


Elementem koniecznym do postawienia diagnozy jest 
badanie. Jeśli trafimy do lekarza tzw. „pierwszego kon-

taktu” (kontakt ten zazwyczaj bywa wysoce utrudniony) 
zapewne skończy się na zmierzeniu ciśnienia, temperatu-
ry i odesłaniu do domu ze skutecznym na wszystko anty-
biotykiem oraz nieomylną diagnozą „potrzeba Pani/ Panu 
odpoczynku”.

Po trudnych bojach o  Wieloletnie Ramy Finansowe 
2014-2020 chciałaby odpocząć i  Europa. Jak tu jednak 
odpoczywać, gdy nieposłuszne frakcje PE grożą zaweto-
waniem budżetu, nad kontynentem krąży widmo koniny 
niewiadomego pochodzenia a  trzecią siłą w  parlamen-
cie chwiejących się gospodarczo Włoch jest partia, której 
przewodzi popularny komik. Zwariować – owszem, ale 
odpocząć bynajmniej nie idzie.

Może więc zła jest diagnoza? Badanie przeprowadzone 
niestarannie i niedokładnie? Czy nie pora zamiast poda-
wania doraźnych leków podjąć ogromny wysiłek leczenia 
europejskiego projektu?

My tym numerze postanowiliśmy zbadać kwestię 
Ukrainy (str. 8-13). Choć tej serii artykułów daleko do 
miana „analizy”, zamieszczone teksty zwracają uwagę na 
kilka istotnych problemów, które stoją na drodze do uzdro-
wienia stosunków Unii Europejskiej z tym państwem.

Diagnozie istotnych problemów poświęcone są rów-
nież inne artykułu tego numeru. Zachęcam do lektury 
relacji z  kolejnego wydarzenia zorganizowanego przez 
studentów CE w  ramach spotkań z  serii Konferencja-
CE. Relacja z  debaty poświęconej perspektywom mło-
dych ludzi na rynku pracy znajduje się na stronach 18-19. 
Wszystkich Czytelnikom polecam również artykuł doty-
czący zorganizowanych przez KE konsultacji społecznych 
w sprawie gazu łupkowego (str. 17). Czy sposób ich prze-
prowadzenia to kolejny symptom europejskiej choroby? 
Oceńcie sami.

Nie mogło oczywiście zabraknąć miejsca dla kultury. 
Oprócz recenzji ciekawych książek, zachęcam również do 
przeczytania artykułu o Marsylii (str. 28). Czy inwestycje 
związane z przyznaniem temu miastu miana Europejskiej 
Stolicy Kultury pozwolą uzdrowić jedno z najniebezpiecz-
niejszych miejsc we Francji?

Z  choroby nie sposób wyjść, jeśli nie wie się, że jest 
się chorym. Mam nadzieję, że kolejny numer „!Centrum” 
pomoże wszystkim czytelnikom lepiej zrozumieć bieżące 
problemy Europy. Zapraszam do lektury!

Adam Leśniewicz
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To już 7 prezydencja Irlandii od 
momentu jej akcesji do UE w 1973 

roku i zarazem świetna okazja do świę-
towania 40 rocznicy członkostwa. Abs-
trahując od debaty na temat (braku) 
znaczenia prezydencji w kształtowaniu 
polityki europejskiej, warto zapytać, co 
tym razem proponuje nam Irlandia – czy 
ma Unii do zaoferowania coś nowego? 

„Dla stabilności, miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego” – pod takim 
mottem Irlandia, i  – co za tym idzie – 
Unia też, zamierza spędzić pierwsze 
półrocze 2013 roku. Motto wydaje się 
być dużym wyzwaniem jak na 6 mie-
sięcy, jednak lepiej traktować je jako 
prezentację wartości przewodnich niż 
główny cel działań. Hasło nie jest spe-
cjalnie innowacyjne, jednak wydaje 
się być adekwatne do obecnej sytu-
acji gospodarczej, społecznej i  poli-
tycznej w Europie. W Hiszpanii poziom 
bezrobocia przekroczył 26%, UE walczy 
o  stabilność gospodarczą i  zaufanie 
do systemu bankowego m.in. poprzez 
unię bankową, Pakt Fiskalny czy Euro-
pejski Mechanizm Stabilności, a wzrost 
gospodarczy w  państwach członkow-
skich jest symboliczny lub wręcz go nie 

ma. Trudno tutaj mówić o zaskoczeniu, 
ale raczej w obecnych okolicznościach 
nie byłoby dobrze odebrane poświę-
cenie prezydencji np. walce o  lepsze 
traktowanie zwierząt (nie umniejszając 
znaczenia tego postulatu).

Czymś prawie nowym, co wpisuje się 
w ideę irlandzkiego motta, jest niski koszt 
prezydencji. „Prawie nowym”, ponie-
waż już kilka państw wcześniej posta-
wiło na efektywność pracy i  oszczęd-
ność finansów, np. Dania. Co zrobiła 
Irlandia, aby nadszarpnięty kryzysem 
budżet nie został dodatkowo osłabio-
ny przez koszty prezydencji? Uzyska-
ła wsparcie od sponsorów, którzy m.in. 
zapewniają transport samochodowy 
najwyższemu szczeblowi europejskich 
gości (delegaci niższej rangi nie mają 
zapewnionego transportu), wszystkim 
delegatom – szerokopasmowy Internet 
mobilny  a  centrom prasowym – łącz-
ność WiFi. Postawiono na organizację 
wydarzeń w  budynkach państwowych, 
obieg materiałów w  wersji elektronicz-
nej i udostępnienie ich na stronie prezy-
dencji (minimalizacja zużycia papieru), 
zamieniono także kupno wody butelko-
wanej na wodę z kranu. Grosz do grosza, 
jednak dzięki temu planowane wydatki 
na prezydencję wynoszą 60 mln euro, 
podczas gdy w  2004 roku Irlandia na 
prezydencję wydała 110 mln euro. Nie 
są to rekordowe oszczędności (Dania 
wydała na swoją prezydencję 35 mln 
euro), ale jednak 50 mln piechotą nie 

chodzi (Polska na swoją prezydencję 
wydała 110 mln euro). Irlandia promuje 
więc bardziej ekologiczną i  oszczędną 
prezydencję unikając polskiej szlachec-
kiej zasady „zastaw się a  postaw się” 
– wydaje się, że to całkiem racjonalna 
strategia prezydencji.

Na koniec aż chciałoby się napisać 
„czas pokaże, czy Irlandia podoła zada-
niu…”, ale powstrzymam się i  napiszę: 
Irlandia na pewno podoła zadaniu, bo 
rola prezydencji jest niewielka, głównie 
logistyczna i  reprezentacyjna, Irlandia 
ma już spore doświadczenie w  prze-
wodzeniu UE i po prostu ciężko jest coś 
zepsuć.

Iga Kamocka

Inicjatywę powołania Funduszu zgło-
sił dwa lata temu minister spraw 

zagranicznych Radosław Sikorski, po 
tym, jak protesty na Białorusi zosta-
ły brutalnie stłumione przez władze 
oraz na początku tzw. arabskiej wiosny. 
Europie potrzeba nowej instytucji, która 
wspierałaby dążące do demokracji spo-
łeczeństwa i  ich liderów – argumento-
wał wówczas Sikorski.

Polska prezydencja przyspieszy-
ła prace nad utworzeniem Funduszu 
w drugiej połowie 2011 r., po tym, jak ini-
cjatywa zyskała poparcie m.in. państw 
członkowskich, szefowej unijnej dyplo-
macji Catherine Ashton, Komisji Euro-
pejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Europejski Fundusz na Rzecz Demo-
kracji ma służyć wspieraniu przemian 
demokratycznych w  południowym 
i wschodnim sąsiedztwie Unii Europej-
skiej. Swoje działania skieruje przede 
wszystkim do młodych liderów prowa-
dzących działania prodemokratyczne, 
niezależnych mediów, dziennikarzy, blo-
gerów i instytucji pozarządowych.

Jak powiedział nowy dyrektor EED, 
w  przyznawaniu pieniędzy z  Funduszu 
na projekty nie będzie biurokracji i będą 
one trafiać bezpośrednio do benefi-
cjentów, z  pominięciem władz danego 
kraju. Ma to umożliwić uelastycznienie 
i usprawnienie tych form wsparcia, które 
są tradycyjnie oferowane przez UE.

Pomianowski wyraził nadzieję, że 
pierwsze projekty będą mogły ruszyć 
w  najbliższych kilku miesiącach. EED 
dysponuje już 16 mln euro w  budże-
cie na rozpoczęcie działalności (6 mln 
euro przeznaczyła Komisja Europej-
ska, zaś polski wkład to 5 mln euro). 
Dobrowolne składki przekazały także 
m.in. Szwecja, Dania, Estonia, Belgia 
i Holandia. Nad realizacją projektów ma 
czuwać 43-osobowa rada zarządzająca 
Funduszu.

Zdaniem rzecznika MSZ Marci-
na Bosackiego, utworzenie EED jest 
podwójnym sukcesem Polski. Polska 
w  krótkim czasie przeprowadziła – od 
pomysłu do działania – ważny dla całej 
UE projekt. A  Polak, wiceminister MSZ, 
okazał się najlepszym z kilkudziesięciu 
chętnych kandydatem na tak odpowie-
dzialne stanowisko – argumentował 
Bosacki.

Jerzy Pomianowski jest dyplo-
matą z  międzynarodowym doświad-
czeniem. Podobnymi zagadnieniami 
zajmował się już w Organizacji Wspól-

pracy Gospodarczej i  Rozwoju, gdzie 
pełnił funkcję dyrektora Partnerstwa 
dla Demokratycznego Rządzenia, będąc 
odpowiedzialnym za pomoc admini-
stracjom krajów zdestabilizowanych 
skutkami konfliktów zbrojnych lub kata-
strof naturalnych.

Z  Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych związany jest od 1991 r. W resor-
cie sprawował funkcje: wicedyrekto-
ra Departamentu Azji, Afryki, Australii 
i Oceanii, a potem przez pięć lat (1992-
1997) funkcję dyrektora tego departa-
mentu. W latach 1997-2002 był amba-
sadorem w  Japonii, a  następnie stał 
na czele Komisji Zamówień Publicz-
nych w Departamencie Promocji (2003-
2004). W  latach 2004-2005  przewod-
niczył Komitetowi Organizacyjnemu III 
Szczytu Rady Europy w Warszawie oraz 
kierował Międzynarodowym Komite-
tem Redagującym deklarację politycz-
ną szczytu, która nadal stanowi ważny 
dokument określający mandat politycz-
ny Rady. W latach 2005-2006 był dyrek-
torem generalnym Służby Zagranicznej, 
a  następnie dyrektorem Departamentu 
Współpracy Rozwojowej i  koordynato-
rem Polskiej Pomocy Zagranicznej.

Od 1 lipca 2011 r. jest podsekreta-
rzem stanu w MSZ i odpowiada za poli-
tykę pozaeuropejską i  agendę demo-
kratyzacyjną. W  latach 2008–2011 
pracował w  Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i  Rozwoju (OECD), jako 
dyrektor Partnerstwa dla Demokra-
tycznego Rządzenia, inicjatywy mię-
dzynarodowej (OECD/UNDP) wspiera-
jącej administracje publiczne krajów 
destabilizowanych skutkami konfliktów 
zbrojnych lub katastrof naturalnych.

Z  wykształcenia socjolog, w  prze-
szłości działał w  demokratycznej opo-
zycji. Był m.in. członkiem zarządu NZS 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
współzałożycielem i  szefem niezależ-
nego wydawnictwa akademickiego Stu-
denckiej Oficyny Wydawniczej SOWA – 
NZS. Posługuje się językiem angielskim, 
rosyjskim, francuskim i bułgarskim.

Judyta Skowrońska
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Międzynarodowy Tydzień Walki z Rasizmem (21-28 marca)

!CEntrum zaprasza na wydarzenia związane z  Midzynarodowym Tygodniem Walki z  Rasi-

zmem, organizowane przez Warszawską Grupę Lokalną Stowarzyszenia „Jeden Świat” Walki 

z Rasizmem. 

Więcej na stronie 29

Logo prezydencji irlandzkiej zosta-
ło wybrane przez Irlandczyków 
w  głosowaniu internetowym. Jego 
kształt nawiązuje do tradycyjnych 
celtyckich i wzorów, projekt składa 
się z czterech połączonych ze sobą 
liter „e”, które – zgodnie z informa-
cją zawartą na stronie prezydencji 
(www.eu2013.ie) – mają symbo-
lizować harmonijnie zjednoczone 
państwa unijne oraz cztery dekady 
członkostwa Irlandii w  UE. Kolisty 
kształt ma podkreślać rotacyjność 
prezydencji.

1 stycznia rozpoczęła się pre-
zydencja irlandzka otwiera-
jąc kolejne prezydenckie trio 
– Cypr zamknął rozpoczętą 
przez Polskę trójkę.

Polak szefem 
Funduszu
na Rzecz

Demokracji

Polak – Jerzy Pomianowski – 
stanął na czele Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokra-
cji (EED), jednej z flagowych 
polskich inicjatyw w Unii Euro-
pejskiej. Fundusz ma wspie-
rać przemiany demokratyczne 
we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie Wspólnoty, a jego 
uruchomienie może świadczyć 
o tym, że poza pomysłami, Polska 
w UE ma również wpływy.

Kraj ubiegający się o członkostwo
Kraj, który złożył wniosek o  przystą-
pienie do Unii Europejskiej. Po ofi-
cjalnym przyjęciu wniosku, kraj ten 
stanie się krajem kandydującym. Ofi-
cjalny status kandydata ma obecnie 
5 państw: Turcja, Serbia, była Jugo-
słowiańska Republika Macedonii, 
Islandia i Czarnogóra. Chorwacja ma 
status kraju przystępującego. 

Europejska Stolica Kultury 
Miasto wybrane przez Unię Europej-
ską, które na rok staje się kulturalnym 
centrum Europy. Tytuł ten i idea usta-
nowione zostały w 1985 roku. Wybra-
ne miasto w  ciągu roku ma szansę 
zaprezentowania swojego potencjału 
kulturalnego oraz potencjału regionu 
i państwa. W 2013 roku miano Euro-
pejskiej Stolicy Kultury przyznane 
zostało Marsylii i Koszycom. Koszyc-
kim mottem w tym roku jest „wspie-
ramy kreatywność”, Marsylia spędzi 
ten rok pod hasłem „warsztaty euro-
pejsko-śródziemnomorskie”. Więcej 
o Marsylii na stronie 28.

Abolicja 
Akt prawny uchwalany przez par-
lament w  formie ustawy, w  którym 
przestępstwa są darowane lub pusz-
czane w niepamięć, gdy ich sprawcy 
są jeszcze nieskazani lub nieznani. 
Abolicja dotyczy także przestępstw 
politycznych i łączy się z amnestią – 
darowaniem lub złagodzeniem kar już 
orzeczonych.

Adhezja 
Przystąpienie do otwartego traktatu 
wielostronnego przez państwo, które 
go nie podpisało, lecz w  swej dekla-
racji adhezyjnej zgłosiło gotowość 
do stosowania całości lub części 
postanowień.

Quasi-dyplomacja, para dyplomacja, 
dyplomacja niekonwencjonalna
Pragmatyczne rozwiązanie stosowa-
ne przez państwa w  wypadku braku 
stosunków dyplomatycznych i  kon-
sularnych. Polega na powierzeniu 
pełnienia niektórych funkcji dyplo-
matycznych i  konsularnych podmio-
tom niepaństwowym lub nietypowym 
instytucjom państwowym (np. przed-
stawiciel banku) pod pozorem ich 
normalnej działalności. 

Stabilność, 
miejsca pracy

 i wzrost gospodarczy
– Irlandia oferuje to, 

czego nam 
brakuje
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Rok 2013 zapisze się niewątpliwie 
w  historii Republiki Czeskiej za 

sprawą wprowadzenia nowej proce-
dury wyboru prezydenta. Czesi pierw-
szy raz od 1918 roku wybrali przed-
stawiciela do prezydenckiego fotela 
w bezpośrednich wyborach. Cały świat 
relacjonował dzień po dniu zmaga-
nia kandydatów, a  wyników głosowa-
nia ciekawi byli nie tylko mieszkańcy 
Czech.

Do tej pory prezydenta u  naszych 
południowo-zachodnich sąsiadów 
wybierano w  głosowaniu pośrednim, 
co oznacza, że o  tym, kto zostanie 
głową państwa decydował parlament. 
Ta procedura była jednak wielokrot-
nie podważana i wyśmiewana zarów-
no przez społeczeństwo jak i  nawet 
samych polityków, doszukujących się 
w tym systemie korupcji i nieczystych 
zagrań.   

Czesi „mieli w czym wybierać”, bo 
do prezydenckiego pojedynku stanę-
ło 9 kandydatów. Byłoby ich aż 20 (!), 
gdyby jedenastu z nich na czas, to jest 
do 6 listopada 2012 roku, ostatecz-
nie potwierdziło swoją kandydaturę. 
Ponieważ tego nie zrobili, ich nazwi-
ska nie pojawiły się na kartach do gło-
sowania. Mimo wszystko, liczba osób, 
które wysunęły swoją kandydaturę 
i  tak była imponująca, w  szczególno-
ści, że na liście pojawiły się znane już 
w Czechach postaci.

