


W prasie, telewizji czy mediach elektronicznych 
próżno szukać rzetelnych wiadomości na temat 

szykowanej właśnie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyż-
szym. Tymczasem projekt przeszedł już uzgodnienia resor-
towe, został przyjęty przez rząd, a w najbliższym czasie na-
leży spodziewać się głosowania w Sejmie! To w dużej mierze 
od zapisów tej ustawy zależeć będzie przyszłość oraz kształt 
nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To właśnie dlatego to 
zagadnienie wybraliśmy tematem tego numeru „!CEntrum”.

Wewnątrz czekają jednak nie mniej interesują-
ce artykuły. Zachęcam do przeczytania co to system 
e-Call, jak z pasją podróżować po Europie rowerem 
oraz do zapoznania się z kolejną część cyklu „Na-
przeciw karierze”. Jak zwykle przygotowaliśmy tak-
że szereg ciekawych recenzji. Zapraszam do lektury!

Adam Leśniewicz
***

Solidarność z Braćmi

Z racji ostatnich wydarzeń nie potrafimy nie 
wyrazić w ten symboliczny sposób na-

szej solidarności z Ukrainą. Ukrainą zawsze nam bli-
ską, Ukrainą, której poświęciliśmy szereg artykułów 
i analiz przyglądając się zachodzącym tam przemianom 
oraz jej drodze do Unii Europejskiej. Nie zapomnimy o Was! 
Patrząc z przerażeniem na rozlew krwi i dynamikę zda-
rzeń, podziwiając hart ducha i dojrzałość ukraińskich 
obywateli, łączymy się w żalu i smutku z rodzinami ofiar 
i rannych z Kijowa oraz wszystkich ukraińskich miast. 
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Czasopismo

“!CEntrum Europa Świat”
zostało wydane dzięki dotacji finansowej

Centrum Europejskiego UW
oraz Zarządu Samorządu Studentów UW.
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Komisja Europejska jest na drodze do 
ustanowienia od 2015 roku obowiąz-

kowego systemu eCall, który pozwoli 
na błyskawiczną reakcję w razie wy-
padków samochodowych. Dzięki temu 
systemowi w Europie będzie możliwe 
uniknięcie śmierci około 2,500 ofiar wy-
padków rocznie. ECall mimo całej swojej 
świetności niesie za sobą wiele wyzwań 
dla konsumentów – czy zostaną one za-
uważone i odpowiednio zaadresowane 
zależy teraz w dużej mierze od Komisji 
Europejskiej i następnie samych państw 
członkowskich UE.

W razie wypadku zamontowany w sa-
mochodzie system eCall automatycznie, 
dzięki zamocowanym czujnikom i za po-
mocą telefonii komórkowej, skontaktuje 
się z numerem alarmowym 112. Infor-
macje o typie pojazdu i jego lokalizacji 
będą przesyłane bezzwłocznie. Centrala 
alarmowa, która otrzymała zgłoszenie 
eCall, będzie w stanie połączyć się z sa-
mochodem głosowo w celu uzyskania 
dodatkowych informacji o stanie pasa-
żerów. Przewidziana jest też opcja ma-
nualnego uruchamiana systemu eCall 
poprzez naciśnięcie odpowiedniego przy-
cisku w samochodzie przez pasażerów 
pojazdu.

Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cy-
frowej UE, już w 2011 roku opublikowała 
oświadczenie stanowiące, że wszystkie 

nowe pojazdy od 2015 roku powinny być 
wyposażone w pokładowe urządzenia 
telematyki umożliwiające działanie sys-
temu awaryjnego eCall. W grudniu 2013 
roku Komisja ds. Transportu i Turystyki 
Parlamentu Europejskiego (TRAN) po-
parła czas implementacji systemu eCall 
do 1 października 2015 roku.

Mimo że eCall został stworzony 
w dobrej wierze, niesie on za sobą wiele 
wyzwań dla konsumentów. Pokładowe 
urządzenia telematyki zainstalowane 
w samochodzie w celu wdrożenia sys-
temu eCall mogą służyć także do wielu 
innych celów. Wzywanie pomocy dro-
gowej, śledzenie skradzionego pojazdu 
i system ubezpieczeń pay-as-you-go to 
tylko niektóre z serwisów, które najpraw-
dopodobniej pojawią się wraz z syste-
mem eCall. Oznacza to, że już niedługo 
samochód będzie w ciągłym połączeniu 
z otoczeniem. 

Same serwisy pojawiające się wraz 
z systemem eCall nie są problemem, 
problemem jest brak legislacji. Na dzień 
dzisiejszy konsument nie jest w stanie 
wybrać ani później zmienić swojego wy-
boru o tym, jakie dane będą transmito-
wane i do kogo one trafią. Producenci 
samochodów już dziś mają dostęp do 
niektórych informacji, takich jak poziom 
oleju, prędkość pojazdu, status hamul-
ców i silnika, styl jazdy itp. 

Bardzo często przy zakupie samo-
chodu konsument jest zmuszony podpi-
sać dokument zezwalający producentowi 
na dostęp do tych danych. Osoba ku-
pująca zazwyczaj nie ma o tym pojęcia, 
podpisując cały plik dokumentów kupna. 
Podczas wprowadzenia systemu eCall 
przy istniejącej legislacji producenci sa-
mochodów będą w stanie sami wybierać 
warsztat lub pomoc drogową dla swoich 
klientów omijając w ten sposób same-
go zainteresowanego – nieświadomego 
konsumenta.

Czy eCall powinien zostać w ogóle 
wprowadzony? Nikt nie ma wątpliwości. 
Jednakże Komisja Europejska w swo-
im ustawodawstwie powinna wziąć pod 
uwagę ochronę konsumenta. Zostało to 
już zasugerowane przez Komisję TRAN, 
która przyznała Komisji Europejskiej 
mandat do rozpoczęcia pracy w sprawie 
wymagań technicznych dla otwartych, 
nie tylko dla producentów samochodów, 
systemów telematyki.

Marzena Skubij

eCall jako szansa, ale też wyzwanie
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W dniach 22-25 maja 2014 roku w całej Unii Europejskiej 
odbędą się ósme już wybory do Parlamentu Europejskie-

go. Często można usłyszeć pytanie, co one zmienią, czy w ogó-
le warto zagłosować?

Unia Europejska jest instytucją zmieniającą się nieustannie, 
te zmiany dotyczą również  Parlamentu Europejskiego. Traktat 
z Lizbony zmienił kształt instytucji wzmacniając pozycję PE, co 
można uznać za krok w kierunku zmniejszenia deficytu demo-
kracji – PE to jedyna instytrucja wybierana w wyborach bezpo-
średnich. Nowa kadencja nie rozpocznie diametralnej zmiany 
zakresu kompetencji PE, ale z pewnością możemy zauważyć 
kilka zmian formalnych jak i kompetencyjnych.

Procedurą współpdecydowania, w której PE dzieli władzę 
po równo z Radą UE, zostało objętych 40 nowych obszarów, 
w tym rolnictwo, polityka energetyczna, imigracja, fundusze 
strukturalne, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne 
oraz zdrowie publiczne.

Zwiększyła się także rola Parlamentu w tworzeniu budżetu 
– do spółki z Radą będzie on ponosił odpowiedzialność za za 

cały unijny budżet, a nie tak jak wcześniej tylko za wydatki 
obowiązkowe, które stanowią ok. 45% unijnych wydatków.

Jedną ze zmian formalnych jest zmniejszenie liczby euro-
parlamentarzystów do 750 plus przewodniczący bez prawa gło-
su. Została także ustalona minimalna i maksymalna liczba po-
słow na jeden kraj – klażdy kraj będzie miał nie mniej niż 6 i nie 
więcej niż 96 eurodeputowanych. Najbardziej poszkodowane 
zmianami będą Niemcy, które będą miały o 3 eurodeputowa-
nych mniej. W obecnej kadencji, po przystąpieniu Chorwacji, 
wszystkich parlamentarzystów jest 766.

Zmianą, która potencjalnie może przyczynić do zmniejsze-
nia deficytu demokracji w Unii Europejskiej, będzie możliwość 
wpływu głosujących na wybór Komisji Europejskiej. Parlament 
na podstawie wstępnej selekcji przeprowadzonej przez unij-
nych szefów państw i rządu, wybiera przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej. Europejskie frakcje jeszcze przed wyborami 
mogą przedstawić swojego kandydata na przewodniczącego KE 
– większośc z nich już to zrobiło. Centrolewicowa Europejska 
Partia Socjalistów (PSE) zaproponowała kandydaturę obecnego 

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Poszukiwanie 
sposobu na zmniejszenie 
deficytu demokracji w UE
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Logo kampanii profrekwencyjnej Parlamentu Europejskiego  „Działaj. Reaguj. Decyduj” na jednym z budynków w centrum Brukseli.
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Erasmus Plus

Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020, któ-
rywspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz 
sportowe w całej Europie. Zastępuje siedem wcześniejszych 
programów edukacyjnych:„Uczenie się przez całe życie”, 
„Młodzież w działaniu”, „Erasmus Mundus”, „Tempus”, „Jean 
Monnet” oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. W sek-
torze edukacji i szkoleń oraz w sektorze młodzieży będą 
realizowane trzy kluczowe akcje: mobilność edukacyjna, 
współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, wsparcie 
w reformowaniu polityk. Studenci, którzy skorzystali w ubie-
głych latach z programu Erasmus, również będą mogli sko-
rzystać z programu Erasmus +, jednak nie na tym samym 
etapie studiów. Nowością są pożyczki na studia za granicą 
na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl

Petycje do Parlamentu Europejskiego 

Jedno z praw podstawowych obywateli UE wynikające z art. 
227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z petycją 
może wystąpić  każdy obywatel Unii Europejskiej indywi-
dualnie lub łącznie z innymi osobami, osoba zamieszkała 
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a tak-
że przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które po-
siadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycja musi 

dotyczyć zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub 
kompetencji Unii Europejskiej, dotyczyć  bezpośrednio oso-
by czy instytucji ją składającej, jednak może odnosić się 
do spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym. 
Przykładem udanej petycji do PE jest sprzeciw wobec decy-
zji o budowie obwodnicy Augustowa w dolinie Rospudy oraz 
sprzeciw lokalnych społeczności wobec rządowych planów 
budowy największej w Europie odkrywkowej kopalni węgla 
brunatnego na złożu Legnica.

Implementacja dyrektywy

Dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na władze państw 
członkowskich obowiązek osiągnięcia jakiegoś celu, jednak 
nie narzucają państwom środków do osiągnięcia tego celu. 
Dostosowanie krajowych przepisów do zapisów dyrektywy 
to implementacja. Może polegać na przykład na zmianie 
niektórych obowiązujących już ustaw albo konieczności 
przyjęcia nowej ustawy. Na dyrektywy można powoływać 
się przed sądami krajowymi tylko wtedy, gdy państwo nie 
wprowadzi koniecznych zmian w terminie wyznaczonym 
przez Parlament Europejski i Radę.

Implementacja dyrektywy może mieć charakter pozy-
tywny (wprowadzenie nowych przepisów zgodnych z prze-
pisami dyrektywy), negatywny (usunięcie istniejących prze-
pisów niezgodnych z przepisami dyrektywy) bądź mieszany. 
Implementacja musi prowadzić do pełnego przeniesienia 
regulacji i celów zawartych w dyrektywie do krajowego po-
rządku prawnego – inaczej implementacja będzie wadliwa. 

przewodniczącego PE Martina Schulza. Porozumienie Liberałów 
i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) na kongresie, który od-
był się 1 lutego, zaakceptowało kandydaturę Guya Verhofsta-
da, wieloletniego premiera Belgi, a ostatnio przewodniczącego 
frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim. Z kolei Centropra-
wicowa Europejska Partia Ludowa (PPE) najprawdopodobniej 
wybierze swojego kandydata podczas kongresu, który odbę-
dzie się w dniach 6-7 marca w Dublinie. Największe szanse 
na kandydaturę EPP na szefa KE ma  obecnie Luksemburczyk 
Jean-Claude Junkers, wieloletni szef Eurogrupy. Kandydatem 
Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów (EKR) zo-
stał Brytyjczyk Martin Callanan. Europejska Partia Zielonych 
(EPZ) wyłoni nazwisko swojego kandydata na szefa Komisji z 4 
kandydatur w internetowych prawyborach. Wśród kandydatów 
tej partii na szefa KE są: José  Bové, współprzewodniczący 
EPZ, Monica Frassoni, współprzewodnicząca frakcji Zielonych 
i Wolnego Sojuszu Europejskiego oraz Rebecca Harms i Ska 
Keller – niemieckie europarlamentarzystki.

Kompetencje Parlamentu Europejskiego są zwiększane od 
momentu jego powstania, zwłaszcza od wprowadzenia wybo-
rów bezpośrednich – jest on uważany za głos obywateli UE. 
Paradoksem jest więc niska frekwencja do tej „najbardziej 
demokratycznej instytucji” – w 2009 wyniosła ona ok. 45%, 
a w Polsce niecałe 21%. Frekwencja w wyborach jest odwrot-
nie proporcjopnalna do zwiększania się kompetencji PE – od 
1979 roku stale maleje, wtedy wynosiła ok. 63%. Czy kampa-
nie informacyjne instytucji europejskich i organizacji pozarzą-
dowych będa w stanie zminić w tym roku ten trend?

Martyna Szostek
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Zasada alternatu

Zasada protokołu dyplomatycznego, zgodnie z którą w po-
rozumieniach dwustronnych w dokumencie przeznaczonym 
dla danego państwa wymienia się na pierwszym miejscu 
władcę lub kraj tego właśnie państwa. 

Derelikcja

Z języka angielskiego: dereliction – porzucenie. Sytuacja, 
w której teren jakiegoś państwa staje się, najczęściej 
chwilowo, ziemią niczyją – państwo przestaje wykonywać 
swoje kompetencje na danym obszarze bez przekazywania 
go innemu państwu. Derelikcja miała na przykład miejsce 
gdy wschodnie obszary III Rzeszy zostały porzucone przez 
większość ludności i administrację niemiecką pod koniec  
II wojny światowej.

Doktryna Begina

Doktryna sformułowana przez premiera Izraela Menachema 
Begina po ataku 7 czerwca 1981 roku przez izraelskie lotnic-
two na iracki reaktor atomowy Osirak, uważany za obiekt do 
budowy broni jądrowej. Doktryna zakładała, że żaden wróg 
państwa żydowskiego nie może posiadać broni masowej 
zagłady, ponieważ mnogłoby to doprowadzić do powtórki 
Holocaustu. Aby do tego nie doprowadzić Izrael może za-
stosować prewencyjne działania militarne.

Iga Kamocka
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Po przyjęciu przez  Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(MNiSW) projektu nowelizacji ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyższym” w lipcu 
2013 roku, , środowiska akademickie 
podniosły alarm, że tak znaczące zmia-
ny nie są z nimi konsultowane, a szereg 
zapisów sprawia wrażenie pomysłów 
nieprzemyślanych i stworzonych w po-
śpiechu. W wyniku przeprowadzonych 
konsultacji wychwycono szereg błędów 
w ustawie, a projekt ostatecznie przyję-
ty w grudniu 2013 roku przez rząd jest 
bez wątpienia lepszy. Czy jednak „lep-
szy” oznacza „dobry”?

Niestety nie. Choć projekt w dużym 
stopniu różni się od pierwotnej propo-
zycji, to wiele niepokojących pomysłów 
zostało zachowanych. Ponieważ nie 
sposób wnikliwie opisać wszystkich 
znaczących zmian wprowadzanych 
przez nowelizację, w poniższym tekście 
proponuję spojrzenie na kilka wybra-
nych zagadnień, które są najistotniej-
sze dla zrozumienia charakteru reformy 
szykowanej przez resort nauki.

Ministerstwu według potrzeb

Najbardziej dyskusyjnym elemen-
tem całej nowelizacji jest chyba samo 
przyświecające jej założenie, mają-
ce swoją genezę jeszcze w projekcie 
MNiSW. Uniwersytet w wyniku reformy 
ma lepiej odpowiadać na zapotrzebo-
wanie rynku. Jak możemy przeczytać 
w uzasadnieniu projektu ustawy: „pro-
jekt zmiany wychodzi naprzeciw potrze-
bom rynku pracy”, ponieważ „jednym 
z kluczowych problemów polskiego 
rynku pracy jest niedopasowanie kom-
petencji absolwentów do zmieniają-
cych się potrzeb społeczno-gospodar-
czych”. Tego typu stwierdzenia 
absolutnie nie dziwiłyby mnie 
w projektach autorstwa mini-
stra pracy i polityki społecznej, 
w przypadku resortu, któremu 
podlegają wszystkie ośrod-
ki akademickie z całej Polski 
oczekiwałbym jednak przede 
wszystkim troski o naukę a nie 
o rynek.

 Wprowadzane zmiany mają 
de facto zmierzać do tego, aby to 

urzędnicy decydowali jaka liczba stu-
dentów może studiować na określonym 
kierunku. Ustalonego limitu nie będzie 
można zwiększać rokrocznie w stop-
niu większym niż 2% liczby studen-
tów przyjętych na studia stacjonarne 
w roku poprzedzającym – chyba, że 
do wniosku rektora danej uczelni przy-
chyli się minister nauki i szkolnictwa 
wyższego.

Ministerstwo nie dostrzega dwóch 
ważnych czynników. Po pierwsze, jeśli 
chodzi o liczbę studentów na poszcze-
gólnych kierunkach, dostosowanie do 
potrzeb rynku dzieje się już samoczyn-
nie. Bez biurokratycznych regulacji. 
Niezależnie czy tego chcemy, czy nie. 

W ostatnich latach uczelnie medycz-
ne, politechniczne oraz takie wydziały 
uniwersyteckie jak biochemia, fizy-
ka, informatyka przeżywają niezwykły 
boom rekrutacyjny. Maturzyści nagle 
zafascynowali się konstrukcją maszyn? 
Przeciętny osiemnastolatek interesuje 
się fizyką kwantową, dermatologią albo 
technikami rafinacji i chce swoją pasję 
rozwijać na studiach? Nie. Dzieje się 
tak, ponieważ studenci sami wnikliwiej 
niż kiedykolwiek śledzą tendencje na 
rynku pracy.

