. Może kiedyś, nie mówię nie, powstanie
kolejna pozycja. Trudno mi jednak stwierdzić, czy to będzie
kontynuacja tej książki, czy może całkowicie inna tematyka.
Na chwilę obecną myślę, że w nadchodzącym roku nie
jestem w stanie poświęcić tyle czasu. W przyszłości zapewne
będzie to dobrym pomysłem, aby wrócić do pisanej formy
przekazu. 

P.B.: Twoim zdaniem z powodu jakich błędów najczęściej
dochodzi do tragedii górskich? Zarówno w książce, jak i
w swoich materiałach na YouTube opisałeś sporo z nich,
więc masz na pewno wyrobioną opinię na ten temat.  
 

M.P.: Często słyszy się, że góry są niebezpieczne i że w
górach trzeba uważać, jednak do większości wypadków
górskich nie dochodzi z przyczyn całkowicie niezależnych od
człowieka. Duża część tragedii wynika z błędów ludzkich i
lekceważenia zagrożeń, jakie czyhają na nas w górach. 
Są to błędy ludzi, którzy nie mają odpowiedniego
doświadczenia i decydują się na zbyt trudne szlaki, czy też,
jeśli mówimy o warunkach zimowych, nie posiadają
odpowiedniego sprzętu dopasowanego do warunków, jakie
panują aktualnie w górach. Zresztą nie tylko zimą, ale
również latem jest mnóstwo wypadków, które wynikają z
tego, że ktoś nie posiadał odpowiedniego sprzętu lub
doświadczenia. Głównymi czynnikami jest więc
lekceważenie - czy to pogody, czy ostrzeżeń ratowników,
którzy informują o zbliżającym się załamaniu pogody. Nawet
latem w Tatrach potrafi być ślisko i nie zawsze warunki są
optymalne do tego, aby wychodzić w wyższe partie gór,
dlatego tak ważne jest uświadamianie ludzi o tych
zagrożeniach i konsekwencjach ich lekkomyślności. 

P.B.: Czy po 4 latach prowadzenia kanału na YouTube
nadal masz mnóstwo pomysłów na nowe odcinki? Nie
boisz się, że tematyka górska i górskie historie kiedyś się
wyczerpią? 
 

M.P.: Faktycznie po czterech latach prowadzenia kanału
,,Szczytomaniak” mogę stwierdzić, że opisałem sporo
górskich historii, ale w ogóle nie myślę o tym, że ta tematyka
mogłaby się kiedykolwiek wyczerpać. Tematyka górska jest
tak szerokim spektrum i tak szeroką dziedziną, że można
poruszać zarówno wątki ratownictwa, przygotowań do
wyjścia w góry, historii eksploracji gór, więc pomysłów mam
dużo i bardziej brakuje mi czasu na ich realizację. Nie mam
więc kompletnie obaw, że zabraknie mi pomysłów, a jeśli
będzie ich coraz mniej, to naturalnym etapem będzie
zawieszenie działalności na YouTube. Uważam, że jeśli moje
pomysły związane z tematyką górską kiedyś się skończą, to
nie wykluczam, że kanał zostanie zawieszony albo publikacje
będą pojawiać się rzadziej. Uważam, że nie czując już
potrzeby opowiadania tych historii, nie ma sensu w to brnąć i
próbować na siłę tego robić, bo kompletnie nie o to w tym
chodzi. Moje materiały mają zarówno edukować ludzi, jak i
sprawiać im przyjemność poznawania tych historii, a nie być
kolejnym materiałem odgrzewającym tę samą historię, który
nic nie wnosi. 

�r�dło: M. Piera,
https://www.instagram.com/
szczytomaniak/
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P.B.: Planujesz wyprawę w wysokie góry? Może marzysz
o jakimś szczycie jak Everest czy K2? 
 

M.P.: Na pewno wspinaczka w Himalajach nie jest i nigdy
nie była moim marzeniem. Zostawiam to osobom, które
zajmują się tym na co dzień i wyczynowo trenują wspinaczkę
wysokogórską. Ja hobbystycznie uczęszczam na ściankę
wspinaczkową, chodzę po górach, ale bez ambicji
zdobywania najwyższych gór na świecie. Swoje plany
górskie częściej łączę z ciekawą historią, która wydarzyła się
w danym miejscu, a nie tylko z wysokością gór czy
trudnością danego szlaku. Patrzę na tę miłość do gór w takiej
szerszej perspektywie, eksploracji nie tylko danego masywu,
ale też poznawania kultury tego miejsca, historii, które się
tam wydarzyły i dzielenia się tą wiedzą z innymi m.in.
poprzez moje materiały.  
 

P.B.: Co poradziłbyś osobom, które nie wiedzą, jak
przekuć swoją pasję w sposób na życie? 
 

M.P.: Co bym radził? Hmm… Aby rzucili studia i zaczęli
robić to, co lubią (tutaj śmiech). Najlepiej jest zajmować się
tym, co się lubi, po godzinach, czyli właśnie nie rzucać
wszystkiego, tylko w wolnej chwili, po pracy czy zajęciach
na studiach, dwie czy trzy godziny dziennie regularnie
zajmować się tym, co się lubi. Nieważne, czy to jest
rysowanie, nauka nowego języka, czy też właśnie tworzenie
materiałów filmowych. Owoce pracy nigdy nie przychodzą
szybko. U mnie to trwało około dwóch lat, zanim większa
ilość widzów pojawiła się na moim kanale. Trzeba mieć upór
i cierpliwość, a to na pewno się uda. 

P.B.: Zbliża się koniec roku. Masz jakieś plany i
postanowienia na nadchodzący rok 2022 czy raczej
wolisz nie planować? 

M.P.: Postanowień mam dużo, zarówno co do rozwoju
kanału, a co za tym idzie zwiększenia częstotliwości
publikowania materiałów, ale o tym opowiem więcej,
kiedy te plany będą bardziej sprecyzowane.  
 

P.B.: Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę
Ci dalszych sukcesów, pomysłów i nowych widzów
na kanale.  
 

M.P.: Dziękuję Ci również i do zobaczenia na szlaku! 

�r�dło: M. Piera,
https://www.instagram.com/

szczytomaniak/
�r�dło: M. Piera, https://www.instagram.com/szczytomaniak/

�r�dło: M. Krężel, Dziennik Zachodni,
https://dziennikzachodni.pl/ksiazka-sila-
przetrwania-najwieksze-gorskie-tragedie-
opowiada-o-tragicznych-zdarzeniach-w-
gorach-na-calym-swiecie-recenzja/ar/c13-
15501611
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Mamy więcej ubrań niż kiedykolwiek. Nigdy wcześniej moda nie była tak łatwo dostępna dla
wszystkich. Sieciówki, które opanowały świat, oferują garderobę przypominającą tę, którą
możemy zobaczyć na wybiegach czy u celebrytów.  

    Marki odzieżowe, znane nam przede wszystkim z galerii handlowych, prześcigają się w generowaniu
kolejnych modeli, niejednokrotnie stających się chwilowymi trendami. Produkcja ubrań odbywa się przy
wykorzystaniu taniej siły roboczej, w nieodpowiednich warunkach, nie zachowując zasad BHP, przy użyciu
sztucznych materiałów i dużej ilości wody. W ciągu ostatnich lat do gigantów Fast fashion takich jak Inditex,
dołączyła platforma Shein, oferująca tanie ubrania, inspirowane (niejednokrotnie zbyt wyraźnie) projektami
innych marek. Przystępne ceny i kolorowe kolekcje są atrakcyjne szczególnie dla nastolatek. Shein swoją
popularność zawdzięcza przede wszystkim platformie TikTok. Unboxingi ogromnych przesyłek stały się
viralem i jednocześnie pretekstem do rozmowy na temat świadomej konsumpcji.
     Miłość do Fast fashion jest najlepszym dowodem na to, że zamieniliśmy jakość na ilość. W przeszłości,
kiedy nie mieliśmy do dyspozycji tak szerokiej gamy ubrań, z większą dbałością podchodziliśmy do tych, które
już w swoich zbiorach posiadaliśmy.
     Skutki niezdrowej fascynacji szybką modą widać gołym okiem. Należy do nich chociażby niszczenie
środowiska naturalnego, dokonujące się poprzez znane zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych i przede
wszystkim ogromne ilości wyrzucanych przez nas ubrań, rozkładających się przez setki lat. Marki Fast fashion
produkują ubrania wątpliwej jakości, ulegające szybkiemu zużyciu. Konieczna jest zatem ich szybka wymiana.
Zużytą rzecz wyrzucamy, zastępujemy ją kolejną, która równie szybko ulegnie zniszczeniu. Sieciówki
wtargnęły do naszego życia bardzo szybko. Na początku lat dwutysięcznych, kiedy Polska stopniowo włączała
się w globalny obieg konsumencki po okresie transformacji gospodarczej, zaczarowały umysły młodych
Polaków, pragnących zachodniego stylu życia. Wówczas ubranie z sieciówki było dla nas czymś, co pozwalało
na to, by poczuć się jak dziewczyna z popularnego magazynu: modna i inspirująca. Od tamtego czasu wiele się
zmieniło. Zauważalnie rośnie świadomość konsumencka wśród ludzi i częściej mówi się o kryzysie
ekologicznym.
     Jak już wspomniałam, marki Fast fashion specjalizują się w generowaniu chwilowych trendów. Do
momentu, kiedy nastolatka przywita w drzwiach kuriera z paczką z Shein, na stronie internetowej sklepu
zagoszczą kolejne modele, a długo wyczekiwane zakupy okażą się już być passe. Wtedy rozpakowaniu paczki
może towarzyszyć niesmak i rozczarowanie, gdyż ubrania różnią się od tych ze zdjęć, są źle wykonane, a jakość
materiału pozostawia wiele do życzenia.
        Niska jakość produktów jest także domeną wielu sklepów, które można spotkać w galeriach handlowych.
Ubrania stale drożeją, jednak poprawa składów materiałów czy warunków, w jakich są szyte, pozostaje na tym
samym poziomie. Nowe kolekcje cechują coraz oryginalniejsze połączenia kolorów czy wzory, zarezerwowane
dla tych odważniejszych konsumentów. Takie ubranie po zakończeniu sezonu nie wpisuje się już w
obowiązujące trendy i ląduje na dnie szafy, do czasu kolejnego sprzątania.
        Okoliczności, w jakich tworzone są ubrania, które nosi wielu z nas oraz wykorzystywane do tego materiały
zdecydowanie nie zachęcają do kolejnych zakupów. Mimo to jednak wszyscy wciąż ulegamy mnożącym się
trendom, kupujemy więcej niż faktycznie potrzebujemy. W sklepach stale pojawiają się oferty specjalne, a
wyprzedaże międzysezonowe co roku gromadzą w galeriach handlowych tłumy.   