Od początku za jednego z  najpo-
ważniejszych pretendentów do urzędu 
uważało się Milosza Zemana, byłego 
premiera i postać dobrze znaną w cze-
skich kręgach politycznych. Za naj-
ważniejszego kontrkandydata uzna-
wano zaś Jana Fischera, byłego 
wicedyrektora Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. Ci dwaj politycy 
mają kilka cech, które ich łączą. Obaj 
należeli do czeskiej partii komuni-
stycznej, a także próbowali swoich sił 
jako premierzy Czech. Jednak co naj-
ważniejsze dla Czechów, obaj prezen-
towali postawę prounijną. Z  postacią 
nowego prezydenta wiązano nadzie-
ję na, powiew świeżości w  relacjach 
z  Brukselą. Obecny prezydent, Václav 
Klaus jest eurosceptykiem i  krytku-
je aktualne federacyjne dążenia Unii 
uważając, że UE powinna rozwijać się 
przyjmując założenia Europy Ojczyzn 
propagowanej (i  wymyślonej) przez 

Charlesa de Gaulle’a. 
Ciekawą postacią wyborów okazał 

się czeski artysta i kompozytor Vladi-
mir Franz. Mężczyzna o raczej małym 
doświadczeniu politycznym i  prak-
tycznie nieposiadający żadnego poję-
cia o  ekonomii – nie to stanowiło 
jednak fenomen w wyborach. Tym, co 
niewątpliwie zwracało uwagę to tatu-
aże znajdujące sie na całym ciele kan-
dydata, łącznie z  twarzą! Franz miał 
spore poparcie, a  w  sondażach przez 
pewien czas był nawet na 3 miej-
scu! Czechom nie przeszkadzał jego 
wygląd, a tym bardziej jego apolitycz-
ność. Jak sam zainteresowany powie-
dział: „to są wybory na urząd prezy-
denta, nie zaś wybory miss”. 

Warto także wspomnieć o  Karelu 
Schwarzenbergu, który niespodziewa-
nie stał się poważnym kandydatem 
w  walce o  fotel prezydencki. Należy 
on do osób „błękitnej krwi”, a  tym, co 
różniło go od innych poważnych kan-
dydatów był fakt, że, nigdy nie należał 
on do struktur partii komunistycznej. 
Schwarzenberg działał w  organiza-
cjach antykomunistycznych w  czasie 
istnienia Czechosłowacji, a także wal-
czył o  prawa człowieka. Tak jak jego 
największy rywal Zeman, Schwarzen-
berg prezentował się jako kandydat 
zdecydowanie prounijny.

Głosowanie odbyło sie 11 i  12 
stycznia (zgodnie z  tradycją, Czesi 
głosują w piątek i sobotę). Można oce-
niać, że Czechom najwyraźniej zależy 
na pogłębianiu integracji unijnych, 
bo pierwszą turę wygrali dwaj jedno-
znaczni zwolennicy Unii Europejskiej. 
Największą ilość głosów, czyli nieco 
ponad 24% zdobył Milosz Zeman, na 
drugiej pozycji uplasował się zaś Karel 
Schwarzenberg z  23% głosów. Różni-
ca między pretendentami do urzędu 

wynosiła zaledwie 40 tysięcy, co zapo-
wiadało zacięty pojedynek w  drugiej 
turze. Największy „sondażowy” rywal 
faworyta – Jan Fischer zajął 3 miejsce 
i uważa się go za największego prze-
granego wyborów. Także aspirujący 
na urząd prezydenta kompozytor nie 
zajął przewidywanego dla niego ostat-
niego na podium miejsca. Mimo braku 
wygranej, kampania wyborcza przy-
sporzyła mu jednak sporo popularno-
ści nie tylko w samych Czechach. 

Głosowanie w drugiej turze zosta-
ło przewidziane na 25 i  26 stycz-
nia. Bitwa toczyła się między pra-
wicą a  lewicą, co tylko podgrzewało 
atmosferę wyborczą. Na rozstrzygnię-
cie batalii niecierpliwie czekały całe 
Czechy. Ostatecznie, okazało się, że 
zgodnie ze zdecydowanym werdyk-
tem wyborców najwyższe stanowisko 
w  państwie obejmie Milosz Zeman. 
Socjaldemokrata zdobył prawie 55% 
głosów! Co ciekawe Karel Schwarzen-
berg miał bardzo duże poparcie w sto-
licy Republiki Czeskiej, nie przełożyło 
się to jednak na wynik ogólnokrajowy.  
Przewaga głosów między kandydata-
mi była bardzo duża i wynosiła prawie 
pół miliona. 

Nowy prezydent zacznie swoją 
pracę już 7 marca, wtedy też obecna 
głowa państwa, Vaclav Klaus, ustąpi 
po dwukrotnej kadencji. Zeman pod-
kreślił, że zależy mu na reprezento-
waniu wszystkich Czechów. Czy uda 
mu się spełnić tę obietnicę i połączyć 
podzielone wyborami społeczeństwo? 
O tym przekonamy się wciągu najbliż-
szych 5 lat – tyle bowiem trwa okres 
urzędowania najważniejszej osoby 
w państwie czeskim. 

Klaudia Szymczak

Wybory
w Czechach

Na rozrzuconych ulotkach podpisa-
li się jako Niezależne Stronnictwo 

Akademickie (NSA), zaś swoją akcję 
określili jako odwet za odwołanie przez 
władze UW debaty Niezależnego Zrze-
szenia Studentów (NZS) dotyczącej 
Ruchu Narodowego. Samo NZS zde-
cydowanie odcięło się od akcji NSA, 
zaś zachowanie tej grupy osób okre-
śliło w  oficjalnym komunikacie jako 
„skandaliczne”.

Co zaskakujące, były rektor UW, 
prof. Piotr Węgleński, organizator 
cyklu „8 wykładów na nowe tysiąc-
lecie” a  zarazem świadek wydarzeń, 
sytuację ocenia zdecydowanie łagod-
niej. Jego zdaniem: „Uniwersytet to 
przetrzyma. Nie należy wyolbrzymiać 
i  robić sensacji z  wygłupu 30 szcze-
niaków”. Czy sytuację można (należy?) 
bagatelizować i  traktować jako chuli-
gański wygłup? Czy Uniwersytet powi-
nien coś „przetrzymywać”?

Moim zdaniem większym wyczu-
ciem wykazali się w tym wypadku stu-
denci. Powszechne są komentarze, iż 
oburzenie odwołaniem wykładu nijak 
nie usprawiedliwia takiego sposobu 
prowadzenia „dyskusji”, nie uzasadnia 
agresji. Choć sprawa wzbudza duże 
kontrowersje, przez większość stu-

denckich głosów przebija się przede 
wszystkim smutek, że do takiej sytu-
acji doszło. Studenci dobrze wiedzą, że 
wbrew temu, co próbował utrzymywać 
prof. Węgleński w rozmowie z TOK FM, 
wcale nie byli to „raczej licealiści niż 
studenci”. Wystarczy wnikliwiej przej-
rzeć sieć, poczytać stronę NSA na por-
talu Facebook (ponad 1700 „like’ów”!) 
aby zobaczyć, że niestety były to nasze 
koleżanki i nasi koledzy…

Sprawa nie powinna być zamiatana 
pod dywan, nawet (a  może szczegól-
nie!) w  celu ochrony dobrego imienia 
Uniwersytetu Warszawskiego. Można 
próbować bagatelizować to zajście, 
argumentując, że na UW grupa NSA 
zrzesza tylko około 40 studentów, 
zaś na naszym Uniwersytecie jest ich 

ponad 50 tysięcy. Można. Co jednak 
powiemy, kiedy jakaś zamaskowa-
na grupa (nawet mniej liczna) wtar-
gnie na inny wykład i  pobije któregoś 
ze słuchaczy? Czy osoby komentują-
ce tę sprawę nie widzą jak dużo zwo-
lenników akcja NSA zbiera na forach 
internetowych?

Istotna granica została przekro-
czona. Trzeba o  tym mówić głośno, 
a w przypadku (nie daj Boże!) powtór-
ki tego typu incydentów, zaangażowa-
nymi osobami powinien zająć się uni-
wersytecki sąd koleżeński lub komisja 
dyscyplinarna. Uniwersytet powi-
nien pokazać, że nie akceptuje agresji 
w  żadnym wydaniu. Istnieje bowiem 
poważna obawa, że na fali płynących 
z  Internetu głosów poparcia, organi-
zatorzy „protestu” mogą pójść kolej-
ny krok dalej. Uniwersytet powinien 
pozostać miejscem debaty a  nie agi-
tacji politycznej którejkolwiek ze stron. 
W takim momencie powiedzieć „stop!” 
narastającej agresji to nasz studencki 
obowiązek.

Adam Leśniewicz

19 kwietnia, podczas wykładu prof. Magdaleny Środy zatytułowanego 
nomen omen „Moralność życia publicznego”, zorganizowanego w ramach 
cyklu „8 wykładów na nowe tysiąclecie”, grupa około 30 zamaskowanych 
osób wtargnęła siłą na salę Audytorium Maximum. Młodzi ludzie prze-
pychali się z uniwersytecką ochroną wykrzykując hasła „Raz sierpem raz 
młotem czerwoną hołotę”, „Pedały!” i inne obraźliwe hasła, wyrwali drzwi.
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Sprawa nie powinna 
być zamiatana pod 
dywan, nawet (a może 
szczególnie!) w celu 
ochrony dobrego imie-
nia Uniwersytetu War-
szawskiego.

Uniwersytet to 
„przetrzyma”?
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DOKĄD ZMIERZASZ UKRAINO?

Dokąd zmierza 
Ukraina?

Centralna Komisja Wyborcza (CKW) 
dopiero po dwóch tygodniach podała 
oficjalne wyniki wyborów parlamen-
tarnych na Ukrainie, które odbyły się 
28 października 2012 roku. Zwycięży-
ła je, dotychczas sprawująca władzę, 
Partia Regionów prezydenta Wiktora 
Janukowycza, zdobywając 185 man-
datów w  450-osobowym parlamencie. 
Obserwatorzy zgodnie podkreślają, iż 
sposób przeprowadzenia tych wyborów, 
w  porównaniu do wcześniejszych, jest 
krokiem wstecz dla Ukrainy. 

Kolejne miejsca zajęły ugrupowania 
opozycyjne: Batkwiszczyna (Ojczy-

zna) przebywającej w  więzieniu byłej 
premier Julii Tymoszenko oraz UDAR 
(Ukraiński Demokratyczny Alians na 
rzecz Reform) sławnego boksera Wita-
lija Kliczki. Otrzymały one odpowiednio 
101 i  40 miejsc w  Radzie Najwyższej. 
Czwarte miejsce uzyskała także opo-
zycyjna, nacjonalistyczna partia Swo-
boda, zdobywając przy tym 37 man-
datów, zaś tuż za nią uplasowali się 
komuniści, zdobywając 32 mandaty. Do 
nowego parlamentu dostało się także 
siedmiu przedstawicieli mniejszych 
partii oraz 43 posłów niezależnych. 
Przy takim wyniku władzę na Ukra-
inie sprawuje Partia Regionów, będąca 
w koalicji z komunistami. Obóz władzy 
jest dodatkowo wspierany przez posłów 
niezależnych. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że wyniki tych wyborów pokazały ponad 

50% poparcie dla ugrupowań opozy-
cyjnych. Ciekawe są także inne anali-
zy. Na Ukrainie funkcjonuje podobny 
model ordynacji wyborczej jak w Niem-
czech, tzn. ordynacja mieszana. Połowa 
miejsc w parlamencie pochodzi z wybo-
rów proporcjonalnych, w  których liczy 
się poparcie dla partii politycznych, 
natomiast druga połowa deputowanych 
jest wybierana w  okręgach jednoman-
datowych. Taki system wyborczy  przy-
jęty został w 2011 roku w ramach kon-
sensusu między partiami politycznymi. 
Okazuje się, że Partia Regionów, która 
wygrała w  większości okręgów jedno-
mandatowych, przegrała w  wyborach 
proporcjonalnych.

Po tych wyborach należy posta-
wić sobie następujące pytania – czy 
były one uczciwe? Jaki wpływ na rela-
cje z  Unią Europejską będzie miał ich 
wynik? Zdaniem OBWE (Organizacji 
Bezpieczeństwa i  Współpracy w  Euro-
pie)  kandydaci startujący w  wybo-
rach parlamentarnych nie mieli rów-
nych szans. „Ze względu na nadużycia 
władzy i  nadmierną rolę pieniędzy 
w tych wyborach wydaje się, że nastąpił 
regres w procesie demokracji na Ukra-
inie” – stwierdziła wiceprzewodnicząca 
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 
Walburga Habsburg Douglas komentu-
jąc przebieg wyborów. Mirosław Czech, 
dziennikarz Gazety Wyborczej,  zgadza 
się z  wnioskami, do których doszło 
OBWE. W jego opinii, wydatki na kampa-
nię wyborczą na Ukrainie były nie mniej-
sze niż w ostatniej kampanii wyborczej 
USA. Jego zdaniem, jednym z  najważ-
niejszych zadań jakie stoją przed Ukra-
iną, jest ograniczenie tych kosztów. 

Do podobnych wniosków co OBWE 
doszła również Międzynarodowa Spo-
łeczna Misja Obserwacyjna na Ukra-
inie (zorganizowana przez polską Fun-
dację im. Stefana Batorego i  European 
Exchange z Niemiec). Ona także uważa, 
że wybory te były krokiem wstecz, acz-
kolwiek nadal w  pozytywny sposób 
odróżniają się one od wyborów w Rosji, 
Białorusi i  Azerbejdżanie. Szef owej 
misji, Jarosław Domański, stwierdził, iż 
powrót do mieszanej ordynacji wybor-
czej tylko wzmógł tak negatywne prak-
tyki, jak kupowanie głosów, czy zastra-
szanie kandydatów. Ponadto, zwraca on 
uwagę, iż sam fakt uwięzienia liderów 
opozycji: Julii Tymoszenko oraz szefa 
MSW- Jurija Łucenki, wpłynął negatyw-
nie na proces wyborczy – „To określiło 
atmosferę polityczną wokół wyborów”. 
Domański uważa także, że  na poziomie 
komisji okręgowych doszło do „ewident-
nych fałszerstw”, a  członkowie komisji 
wykazali się brakiem profesjonalizmu 
i  bezstronności. Jako przykład podaje 
tysiące niszczonych kart do głosowania 
w okręgach, w których wynik kandyda-
ta opozycji zagroził kandydatowi obozu 
władzy. Obraz dopełnia sposób roz-
strzygania sporów wyborczych.

Sądy, do których można było się 
odwoływać, okazały się nieefektywne, 
nie były obiektywne a  skupiały się na 
kwestiach formalnych.

Sytuacja powyborcza na Ukrainie 
także nie napawa optymizmem. Zanim 
Rada Najwyższa zatwierdziła na stano-
wisku premiera Mykołę Azarowa, doszło 
do bójki pomiędzy opozycją a przedsta-
wicielami większości. Warto zaznaczyć, 
iż jej inicjatorem była opozycja. Oskar-

Tym razem temat numeru nie przybrał tradycyjnej formy redak-
cyjnej polemiki. Ponieważ na Ukrainie dzieje się bardzo wiele, 
postanowiliśmy napisać teksty ukazujące różnorodne problemy 
i wyzwania stojące przed tym państwem.

Rozpoczął się bowiem rok niezwy-
kle dla Ukrainy istotny. Jak przyznał 

ostatnio Leonid Kożara, minister spraw 
zagranicznych Ukrainy, jeśli w tym roku 
nie dojdzie do podpisania umowy o sto-
warzyszeniu jego kraju z  UE, to kolej-
na taka szansa pojawi się nieprędko. 
W przyszłym roku czekają nas bowiem 
wybory do Parlamentu Europejskiego, 
zaś w  2015 – ukraińskie wybory pre-
zydenckie. Jak wiadomo, atmosfera 

kampanii nie sprzyja delikatnym nego-
cjacjom, mogłoby się więc okazać,  
że kolejna szansa aby usiąść do wspól-
nego stołu nadarzy się dopiero w  roku 
2016.

W  związku z  powyższym, ogrom-
ne nadzieje wiąże się z  wyznaczo-
nym na listopad szczytem Partner-
stwa Wschodniego w Wilnie. To właśnie 
wtedy miałoby dojść do sfinalizowania 
porozumienia. Aby mogło to nastąpić, 

wszystkie problemy stojące na drodze 
do porozumienia powinny zostać wyja-
śnione z  przynajmniej kilkutygodnio-
wym wyprzedzeniem. Ponieważ czasu 
pozostało niewiele, warto przyjrzeć się 
sytuacji u naszego sąsiada już teraz, na 
początku roku, bezpośrednio po wybo-
rach parlamentarnych. Zapraszamy do 
lektury!

Adam Leśniewicz

żyła ona Partię Regionów o  głosowa-
nie kartkami nieobecnych na Sali obrad 
kolegów. Poza tym, opozycja doma-
gała się, aby deputowani rządzącej 
partii wygłaszali swoje przemówienia 
w  języku ukraińskim, a  nie rosyjskim. 
W związku z tym, kilka razy blokowano 
mównicę.

Pozostawiając na boku kwestię 
słuszności zarzutów opozycji wobec 
Partii Regionów, należy stwierdzić,  
iż taki sposób rozwiązywania konflik-
tów w demokratycznym państwie prawa 
jest zupełnie nie na miejscu. Stawia on 
w bardzo złym świetle opozycję, bowiem 
istnieje poważne niebezpieczeństwo,  
że jej dojście do władzy nie będzie ozna-
czało poprawienia jakości życia poli-
tycznego na Ukrainie. Tym samym - nie 
zbliży ona Ukrainy do Unii Europejskiej, 
podczas gdy opozycja stawia sobie to 
za główny cel.

Ihor Hryniw, deputowany Rady Naj-
wyższej Ukrainy, związany z Batkwisz-
czyną Julii Tymoszenko, formułuje tezę, 
według której pomimo tego, że Partia 
Regionów wygrała wybory, to jednak jej 
pozycja została nadszarpnięta. W 2015 
roku odbędą się wybory prezydenckie 
na Ukrainie, a ponieważ obecna władza 
powróciła do konstytucji z  1996 roku, 
to właśnie prezydent ma największy 
wpływ na władzę wykonawczą. Tym-
czasem, wynik wyborów parlamentar-
nych pokazał, że większość społeczeń-
stwa nie popiera partii władzy, więc 
jeśli opozycja nie popełni poważnych 

błędów oraz nie wykaże się komplet-
ną niemocą, to jej kandydat powinien 
zwyciężyć wybory prezydenckie. Możli-
we, że posłowie niezależni, którzy teraz 
w  większości popierają Partię Regio-

nów, dostrzegając ten trend, przestaną 
ją wspierać, co dodatkowo osłabiłoby 
rządzącą dzisiaj grupę polityczną.