 Wybór studiów jest dzisiaj często 
utożsamiany z wyborem ścieżki zawo-
dowej i przyszłego statusu społeczne-
go. Licealiści wybierając kierunek stu-
diów coraz rzadziej kierują się kryterium 

pasji lub szczególnych predyspozycji, 
a coraz częściej postrzegają kierunek 
jako atrakcyjny, jeśli jego ukończenie 
w społecznym przeświadczeniu tożsa-
me jest z prestiżem i szybką karierą. 
Czy wzmacnianie tej tendencji powinno 
być celem resortu mającego w swojej 
nazwie naukę?

 Nie mniej istotne wydaje się 
odrealnienie samego pomysłu. Sfor-
mułowanie „zapotrzebowanie na absol-
wentów poszczególnych kierunków stu-
diów” jest niejasne i subiektywne. Wy-
stawianie noty oznaczającej być albo 
nie być danego wydziału jest ogromną 
władzą. Według jakich wymiernych kry-
teriów miałoby być oceniane „zapotrze-

bowanie” na absolwenta historii i ab-
solwenta matematyki? Szczególnie, że 
i matematyk matematykowi nierówny… 
Tego Ministerstwo już nie tłumaczy.

 Od lat walczymy z parano-
ją „mody” na konkretne studia. Kiedy 
Polska przechodziła przez reformy lat 
90. wielu „ekspertów” polecało wybór 
kierunków związanych z zarządzaniem 
i marketingiem. Do dziś wielu absol-
wentów z tamtego okresu uczy się 
zarządzać swoim bezrobociem. Takich 
przykładów jest więcej. Mamy dzien-
nikarzy bez redakcji, prawników bez 
kancelarii i socjologów, którzy swoje 
społeczne obserwacje mogą realizować 
serwując kawę lub rozwożąc pizze… 
Chęć   regulowania na poziomie 

Uczelnia na zamówienie
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Ministerstwa, na jakie kierunki 
powinno pójść ilu studentów, 
wygląda mi na biurokratyzację 
tego szaleństwa.

Nie neguję potrzeby tworzenia spe-
cjalnych programów dotujących naukę 
na konkretnych wydziałach czy polityki 
tzw. „kierunków zamawianych”. W celu 
doraźnego zwiększenia liczby absol-
wentów danego kierunku takie progra-
my są potrzebne. Co do zasady resort 
nauki nie powinien jednak ingerować 
w społeczne wybory maturzystów, 
a skupić się na wsparciu indywidual-
nych talentów i predyspozycji, które 
u młodych ludzi przejawiają się zazwy-
czaj już w liceum. 

Pomysł aby wspierać dane 
kierunki i upychać tam więcej 
studentów w oparciu wyłącz-
nie o bieżącą lub krótkotermi-
nową koniunkturę jest drogą 
donikąd. W dzisiejszych czasach na-
wet laureaci Nagrody Nobla stronią od 
prognoz długoterminowych, przyznając 
z pokorą, że w czasach płynnej rzeczy-
wistości nie tylko nie jesteśmy w stanie 
skutecznie prognozować zapotrzebo-
wania rynku pracy na konkretne zawo-
dy, ale nawet przybliżonego tempa roz-
woju poszczególnych sektorów gospo-
darki. Dziś liczy się pasja (z której rodzi 
się innowacyjność), chęć do dalszej 
nauki, zdolność do adaptacji i otwar-
tość na różne perspektywy. O sukcesie 
(także biznesowym) decydują coraz 
częściej kompetencje miękkie – umie-
jętność pracy w grupie i selekcji źródeł, 
dobra organizacja pracy i rzetelność. 
Szczególnie w tym aspekcie podejście 
resortu nauki należałoby najpilniej zno-
welizować.

Co akademickie a co praktyczne

Potrzebą odpowiedzi na rynek pracy 
jest uzasadniany również najbardziej 
charakterystyczny element reformy – 
podział na studia o profilu akademickim 
i profilu praktycznym. Analiza zapisów 
sformułowanych w propozycji noweli-
zacji oraz pojawiających się w prasie, 
rozproszonych wypowiedzi dotyczących 
kryteriów tego podziału, daje możli-
wość ustalenia, jak prawodawca widzi 
oba typy kształcenia.

 Profil akademicki ma charak-
teryzować się programem kształcenia 

obejmującym moduły zajęć powiązane 
z badaniami naukowymi prowadzo-
nymi na uczelni i ma być realizowany 
przy założeniu, że ponad połowa pro-
gramu studiów zostanie wypełniona 
przez zajęcia służące zdobywaniu przez 
studenta pogłębionej wiedzy. Studia 
akademickie mają być prowadzone 
przez kadrę o wyższych kwalifikacjach 
formalnych (proporcja pracowników 
samodzielnych i adiunktów w mini-

mach kadrowych) i co do zasady mają 
je realizować uczelnie, które „kształcą 
własną kadrę”, mają uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego dokto-
ra i przygotowują studentów do samo-
dzielnej pracy naukowej.

 Zamysły Ministerstwa wydają się 
co najmniej zaskakujące. Nawet jeśli 
część absolwentów oprócz etatów na 
uczelniach znajdzie zatrudnienie w nie-
zależnych instytutach badawczych, fun-

Komentarz (w uzupełnieniu) 
Co jeszcze zmienia w systemie szkolnictwa wyższego 
projekt nowelizacji?

Projekt ustawy przewiduje obowiązek uczelni (a dokładniej - rektora) wpro-
wadzania do systemu POL-on do 15 grudnia danych o liczbie studentów z dnia 
30 listopada. Na początku tego roku akademickiego miałem wrażenie, że do-
trzymanie tego terminu było problematyczne dla uczelni.  Należy się zastano-
wić, czy wprowadzenie takiego obowiązku na poziomie ustawy, a nie na pozio-
mie rozporządzenia (które można łatwiej zmienić) nie spowoduje na uczelniach 
również w przyszłości kłopotów z powodu tak krótkiego terminu. Zamieszanie, 
które miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim było związane między inny-
mi z kwestią podpięć przedmiotów.

Nie jest również jasny przepis dotyczący administracji bazami danych syste-
mu POL-on. W proponowanych zmianach istnieje jedynie zapis, zgodnie z któ-
rym tymi danymi na zlecenie ministra do spraw szkolnictwa wyższego będzie 
mógł zarządzać instytut badawczy. O ile sam projekt charakteryzuje się sporą 
szczegółowością przepisów (co trochę nie pasuje do jego ustawowej formy), 
o tyle w przypadku zapisów dotyczących szczególnie wrażliwych danych oso-
bowych (informacje osobowe o studentach oraz o przebiegu ich studiów) nie 
znajdziemy w nowelizacji szczegółowych przepisów. W ustawie powinny istnieć 
przepisy regulujące dokładnie kto ma dostęp i nadzór do informacji zawartych 
w POL-onie. Mimo uwag Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
oraz Obywateli Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie odniosło 
się do tych wątpliwości, poza stwierdzeniem, że ustawa jest projektowana we 
współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który nie 
dopatrzył się niezgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W projekcie zmian ustawy mamy również zapis dotyczący Diamentowego 
Grantu. O ile nie mam wątpliwości co do samej idei grantu, który ma na calu 
stworzenie długotrwałego wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów w realizo-
waniu ich czteroletnich badań, o tyle wpisanie Grantu na tak wysoki poziom jak 
ustawa, znowu może być problematyczne w przyszłości. W przypadku potrzeby 
wprowadzenia jakichkolwiek zmian (np. formuły, nazwy grantu) trzeba będzie 
na nowo poprawiać ustawę. Główną zaletą przyjętego rozwiązania będzie zaś 
pewność, że taki grant będzie przyznawany studentom w kolejnych latach. 

Na końcu, bynajmniej nie pod względem ważności, chciałbym dodać, że 
w projekcie nowelizacji widać generalny kierunek w jakim postępuje praca nad 
zmianami w systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Prawodawca stara się 
ograniczać autonomiczność uniwersytetów, która wydaje mi się jedną z najważ-
niejszych jego cech. Centralizacja i coraz większa kontrola uniwersytetów przez 
państwo przyczynia się do coraz mniejszej samodzielności uniwersytetów, co 
w pewnym stopniu dotyka również samej nauki. 

Witold Kunicki-Goldfinger
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dacjach i organizacjach pożytku pu-
blicznego, to i tak dzisiejsza liczba 
absolwentów przyszłych „kierunków 
akademickich” jest nie do utrzymania. 
Choć resort nie mówi o tym wprost, de 
facto wypełnienie założeń reformy musi 
za sobą pociągnąć radykalne ogranicze-
nie liczby studentów na studiach tego 
typu. Tymczasem dotyczy to tak funda-
mentalnych dla uniwersytetów kierun-
ków jak historia, filozofia, czy bardzo 
popularnej socjologii i psychologii. Jak 
ostre byłyby to cięcia? Jakichkolwiek 
szczegółowych wytycznych na razie 
brak.

Trochę więcej wiadomo o tzw. stu-
diach o profilu praktycznym. Zajęcia 
odbywające się na tego typu studiach 
miałyby służyć zdobywaniu przez stu-
dentów umiejętności praktycznych 
i kompetencji społecznych (na razie po-
jęcie nie zostało sprecyzowane). Ponad 
połowa zajęć przyjętych w programie 
studiów praktycznych ma kształtować 
umiejętności i kompetencje poprzez 
zajęcia warsztatowe prowadzone przez 
osoby posiadające doświadczenie za-
wodowe zdobyte poza uczelnią. Pro-
gramy studiów praktycznych miałyby 
być przygotowywane we współpracy 
z przedsiębiorcami i być modyfikowane 
wraz ze zmianami potrzeb rynku pracy.

Po pierwsze, ciekawe jak ustawo-
dawca wyobraża sobie zmiany progra-
mów studiów w toku kształcenia, nie 
mówiąc już o obowiązku każdorazo-

wej konsultacji takich zmian z Polską 
Komisją Akredytacyjną (PKA). Rynek 
musiałby być niezwykle przewidywalny 
i zachowywać się wyjątkowo mało dy-
namicznie w nadchodzących latach.

Co jeszcze bardziej interesujące, 
według przyjętej nowelizacji, każdy 
kierunek studiów może mieć charak-
ter praktyczny. Jak ocenia prof. dr hab. 
Piotr Stec, dziekan wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Opolskiego, 
„możemy spodziewać się niedługo “filo-
zofii praktycznej,” “politologii praktycz-
nej,” “praktycznej fizyki teoretycznej,” 
czy “kulturoznawstwa praktycznego””.1 
Ten argument polecam wziąć pod roz-
wagę wszystkim entuzjastom wznoszą-
cym okrzyki „wreszcie więcej praktyki 
na uniwersytecie!”.

Ważną kwestią, której wydaje się 
nie brać pod uwagę ustawodawca 
jest także koszt studiów praktycznych.
Aby wiedza przekazywana była 
efektywnie, a studenci mieli 
czas realnie doskonalić swoje 
umiejętności praktyczne, gru-
py zajęciowe musiałyby być 
naprawdę niewielkie. Jak pod-
kreśla prof. Stec, „zamiast jednej grupy 
ćwiczeniowej liczącej trzydzieści osób 
pojawią się trzy, a może nawet sześć”. 
Koszty kształcenia pójdą więc w górę, 
a ponieważ nie pokryje ich ani budżet 
państwa walczący z deficytem ani (i tak 
zadłużone) uczelnie, to jedynym wyj-
ściem będzie zmniejszenie liczby miejsc 

na studiach oraz przenoszenie kosztów 
na studentów. Nie trudno wyobrazić 
sobie chemików zmuszonych do samo-
dzielnego kupowania sobie preparatów 
i narzędzi laboratoryjnych, bo na to 
już „uczelni kształcącej praktyków” nie 
starczyło środków…

Wbrew logice, zgodnie z uzasad-
nieniem do przyjętego projektu, to 
kierunki akademickie mają mieć cha-
rakter elitarny, zaś kierunki praktyczne 
– masowy. Jak pogodzić to z celami, 
jakie Ministerstwo wyznacza studiom 
praktycznym i realiami, o których 
wspomniałem? Wydaje się, że wszyst-
ko zmierza do tego, iż studenci znów 
dostaną pozór wiedzy i umiejętności 
a przy okazji – informację o wzroście 
opłat za studia.

Jakość a nie „jakoś”

Wczytując się w nowelizację trudno 
nie odnieść wrażenia, że osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie projektu 
nie widzą, iż bardziej palącym proble-
mem niż sposób sformułowania profilu 
studiów, czy ukierunkowanie wyborów 
studiów jest sama jakość kształcenia. 
Jesteśmy w europejskiej czołówce pod 
względem liczebnośći młodych obywa-
teli z wykształceniem wyższym. To jed-
nak od jakości studiów zależeć będzie 
czy czynnik ten będzie obciążeniem, 
czy atutem Polski.

 O dostęp do studiów maturzy-
ści nie muszą już walczyć. Z racji ne-
gatywnych zjawisk demograficznych to 
uczelnie wyższe będą w nadchodzących 
latach walczyć o studenta (szczególnie 
ostra walka szykuje się wśród uczelni 
prywatnych). Ważne, aby Ministerstwo 
tak ukierunkowało tę rywalizację, by 
uczelniom opłacało się konkurować ja-
kością studiów. Inaczej będzie docho-
dziło do takich paradoksów, jak reklama 
jednej ze szkół wyższych wyświetlana 
obecnie w warszawskim metrze. Wśród 
głównych atutów reklamowanych stu-
diów wymieniana jest tam duża ilość 
świąt i godzin rektorskich oraz… niskie 
opłaty za zaliczenia warunkowe.

Przy stale obniżającej się 
jakości niedługo uczelnie będą 
reklamować się hasłem: U nas 
zaliczają wszyscy!Źr
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Jeśli proponowane zapisy zostaną 
przyjęte, obniżenia poziomu studiów 
możemy spodziewać się szczególnie 
wśród jednostek zakwalifikowanych do 
profilu praktycznego. Zgodnie z nowe-
lizacją, w miejsce profesora lub dok-
tora habilitowanego będą one mogły 
zatrudniać dwóch doktorów – zarówno 
na pierwszym jak i drugim stopniu stu-
diów. Wprowadzenie takiego przepisu 
można jeszcze zrozumieć w odniesie-
niu do studiów licencjackich, które są 
obecnie ograniczane do roli zajęć wy-
równawczych dla absolwentów liceów. 
Przede wszystkim służą zapewnieniu 
studentom odpowiedniej bazy pojęcio-
wej, przekazaniu podstaw nauki i meto-
dologii badawczej. Na tym etapie więk-
szy udział praktyków może się nawet 
przysłużyć poziomowi nauki, a zajęcia 
być może staną się ciekawsze. Studia 
magisterskie, ukierunkowane na pierw-
sze próby samodzielnej pracy nauko-
wej nadal powinny odbywać się jednak 
w relacji uczeń-mistrz. Doświadczona 
kadra profesorska łatwiej wychwyci 
błędy czynione przez młodych adeptów 
świata nauki, ukierunkuje do dalszej 
pracy. Rezygnacja z dotychczasowych 
minimów kadrowych na poziomie ma-
gisterskim byłaby błędem.

 Obniżenie poziomu grozi tak-
że studiom podyplomowym. Zgodnie 
propozycjami z nowelizacji, program 
kształcenia na studiach podyplomo-
wych będzie musiał zakładać zdobycie 
wyłącznie 30 punktów ECTS a nie mi-
nimum 60 jak obecnie. Obniżenie tego 
progu umożliwi otwieranie studiów jed-
nostkom słabszym, które dotychczas 
miały problem z zapewnieniem 60 ECTS 
w przeciągu dwóch semestrów. Wyglą-
da na to, że również w tym aspekcie 
projekt „wychodzi naprzeciw potrze-
bom rynku”. W tym wypadku – rynku 
niewielkich, prywatnych szkół pody-
plomowych. Gdzie tu jednak myślenie 
o dobru nauki?

 Jeśli ustawa zostanie przyjęta 
przez Sejm zmiany odczują także stu-
denci pierwszego roku. Jak stanowi art. 
4a nowelizacji, „O przyznanie stypen-
dium rektora dla najlepszych studen-
tów może ubiegać się również student 
pierwszego roku studiów na pierwszym 
kierunku studiów rozpoczętych po zda-

niu egzaminu maturalnego, który uzy-
skał wysokie wyniki tego egzaminu sta-
nowiące podstawę przyjęcia na studia 
lub wysokie wyniki postępowania re-
krutacyjnego.”. Można temu pomysło-
wi dobrodusznie przyklasnąć: przecież 
stypendia powinny być dostępne dla 
wszystkich studentów! Namawiam jed-
nak do namysłu…

Proponowane rozwiązanie totalnie 
zmienia dotychczasową filozofię przy-
znawania stypendiów rektora dla naj-
lepszych studentów. Jak dotąd, podsta-
wą do wypłaty stypendium były zawsze 
wyniki osiągnięte PODCZAS studiów. 
Mogły to być wyniki w nauce, osiągnię-
cia sportowe, czy artystyczne, jednak 
nigdy nie brano pod uwagę wyników 
z poprzednich etapów kształcenia! Co 
by nie mówić o obecnym systemie, 
był on o tyle sprawiedliwy, że oceniał 
osiągnięcia studentów kształcących 
się w takich samych warunkach – czyli 
w trakcie studiów. Proponowane roz-
wiązanie może promować osoby przy-
chodzące na uczelnię z wyższym kapi-
tałem kulturowym, który często zwią-
zany jest ze statusem ekonomicznym 
i miejscem pochodzenia.