Daria Smolec
prawo, IV rok

Czy naprawdę potrzebujemy tylu ubra�?Czy naprawdę potrzebujemy tylu ubra�?
kącik kontrowersyjny
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1. Czy korzystam z całej swojej garderoby?
Zarówno ja, jak i wielu moich znajomych, nie nosimy wszystkich ubrań, które mamy w szafie. W każdym
sezonie miewam określone zestawy ubrań, które noszę właściwie na zmianę. Udając się na zakupy, przemyśl,
czy podobna rzecz nie znajduje się już w Twojej garderobie. Być może warto ją wykorzystać zamiast kupować
nową? 

Zatem warto przed kolejnymi zakupami postawić sobie takie pytania:   

2. W jakim stylu utrzymuję swoją garderobę?  
Każdy z nas ma swoje ulubione ubrania, będące odzwierciedleniem osobistego stylu, charakterystycznego dla
każdego z nas. Będąc na zakupach, przemyśl, czy dana rzecz na pewno pasuje do pozostałych elementów
Twojej garderoby i tym samym rozważ, czy na pewno będzie Ci służyć.  

3. Czy materiał, z jakiego produkt został wykonany umożliwi mi korzystanie z niego przez dłuższy czas?  
Każdy materiał ma swoje minusy, jednak warto postawić na tkaniny naturalne. Poliestrowy sweter nie zachowa
swojej formy na cały sezon i nie ochroni Cię skutecznie przed chłodem. Warto postawić na angorę, wełnę czy
kaszmir, który będzie zdecydowanie przyjemniejszy dla Twojej skóry i nie pozwoli Ci zmarznąć. Dobrą
inwestycją, tym bardziej w porze wyprzedaży, będzie płaszcz z wysoką zawartością wełny w składzie.
Klasyczne okrycie wierzchnie dopełni każdą zimową stylizację i z pewnością posłuży Ci przez długie lata. 

3. Ilość czy jakość?
Usłyszałam kilkukrotnie od znajomych, że wolą kupić sobie trzy tańsze koszulki, choćby gorszej jakości, niż
jedną, wykonaną z lepszego materiału i jednocześnie droższą. Czy na pewno warto? Do wyprodukowania
bawełny na jedną koszulkę potrzeba aż 2700 litrów wody!¹

¹ Produkcja jednej podkoszulki pochłania wodę na 2,5 roku, klimat.rp.pl (09.04.2021), https://klimat.rp.pl/ekotrendy/art17075921-
produkcja-jednej-koszulki-pochlania-wode-na-2-5-roku-zycia, dostęp: 14.12.2021.

     Wielkie koncerny modowe zanieczyszczają środowisko naturalne, robią spustoszenie w naszych portfelach i kreują w
nas sztuczną potrzebę nabywania kolejnych elementów garderoby, nawet jeśli te w rzeczywistości będą jedynie zajmowały
miejsce w szafie. Mając wiele, chcemy mieć jeszcze więcej. Dziewczęta pragną być „It Girl”, chłopcy chcą wyglądać jak
ich idole. Na co dzień nie myśli się o tym, jakie skutki ma niepohamowany konsumpcjonizm, a inicjatywy podejmowane
przez aktywistów czy bardziej świadomych konsumentów, zdają się być walką z wiatrakami. W moim artykule już wiele
powiedziałam na temat generowanych przez Fast fashion problemów, jednak czy sama z niego zrezygnowałam? Nie, ale
bardzo staram się zakończyć naszą nieco toksyczną relację. 
     Jak wiadomo, popyt kreuje podaż. Miłość do sieciówek wciąż jest silna. Utrwala ją dobra dostępność modnych ubrań,
atrakcyjne promocje. Wielu ludzi wciąż nie ma świadomości, mimo tak prostego dostępu do informacji, w jakich
warunkach powstają ubrania z ich ulubionych sklepów. Nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wpływ na środowisko wywiera
ogromna, masowa produkcja ubrań. Świadomy konsument jest w stanie podjąć odpowiednią decyzję, udając się do sklepu.
Będzie potrafił dokonać wyboru między ilością a jakością, wykorzysta posiadane przez siebie zasoby lub wybierze
bardziej ekologiczne rozwiązania.   

Ekologiczna garderoba może być świetną zabawą. Każdy z nas może
wprowadzić ją do swojego życia na wybrany przez siebie sposób.

    Najbardziej ekologiczne sposoby to te najprostsze. Wystarczy nosić te ubrania, które już
znajdują się w naszej garderobie. Jako że nie nosimy ich wszystkich w tej samej częstotliwości,
nietrudno będzie o różnorodność. Zniszczone ubrania warto przerobić lub wykorzystać inaczej –
choćby w formie ściereczek lub do DIY. Im mniej wyrzucimy, tym mniejsze zanieczyszczenie
będziemy generować. Ubrania nie nadające się już do użytku zastąpić można znaleziskami z
second handu. Interesujące mogą być także oferty marek etycznych, oferujących modę najwyższej
jakości, tworzoną przy wykorzystaniu najlepszych materiałów przez wykwalifikowany, pracujący
w odpowiednich warunkach zespół.   
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Czy sztuczna inteligencja
jest przyszło�cią mody?

kącik technologiczny

  Z modą obcujemy już od prawie 200 lat. Moda rozumiana
jako zawodowe tworzenie przez projektantów wzorów ubrań
ma swoje początki około połowy XIX w. Wówczas mieliśmy
do czynienia z „reformą życia” – był to wywodzący się z
Niemiec i Szwajcarii szereg zjawisk obrazujących reakcje na
konflikty epoki industrializacji¹. Reforma życia miała wpływ
na rozmaite dziedziny życia: od ekologicznej żywności przez
medycynę naturalną aż do reformy ubioru, która sama w
sobie miała mało wspólnego z modą. Reforma ta wiązała się
z likwidacją zbyt kosztownych i kuriozalnych rodzajów
odzieży w celu zastąpienia ich odzieżą bardziej praktyczną i
lepszą dla zdrowia². I tak za sprawą ruchu na rzecz
likwidacji ekstrawaganckich ubrań i tworzenia jedynie
praktycznych form odzieży doszło do powstania pierwszego
w historii domu mody, w którym organizowano pokazy,
tworzono gotowe kolekcje ubrań i zatrudniano modelki.
Powstał on w Paryżu w 1846 r., a jego inicjatorem był
Charles Frederick Worth, który dzięki temu przedsięwzięciu
bardzo szybko odniósł sukces³. Przez następne dziesiątki lat
świat mody rozwijał się w zatrważającym tempie, a kreacje
prezentowane na pokazach zmieniały się niczym dzisiejsze
telebimy na Manhattanie. W tym miejscu dochodzimy do
momentu w historii, w którym świat mody krzyżuje się ze
światem sztucznej inteligencji.  

Sztuczna inteligencja (ang.  artificial intelligence,  
dalej: AI) dotychczas była trudna 
do zdefiniowania, tym bardziej że obejmuje 
ona i rozwija wiele aspektów życia. Zgodnie z projektem
unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
system sztucznej inteligencji oznacza oprogramowanie przy
użyciu co najmniej jednej spośród technik i podejść tj.
mechanizmy uczenia maszynowego, metody oparte na
logice i wiedzy oraz podejście statystyczne, które może
generować wyniki. Do wyników tych zalicza się treści,
przewidywania, zalecenia bądź decyzje wpływające na
środowiska, w których dochodzi do interakcji⁴.   
  Mówiąc o AI, nie sposób nie wspomnieć o uczeniu
maszynowym, które jest nieodzownym elementem
wchodzącym w jego skład. Uczenie maszynowe (ang. 
 machine learning)  polega na tym, że program
komputerowy uczy się na podstawie doświadczenia w
odniesieniu do pewnej klasy zadań i miary efektywności,
jeśli jego efektywność wykonania zadania poprawia się
wraz ze wzrostem doświadczenia⁵.
 Gdy mowa jest o zaawansowanych programach
komputerowych, sieciach neuronowych, algorytmach to
mowa jest właśnie o AI. Przykładem takiego algorytmu jest
algorytm GAN (ang. Generative Adversarial Network),
który jest modelem uczenia głębokiego.

PojęPojęPojęcia użyte w tek�ciecia użyte w tek�ciecia użyte w tek�cie      

¹ Historia mody, https://www.historiasztuki.com.pl/strony/009-02-00-HISTORIA-MODY.html, dostęp: 20.12.2021.
² Ibidem.
³ Ibidem.
⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej
inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii, Bruksela dnia 21.04.2022 r. COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD).
⁵ ML, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/ml/page/2/#desc-bottom, dostęp: 10.01.2022. 9



dużych firm, które w ten sposób mogą zarabiać wielkie
pieniądze za pomocą osób, które nawet nie istnieją. 

 W opisanym poniżej przypadku polega on na tym, że sieć
neuronowa, ucząc się na podanym zbiorze, generuje bardzo
realistyczne obrazy starając się „oszukać” drugą, która ma
za zadanie wychwycić czy dane zdjęcie pochodzi z
oryginalnego zbioru czy zostało wygenerowane⁶. Takie
czynności mają doprowadzić do minimalizacji błędu oraz do
uzyskania jak najlepszej jakości wygenerowanych zdjęć.
Jednak AI nie obejmuje tylko świata informatyki. Dziedzina
ta szybko się rozwija i przeplata coraz więcej różnych sfer
życia. Jedną z nich jest właśnie szeroko rozumiany świat
mody.  