Dla Unii Europejskiej taki wynik 
wyborów nic nie zmienia, ponieważ już 
od kilku lat współpracuje ona z  Partią 
Regionów. Warto zwrócić uwagę na to, 
iż to nie ekipa wywodząca się z Poma-
rańczowej Rewolucji, lecz właśnie 
obecnie rządzący obóz wynegocjo-
wał gotową umowę stowarzyszeniową 
z Unią Europejską. Nie może ona jednak 
zostać podpisana i  tym samym wejść 

w życie, z przyczyn politycznych, tzn. ze 
względu na przetrzymywanie w więzie-
niu Juli Tymoszenko. 

W  obecnej sytuacji, moim zdaniem, 
potrzebne jest prowadzenie przez Unię 
Europejską dwutorowej polityki wobec 
Ukrainy, tzn. z  jednej strony wspar-
cie dla społeczeństwa obywatelskiego 
i  liberalizacja polityki wizowej, a  dru-
giej - współpraca z  Partią Regionów 
Wiktora Janukowycza, lecz na ściśle 
określonych warunkach. Unia powin-
na sporządzić jeden  klarowny doku-
ment zawierający warunki, po których 
spełnieniu przez Ukrainę można  będzie 
podpisać z  nią umowę stowarzysze-
niową. Do tej pory mieliśmy bowiem do 
czynienia z różnymi niespójnymi wypo-
wiedziami unijnych władz. Taki doku-
ment powinien zostać upublicznio-
ny, a Unia nie powinna odstępować od 
określonych w  nim warunków. Wtedy 
mielibyśmy do czynienia z przejrzysto-
ścią w sprawie tego, co dokładnie Ukra-
ina musi zrobić, aby mogła wreszcie 
sfinalizować podpisanie umowy stowa-
rzyszeniowej. Pamiętajmy, że jak naj-
szybsze jej podpisanie leży w  interesie 
UE, bowiem ułatwienia w handlu z Unią 
mogłyby zbliżyć do niej Ukrainę. Z per-
spektywy UE z  pewnością nie byłoby 
dobrą sytuacją, gdyby Ukraina wybra-
ła unię celną z  Rosją kosztem umowy 
stowarzyszeniowej. 

Adam Dorywalski

Analizując szanse państwa ukraiń-
skiego na przyszłą integrację z zacho-
dem Europy, nie sposób nie odnieść 
się do rosnącego sukcesu nowego 
gracza na tamtejszej scenie politycz-
nej – UDAR-u (Ukraiński Demokratycz-
ny Alians na rzecz Reform), potocznie 
określanego jako „Partia Kliczki”.

Założyciel i  główna twarz formacji, 
Witalij Kliczko, jeszcze do niedawna 

był wziętym bokserem, dodajmy jednym 
z  najbardziej utalentowanych europej-
skich zawodników wagi ciężkiej ostat-
nich lat. Sukces w  październikowych 
wyborach (13,96% i  trzecie miejsce 
w  skali kraju) jego stosunkowo młodej 
organizacji, nie był wcale tak zaskakują-
cy, jak oceniają niektórzy obserwatorzy 
ukraińskiego życia politycznego. Sam 

przewodniczący partii swoją otwartą 
społecznie i  nieprzejednaną postawą 
wielokrotnie udowadniał, iż stanowi nie 
tylko zręczny wabik na wyborców ocze-
kujących od skostniałego świata poli-
tyki głośno komentowanych sensacji. 
Podczas swych podróży objazdowych 
po kraju i rozmów z potencjalnym elek-

toratem dał się poznać jako człowiek 
inteligentny (posiada tytuł doktorski), 
deklarujący troskę o  pozycję Ukrainy 
na świecie i chęć poprawy jakości życia 
polityczno-społecznego w do cna sko-
rumpowanym kraju.  

Postawa ta wyrażona została także 
w  programie partii UDAR, postrzeganej 
jako silnie proeuropejska. Odwołuje się 
ona do linii politycznej byłego prezyden-
ta Wiktora Juszczenki i dorobku wypra-
cowanego w  toku dotychczasowych 
prób integracji Ukrainy z Zachodem.

Wchodząc do parlamentu z  nobili-
tującym wynikiem, Witalij Kliczko zobo-
wiązał się do aktywnego uczestnic-
twa w bloku partii opozycyjnych wobec 
większościowej koalicji ugrupowania  
prezydenta Janukowycza z  komuni-
stami. Wspólny front Partii Kliczki wraz 
z  Batkiwszczyną wciąż przebywającej 
w więzieniu Julii Tymoszenko i nacjona-

Ukraina po
wyborach

Partia Kliczki

Prezydent Wiktor Janukowycz podczas głosowania 
w wyborach parlamentarnych

Vitalij Kliczko podczas konferencji prasowej 
w ukraińskim parlamencie
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listyczną partią Swoboda, choć nie jest 
pozbawiony wad, wydaje się być obec-
nie jedyną nadzieją Ukrainy na zwrot 
ku ścieżce wiodącej (w  dalekiej per-
spektywie) do zacieśnienia współpracy 
z  UE. W  praktyce, szanse na realizację 
ich założeń rozbijają się jak dotąd o nie-
ubłaganą arytmetykę sejmową, a znane 
z  okresu bezpośrednio po Pomarań-
czowej Rewolucji głośne przepychanki 

po prawej stronie parlamentu zapewne 
pojawią się również teraz – pomiędzy 
różnymi odłamami opozycji.

Wobec powyższego, wizja wtłocze-
nia wschodniego sąsiada Polski w tryby 
unijnej maszynerii pozostaje odle-
głą, niezrealizowaną ambicją ugrupo-
wań proeuropejskich i  tylko gwałtowne 
przewartościowanie utrzymującego się 
na Ukrainie od przeszło 20 lat oligar-

chicznego porządku mogłoby ten stan 
odmienić. Pozostaje mieć nadzieję, że 
były mistrz świata wagi ciężkiej WBO 
i  jego zaplecze polityczne są na wła-
ściwej drodze by w przyszłości w miarę 
skutecznie skruszyć dotychczasowe 
struktury władzy.

Bartłomiej Marczak

Sprawa wyroku dla byłej premier Julii 
Tymoszenko stanowi poważne obciąże-
nie dla wzajemnych relacji na linii Ukra-
ina - Unia Europejska. Jednocześnie 
nic nie wskazuje na to, aby obie strony 
miały w  najbliższym czasie dojść do 
porozumienia w tej kwestii. Sprawia to, 
że perspektywa podpisania przez Ukra-
inę w  wynegocjowanym już kształcie 
umowy stowarzyszeniowej z  UE raczej 
oddala się niż przybliża. Rów, w porów-
naniu do wcześniejszych, jest krokiem 
wstecz dla Ukrainy.

Julia Tymoszenko została w sierpniu 
2011 roku skazana na 7 lat więzie-

nia za nadużycia, których miała dopu-
ścić się przy zawieraniu z  Rosją kon-
traktów gazowych. Oskarżona jest 
również o  nadużycia z  czasów, gdy 
kierowała jeszcze korporacją Jedno-
lite Systemy Energetyczne Ukrainy, za 
co może spędzić w więzieniu dodatko-
we 12 lat. Z nowym rokiem pojawił się 
jeszcze jeden zarzut – tym razem zle-
cenia zabójstwa znanego biznesmena 
Jewhena Szczebania.

Patrząc na piętrzące się zarzu-
ty stawiane Tymoszenko trudno jesz-
cze wierzyć w  to, że UE nadal będzie 
dążyć do osiągnięcia stawianego sobie 
na początku celu – a  więc całkowite-
go uwolnienia byłej premier. Odstąpie-
nie od oskarżeń całkowicie skompro-
mitowałoby nie tylko ukraiński systemu 
sprawiedliwości, ale w zasadzie również 
cały obóz rządzący. Byłby to bowiem 
z jednej strony akt całkowitego poddań-
stwa wobec żądań Wspólnoty, z drugiej 
zaś – pośrednie przyznanie się do faktu, 
że rzekome haki, które udało się znaleźć 
na Tymoszenko są, delikatnie mówiąc, 
pozbawione oparcia w  rzeczywistości. 
Wydaje się więc, że krucjata wymierzo-

na przeciwko Tymoszenko i  jej najbliż-
szym współpracownikom przekroczy-
ła już pewien punkt graniczny i odwrót 
od niej okupiony byłby prawdziwą erup-
cją antyrządowych nastrojów. To zaś 
wywołuje wśród rządzących strach 
i oczywiste skojarzenia z siłą i determi-
nacją, jakie ukraińskie społeczeństwo 
pokazało w  czasie trwania Pomarań-
czowej Rewolucji.

Ukraina nie chce dokonać rewi-
zji wyroku, zaś Unia najwyraźniej nie 
zamierza w  tej sprawie zbytnio naci-
skać. Dowodem na zmianę stano-
wiska Wspólnoty może być przebieg 
i  charakter misji obserwacyjnej byłego 
prezydenta Polski Aleksandra Kwa-
śniewskiego oraz byłego szefa Parla-
mentu Europejskiego Pata Coxa, którzy 
od czerwca 2012 roku z  ramienia UE 
badają postepowania sądowe wobec 
polityków ukraińskiej opozycji. Obaj 
politycy zajmowali przede wszyst-
kim badaniem warunków panujących 
w  zakładach karnych, analizą ukraiń-
skiego prawodawstwa dotyczącego 
spraw karnych oraz monitorowaniem 
procesów sądowych przedstawicieli 
opozycji. Wszystko to zaś składało się 
na szeroko rozumiane „zażegnanie kry-
zysu w  stosunkach pomiędzy Ukrainą 
a UE”.

Misja obu polityków została nie-
dawno przedłużona do listopada bie-
żącego roku, kiedy to Ukraina ma pod-
pisać umowę stowarzyszeniową. Wiele 
wskazuje na to, że Parlament Euro-
pejski w  dalszym ciągu zadawalać się 

będzie lakonicznymi zapewnienia-
mi o  godnych warunkach panujących 
w  ukraińskich więzieniach oraz stara-
niach, jakie podejmuje Kijów aby zbliżać 
kształt swojego prawodawstwa do tego 
unijnego.

Czy można więc powiedzieć, że 
Unia zrezygnowała ostatecznie z  walki 
o Tymoszenko? Ciężko dać na to pyta-
nie jednoznaczną odpowiedź. Przed-
stawiciele Wspólnoty świadomi są 
tego, że zbyt mocne naciski na stronę 
ukraińską mogą pchnąć Janukowycza 
w stronę Unii Celnej, którą tworzą Rosja, 
Białoruś i  Kazachstan. Oferta Moskwy 
jest kusząca: jeszcze w  październiku 
zeszłego roku ukraiński premier Mykoła 
Azarow był zapewniany, że od razu po 
przystąpieniu Ukrainy do Unii Celnej 
może ona liczyć na znaczne obniżenie 
ceny importowanego gazu. Jednocze-
śnie jednak krytycy Unii bez wątpienia 
nie pozostawią bez komentarza faktu, 
że Wspólnota przyjmuje do swojego 
grona państwo, w którym rozliczanie się 
rządu z politycznymi oponentami coraz 
bardziej przypomina praktyki putinow-
skiej Rosji. W  tym świetle, planowane 
na listopad podpisanie umowy stowa-
rzyszeniowej pomiędzy Unią a  Ukrainą 
niewątpliwie określić można jako sytu-
ację, która rozwiązując jeden problem 
od razu stworzy parę następnych.

Paweł Leśniewski

O  akcji „Ukraina nie Afryka” usłysza-
łam dopiero podczas redakcyjnej dys-
kusji i zgłosiłam się do podjęcia tematu 
na zasadzie „nie wiem o tym nic, to się 
dowiem czegoś nowego”. Obserwu-
jąc dotychczasowe efekty tej kampanii, 
wcale się nie dziwię, że wcześniej o niej 
nie słyszałam.

Celem kampanii „Ukraina nie Afryka” 
jest obniżenie cen połączeń tele-

fonicznych z sąsiadami z Ukrainy, Rosji 
i Białorusi. Według organizatorów akcji 
cena minuty połączenia z Ukrainą wyno-
si około 2 złote. Próbując potwierdzić 
tę informację, przejrzałam oferty pol-
skich firm telekomunikacyjnych i  szc-
zerze mówiąc nie znalazłam wymie-
nianej przez organizatora akcji kwoty 
– znalazłam tylko wyższe… Abstrahując 
od dokładnej wysokości stawek, można 
jednoznacznie stwierdzić, że ceny są 
wysokie.

Czytając hasło „Ukraina nie Afryka” 
można zacząć się zastanawiać nad 
jego trafnością – budzi wątpliwości, czy 
przypadkiem nie obraża mieszkańców 
wspomnianego w nim kontynentu. Jed-
nak idea jest taka: Ukraina, Białoruś 
i  Rosja to nasi sąsiedzi, a  połączenia 
telefoniczne z  tymi krajami są dużo 
droższe niż połączenia z  zachodnimi 
sąsiadami (połączenia na obszarze UE 
są względnie tanie), cena połączenia 
jest tak duża, jakby te państwa były 
bardzo odległe. 

Ceny połączeń zaprzeczają zjawisku 
globalizacji, kurczenia się świata oraz 
nie mają związku z technicznymi kosz-
tami. Wytłumaczenie jest tylko jedno: 
wysokie ceny (nie koszty, bo koszty są 
nieduże) wynikają z braku porozumienia 
między polskimi i ukraińskimi (i odpow-
iednio rosyjskimi oraz białoruskimi) 
operatorami komunikacyjnymi, 
z  których każdy winą za wysokie ceny 
obarcza brak woli podjęcia dialogu 
przez operatora z  innego państwa. 
Taką samą przyczynę odnośnie cen 
połączeń w  roamingu  wskazało Min-
isterstwo Administracji i  Cyfryzacji. 
W odpowiedzi na interpelację poselską 
Marka Poznańskiego ministerstwo 
argumentowało: Należy jednak przede 
wszystkim wyjaśnić, że wyłączną 
kompetencję w  zakresie ustalania 
wysokości stawek w  roamingu poza-
unijnym mają operatorzy sieci mobil-
nych, którzy ustalają je na zasadzie 
wzajemnych negocjacji i  porozumień 
handlowych z  partnerami z  innych 
krajów. Oznacza to, że w  Polsce i  in-
nych krajach UE resorty odpowied-

zialne za kwestie łączności i  regula-
torzy rynków telekomunikacyjnych nie 
dysponują mechanizmem prawnym 
pozwalającym regulować wysokość 
stawek w roamingu poza UE. (…) Należy 
jednak zaznaczyć, że wyłącznym 
prawem operatorów obu krajów było 
przystąpienie do konkretnych umów, 
na podstawie których stawki hurtowe 
mogą być obniżane. (…) Nie wszyscy 
operatorzy znaleźli uzasadnienie eko-
nomiczne, a  także możliwości tech-
niczne, aby uzgodnić warunki hurtowe 
lub obniżyć ceny roamingu dla swoich 
klientów w ślad za takimi umowami.   

Organizatorzy kampanii „Ukraina nie 
Afryka” chcieli osiągnąć swój cel dwu-
torowo: poprzez nacisk konsumencki na 
operatorów komórkowych oraz poprzez 
ścieżkę administracyjną.  Ta pierwsza 
metoda miała polegać na zainicjowa-
niu kampanii społecznej – zjednoczeniu 
osób domagających się niższych cen 
połączeń (np. wysyłanie maili  do swoi-
ch operatorów z  prośbą o  obniżenie 
kosztów połączeń) oraz nagłośnieniu 
sprawy w  mediach. Jednak media ty-
lko delikatnie drgnęły i  to tylko lokalne 
– media ogólnopolskie nie podjęły 
tego tematu. Tymczasem to właśnie 
one mają największy wpływ na opinię 
publiczną. Może medialni gatekeeperzy 
uznali temat za mało atrakcyjny? Mało 
ważny dla Polaków, nieprzyciągający 
i  niezapewniający wysokiej sprzedaży 
produktów medialnych? Takie założenie 
uderza w  podstawy powstania ruchu 
jako oddolnej inicjatywy społecznej… 
Popularne narzędzie nowoczesnych 
ruchów społecznych też nie tętni życiem. 
Inicjatywa „Ukraina nie Afryka” zebrała 
1 362 fanów na Facebooku, który ma 
być motorem kampanii – wydaje się, że 
nie jest to dużo. Dla porównania akcja 
„Nie dla religii na maturze” ma około 10 
700 fanów, nie wspominając o proteście 
przeciw ACTA w Polsce – 206 100 (tylko 
protestujących w Polsce). Jeżeli traktu-
jemy Facebooka jako główną platformę 
zbierania poparcia, to ilość fanów dużo 
mówi o  potencjale akcji. Obserwując 
zaś facebookową stronę akcji można 
odnieść wrażenie, że jedyną osobą 

mocno zaangażowaną w  akcję jest jej 
główny organizator… 

Droga administracyjna akcji „Ukraina 
nie Afryka” miała skutkować podjęciem 
tematu obniżenia cen połączeń przez 
polityków oraz włączeniem państw 
Partnerstwa Wschodniego do unijnych 
regulacji dotyczących maksymal-
nych stawek na połączenia telekomu-
nikacyjne. Tematem zajęło się kilku 
polityków, m.in. Tadeusz Arkit, Paweł 
Kowal i Marek Poznański, zostały także 
wysłane wnioski parlamentarzystów 
do Urzędu Ochrony Konkurencji i  Kon-
sumentów. 