Dlaczego student, którego rodziców 
nie było stać na kursy doszkalające 
przed maturą ma być traktowany go-
rzej niż kolega, który chodził do elitar-
nego warszawskiego liceum i uczestni-
czył w wielu zajęciach pozalekcyjnych? 
Czy już na początku studiów chcemy 
dawać bolesną lekcję niesprawiedliwo-
ści i doczepiać łatki „gorszych” i „lep-
szych”? Jak dotąd studiowanie było 
zawsze ważną (czasem bolesną) lekcją 
pokory i pracowitości, okazją do po-
wiedzenia sobie „teraz naprawdę sam 
o sobie decyduję i pracuję na siebie”. 
Zmiana systemu przyznawania 
stypendiów byłaby w tym wy-
padku kolejnym sygnałem, że 
uniwersytet staje się przedłu-
żeniem mentalności i obecne-
go poziomu szkół średnich.

Nie tędy droga

Podsumowując – tym, za co najbar-
dziej krytykuję projekt nowelizacji jest 
filozofia przyświecająca reformie. Nie 
zgadzam się z koncepcją nauki, która 

wartościuje jej zdobycze wyłącznie pod 
kątem efektownych i natychmiastowych 
zastosowań biznesowych. Nie umiem 
się cieszyć ze zmian systemowych, sko-
ro wszystko wskazuje, że studentom 
będą sprzedawane pozory a nie dobrej 
jakości program. Nie umiem przystać 
na niemówienie wprost, że przewidy-
wany podział na studia akademickie 
i praktyczne będzie tożsamy ze znacz-
nym ograniczeniem liczby studentów 
i wzrostem kosztów studiowania. Uwa-
żam, że tak istotne elementy polskiego 
systemu kształcenia nie mogą być mo-
dyfikowane bez rzetelnej debaty.

 Najważniejszym wy-
zwaniem polskiego szkolnic-
twa wyższego jest przygoto-
wanie absolwentów wszyst-
kich kierunków do trudnej, 
nowej rzeczywistości, w któ-
rej muszą być gotowi na to, 
że stanowisko pracy (w prze-
ciwieństwie do pokolenia ich 
rodziców) będą zmieniać kilka 
lub kilkunastokrotnie. Uświado-
mienie, że żadna praca nie będzie cze-
kać na nich „z założenia” jeśli nie wy-
każą się inicjatywą, zainteresowaniem, 
chęcią do ustawicznego kształcenia 
i umiejętnością wykorzystania swoich 
indywidualnych predyspozycji. Aby to 
osiągnąć, trzeba jednak zno-
welizować nasze podejście do 
nauki, a nie kilkadziesiąt para-
grafów.

 Adam Leśniewicz

---
1  P.Stec, „Czym mogą być studia 
praktyczne”, zob. http://piotr-stec.
pl/2013/07/11/czym-moga-byc-studia-
praktyczne/



Jest nadzieja, że retoryka i polityka 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego ulegnie modyfikacji wraz ze 
zmianami kadrowymi wprowadzone 
pod koniec 2013 roku przez premiera 
Donalda Tuska. Minister Barbarę Ku-
drycką, skłóconą ze środowiskiem aka-
demickim i powszechnie krytykowaną 
za nieprzeprowadzanie konsultacji, za-
stąpiła na początku grudnia profesor 
Lena Kolarska-Bobińska.

Trudno liczyć na to, że nowa mi-
nister zmieni fundamentalne założenia 
reformy komentowanej w tym nume-
rze !Centrum. Tę obawę potwierdzają 
decyzje - pomimo zmian kadrowych 
w resorcie, projekt nowelizacji został 
w grudniu zatwierdzony przez rząd. 
Można jednak liczyć, że drobne ko-
rekty zostaną jeszcze wprowadzone. 
Przed projektem debata w Sejmie, 
a sama minister zapewnia, że jeśli 
zgłoszone poprawki będą rozsądne 
i możliwe do wprowadzenia w krótkim 
czasie, zostaną dołączone do zapisów 
nowej ustawy.

Duże nadzieje środowisko wiąże 
z samą zmianą retoryki, którą słuchać 
w pierwszych wypowiedziach nowej 
minister skierowanych do mediów.  
Profesor Kolarska-Bobińska zapewnia 
o otwartości na dialog ze środowiskiem 
akademickim, pierwsze tygodnie spra-
wowania urzędu wydają się świadczyć, 
że nie są to puste deklaracje.

Wokół doniesień o zamykaniu stu-
diów filozoficznych na Uniwersytecie 
w Białymstoku (z powodu ich nieren-
towności) na początku roku rozgorzała 
dyskusja o kondycji polskiej humani-
styki oraz o tym, czy badania podsta-
wowe mają szansę być prowadzone 
bez wsparcia państwa. W odpowiedzi 
na te kontrowersje oraz skierowany 
do minister list „w obronie filozofii” 
podpisany przez ponad 100 wybitnych 
przedstawicieli polskiej nauki i kultury, 
prof. Lena Kolarska-Bobińska zorga-
nizowała pod koniec lutego „Okrągły 
stół humanistyki”. Jego ustalenia nie 
są jeszcze znane, ministerstwo ogłosi-
ło, że opublikuje stenogram albo zapis 
video z obrad. Z dotychczasowych do-
niesień wiadomo jedynie, że w zapro-

ponowanym przez MNiSW „Pakiecie 
dla humanistyki” ma się znaleźć mię-
dzy innymi: zmiana zasad odpłatności 
za drugi kierunek studiów, włączenie 
humanistyki i nauk społecznych do 
programu kierunków zamawianych 
oraz umożliwienie studentom wy-
bierania przedmiotów z oferty zajęć 
ogólnouniwersyteckich. Inaugurując 
spotkanie, minister zapewniała zaś, że 
„humanistyka jest niezbędna, aby zro-
zumieć świat oraz samego siebie”.

Jedną z propozycji rozważanych 
podczas debaty były zmiany w opła-
tach za drugi kierunek studiów – stu-
denci już od samego początku stu-
diowania na drugim kierunku mają 
wiedzieć czy za naukę będą musieli za-
płacić, czy z opłat zostaną zwolnienie. 
Liczbę studentów zwolnionych z opłat 
za drugi kierunek studiów resort nauki 
chce zwiększyć do 20 proc. Studenci, 
którzy na pierwszym, podstawowym 
kierunku będą w 20 proc. najlepszych, 
uzyskają uprawnienie do bezpłatne-
go toku studiów na drugim kierunku. 
Zmiany mają szansę być wprowadzo-
ne wraz z nowelizacją ustawy o szkol-
nictwie wyższym. Obecnie pracuje nad 
nią podkomisja stała ds. nauki i szkol-
nictwa wyższego.

Ministerstwo proponuje również, 
aby przedmioty  humanistyczne uzy-
skały status zajęć  do wyboru także 
na kierunkach technicznych i ści-
słych. Student mógłby wybierać zaję-
cia w wymiarze nie większym niż 3-5 

ECTS z oferty ogólnouniwersyteckiej, 
nie powiązanej ściśle ze studiowa-
nym przez niego kierunkiem. Z kolei 
studenci kierunków humanistycznych 
mają być kształceni w zakresie pod-
staw ekonomii, informatyki, progra-
mowania, statystyki czy matematyki. 
Ministerstwo Nauki zamierza także 
ogłosić konkurs na najlepsze progra-
my studiów uwzględniające zajęcia 
ogólnouniwersyteckie.

Zmiany w podobnym duchu cze-
kają także studia zamawiane. Resort 
nauki chce, aby wśród kierunków za-
mawianych znalazły się także te ro-
dzaje studiów, które kładą nacisk na 
rozwijanie poszukiwanych przez pra-
codawców tzw. umiejętności miękkich. 
Jak wyjaśniała prof. Lena Kolarska-Bo-
bińska, „wspólnie z ekspertami okre-
ślimy kompetencje, których potrzebuje 
rynek pracy – np. komunikację, retory-
kę, autoprezentację. To umożliwi włą-
czenie humanistyki i nauk społecznych 
w program kierunków zamawianych, 
na które w latach 2014-2020 rząd 
przeznaczy ok. 1,2 mld zł”.

Takie podejście do nauki rodzi na-
dzieje na wyeliminowanie z projektu 
nowelizacji przynajmniej części zagro-
żeń, o których piszemy w tym numerze 
„!CEntrum”. O nowych informacjach 
i planach resortu nauki będziemy in-
formować na fanpage’u czasopisma na 
portalu Facebook.

Adam Leśniewicz

10
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Porównanie ukryte tytule, mimo, że 
jest już wyświechtaną dziennikar-

sko frazą, celnie jak żadne inne oddaje 
charakter skomplikowanej i podlegają-
cej dynamicznym zmianom sytuacji na 
Ukrainie. Protesty, demonstracje, sztur-
my na budynki rządowe, w końcu rów-
nież krwawe i brutalne starcia z siłami 
porządkowymi – to wydarzenia z jednej 
strony powodowane przez różne czyn-
niki, z drugiej - stanowiące pewien etap 
przejściowy, okres przepoczwarzana, 
którego końcowy nie jest jeszcze do 
końca znany, lecz już teraz wiadomo, 
że będzie miał istotny wpływ na szereg 
innych kwestii.

Na pytanie o przyczynę trwającego 
na Ukrainie kryzysu społeczno-poli-
tycznego nie są w stanie udzielić jed-
noznacznej i wyczerpującej odpowiedzi 
ani naukowcy zajmujący się uwarunko-
waniami geopolitycznymi napędzający-
mi konflikty w tym regionie, ani rów-
nież prominentni politycy, doświadczeni 
w negocjacjach z ukraińskimi władza-
mi. Istnieje jednak grupa czynników, 
których oczywistego znaczenia nie 
trzeba uzasadniać. Głównym i najważ-
niejszym pozostaje bezsprzecznie fakt 
istnienia na Ukrainie głębokich podzia-
łów społecznych. Ze swoją złożonością 
i wielkowymiarowością wymykają się 
one utartemu rozdziałowi na „proeu-
ropejski” zachód kraju i „rusofilski” 
wschód. Nie zmienia to zarazem faktu, 
że ten intuicyjny podział ma w sobie 
wiele z prawdy, słusznie pokazując, że 
jednym ze współczesnych ognisk spo-
ru dotyczącego przyszłości Ukrainy jest 
potrzeba dokonania strategicznego wy-
boru odnośnie osoby głównego sojusz-
nika: Unii Europejskiej lub Rosji. 

Tym, co bez wątpienia musiało roz-
sierdzić tych spośród Ukraińców, którzy 
wiernie kibicowali procesowi stopnio-
wego zbliżania swojego państwa do Unii 
Europejskiej były matactwa ukraińskich 
władz. Stawały się one tym bardziej 
widoczne, im bardziej zbliżał się termin 
oficjalnego zakończenia etapu przygo-
towywania kraju do podpisania umowy 
stowarzyszeniowej. A przecież wraz 
z początkiem jesieni wszystko wydawa-
ło się być w tej sprawie rozstrzygnięte. 

Ukraiński parlament w ekspresowym 
tempie uchwalał niezbędne ustawy 
dostosowujące różne sfery funkcjono-
wania państwa do wymaganych przez 
Unię Europejską standardów. W cieniu 
postępujących prac legislacyjnych po-
zostawała jeszcze co prawda sprawa 
przyszłości Julii Tymoszenko, jednak 
do końca wierzono, że działający pod 
auspicjami Parlamentu Europejskiego 
duet Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski 
zdołają wynegocjować dla byłej pre-
mier skierowanie na leczenie poza gra-
nicami kraju. Mimo, że oficjalnie unijne 
warunki dotyczące zmiany sytuacji Ty-
moszenko nie zostały spełnione, ciężko 
traktować brak porozumienia akurat na 
tym odcinku negocjacji jako kluczo-
wy czynnik destabilizujący szanse na 
osiągnięcie kompromisu. Za taką inter-
pretacją przemawia zwłaszcza fakt, że 
hospitalizacja poza granicami Ukrainy 
to – w przeciwieństwie do ograniczenia 
wymiaru wyroku lub pełnego zwrócenia 
wolności – rozwiązanie nie uderzające 
w wiarygodność ukraińskiego wymiaru 
sprawiedliwości. 

Co natomiast na pewno można 
uznać za pokłosie ukraińskiego gali-
matiasu? Niewątpliwie będzie to dalsze 
osłabienie wizerunkowe Unii Europej-
skiej. Abstrahując od rzeczywistych 
przyczyn zerwania negocjacji z Ukrainą 
i wspomnianej już podwójnej gry ze 
strony Kijowa, po raz kolejny w świat 
poszedł czytelny sygnał: Unia Europej-

ska raz jeszcze zanotowała na swoim 
koncie dyplomatyczną porażkę, wyni-
kającą z braku zdecydowanego działa-
nia, szybkiego reagowania na bieżące 
wydarzenia i możliwości przedstawienia 
jednego, spójnego stanowiska. Szansą 
na choćby częściową poprawę oblanego 
sprawdzianu może być odpowiedzialna 
i przewidująca postawa w sprawie ob-
łożenia Kijowa sankcjami gospodarczy-
mi i politycznymi (które na tym etapie 
rozwoju ukraińsko-ukraińskiej wojny 
wydają się być w zasadzie przesądzo-
ne). Jeśli na tym polu Unia zadziała 
z właściwym wyczuciem, zdecydowanie 
potępiając zachowanie władz, a przy 
tym sprawiając, że kary nie będę zbyt 
dolegliwe dla przeciętnego obywatela, 
to piłka wróci na ich stronę. 

Inaczej należy spojrzeć na rachunek 
zysków i strat Moskwy. Stosunek opinii 
publicznej do rosyjskiego zaangażowa-
nia się w losy Ukrainy znajdują się dość 
nisko na osobistej liście priorytetów 
Władimira Putina – w tym wypadku górę 
wzięła potrzebną pragmatycznego roz-
wiązania bieżących bolączek. Do takich 
należy przecież zaliczyć perspektywę 
zacieśnienia współpracy na linii Kijów - 
Bruksela. Rosyjska strategia oparta na 
naprzemiennym naciskaniu na władze 
ukraińskie i „nagradzaniu ich” w oficjal-
nym komunikacie dyplomatycznym lub 
przedstawieniu korzystnych propozycji 
współpracy gospodarczej doprowadziły 
do zamierzonego efektu – zdecydowa-

Ukraina - węzeł gordyjski 2.0
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20 grudnia 2013 roku Władimir Putin ku zaskoczeniu 
wszystkich podpisał dekret o ułaskawieniu Michaiła 

Chodorkowskiego – uważanego przez niezależnych 
obserwatorów za wieloletniego więźnia politycznego.

Michaił Borisowicz Chodorkowski był współwła-
ścicielem i akcjonariuszem Jukosu, największego prywatnego 
przedsiębiorstwa naftowego na terenie Rosji. Majątek 
zbił, jak większość oligarchów, za rządów Borysa Jelcyna, 
prywatyzując przedsiębiorstwa państwowe. Na początku 
2004 roku uznawano go za najbogatszego Rosjanina. 
Zasłynął z jawnej krytyki Władimira Putina, jego polityki 
oraz najbliższego otocznia, które oskarżył o korupcję i pranie 
brudnych pieniędzy. Z czasem włączył się do polityki i zaczął 

finansować opozycyjne i niezależne partie polityczne. To 
doprowadziło do konfliktu z Putinem, któremu nie spodobała 
się postawa Chodorkowskiego, jego działania i polityczne 
aspiracje. 

Konsekwencją tego było aresztowanie Michaiła 
Chodorkowskiego w październiku 2003 roku (jeszcze w tym 
samym roku doprowadzono koncern Jukos do bankructwa). 
Został on oskarżony między innymi o nieprawidłową 
prywatyzację przedsiębiorstw tuż po upadku Związku 
Radzieckiego. Mimo tego, że wszyscy dzisiejsi oligarchowie 
działali w taki sam sposób, nikogo innego nie ukarano. 
Dlatego też uważa się, że prawdziwą przyczyną było to, że 
postawił się w opozycji wobec działań Władimira Putina, 

nego skomplikowania stosunków pomię-
dzy Ukrainą a Zachodem.

Casus Ukrainy czyni zasadnym pyta-
nie o przyszłość innych państw regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, które 
w perspektywie mają dalsze zacieśnianie 
współpracy z Unią Europejską, takich jak 
Mołdawia, Gruzja, państwa bałkańskie 
czy do niedawna Armenia. W przypad-
ku ostatniego z wymienionych państw 
protesty społeczne związane z planowa-
nym wstąpieniem Armenii do stworzonej 

przez Rosję Unii Celnej nie wzbierały 
stopniowo, tak jak na Ukrainie, a raczej 
stopniowo wygasały, by ostatecznie za-
kończyć się do końca grudnia 2013 roku. 
Czy w podobnie bezkrwawy i wyciszony 
sposób udałoby się storpedować współ-
pracę Unii z innymi państwami, w których 
o „rząd dusz” rywalizuje ona z Rosją? Na 
to pytanie ciężko udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi. Wiele zależy niewątpliwie 
od podejścia krajowych władz do ewen-
tualnych protestów, jak również ich ogól-

nej orientacji w polityce zagranicznej: 
„wyciszony” scenariusz wydaje się być 
znacznie prawdziwej prawdopodobny dla 
rządzonej przez prorosyjskiego premiera 
Iwaniszwiliego Gruzji niż stawiającej się 
w wyraźnej opozycji do imperliastycz-
nych zakusów Putina Mołdawii. 

Paweł Leśniewski

Dobry car Putin
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jawnie go krytykując, a więzienie 
to zemsta za próbę prowadzenia 
niezależnej polityki. W 2005 roku 
skazano Chodorkowskiego na 
9 lat więzienia w kolonii karnej. 
W 2010 roku odbył się kolejny 
proces, w którym oskarżono 
go o kradzież ropy naftowej 
wydobywanej przez Jukos 
i skazano na kolejne 14 lat. Kara 
została potem skrócona do 13 
lat pozbawienia wolności, a na 
poczet jej odbywania zaliczono 
czas, który Chodorkowski spędził 
w więzieniu po pierwszym 
aresztowaniu. Kara była potem 
jeszcze kilkukrotnie skracana.