Moda na Instagramie, czyli o tym jakModa na Instagramie, czyli o tym jakModa na Instagramie, czyli o tym jak
wirtualni influencerzy podbijają �wiatwirtualni influencerzy podbijają �wiatwirtualni influencerzy podbijają �wiat      
Tradycyjne formy przekazu aktualnych trendów modowych,
takie jak czasopisma typu Vogue, Harper’s Bazar, Elle czy
Cosmopolitan ustępują w dzisiejszych czasach
wszechobecnym i łatwo dostępnym mediom
społecznościowym. Dzięki kampaniom marketingowym w
Internecie modowi potentaci prześcigają się w zdobywaniu
klientów i promowaniu swoich nowych kolekcji. Aktualnie
najsilniejszym medium promującym treści modowe za
pomocą celebrytów jest Instagram. Influencerzy są znani z
tego, że są znani i obserwowani przez dziesiątki milionów
użytkowników. Każde nowe trendy modowe promowane
przez infuencerów docierają do ogromnej rzeszy odbiorców.
Dlatego media te są dla marek bardzo lukratywną opcją.  
  Jednak nie wszyscy influencerzy, których na co dzień
śledzimy, są prawdziwymi osobami. Zjawisko to zalicza się
do mody przyszłości, w której skład wchodzą tzw.
infuencerzy-avatary (ang.  virtual influencer, virtual model,
avatar influencer)⁷. Pierwszy raz z takim zastosowaniem AI
mieliśmy do czynienia w związku z utworzeniem konta na
Instagramie blogerki Lil Miqueli, która choć mogłoby się
wydawać, że jest prawdziwą osobą, to jest ona wytworem
programu komputerowego⁸. Wirtualna influencerka skupia
wokół swojej osoby 3,1 mln obserwatorów, co daje
imponujące zasięgi, a to z kolei przekłada się na intratne
współprace. Lil Miquela jest wytworem firmy Brud, która
przede wszystkim zajmuje się tworzeniem wirtualnych
influencerów⁹. Jest to bardzo lukratywna inwestycja dla 

 Lil   Miquela  – wirtualna  influencerka

 �r�dło:  zrzut ekranu zdjęcia Lil Miqueli na Instagramie,
https://www.instagram.com/lilmiquela/, dostęp: 09.01.2022.

W związku z rosnącą konsumpcją, dużymi oczekiwaniami
wobec marek modowych oraz ciągłą dostępnością coraz to
nowszych produktów, świat fashion sięgnął po nowe
rozwiązania, żeby poczynić krok naprzód i dostosować się
do nowoczesnych realiów. Świat fashion jest lukratywnym
rynkiem, który generuje swoje zyski poprzez tworzenie
trendów i podążanie za modą. W związku z tym wkroczył
odważnie do świata  AI,  aby  ulepszyć wiele swoich działań  
oraz  móc rozwijać się coraz bardziej  przy jej użyciu.

Wpływ sztucznej inteligencji naWpływ sztucznej inteligencji naWpływ sztucznej inteligencji na
zoptymalizowanie pracy w branży modowejzoptymalizowanie pracy w branży modowejzoptymalizowanie pracy w branży modowej   

⁶ Ibidem.
⁷ Te influencerki są…robotami! Jak sztuczna inteligencja zmienia świat mody?, https://www.vitkac.com/pl/blog/te-inflencerki-sa-robotami-jak-sztuczna-
inteligencja-zmienia-swiat-mody?fbclid=IwAR2SqYsex-7geV8T_GOXtRZ96w1afwgs2ZWjBQea53mTRY7RRpPsm8z_img, dostęp: 20.12.2021.
⁸ Ibidem.
⁹ Lil Miquela ma 19 lat i nie istnieje. Zarabia kilkanaście milionów dolarów rocznie (29.07.2021), https://www.dobreprogramy.pl/lil-miquela-ma-19-lat-i-
nie-istnieje-zarabia-kilkanascie-milionow-dolarow-rocznie,6666517773257600a, dostęp: 20.12.2021. 10



 Zaczęto stosować pewne
rozwiązania, które pozwoliły
zautomatyzować i wspierać część
procesów, dzięki czemu można
było zredukować czas całego
cyklu działania¹⁰.

Chodzi tu m.in. o spersonalizowaną komunikację online,
projektowanie nowych kolekcji, sesje zdjęciowe oraz retusz
zdjęć. Zespół badaczy Lab126 z firmy Amazon stworzył
sztuczną inteligencję – projektanta, który działał za pomocą
wcześniej wspomnianych GAN’ów, gdzie algorytm uczył
się stylu, bazując na zdjęciach modowych i był w stanie
wygenerować nowe produkty o określonym stylu.
  Innym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest retusz
zdjęć. Firma NVIDIA wprowadziła rozwiązanie, w którym
sztuczna inteligencja może być używana do automatycznego
retuszu zdjęć. Rozwiązanie to w dłuższej perspektywie
może zastąpić grafików komputerowych pracujących nad
sesjami zdjęciowymi oraz skrócić czas obróbki zdjęć nawet
do kilku sekund¹¹.
  Kolejnym innowacyjnym zastosowaniem firmy NVIDIA
jest zamiana tekstu w zdjęcia. Algorytm GauGAN2 w czasie
rzeczywistym może generować zdjęcia na podstawie kilku
słów. Algorytm ten działa na zasadzie uczenia
maszynowego, gdzie posiada dostęp do obszernej bazy
obrazów¹². Wówczas przetwarza on tekst bądź słowa
wypowiedziane w języku angielskim a następnie generuje
obraz.   

Obraz wygenerowany dla frazy „A peaceful lake surrounded by tall
trees in a foggy day” [„spokojne jezioro otoczone wysokimi

drzewami w mglisty dzie�”]. 

�r�dło: M. Połowianiuk, Nie trzeba fotografa, Nvidia GauGAN2 tworzy
zdjęcia z tekstowych opis�w (23.11.2021),

https://spidersweb.pl/2021/11/nvidia-gaugan2-tworzy-zdjecia-z-tekstu-
sztuczna-inteligencja.html, dostęp: 29.12.2021.

układać się w określone wzory oraz, co najważniejsze,
dostosowywać się do otoczenia¹⁴. Fenomenem jest to, że
niektóre modele ubrań mogą zmienić kształt pod wpływem
tego, że ktoś na nie patrzy.  
  Inteligentne ubrania wykorzystywane są również przez
duże firmy. Przykładem jest jeansowa kurtka stworzona
przez firmę Levi’s we współpracy z firmą Google. Tkanina
ta wyróżnia się tym, że potrafi dostosować się do nastroju.
Jest w stanie m.in rozpoznawać gesty za pomocą
wmontowanych czujników¹⁵. Kurtka miała być początkowo
produktem modelowym, lecz wzbudziła ogromne
zainteresowanie, dlatego też trafiła do sprzedaży. Tak samo
rewolucyjnym produktem są spodnie do jogi Wearable X,
które za pomocą wbudowanych czujników wibrują, gdy
dana osoba źle wykonuje daną pozycję podczas ćwiczeń¹⁶.
Firmy te zapowiadają, że w przyszłości inteligentne tkaniny
będą jeszcze lepiej dostosowywać się do nastroju czy
otoczenia.   

Moda przyszło�ci, czyliModa przyszło�ci, czyliModa przyszło�ci, czyli   
o inteligentnych ubraniacho inteligentnych ubraniacho inteligentnych ubraniach      
W temacie mody przyszłości nie można również pominąć
kwestii dotyczącej tzw. inteligentnych ubrań. Ying Gao jest
montrealską projektantką, która stworzyła kolekcję
inteligentnych ubrań z silikonu, szkła i organzy, które
potrafią zmienić formę czy kolor pod wpływem czynników
zewnętrznych tj. światła bądź dźwięku¹³. Ubrania te są
wzbogacone o specjalne elektroniczne moduły, które dzięki
temu zastosowaniu pozwalają tkaniom zmienić kolor, 

¹⁰ T. Zawrzykraj, Sztuczna inteligencja w świecie mody. Czy marki będą jeszcze potrzebowały grafików? (31.07.2018), https://fashionbiznes.pl/sztuczna-inteligencja-w-
swiecie-mody-czy-marki-beda-jeszcze-potrzebowaly-grafikow/?fbclid=IwAR1KNu5lBsX3vG_c-G1mz6LyecEphqljdWS5Re96g0xc8zIeo_bZ-rxXYpw, dostęp: 20.12.2021.
¹¹ Ibidem.
¹² M. Połowianiuk, Nie trzeba fotografa, Nvidia GauGAN2 tworzy zdjęcia z tekstowych opisów (23.11.2021), https://spidersweb.pl/2021/11/nvidia-gaugan2-tworzy-zdjecia-z-
tekstu-sztuczna-inteligencja.html, dostęp: 20.12.2021.
¹³ Moda przyszłości: inteligentne ubrania, sztuczna inteligencja zamiast stylistów i… (10.08.2020), http://blog.ozonee.pl/moda-przyszlosci-inteligentne-ubrania-sztuczna-
inteligencja-zamiast-stylistow-i/?fbclid=IwAR0WuIsVSf5EWKXwA7sjSHklWGjbwKEtEb_jIHym_MRHYpxBrUN2oNYKJn0, dostęp: 26.12.2021.
¹⁴ Ibidem.
¹⁵ Levi’s i Google wprowadzają na rynek inteligentną kurtkę (06.10.2019), https://cyfrowa.rp.pl/gadzety/art18257261-levi-s-i-google-wprowadzaja-na-rynek-inteligentna-
kurtke, dostęp: 26.12.2021.
¹⁶ K. Becker, Technologia zmienia modę (07.03.2021), https://www.vogue.pl/a/nowoczesne-technologie-ktore-zmieniaja-branze-mody, dostęp: 26.12.2021. 11



Inteligentne lustro

Lustereczko powiedz przecie, co leży na mnie najlepiej w
świecie? Dzisiaj nie musi to być już tylko pytanie
retoryczne. Dzięki AI lustro może odpowiedzieć na to
pytanie. Jedną z firm, która stworzyła takie lustro, jest firma
Samsung. Inteligentne lustro dobiera dla każdego
indywidualnie odpowiedni strój na konkretne okazje,
pomaga dobrać rozmiar oraz pokaże propozycje stylizacji,
które najlepiej pasowałyby danej osobie¹⁸. 