Paweł Kowal, deputowany do Par-
lamentu Europejskiego, wystosował 
priorytetową interpelację do Komisji 
Europejskiej, jednak nie otrzymał jeszc-
ze odpowiedzi. Odpowiedź na swoją 
interpelację z  lipca 2012 r. uzyskał 
Marek Poznański  od sekretarz stanu 
w  Ministerstwie Administracji i  Cyfry-
zacji.  Czego się dowiedział? Że Z uwagi 
na brak możliwości bezpośredniego 
wpływania na stawki cen roamingu 
poza Unią Europejską rząd Polski podjął 
inne kroki mające na celu pośredni 
wpływ na obniżenie zbyt wysokich dla 
użytkowników stawek. W  maju 2011 r. 
Ministerstwo Infrastruktury podpisało 
z  Ministerstwem Łączności i  Masowej 
Komunikacji Federacji Rosyjskiej mem-
orandum w  sprawie obniżenia hur-
towych stawek pomiędzy operatorami 
Polski i Rosji. Poza ministrami odpow-
iedzialnymi za kwestie łączności z obu 
krajów, pod memorandum podpisało się 
także ośmiu najważniejszych opera-
torów Polski i Rosji. Wynikiem działania 
porozumienia są znacznie obniżone 
stawki detaliczne oferowane przez op-
eratora PTK Centertel sp. z o.o. (opera-
tora sieci Orange) na rok 2012. (…) Jeśli 
chodzi o pozostałe kraje z wymienione-
go przez pana posła kierunku, resort ad-
ministracji i  cyfryzacji podjął rozmowy 
z  izbami zrzeszającymi operatorów 
mobilnych mające na celu uzgodnienie 
podobnych porozumień z  operatorami 
Białorusi i  Ukrainy na wzór memoran-
dum polsko-rosyjskiego.

Władze państwowe mogą wiec 
zainicjować dialog, jednak wszyst-
kie ostateczne decyzje zależą od woli 
operatorów. Chociaż odpowiedź na 
interpelację dotyczy tylko roamingu, to 
kwestia zwykłych połączeń regulowa-
na jest tak samo. Warto zaznaczyć, że 
roaming jest jeszcze droższy niż zwykłe 
połączenie – kosztuje około 5 zł. 

Odpowiedź przyszła także od UOKiK-
u, który orzekł, że nie było zmowy ceno-
wej pomiędzy operatorami telekomuni-
kacyjnymi w Polsce, Ukrainie, Białorusi 
i  Rosji, co podejrzewali organizatorzy 
akcji, jednak szczegóły informacji uzys-
kanej od UOKiK-u nie są jeszcze znane 
– opublikowane zostaną za kilka tygod-

Bez zmian
w sprawie

Tymoszenko

Najdalej mamy
do sąsiadów

podpis

Wiec opozycji przeciw politycznym represjom wobec Julii Tymoszenko
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ni (od daty 3 lutego 2013 r.).
Wysokie ceny połączeń do pols-

kich sąsiadów mogą być przykładem 
abstrakcyjności tworu jakim jest Part-
nerstwo Wschodnie (ten komentarz 
oczywiście nie dotyczy Rosji). Dopóki 
dialog polityczny pomiędzy omawi-
anymi państwami a  Unią Europejską 
idzie jak po grudzie, może lepiej 
byłoby porozmawiać piętro niżej? Na 
tematy niepolityczne, a  które dotyczą 
przeciętnego obywatela, jak ceny 
połączeń. Partnerstwo Wschodnie miało 
polegać na powolnym przybliżaniu do 
UE jego uczestników, obejmowaniu 
współpracą kolejnych aspektów. Tak 

zresztą się powoli dzieje, np. Ukraina 
została objęta programem European 
Wolountary Service, Socrates-Erasmus 
czy Procesem Bolońskim. Może teraz 
krok na telekomunikację? 

Porozumienia międzynarodowe na 
szczeblu administracyjnym nie mają 
sensu bez udziału operatorów teleko-
munikacyjnych. Obniżenie cen połączeń 
jest więc kwestią wyciągnięcia ręki do 
konsumenta w  ramach wolnego rynku. 
Poprzez akcję „Ukraina nie Afryka” 
konsumenci pokazali politykom pole 
do rozmów a  operatorom telekomuni-
kacyjnym nowe wymagania – a  może 
wskazali nowy, niezagospodarowany 

rynek? Może jeżeli połączenia będą 
tańsze, mniejszą rolę zaczną odgrywać 
komunikatory internetowe i operatorom 
wyjdzie to na plus. Czy jednak siła 1 300 
osób to nie za mało aby wstrząsnąć 
wielkimi finansami? 

Iga Kamocka

Od pewnego czasu Ukraina szuka 
sposobu na zwiększenie swojej 

samodzielności w  sektorze ener-
getycznym. Głównym problemem 
są wysokie ceny gazu ziemnego, 
który kraj ten obecnie importuje tylko 
z  Rosji. W  listopadzie ubiegłego roku 
pojawiła się jednak dla Ukrainy szansa 
na uwolnienie się od monopolu ro-
syjskiego Gazpromu. Rządowa Agencja 
ds. Inwestycji i  Projektów Narodowych 
podpisała umowę na budowę gazoportu  
w  Odessie. Terminal do odbioru skro-
plonego gazu pozwoliłby na sprowad-
zanie paliwa również od innych dostaw-
ców. Ukraiński rząd podał, że koszt 
budowy gazoportu ma wynieść  1,1 mld 
dolarów. Pamiętnego dnia, przy świetle 
jupiterów, podpisano umowę pomiędzy 
Ukrainą i  hiszpańską firmą Gas Natu-
ral Fenosa, którą reprezentował i  w  jej 
imieniu sygnował kontrakt Jordi Sarda 
Bonvehi. W  tym podniosłym wydar-
zeniu osobiście uczestniczył premier 
Ukrainy Mykoła Azarow, który zapewniał 
o wyjątkowości chwili.  

Nastała radość z  przyszłej en-
ergetycznej niezależności Ukrainy, 
płynącej z  podpisanego kontraktu. 
Niestety, owa radość trwała krót-
ko. Niebawem nadeszła wiadomość 
z  Hiszpanii. Firma Gas Natural Fenosa 
zaprzeczyła podpisaniu jakiejkolwiek 
umowy z  Ukrainą. Oświadczyła też, że 
nie miała i nie ma w planach prowadze-
nia interesów w  tamtej części Europy. 
Po tym oświadczeniu wystosowanym 
przez Gas Natural Fenosa, wspom-
niana wcześniej ukraińska Agencja 
stwierdziła, że musiało dojść jedynie do 
nieporozumienia.

Kijów domagał się wyjaśnień ze st-
rony hiszpańskiej spółki i  szedł w  za-
parte utrzymując, że przecież podpisano 
umowę z przedstawicielem konsorcjum, 

którego 75% udziału miała przejąć 
właśnie hiszpańska firma.  Początkowo 
Agencja podała, że kontrakt podpisał 
menedżer hiszpańskiej firmy, Jordi Gar-
cia Tabernero. Natomiast Gas Natural 
Fenosa odpowiedziała, że mężczyzna 
podpisujący umowę na zdjęciach, to 
nie menedżer firmy, którego – co więcej 
– nie było wówczas w  Kijowie. Wt-
edy Ukraina poinformowała spółkę, że 
umowę podpisał inny Hiszpan – Jor-
di Sarda Bonvehi. Owszem, zarówno 
w czasie negocjacji jak i  przy podpisy-
waniu umowy, za przedstawiciela Gas 
Natural podawała się jedna i  ta sama 
osoba, nie miała ona jednak nic wspól-
nego z hiszpańskim potentatem gazow-
ym! W kolejnym oświadczeniu Gas Nat-
ural podała, że osoba o  tym nazwisku 
nigdy nie pracowała w firmie. Po tygod-
niowych rozmowach strony ustaliły, że 
nie są związane żadną umową, a dow-
cipny pan Bonvehi zawarł ją na własną 
rękę. 

Ukraina zadała sobie sama poważny 
cios i zaistniała sytuacja może odbić się 
na niej bardzo negatywnie. Szczególnie 
w  aspekcie gospodarczym. Finalnie, 
zniknął nie tylko tajemniczy pan Jordi 
Sarda Bonvehi –  ale wraz z nim „ulotniły 
się” marzenia o ukraińskim gazoporcie, 
co oznacza, że Ukraina wciąż będzie 
uzależniona od dostaw rosyjskiego kon-
cernu. (Poważne wątpliwości – a nawet, 
śmiech –  budzi  też skuteczność 
ukraińskich służb specjalnych, które do 
tej pory nie ujęły oszusta). Ta kompro-
mitacja rządu ukraińskiego zapewne 
przyczyni się do spadku zaufania do 
tego państwa, jako do partnera w inte-
resach –  nie tylko w aspekcie budowy 
gazoportu (na budowę którego, Ukraina 
raczej nieprędko podpisze kolejny kon-
trakt!). Bądźmy szczerzy, ciężko jest 
poważnie traktować kogoś, kto usilnie 

twierdzi, że podpisaliśmy coś, czego 
nigdy nie podpisywaliśmy, w dodatku za 
pośrednictwem człowieka, który nigdy 
u nas nie pracował! 

Wszystkie te wydarzenia pokazały 
wyraźnie, jak wiele jeszcze brakuje 
Ukrainie, aby zbliżyć się do innych 
państw europejskich. Zauważmy, że ne-
gocjacje ze stroną ukraińską prowadził 
jeden człowiek, podający się za przed-
stawiciela hiszpańskiej spółki. Ten sam, 
który podpisał umowę. Co najbardziej 
zadziwiające, sprawa przeszła przez 
wiele szczebli urzędowych – aż do 
tych najwyższych – i  nikogo nie tylko 
nie zdziwił fakt, że poważną światową 
spółkę reprezentowała tylko jedna oso-
ba, ale też nikt (!) nie sprawdził prawdzi-
wej tożsamości mężczyzny, z  którym 
państwo podpisało umowę opiewającą 
na ponad miliard dolarów! Czy 
wyobrażalne jest, aby w  dobie global-
nej komunikacji nie wykonać ani nawet 
telefonu (nie mówiąc o  wyszukaniu, 

choćby podstawowych, informacji w In-
ternecie), aby potwierdzić tożsamość 
kontrahenta, zwłaszcza przy zawieraniu 
tak ważnej umowy?     

Obecna sytuacja sprawia, że 
Ukrainie jest wciąż „bliżej” do Unii 
Celnej Rosji, Białorusi i  Kazachsta-
nu niż do Unii Europejskiej. Nie ty-
lko jeśli chodzi o  sprowadzanie ro-
syjskiego gazu, czy o  sprawy natury 
gospodarczej, ale także z  perspektywy 
politycznej. Na razie, zainteresowani 
integracją z  Unią Europejską wydają 
się głównie ukraińscy intelektualiści 
oraz przedsiębiorcy – ukraińska klasa 
średnia. Natomiast działań w  kierunku 
integracji nadal nie podejmują elity poli-
tyczne tego kraju. 

Na powiększenie UE o owego członka 
ze Wschodu, trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Jak widać, Ukraina wciąż 
potrzebuje wielu reform i  zmian, za-
nim będzie mogła myśleć o wstąpieniu 
w szeregi państw Unii Europejskiej. Dziś 
przed tym państwem stoi wyzwanie 
(jedno z  wielu): wybrać europejskość, 
co wiązać się będzie z  trudem reform, 
ale też dynamicznym rozwojem, czy 
pozostać w miejscu, wybierając komfort 
i stagnację?

W  kontekście akcesji do Unii, 
Ukraina ma nad czym pracować. Przede 

wszystkim, wydarzenia związane z pod-
pisaniem „umowy widmo” na budowę 
gazoportu, obnażyły systemową 
niewydolność administracji Ukrainy. 
A  to właśnie sprawność administra-
cyjna jest jednym z  kluczowych czyn-
ników branych pod uwagę przy ak-
cesji do Unii Europejskiej.  Oczywiście 
również w  krajach Unii Europejskiej 
pojawiają się problemy i  nieporozumi-
enia, lecz są one rozwiązywane raczej 
w  kuluarach. Choć i  państwom Unii 
zdarzało się zawierać niekorzystne 
umowy, to jednak mało prawdopodobne 
jest, żeby któreś z  obecnych państw 
członkowskich tak ewidentnie pokazało 
swoją nieporadność.

Wszyscy pamiętamy o  katarskim 
inwestorze i  nadziejach na odrodzenie 
polskich stoczni w  Gdańsku i  Szcze-
cinie. Na wielu twarzach to wspomnien-
ie wywołuje uśmiech (na innych zaś gry-
mas niesmaku), jednak trzeba przyznać, 
że Polsce udało się uniknąć większego 
rozgłosu. Takich umiejętności ewident-
nie zabrakło na Ukrainie. To pokazuje, 
że kultura polityczna i  poziom dyplo-
macji w  tym kraju pozostawiają wiele 
do życzenia. 

Na ukraińską akcesję do Unii Eu-
ropejskiej ewidentnie musimy jeszcze 
poczekać. Jak długo? To zależy przede 

wszystkim od Ukraińców. Chociaż 
część społeczeństwa uważa, iż możliwe 
jest zarówno pozostanie w bliskim so-
juszu z Rosją  jak i wejście w struktury 
UE, to jednak patrząc na imperialistyc-
zne tradycje Rosji, wydaje się to niere-
alne. Dopiero członkostwo w  Unii Eu-
ropejskiej może dać Ukrainie szansę 
dynamicznego rozwoju.

Niestety, Ukraina, kraj o  naprawdę 
dużym potencjale, nadal pozostaje 
państwem na peryferiach europejskiej 
polityki, wciąż uzależnionym od dostaw 
Gazpromu. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy 
znajdą w  sobie dość siły i  uporu, aby 
obecną sytuację w  swoim państwie 
zmienić na lepsze, a przyszły gazoport 
przyjmie w końcu postać stałą.

Mateusz Jarosz

W  kulturze europejskiej (a  więc 
także w  kulturze amerykańskiej) 

kanibalizm ludzki jest czymś niedo-
puszczalnym moralnie oraz kulturo-
wo. Jednak nie jest tak od zawsze i nie 
zawsze tak było. W  ostatnich czasach 
pojawia się on już bardzo rzadko, głów-
nie w momentach krytycznych.

W  czasie Wielkiego Głodu na Ukra-
inie doszło do przypadków kanibalizmu 
na dość dużą skalę. Dobrze udokumen-
towanym pojedynczym przypadkiem 
kanibalizmu jest również historia lotu nr 
571 z 13 października 1972 roku, kiedy 
to samolot z drużyną rugbistów (w więk-
szości katolików) rozbił się w  Andach. 
Samolot rozbił się w  wysokich górach 
i rozbitkowie musieli przez dwa miesiące 
przetrwać w  krainie wiecznego śniegu. 
Większość z pasażerów w końcu, wbrew 
swoim zasadom moralno-kulturowym, 

zaczęła jeść swoich współtowarzyszy 
(którzy byli na dodatek bliskimi znajo-
mymi). Nie wszyscy się jednak do tego 
przyłączyli, co skutkowało w  szybkim 
czasie śmiercią głodową. Biorąc pod 
uwagę, że współpasażerowie musieli 
przetrwać w górach ponad dwa miesią-
ce i tylko akt kanibalizmu ich uratował, 
gdyż sami musieli również sprowadzić 
pomoc, czyn ten przez niektórych może 
być uznany za wytłumaczalny. Mimo 
wyjątkowości sytuacji jest to sytuacja 
na granicy kulturowo-moralnych reguł 
europejskich. 

Z  powyższego przykładu wynika, 
że przed dopuszczeniem się do ludo-
żerstwa bronią człowieka dwie rzeczy: 
moralność oraz kultura. Oba warunki 

są ze sobą powiązane, chociaż widać 
też pewne rozbieżności. Dla rozróż-
nienia obu przeszkód warto przywołać 
przykład podany przez Michela de Mon-
tagne’a, który w  swoim eseju o  kani-
balizmie opisuje ludy żyjące w  bliżej 
nieokreślonym miejscu. Można przy-
puszczać, że opiera się on na opisach 
mieszkańców ówczesnego Nowego 
Świata. Jest tam podany przykład ludu, 
który prowadzi wojny nie dla samego 
zwycięstwa, lecz dla samej walki. 
Jak podaje Montaigne:Jeńców żywią 
długi czas, obchodzą się z nimi bardzo 
dobrze i nie szczędzą wygód; po czym 
ten, który ma jakiego w  swojej mocy, 
zwołuje zebranie swych bliskich. Wiąże 
do ramienia sznur, za pomocą którego 

Medialną platformą kampanii jest 
Facebook oraz strona
www.porteuropa.eu.

Znikający człowiek i  niewidzialny gazoport

Kanibalizm 
u ludzi, czyli 

o ludożerstwie

Zgodnie z definicją Encyklopedii Gazety Wyborczej ludożerstwo 
to: zwyczaj rytualnego zjadania mięsa ludzkiego, wywodzący się 
z magicznych przekonań o przechodzeniu cech (np. męstwa) zjada-
nego osobnika przez ludożercę; występuje w formie kultów wojsko-
wych lub uczt sakralnych; znane już w paleolicie, szczególnie rozpo-
wszechnione wśród ludów Ameryki Środkowej i Południowej, Nowej 
Gwinei, Oceanii i środkowej Afryki. 
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prowadzi go w odległości kilku kroków, 
tak aby mu nie mógł uczynić nic złego, 
najmilszemu zaś z  przyjaciół daje tak 
samo do trzymania jego drugie ramię, 
i  obaj, w  przytomności całego zebra-
nia, zabijają go razami miecza. To uczy-
niwszy pieką go i  zjadają wspólnie, 
posyłając kęski nieobecnym przyjacio-
łom. I nie czynią tego, jakby ktoś mógł 
myśleć, dla pożywienia się, jak nie-
gdyś Scytowie; jeno ma to wyobrażać 
najwyższą zemstę (Michal de Monta-
igne, Próby, Kraków 2004, Esej o Kani-
balach, str. 174). Montaigne porów-
nuje ten rytuał z  innym przykładem 
portugalskim, w  którym to niewolnicy 

są zakopywani do pasa, a  następnie 
ostrzeliwani z łuków. A więc inny rytuał, 
ale mający oznaczać do samo. W  ten 
sposób dowiadujemy się o  pluralizmie 
kulturowym panującym na świecie. Idąc 
dalej wypada stwierdzić, że Montaigne-
’a można właściwie uznać za prekurso-
ra relatywizmu kulturowego. Oba czyny 
uważa on za barbarzyńskie, jednak 
on, jako przedstawiciel i  krytyk kultury 
europejskiej, przyrównuje je do siebie. 
A zatem, uważa on, że akt kanibalizmu 
jak i  akt zemsty dokonany na jeńcach 
przez portugalach żołnierzy jest kultu-
rowo sobie równy – ich cel był taki sam. 
Pamiętać jednak należy, że oba czyny 

moralnie potępia. 
Powyższe przykłady – katastrofy 

lotniczej i wyobrażonego ludu, pokazu-
ją nam, jakiej sfery duchowej dotyka akt 
kanibalizmu. Jak bardzo jest on odrzu-
cany moralnie w  kulturze europejskiej 
i nie przez przypadek Montaigne opisu-
je kanibalizm, jednego z ludów Nowego 
Świata, jako skrajny przypadek. Trzeba 
jednak pamiętać, że istnieją sytuacje 
krytyczne, kiedy ludożerstwo będzie się 
pojawiać, co będzie wynikiem przekro-
czonia bariery kulturowej. 