Michaił Chodorkowski ostatecznie miał wyjść na 
wolność w sierpniu 2014 roku. Ułaskawienie go przez Putina 
kilka miesięcy przed końcem wyroku dla wszystkich było 
dużym zaskoczeniem. Sam Putin uzasadniał to względami 
humanitarnymi. Stwierdził, że dostał list od swojego 
dawnego politycznego przeciwnika, w którym ten poprosił 
go o złagodzenie kary, ze względu na chorobę swojej 
matki. Chodorkowski nigdy nie przyznał się do stawianych 
mu zarzutów. Jednak wedle rosyjskiego prawa wniosek 
o ułaskawienie równa się przyznaniu do winy. Dlatego 
wszystkich zaskakuje fakt uwolnienia Chodorkowskiego kilka 
miesięcy wcześniej. Prawdopodobnie napisał list do Putina, 
ponieważ poinformowano go o tym, że niedługo zostanie 
wszczęty przeciwko niemu kolejny - już trzeci proces, a jego 
matka jest w bardzo złym stanie zdrowotnym. Jak się okazało, 
wniosek o ułaskawienie został wniesiony nie przez samego 
Chodorkowskiego, a przez kogoś innego. Putinowi uwolnienie 
Chodorkowskiego tak naprawdę było bardzo na rękę.

7 lutego tego roku rozpoczęły się zimowe 
igrzyska olimpijskie w Soczi. Rosja od dłuższego czasu jest 
krytykowana za brak demokracji i łamanie praw człowieka, 
a wielu przywódców zachodnich deklaruje, że nie zamierza 
pojawić się na igrzyskach. Wypuszczenie Chodorkowskiego 
na wolność znacznie wpływa na poprawę wizerunku i łagodzi 
nieco falę krytyki. Pomijając już propagandę, decyzja 
o ułaskawieniu przynosi też korzyści finansowe – gospodarka 
rosyjska w ostatnim czasie przeżywa stagnację, a jego 
uwolnienie wpłynęło na polepszenie klimatu inwestycyjnego 
dla zagranicznych firm. Uwolniony Chodorkowski i tak nie 
jest w stanie w żaden sposób zaszkodzić Putinowi. Musiał 
bezwzględnie opuścić Rosję i zapewnić jej prezydenta, że pod 
żadnym pozorem nie będzie się mieszał do polityki. Podczas 
spotkania z dziennikarzami wyznał, że zamierza się zająć 
działalnością społeczną i między innymi walczyć o uwolnienie 
innych więźniów politycznych, odsiadujących kary w Rosji.

Przykład Michaiła Chodorkowskiego nie jest 
odosobniony. Były partner biznesowy Chodorkowskiego – 
Płaton Lebiediew, członek zarządu Jukosu, także był sądzony 
z Chodorkowskim za pranie brudnych pieniędzy, niepłacenie 
podatków, fałszowanie dokumentów. Odsiedział w kolonii 
karnej 10 lat, 6 miesięcy i 22 dni. Został ułaskawiony przez 
Putina i odzyskał wolność 24 stycznia tego roku. Z kolei 23 
grudnia 2013 roku ułaskawiono członkinie feministycznej 
grupy Pussy Riot, która słynie z nielegalnych happeningów, 
podczas których protestuje przeciwko dyskryminacji, braku 
demokracji i równości w Rosji. Marija Alochina, Jekaterina 
Samucewicz i Nadieżda Tołokonnikowa zostały skazane 
za wykonanie piosenki „Bogurodzico, przegoń Putina” w  
moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela. W utworze 
członkinie Pussy Riot krytykowały powiązania władzy 
z kościołem i politykę Putina. Uznano je winnymi chuligaństwa 
i nienawiści religijnej. Cztery miesiące przed zakończeniem 
kary zostały ułaskawione i opuściły kolonię karną. 

Te posunięcia ze strony Putina z całą pewnością są 
związane z zimową olimpiadą i w tym kontekście należy je 
rozpatrywać.  Putin okazując swoją łaskę dąży do ocieplenia 
wizerunku Rosji i odwrócenia uwagi od tamtejszych 
problemów. Wiele osób zauważa, że taktyka uskuteczniana 
przez Putina przypomina tą stosowaną za czasów sowieckich, 
a samo ułaskawienie jest decyzją „dobrego cara” Putina. 
Niemiecki dziennik „Die Welt” zauważa, że: „System putinowski 
jest obecnie stabilniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. To jest 
zła wiadomość ukryta za dobrym humanitarnym gestem”.1

Karolina Rybicka

---
1  Zob. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-prasa-widzi-
w-ulaskawieniu-chodorkowskiego-gest-dobrego-cara/f3jdm



Dlaczego rower?

Jazdę na rowerze lubię od dawna, 
ale inspiracją do dalszych podróży była 

podarowana mi książka Adama Chałup-
skiego Rowerem do Indii. Kupiłem tanie 
sakwy, najtańszy namiot dwupowłokowy 
(namiot turystyczny z dodatkową osłoną 
przeciwdeszczową – przy. red.), podcze-
piłem to wszystko do roweru (za 250 zł) 
i bez dalszego przygotowania pojecha-
łem w Bieszczady. Co ciekawe, namiot 
dalej żyje i poza dziurami w podłodze 
od śródziemnomorskiej roślinności jest 
wciąż sprawny.

Ile już takich podróży masz za sobą?

Jak dotąd były to dwie ponad mie-
sięczne podróże na południe Europy oraz 
kilka mniejszych wycieczek po Polsce. 
Zawsze gdy mam trochę wolnego czasu 
staram się gdzieś pojechać. Niewątpliwie 
długie studenckie wakacje ułatwiają mi 
sprawę.

Czym charakteryzuje się Twój  
rower? Czy jest to drogi, 
wyspecjalizowany sprzęt?

Rower nie musi być drogi, by być wy-
specjalizowany. Zwykłym rowerem też 
da się jechać, ale niektóre komponenty 
dadzą o sobie znać zdecydowanie zbyt 
wcześnie. Z pewnych oczywistych wzglę-
dów pewne rzeczy są ważniejsze dla 
podróżnika, a wręcz niedostępne w skle-
powym rowerze. Najważniejszą rzeczą 
jest, by się wygodnie jechało, a nawet 
najdroższy rower może być niedopaso-
wany do użytkownika. Gdy padały kolej-
ne części w starym sprzęcie stopniowo je 

wymieniałem na lepsze, często okazyjnie 
kupione. Obecnie jeżdżę na własnoręcz-
nie zmontowanym rowerze, poprzedni 
służy do dojazdów na uczelnię.

W jaki sposób przygotowujesz się 
do podróży? Na co zwracasz uwagę 
przy planowaniu trasy i jak radzisz 
sobie z pakowaniem? 

Trasę warto sobie zaplanować, bo 
to dość przyjemne zajęcie, zaostrzające 
apetyt przed podróżą. Chociaż siedzę 
nad mapami, i tak trasę traktuję dość 
swobodnie, raczej jako punkty, które 
chcę osiągnąć i zobaczyć. A jakie punkty 
warto wybierać? To już pytanie otwarte, 
ja kieruję się ciekawymi widokami, a co 
za tym idzie - w miarę możliwości wy-
bieram górskie trasy. Mapy warto jakieś 
mieć, choć przy dalszych podróżach 
zaczyna być ich nieprzyjemnie dużo. 
Nie należy też im skrajnie ufać, nawet 
w Europie w niektórych miejscach mapy 
potrafią mieć niewiele wspólnego z rze-
czywistością.

 Pakowanie jest proste, mam 
już sporządzoną swoją listę rzeczy, któ-
re zabieram. Dorzucam trochę jedzenia 
na początek i mogę ruszać. Jeśli chodzi 
o to, jak sporządzić taką listę, po prostu 
wrzuć, co uważasz za słuszne, a potem 
powoli wyzbywaj się niepotrzebnych rze-
czy. Trzeba być świadomym, że wszyst-
ko, co weźmiesz ze sobą trochę waży. 
Stopniowo będziesz zabierać coraz mniej 
rzeczy. Jeśli nie jedziesz w odludny rejon 
świata to nic nie szkodzi poeksperymen-
tować, w razie porażki możesz wrócisz 
transportem publicznym. 

Masz może jakieś przemyślenia 
na temat odwiedzonych miejsc? 
Czy któreś z nich wspominasz 
wyjątkowo dobrze, a inne szcze-
gólnie źle?

 Nie ma miejsc jednoznacznie 
złych, ale nie przepadam za rejonami 
nadmiernie skomercjalizowanymi. At-
mosfera jarmarku i walki o pieniądze 
turystów to jest to, co sprawia, że po 
pięknych miejscach pozostaje niesmak. 
Najlepsze miejsca to te, po których 
absolutnie niczego się nie oczekiwało, 
a które trafiły na trasę podróży przez 
zupełny przypadek. Wrogiem czerpania 
przyjemności z podróży są zbyt wygóro-
wane oczekiwania wobec tego, do czego 
się dąży.

Pomyłki na mapie, które kosztują 
dużo wysiłku i dodatkowo nadłożonej 
drogi w perspektywie czasu też wydają 
się być całkiem miłe.

Opowiedz, proszę, jak wygląda 
przeciętny dzień z Twojej podróży.

Wstaję zazwyczaj wraz ze wscho-
dem słońca. Jeśli jest gorąco to wcze-
sne wstawanie jest zdecydowanie do-
brym pomysłem. Jadę zazwyczaj aż do 
wieczora, z przynajmniej jedną dłuższą 
przerwą na obiad.

Śpię zazwyczaj gdzie popadnie, jak 
to mówią „na dziko”. Miejsca do nocle-
gu dobieram dość swobodnie. Nie lubię 
się rozbijać na widoku, bo każdy szmer 
potrafi zbudzić. W odosobnieniu śpi się 
przyjemniej niż na głośnym kempingu. 
No i można się rozbić z widokiem, przy 
którym przyjemnie będzie wstawać.

Rowerem po 
Europie

Wygodny, szybki, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska – taki właśnie jest rower, z którego 
nieprzerwanie od niemal 200 lat korzystają ludzie na całym świecie. Dla jednych to po 

prostu środek lokomocji, dla innych sposób na relaks czy zrzucenie dodatkowych kilogramów, 
a jeszcze dla innych modny dodatek do McBooka. Istnieją też osoby, takie jak mój sąsiad, dla 
których rower jest pasją, stylem życia, a także sposobem na tanie i niezwykle interesujące 
podróżowanie. Poznajcie Jana – dwudziestodwuletniego studenta informatyki, który na swoim 
rowerze pokonał już tysiące kilometrów, odwiedzając kraje Europy Bałkańskiej. Jan zgodził 
się opowiedzieć „!CEntrum” o swoich rowerowych dokonaniach, udzielając przy okazji wielu 
wskazówek, jak można przygotować się do takiej podróży.
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Na pewno w trakcie tych 
wyjazdów miałeś mnóstwo 
niezwykłych przygód. Czy jest 
jakaś szczególnie ciekawa, 
którą chciałbyś opowiedzieć?

Najlepsze historie zawsze za-
czynają się od fragmentu „i wtedy 
skończył się asfalt”. Jeżdżę raczej 
szosowym sprzętem i terenowa jaz-
da z bagażem często oznacza jazdę 
bardzo wolną, również w dół.
Podczas pierwszej podróży pla-
nowałem przebyć Przełęcz Orjen 
w Czarnogórze, a potem przedo-
stać się prosto do Republiki Serb-
skiej. Któregoś razu nocowałem 
na półce skalnej nad Zatoką Ko-
torską, ale bagaż zostawiłem na 
dole w krzakach. Niezbyt dokładnie 
go zabezpieczyłem, więc w nocy 
całe moje pieczywo zjadły mrówki! 
Start z rana opóźnił się zatem aż 
do otwarcia piekarni. Dzień szyko-
wał się piekielnie gorący, w zatoce 
tego dnia temperatura dochodziła do 
37 °C, więc zapasy wody szybko scho-
dziły. Za miejscowością Crkvice zaczyna 
się stara kamienista droga na przełęcz, 
w wielu miejscach zarwana. Sporą część 
musiałem po prostu przepchać rower. 
Na szczycie czekał zamknięty budynek 
górskiego schroniska, a za nim parę 
serpentyn w dół. Na kamieniu milowym 
znalazłem wybitą datę – 1831 rok. Dal-
sza droga nie jest utrzymywana w zbyt 
dobrym stanie, chociaż znalazłem ją na 
mojej mapie. Następną niespodzian-
ką było zamknięte przejście graniczne, 
gdzie wysoki płot uniemożliwiał poko-
nanie wąwozu. Musiałem zawracać parę 
kilometrów do wioski, spragniony i wy-
czerpany. Woda w studni nie nadawała 
się do spożycia, ale miła pani podzieliła 
się ze mną odrobiną swoich zapasów. 
Postanowiłem przebić się do Chorwa-
cji, aby spod Dubrownika przejechać 
do Bośni i Hercegowiny, bo o istnieniu 
przejścia granicznego w Sitnicy moja 
mapa nie wiedziała. Tutaj spotkała mnie 
ostatnia niespodzianka dnia – w wyniku 
wibracji w korbie odkręciły się wszystkie 
śruby, a jedna wypadając zablokowała 
cały mechanizm. Nakląłem tego dnia 
niemało, ale jak przyjemnie się to wspo-
mina!

A jak na Twój sposób podróżowania 

reagują inni ludzie – Twoi bliscy, 
znajomi, a także napotkane po 
drodze osoby?

 Znajomi i rodzina chyba już tro-
chę przywykli, niektórzy uważają mnie 
za nieszkodliwego wariata. Stosunek 
napotkanych osób jest różny w zależ-
ności od kraju. Na tzw. „zachodzie” naj-
częstszą reakcją jest ignorowanie. Nato-
miast w krajach byłej Jugosławii można 
spotkać się ze zgoła innym podejściem. 
Sama moja obecność jest doskonałym 
pretekstem do rozmowy, a brak znajo-
mości języka po obu stronach nie sta-
nowi żadnego problemu. Można podsu-
mować to tak - im kraj biedniejszy, tym 
ludzie bardziej otwarci i ciekawi, choć 
oczywiście zdarzają się wyjątki.

Wybrałeś podróżowanie w poje-
dynkę. Dlaczego? Czy podróżowanie 
w samotności jest wyzwaniem?

 To raczej wynika z faktu, że 
z natury jestem indywidualistą. Po Polsce 
zdarza mi się podróżować z innymi oso-
bami, ale na ponad miesiąc nie miałbym 
ochoty jechać z nikim przypadkowym. 
Podróżowanie samemu jest po prostu 
wygodne, jadę tam gdzie chcę i odpo-
wiadam tylko za siebie. Nie mam wiel-
kiej potrzeby ciągłego paplania i w zu-
pełności wystarcza mi to, ile porozma-

wiam z ludźmi napotkanymi na trasie. To 
taka forma odpoczynku, od wszystkiego 
i wszystkich.

Jestem przekonana, że planujesz 
kolejne interesujące podróże 
rowerem. Jaki jest Twój następny 
cel?

 Moim obecnym marzeniem 
jest Kaukaz, ale sytuacja geopolityczna 
w tamtejszym regionie z roku na rok 
coraz bardziej się komplikuje... Będąc 
realistą, pewnie wyruszę w inną stronę. 
Wśród potencjalnych kandydatów sta-
wiam na Wschodnie Karpaty i północny 
standard czyli kierunek na Nordkapp. 
Miejsc, które są warte odwiedzenia nie 
powinno nigdy nikomu zabraknąć.

Z Janem Filipskim 
rozmawiała

 Dagmara Kowalczyk.
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Co jest nieodłącznym elementem życia każdego studenta? 
Nie, nie mówię tu o całonocnych imprezach, ale o ... se-

sji! Ten przychodzący raz na semestr czas jest niczym papużka 
nierozłączka żaka. Czai się gdzieś za rogiem, aby wyskoczyć 
jak filip z konopi w najmniej oczekiwanym momencie. Ale co 
ja Wam, drodzy Czytelnicy, będę opowiadała mity i legendy. 
Sami niedawno jedną z nich przeżyliście i wiecie, co to znaczy 
chwycić byka za rogi (mam nadzieje, że każdy z Was ten poje-
dynek wygrał).

Na miesiąc przed, sesja jest jedynie daleką mrzonką. Gdzieś 
ptaszki ćwierkają, że należałoby się pouczyć. Ale na takie spra-
wy jeszcze będzie czas, przecież sylwester i inne imprezy same 
się nie zorganizują. A jak śpiewał Freddie Mercury „Show must 
go on”. 

Dwa tygodnie przed sesją, jakiś nad wyraz dociekliwy stu-
dent dopytuje się o formę egzaminu, ilość pytań czy ich cha-
rakter. Żaku, nie mówił Ci nikt nigdy, że ciekawość do pierwszy 
stopień do piekła?! Jednak daje on sygnał, że czas przygoto-
wać się na... przygotowania. Nie bądźmy głupi, zaczniemy sie 
uczyć dopiero po weekendzie! Bo z nauką jest jak z odchudza-
niem – zawsze zaczynamy od poniedziałku ;)

Tydzień do sesji to już nie przelewki. Wykładowcy sugerują 
zabrać się za naukę tym wszystkim, którzy jeszcze tego zrobili. 
Przecież nie jesteśmy sowy - mądre głowy. A jednak  z roz-
poczynaniem nauki jest jak z wyprawą sójki za morze. Tutaj 
następuje zasadnicze pytanie: kto ma notatki? Dobry rekone-
sans szybko pozwala wytypować pracowite mrówki, które cały 
semestr dzielnie notowały. Jednak prawdziwa bitwa na szable 
rozpocznie się w BUWie. Tam białe kruki będą przekazywane 
z rąk do rąk, dlatego należy się uzbroić w cierpliwość i wykazać 
refleksem. Uwaga: od nauki skutecznie będzie odwracać „polo-
wanie” – znów zacznie się szeroko komentowany spotted: BUW. 