Magiczne lustroMagiczne lustroMagiczne lustro      

 Aktualnie każda dziedzina życia ulega profesjonalizacji
oraz unaukowieniu. Świat mody również chce być częścią
tej rewolucji, tym bardziej że może to nieść za sobą wiele
możliwości. Ciągły rozwój tych dziedzin wymaga wiele
pracy i kreatywnego myślenia. Dlatego ważnym elementem
jest odpowiednie zarządzanie swoją energią podczas snu.
Również w tym aspekcie AI może mieć w przyszłości
zastosowanie. Opisana wizja inteligentnej opaski
zaprezentowana przez Aleksandrę Przegalińską w
wywiadzie z Pawłem Oksanowiczem w przyszłości może
stać się rzeczywistością. Jej zastosowanie miałoby polegać
na tym, że dzięki swoim sensorom rejestrowałaby przebieg
naszego snu i decydowałaby o tym, jaka pora i forma
przebudzenia byłaby dla nas najlepsza¹⁷. Gadżet ten oprócz
tego, że byłby przydatny pod względem zdrowotnym,
wniósłby jeszcze aspekt modowy z racji tego, że stanowiłby
dodatek do naszego outfitu.  

�r�dło: M. Ingvar, What is a Smart Mirror? What can it do for us? (28.10.2017), 
https://medium.com/@Mauricio.Ingvar/what-is-a-smart-mirror-what-can-it-do-for-us-d2b762fc6878, dostęp: 25.12.2021. 

Próbkę możliwości „lustra przyszłości” możemy zobaczyć
w Polsce. W sklepie Nike w Galerii Wroclavia we
Wrocławiu zostało zainstalowane lustro firmy Abyss Glass,
które w przymierzalni może doradzić klientom w kwestii
doboru odpowiedniego stroju¹⁹. 
 Bez wątpienia AI rewolucjonizuje świat mody.
Nowoczesne technologie zmieniają sposób myślenia oraz
metodykę pracy osób zaangażowanych w tworzenie trendów
modowych na wielu szczeblach. Można z pewnością
stwierdzić, że sztuczna inteligencja jest przyszłością mody,
biorąc pod uwagę jak dużo rozwiązań już na ten moment
przyniosło profity markom i ludziom związanym z modą.
Dodając do tego fakt, że sztuczna inteligencja jest obecnie
stale rozwijana, na przestrzeni następnych kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat, projekty, które dzisiaj są zaledwie
prototypami, staną się nieodzownym elementem
nowoczesnego świata mody.  

¹⁷ A. Przegalińska, P. Oksanowicz, Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020, s. 11-12. 
¹⁸ Interesting Engineering, This smart mirror scans your body to show you how your clothes will look on you (20.01.2020),
https://www.youtube.com/watch?v=VvsTACTnF9E, dostęp: 26.12.2021. 
¹⁹ Interaktywne lustro w sklepie Nike we Wrocławiu doradza, jak się ubrać, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/interaktywne-lustro-w-sklepie-
nike-we-wroclawiu-doradza-jak-sie-ubrac, dostęp: 26.12.2021. 12
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Czym jest UX?Czym jest UX?

kącik technologiczny

  Doświadczanie, czyli „doznawanie czegoś”¹ towarzyszy
nam na co dzień. Pozytywnymi doświadczeniami
użytkowania może być na przykład: przeglądanie
czytelnego rozkładu jazdy, bezproblemowe otwieranie
drzwi za pomocą dobrze wyprofilowanej klamki, czy też
wyjmowanie przedmiotów z komody zawierającej
logicznie zaimplementowane przegródki. Negatywne
doświadczenia odczuwamy w takich sytuacjach jak:
siedzenie na niewygodnym fotelu, noszenie swetra z
materiału wywołującego drażliwość skóry albo
nalewanie wody do szklanki z fantazyjnie
zaprojektowanego czajnika, gdzie chęć wypuszczenia
pięknego i zadziwiającego produktu zaprzepaściła jego
użyteczność². Obecnie mamy dostęp do nowoczesnych
technologii, dlatego warto dowiedzieć się, czym jest
doświadczanie użytkowania w przestrzeni cyfrowej. Za
aplikacjami mobilnymi i serwisami internetowymi, z
którymi mamy współcześnie styczność stoją osoby
pracujące w różnych specjalnościach. Jednym z nich jest
UX Designer/ka.

Skąd się wzięło pojęcie UX i jakichSkąd się wzięło pojęcie UX i jakich
obowiązk�w w tym zawodzie można sięobowiązk�w w tym zawodzie można się

spodziewa�?spodziewa�?

i zarządzania etc.) zwanej „interakcją człowiek-
komputer”. 
    Sam termin „User Experience” został wprowadzony
na bazie wspomnianej wcześniej nauki w kolejnej
dekadzie, w 1995 roku, przez kognitywistę Donalda
Normana i zakładał doświadczenie między człowiekiem
a systemem, które wykraczało poza „ludzki interfejs”
czy „użyteczność”. Według Normana, współautora
książki „User Centered System Design: New
Perspectives on Human-computer Interaction”,
największym błędem jest traktowanie UX jako
zaprojektowanego produktu (np. interfejsu aplikacji), a
nie całego systemu⁵. Jak można rozumieć ten postulat?
Do powstania danego produktu wymagany jest złożony
proces składający się np. z takich etapów jak:
   zebranie informacji o planowanym produkcie, jego
użytkownikach i celach;
      analiza wymagań użytkowników;
      projektowanie rozwiązania;
      ewaluacja (testy użytecznościowe);
      stworzenie finalnego projektu funkcjonalności.
Przy czym podczas ewaluacji dochodzi do uzgodnienia,
czy rozwiązanie może zostać wdrożone, czy też
powrócić na wcześniejszy etap projektowania⁶. Dobrze
przemyślany projekt cechuje się intuicyjnością i tym, że
niektóre aspekty poprawnego działania są dla nas
niewidoczne, a wzmacniają poczucie satysfakcji z
korzystania z usługi lub produktu. Gdy jakaś witryna
internetowa posiada wyszukiwarkę i wprowadzimy do
niej hasło, wyświetli nam ona wyniki. Użytkownicy 

    UX [User Experience] oznacza „spostrzeżenia i
reakcje użytkownika, które wynikają z użytkowania i/lub
przewidywanego użycia systemu, produktu lub usługi”³.
Początków powstawania tego pojęcia można dopatrywać
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z
rozpowszechnianiem komputerów osobistych w domach
oraz biurach⁴. Fraza została sformułowana jako gałąź
multidyscyplinarnej dziedziny (czerpiącej z
przetwarzania danych, psychologii, socjologii, biznesu 

1)1)

2)2)
3)3)
4)4)
5)5)

¹ Doświadczenie, sjp.pwn.pl/szukaj/doświadczenie.html, dostęp: 24.12.2021. 
² A.Bussa, How can we relate UX to our daily life?, uxplanet.org/how-can-we-relate-ux-to-our-daily-life-ade704ad31a3, dostęp: 22.01.2022.
³ ISO 9241-210:2019(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems, iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-
2:v1:en, dostęp: 28.12.2021.
⁴ Human-Computer Interaction (HCI), interaction-design.org/literature/topics/human-computer-interaction, dostęp: 28.12.2021. 
⁵ A. Berni, Y. Borgianni, From the definition of User Experience to a framework to clasify its applications in design, International Conference on Engineering Design: ICED
2021 (16.08–20.08.2021),
researchgate.net/publication/353687271_FROM_THE_DEFINITION_OF_USER_EXPERIENCE_TO_A_FRAMEWORK_TO_CLASSIFY_ITS_APPLICATIONS_IN_DE
SIGN, dostęp: 28.12.2021. 
⁶ M. Mlodkowski, D. Walczak, P. Jankowski, Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu
wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Roczniki Geomatyki 14(5(75)):597–608 (12.2016),
researchgate.net/publication/312627003_Projektowanie_zorientowane_na_uzytkownika_oraz_metody_zwinnego_programowania_w_procesie_tworzenia_geoportalu_wspier
ajacego_partycypacje_spoleczna_w_planowaniu_przestrzennym, dostęp: 22.01.2022. 13



mogą odnieść wrażenie, że zostały one wygenerowane
automatycznie, w rzeczywistości to człowiek ręcznie
zajął się skonfigurowaniem wyszukiwarki⁷. 
     Przytoczone dziedziny dotyczą w dużej mierze branży
projektowej i mają wpływ na jej rozwój. Koncepcja
UCD [User-centered design] polega na
podporządkowaniu działań potrzebom odbiorców.
Odnosi się do podejścia akademickiego tzn. badań
empirycznych, których wyniki pozwalają zrozumieć
procesy i zjawiska zachodzące w działaniach
podejmowanych przez użytkowników. UX Design to
branża skupiająca się na tworzeniu użytecznych
produktów i usług cyfrowych. Warto przywołać definicję
użyteczności sformułowaną w 1998 roku przez ISO jako
standard 9241-11. Jest to: „Stopień, w jakim produkt
może być używany przez określonych użytkowników do
osiągnięcia określonych celów ze skutecznością,
wydajnością i satysfakcją w określonym kontekście
użytkowania”⁸.

Makietowanie wykorzystywane podczas projektowania wraże� użytkownika  

�r�dło: unsplash.com

⁷ L. Rosenfeld, P. Morville, J. Arango, Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, Helion, wyd. 4, Gliwice 2017.
⁸ N. Bevan, J. Carter, S. Harker, ISO 9241-11 Revised: What Have We Learnt About Usability Since 1998?, Lecture Notes in Computer Science
(21.07.2015), link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20901-2_13, dostęp: 28.12.2021. 
⁹ M. Philips, The 10 UX Deliverables Top Designers Use, toptal.com/designers/ux/10-common-ux-deliverables, dostęp: 28.12.2021.
¹⁰ I. Mościchowska, J. Rutkowska, T. Skórski, UX i Product Design w Polsce 2021, raportux.pl/Raport-UX-2021.pdf, dostęp: 28.12.2021.