Witold Kunicki-Goldfinger

Rok 2013 będzie prawdziwym spraw-
dzianem polskich możliwości. 

Przystąpienie do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) wiąże się z  „etapem 
przejściowym”, który w  przypadku 
naszego kraju potrwa do 2017 roku. 
Oznacza to, że w  tym czasie 45% pol-
skiej składki członkowskiej powracać 
będzie w kontraktach ESA przygotowa-
nych specjalnie pod specyfikę i  możli-
wości polskiego sektora kosmicznego. 
Takie zlecenia kierowane będą wyłącz-
nie do polskich przedsiębiorstw, a  ich 
zadaniem będzie oswojenie firm ze spe-
cyfiką pracy z Agencją oraz zapewnienie 
możliwości dalszego rozwoju. Kolejne 
środki będą przeznaczane na programy 
obowiązkowe i dodatkowe. O większość 
z nich Polska będzie już musiała konku-
rować z  innymi krajami członkowskimi 
ESA.

Europejska Agencja Kosmicz-
na jest międzynarodową organiza-
cją krajów zachodniej Europy, której 
celem jest eksploracja i  wykorzysta-
nie przestrzeni kosmicznej. Powstała 
ona w 1975 roku, a jej siedziba znajdu-
je się w Paryżu. Główny ośrodek ESTEC 
(European Space Research and Tech-
nology Centre) znajduje się w Noordwijk 
aan Zee w Holandii, Instytut Badawczy 
ESRIN (European Space Research Insti-

tute) mieści się we Frascati w Włoszech, 
zaś siedzibą Centrum Operacji Kosmicz-
nych ESOC (European Space Operations 
Centre) jest niemieckie miasto Darm-
stadt. W  Koloni znajduje się ośrodek 
szkolenia astronautów EAC (European 
Astronauts Centre). Kosmodrom nale-
żący do ESA znajduje się w  Kourou 
w Gujanie Francuskiej. Położenie blisko 
równika sprzyja zadaniu wysyłania na 
orbitę sztucznych satelitów. Finansowy 
wkład Polski do budżetu Agencji oscy-

luje obecnie na poziomie 36,3 mln euro 
rocznie, co stanowi niecałe 1% całych 
składek. Największymi fundatorami są 
obecnie: Unia Europejska 21,6% wszyst-
kich wpłat, Francja 18,8% oraz Niemcy 
17,9%. Łączny budżet ESA w 2012 roku 
wyniósł 4 miliardy euro. 

Agencja pracuje obecnie nad wielo-
ma różnymi projektami. Oprócz rozwi-
jania floty rakiet nośnych  wszystkich 
typów i  prowadzenia badań nauko-
wych dotyczących eksploracji kosmo-

su, aktualnie tworzy europejski system 
nawigacji satelitarnej – Galileo. Jest to 
program, którego celem jest umiesz-
czenie na orbicie sieci satelitów działa-
jących na tej samej zasadzie, jak ame-
rykański system GPS. Galileo ma być 
dla niego alternatywą kierowaną przez 
instytucje cywilne, a nie rządowe. Jego 
dokładność będzie znacznie większa 
niż w  przypadku GPS-u. Na otwartej 
częstotliwości pomiar błędu wynosić 
będzie do 1 metra, zaś na częstotliwości 
płatnej – do 10 centymetrów! Niestety 
zapowiadane przez europejskich przy-
wódców jego rychłe uruchomienie nie 
zostało zrealizowane do tej pory, mimo, 
iż pierwotnie miało nastąpić w  2008 
roku. Obecnie projekt jest jednym z naj-
bardziej opóźnionych przedsięwzięć 
ESA, a rozmieszczone już satelity służą 
jedynie do celów badawczych. Nowa 
data uruchomienia, ustalona na 2018 
rok, wciąż może ulec oddaleniu.

Inne projekty Agencji to między 
innymi wystrzelona w  2003 roku misja 
Mars Express. Pierwszy marsjański pro-
jekt ESA, który zakończył się tylko poło-
wicznym sukcesem. Jego lądownik 
Beagle 2 po wylądowaniu na powierzch-
ni planety przestał odpowiadać na 
sygnały. Wśród innych projektów ESA 
warto wspomnieć również o  sondzie 
Venus Express, która w 2005 roku z suk-
cesem wysłana została na orbitę planety 
Wenus oraz sondzie Rosseta – wysłanej 
w  kierunku komety 67P/Czuriumow-
Gierasimienko i  mającej za zadanie 
zbadać jej powierzchnię. Misja, która 
rozpoczęła się w 2004 roku miała pier-
wotnie w 2011 roku zbadać inną kometę, 
ale z powodu awarii silnika rakiety zmie-
niono jej plany i  lądowanie na innej 
komecie odbędzie się w 2014 roku.

Trudno obecnie oszacować dokładne 
korzyści jakie polski przemysł kosmicz-
ny wyniesie z  członkostwa w  Europej-
skiej Agencji Kosmicznej. Wiele czyn-
ników zależnych jest od wsparcia 
rodzimych firm, ich zaangażowania oraz 

wykorzystania potencjału i wiedzy mło-
dych inżynierów tuż po studiach. Można 
sobie wyobrazić, że będzie to stymulo-
wało rozwój prywatnych, małych i śred-
nich przedsiębiorstw zajmujących się 
badaniami technologicznymi, zwiększe-
nie ilości miejsc pracy dla wyspecjalizo-
wanej kadry pracowniczej, rozszerzenie 
programów krajowych oraz zagranicz-
nych szkoleń i  stażów dla studentów 
studiów technicznych oraz wykreowanie 
polskiej polityki kosmicznej dającej sze-
rokie możliwości zaistnienia na arenie 
międzynarodowej.

Możliwość rozwoju sektora wyso-
kich technologii jest znacząca. Nigdy 
zapewne nie staniemy się Doliną Krze-
mową Europy, ale możemy znacznie 
zwiększyć swój prestiż w  tej dziedzi-
nie. Szczególnie, że polscy informatycy 
są obecnie bardzo cenieni i  otrzymują 
liczne nagrody na międzynarodowych 
konkursach naukowych. Jeśli stworzy-
my jeszcze lepsze możliwości rozwo-
ju polskim mechatronikom, robotykom, 
awionikom, automatykom i astronauty-
kom, to z  pewnością o  wiele lepiej uda 
nam się wykorzystać nadarzającą się 
szansę.

Dobrym przykładem polskich możli-
wości jest pierwszy, zaprojektowany od 
zera i zbudowany w naszym kraju sate-
lita naukowy BRITE-PL Lem, którego 
nazwa została wybrana w  głosowaniu 
internautów. Już niedługo, bo w drugim 
kwartale 2013 roku, zostanie on wynie-
siony na orbitę okołoziemską razem 
z dwudziestoma innymi satelitami będą-
cymi projektami europejskich naukow-
ców. Ta niepozorna kostka o wymiarach 
20 na 20 na 20 centymetrów, należąca 
do klasy tzw. nano-satelitów, w  więk-
szości naszpikowana będzie techno-
logia badawczą polskich naukowców. 
Zaprojektowany został w  ramach pro-
gramu BRITE (BRIght-star Target Explo-
rer), w  którym współpracowali kana-
dyjsko-austriacko-polscy naukowcy. 
Zadaniem satelity Lem jest obserwa-

cja gwiazd jaśniejszych i  gęstszych od 
Słońca. Polscy naukowcy mają nadzieję 
między innymi na lepsze poznanie pro-
cesów konwekcyjnych, zachodzących 
we wnętrzu masywnych gwiazd. Drugim 
satelitą projektu BRITE-PL jest Hewe-
liusz. Zostanie on wysłany na orbitę 
razem z Lemem i w przeciwieństwie do 
niego badać będzie tzw. zimne gwiazdy.

Inne projekty satelitarne, o  których 
już niebawem będzie można szerzej 
usłyszeć, to projektowany właśnie sate-
lita Studenckiego Koła Astronomiczne-
go Politechniki Warszawskiej – PW-Sat 
2. Ich pierwszy satelita PW-Sat zbudo-
wany we współpracy z  Centrum Badań 
Kosmicznych PAN został umieszczo-
ny na orbicie w  lutym 2012 roku, ale 
z  powodów problemów technicznych 
tylko częściowo udało się zrealizować 
jego misje badawczą. Również inne pol-
skie uczelnie techniczne szykują własne 
projekty satelitów, co  pokazuje jak sze-
rokie możliwości badawcze uzyskali 
polscy studenci.

Jeszcze dwie dekady temu podbój 
kosmosu zarezerwowany był prawie 
wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych 
i  Rosji. Obecnie, mimo że nadal w  tyle, 
do wyścigu kosmicznych technolo-
gii staje coraz więcej krajów – Japo-
nia, Chiny, Korea Północna, Iran, Indie 
oraz (wspólnie) kraje europejskie. Świat 
wchodzi w  nową erę technologiczną 
i wyścig ten, choć w niektórych przypad-
kach wykorzystywany niestety głównie 
do celów militarnych, jest największym 
przykładem tego, jaki kierunek rozwo-
ju będzie najważniejszy w  XXI wieku. 
Polska również powinna wykorzystać 
szansę na znaczący rozwój technologii 
kosmicznych. Nie ma jednak wątpliwo-
ści, że bez pomocy innych europejskich 
ośrodków badawczych i wspólnego pro-
gramu kosmicznego, postęp w  sekto-
rze tych technologii byłaby prawie że 
niemożliwy.

Jan Król

Pierwsze kroki 
Polski w przestrzeni 
kosmicznej

Zeszły rok stanowił zapowiedź poważnych zmian w polskim 
przemyśle kosmicznym. 13 września 2012 roku Polska ratyfiko-
wała przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to 
duża szansa dla sektora technologii kosmicznej w Polsce, który 

od wielu lat praktycznie odcięty jest od możliwości efektywnego 
rozwoju i praktycznego testowania osiągnięć badawczych polskiej 

myśli technicznej.

Stymulator spaceru po powierzchni Marsa, jeden z projektów ESA
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Logo European Space Agency (ESA).
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Europejska Służba Działań Zewnętrz-
nych (dalej: ESDZ) jest stosunkowo 
nowym autonomicznym organem Unii 
Europejskiej. Została powołana decyzją 
Rady Unii Europejskiej z 26 lipca 2010 
i formalnie utworzona 1 stycznia 2011. 
Przegląd ESDZ przygotowywany przez 
Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i  Polityki Bezpieczeń-
stwa (dalej: Wysoka Przedstawiciel) 
został przewidziany na rok 2013. Jakie 
wnioski może przynieść tegoroczny 
przegląd? Na obecnym etapie można to 
już częściowo przewidzieć.

Jeszcze przed utworzeniem ESDZ 
państwa członkowskie Unii wyrazi-

ły głęboki niepokój w związku z możli-
wą nierównowagą przy tworzeniu tego 
dyplomatycznego korpusu. W  związ-
ku z tym Rada Unii Europejskiej zamie-
ściła specjalny artykuł w swojej decyzji 
2010/427/EU, określającej organiza-
cję i  zasady funkcjonowania Europej-
skiej Służby Działań Zewnętrznych. 
Artykuł 10 tej decyzji brzmi następują-
co: „Rekrutacja powinna opierać się na 
kompetencjach, a jednocześnie zapew-
niać odpowiednią równowagę geogra-
ficzną i  równowagę płci. (…)”. Oznacza 
to, że personel ESDZ powinien skła-
dać się z obywateli wszystkich państw 
członkowskich oraz przedstawicieli obu 
płci. W  tegorocznym przeglądzie mają 
zostać zweryfikowane między innymi 
właśnie te kwestie.

W  styczniu na stronach Parlamen-
tu Europejskiego został opublikowany 
raport „Osiągnięcie równowagi geogra-
ficznej i  równowagi płci w  Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych” (tłum. 
własne) przygotowany przez Europej-
ski Instytut Administracji Publicznej 
(dalej: EIPA) na zamówienie Komisji 
Spraw Zagranicznych Parlamentu Euro-
pejskiego. Simon Duke i  Sabina Lange 
w  pierwszej części swojej publikacji 
zwrócili uwagę na nie całkiem precyzyj-
ne określenie pojęcia „kompetencji”, na 
których powinna się opierać rekrutacja 
oraz terminu „odpowiedniej równowa-
gi” pochodzących z  decyzji Rady Unii 
Europejskiej. Skupili się więc na zapre-
zentowaniu aktualnej sytuacji, możli-
wych przyczyn, które do niej doprowa-
dziły oraz sugestii na przyszłość. EIPA 
zasugerował, że równowagę należy 
analizować również w  odniesieniu do 
typu zatrudnienia w  ESDZ. Istnieje na 
przykład duża różnica pomiędzy stano-
wiskami administracyjnymi, na których 

zatrudnionych jest więcej mężczyzn 
a  niższymi stanowiskami asystenc-
kimi, gdzie zdecydowanie przeważają 
kobiety. To powielenie sytuacji znanej 
z  Komisji Europejskiej i  Sekretaria-
tu Generalnego Rady, gdzie na doda-
tek, nadal przeważają pracownicy ze 
„starej” 15 państw członkowskich.

W  kwestii równowagi geograficz-
nej podkreśla się, że „kompetencje, 
na których ma się opierać rekrutacja”, 
kandydatów delegowanych przez pań-
stwa członkowskie nie są tak jasne 
dla komisji rekrutacyjnej jak kompe-
tencje pracowników Komisji Europej-
skiej czy Sekretariatu Generalnego 
Rady, co stawia tych pierwszych w gor-
szej sytuacji. Co więcej, Wysoka Przed-
stawiciel nie ma wpływu na to, gdzie 
przedstawiciele państw członkow-
skich aplikują, a okazuje się, że podczas 
pierwszych rekrutacji 2/3 z nich apliko-
wała na zaledwie 5 stanowisk, znajdu-
jących się w  sąsiedztwie Unii. Według 
danych ESDZ równowaga geograficzna 
(postrzegana w tym przypadku jako 1/3 
pracowników oddelegowanych przez 
państwa członkowskie a  2/3 z  Komisji 
Europejskiej i Sekretariatu Generalnego 
Rady) została osiągnięta w delegacjach 
zewnętrznych. W  centrali natomiast 
pracownicy z  państw członkowskich 
stanowią jedynie 1/5.

Dążenie do równowagi geograficz-
nej może być jednak również postrze-
gane jako dążenie do odzwierciedlenia 
proporcji populacji krajów członkow-
skich. W  tym momencie pojawia się 
kolejny aspekt – czy odzwierciedle-
nie populacji powinno mieć miejsce 
w  ESDZ ogólnie, a  może tylko wśród 
wyższych stanowisk administracyj-
nych? W  centrali czy w  zewnętrznych 
delegacjach? Należy również zauwa-
żyć, że państwa członkowskie różnią się 
między sobą, przez co ich przedstawi-
ciele mają różne szanse na rekrutację 
do ESDZ. Po pierwsze, wielkość per-
sonelu ministerstw spraw zagranicz-
nych, z  których wyłaniani są kandyda-
ci do pracy w ESDZ, jest inna w każdym 
państwie członkowskim. Po drugie, pra-
cownicy ministerstw są w różny sposób 
zachęcani (bądź wręcz zniechęcani) do 
wzięcia udziału w  rekrutacji do ESDZ. 
Pojawia się tu na przykład problem dal-
szych perspektyw w karierze po powro-
cie z  placówki zewnętrznej Unii. Po 
trzecie, proces rekrutacji nie zawsze 
jest jasny a  kandydaci nie otrzymują 
żadnej informacji zwrotnej pozwalającej 

poprawić swoją aplikację w przyszłości. 
Stan równowagi geograficznej w  Euro-
pejskiej Służbie Działań Zewnętrznych 
oraz środki prowadzące do jej poprawy 
zależą więc od tego, jak jest ta równo-
waga zdefiniowana.

W  kwestii równowagi płci problem 
niedostatecznej reprezentacji kobiet 
w  ESDZ jest podobny do tego w  mini-
sterstwach spraw zagranicznych 
państw członkowskich. Wyższe sta-
nowiska, np. ambasadorskie zajmują 
głównie mężczyźni. Wśród przeszkód, 
które mają na to wpływ wymienia się: 
brak wsparcia dla zatrudnienia małżon-
ka w miejscu, do którego pracownik jest 
wysyłany; komisje rekrutacyjne skła-
dające się głównie z  mężczyzn; brak 
doświadczenia managerskiego u kobiet 
(problemy z awansem w ministerstwie); 
zniechęcanie do aplikacji przez współ-
pracowników oraz brak odpowiedniego 
wsparcia w  znalezieniu placówek edu-
kacyjnych dla dzieci.

Równowaga geograficzna i  rów-
nowaga płci nie muszą jednakże być 
jedynymi punktami zainteresowania 
przeglądu. Dorota Liszczyk i  Ryszar-
da Formuszewicz, analityczki Polskie-
go Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych w  artykule „Przegląd ESDZ 
– szansa, której nie wolno zmarnować” 
ze stycznia tego roku wymieniają trzy 
zasadnicze kategorie problemów, które 
mogą zostać poruszone w  przeglą-
dzie. Po pierwsze, problemy wewnętrz-
nej organizacji wynikające z połączenia 
różnych struktur administracyjnych – 
Komisji Europejskiej, Sekretariatu Gene-
ralnego Rady oraz służb dyplomatycz-
nych państw członkowskich. Po drugie, 
brak wspólnej wizji polityki zagranicznej 
wewnątrz Unii. Po trzecie, nowe wyzwa-
nia dla relacji międzyinstytucjonalnych. 
Można by było do tego dodać na przy-
kład problemy z  koordynacją działań 
delegacji zewnętrznych Unii z  placów-
kami dyplomatycznymi państw człon-
kowskich albo kwestię ograniczonych 
finansów.