W dniu zaliczenia wszyscy douczamy się naprędce. Każda 
minuta, wręcz każda sekunda jest kluczowa w tak ważnym 

momencie. Pisząc egzamin kombinuje się jak koń pod górę. 
Gdy kończy się wiedza, a przed nami co najmniej 3 zadania do 
wykonania, wtedy przychodzi  czas na wenę twórczą. Ewentu-
alnie zawsze można zapuścić żurawia do sąsiada siedzącego 
obok. Przeważnie z miejsca pilnującego nas wykładowcy widać 
jednak jak z lotu ptaka wszelkie próby komunikacji, osoby pil-
nujące studentów mają zresztą sokoli wzrok... Ktoś mi kiedyś 
powiedział: „mówiły jaskółki, że najgorsze są spółki” i chyba 
jest w tym trochę racji. Jeśli wykładowca przyłapie nas na ścią-
ganiu, pokaże nam gdzie raki zimują. Najpóźniej przy wysta-
wianiu ocen. 

Mam nadzieję, że po większości z Was sesja spłynęła jak 
woda po kaczce, wszystko zaliczyliście i jesteście wolni jak 
ptak! Jeśli w usosie pojawiła Wam się ocena „3” – pamiętajcie, 
że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu! Tym wszystkim, 
którzy zostali wysłani na „dodatkowy termin” mogę powiedzieć, 
że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - zdobyta jesz-
cze raz wiedza na pewno się w końcu przyda. 

Czytała: Krystyna Czubówna :) 

 Klaudia Szymczak

Charaktery, ze względu na typy, można dzielić na wiele spo-
sobów. W tym tekście przedstawię podział opracowany 

przez dr Adriana Horzyka, który sugerował się wyróżnieniem 
charakterów ze względu na zachowanie i sposób komunikacji 
z daną osobą. 

Po wielu sytuacjach, lub chociażby samym słownictwie, mo-
żemy rozpoznać jaki charakter przedstawia dana osoba. Z tą 
wiedzą łatwiej jest ją zrozumieć i nawiązać relacje czy też coś 
wynegocjować, ustalić, osiągnąć kompromis itd.

,,Myk na życie” to zbiór ciekawostek, porad 
i praktycznej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego 
rozwoju osobistego.

Ornitologiczna 
sesja

Typy charakterów

16

ht
tp

://
w

w
w

.3
65

th
in

gs
yo

uc
an

do
.c

om
/2

01
0/

01
/0

3/
4-

tr
ea

t-b
oo

ks
-li

ke
-b

ird
s



Cechy opisujące dane typy charakteru:

Dominujący – przywódczy, samo-
dzielny, doradzający, często uparty, lubi 
zyskiwać akceptację i kontrolowanie 
innych ludzi, kolekcjonuje nagrody/dy-
plomy, nieraz hojny, dąży do wyższego 
statusu społecznego/ pozycji w firmie; 
nie znosi krytyki, ograniczeń, presji oraz 
proszenia o cokolwiek,

- często stosuje słowa typu: mój, ja, de-
cyzja, własność, siła, myślę, uważam, 
musisz, pokażę ci coś,

- taką osobę należy doceniać, chwalić, 
pytać o zdanie, ale nie dać się zdomi-
nować. Nigdy wprost nie wytykać jej 
błędów, raczej dawać kilka opcji, wy-
słuchać i spokojnie porozmawiać o al-
ternatywnych rozwiązaniach.

Dostosowujący – uległy, bierny, kieru-
je się opiniami innych, niezdecydowany, 
lubi wtopić się w tłum, często ma swego 
idola; nie znosi wyzwań, dużych projek-
tów oraz wychodzenia z inicjatywą,

- używa słów: oni, inni, ty wybierz, co 
byś zrobił/zrobiła na moim miejscu, nie 
zdecydowałem jeszcze,

- takiej osobie lepiej nie powierzać skom-
plikowanych zadań; należy jej radzić, po-
magać w wyborze.

Maksymalistyczny – ambitny, energe-
tyczny, inspirujący, nienasycony, uwielbia 
wyzwania i rzeczy nowe o optymalnych pa-
rametrach; chce być najlepszy we wszyst-
kim, marzyciel; nie idzie na kompromisy, 
odrzuca nudne, szare i przeciętne życie; 
nie zważa na zagrożenia i przeładowanie 
się obowiązkami,

- charakterystyczne wyrazy to: dużo, wyż-
szy, nie ma problemu, damy radę, natych-
miast, cel, maksimum, wszystko, mega, 
wyzwanie, lepszy,

- należy pozwolić mu iść za głosem serca, 
przypominać o terminach, dawać szansę 
na rozwój, być pozytywnie nastawionym 
w jego towarzystwie.

Minimalistyczny – ceni spokój, wy-
starcza mu to co ma, unika odpowie-
dzialności, często rezygnuje, bierny, nie 
stara się rozwijać,

- używa często wyrazów takich jak: 
dowolny, trochę, wystarczy, pierwszy 
z brzegu, tylko tyle, mało ważne, czy to 
jest obowiązkowe,

- nie powinniśmy powierzać mu trud-
nych zadań, przydzielać proste zajęcia 
nie wymagające dużo wysiłku.

Konserwatywny – typowy, zgodny 
z zasadami, wierny, jednostronny, trady-
cyjny, ceni sobie stałość, gromadzi pa-
miątki, nie lubi zmian,

- używa między innymi następującego 
słownictwa: sprawdzony, tak jak było, 
sentyment, zasady, nie będę nic zmie-
niać, nie chcę tego słuchać, tradycja, 
przyzwyczajenie,

- zmiany należy wprowadzać stopniowo; 
ostrożnie rozmawiać by go nie urazić.

Odkrywczy – dociekliwy, otwarty, liberal-
ny, obserwujący, lubi dyskusje i wymianę 
spostrzeżeń, eksperymentuje, sprawdza, 
odnajduje reguły, miesza sposoby, style; 
nie znosi bezczynności,

- słowa: zagadka, dlaczego, wyjaśnij, in-
teresujący, mogę spróbować, pokaż mi, 
chciałbym zapytać,

- pozwól mu okrywać, odpowiadaj na py-
tania, nie zlecaj nudnych zadań.

Inspirujący – nieprzewidywalny, kre-
atywny, intuicyjny, impulsywny, tajem-
niczy, zaskakujący, lubi nowości i spon-
taniczne działanie; ma dużo pomysłów; 
tworzy żarty i neologizmy; często po-
dróżuje; spełnia marzenia; unika ste-
reotypów, pracy odtwórczej oraz rutyny,

-  możemy od niego usłyszeć, że ma 
pomysł; coś go inspiruje, jest ciekawe, 
niecodzienne; zróbmy coś szalonego,

- przede wszystkim trzeba takich ludzi 
inspirować, dawać ciekawe zadania do 
wykonania (by nie rezygnowali z pra-
cy czy projektu). Powinniśmy jednak 
kontrolować realność jego pomysłów 
i wspierać praktycznym podejściem.

Systematyczny – uporządkowany, sta-
ły, schematyczny, planuje, układa zasa-
dy, musi mieć wszystko usystematyzo-
wane, punktualny, korzysta często z ka-
lendarza i notatników; planuje wszystko, 
a potem trzyma się wybranej ścieżki; 
z trudem odnajduje się w niespodziewa-
nej sytuacji,

- korzysta z takich słów jak: teraz, na-
stępnie, od a do z, porządek, czas, miej-
sce, plan, uporządkować, mam już zapla-
nowane, po kolei, w swoim czasie,

- w towarzystwie osób systematycznych 
należy uszanować ich plany, stosować 
wyliczenia; przyjść punktualnie; nie robić 
niespodzianek, które mogłyby zakłócić 
harmonogram.

Empatyczny – wrażliwy, delikatny, pełen 
zrozumienia, opiekuńczy, martwi się, ceni 
bliskość, ,lubi dzieci, poznaje dużo osób, 
wtrąca dygresje, doradza, nie znosi roz-
stań oraz formalności,

– mówi, że cię wysłucha; słowa zdrob-
niałe, pytania – co czujesz, co u ciebie 
słychać; powód, ponieważ, kochanie, sło-
neczko, współczuje, rozumiem,

- poruszaj tematy rodzinne, zwracaj się 
w ciepły sposób, wysłuchaj, bądź otwarty 
wobec takich osób.
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Rzeczowy – merytoryczny, chłodny, 
oficjalny, praktyczny, zawsze przecho-
dzi do sedna, konkretny, utrzymuje 
dystans, fakty a nie emocje,

- słowa charakterystyczne: sprawa, 
kwestia, szybko, co masz na myśli, do 
rzeczy, szybciej, muszę skończyć.

- prowadź z nim zwięzłe, krótkie roz-
mowy; w rozmowie nie czyń dygresji 
i nie odwołuj się do warstwy emocjo-
nalnej; mów wprost.

Odważny – śmiały, waleczny, zuchwały, 
otwarty, odważny, lubi ryzyko i adrena-
linę, podejmuje się trudnych wyzwań; 
często uprawia sporty ekstremalne, 
popisuje się odwagą; nie lubi osób sła-
bych, nieśmiałych.

- słownictwo: bohaterski, wyzwanie, 
boisz się, walczyć, chce żyć pełnią życia, 
wyprzedzić, pokonać.

- trzeba uważać na niego; ostrzeżenia 
wywołują odwrotny skutek; zlecać trud-
ne zadania, ale kontrolować by za bar-
dzo nie ryzykował podczas ich realizacji.

Asekuracyjny – ostrożny, pragmatyk, 
twardo stąpa po ziemi, rozsądny, zapo-
biegawczy, zazwyczaj ma plan B; stosuje 
wszelkie zabezpieczenia; sprawdza, prze-
widuje.

- wyrazy często stosowane: uważaj, 
ochrona, pewność, ostrożnie, przygoto-
wać się, koło ratunkowe, jak w banku, 
sprawdzić. 

- nie należy lekceważyć jego uwag, bo 
inaczej się od nas odsunie; doceni wszel-
kie gwarancje z naszej strony.

Pamiętajmy, że jedna osoba to zbiór różnych typów charakteru występujących w mniej lub bardziej nasilonym stopniu. Niemniej 
warto zwrócić uwagę na to, z kim mamy do czynienia i dostosować sposób naszego przekazu. Dopasowując styl naszej wypo-
wiedzi oraz stosując odpowiednie do typu charakteru rozmówcy słownictwo, poprawiamy skuteczność komunikacji. Skuteczna 
komunikacja to obopólne zrozumienie,  wyjaśnienie niejasności w poruszanym temacie, a tym samym istota samego przeprowa-
dzenia rozmowy. 

Tekst inspirowany poradnikiem: A. Horzyk, Negocjacje. Sprawdzone strategie, Warszawa 2012, wyd. I.

Magda Dawidziuk
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Wybór pracy to nie tylko kwestia branży, stanowiska, ale i rodzaju firmy. Pojawia się zatem pytanie: mała firma czy kor-
poracja? W Polsce utarły się liczne stereotypy związane z postrzeganiem warunków pracy w obu przypadkach. Zazwy-

czaj mała firmę kojarzy się z rodziną atmosferą, bezpośrednim kontaktem z pracodawcą oraz z szerokim wachlarzem obo-
wiązków, który wynika z braków kadrowych, a przy tym  niskimi zarobkami, umowami ,,śmieciowymi” oraz brakiem 
szans na spektakularny awans. Z kolei korporacja rysuje się jako ogromna anonimowa maszyna będąca siedliskiem zła, 
z rozbudowaną biurokracją, gdzie wszyscy pracownicy biorą udział w ,,wyścigu szczurów” i dlatego pracują praktycz-
nie po siedem dni w tygodniu. Przerażające, prawda? Wyjdę naprzeciw tej karykaturalnej wizji często zakorzenionej w spo-
łeczeństwie oraz propagowanej w mediach i w tym tekście przyjrzę się dokładniej prawdziwemu obliczu dużych korporacji. 

Na początek poprosiłam o odpowiedź 
na kilka pytań Pana Łukasza Trzeszcz-
kowskiego, który obecnie pracuje 
w PZU i pełni stanowisko Employer Bran-
ding Advisor.

- Jak to się stało, że trafił Pan do 
korporacji? Teraz PZU, wcześniej 
Danone. Czy od początku miał Pan 
swoich planach zawodowych taką 
drogę czy dopiero z czasem pojawiła 
się ta myśl o pracy w większej firmie?

Jak większość młodych ludzi, nie miałem 
sprecyzowanego planu zawodowego. Ni-
gdy jednak nie lubiłem biernie obserwo-
wać rzeczywistości, wolałem ją kreować. 

Najpierw jako komentator wydarzeń 
żużlowych w czasach modemowego in-
ternetu, później jako dziennikarz i re-
daktor prowadzący miesięcznika “Taśma 
w Górę!”, a następnie - w trakcie studiów 
- jako fotoreporter sportowy i aktywny 
działacz organizacji AIESEC. Korzysta-
łem z nadarzających się możliwości, któ-
re poszerzały moje horyzonty i otwierały 
kolejne drzwi. W tym drzwi na praktyki 
letnie w obszarze budowania wizerunku 
pracodawcy w Unileverze. Nigdy bym się 
nie spodziewał, że trafię i odnajdę się 
w Dziale HR.

- W takim razie w jaki sposób trafił 
Pan właśnie do HRu?

Trochę było w tym szczęścia i przypad-
ku. Mój przełożony szukał do zespołu 
aktywnego studenta z umiejętnościami 
organizacyjnymi, który potrafiłby jed-
nocześnie napisać teksty, zrobić zdjęcia 
i nagrać filmy na nową stronę karierową 
firmy. I tu przydały się moje różnorodne 
i nie do końca spójne jak mogłoby się 
wydawać doświadczenia organizacyjne. 
W ten sposób trafiłem do obszaru, który 
stał się moją zawodową pasją.

- Jakie mity chciałby Pan obalić 
w postrzeganiu korporacji?

Najczęstsze skojarzenia z koporacjami to 
obraz jednostki jako trybiku w olbrzymiej 
maszynie. I w sensie dosłownym jest to 
oczywiście prawda. Przy czym sukces 
w dużej firmie osiągają osoby, które 
potrafią dostrzec istotę swojej roli w tej 
maszynie i wywierać realny wpływ na jej 
funkcjonowanie. Które potrafią patrzeć 
na swoją pracę przez pryzmat “dużego 
obrazka” i dostosować się do korpo-
racyjnych zasad współpracy. Opartych 

o wzajemny szacunek, umiejętność ar-
gumentowania swoich racji i angażowa-
nia innych. W korporacji jednostka jest 
tak silna, ja duży wpływ ma na innych.

- Największa zaleta korporacji to..

Szerokie możliwości rozwoju, awan-
se pionowe i poziome oraz możliwość 
współpracy i uczenia się od naprawdę 
wielu różnorodnych ludzi. Ekspertów 
w swoich dziedzinach. Plus nieustanna 
zmiana, która w korporacjach jest co-
dziennością i sprawia, że w pracy nie ma 
miejsca na nudę i rutynę.

- ..a wada?

Korporacje są z natury rzeczy mniej ela-
styczne i mniej dynamiczne w działaniu. 
Ze względu na liczbę pracowników, licz-
ba formalności i procesów jest i musi 
być większa, aby całość funkcjonowała 
poprawnie. Trzeba się dostosowywać do 
zasad korporacyjnych, kultury organiza-
cyjnej oraz funkcjonować w warunkach 
ograniczonej wiedzy. W korporacji nie 
zawsze zna się bowiem kulisy wszelkich 
decyzji i trzeba to zaakceptować.

- Jeżeli miałby Pan ponownie stanąć 
przed wyborem: mała firma czy 
korporacja? – czy po raz drugi 
wybrałby Pan korporację?

Niczego bym nie zmieniał. Bardzo lubią 
swoją prace i miałem szczęście praco-
wać dla firm, które z czystym sumieniem 
mogę każdemu polecić jako przyjazne 
miejsca pracy. Miałem też szczęście do 
fantastycznych przełożonych, z który-
mi do tej pory mam bliski kontakt. Co 
więcej, w dalszym ciągu czuję głód suk-
cesów i gotowość do korporacyjnych 
wyzwań. To uzależnia. Odpowiedzialną 
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Cykl tekstów o rynku pracy, procesie 
rekrutacji i wyborze swojej ścieżki 
zawodowej.
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funkcję w mniejszej firmie zostawiam 
sobie na przyszłość.

- Co radzi Pan wszystkim 
młodym osobom wchodzącym 
dopiero na rynek pracy: rozwój 
w niewielkim przedsiębiorstwie 
czy w międzynarodowej olbrzymiej 
firmie?

Duża firma to głeboka woda, która za-
wziętych z pewnością szybko nauczy pły-
wać. Ale nigdy nie zaszkodzi wcześniej-
szy trening na basenie. Tym treningiem 
może być zarówno mniejsza firma jak 
i aktywność studencka wszelkiego rodza-
ju, do której serdecznie zachęcam. Tak, 
aby nauczyć się postaw biznesowych, 
umiejętności pracy w grupie i skuteczne-
go wywierania wpływu. Korporacje cenią 
bowiem skuteczność w działaniu.

***
Jak wskazują wypowiedzi Łukasza 
Trzeszczkowskiego, ta ,,zła” korporacja 
wcale nie jest tak straszna, jak się na co 
dzień o tym słyszy. By zweryfikować tę 
opinię, zapytałam o zdanie studentów 
pracujących w różnych korporacjach.