   UX Designer/ka może być osobą odpowiedzialną za
kreowanie: persony, architektury informacji witryny,
audytu użyteczności, analizy konkurencji, diagramu
przepływu użytkownika (ang. user flow), mapy
historyjek użytkownika (ang. user story map), mapy
doświadczeń (ang. experience map), ścieżki użytkownika
(ang. user journey), makiet, protytypów (lo-fi lub hi-fi)
itd⁹. Co ważne, istnieją obszary, w których można się
wyspecjalizować na swojej UXowej drodze. Są nimi na
przykład: UX Research, UX Writing, User Interface
Design, Product Design.  
   Z roku na rok występuje coraz większy popyt i podaż
na stanowiska związane z UXem i łatwiej znaleźć
materiały edukacyjne w tej tematyce. Tegoroczny raport
z badań pod nazwą „UX i Product Design w Polsce
2021”¹⁰ dostępny pod linkiem raportux.pl szczegółowo
przedstawia detale pracy w branży, dzięki której można
stać się częścią świata IT. 
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Małoletni, młodociany, nieletni - czy prawoMałoletni, młodociany, nieletni - czy prawoMałoletni, młodociany, nieletni - czy prawo
dostrzega r�żnicę w tych terminach?dostrzega r�żnicę w tych terminach?dostrzega r�żnicę w tych terminach?

 Często w języku potocznym używamy synonimów,
aby słowo o pewnym znaczeniu zastąpić innym,
podobnym. Czy jednak możemy zdecydować się na
takie rozwiązanie w języku prawnym? Małoletni,
młodociany i nieletni. Na pierwszy rzut oka
oznaczają to samo – młodą osobę. Czy jednak
faktycznie nie dostrzega się między nimi żadnej
różnicy? Mimo pozornego podobieństwa, każde z
tych słów ma inne znaczenie.  
   Zacznijmy od terminu „nieletni”. Znajdziemy go
w art. 10 ustawy kodeks karny. Jest to osoba, która
w chwili popełnienia czynu zabronionego nie
ukończyła 17 lat¹. A zatem nie powinno się
zastępczo z terminem „nieletni” używać terminu
„niepełnoletni”, bowiem odnosi się to do osoby,
która nie ukończyła 18 roku życia. Mamy zatem rok
różnicy. W pewnym sensie możemy o osobie
nieletniej powiedzieć, że jest niepełnoletnia,
bowiem pojęcie nieletni niejako zawiera się w
pojęciu niepełnoletni, ale odwrotnie już nie.
Dlaczego jednak „w pewnym sensie”? Spójrzmy do
kodeksu cywilnego, który definiuje osobę
pełnoletnią:
Art. 10 § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat
osiemnaście.  
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje
pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia
małżeństwa².
   Zatem możemy tu dostrzec wyjątek. Pełnoletni to
nie tylko osoba, która ukończyła 18 lat, ale również
wyjątkowo kobieta, która ukończyła lat 16 i wyszła
za mąż. Dlaczego jednak tylko kobieta? Zostało to
uregulowane w art. 10 §1 ustawy Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, który wprost wskazuje, iż nie może
zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych
lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd 

opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa
kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z
okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie
zgodne z dobrem założonej rodziny³.
   Ten sam artykuł daje nam również wskazówkę co
do interpretacji terminu małoletni. Według kodeksu
cywilnego jest to osoba, która nie ukończyła 18
roku życia. 
  Kim jest więc młodociany? Czy jego zakres
znaczeniowy zawiera się w pojęciu niepełnoletni
lub małoletni? Nic bardziej mylnego. To pojęcie
znajduje swoje zastosowanie w prawie karnym oraz
prawie pracy. Według art. 115 §10 ustawy kodeks
karny młodociany to sprawca, który w chwili
popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat
i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Z
kolei, z art. 190 §1 ustawy kodeks pracy wynika, iż
młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba,
która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat⁴.
   Zatem młodociany według kodeksu karnego jest
pełnoletni, ale według kodeksu pracy już nie. :)
   Możemy to zobrazować na przykładzie: Monika
Kowalska, mężatka lat 16, sprawczyni przestępstwa
jest pełnoletnia (przez małżeństwo) i jednocześnie
nieletnia (jako sprawczyni przestępstwa poniżej 17
roku życia) jednocześnie.  
 Stosując przepisy prawa, powinniśmy unikać
używania synonimów. Wiele wyrażeń, na pierwszy
rzut oka bardzo podobnych, może posiadać zupełnie
różne znaczenia. Dlatego, gdy decydujemy się na
użycie jednego z nich, warto mieć to na uwadze.  

¹ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 2021 r. poz. 2345.
² Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.
³ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2020 r. poz. 1359.
⁴ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.
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Najdziwniejsze

przepisy prawne

�wiata

kącik administracyjny
   Z roku na rok regulacji prawnych przybywa.
Niektóre z nich powstają niewątpliwie słusznie,
ale istnieje niemały procent, wywołujący
mieszane, a nawet skrajne uczucia. Skupmy się
na tych najbardziej zaskakujących. 
   W Michigan, do grudnia 2015 roku istniała ustawa,
która przewidywała, że „każda osoba, która użyje
jakiegokolwiek nieprzyzwoitego, niemoralnego,
obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka w
obecności lub słuchaniu jakiejkolwiek kobiety lub
dziecka, będzie winna wykroczenia”¹. Regulacja ta
została potraktowana przez wiele osób jako
kontrowersyjna oraz ograniczająca wolność słowa,
dlatego została ostatecznie uchylona. Nie był to jedyny
stan kryminalizujący wulgaryzmy².

¹ 2006 Michigan Compiled Laws - Mich. Comp. Laws § 750.337 Women and children; improper language in presence,
https://law.justia.com/codes/michigan/2006/mcl-chap750/mcl-750-337.html, dostęp: 9.01.2022. 
² D. L. Hudson Jr., Profanity (08.2017), https://mtsu.edu/first-
amendment/article/1143/profanity#:~:text=The%20statute%20provides%3A%20%E2%80%9CIf%20any%20person%20shall%2C%20on,shall%20be%20g
uilty%20of%20a%20Class%203%20misdemeanor.%E2%80%9D, dostęp: 4.01.2022.
³ J. Ilacqua, Sasquatch and the Law: The Implications of Bigfoot Preservation Laws in Washington 
State, https://scholarworks.umb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=ghc, dostęp: 4.01.2022. 
⁴ Ibidem.
⁵ Bailey&Galyen Attorneys at law, Common Law Marriage in Texas, https://www.thetexasattorney.com/2017/08/27/common-law-marriage-in-texas/,
dostęp: 4.01.2022. 
⁶ A Statute forbidding Bearing of Armour (1313), Acts of the English Parliament, https://www.legislation.gov.uk/aep/Edw2/7/0/section/wrapper1, dostęp:
9.01.2022.
⁷ M. Klimowicz, Absurdalne prawo - najdziwniejsze przepisy prawne świata (8.03.2019), https://kruczek.pl/absurdalne-przepisy/, dostęp: 16.12.2021.
⁸ S. Andrews, These 10 British Laws are Almost Too Weird (and Detailed) to be True (2.04.2019), https://www.thevintagenews.com/2019/04/02/weird-
british-law, dostęp: 4.01.2022.

   Kolejna ciekawa regulacja prawna wywodzi się ze
stanu Waszyngton. Wierzy się tam, że potwór
powszechnie znany jako Wielka Stopa istnieje, a co
więcej nikt nie może go zabić. Ponadto, uznano go za
gatunek zagrożony, więc takie zachowanie ma być
karane wysoką karą grzywny do 100 000 $ lub do 10
lat pozbawienia wolności³. Mimo że takie regulacje
mogą wydawać się zbędne, to idealne wpasowują się
w dziką naturę stanu Waszyngton, tworząc
niewątpliwie reklamę i symbol tego miejsca. Warto też
zwrócić uwagę na fakt, że zarządzenie okręgu
Skamania nr 6901 i uchwała hrabstwa Whatcom nr
92043 chronią nie tylko mitycznego potwora, ale
przede wszystkim niewinnych ludzi, którzy z większej
odległości mogą zostać pomyleni z Wielką Stopą⁴.
   W Teksasie występuje praktyka zgodna z prawem
zwyczajowym. Jeśli para spełni określone warunki,
jest traktowana jak tradycyjne, formalne małżeństwo.
Chcąc zakończyć związek, toczą sprawę rozwodową
oraz dzielą swój majątek i długi, nie posiadając licencji
małżeńskiej, ceremonii, czy też aktu małżeństwa. Od
osób wymagane są: wspólne zamieszkiwanie i
utrzymywanie gospodarstwa domowego⁵. 

 Z kolei w Wielkiej Brytanii stosowany jest całkowity
zakaz wejścia do Parlamentu w rycerskiej zbroi.
Ustawa została uchwalona już 1313 roku przez króla
Edwarda II w związku z obroną przed natarciem
uzbrojonych rycerzy. Mimo że przez długi okres żaden
przestępca nie został złapany, to przepis nadal
obowiązuje⁶.
   Co więcej, mówiono, że w tym kraju zabronione jest  
również przyklejanie znaczków pocztowych do góry
nogami. Łączy się to bezpośrednio z brakiem szacunku
dla Królowej Elżbiety II⁷.
   Wielu twierdziło, że fakt ten można powiązać z
Ustawą o zdradzie z 1848 roku, jednak jest to tylko
mit prawny. Taki czyn może być potraktowany za
obraźliwy, ale nie jest przestępstwem⁸. Wspomniana
ustawa dotyczy osoby planującej pozbawić Królową
korony, odebrać jej życie, wszcząć przeciw niej wojnę,
czy też nakłaniającej jakiegokolwiek cudzoziemca do
inwazji na Wielką Brytanię. Takie zachowanie będzie
skutkowało skazaniem przez sąd na transport poza
morze na okres jej naturalnego życia lub na okres 
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nie krótszy niż 7 lat, lub na pozbawienie wolności do 2
lat z obowiązkiem wykonywania ciężkiej pracy lub
bez⁹. W Chinach do 2015 roku można było spotkać się
z polityką jednego dziecka. Co to oznacza? Władze
kraju chcąc doprowadzić do zmniejszenia się populacji,
po tym, jak wzrosła do 969 milionów w 1980 roku z
około 540 milionów w 1949 roku, zdecydowały się na
wprowadzenie prawa nakładającego bardzo duży
podatek na rodziny posiadające więcej niż jedno
dziecko. Doprowadziło to do porzucania dzieci i
licznych aborcji¹⁰. 
   Miało miejsce wiele debat na temat kontrowersyjnej
polityki chińskiej naruszającej w ten sposób prawa
człowieka. Od stycznia 2016 roku legalne było
posiadanie dwójki dzieci, a obecnie, od maja 2021 roku
limit wynosi trójkę potomków. Spowodowane jest to
dużym spadkiem dzietności i brakiem stabilnej
populacji¹¹. 
   Przepisy prawne nierzadko budzą kontrowersje i bunt
wśród ludzi. Nie ma się co dziwić, jednak każda
regulacja jest zakorzeniona w tradycji, kulturze czy

polityce, a co za tym idzie - ma swój powód oraz cel.
Podczas badań do tego artykułu natknęłam się na wiele
mitów i fake’ów, jak na przykład wymowa nazwy
stanu Arkansas. Nieporozumienie najwyraźniej
wynikło z błędnego odczytania przepisu Kodeksu.
Rzeczywiście odnosi się do poprawnego wymawiania,
ale tylko z powodu francuskiej pisowni, przy której
forma również powinna pozostać francuska. Oznacza
to, że wyraz powinien być akcentowany na pierwszą i
ostatnią sylabę. Warto o tym pamiętać, ponieważ
obywatele (zwłaszcza starsi) zwracają na to uwagę,
jednak nie jest to czyn karalny¹². Wysuwa się wobec
tego wniosek, że ważna jest weryfikacja źródeł
internetowych, ponieważ nie wszystkie informacje są
w pełni prawdziwe. W świecie dezinformacji, jedynie
podwójna lub potrójna weryfikacja, a przede
wszystkim dotarcie do oryginalnych źródeł jest dla nas
gwarancją, że nie przykładamy się do dalszego
szerzenia nierzetelnych lub nieprawdziwych
informacji, bez względu jak atrakcyjnie one brzmią.