Pomimo dość jasnych oczekiwań 
wobec raportu musimy uzbroić się 
w  cierpliwości, ponieważ o  tym, co tak 
naprawdę zostanie zawarte w  prze-
glądzie Wysokiej Przedstawiciel i  jakie 
będzie to miało implikacje na przyszły 
kształt Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, przekonamy się dopiero 
w połowie tego roku.

Marzena Skubij

Ostatnio przypadkiem dowiedzia-
łem się z gazety o tym, że Komisja 

Europejska przeprowadza konsultacje 
społeczne dotyczące gazu łupkowe-
go. Poniżej chciałbym wam przedsta-
wić moje refleksje i  uwagi dotyczące 
jakości jednej z  instytucji demokracji 
bezpośredniej.

Zakładkę „konsultacje społeczne” 
można z  łatwością znaleźć na głównej 
stronie Komisji Europejskiej. Moje wąt-
pliwości dotyczące rzetelności prze-
prowadzanych konsultacji społecznych 
pojawiły się jednak już w  momencie 
kiedy ujrzałem tytuł ankiety „Niekon-
wencjonalne paliwa kopalne (np. gaz 
łupkowy) w  Europie”. Czym są niekon-
wencjonalne paliwa kopalne? Nie znala-
złem takiego hasła w encyklopedii PWN, 
w słowniku języka polskiego (ani nawet 
w  Wikipedi!). W  dalszej części ankiety 
dowiedziałem się, a  właściwie, pozna-
łem opinię Komisji Europejskiej doty-
czącą tego zagadnienia. Otóż wedle 
KE „postęp technologiczny stwarza 
nowe możliwości pozyskania z  forma-
cji geologicznych niekonwencjonalnych 
paliw kopalnych, których wydobycie 
było wcześniej zbyt skomplikowane lub 
zbyt kosztowne, takich jak gaz łupko-
wy, gaz zamknięty, metan z  pokładów 
węgla, ropa zamknięta lub olej łupko-
wy”. Z  tego wynika, że konwencjonal-
nym paliwem kopalnianym powinniśmy 
nazywać jedynie gaz ziemny i ropę naf-
tową. Takie nazewnictwo wydaje mi się 
mylące i  negatywnie nastawiające do 
m.in. gazu łupkowego już poprzez sam 
sposób sformułowania tytułu ankiety. 

Jednym z  większym problemów, 
z  jakimi zetknąłem się jeszcze przed 
uzupełnianiem ankiety była niewy-
starczająca dostępność stron inter-
netowych w  języku polskim. Aby móc 
uczestniczyć w konsultacjach społecz-
nych organizowanych przez KE trzeba 
znać język angielski. Sama ankieta co 
prawda jest w języku polskim, ale żeby 
ją wypełnić trzeba przejść przez stronę 
w  języku angielskim. Problem zwią-
zany z  brakiem tłumaczeń jest jednym 
z  głównych problemów dotyczących 
funkcjonowania Komisji Europejskiej 
(i  pozostałych instytucji UE), ponieważ 
obywatele UE są pozbawiani prawa do 
informacji publicznej, jak i  możliwości 
uczestnictwa w procesie legislacyjnym 
UE (konsultacje społeczne są częścią 

tego procesu). Warto też zaznaczyć, 
że początkowo, ankieta była dostępna 
wyłącznie w języku angielskim, francu-
skim i niemieckim, dopiero po miesiącu 
została przetłumaczona na pozostałe 
języki. Co z tym Idze czas na konsulta-
cje w pozostałych krajach był krótszy. 

Pierwsze merytoryczne pytanie 
ankiety, dotyczy ogólnego stosun-
ku respondenta do niekonwencjonal-
nych paliw kopalnianych. Do wyboru 
mam m.in. takie odpowiedzi: „Uważam, 
że niekonwencjonalne paliwa kopalne 
(np. gaz łupkowy) powinny być mimo 
wszystko eksploatowane w  Europie.” 
oraz „Uważam, że niekonwencjonal-
ne paliwa kopalne (np. gaz łupkowy) 
powinny być eksploatowane w  Europie 
wyłącznie pod warunkiem istnienia wła-
ściwych zabezpieczeń w odniesieniu do 
zdrowia i  środowiska”. Użycie określe-
nia „mimo wszystko” (w pierwszej spo-
śród odpowiedzi do wyboru) ponownie 
negatywnie ustosunkowuje responden-
ta do gazu łupkowego. Wydaje się więc, 
że cała ankieta od początku nie odpo-
wiada podstawowej zasadzie konsulta-
cji społecznych jaką jest bezstronność 
badań.. Trzeba też pamiętać, że pierw-
szy pytanie w ankietach jest właściwie 
najważniejszym pytaniem (z  punktu 
widzenia socjologicznego). 

Respondent ankiety KE ma rów-
nież za zadanie ocenić w jakim stopniu 
wydobywanie gazu łupkowego w Euro-
pie jest szansą (może wybrać 11 odpo-
wiedzi na to wskazujących), czy też 
raczej wyzwaniem (takich odpowiedzi 

jest 18). Taki sposób przedstawienia 
problematyki ma za zadanie ustosun-
kowanie osoby udzielającej odpowiedzi 
w sposób negatywny wobec zagadnie-
nia wydobycia „niekonwencjonalnych 
paliw kopalnianych”.

Niestety powyższy przykład świad-
czy o  braku chęci prowadzenia rzetel-
nej i merytorycznej dyskusji dotyczącej 
gazu łupkowego przez Komisję Euro-
pejską. Poddaje również w wątpliwość, 
nadzieję, że Komisja Europejska w pra-
cach nad nowymi przepisami będzie 
kierowała się rzeczywistymi problema-
mi związanymi z  wydobywaniem gazu 
łupkowego a  nie interesem niektórych 
państw.

Ankietę można wypełnić do 23 
marca 2013 roku pod adresem:  http://
ec.europa.eu/yourvoice/consultations/
index_pl.htm Zachęcam również do 
przesyłania Komisji uwag, co do spo-
sobu przeprowadzania konsultacji 
społecznych.

Witold Kunicki-Goldfinger 

Kamień milowy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych tuż tuż Czym są konsultacje społeczne
dla Komisji Europejskiej?

Czyli o (nie)rzetelności prac nad 
regulacjami prawnymi dotyczą-
cymi gazu łupkowego.
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18 grudnia w  budynku Bibliote-
ki Uniwersytetu Warszawskiego 

ponad 300 osób wzięło udział w deba-
cie „Lemingi – oburzeni – stracone 
pokolenie? Pytamy o perspektywy mło-
dych Polaków”. Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez Samorząd Studen-
tów Centrum Europejskiego UW, Koło 
Naukowe Europa Nova, Stowarzysze-
nie Akademickie Centrum Europa oraz 
Zarząd Samorządu Studentów UW.

Gośćmi wydarzenia byli: Janusz 
Palikot, Jacek Żakowski oraz Paweł 
Lisicki. Rolę moderatora a  zarazem 
uczestnika dyskusji pełnił prof. Krzysz-
tof Wielecki (Centrum Europejskie UW). 
Paneliści podjęli próbę refleksji nad 
palącymi problemami dzisiejszych mło-
dych Polaków wchodzących na rynek 
pracy, którym przyklejane są modne, 
ale mgliste etykiety takie jak: „lemingi”, 
„oburzeni” czy  „pokolenie stracone”. 
Debatę rozpoczęto od krótkich wypo-
wiedzi każdego z panelistów, następnie 
przyszedł czas na dyskusję polemiczną 
pomiędzy zaproszonymi gośćmi oraz 
pytania od licznie przybyłych studentów.

Jako pierwszy głos zabrał redaktor 
Paweł Lisicki. Zwrócił uwagę na różni-
cę perspektyw jego pokolenia i  obec-
nych młodych Polaków w  momencie 
wchodzenia na rynek pracy. Na prze-
łomie lat osiemdziesiątych i  dziewięć-
dziesiątych było wiele możliwości, 
pojawiały się nowe perspektywy. Kapi-
talistyczna rzeczywistość była jednak 
czymś zupełnie nieznanym, wszystkie-
go trzeba było uczyć się na nowo. Teraz 
młodzi ludzie zazwyczaj wiedzą czego 
się spodziewać. Zdecydowanie świado-
miej (myśląc o  przyszłej pracy) wybie-
rają kierunki studiów. Zdaniem Pawła 
Lisickiego nie ma podstaw, aby nazy-
wać obecne młode pokolenie „pokole-
niem straconym”.

Tę myśl kontynuował Janusz Palikot, 
który stwierdził, że Polska jest krajem 
nieprawdopodobnych możliwości. 
To świetne miejsce, żeby robić karie-
rę, ponieważ w naszym kraju jest jesz-
cze bardzo wiele do zrobienia. Polacy 
są głodni sukcesu, ale także dobrze 

orientują się, co warto byłoby popra-
wić. Widać to także w kontekście reakcji 
na obecny kryzys. Jak zauważył poseł 
Palikot, „tam, gdzie Europejczycy zała-
mują ręce, my szukamy rozwiązania”.

Z  innej strony na tę sprawę spoj-
rzał Jacek Żakowski. Jego zdaniem 
jako młode pokolenie musimy radzić 
sobie ze światem, którego przemia-
ny przekraczają wszelkie wyobrażenie. 
Oprócz przemian globalnych, w  Polsce 
przechodzimy jeszcze przyśpieszoną 
transformację gospodarczą i  społecz-
ną. Musimy zmierzyć się z  bezmyśl-
nym konsumpcjonizmem – tak cha-
rakterystycznym dla pierwszego okresu 
przemian.

 „Jesteście na wojnie” takie słowa 
skierował do uniwersyteckiej widowni 
redaktor Żakowski. Mimo że nie jest to 
wojna jaką znamy, wojna, której znisz-
czenia wyraźnie widać, a  ofiary łatwo 
policzyć… Tak jak na wojnie, „świat stra-
cił pewność postępu”. Pokolenie dzisiej-
szych rodziców nie może mieć przeko-
nania, że ich dzieci będą żyć w lepszych 
czasach niż te, w którym sami dorastali.

Redaktor Żakowski zauważył rów-
nież, że mimo takiego stanu rzeczy 
młodzi Polacy nie buntują się, nie są 
zaangażowani społecznie. Odbieranie 
młodzieży przywilejów (np. zniżek kole-
jowych) nie spotyka się z  masowymi  
protestami – tak typowymi dla Francji 
czy Niemiec. W Polsce „ulice nie płoną”, 
nie wyrażamy swojego niezadowolenia 
publicznie, w  sposób zbiorowy. Tym-
czasem zdaniem Żakowskiego, dopóki 
młodzi ludzie nie wytworzą wspólnoty 
kulturowej, nie staną się „pokoleniem” 
i nie zawalczą o swoje interesy. 

Profesor Wielecki, przywołując 
zatrważające statystyki dotyczące bez-

robocia, rynku pracy i poziomu ubóstwa, 
podkreślił, że zerwana została solidar-
ność międzypokoleniowa. Nie rodzi to 
jednak buntu, powszechną postawą 
jest raczej „przystosowywanie się” do 
tej rzeczywistości. Krzysztof Wielec-
ki zauważył, że młodzi Polacy dopie-
ro zauważają swoją siłę – objawiła się 
ona chociażby w protestach przeciwko 
ACTA.

„You will never unplug us!” – takie 
przesłanie zdaniem Jacka Żakowskie-
go płynęło z  protestów przeciw ACTA. 
Nawiązując do myśli Alaina Touraine-
’a, stwierdził on, że realny wybuch spo-
łecznego niezadowolenia nastąpi, gdy 
ktoś odłączy społeczeństwo od prądu. 
Dzisiaj nic nie powoduje buntu i nie jed-
noczy tak, jak zamach na wolność Inter-
netu. To wolność wirtualna stała się 
czymś o co młode pokolenie chce wal-
czyć i czego z całym zaangażowaniem 
chce bronić. Redaktor Żakowski wyraził 
jednak zdziwienie, że podobnych prote-
stów młodych ludzi nie powoduje ogrom 
bezrobocia, które w Hiszpanii osiąga na 
przykład poziom blisko 40%. Dla poko-
lenia redaktora Żakowskiego właśnie to 
byłby realny powód do wybuchu sprze-
ciwu. Tymczasem na szeroką skalę nic 
takiego się nie dzieje. Czy politycy mogą 
więc liczyć na bezkarność, jeśli tylko nie 
będą tykać tematu wolności w sieci?

Profesor Wielecki podkreślał, że 
żyjemy w  czasach głębokiego kryzysu 
cywilizacyjnego. Jeśli nie zrozumiemy 
go dobrze, nie może być mowy o jakiej-
kolwiek zmianie na lepsze. Dla wyja-
śnienia mechanizmu kryzysu Krzysz-
tof Wielecki posłużył się porównaniem 
realiów kryzysu do wysokiej fali z  sur-
ferami. Ci spośród nich, którzy są na 
falę dobrze przygotowani, płyną na niej 

daleko – resztę surferów fala najczę-
ściej zatapia. Jak na fali kryzysu radzi 
sobie Polska? Zdaniem profesora Wie-
leckiego nasz kraj nie był przygotowany 
na kryzys i nadal nie szuka się w Polsce 
żadnych systemowych, perspekty-
wicznych rozwiązań, które mogłyby 
nas uchronić od jego skutków. Ogromu 
zagrożeń wydaje się także nie dostrze-
gać młode pokolenie. Profesor zgodził 
się z  redaktorem Żakowskim, że jest 
to zdumiewające, że nie buntujemy się 
wobec zastanej rzeczywistości.

W  dalszej części debaty, pod-
czas polemicznej dyskusji pomiędzy 
jej uczestnikami oraz sesji pytań od 
gości, prelegenci zastanawiali się nad 
różnicami w  perspektywach młodych 
Polaków poprzednich pokoleń, dysku-

towali nad aspiracjami obecnego poko-
lenia oraz o tym, jak można odblokować 
energię Polaków i  jaką rolę może tutaj 
pełnić edukacja. Jeden ze słuchaczy, 
nawiązując do porównania profesora 
Wieleckiego, podzielił się swoją reflek-
sją, że każdy z surferów musi sam wal-
czyć z falą. Czy w czasach kryzysu jest 
więc miejsce na współpracę? Czy moż-
liwa jest w  takim wypadku solidarność 
– zarówno ta międzypokoleniowa jak 
i międzypaństwowa?

Choć debata się przedłużyła, nie 
wszystkie pytania zdążyły zostać 
postawione. Mimo różnicy światopoglą-
dów wśród uczestników debaty, w aka-
demickiej atmosferze udało się jednak 
dojść do korespondujących diagnoz. 
Janusz Palikot i  Paweł Lisicki zgodzi-

li się, że Polska to kraj wyjątkowych 
możliwości, że mimo kryzysu stoimy 
przed wielką szansą. Jacek Żakowski 
i Krzysztof Wielecki dość zgodnie pod-
kreślali, iż oburzenie społeczne jest 
warunkiem pozytywnej zmiany i powin-
niśmy wykorzystać kryzys do cało-
ściowej przebudowy sposobu myślenia 
o przyszłości, o rynku pracy i współpra-
cy pokoleń. Dla takiej zmiany konieczne 
jest jednak krytyczne podejście do ota-
czającej rzeczywistości. Jeśli tego nie 
zrozumiemy, bardzo możliwe, że kolej-
ne pokolenia faktycznie przypiszą nam 
miano pokolenia straconego.

Klaudia Szymczak, Adam Leśniewicz

Nazwa wydarzenia – „seminarium” 
– mogła początkowo lekko odstra-

szać, bowiem stereotypowo kojarzy się 
zazwyczaj z  długim, uciążliwym sie-
dzeniem i słuchaniem. Spotkanie miało 
jednak iście bajkowy charakter, o  co 
zadbała pomysłodawczyni – dr Mirel-
la Kurkowska. Już przed wejściem do 
sali każdy uczestnik  „podpisywał się”  
na liście obecności robiąc sobie zdję-
cie w  odpowiednim stroju, skompo-
nowanym z  zestawu, który dr Kurkow-
ska wypożyczyła na tę okazję z  teatru 
Akt. Uczestnikom bardzo spodobał się 
ten pomysł i  wielu z  nich kilkakrotnie 
przymierzało różne kreacje – płaszcze, 
suknie oraz nakrycia głowy o  barwnej 
kolorystyce i  interesującym wzornic-
twie. Jakby tego było mało, część gości 
przyszła już przebrana w  pomysłowe 
kostiumy – paradowali w  koronie czy 
kapeluszu, prezentując się jako Czer-
wony Kapturek, pingwin czy kot. 

Między tą niezwykłą widownią sie-
dzieli także wykładowcy CE – profesor 
Andrzej Harasimowicz oraz pani Ewa 
Tomaszewska. Wśród zaproszonych 
gości były znane osoby ze świata kul-
tury – malarka i  poetka  Anna Kwie-
cińska-Utkin, malarz i  rysownik Fran-
ciszek Maśluszczak oraz scenarzysta 
i reżyser Andrzej Titkow. Spotkanie zaś 
poprowadził dr Jan Zamojski, który jest 
pomysłodawcą ekranizacji filozoficz-

nych bajek Kołakowskiego, autorem 
scenariuszy i dialogów do całości cyklu. 
Dodajmy, że w 2011 roku w ramach Pro-
gramu Kulturalnego Polskiej Prezyden-
cji w  Unii Europejskiej cykl ten został 
zaprezentowany w  Tokio. Co więcej, 
na ponad 70 festiwalach krajowych 
i zagranicznych bajki z królestwa Lailo-

nii wywalczyły aż 31 nagród!
Część warsztatową poprzedziło 

krótkie wprowadzenie w  świat filozo-
fii. Na przykładzie bajki „Piękna twarz” 
poznaliśmy różnorodne problemy, dyle-
maty i wybory, z którymi trzeba się zmie-
rzyć planując adaptację filmową. Nasza 
praca przebiegała według następują-

Pokolenie straconych surferów

Relacja z debaty „Lemingi – 
oburzeni – stracone pokolenie? 