***
Kasia Kucharska, Senior Executive 
Assistant, Accenture Sp. z o.o.:
Tak właściwie to nie ja wybrałam korpo, 
tylko korpo wybrało mnie Jedno wysłane 
cv, dwie rozmowy rekrutacyjne i kilka dni 
później zaczęłam swój pierwszy dzień 
pracy - wtedy jeszcze jako recepcjo-
nistka. W tym czasie studiowałam dwa 
kierunki w trybie stacjonarnym - dlate-
go opcja pół etatu plus elastyczne go-
dziny pracy bardzo mi odpowiadała. Po 
kilku miesiącach moja przygoda w firmie 
trochę się rozkręciła, przejęłam funkcję 
koordynatora recepcji a zaraz po obro-

nie zaproponowano mi stanowisko asy-
stentki Zarządu. Korporacja to dla mnie 
przede wszystkim codziennie nowe wy-
zwania - przychodząc rano do biura nie 
wiem, czym dziś dokładnie będę się zaj-
mować. Sytuacja w firmie zawsze jest 
dynamiczna, gwarantuje to ogromne 
szanse rozwoju, możliwości przejmowa-
nia nowych obowiązków i wykazania się. 
Możliwość pracy w międzynarodowym 
środowisku to kolejny plus, codziennie 
spotykam ludzi pełnych pasji, których 
osiągnięcia mogą być wielką inspiracją. 
Dodatkowo bogate pakiety socjalne, nie-
zliczone szkolenia i jak to w korporacji 
- atrakcyjne wynagrodzenie na każdym 
szczeblu. Właśnie mija mój pierwszy rok 
w firmie i może to nietypowe, ale do 
pracy chodzę z przyjemnością, korpo na-
prawdę wciąga.

Marta Urban, Schneider Electric:
Zalety - można się dużo nauczyć, poznać 
wielu ludzi, często obcokrajowców; wady 
- duża rotacja, praca często powtarzal-
na, monotonna; mity - duże możliwości 
awansu, zmiany stanowiska, podwyżki; 
korzyści - benefity, wyjścia, wyjazdy in-
tegracyjne. 

Monika Z., Hortex:
Największą zaletą pracy w korporacji 
jest możliwość wymiany wiedzy z inny-
mi osobami. W korpo są większe rota-
cje, można spotkać wielu ludzi z różnymi 
umiejętnościami, poglądami, doświad-
czeniami. A to, że niektórzy ludzie nie 
chcą sie nią dzielić nie jest winą korpora-
cji a osób, ich cech charakteru. Ja mia-
łam i nadal mam możliwość uczenia sie 
czegoś nowego od fajnych osób, a przy 
tym przejmuje stopniowo kolejne obo-

wiązki oraz awansuje w strukturze firmy. 
Oczywiście zdarzają się  ludzie, którzy 
wyłącznie mają “parcie na stołek”, są nie 
życzliwi i postępują nie fair, tylko dlatego 
by zdobyć wyższe stanowisko. Minusem 
jest też praca w nadgodzinach. Są po 
prostu okresy, gdzie trzeba dłużej popra-
cować i można to akceptować bądź nie 
- ja zaakceptowałam. Poza tym jest duża 
elastyczność w godzinach, więc zostając 
dłużej innym razem wychodzę wcześniej.

W poprzedniej firmie (Avon) w dzia-
le finansów obejmował mnie kalendarz 
amerykańskich świąt, więc 6 stycznia 
i 1 maja miałam pracujące.  Teraz prze-
szłam do mniejszej polskiej firmy (Hor-
tex) i już mam normalnie wolne święta 
państwowe i religijne.

***
Podsumowując, międzynarodowe korpo-
racje dają wiele możliwości na rozwój za-
wodowy, pozwalają na regularny awans 
w strukturze firmy przy pełnym pakiecie 
socjalnym oraz dobrych zarobkach. Po-
zwalają na praktyczne wykorzystanie 
znajomości języków obcych, liczne szko-
lenia i zapoznanie z różnymi specjali-
stycznymi systemami. Z drugiej szali jest 
ich pęd, sprowadzenie pracownika do 
niewielkiego trybiku w całej strukturze, 
który łatwo można wymienić na nowy 
i często związany z tym stres. 

Wybór dużej firmy powinien być 
świadomy, zgodny z naszą naturą, am-
bicją i stylem życia. A więc zastanów się 
kim jesteś i czy pasujesz do korporacyj-
nego świata.

Nie śpimy! Działamy!
MagdaDawidziuk

,,Я русский бы выучил только за то , что им разговаривал Ленин’’ - так сказал когдато русский 
поэт Маяковский, нo если сказать это Поляку то он быстро найдет что ответить по русски.

Na naukę nigdy nie jest za późno, tym bardziej, jeżeli chodzi o naukę języków. Głównym 
założeniem studiowania jest przede wszystkim, aby zdobywaną wiedzę utrwalać i umiejętnie 

wykorzystać. Język rosyjski nie jest trudny. Charakterystyczny dla niego jest ruchomy akcent, 
miękkie wymawianie wyrazów oraz bogata w zasady i reguły gramatyka. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Урок   по русскому языку - Lekcja języka rosyjskiego
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Słowniczek: 

русский - rosyjski
выучил - wyuczył, nauczył
разговаривал - rozmawiałbym, przemawiał-
bym
Ленин - Lenin
когдато - kiedyś
поэт - poeta
Маяковский - poeta rosyjski XX wieku
если - jeżeli
сказать - powiedzieć
поляку - Polakowi
быстро - szybko, sprawnie
найдет - znajdzie, odnajdzie
ответить - odpowiedzieć
богатырь - rosyjski bohater, o którym two-
rzone są pieśni i poematy, przedstawiające ry-
cerza, który jest w stanie jest położyć dwudzie-
stu wrogów „nie zmoczywszy rąk i czoła”
красавицa - piękna kobieta, dla rosyjskich 
kobiet charakterystyczne są blond włosy do 
pasa, splecione w warkocz
Сибир - Syberia, kraina w Rosji gdzie tempe-
ratura w mroźne miesiące sięga spokojnie -50 
stopni Celsjusza.
только - tylko
когдато - kiedyś, niegdyś
ответить - odpowiedzieć

,,Nauczyłbym się języka rosyjskiego, chociażby dlatego, że tym językiem posługiwał się sam Lenin’’- tak stwierdził niegdyś 
rosyjski poeta Majakowskij. Jeżeli z powyższym stwierdzeniem zwrócilibyśmy się do obywatela Polski, to z pewnością ten 
argument nie byłby dla niego wystarczająco przekonującym, aby podjął się 
nauki języka rosyjskiego. Spróbujmy więc inaczej!

A Tы когда выучишь русский? Kогда:
A Ty, kiedy planujesz rozpocząć naukę rosyjskiego? Gdy: 

1. Захочешь выжить в Сибири (до -50 градусов ) быстро научишься.
1. Gdy będziesz musiał przeżyć na Syberii, gdzie temperatura sięga - 50 

stopni Celsjusza?

2. Cядешь за русский праздничный стол (богатый в выпечку и 
закуски такие как чебуреки и икра)

2. Gdy usiądziesz w Rosji do świątecznego stołu, bogatego w wypieki 
i przystawki takie jak czebureki (pierogi wielkości dłoni, nadziewane mię-
sem, zapiekane do momentu uzyskania złocistej barwy) i kawior?

3. Захочешь познакомиться с русской красавицой или мужским 
богатырём?

3. Zapragniesz poznać rosyjską piękność bądź męskiego bohatera Rusi?

Język rosyjski, tuż za angielskim, zajmuje czołową pozycję w grupie języ-
ków świata. Ich znajomość czyni podróżowanie łatwiejszym i przyjemniej-
szym, gdyż mamy pewność, że w każdym zakątku świata jesteśmy w stanie 
się porozumieć. Swoiste przeświadczenie, które dodaje nam odwagi i pew-
ności o tym, że wszędzie zostaniemy zrozumiani. Rosyjski wbrew pozorom 
nie gryzie, a ucząc się go, poszerzamy swoje kwalifikacje. Lekcja nr. 1 już 
za nami!

Artem Czuchin
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Poziom Polskich premier 2013 roku 
wahał się niczym funkcja sinusoidal-

na. Kinematografia obfitowała w rewela-
cyjne produkcje, takie jak „Drogówka”, 
czy „Układ zamknięty”. Nieuchronne było 
jednak pojawienie się proporcjonalnej 
ilości kiczu na ekranie. Mowa tutaj cho-
ciażby o głośno reklamowanym „Last mi-
nute”. Co wywołało w polskich widzach 
łzy, a co doprowadziło do śmiechu? Co 
zażenowało, a co zachwyciło? Skupmy 
się na tych najlepszych.

 Zimowe otwarcie zdecydowanie 
należało do Wojciecha Smarzowskiego. 
„Drogówka” była tym, czego mogliśmy 
spodziewać się po reżyserze, a co i tak 
nas zaskoczyło. Po raz kolejny zostajemy 
obrzuceni brudem polskiej rzeczywisto-
ści. Świetne role Topy, Dorocińskiego czy 
Jakubika pokazują nam brutalny portret 
służb porządkowych. Film nie jest jednak 
dziełem jednowymiarowym. Pod przy-
krywką skorumpowanej drogówki kryje 
się drugie dno. Autor stawia nas przed 
oczywistym stwierdzeniem: „Bez sieci 
układów nie masz szans na sensowne 
i godne życie”. Niezaprzeczalny warsztat 
aktorski Bartłomieja Topy jako sierżanta 
sztabowego Ryszarda Króla utwierdza 
nas w przekonaniu, że Smarzowski nie 
chce tworzyć idealnych herosów, lecz 
bohaterów z krwi i kości, przesiąkniętych 
złem tego świata.

 Przy premierach lutego war-
to wspomnieć o „Nieulotnym” znanego 
z niesamowitego „Wszystko co Kocham” 
Jacka Borcucha. „Nieulotne” jako dramat 
społeczny sprawdza się marnie. Jednak 
wspaniałe zdjęcia Michała Englerta na-
grodzone na festiwalu w Sundance oraz 
krajobrazy słonecznej Hiszpanii zapiera-
ją dech w piersiach. Duży wkład w film 
miały dwie role: ciągle świeżego Jakuba 
Gierszała oraz jednej z debiutantek 2013 
roku Magdaleny Berus. Temat młodości 
zderzonej w trudem dorastania nie zo-
stał całkowicie wyczerpany, aczkolwiek 

jak można nie mieć sentymentu do twór-
czości Borcucha.

 Początek wiosny przygniótł nas 
ciężarem poważnej tematyki, jaką zaofe-
rował nam Ryszard Bugajski w swoim 
„Układzie zamkniętym”. Janusz Gajos 
kojarzony przede wszystkim z roli Janka 
Kosa w serialu „Czterej Pancerni i Pies” 
zakłada tym razem maskę czarnego cha-
rakteru – prokuratora Andrzeja Kostrze-
wy. Przedstawiony świat intryg pokazuje 
nam gęstą sieć powiązań pomiędzy wła-
dzą a mediami. Tutaj każdy jest winny 
komuś przysługę. Reżyser nie stara się 
wybielić swoich bohaterów, dlatego nie 
możemy oczekiwać „happy endu”. To 
swoiste studium zmian człowieka zacho-
dzących pod wpływem władzy. Na szcze-
gólne uznanie za wyśmienitą grę aktor-

ską zasługują tutaj Janusz Gajos oraz 
odtwarzający postać Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Kazimierz Kaczor.

 Tak naprawdę kumulacja naj-
lepszych premier przypadła na okres 
wrzesień – grudzień. 

Jesienne ocieplenie serca i wspomnie-
nie minionego lata niosą nam „Chce się 
żyć” oraz niezależna produkcja „Dziew-
czyna z Szafy”. W obu filmach główni bo-
haterowie są osobami niepełnosprawny-
mi/chorymi. Zarówno Mateusz cierpiący 
na niedowład kończyn, jak i autystyczny 
Tomek są postaciami charakterystycz-
nymi. O ile niezależny obraz Bodo Koxa 
jest istną ucztą dla wyobraźni, o tyle film 

Macieja Pieprzycy stara się ukazać nam 
głębszy sens. Na wyróżnienie zasługuje 
Dawid Ogrodnik, znany przede wszyst-
kim z roli Rahima w „Jesteś Bogiem”, 
który dopiero w „Chce się żyć” rozwija 
swoje możliwości aktorskie. Reżyser po-
rusza niewygodny temat w sposób lekki 
i bez tabu – przykładem może być wątek 
erotyczności osób z porażeniem. Główny 
bohater – Mateusz pokazuje nam świat 
oczami ludzi niepełnosprawnych, dlatego 
narracja jest kolejnym plusem tego ob-
razu. Jednak przede wszystkim z ekranu 
krzyczy do nas dodająca otuchy lekcja: 
„Nie poddawaj się człowieku!”. To czyni 
film Pieprzycy wyjątkowym w swoim ga-
tunku.

 W zestawieniu nie mogło rów-
nież zabraknąć hucznie reklamowanego 
„Wałęsy. Człowieka z nadziei”. Realizacji 
tego przedsięwzięcia jedynie mógł pod-
jąć się legendarny już mistrz w swoim 
fachu – Andrzej Wajda. Znany przede 
wszystkim z ekranizacji polskich perełek 
literatury oraz wydarzeń historycznych. 
Reżyser po raz kolejny zabrał polskiego 
widza w podróż do przeszłości. Nieza-
przeczalnym atutem tego filmu jest Ro-
bert Więckiewicz, który wcielił się w po-
stać Lecha  Wałęsy. Więckiewicz wiele 
razy udowodnił nam, że jest jednym 
z najlepszych aktorów swojego pokole-
nia, w „Wałęsie” było podobnie. Główny 
bohater nie jest nieskazitelnym, pełnym 
patosu bohaterem swoich czasów. Au-
tor ukazuje go jako człowieka mające-
go swoje wady i zalety, przeżywającego 
wzloty i upadki. Film stara się jednak 
umieścić zbyt wiele wątków w ciągu  
dwugodzinnego seansu, przez co prze-
skoki pomiędzy poszczególnymi scena-
mi nie pozwalają odbiorcy na dogłębną 
interpretację przekazu. Kino historycz-
ne jest jednak kategorią samą w sobie. 
Pokazuje naszą historię, tą mniej lub 
bardziej bolesną więc naprawdę udane 
produkcje nie przechodzą bez medialne-
go huku w czasie premiery, a „Wałęsę” 
zdecydowanie należy zaliczyć do tych 
udanych.

 Bezapelacyjnymi królowymi 
końcówki roku okazały się jednak „Ida” 
i „Papusza”. Oba filmy kręcone w czar-
no – białej konwencji wywołały więcej 
emocji, aniżeli niejeden film przesiąk-
nięty efektami specjalnymi. Obrazy  

Filmowy 
koniec roku w 
czarno – białych 
barwach
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Pawła Pawlikowskiego, jak i duetu Krau-
ze za głównych bohaterów obierają so-
bie przedstawicieli mniejszości etnicz-
nych na polskich ziemiach. Tytułowa 
postać filmu Pawlikowskiego udaje się 
w ostatnią podróż przed złożeniem za-
konnych ślubów. Wraz ze swoją ciotką 
próbują odkryć prawdę o sobie, swoich 
korzeniach i rodzinnej tajemnicy. „Ida” 
jeszcze przed polską premierą zdobyła 
wiele nagród, między innymi na festiwa-
lu w Toronto czy Warszawie. Sprawcą ta-
kiego obrotu rzeczy nie była jednak kon-
trowersja, którą aż kipiało od „Pokłosia” 
poruszającego podobną tematykę. Dzie-
ło Pawlikowskiego karmi nas mądrością 
i wyważeniem. W filmie nie ma zbyt wie-
lu dialogów co mniej wytrawnego widza 
może niekiedy nużyć, jednak obecność 

niesamowitej Agaty Kuleszy wszystko re-
kompensuje.

„Papusza” natomiast opowiada hi-
storię poetki wyklętej romskiego pocho-
dzenia Bronisławy Wajs. Na wyróżnienie 
oprócz tytułowej bohaterki zasługuje 
również Zbigniew Waleryś grający jej 
męża. „Papusza” nie jest jednak typo-
wą biografią. Jest opowieścią o życiu 
w romskich realiach XX wieku. Pokazuje 
niewygodne relacje pomiędzy Romami 
i Polakami, a nawet nazistami. W czasie 
oglądania filmu nasuwa nam się jednak 
smutna prawda, że najgorzej boli od-
rzucenie przez naszych pobratymców. 
Film małżeństwa Krauze to również 
portret kobiety wyzwolonej, której ta-
lent zamiast darem od Boga okazuje się 
przekleństwem. To dzieło zdecydowanie 

staje się przysłowiową „wisienką na tor-
cie” zwieńczającą poprzedni rok polskich 
premier.

 Polska kinematografia 2013 
roku w porównaniu ze światową nadaje 
bardziej smutny niż wesoły wydźwięk. 
Reżyserzy stawiają na ekranizacje po-
ważne, przesycone realistycznością oraz 
niepokojącym przesłaniem. A szkoda, bo 
w polskim dorobku od czasów sytuacyj-
nych PRL-owskich komedii dawno nie 
mieliśmy dobrego obrazu wywołującego 
„śmiech do rozpuku”. Miejmy nadzieję, 
że zbliżające się premiery 2014 roku 
wniosą do naszej kinematografii nieco 
więcej światła i koloru.

Stella Skiba

Zdanie to wypowiedział Manoel de 
Oliveira, portugalski reżyser uro-

dzony w roku 1908 i obecnie najstarszy 
aktywnie tworzący reżyser na świecie. 
Wychował się w rodzinie bogatych prze-
mysłowców i rolników. Jego ojciec posia-
dał własną fabrykę i on to wyproduko-
wał pierwsze żarówki w Portugalii. Młody 
Manoel od zawsze interesował się kinem 
i sztuką. Swych pierwszych sił w świe-
cie kinematografii spróbował w wieku 
19 lat, dokonując swojej pierwszej pró-
by warsztatowej o sytuacji w Portugalii 
w czasie I Wojny Światowej. Rok później 
dostał się do szkoły aktorskiej, jednak-
że dopiero po kilku latach zdecydował 
się na dobre wejść na ścieżkę reżyserii. 
Rozgłos przyniósł mu film „Aniki-Bóbó” 
opowiadający o dzieciach ulicy z por-
tugalskiego Porto. Manoel de Oliveira 
to twórca szeroko znany i nagradzany 
na europejskich festiwalach filmowych. 
W trakcie jednego z nich, w 1991 roku 
w Wenecji, otrzymał Nagrodę Specjalną  
Jury za film “Boska Komedia”. 