⁹ Treason Felony Act 1848, UK Public General Acts, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/11-12/12/section/III/enacted, dostęp: 9.01.2022.
¹⁰ TOPDYCHA, TOP10: Absurdalne prawa z całego świata, Świat, http://www.topdycha.pl/absurdalne-prawa-z-calego-swiata/, dostęp: 16.12.2021.
¹¹ China Macro Economy, China’s one-child policy: what was it and what impact did it have?, https://www.scmp.com/economy/china-
economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it, dostęp: 4.01.2022. 
¹² Is It Illegal To Mispronounce Arkansas While In Arkansas?, https://unrealfacts.com/illegal-mispronounce-arkansas-arkansas/, dostęp: 9.01.2022. 17
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https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it
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   Poniższy artykuł powstał na podstawie
rozmowy z Panią Klaudią Bułką, Asystentką
Zdrowienia i Konsultantką ds. studenckich
Uniwersytetu Pedagogicznego. Pani Klaudia
jest związana z naszą Uczelnią już od czasów
studenckich. Ukończyła studia na kierunku
„Biologia” i od tego czasu działa, niosąc pomoc
na naszej Uczelni m.in. poprzez Zespół
Wsparcia „Peer Support”, który jest
podjednostką Biura ds. Osób z
Niepełnosprawnością.

  Studenci, którzy korzystają ze wsparcia Zespołu „Peer
Support” podkreślają jego pozytywny wpływ na ich
życie. Nierzadko potrzebne jest uświadomienie, że
każdy problem można rozwiązać, a korzystanie z
pomocy jest naturalne i nie należy się tego wstydzić,
mimo że nadal bywa stygmatyzowane przez znaczną
część społeczeństwa. Każdy kryzys jest bazą
wyjściową do dalszego rozwoju, ale nie przepracowany
może stać się blokadą społeczną.
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    Pięć lat temu, na naszej Uczelni dostrzeżono
potrzebę poszerzenia działalności Biura ds. Osób z
Niepełnosprawnością. Zauważono, że warto pochylić
się nad sytuacją osób, które borykają się z pewnymi
trudnościami w swoim życiu, ale nie posiadają
orzeczenia o niepełnosprawności i nie mają miejsca na
uczelni, które mogłoby im pomóc. Dlatego powstał
Zespół Wsparcia „Peer Support”, który opiera się w
dużej mierze na wsparciu rówieśniczym. Na czym ono
polega? Wsparcie rówieśnicze polega na pomocy
udzielanej przez osoby, które same doświadczyły
kryzysu psychicznego i mogą podzielić się
doświadczeniem, pokazując innym możliwość
rozwiązania ich problemów. Ludzie, którzy
doświadczyli podobnych kryzysów, są w stanie
wytworzyć między sobą nić porozumienia, która łączy
i pomaga we wzajemnym zrozumieniu. Zespół
Wsparcia jest pomostem między osobą potrzebującą
pomocy a psychiatrą, psychologiem czy
psychoterapeutą. Jest niczym lekarz pierwszego
kontaktu, który skieruje nas na odpowiednie dalsze
badania. Właśnie w tym tkwi siła tej pomocy!

     Zespół Wsparcia pokazuje inne, niż to „tradycyjne”,
„systemowe” podejście do problemów psychicznych,
które polega na udzielaniu pomocy jedynie przez
psychologów i psychiatrów, pomijając osoby z
otoczenia, które mogą podzielić się doświadczeniem w
wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Mimo że może
to brzmieć banalnie, to najlepszą radą dla osób
borykających się z różnymi trudnościami, jest to, aby
nie bać się prosić o pomoc, nie bagatelizować swoich
problemów, powtarzając, że są one zbyt małe, by o tą
pomoc prosić. Nie ma przecież jednej skali, według
której możemy oceniać trudności i nasze troski, gdyż
każdy z nas ma wszak inny poziom wrażliwości i
odporności psychicznej. Zespół Wsparcia stara się
również tworzyć sieć wsparcia z zewnątrz,
współpracując z wykwalifikowanymi psychologami,
psychiatrami, którzy oferują pomoc, wtedy kiedy
Zespół Wsparcia nie może już dalej udzielać pomocy, z
racji ukończenia studiów, czy też ich przerwania z
różnych przyczyn przez osobę, która podlega wsparciu.
  Należy podkreślić, że pomoc jest całkowicie
bezpłatna i dostępna dla wszystkich studentów i
pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Często
barierą, która sprawia, że osoby nie zgłaszają się do
Zespołu Wsparcia „Peer Support”, jest obawa o brak
anonimowości i o to, że w pewnych sytuacjach będzie
konieczne przekazanie spraw innym instytucjom. Biuro
zapewnia jednak całkowitą anonimowość i o ile życiu
tej osoby nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo,
to rozmowa zostaje w obrębie pokoju, w którym się
odbywa.   



   Jak działa pomoc Zespołu Wsparcia w dobie
pandemii? Biuro udostępnia cały wachlarz możliwości,
więc rozmowy i udzielanie wsparcia odbywa się na
wszystkie możliwe sposoby. Ze wspomnianą
podjednostką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością,
można się zatem skontaktować telefonicznie, za
pomocą usługi Microsoft Teams, czy też osobiście
odwiedzając naszą Uczelnię. Od początku pandemii, na
naszym Uniwersytecie swoją działalność rozpoczęła
grupa wsparcia dla studentów, której spotkania
odbywają się co dwa tygodnie. Działalność jest
prowadzona poprzez platformę Teams. Zgłosić może
się każdy, kto uważa, że potrzebuje wsparcia.
Spotkania nie są zobowiązujące i można na nie
uczęszczać nieregularnie, wtedy kiedy odczuwa się
taką potrzebę. Aktualnie spotkania odbywają się w co
drugą środę, o godzinie 15.30. Osoby tworzące Zespół
Wsparcia „Peer Support” korzystają również i polecają
aplikację na telefony i stronę internetową o nazwie
mapawsparcia.pl, stworzoną przez Fundację
Człowiek. Jest to interaktywna mapa bezpłatnego
wsparcia dla doświadczających kryzysu psychicznego.
Platforma umożliwia znalezienie poradni, centrów
zdrowia psychicznego, asystentów zdrowienia czy też
lokalnych grup samopomocy.

   Wielu studentów nie wie o zakresie działalności, a
często nawet o istnieniu Zespołu Wsparcia „Peer
Support” na naszej Uczelni. Nie bójmy się prosić o
pomoc, nie bójmy się, że zostaniemy uznani za słabych
psychicznie, bo to jest właśnie wyraz siły i troski o
siebie. Jeżeli borykacie się z trudnością, czy też
kryzysem w Waszym życiu i szukacie pomocy, to
wystarczy, że napiszecie maila na jeden z adresów:
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wsparcie@up.krakow.pl

a na pewno zostanie ustalony odpowiedni dla Was
termin i forma spotkania. Nasze problemy i troski są
różne, tak jak różni jesteśmy my. To może brzmieć
trywialnie, ale pamiętajcie. Nie jesteście sami!

bon@up.krakow.pl
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Alina Krzak: Cześć, nazywam się Alina, jestem
studentką pierwszego roku administracji studiów
magisterskich i redaktorem gazetki studenckiej
„UPdate” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w
Krakowie. Tematem dzisiejszego wywiadu będzie
jedna z najbardziej cenionych służb wśród
społeczeństwa, czyli Straż Pożarna. Wynika to z
raportu badań ilościowych: „Straż Pożarna na tle
innych instytucji życia publicznego”, gdzie 91%
badanych udzieliło pozytywnej opinii na temat
funkcjonowania Straży Pożarnej¹. Jej działalność
przybliży naszym czytelnikom - w tym wywiadzie -
Piotr Kuziel. 

  Straż Pożarna to formacja zajmująca się prewencją,  walką
z pożarami oraz innymi zagrożeniami zdrowia i życia
ludzkiego, dobytku czy też środowiska naturalnego². Służba
ta niesie pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia, które może
dotknąć każdego człowieka. Jak wygląda praca zawodowego
strażaka? Kim jest ochotnik straży pożarnej? Czy są
działania ratownicze, które możemy podjąć sami przed
dotarciem na miejsce zdarzenia służb pożarniczych?
Zapraszam do inspirującego wywiadu z Piotrem Kuźlem -
Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie,
który jest również zawodowym strażakiem.  

Piotr Kuziel: Nazywam się Piotrek Kuziel, od urodzenia
mieszkam w Szczawie. Z zawodu jestem technikiem
pożarnictwa. Na co dzień pełnie służbę w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG) w
Limanowej, na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. 

A.K.: Czym różni się Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) od
Państwowej Straży Pożarnej (PSP)? 