Pytamy o perspektywy 
młodych Polaków” 

Filozoficznie
i bajkowo

18 stycznia w budynku Centrum Europejskiego miało miejsce cie-
kawe wydarzenie zatytułowane: „Od filozofii do animacji. Adapta-
cja dzieła literackiego na przykładzie 14 bajek z królestwa Lailo-
nii Leszka Kołakowskiego”. Spotkanie miało na celu zapoznanie 
uczestników z serią „13 bajek z Królestwa Lailonii dla dużych 
i małych” autorstwa polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego. 
Bliżej przyjrzano się literackiej a także filmowej wersji wybra-
nych bajek.
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cego schematu: każdy z  uczestników 
dostawał do przeczytania tekst bajki 
oraz esej dra Zamojskiego. Po zaznajo-
mieniu się z utworem uczestnicy oglą-
dali jego adaptację filmową. Następnie 
prowadzący dzielił się swoimi refleksja-
mi na temat utworu oraz jego ekraniza-
cji, włączając do dyskusji publiczność. 
Jednak ze względu na ograniczony czas 
wydarzenia nie sposób było zapoznać 
się dokładnie ze wszystkimi opowiada-
niami i ich adaptacjami. Tak więc bliżej 
przeanalizowaliśmy tylko dwa z nich. 

Pierwsza to „Opowieść o największej 
kłótni”, gdzie za pomocą losów trzech 
braci przedstawiono kwestię podejmo-
wania decyzji determinujących przy-
szłość. Pewnego dnia bracia wyruszają 
w  drogę szukając miasta obfitującego 
w dostatek, gdzie wszystkim dobrze się 
wiedzie. Nie znają jednak drogi, wiedzą 
tylko, że takie miejsce istnieje. To meta-
fora czegoś idealnego, do czego się 
dąży, ale nie wiadomo, co to jest, ani jak 
to osiągnąć. Droga w pewnym momen-
cie dzieli się na trzy odnogi i nasi boha-
terowie stają przed trudnym wyborem, 
w  którą stronę podążać. Każdy z  nich 

widzi słuszność w  swojej propozy-
cji dalszej wędrówki i  nie chce ustą-
pić, choć wszyscy rozumieją, że tylko 
razem mogą dotrzeć do celu. Pozostaje 
więc kwestia wyboru. Tu niestety waż-
niejszy okazuje się interes indywidual-
ny i nikt nie chce ustąpić. Rodzi się przy 
tym pytanie, czy chęć podążania razem 
nie wynika z  własnej chłodnej kalkula-
cji, a nie troski o dobro rodzeństwa. Być 
może zawarta jest w tym jakaś parale-
la do państwa, które może funkcjono-
wać sprawnie tylko jako całość, choć 
każdy obywatel ma inną wizję jego 
działań. Jest jeden cel, ale wiele metod 
jego osiągnięcia. Z drugiej strony, każdy 
jest przekonany, że jego droga jest naj-
właściwsza. W bajce w końcu wygrywa 
niepoparty żadną racjonalną przesłan-
ką argument, że głos najstarszego jest 
decydujący. Bracia trafiają do miasta, 
które z  wyglądu przypomina biblijną 
wieżę Babel. Nie znajdują tam jednak 
dostatku, a  jedynie tłumy biedaków, 
którzy rzucają się na nich, licząc na jał-
mużnę. Dostatku doświadcza tam tylko 
władca, który żyje w  przepychu i  nie 
dzieli się z  nikim swoimi bogactwami. 
Bracia harują w  kamieniołomach, by 
móc przeżyć. W końcu Aho sfrustrowa-
ny postanawia powrócić na rozstaj dróg 
i pomimo niebezpieczeństw pójść swoją 
drogą. Niestety ginie w trakcie wędrów-
ki. Wtedy niespodziewanie w  najmłod-
szym z  braci, który dotychczas godził 
się z  wolą starszych, budzi się wiara, 
że jednak gdzieś indziej jest ten lepszy 
świat i trzeba go szukać. Choć nie wie, 
czy go odnajdzie, jest przekonany, że 
musi spróbować, bo tylko tak rozstrzy-
gnie swoje wątpliwości. Na tym opo-
wieść się kończy i  nie wiadomo, co 

się stało potem. Publiczność zosta-
je z  refleksją, że można pozostać przy 
tym co się ma, albo zaryzykować i pójść 
w  nieznane, mając szansę na odkrycie 
czegoś nowego.

Drugim analizowanym opowiada-
niem było „Jak Bóg Maior utracił tron”. 
Pokazuje ono świat, w  którym Bóg 
Maior narzucił swoje prawa, od któ-
rych nie było odwołania. Nikt nie śmiał 
się temu przeciwstawić, ponieważ taką 
osobę czekało zesłanie do piekła. Nato-
miast ci, którzy byli wierni, trafiali do 
nieba, gdzie czekało na nich wiecz-
ne szczęście. Przeciw temu prządko-
wi wystąpił  Obi, jeden z  dwóch braci. 
Pewnego dnia uświadomił sobie, że 
ustalony przez Maiora porządek jest 
niedorzeczny i  postanowił się zbunto-
wać. Wówczas pozostali ludzie odsunęli 
się od niego – szaleńca, który może im 
tylko zaszkodzić. Po śmierci Obi trafia 
przed oblicze Maiora i  zostaje zesłany 
do piekła. Nie pomaga jego chęć popra-
wy i  skrucha, gdyż prawo nie przewi-
duje innej możliwości. W swoim czasie 
jego brat Ubi trafia do nieba. Nie jest 
on jednak szczęśliwy z  powodu tego, 
co się stało. Tym samym łamie usta-
lony porządek, gdyż prawo nie przewi-
dywało, by w niebie ktoś mógł być nie-
szczęśliwy. I to właśnie uderza w całym 
opowiadaniu – uświadomienie sobie, 
że szczęście nie jest czymś narzuco-
nym. Wcześniej ludziom się tak zdawa-
ło, bo tak im wmawiały boskie nakazy. 
Ta refleksja miała rewolucyjny charak-
ter, wkrótce inni też uświadomili sobie, 
że wcale nie są szczęśliwi. Bóg nie był 
w stanie nic z tym zrobić, więc abdyko-
wał. I tu także, jak w poprzedniej bajce, 
można znaleźć czytelną analogię do 
zasad funkcjonowania państwa, a kon-
kretnie do pewnych systemów poli-
tycznych, które prowadzą intensywną 
propagandę sukcesu. Na dłuższą metę 
kłamstwa o  rzeczywistości nie da się 
utrzymać, a  gdy większość ludzi sobie 
uświadomi fałsz, to nic nie jest w stanie 
powstrzymać ich buntu. 

Spotkanie zakończyło się pokazem 
trzeciej bajki – „Opowiadanie o zabaw-
kach dla dzieci”. Na omówienie jej nie-
stety nie wystarczyło już czasu. Morał 
z  niej jest jednak bardzo ważny – nie 
można żałować pieniędzy na prezenty 
dla dzieci. Warto o  tym pamiętać przy 
różnych okazjach.

Daniel Cios

Wychodząc na przekór pragnieniom studentów, aby po 
powrocie na uczelnię po świątecznej przerwie i sylwestrowym 
szaleństwie nadal coś się działo, Niezależne Zrzeszenie Stu-
dentów Uniwersytetu Warszawskiego razem z Ogólnopolskim 
Fanklubem Elvisa Presleya „Raised on Rock” oraz Piwnicą pod 
Harendą zorganizowało 10 stycznia imprezę ,,Aloha! Elvis: 
hawajskie urodziny”. Czasopismo ,,CEntrum Europa Świat” 
zostało jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Impreza przypadła na początek karnawału, co okazało się 
strzałem w dziesiątkę! Klub  był pełen przez cały czas trwania 
imprezy. Do Piwnicy Pod Harendą przyszli nie tylko studenci, 
ale także osoby, które choć studenckie lata mają już za sobą, 
są bardzo wiernymi fanami Elvisa Presleya. 

ALOHA FROM HAWAII
W pierwszej części wydarzenia na dużym ekranie można było 
zobaczyć koncert Elvisa Presleya ,,Aloha From Hawaii” z  14 
stycznia 1973 roku. Oprócz przypadających na 8 stycznia 
urodzin Elvisa, okazją do imprezy była także 40. rocznica tego 
koncertu, pierwszego transmitowanego drogą satelitarną na 
cały świat. Aby lepiej wczuć się w hawajski klimat w trakcie 
imprezy można było kupić piękne hawajskie łańcuchy z kwia-
tów, zaś wśród dekoracji znalazły się m.in. palmy.

AN AMERICAN TRILOGY
Uczestnicy wydarzenia mogli również wysłuchać debaty 
na temat Elvisa Presleya z  udziałem prof. Urszuli Jareckiej 
(wykładającej w Ośrodku Studiów Amerykańskich) oraz pre-
zesa OFC EP ,,Raised On Rock”, Rafała Kulińskiego. Trzeba 
przyznać, że prelegenci wypowiadali się bardzo interesują-
co i przykuli uwagę zgromadzonej publiczności. W tej części 
wydarzenia najbardziej widoczni byli przedstawiciele gene-
racji doskonale pamiętającej Elvisa. Z każdą minutą na salę 
wchodziło jednak coraz więcej młodzieży, zaś tłumie można 
było spotkać kilku Elvisów, którzy chętnie pozowali do zdjęć.

  
SHAKE, RATTLE AND ROLL
Impreza dopiero zaczęła się jednak rozkręcać. Po konkur-
sie na temat wiedzy o Elvisie (pytania wcale nie były łatwe!) 
znienacka, spontanicznie, przed sceną rozpoczął się szalony 
taniec rock’n’rollowy. Jak się okazało, był to wstęp do nauki 
tańca, którą również zapewnili organizatorzy. Prowadzącej tę 
część wydarzenia Szkole Tańca ,,Promenada” udało się prze-
konać kilka par do wspólnej nauki, w trakcie której można było 
poznać pierwsze kroki...i pierwsze ewolucje. 

PARTY
To, co nastąpiło później, to już dziki szał zabawy, który ogarnął 
wszystkich. Każdy mógł się przekonać, iż zespół The King’s 
Friends, przedstawiany jako gwiazda imprezy, z pewnością jest 
najlepszym ,,Elvisem” w Polsce. Już pierwsze kawałki spowo-
dowały, że stoliki opustoszały a pod sceną zrobił się tłok, który 
utrzymywał się tam przez całe 1,5 godziny trwania koncer-
tu. To był istny żywioł, któremu warto było się poddać! Zespół 
był kilka razy wzywany do bisowania, i ku uciesze publiczno-
ści – odpowiadał na te wezwania szalonym rock’n’rollem. Po 
koncercie wiele osób, w szczególności kobiet, nie omieszkało 

zrobić sobie pamiątkowych zdjęć ze ,,Skowikiem” – wokalistą 
zespołu, ucharakteryzowanym na Elvisa. Jeżeli ktoś jeszcze 
zastanawiał się nad tym, czy rock’n’roll żyje, po koncercie The 
King’s Friends mógł głośno sobie odpowiedzieć: ,,nie tylko 
żyje, ale ma się świetnie”! 

ONE NIGHT
Po koncercie zabawa na szczęście się nie zakończyła. Swoich 
sił można było bowiem spróbować zarówno w  konkursach, 
jak i podczas karaoke. Okazało się, iż na sali drzemały niema-
łe wokalne talenty. Jedna z uczestniczek karaoke zaskoczy-
ła z kolei piosenką ,,Stuck On You” śpiewaną z polskim tek-
stem. Gdy możliwość występu dostali wszyscy, którzy chcieli 
pochwalić się swoimi talentami, rozpoczęła się trwająca do 
białego rana dyskoteka. Zabawa oczywiście nadal toczyła się 
w rytmie rock’n’rolla. Aż do końca imprezy parkiet ani przez 
chwilę nie był pusty.

SUCH A NIGHT
Należy stwierdzić, że na imprezie ,,Aloha! Elvis: hawajskie uro-
dziny” każdy z  przybyłych miał okazję uczczeniem rocznicy 
urodzin króla rock’n’rolla, Elvisa Presleya, w należnej, „królew-
skiej” oprawie. Była to także okazja aby dowiedzieć się czegoś 
nowego o Elvisie oraz po prostu  fantastycznie bawić! 

,,Elvis was the most famous singer in the world” – ,,Elvis: Ame-
rican David. A poem” by Bono.

Mariusz Paweł Głodek

Za fantazję i przepiękne przebrania uczestnicy seminarium dostawali nagrody 
książkowe. Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Hermanowi Iżyckiemu z Wydaw-
nictwa GONDWANA za ufundowanie nagród!

Dr Kurkowska wręczała uczestnikom „złote jaja 
w kolorze srebrnym”.
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Młodzi ludzie i ich formy organizacji są odbiciem przyszłe-
go społeczeństwa i  jego struktury.  Zaczynając jednak 

od początku należy przyjrzeć się  jednemu z bardziej istotnych 
fundamentów kształtującego się społeczeństwa to znaczy 
studentom. 

Jak się standardowo, może nawet stereotypowo przyjęło, 
przeciętny student cierpi na brak snu, zdrowego, domowego 
jedzenia, ale przede wszystkim czasu. Kluczem jest tu czas 
– na co pożytkuje go ów młody człowiek? Możliwości jest 
naprawdę sporo, dosłownie pełen wachlarz okazji  oraz spon-
tanicznych wydarzeń, w których można wziąć udział. Poczy-
nając od zajęć na uczelni, nauki poprzez imprezy, sport, rozwój 
osobisty, życie rodzinne… Kalendarz studenta jest napraw-
dę bardzo napięty. Gdzie tu miejsce na działalność w  orga-
nizacjach studenckich? Otóż jest to nierozerwalnie związane 
z rozwijaniem się w różnorodnych obszarach zainteresowań, 
hobby, nauce czy zamiłowaniach sportowych.

Zasadniczą kwestią jest wartość, jaką niesie za sobą 
uczestnictwo w  różnego typu stowarzyszeniach, klubach, 
bądź innego rodzajach organizacjach dla młodych ludzi. Do 
pozytywnych stron na pewno możemy zaliczyć poznanie osób 
o zbliżonych zainteresowaniach, wyzwania związane z kolej-
nymi projektami, nabycie zarówno umiejętności miękkich, 
jak i  twardych – przydatnych później na rynku pracy. Przy-

swajamy wiedze z  zakresu negocjacji, pisania podań, wnio-
sków, a także nieraz zahaczamy o elementy PR-u i marketin-
gu. Ponadto mamy szansę zapoznać się z upraszczającymi 
pracę programami komputerowymi, nauczyć się optymalnego 
planowania czasu i działania w systemie zadaniowym, gdzie 
poszczególne zadania wykonywane są na określone terminy. 
Kontakt z  grupą rozwija nas też interpersonalnie oraz uczy 
właściwych nawyków niezbędnych do dobrej komunikacji.

Zapytałam studentów z różnych wydziałów i uczelni o to, 
dlaczego udzielają się w organizacjach studenckich oraz co 
im to daje. Poniżej znajduje się kilka wybranych wypowiedzi.

Od pół roku działam w AIESEC. Zdecydowałam się na dzia-
łalność w tej organizacji po obozie zerowym dla pierwszego 
roku organizowanym właśnie przez AIESEC. Podobało mi się 
przede wszystkim to, że organizacja działa w sposób bardzo 
profesjonalny, członkowie mogą brać udział w różnych szko-
leniach, a dzięki współpracy AIESEC z wieloma firmami mają 
więcej możliwości praktyk czy aplikowania do programów 
ambasadorskich. Obecnie zajmuję się promocją wyjazdów 
na wolontariat zagraniczny. Przede wszystkim prowadzimy 
kampanię internetową, reprezentujemy naszą organizację na 
kilku warszawskich uczelniach, dla aplikujących organizuje-
my konkursy, do których samodzielnie organizujemy nagro-
dy. Działalność daje dużą satysfakcję z widocznych efektów 
pracy oraz umożliwia mi zdobycie umiejętności, które, mam 
nadzieję, przydadzą mi się w życiu zawodowym. Organizację 
tworzą świetni ludzie, panuje bardzo dobra atmosfera. Ogól-
nie jestem bardzo zadowolona z działalności w AIESEC. Nie-
stety, większe zaangażowanie wymaga poświęcenia dużej 
ilości czasu na co przez inną, pozauczelnianą działalność 
społeczną, nie mogę sobie pozwolić.

Agnieszka, 1 rok, SGH

Studiuje w  Wyższej Szkole Administracji Publicznej 
w  Białymstoku. Od pierwszego roku zaczęłam swoje 
uczestnictwo w  uczelnianym, kameralnym chórze 
z  czego jestem bardzo zadowolona. Bardzo polubi-
łam wszystkich z  grupy, mieliśmy kilka wspólnych 
wyjazdów i  konkursów przez co bardzo się zżyliśmy. 
Czuję się bardzo komfortowo w mojej grupie i pogłę-
biam moją pasję czyli śpiew. Po każdej z prób czuję się 
zrelaksowana i odprężona, ponieważ robię to co lubię 
a  przy okazji mamy też wiele konkursów, na których 
sprawdzamy swoje postępy. Co dał mi chór? Bardzo 
dużo nowych znajomości! Jest też dla mnie odprę-
żeniem między studiowaniem, bo w  zespole zawsze 
panuje miła atmosfera, pełna żartów i  wspomina-
nia starych czasów. Przede wszystkim chór sprawia 
jednak, że czuję, iż należę do jednej wielkiej rodziny 
która kocha robić to co ja.. Ważne jest żeby rozwijać 
swoje pasje i nie dawać im uschnąć.

Justyna, 3 rok, Administracja WSAP

Jestem posłem do Parlamentu Studentów UW z ramienia !CE, a także angażuje się w prace Zarządu Samorządu Studen-
tów !CE. Praca ta daje dużo satysfakcji i doświadczenia. Nigdy nie jest nudno, ale przez to, że tyle się dzieje, czasem też 
brakuje wolnego czasu. W organizacjach studenckich poznaje się ciekawych ludzi, można wymieniać poglądy oraz dużo 
się nauczyć. Zdobyte umiejętności na pewno przydadzą się na przyszłość i będą ciekawą pozycją w CV. Angażuję się 
w samorząd, ponieważ lubię działać i dawać coś z siebie innym ludziom.