 Tytuł bezpośrednio informuje 
widza o źródle inspiracji. Jednakże, nie 
dajmy się zmylić, De Oliveira nie od-
tworzył wiernie dzieła Dantego, stwo-
rzył jego inteligentną ilustrację. Akcja 
filmu toczy się w szpitalu psychiatrycz-

nym “Casa de Alienados” (w dosłow-
nym tłumaczeniu “Dom Obcych”), gdzie 
każdy z pacjentów wciela się w postać 
z filozofii i literatury kultury zachod-
niej. Napotkamy tam biblijną parę Ada-
ma i Ewy, Iwana z “Braci Karamazow” 

Krzykliwa opowieść idioty, 
czyli “Boska Komedia” 

(1988) po ludzku

Kraj prod. – Francja, 
Portugalia, 
Reż. – Manoel de Oliveira 
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Fiodora Dostojewskiego, sceptyka oraz 
Sonię i Raskolnikowa ze “Zbrodni i Kary”. 
Postacie debatują ze sobą przy wielkim 
stole spożywając posiłek, w parku na 
spacerze i zaciszu pokojów. Widz nie po-
winien spodziewać się w tym filmie głębi 
psychologicznej bohaterów. Trudno jest 
wyodrębnić role główne i role poboczne. 
Sens całości stanowią natomiast ich fi-
lozoficzne rozmowy o Bogu, religii i tak 
uniwersalnych wartościach, jak dobro 
czy zło. 

 Tym, na co warto zwrócić uwa-
gę w “Boskiej Komedii” Manoela de Oli-
veiry jest surrealizm. Artysta nigdy nie 
krył fascynacji Luisem Buñuelem czy da-
daizmem Waltera Ruttmanna. W swojej 
mini-operze “Kanibale” z roku 1988 na-
wiązał do estetyki tego pierwszego.

 Surrealizm w przypadku “Bo-
skiej Komedii” de Oliveiry wyraża się 

w sposobie interpretacji tematu. Usytu-
owanie akcji w szpitalu psychiatrycznym 

nie jest przypadkowe. Z jednej strony 
możemy to podsumować szekspirow-
skim zdaniem: “Życie to opowieść idioty, 
pełne wrzasku i krzyku, lecz nic nie zna-
czące”. Z drugiej strony, zważając na po-
wagę dyskursu biblijno-literackiego, jaki 
chce zaprezentować nam reżyser oraz 
biorąc pod uwagę zakończenie filmu, 

które pomimo zaciekłych dyskusji po-
staci cynicznego Filozofa i rozmodlonego 
Proroka, prezentuje triumf i nieśmier-
telność sztuki. W tym kontekście, “Dom 
Obcych”, dom “wariatów” nie symbolizu-
je ludzkości, wręcz przeciwnie, ostrzega 
przed szaleństwem. 

 “Boska komedia” jest niczym 
lustro, w którym odbija się życie współ-
czesnej cywilizacji okcydentalnej. Arty-
sta pokazuje nam, że dantowskie Niebo, 
Piekło i Czyściec dzieją się obok nas, 
a sztuka nam to uświadamia. Symboli-
ka postaci oraz niekończące się dysputy 
odświeżają stare i zapomniane pojęcia, 
jak grzech pierworodny, dobro, zło czy 
wiara w Boga, a skontrastowanie boha-
terów o odmiennych poglądach zmusza 
na nowo do myślenia.

Magdalena Malec

Kino skandynawskie wciąż ma się do-
brze i nie obawia się poruszać tema-

tów kontrowersyjnych - tak z grubsza 
przedstawia się pierwsza ogólna teza, 
jaką można wysnuć po seansie filmu 
Thomasa Vinterberga. Film Duńczyka 
w pełni wpisuje się w charakterystycz-
ny dla wszystkich krajów nordyckich 
nurt kina zaangażowanego społecznie, 
w prostej linii spadkobiercę spuścizny ar-
tystycznej Bergmana. Filmy te odznacza-
ją się silnym zacięciem demaskatorskim, 
a także udziałem elementu psycholo-
gicznego… o czym obszerniej opowiem 
za chwilę.

 Fabuła obrazu sprzed dwóch lat 
przebiega jednotorowo, w całości sku-
piając się na wątku posądzenia pozornie 
nieszkodliwego człowieka o pedofilię. 
Budzą się mieszane odczucia? Otóż twór-
cy filmu doskonale zdawali sobie sprawę 
jak pokierować trudnym motywem bez 
popadania w przesadę, czy tak typową 
dla kina hollywoodzkiego sztampę. Ob-
raz nie narzuca bowiem widzom żadnego 

jasnego komunikatu - nie pokazuje pal-
cem, jaką postawę widz, będąc  świad-
kiem wydarzenia, powinien przyjąć. 
Skupia się raczej na chłodnym relacjo-
nowaniu wypadków mających pobudzić 
nasze zwoje mózgowe - a nade wszystko 
sumienie - do działania. Jak europejscy 
twórcy kina ambitnego wielokrotnie nas 
przekonywali, gdy opowiadamy nieba-
nalną historię dobrym rozwiązaniem jest 
minimalizm twórczy, pozwalający by mo-
gła bronić się sama. W przypadku „Po-
lowania” zabieg ten wypadł co najmniej 
przekonująco.

 Kluczowym elementem scena-
riusza jest sprawa rzekomego molesto-
wania seksualnego, jakiego według re-
lacji dziecka dopuścić się miał skądinąd 
sympatyczny, przekraczający czterdziest-
kę pan przedszkolanka. Już w tym miej-
scu pojawia się jeden z wielu dylematów, 
na które reżyser Vinterberg stara się nas 
nakierować. Czy oskarżenie wysunię-
te przez obdarzoną bujną wyobraźnią, 
zdradzającą cechy autyzmu kilkulatkę 

powinno być równoznaczne z wsz-
częciem postępowania sądowego 
i odsunięciem rzeczonego opie-
kuna nie tyle od wykonywania za-

wodu, co wręcz możliwości normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie? Re-
żyser co prawda nie wypowiada wprost 
ani jednego słowa krytyki pod adresem 
nowoczesnego modelu wychowywania 
dzieci, funkcjonowania prawa czy orga-
nizacji społeczeństwa. Ważniejsza dla 
niego pozostaje kwestia ostracyzmu 
i lekkości z jaką człowiek potrafi ferować 
wyrokami wobec bliskiej mu osoby (po-
dejrzany był bliskim przyjacielem skłó-
conych rodziców dziewczynki). Dzięki 
umiejętnemu lawirowaniu pomiędzy róż-
nymi aspektami tego tematu, film nasu-
wa całkiem sporo ciekawych pytań jak 
na produkcję o stosunkowo nieskompli-
kowanej fabule. Wszystko podporządko-
wując zasadzie, iż realistyczne zobrazo-
wanie wydarzeń (z pewnością opartych 
na faktach) samoistnie potrafi pobudzić 
do wyciągnięcia wniosków. 

 Choć scenariusz nie poświęca 
zbyt wiele uwagi pozostałym bohaterom 
i ich problemom, pozostawia gdzienie-
gdzie pojedyncze ujęcia czy dialogi po-

Jagten/Polowanie 
(2012) 

Kraj prod. – Dania/Szwecja,

Reż. – Thomas Vinterberg 

„Kino to lustro życia. 
(...) Tylko film jest 
odbiciem życia. I bę-
dąc jego odzwier-
ciedleniem, stanowi 
również jego zapis.”
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zwalające odnieść się do mentalności 
duńskiego społeczeństwa, szczególnie 
ciekawej dla widza z tak odmiennej 
przecież kulturowo i społecznie Polski. 
Dla przykładu: nikt nie trąbi na hejnał, 
że emigranci stanowią rosnący odse-
tek tamtejszej ludności – wystarczy, by 
na przestrzeni kilku sekund widz zdążył 
przyjrzeć się składowi etnicznemu ro-
dziców, którzy przyszli do przedszkola 
na naradę z dyrektorką, bądź samemu 
personelowi tejże placówki. Moim fawo-
rytem w dziedzinie wymierzania widzowi 
umiejętnych prztyczków jest moment 
wyjaśniający jeden z powodów, dla któ-
rego niepozorna dziewczynka uciekła się 
do złożenia przedszkolance wstrząsają-
cego wyznania, okraszonego w dodatku 
dosadnym jak na tak małe dziecko ję-
zykiem. Zachowanie jej starszego brata 
i jego rówieśnika obecnych w przeciągu 
zaledwie jednej krótkiej sceny wystar-
cza za krytykę obyczajowości tamtejszej 
młodzieży, ponadto tworzy kolosalny 
rozdźwięk wobec postępowania doro-
słych bohaterów tego filmu. Nasuwa się 
oczywiste pytanie: gdzie byli rodzice, gdy 
powinni ich wychowywać? Najwyraźniej 
również oni, podobnie jak państwowe in-
stytucje edukacyjne powołane by wyra-
biać moralność, zdają się funkcjonować 
w swej własnej rzeczywistości..

 Skoro mowa już o składowych 
psychologii postaci w dziele Vinterber-
ga, na osobną uwagę zasługuje niejed-
noznaczna kreacja głównego bohatera, 
Lucasa (Mads Mikkelsen). Już na począt-
ku filmu poznajemy go jako człowieka 
wyróżniającego się na tle przyjaciół, do 
pewnego stopnia wyalienowanego i nie-
zbyt radzącego sobie z życiem (rozwód, 
początki nowej miłości). Gdy dowiaduje 
się o co jest oskarżony, w zasadzie nie 
próbuje nawet zaprzeczać – jego reakcja 
rodzi jeśli nie podejrzenia, to z pewno-
ścią zdumienie. Czy to jeszcze intrower-
tyczność, czy już głupota? A może wie 
doskonale, jakie nieuniknione konse-
kwencje czekają człowieka oskarżone-
go o gwałt na dziecku? Jedyną istotną 
postacią o jednoznacznej roli w fabule, 
w swoistej opozycji do Lucasa, pozosta-
je jego nastoletni syn Marcus, dający 
nadzieję że przyszłe pokolenie Duńczy-
ków nie jest do końca stracone.

 Od strony technicznej jedyne 
do czego można się odnieść to fakt, iż 
wedle współczesnych europejskich stan-
dardów film prezentuje się możliwie jak 
najlepiej. Zarówno praca kamery, loka-
cje, jak i gra aktorów świadczą o profe-
sjonalnym podejściu i wysokim kunszcie 
twórców. Potwierdzają to liczne nagrody, 
jakie „Jagten” zdołało otrzymać na całym 
świecie, w tym nominację do Oscara dla 
najlepszego filmu nieanglojęzycznego, 
nominację do Złotego Globu czy nagro-
dy: Jury Ekumenicznego, za zdjęcia oraz 
dla głównego aktora w Cannes. Filmowi 
można oczywiście zarzucić nieśpieszne 
tempo akcji, przewidywalność rozwoju 
niektórych wydarzeń czy kierowanie się 
ku określonej grupie docelowej na prze-
kór widzom oczekującym niegłupiej, ale 

jednak rozrywki. Jednakże, w swojej ka-
tegorii pozostaje to obraz godnie realizu-
jący przyświecające mu założenia. Z całą 
pewnością mogę go polecić miłośnikom 
tego rodzaju ambitnego kina.  

Bartek Marczak
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Chufo Llorens to hiszpański pisarz, który swoją działalność 
literacką rozpoczął już w 1986 roku. W Polsce stał się zna-

ny dopiero w 2009 roku dzięki powieści Władca Barcelony, 
szybko okrzykniętej bestsellerem. Popularność pisarza gwał-
townie wzrosła, więc w czerwcu tego roku na polskim rynku 
pojawił się przekład Sagi wyklętych, w Hiszpanii wydanej 6 
lat wcześniej.

Fabuła powieści rozgrywa się dwutorowo. XIV wiek 
w Hiszpanii jest trudnym czasem dla Żydów zwanych tam 
Sefardyjczykami. Gminy są terroryzowane przez chrześcijan, 
wzmagają się prześladowania. W tych niespokojnych oko-
licznościach rozgrywają się dramatyczne losy Esther. Młoda 
dziewczyna kocha Simona, jednak jej ojciec, rabin, wbrew jej 
woli wydaje ją za mąż za pobożnego Rubena. Dziewczyna 
musi poradzić sobie ze swoimi emocjami oraz z tragedią spo-
wodowaną przez dramatyczne wydarzenia w Toledo. Równo-
legle toczy się historia żydowskiego rodzeństwa, które walczy 
o przetrwanie w czasie II wojny światowej. Siegfried, Man-
fred i Hanna, mimo że są Niemcami, angażują się w walkę 
przeciwko nazistom. Muszą porzucić wygodne życie rodzinne 
i nauczyć się nie tylko dbać o swoje bezpieczeństwo, ale tak-
że mieć odwagę na co dzień i kochać mimo otaczającego ich 
wojennego chaosu.

Spod pióra Llorensa po raz kolejny wyszła wspaniała, wie-
lowątkowa historia. Na początku miałam wątpliwości co do 
związku pomiędzy obydwoma wątkami, ale nim przewróciłam 
ostatnią stronę, wszystko się wyjaśniło i stworzyło spójną, 
harmonijną całość. Oczywiście, nic nie zdradzę i pozostawię 
Wam ten smaczek do samodzielnego odkrycia. Mnie bardzo 
się spodobał i zmienił na plus moją opinię o książce. Nie trud-
no jednak zauważyć, że opowieść została oparta o paralelizm 
kompozycyjny, który wynika ze znanego powiedzenia: historia 
lubi się powtarzać.

Zarówno wątek Esther, jak i rodzeństwa Pardenvolków roz-
grywa się w czasach, kiedy Żydzi byli prześladowani, a nawet 
bestialsko mordowani. Stąd też nasuwające się podobieństwa. 
Ja jak zwykle z zafascynowaniem śledziłam historyczny aspekt 
powieści. Dzięki takiej a nie innej kompozycji, czytelnik może 
nie tylko dowiedzieć się jak wyglądało życie narodu żydowskie-
go we wspomnianych czasach, ale także porównać jak na prze-
strzeni wieków, pod wpływem różnych czynników zmieniało się 
(a może wręcz przeciwnie - jak niektóre kwestie pozostawały 
niezmienne). W szerszej perspektywie, powieść Llorensa może 
wzbudzić wiele refleksji dotyczących przede wszystkim faktu, 
że życie potrafi być przewrotne.

Mimo tego, że dużą rolę w fabule odgrywa aspekt historycz-
ny, książkę czyta się szybko i przyjemnie. Autor operuje pro-
stym, plastycznym językiem, dzięki czemu akcja bardzo szybko 
wciąga czytelnika. Na dodatek, bohaterowie to prawdziwi lu-
dzie z krwi i kości, których łatwo polubić. Od samego początku 

czujemy się więc jak uczestnicy opisywanych wydarzeń, zaan-
gażowani w ich bieg i zżyci z Esther i Pardenvolkami.

Jedynym minusem okazał się okresowy brak dynamicznej 
akcji. Niestety, wielokrotnie miałam wrażenie, że fabuła jest 
zbyt rozwlekła, a niektóre fragmenty, zwłaszcza te dotyczące 
wydarzeń z czasów II wojny światowej i partyzantki, niepo-
trzebnie przegadane. Więcej tam było „gdybania” niż faktycz-
nych działań. Nie jest to wada, która znacząco wpływa na od-
biór tej powieści, ale mi rzuciła się w oczy,

Saga wyklętych po raz kolejny przekonuje mnie, że Chufo 
Llorens to mistrz w swoim fachu. Jestem pełna podziwu, że 
w każdej powieści udaje mu się stworzyć wciągającą fabułę na 
kanwie autentycznych wydarzeń historycznych. I co najważ-
niejsze, ludzie chcą te powieści czytać – nawet tak powszech-
nie, że stają się one bestsellerami! Ja znów świetnie się bawi-
łam przy lekturze. Mimo drobnych niedociągnięć, serdecznie 
polecam tę pozycję.

Paulina Zając

Saga wyklętych – 
Ch. Llorens

Tytuł: Saga wyklętych
Autor: Chufo Llorens
Wydawnictwo: Albatros
Rok wydania: 2013
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Wychodząc czasami z budynku po bardzo 
ciężkim dniu, długim egzaminie lub nie-

kończącej się pracy, uderza nas mocna rześ-
kość świeżego powietrza, jasność słońca i ten 
moment wyjścia na wolność. Chwila, w której 
wiesz, że to, co za plecami już się skończyło, 
a przed tobą zaczyna się to, na co od dawna 
czekałeś. Tak właśnie czułem się przekracza-
jąc pierwsze betonowe filary serbsko-węgier-
skiego przejścia granicznego w Horgoš - Re-
ske. Jak na końcówkę kwietnia było bardzo 
gorąco, nawet 30 stopni. Tysiąc kilometrów za 
mną w Polsce topniały właśnie ostatnie śniegi 
tej zimy. Przede mną rozpościerało się pasmo długiej zielonej 
równiny i całkowicie pustej autostrady. Byłem już w Serbii.