P.K.: Zasadnicza różnica polega na tym, że OSP jest
stowarzyszeniem. PSP już w nazwie zawiera słowo
„państwowa”, czyli jest służbą państwową, służbą zawodową.
Strażacy PSP mają status funkcjonariusza publicznego - pełnią
zawodowo funkcje na określonych stanowiskach służbowych.
Jeżeli są strażakami pełniącymi służbę w podziale bojowym,
czyli w JRG (jest to służba tzw. „liniowa”), to są to strażacy,
którzy zajmują się na co dzień prowadzeniem działań
ratowniczo - gaśniczych. Istnieją również inne komórki, które
funkcjonują w PSP  w ramach Komend Powiatowych lub
Miejskich, takie jak: prewencja, kwatermistrzostwo, logistyka,

ponieważ do funkcjonowania samej jednostki ratowniczo-
gaśniczej potrzebne jest poważne zaplecze. Konieczne jest
zabezpieczenie w umundurowanie, sprzęt ratowniczy, środki
gaśnicze itd. Strażacy JRG, którzy na co dzień wyjeżdżają do
zdarzeń, nie zajmują się tym. Ich zadaniem jest niesienie
pomocy, działania ratownicze oraz szkolenie. 

A.K.: Jak długo jesteś w OSP, a jak długo w PSP? 

P.K.: W OSP 32 lata, natomiast w PSP służbę pełnię od 21 lat. 

A.K.: Co skłoniło Cię do podjęcia decyzji o wstąpieniu w
szeregi straży pożarnej? Jak to się zaczęło? 

P.K.: Jeżeli chodzi o OSP to w zasadzie można powiedzieć, że
był to przypadek. Była to bardziej kwestia sportu niż samej
straży pożarnej, ponieważ wtedy, kiedy zaczynałem swoją
przygodę ze strażą, czyli ponad 30 lat temu to nasza jednostka
OSP Szczawa miała dosyć skromne wyposażenie. Moja
przygoda z OSP zaczęła się od zawodów sportowo-
pożarniczych. Gdy miałem niespełna 12 lat, brakowało jednej
osoby do składu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).
Wtedy na zawodach była jeszcze musztra. Można powiedzieć,
że zacząłem z „grubej rury”, bez żadnego doświadczenia
zostałem dowódcą drużyny, ponieważ potrzeba było człowieka,
który w krótkim czasie, jaki został do zawodów, nauczy się i
zapamięta wszystkie komendy, które trzeba wydawać drużynie.
W kolejnych zawodach, z racji dosyć dobrych prędkości
osiąganych w biegu, załapałem się na pierwszą linię gaśniczą.
Zawsze czekaliśmy na okres przygotowania do zawodów. Była
to jedna z rozrywek na terenie naszej miejscowości
przynajmniej dla tych, którzy wykazywali jakieś
zainteresowanie strażą pożarną. Wynikało to też z zupełnie
innego sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież. Po
ukończeniu 18 lat doszły czynniki typowo pożarnicze - pierwsze
szkolenie, kursy. 
  Jeżeli chodzi o wstąpienie w szeregi PSP, pierwsza próba
odbyła się w 1999 roku. Zdawałem wtedy egzaminy do Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (SA PSP) w Krakowie,
zabrakło mi „punktów” żeby się dostać. Kolejny rok, rok 2000,
kiedy to już z powodzeniem udało mi się zaliczyć wszystkie
niezbędne egzaminy i spełnić odpowiednie kryterium, które było
wymagane, był początkiem mojej służby w PSP. W tym roku
podjąłem też służbę kandydacką w SA PSP w Krakowie. W
2002 roku po ukończeniu SA PSP w Krakowie i uzyskaniu
promocji na stopień młodszego aspiranta podjąłem służbę w
JRG PSP w Limanowej na stanowisku starszego ratownika.

¹  Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Straż Pożarna na tle innych instytucji życia publicznego, Bezpośredni Wywiad Ankieterski (08.04.2010),
https://docplayer.pl/8996819-Straz-pozarna-na-tle-innych-instytucji-zycia-publicznego.html, dostęp: 09.01.2022. 
² Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 40A0. 20
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Kolejno pełniłem służbę na stanowiskach: specjalisty ratownika,
dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, a obecnie zastępcy dowódcy
zmiany. 

A.K.: Czy pamiętasz swoją pierwszą akcję, w której wziąłeś
udział? Jeśli tak, to co wtedy czułeś? 

P.K.: Jako ochotnik to mój pierwszy udział w akcji był jeszcze
przed ukończeniem szkolenia podstawowego. Przebrałem się w
ubranie specjalne, wskoczyłem na samochód i wyjechaliśmy. O
ile dobrze kojarzę, był to pożar budynku gospodarczego w
miejscowości Zasadne. Czułem ogromną adrenalinę, ale taką
pozytywną. Było też dużo stresu, nerwów, krzyki pozostałych
ratowników „Rzucaj!”, „Bierz!”. Natomiast w zawodowej
służbie moim pierwszym wyjazdem był wyjazd w Szkole
Aspirantów. Był to wyjazd samochodem z drabiną, ponieważ
wtedy pełniłem służbę na samochodzie ratownictwa
technicznego, ale to była tzw. ruchoma obsada - czyli w
zależności od potrzeb przesiadaliśmy się na inny samochód.
Adrenalina była bardzo duża, ze względu na mój pierwszy
wyjazd tak potężnym samochodem. Był to taki amerykański
wóz, który widziany jest często na filmach. Taka poważniejsza
akcja, którą zapamiętałem jako pierwszą, to pożar piwnicy w
bloku mieszkalnym w Nowej Hucie. 

A.K.: Jaką funkcję pełnisz w OSP? Z czym się to wiąże? 

P.K.: Obecnie pełnię funkcję Naczelnika OSP w Szczawie. Jest
to funkcja, z którą wiąże się nadzór nad grupą strażaków, która
uczestniczy w działaniach ratowniczych - czyli nad
wyszkoleniem, aktualnym badaniem, sprawnością sprzętu,
zapewnieniem sprzętu ratowniczego, organizacją ćwiczeń.
Według statutu, Naczelnik ma wiele uprawnień. Może karać i
wyróżniać strażaków, ale tutaj bardziej staramy się wyróżniać.
Ratownicy OSP Szczawa, którzy mnie znają, wiedzą, że „mina
Naczelnika” świadczy o tym, czy Naczelnik jest zadowolony np.
z porządku na garażu czy przeprowadzonej akcji. Kar
statutowych nie stosujemy, nie mamy w tego w praktyce.
Staramy się współpracować na poziomie koleżeńskim, każdy ma
jakiś wkład w rozwój i działalność jednostki. Każdy ze
strażaków stara się też realizować samego siebie, a ja staram się
im pomagać, na tyle, na ile mogę. 

A.K.: Jak zostać strażakiem zawodowym? 

P.K.: Jest kilka ścieżek jeżeli chodzi o „karierę” w zawodowej
straży pożarnej. Pierwszą z nich jest zdanie egzaminów i
podjęcie nauki w szkole aspirantów. W Polsce obecnie są 3 takie
szkoły: w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie. Po ukończonej
szkole uzyskuje się tytuł technika pożarnictwa i stopień
młodszego aspiranta. Kolejnym sposobem jest podjęcie studiów
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

�r�dło: opracowanie własne
Piotr Kuziel
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Są to studia na poziomie inżynierskim, trwające 3,5 roku.
Uzyskuje się tytuł inżyniera pożarnictwa i dostaje się promocję
na pierwszy stopień oficerski - czyli na stopień młodszego
kapitana. Trzecia ścieżka, dostępna dla każdego bez podjęcia
nauki w szkole, to nabór, który ogłaszany jest w danej
komendzie powiatowej czy miejskiej. Nabór na określone
stanowisko. Składa się wtedy wymagane dokumenty. Później
zostaje się skierowanym na szkolenie podstawowe, które
realizowane jest w Ośrodkach Szkolenia PSP na terenie Polski.
Praktyka jest urzeczywistniona w jednostce, do której zostało się
przyjętym. W każdym z tych trzech przypadków trzeba również
zdać testy sprawnościowe oraz wykonać odpowiednie badania
lekarskie. 

A.K.: Jak wygląda dzień w pracy zawodowego strażaka? 

P.K.: Służba rozpoczyna się ze zmianą służby, czyli z
odczytaniem rozkazu. W JRG Limanowa ta zmiana rozpoczyna
się o godzinie 7:30, ponieważ pełnimy służbę w systemie
trzyzmianowym, czyli 24-godzinnym.. Każda służba trwa 24
godziny z przerwą 48-godzinną. Ta zmiana służby, wbrew
pozorom, jest bardzo ważnym elementem podczas jej pełnienia.
Odbywa się wtedy przydzielenie funkcji w zastępie. W drugiej
części zmiany służby strażacy przekazują sobie sprzęt
sprawdzając jego kompletność na samochodach, a dokładniej
czy jest on na właściwym miejscu i czy prawidłowo działa.
Zmiana zmianie przekazuje uwagi dotyczące sprzętu. Ma to
decydujące znaczenie w przypadku wyjazdów ratowniczych.
Sprawny sprzęt jest niezbędny do prowadzenia działań
ratowniczych. Po sprawdzeniu kompletności sprzętu koledzy z
wcześniejszej zmiany udają się na przerwę, a aktualna zmiana
zajmuje się w dalszym ciągu sprawdzeniem sprzętu.
  Od godziny 9:00 do godziny 11:30 trwa szkolenie, którego
harmonogram rozpisany jest na miesiąc do przodu. Tematy
szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia
praktyczne, w których mieści się: przypomnienie wiadomości,
analiza naszych działań czy też innych jednostek. Odbywają się
również zajęcia z działań gaśniczych, kwalifikowanej pierwszej
pomocy, z obsługi sprzętu oraz z działań ratownictwa
wysokościowego. Ma to nam pomóc poprawić sprawność
działań. Bierzemy również udział w ćwiczeniach zewnętrznych
na obiektach. Zapoznajemy się ze specyficznymi miejscami na
terenie powiatu czy na terenie Limanowej, które mają za zadanie
ułatwić nam, w sytuacji zaistnienia zdarzeń na obiekcie,
prowadzenie działań ratowniczych. 
  W trakcie służby mamy również do posprzątania część obiektu
bądź wykonujemy prace naprawcze. Wszystko to jest zależne od
rejonu, który został nam przydzielony. Realizujemy również
szkolenie dla dzieci i młodzieży, w ramach sali edukacyjnej
„Ognik”, w tej chwili w troszeczkę mniejszym zakresie ze
względu na pandemię. Od godziny 17:00 mamy czas wolny, w
którym realizujemy zajęcia sportowe na sali gimnastycznej bądź
siłowni, na terenie naszej jednostki. W trakcie 24-godzinnej
służby mamy wyznaczone pory na posiłki zgodnie z
harmonogramem służby. O 22:00 jest cisza nocna, można udać
się na spoczynek. Oczywiście w każdej chwili wykonywane
czynności mogą zostać przerwane wyjazdem do działań
ratowniczych. 