 Niestety, jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, 
po dość skomplikowanej podróży autostopem z Warszawy, 
słowiańska kraina przywitała mnie i Magdę porcją nowych 
problemów. Granice przekroczyliśmy w niedzielę w godzinach 
wieczornych. Chociaż ludzie wracają wtedy z weekendu w przy-
granicznych miejscowościach, to niechętnie zabierają wycze-
kujących autostopowiczów. Co gorsza, najlepszy przyjaciel po-
dróżujących kciukiem – tiry, mają akurat na Węgrzech pauzę 
i trzeba czekać na ich wyjazd do północy. Gdyby tego było mało 
trafiliśmy również na parę Polaków, którzy tak jak my jadą do 
Macedonii. Okazało się, że Politechnika w Gliwicach zorgani-
zowała w tym samym czasie Autostop Race, czyli zawody kto 
szybciej dojedzie z jednego punktu na świecie do drugiego. 
Ich celem podróży była turystyczna miejscowość nad najwięk-
szym macedońskim jeziorem - Ochryda. Jak się jednak miało 
później okazać towarzystwo różnych rodaków w dalszej części 
podróżny było motywujące i nie raz pomogła nam przyjemnie 
wypełnić czas.

 Serbia, brama na Bałkany, południowa brać słowiań-
ska. Niby jest inaczej, a jednak jak w Polsce. Jak to powiedziała 
moja znajoma, doktorantka zajmująca się Bałkanami – „Serbia 
przypomina jej taką Polskę”. Trudno się nie zgodzić. Nie wiem 
co dokładniej, oprócz możliwości zdobycia pożywienia i osie-
dlenia na nowych terenach kierowało słowiańskimi plemionami 
z północy, ale na pewno czuli się na obszarach Raszki, jak ich 
krewni w Europie Wschodniej. Chorwację odwiedzałem kilka 
razy i różnica była uderzająca. W powietrzu czuć było bliskość 
adriatyckiego morza, horyzont pokrywały kamienisto-górzyste 
tereny Dalmacji z typową dla klimatu śródziemnomorskiego 
roślinnością. Wystarczyło jednak pojechać parę godzin drogi 
w głąb lądu i ponownie było się w zielonej Wielkopolsce. 

 Pierwsze jednak co zauważyliśmy przy granicy była 
gromadka biegających dzieciaków. Widok znajomy, bo były to 
romskie dzieci. Nie interesowaliśmy ich, grzebały w śmietni-
kach lub nudziły się kopiąc puste butelki po coli. Widać było, 
że na coś czekają, bo wynudzone trzymały się stale parkingu. 
Po kilkunastu minutach przyjechał pierwszy samochód, starsza 
para na węgierskich numerach. Pora zarzucić przynętę - chłop-
cy od razu oblegli pojazd żebrząc o cokolwiek. Dla obserwatora 

była to niezwykła metamorfoza, chwilę wcześniej brudne, ale 
wesołe i żwawe chłopaki biegały po całym parkingu kopiąc bu-
telkę. Teraz jednak niczym profesjonalni żebracy, klękając na 
ziemi, robiąc maślane oczy, udając głodne i kulawe istoty stara-
ły się wyciągnąć co tylko mogły. Starsza Pani bardzo się przeję-
ła tym widokiem, chwilę rozmawiała z mężem, lecz starszy Pan 
silnie naciskając nie pozwolił na nic więcej prócz pozostawienia 
chłopcom butelki wody. W tym upalnym dniu na pewno by im 
się przydała. Po paru minutach odjechali, a mali Romowie po-
gardliwie wylali zawartość butelki na rozgrzany beton. Ryba nie 
złapała. Widać nie takiej pomocy oczekiwali.

Jugo-raj

 W nocy udało nam się złapać tira, którym dojecha-
liśmy do bramek na autostradzie tuż przed Belgradem. Tam 
przespaliśmy się na stacji benzynowej i z planem porannego 
złapania ludzi jadących do pracy już o piątej byliśmy na no-
gach. Przeczucie nas nie zawiodło, po niedługim machaniu 
zatrzymał się samochód. Naszym kierowcą, a jednocześnie to-
warzyszem podróży na tym odcinku został Miloš - Serb w wie-
ku około czterdziestu lat, prawnik ubrany w elegancki garnitur. 
Miloš znał dość biegle angielski dlatego bez problemu mogli-
śmy porozmawiać o naszej podróży, co studiujemy, skąd po-
chodzimy i gdzie zmierzamy. Mieszkał on z żoną pod Belgradem 
i jak setki innych osób dojeżdżał rano do pracy do tej wielkiej 
aglomeracji (liczba mieszkańców Belgradu niewiele różni się od 
tej Warszawy). Tak jak większość kierowców, z którymi roz-
mawialiśmy, zareagował zaskoczeniem na trasę, jaką próbu-
jemy pokonać. Od razu wyjaśnił, że zabrał nas, ponieważ sam 
w młodości podróżował autostopem po Jugosławii. Był wtedy 
studentem i jeździł ze znajomymi na letnie wakacje. Tłumaczył, 
iż podróżowanie po Bałkanach było wtedy znacznie łatwiejsze. 
O pracę również było łatwiej, chyba, nie był do końca pewien, 
gdyż jak sam przyznał system przeszedł transformację i trudno 
go porównywać. Miał z tym czasem jednak same dobre wspo-
mnienia. Po dojechaniu do Belgradu wysadzeni zostaliśmy na 
środku zjazdu z autostrady tuż przy stacji benzynowej. Niestety 
jak szybko się okazało w miejscu fatalnym do łapania stopa, 
ale to normalne, bo przeciętni Serbowie są święcie przeko-
nani, że rozpędzona autostrada jest najlepszym miejscem na 

Brama na 
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zatrzymywanie samochodów. Po jakiejś godzinie kombinowa-
nia udało nam się trafić na bramki autostradowe za miastem. 
 Jugonostalgia to psychologiczno-społeczne zjawisko 
polegające na idealizowaniu czasów Titowskiej Jugosławii. Za-
uważyć, je można najczęściej u dzisiejszych 50 i 60 latków, 
czyli ludzi żyjących pod koniec epoki tego państwa. Przejawia 
się ona również w dzisiejszej muzyce, filmach czy teatrze oraz 
na wielu innych płaszczyznach. Porównać ją można z polski-
mi badaniami społecznymi na temat minionej epoki PRL, którą 
większość ówczesnych dwudziestolatków wspomina z tęskno-
tą. Na Bałkanach określenie „jugonostalgiczny” ma dwa zna-
czenia – pozytywne i negatywne. Pozytywne, w sensie nostal-
gii do utraconego systemu, którego osiągnięcia, gospodarka 
i dobrobyt są przejaskrawione przez wspomnienia. Negatywne, 
czyli używane jako epitet przez zwolenników obecnego ustroju 
do krytyki utopijności osób wierzących w swoją socjalistycz-
nie-bratnią idealizację. Jugonostalgia ma podłoże również 

w fenomenie tożsamości „Jugosławiańskiej” wykształconym 
najczęściej wśród mniejszości etnicznych na terenie byłej Ju-
gosławii. W spisie ludności z 1981 roku Jugo-opcję wybrało 
5,4% społeczeństwa federacji, po jej rozpadzie ci ludzie musieli 
ponownie odszukać własne tożsamości. Część z nich określa 
się dzisiaj mianem Boszniaków, czyli zislamizowanej – prze-
ważnie – części Serbów i Chorwatów zamieszkujących Bośnię 
i Hercegowinę. 

Brutalność

 W dalszą drogę na Niš zabrał nas piekielnie rozgrza-
ny samochód bez klimatyzacji, którego kierowcą i naszym to-
warzyszem w dalszym etapie podróży był Radovan. Radovan 
jest Serbem w średnim wieku, pracownikiem firmy transporto-
wej mieszkającym niedaleko granicy z Bośnią i Hercegowiną. 
W młodości autostop towarzyszył mu przez długą część ży-
cia, bo musiał nim jeździć do szkoły w oddalonej o kilkanaście 
kilometrów od domu miejscowości. Po raz kolejny sprawdziła 
się dewiza, że autostopowiczów najczęściej zabierają byli au-
tostopowicze. Radovan studiował w Belgradzie, gdzie poznał 
swoją byłą już dziewczynę pochodząca z Macedonii, a dokład-
niej ze Skopje, do którego zmierzaliśmy. Jeździł tam często do 
jej rodziny, był to początek lata 80 socjalistycznej Jugosławii. 

Ze wspomnień o tym miejscu pozostały mu już tylko mosty. 
„W Skopje jest dużo mostów” - opowiadał. Od razu też prze-
szedł na wątek historyczny. Jak pieczołowicie tłumaczył, mimo 
moich zapewnień o znajomości bałkańskiej historii, w Jugosła-
wii nie było wtedy granic i wszystko było piękniejsze. Oczy-
wiście na swój sposób piękniejsze, ale na pewno wygoda po-
dróżowania i samo połączenie narodów jugosłowiańskich było 
czymś wspaniałym. Bardzo ubolewał nad rozpadem państwa 
federacyjnego. Dla niego wszystkie narody bałkańskie są sobie 
bratnie, niestety poróżniła je historia i dążenia nacjonalistycz-
ne. Przede wszystkim nic tu nie jest takie proste i łatwe, jak się 
wydaje - tłumaczy. Macedonia powstała tak naprawdę dzięki 
Ticie, który przy budowaniu państwa socjalistycznego wyzna-
czył jej obszar jako jedną ze składowych republik Jugosławii.

 Skopje w roku 1963 nawiedziło trzęsienie ziemi, które 
prawie całkowicie zniszczyło mieszkalną część miasta oprócz 
Starej Czarsziji – najstarszej dzielnicy na prawym brzegu rzeki 
Wardy. Kataklizm ten poruszył cały świat, a wsparcie humani-
tarne popłynęło nawet z najdalszych jego zakątków. Niektóre 
kraje postanowiły pomóc również przy odbudowie miasta, co po 
dziś dzień ma swoje odzwierciedlenie w niezwykle „urokliwej” 
architekturze stolicy Macedonii. Lata 60 były szczytem ekspery-
mentów z modernizmem i tym właśnie jest Skopje – szczytem 
tych szczytów. Po całym mieście rozlokowane są przedziwne 
konstrukcje rodem z niskobudżetowego filmu science-fiction. 
Nie chodzi o to, że Skopje jest brzydkie – nie jest najpiękniej-
szym miastem, ale modernizm sprawił, że jest przede wszyst-
kim dziwne. Wiele budynków ma różne zdobienia, które nie są 
normalnie spotykane. W centrum straszą urzędy o bąblastych 
sklepieniach i wieżowce o okrągłych oknach. Z fasad wystają 
rogi, budynki gubią się w kanciastych kształtach. To nie jest 
socjalistyczna architektura, jaką znamy z polskich miast, to ar-
chitektura szalonych eksperymentów, która w ogóle nie prze-
trwała próby czasu i obecnie wygląda bardziej na karykaturę 
tkanki miejskiej. Tego rodzaju sztuka nosi nawet swoją własną 
nazwę – Brutalizm (Brutalist architecture).

Hej Słowianie!

 Po wysadzeniu nas na remontowanej stacji benzyno-
wej przed Niszem, na rozjeździe w stronę serbsko-macedoń-
skiego przejścia granicznego, kilka godzin musieliśmy czekać 
w słońcu na podwózkę. Następnie tirem pojechaliśmy poprzez 
piękne zielone wzgórza Alp Dynarskich prawie pod samą gra-
nicę. Zrobiliśmy jeszcze jedną przesiadkę i trafiliśmy na mace-
dońskiego kierowcę, który od razu poczęstował nas czymś do 
picia. To już był prawie finał naszej podróży, dojeżdżaliśmy wła-
śnie do granicy. W międzyczasie spotkaliśmy jeszcze polskich 
autostopowiczów, którzy opowiedzieli nam taką oto historię.

 Dajemy jednemu staremu Serbowi - kierowcy tira - 
mapę samochodową Bałkanów, aby pokazał nam gdzie dokład-
nie zmierza. On przygląda się drogom i miastom, wzrokiem 
przelatuje góry i rzeki, mruczy coś pod nosem, odwraca ją, aby 
przyjrzeć się okładce i literuje na głos:

- Bosnia and Hercegovina, Croatia, Serbia... Nagle urywa, 
zamaszystym ruchem uderzą w stronę tytułową i stwierdza 
z zadowoleniem: - Aha! JUGOSLAVIA!

Jan Król

Brutalizm skopijskiej poczty głównej Fot. Jan Król
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Kilka słów wprowadzenia, czyli 
o komedii dell’arte.

„Parady” napisane w 1792 roku 
przez Jana Nepomucena Potockiego 
dla dworu Potockich stanowią przykład 
adaptacji utworów ludowego teatru, 
który narodził się we Włoszech w XVI 
wieku, zwanego „commedia dell’arte”. 
Każde przedstawienie z założenia mia-
ło opierać się na improwizacji. Ramą 
spektaklu były schematyczne histo-
ryjki opierające się na żarcie sytuacyj-
nym, kalamburach i parodiach. Aktorzy 
w sposób dynamiczny odpowiadali na 
reakcje publiczności, tworząc w ten 
sposób zabawne gagi uzupełnione nie-
zwykłymi popisami akrobatycznymi. 
Każda scena opowiadała typową dla 
gatunku historię związaną z miłosnymi 
rozterkami i podchodami, intrygującymi 
relacjami pomiędzy typowymi bohate-
rami.

To właśnie bohaterowie stanowią 
kolejny element charakterystyczny dla 
komedii dell’arte. Całe przedstawienie 
„Parad” składa się bowiem z sześciu 
jednoaktówek, z których każda stanowi 
oddzielną całość. To co je łączy to sche-
matyczne postaci: heroina (Zerzabella 
grana przez Joannę Halinowską), spryt-
ny służący, Arlekin (Gil, w którego wcie-
lił się Paweł Krucz), starzec (Kasander, 
w tej roli Szymon Kuśmider), młody ko-
chanek i żołnierz (Leander grany przez 
Piotra Bajtlika) oraz uczony, doktor 
(Kryspin zagrany przez Pawła Ciołko-
sza). Każda postać reprezentuje utrwa-
lony w społeczeństwie typ osobowości, 
które łączą różne zależności – w jednej 
scence starzec Kasander jest ojcem 
młodej i brawurowej Zerzabelli, w na-
stępnej zaś jej mężem.

Zaskakująca i zabawna insceni-
zacja Edwarda Wojtaszczyka

Sztuka od samego początku zaska-
kuje ekspresyjnością. Bohaterzy biega-
ją, czołgają się, przewieszają, wspina-
ją, turlają się z jednego końca sceny 
na drugi. Pełna energii i żywotności gra 
aktorska zadziwia żywiołowością i ży-
wotnością. Mimika aktorów, co zaska-
kujące, nie traci na wyrazistości pomi-
mo noszonych (przyznaję, nieco przera-
żających) masek. Zwinność i zręczność 
gry aktorskiej przypomina bardziej po-
kazy akrobatyczne niż konwencjonalną 
grę aktorską. Pomimo czasami przesad-
nej gestykulacji i ekspresji całość jest 
raczej lekka i przyjemna w oglądaniu. 
Dzięki uwspółcześnieniu niektórych ele-
mentów tekstu przedstawiane sceny 
i dialogi są bardziej aktualne niż można 
byłoby zakładać. Dzięki temu widzowie, 
zwłaszcza ci z Warszawy, mają poczu-
cie, że cała akcja toczy się na podwórku 
obok ich własnego domu (tak na przy-

kład Kasander podczas poszukiwania 
drogi do Indii odwiedza Chomiczówkę, 
Konstancin i Rembertów).

Całe przedstawienie utrzymane jest 
w dosyć frywolnej konwencji (tak, to 
jest to słowo, którego należy się trzy-
mać, chociaż różne inne także cisną 
się na usta). Składa się na to przede 
wszystkim fenomenalna gra aktorska, 
oparta na pikantnych dialogach i często 
dwuznacznej (albo i nie) gestykulacji, 
a także fantazyjne kostiumy i rekwizyty 
aktorów. W tym miejscu należy oddać 
bardzo głęboki ukłon Weronice Kar-
wowskiej i Tadeuszowi Znosko – twór-
com tych fantastycznych kreacji.

Co do rekwizytów, na moje szczę-
ście do teatru wybrałam się z przyjaciół-
ką, która studiuje medycynę. W trakcie 
trwania sztuki zwróciła mi ona uwagę 
na koniuszek laski Kasandra. Mnie – 
ignorantce, na pierwszy rzut oka przy-
pominał on jakąś artystyczną inter-
pretację damskich pośladków. Prawda 

Frywolny wieczór z teatrem

Czwartkowa wizyta (20 lutego) w Teatrze Polskim na sztuce „Parady” w reżyserii 
Edwarda Wojtaszczyka nasuwa dwie refleksje. Pierwsza z nich, dotyczy osób, które 

ośmieliły się przypuszczać, że wiedzą, czego można się spodziewać po Europejskim 
kanonie filmowym prowadzonym przez dr Mirellę Kurkowską. Druga, która nasuwa 
się chyba wszystkim widzom wspomnianej sztuki, że przedstawienie teatralne z końca 
XVIII w. wcale nie musi być obyczajniejsze od sztuk współczesnych. A tym bardziej 
nie mniej porywające!
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okazała się jednak bardziej przyziemna. 
Przyszła pani doktor wytłumaczyła mi 
bowiem, że laskę seniora zdobi po pro-
stu męska prostata… Zestawienie tego 
rekwizytu z „bajeranckimi” pluszowymi 
kapciami w kształcie damskich piersi 
noszonymi przez tę samą postać może 
dać Wam wyobrażenie co do charakte-
ru całej sztuki. Na marginesie dodam 

zaś, że mam spore obawy, iż postać 
Kasadra będzie mnie przez długi czas 
nawiedzała w koszmarach.

Całość sztuki dopełniona jest fanta-
styczną muzyką Tomasza Bajerskiego. 
Szczególnie wpadające w ucho są ku-
plety autorstwa reżysera, swoiste an-
trakty pomiędzy scenami, zarysowujące 

okoliczności kolejnej historyjki.
Całe kipiące humorem przedstawie-

nie sprawia, że widzowie, niezależnie 
od wieku, wychodzą z teatru w wyśmie-
nitych nastrojach, z poczuciem dobrze 
spędzonego czasu.

Agata Micińska
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WSTĘP WOLNY

KONIEC I BOMBA
A KTO KLASYKI NIE ZNA 
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