A.K.: Co powinno cechować strażaka? 

P.K.: Myślę, że jest wiele cech, które chcielibyśmy żeby
cechowały przedstawicieli tej służby. Takim powszechnym
wyobrażeniem, również w opinii społeczeństwa, jest to, że
strażak powinien być sprawny fizycznie. Czyli liczy się dobra
kondycja, która pomaga niewątpliwie w działaniach. Ponadto
wytrwałość, cierpliwość i umiejętność pracy zespołowej. Żaden
ze strażaków nie prowadzi sam działań. To bardzo decydujący
czynnik, ponieważ zawsze do jakichkolwiek działań wchodzi
przynajmniej dwóch strażaków, czyli działają w tzw. rocie. Nie
wszystko od razu udaje nam się osiągnąć, są to cechy do
wypracowania. 

A.K.: Czy możesz opowiedzieć nam jaka była najtrudniejsza
akcja w jakiej brałeś udział? 

P.K.: Najtrudniejsze akcje dla mnie to te, w których są ofiary w
zdarzeniach, czy to w pożarach, czy wypadkach drogowych.
Jeżeli chodzi o tą trudność, to można by ją podzielić dwojako:
jest to trudność psychiczna, bo bywają akcje, które są
mniejszym obciążeniem fizycznym, wtedy kiedy nasze
zaangażowanie już nie może w niczym pomóc, i trudność
fizyczna, gdzie działania trwają kilka lub kilkanaście godzin.
Zapamiętam na pewno długo taką sytuację, w której zginął
mężczyzna. Nie podejmowaliśmy już w tym zdarzeniu żadnych
działań. Musieliśmy podjechać zastępem do domu rodzinnego,
zająć się rodziną i przekazać informacje. Natomiast akcje z
obciążeniem fizycznym i psychicznym, to kilka pożarów w
budynkach mieszkalnych, w których trzeba było ewakuować
osoby i niestety nie zawsze udało się je uratować. Tak że to
chyba były najtrudniejsze akcje. 

A.K.: W świecie bajek dla dzieci ukazuje się obraz strażaka
jako tego, który przybywa na ratunek kotka na drzewie. Czy
w swojej karierze wyjeżdżałeś do takich akcji? 

P.K.: Tak, to jest obrazek, który w bajkach głównie funkcjonuje:
drabina, strażak i kot na drzewie. Myślę, że w ciągu tych 21 lat
pełnienia służby w PSP, co najmniej kilkanaście razy osobiście
uczestniczyłem w zdarzeniach dotyczących zdejmowania kota z
drzewa. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę OSP, to na terenie
Szczawy wyjeżdżaliśmy 3-4 razy do „kotka na drzewie”.
Mogłoby się wydawać, że takie interwencje się tu nie zdarzają,
że dotyczy to bardziej miasta i innego podejścia, innej
wrażliwości. Natomiast nie jest to bajkowy opis, takie zdarzenia
jak najbardziej mają miejsce. 

A.K.: Jaki numer alarmowy należy wybrać, aby wezwać na
pomoc straż pożarną? 

P.K.: Obecnie numerem, który funkcjonuje, jest numer 112. Pod
tym numerem przyjmowane są zgłoszenia dotyczące
konieczności interwencji zarówno straży pożarnej, policji bądź
pogotowia ratunkowego. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze jest
przyzwyczajony i w świadomości ma utrwalony numer 998, to
ten numer można wybierać na swoim telefonie, ponieważ i tak
zostaniemy przekierowani, i usłyszymy zapowiedź operatora
numeru alarmowego 112. Ten numer 112 wystarczy zapamiętać
i jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło straży pożarnej to na pewno
zostanie przekazane do straży pożarnej. 
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A.K.: Jak często i czy w ogóle zdarza się, że akcja, do której
się udajecie, okazuje się fałszywym alarmem? 

P.K.: Alarmy fałszywe dzielimy na alarmy z monitoringu
pożarowego albo te, które już są zgłaszane indywidualnie, czyli
alarmy fałszywe w dobrej lub złej wierze. W statystykach straży
pożarnej alarmy fałszywe to około 10-15%. Największą część
powiadomień o niebezpieczeństwie stanowią zdarzenia z
monitoringu pożarowego, czyli alarmy z obiektów, w których
zainstalowany jest monitoring pożarowy. Często dochodzi do
błędów w tym systemie albo drobnych zdarzeń np. ktoś zapali
papierosa w pobliżu czujki bądź są prowadzone jakieś prace
remontowe, a czujki są niezabezpieczone. Nasze działania
skupiają się wtedy na sprawdzeniu obiektu i jeżeli nie
stwierdzamy zagrożenia, nie podejmujemy czynności
ratowniczych. Alarmy fałszywe zgłaszane indywidualnie to te,
kiedy zgłoszone zdarzenie jest niezgodne z prawdą, ponieważ po
dojeździe okazuje się, że ktoś widział łunę, a w rzeczywistości
było to światło, które się odbijało. Bądź ktoś widział ogień w
oknie, a było to słońce zachodzące na dużym przeszkleniu
szyby. Niestety zdarzają się też alarmy fałszywe, które są
zgłaszane w celach żartobliwych. 

A.K.: Czy traktujesz swoją pracę jako codzienną rutynę, czy
każda z akcji przynosi nowe emocje? 

P.K.: Trudno tu mówić o rutynie. Mówi się, że działamy
rutynowo, ale generalnie wbrew pozorom każde najmniejsze
nawet zdarzenia czy działania, różnią się od siebie, chociaż
wydają nam się takie same. Rutyna lubi zgubić. Są też
oczywiście procedury, które przy danego rodzaju zdarzeniach
musimy realizować. Rutyna nie powinna być głównym
wyznacznikiem naszych działań. 

A.K.: Co czujesz, kiedy słyszysz dźwięk syreny? 

P.K.: Jeżeli słyszę dźwięk syreny to rozumiem, że dotyczy to
konieczności podjęcia interwencji przez naszą jednostkę OSP.
Czuję zawsze jakiś niepokój. Zastanawiam się, co się dzieje, czy
nie dotyczy to kogoś bliskiego. Jeżeli jestem dostępny, to biegnę
do remizy i przygotowuję się do wyjazdu. Natomiast jeżeli
słyszę dźwięk syreny w swoim telefonie, a nie ma mnie w
miejscowości, to zastanawiam się czy będzie obsada, czy będzie
kierowca i dzwonię na stanowisko kierowania, aby upewnić się
czy naszej jednostce uda się wyjechać. 

A.K.: W jaki sposób należy postępować, kiedy w naszym
otoczeniu zauważymy pożar? Czy są działania, które
możemy podjąć samodzielnie, nie będąc strażakiem? 

P.K.: Zależy gdzie ten pożar powstanie, w jakim miejscu się
znajdujemy, gdy zauważymy pożar i czy dotoczy to obiektu,
pożaru traw czy np. samochodu. Znajdując się w obiekcie, w
którym powstał pożar, to w pierwszej kolejności powinniśmy
poinformować osoby będące w pomieszczeniu o zagrożeniu.
Jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim miejscu powstał
pożar, to ewentualnie możemy zamknąć drzwi do tego
pomieszczenia, upewniając się, że nikogo nie ma w środku.
Ograniczymy tym dostęp powietrza, który jest jednym z
głównych czynników rozwijającym pożar. Następnie dzwonimy
na numer alarmowy, przekazujemy wszystkie informacje oraz
odpowiadamy na pytania operatora numeru alarmowego. Jeżeli
jesteśmy w stanie bezpiecznie podjąć działania jako pierwsi na
miejscu zdarzenia i posiadamy podręczny sprzęt gaśniczy, w
postaci gaśnicy czy koca gaśniczego (w zależności od rodzaju
pożaru), to jak najbardziej możemy ich użyć. Oczywiście trzeba
też posiadać minimalną wiedzę przy ich użyciu, aby samemu nie
zrobić sobie krzywdy. Możemy ustawić się w bezpiecznym
miejscu, aby później być do dyspozycji służb, jeżeli chcemy
przekazać informacje, które mogą pomóc w prowadzeniu
działań. 

A.K.: Czy uszczęśliwia Cię to, co robisz? 

P.K.: Bardziej powiedziałbym tu o spełnieniu czy satysfakcji,
jeżeli uda się zrobić coś dobrego podczas akcji, pomóc komuś w
jakikolwiek sposób. Rzadko kiedy jestem zadowolony z działań.
Może w takim sensie, że zawsze myślę nad tym, co bym mógł
zrobić lepiej. Oczywiście zdarzyło się kilka razy wracać z akcji
spełnionym. Wtedy, kiedy wiedziałem, przynajmniej w moim
przekonaniu, że nie dało się nic więcej i nic lepiej zrobić, że
było idealnie. Chociaż nigdy pewnie nie jest idealnie, ale byłem
zadowolony z siebie czy z zespołu. Jeżeli to można nazwać
uszczęśliwianiem, to właśnie w tym zakresie. Czasami strażacy
muszą znieść negatywne zdania na swój temat podczas
prowadzonych działań. To też może wynika z reakcji osób,
którym udzielamy pomocy, które są zagrożone w danym
momencie, dla których jest to nowa, przykra sytuacja. Jednak
zdarzało się, że osoby, które były negatywnie nastawione do
naszych działań, ostatecznie dziękowały, ponieważ ochłonęły i
zdały sobie sprawę, że nasza pomoc przyniosła jakieś efekty. 

A.K.: Dziękuje za przybliżenie działalności OSP oraz PSP. Z
mojej strony życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów. :)

�r�dło: opracowanie własne
Piotr Kuziel
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