Piotr, 1 rok, Europeistyka UW

Od 2 lat działam w organizacji Enactus (SIFE) UW. Początkowo chodziło mi po prostu o to, żeby gdzieś się udzielać, zająć 
wolny czas, a przy okazji uzyskać wartościowy wpis do CV. Z czasem jednak zaczęłam się mocniej wciągać w realizowa-
ne przez nas projekty i nabrało to zupełnie innego wymiaru. Fajnie jest robić coś, pomagać komuś i widzieć realne efekty 
wykonanej pracy. Satysfakcja gwarantowana :) Problem czasami stanowi samodyscyplina, bo niekiedy chciałoby się 
pójść na imprezę albo po prostu poleniuchować, a tu trzeba się pojawić na spotkaniu albo realizować już zlecone zada-
nia... Niemniej jednak – warto. Dla wspomnianej już satysfakcji, fantastycznych ludzi, których poznaje się mnóstwo i po 
prostu dla siebie, żeby zdobyć doświadczenie i czegoś się nauczyć. Poważnie, szczerze polecam!:)

Joanna, 3 rok, Zarządzanie UW

Znając zdanie studentów, warto spojrzeć szerzej i sprawdzić, 
jak wygląda aktywność młodego pokolenia. Według Centrum 
Badań Opinii Społecznej do różnych form organizacji należy 
około 40% młodzieży (badani byli przeważnie w wieku około  
dziewiętnastu lat). Analizując wykres widzimy, że tendencja 

jest progresywna, ale mimo wszystko wynik jest niepokojąco 
niski. Od razu pojawia się pytanie – co w takim razie z resztą 
młodych osób? Praca? Nauka? Kwestię odpowiedzi zosta-
wiam otwartą do Waszych przemyśleń.

Magda Dawidziuk

VII Ogólnopolska Konferencja CE UW „RESTART. Jaka Europa się 
kończy, a jaka zaczyna?” | Zapowiedź

W obliczu repolaryzacji świata Unia Europejska w znanym nam 
kształcie traci blask. Wyraźny zwrot w kierunku krajowych inte-
resów, problemy demograficzne, coraz silniejsze akcenty naro-
dowe w narracjach politycznych państw Wspólnoty, a także brak 
pomysłu na dalszy rozwój europejskiego projektu – to wyraźne 
problemy na drodze do efektywnej współpracy w  UE. Szukamy 
zatem kierunków, w których trzeba podążać dla integracji nowo-
czesnej, odpowiadającej na trudne realia gospodarcze, geopoli-
tyczne i społeczne, w których znalazły się państwa członkowskie 
Unii Europejskiej.

Na konferencji „RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczy-
na?” razem ze specjalistami z  dziedzin ekonomii, europeisty-
ki, prawa i  pokrewnych nauk społecznych chcemy zastanowić 

się czy jest szansa, żeby wspólne interesy europejskich społe-
czeństw były realizowane przez wspólnotowe instytucje i czego 
potrzeba Unii Europejskiej aby znów stała się projektem, wokół 
którego będą chciały jednoczyć się narody Europy. Zapytamy 
także, czy jest możliwe (i potrzebne) pogodzenie interesów naro-
dowych i  czy państwa starego kontynentu mają samodzielnie 
szansę na konkurencję w globalnej gospodarce. 

Może Unii potrzeba nowej utopii? Nowego marzenia, które będzie 
na tyle atrakcyjne dla społeczeństw, że przywódcy ten głos będą 
musieli respektować? A  może potrzeba nam antyutopii i  na 
kanwie rosnącej niechęci do pogłębiania integracji powinniśmy 
zastanowić się jakiej UE nie chcemy?

Jedno jest pewne, obrońców obecnego status quo jest coraz 
mniej. Europa potrzebuje zmiany, ponieważ w przeciwnym wypad-
ku będzie stawać się bytem coraz bardziej oddalonym od rzeczy-
wistości. W czasach prosperity nikt nie pytał o wartość integracji. 
W czasach zaciskania pasa trzeba sobie jednak postawić pytanie 
czy Unia jakiej chcemy to coś więcej niż możliwość swobodnego 
poruszania się, brak ceł i wspólna polityka rolna. 

Jaka Unia powinna wyłonić się z  kryzysu? Jakiej Europy 
chcemy? Czy nadal wspólnej? Spotkajmy się 19 kwietnia 
2013 r. w gmachu BUW (ul. Dobra 56/66) w Warszawie aby 
o tym podyskutować.

Miej swoje zdanie!

O organizacjach 
studenckich
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Tytuł: A  zabawa trwała w  najlepsze. 
Życie kulturalne w okupowanym Paryżu
Autor: Alan Riding 
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2012

Książka Alana Ridinga „A  zabawa 
trwała w  najlepsze. Życie kultural-

ne w okupowanym Paryżu”, to kompen-
dium wiedzy o  Francji z  okresu rządu 
Vichy. Nie jest to jednak typowa mono-
grafia historyczna. Już na wstępie autor 
zaznacza, że bardziej niż decyzje poli-
tyczne interesuje go zachowanie fran-
cuskich intelektualistów. Czy bycie arty-
stą lub intelektualistą zobowiązuje do 
specjalnego zachowania w  warunkach 
okupacyjnych?

Odpowiedź na to pytanie wymaga 
oczywiście przynajmniej ogólnej wiedzy 
dotyczącej sytuacji społeczno-poli-
tycznej przedwojennej Francji, którą 
cechowała przede wszystkim niesta-
bilność. Dość powiedzieć, że w  latach 
1918-1940 rząd francuski zmieniał się 
34 razy! 

Francuscy intelektualiści zawsze 
mieli skłonności do prezentowa-
nia skrajnych poglądów politycznych. 
W  sposób gwałtowny i  niezachwiany 
wierzono w ideały: komunistyczne, libe-
ralne, socjalistyczne, dlatego spory na 
temat obecnej władzy rozgrzewały do 
czerwoności francuskie salony i wznie-
cały polemikę na łamach prasy. 

Między innymi właśnie to sprawiło, 
że gdy w czerwcu 1940 roku wojska nie-
mieckie swobodnie zajęły Paryż, a  kraj 
podzielony został na strefę okupowa-
ną i nieokupowaną, Francuzi poczuli się 
zdezorientowani nagłym brakiem silne-
go przywódcy. Dlatego też wielu z nich 
z ulgą przyjęło charyzmatycznego Phi-
lippa Pétaina.

W  nowej sytuacji politycznej, gdy 
aktywność artystyczną zaczęły poważ-
nie ograniczać cenzura i wytyczne oku-
panta, twórcy, którzy przywykli do wol-
ności absolutnej, musieli wypracować 

sobie nowe strategie postępowania. 
Część z  nich przystała do środowiska 
popierającego rządy Pétaina i  nieprze-
rwanie publikowała swoje teksty w ofi-
cjalnych dziennikach i wydawnictwach. 
Inni postanowili usunąć się z życia kul-
turalnego – przestali pisać, tworzyć, 
często zaszywali się w  miasteczkach 
strefy nieokupowanej (według ustaleń 
historyków istniały tam miejsca, do któ-
rych przez całą II wojnę światową nie 
zawitał ani jeden żołnierz Wermachtu) 
lub uciekali za granice kraju. Znacznie 
mniejsza grupa intelektualistów włą-
czyła się aktywnie w działalność ruchu 
oporu, publikując teksty w podziemnych 
wydawnictwach i  starając się stwo-
rzyć miejsce nieograniczonej wymiany 
myśli.2  

Riding przedstawia kolejno sytuację 
poszczególnych dziedzin kultury: sztuk 
wizualnych, muzyki, literatury, filmu czy 
teatru. Poznajemy dzięki niemu nie tylko 
strategie postępowania twórców, ale 
również praktyki kulturowe odbiorców 
– Paryżanie chcieli żyć normalnie, dla-
tego też powrót rozrywkowych lokali na 
mapę miasta przyjęli z  radością i ulgą. 
Riding podkreśla, że to właśnie eska-
pizm był najważniejszą funkcją, jaką 
dla społeczeństwa francuskiego pełniła 
wtedy kultura. Warto też w tym miejscu 
dodać, że wiele form aktywności kul-
turalnej, jak choćby bywanie w kontro-
lowanych przez nazistowską cenzurę 
teatrach, nie było powszechnie uważa-
nych za kolaborację (w przeciwieństwie 
choćby do sytuacji w  naszym kraju, 
gdzie jak wiadomo pójście do kina uwa-
żano za zdradę).

„A  zabawa trwała w  najlepsze (…)” 
wpisuje się w  dość widoczny w  lite-
raturze francuskiej i  okołofrancuskiej 
ostatnich lat nurt literatury rozlicze-
niowej. Jednym z  powodów jej rozwo-
ju może być to, że odbywające się tuż 
po wojnie procesy były niespójne.  Przez 
długi czas trudno było Francuzom jed-
noznacznie ustalić, co w  kraju, które-

go władze współpracowały z  okupan-
tem nazwać można aktem kolaboracji. 
Nie jest to jednak książka jednoznacz-
nie krytyczna. Alan Riding stara się po 
prostu zmierzyć z pocztówkowym wize-
runkiem Paryża – przystani bohemy, 
pokazując, że ma on na swoim sumie-
niu także pewne grzechy, którymi nie 
są wcale wyuzdanie i  rozwiązłość, ale 
ignorancja i obojętność. 

Rola salonu, w którym przedwojen-
ni intelektualiści dyskutują na palące 
tematy społeczne, a  artyści dopraco-
wują kolejne skandalizujące manifesty, 
wydaje się wątpliwa zważywszy na to, 
jak wielu z nich zaledwie kilka lat póź-
niej nie chciało zmierzyć się z  pyta-
niem, które sam sobie zadaje w dzien-
niku żyjący w  zawieszeniu pisarz Jean 
Guéhenno: „Po co teraz pisać?”.

Martyna Steckiewicz

Veni, Vidi, Vichy1

Tytuł: Rekonstrukcja
Autor: Krzyszof Bielecki
Wydawnictwo: AIP SEMP
Rok wydania: 2012

Pamiętacie jak pisałam o  „Defekcie 
pamięci”? Książka była oryginal-

na, zupełnie inna od tych pozycji, które 
czytam na co dzień. Mimo to odebra-
łam ją bardzo pozytywnie. Dlatego też 
bardzo się ucieszyłam, kiedy pojawi-
ła się okazja zapoznania się z  kolejną 
pozycją autorstwa Krzysztofa Bielec-
kiego, czyli „Rekonstrukcją”. Okazuje 
się, że pisarz poszedł o krok dalej i tym 
razem przedstawił nam krótką powieść, 
opartą na koncepcji testów projekcyj-
nych. Jak sam pisze: Psychologowie 
mawiają o  testach projekcyjnych, nie-
jednoznacznych obrazach i  zdaniach, 
w  których każdy może dostrzec coś 
innego, to, co sam chce zobaczyć. Na 
pewno kojarzysz plamy atramentowe 
i pytanie, co pan tu widzi. Jeśli chcesz 
zrozumieć istotę tej opowieści, spójrz 
na „Rekonstrukcję” jak na literacki test 
projekcyjny.

Dlatego też, ciężko jest jednoznacz-
nie powiedzieć, o  czym opowiada ta 
książka. Każdy czytelnik zobaczy w niej 
zupełnie inną historię. I  tu, moim zda-
niem, tkwi cała magia.

Powieść składa się z  siedmiu krót-
kich opowiadań. Na pierwszy rzut oka 
może się wydawać, że nie są one ze 
sobą powiązane. Z  czasem okaże się 
jednak, że możemy wyodrębnić ele-
menty, które w mniej lub bardziej oczy-
wisty sposób spajają poszczególne 
części, tworząc przewrotną, niekom-
pletną fabułę. Fabułę, która zmusza nas, 
czytelników, do czynnego w niej udzia-

łu. W jaki sposób? Otóż, bardzo prosty. 
Musimy tylko użyć wyobraźni. A  wła-
ściwie, można by powiedzieć, że w  tej 
książce więcej jest używania wyobraź-
ni, niż czytania. Bo każde opowiadanie 
tak naprawdę tylko sygnalizuje nam 
pewien problem. To, w  jaki sposób go 
zinterpretujemy oraz jakie zakończe-
nie mu dopowiemy, zależy tylko od nas. 
W  pewnym sensie to my tworzymy tę 
historię w  naszych głowach. Fajne? 
Fajne. Osobiście, lubię taką umysłową 
gimnastykę. Na dodatek „Rekonstruk-
cja” ma nam służyć jako już wspomina-
ny test projekcyjny. W psychologii tego 
rodzaju badanie pozwala na dotarcie 
do głębokich warstw podświadomości 
człowieka i poznanie tych myśli, o które 
nigdy w  życiu by się nie podejrzewał. 
Z  czytaniem tej książki jest podobnie. 
Po skończonej lekturze każdy czytelnik 
może się zastanowić nad tym, dlaczego 
w akurat taki, a nie inny sposób zrozu-
miał dane opowiadanie i co może z tego 
wynikać... Tak więc, ta powieść może 
się okazać lekturą, o której nie będzie-
cie mogli zapomnieć jeszcze długo po 
zakończeniu czytania.

Muszę też przyznać, że jestem 
zadziwiona tym, jak różnorodne treści, 
tematy, problemy udało się autorowi 
zasugerować w tak krótkiej, bo zaledwie 
200-stronicowej, książce. Choć o żadnej 
nie pisze wprost, poddaje pod nasze 
rozważania najważniejsze bolącz-
ki współczesnego świata. To sprawia, 
że powieść nabiera świeżości i  jest na 
czasie, dlatego sądzę, że każdy, kto 
interesuje się choć trochę tym, jaka jest 
otaczająca go rzeczywistość, uzna tę 
pozycję za wartościową. Na „plus” zali-
czam także język użyty w książce. Jest 

on lekki, przyjemny i  łatwy w odbiorze. 
To czyni fabułę bardziej przystępną – 
w mojej ocenie, dużo bardziej przyjazną 
czytelnikowi, niż w  „Defekcie pamięci”. 
Nie ma przydługich ani zbyt zakręco-
nych zdań, którymi można by się zmę-
czyć. Jednym słowem, bogata treść 
została podana we właściwy sposób.

„Rekonstrukcja” to porcja prawdzi-
wie inteligentnej lektury, nie będącej dla 
czytelnika jedynie przyjemnością, ale 
wymagająca od niego też nieco pracy 
umysłowej, pobudzająca wyobraźnię 
i  skłaniająca do refleksji nad własnym 
spojrzeniem na świat. Nietuzinkowa, 
ale intrygująca forma już od pierwszej 
chwili przykuwa naszą uwagę i zaostrza 
ciekawość, przez co ciężko jest się ode-
rwać od lektury. Myślę, że po raz kolej-
ny Krzysztofowi Bieleckiemu należą się 
brawa. Oby kolejne jego książki trzyma-
ły poziom.

Paulina Zając

Porządna dawka umysłowej gimnastyki

1. Tak w swoim dzienniku dziennikarz i satyryk Jean 
Galtier-Boissère komentuje działalność generała Weygan-
da, który współdecydował o ogłoszeniu kapitulacji Francji 
w 1940 roku.
2.Co jakiś czas było to możliwe, ponieważ wytyczne dla 
nazistowskich cenzorów były niejasne i często wyraża-
li oni zgodę na publikację treści o niejednoznacznym 
wydźwięku. Jak podkreśla Riding, działo się tak też ze 
względu na szczególny szacunek, jakim Niemcy darzyli 
kulturę francuską – wśród stacjonujących w Paryżu nazi-
stów wielu było frankofilami.

NieZwykła filmowa majówka - X Festiwal Filmów NieZwykłych, Sandomierz 1- 4 maja 2013 r.

4-dniowe  warsztaty i seminarium filmowe - koordynator dr 
Mirella Kurkowska

W  programie spotkania i  warsztaty z  wybitnymi twórcami: 
Andrzejem Sewerynem,  Januszem Majewskim, Olgierdem 
Łukaszewiczem, Marianem Dziędzielem, Danielem Olbrych-
skim, Zbigniewem Zamachowskim.

Ogrody animacji: Ewa  Sobolewska (Prezes TV Studia Filmów 
Animowanych ) i Robert Turło.

Kurs scenariuszowy - Jan Zamojski

4 dni za... jedyne 150 zł (przejazdy, noclegi, warsztaty, akre-
dytacja, wstęp na imprezy towarzyszące). Liczba miejsc 
ograniczona; autokar nie pęknie w szwach! Nie czekaj!

Zgłoszenia: mkurkowska@uw.edu.pl 
Zobacz także: http://www.festiwalniezwykly.pl/index.php

Piszesz do szuflady? Pisz do „Centrum Europa Świat”! Znasz się na grafice? Rysujesz? Chcesz się zająć 
promocją? Poszukujemy studentów chętnych do współpracy – skontaktuj się  z nami poprzez maila cen-
trum.redakcja@gmail.com. Czekamy!

Poprzez pracę w redackcji !CEntrum oraz aktywność w Kole Naukowym Europa Nova możesz uzyskać 
zaliczenie praktyk studenckich. 
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Dear M!

Haven’t heard from you lately. How are 
things? I hope you are still in a good mood 
after your exams and nothing is going to spoil 
the fun . So how is the new house? I  belie-
ve you are settled down now and there is no 
sight of the workmen and builders finishing 
your amazing swimming pool . If you ask me 
I’m doing great. In fact I’m just sitting at one 
of the best mountain bars here on the slopes 
enjoying my delicious espresso and the spec-
tacular views, of course. I’ve been here for 
just a  couple of days now but I  have alre-
ady managed to make friends with some of the people who came 
here as well . Here, that is Kronplatz in South Tirol . If you feel 
like going skiing or snowboarding, there is no a better place, trust 
me! Anyway, though this is the first time I’ve decided to go to the 
mountains alone, I can’t complain about boredom.

The day I arrived here it turned out that my luggage wheels 
wouldn’t work for some reason and taking into consideration how 
heavy it was, you know I was in trouble. There was absolutely no 
way for me to pick it up or carry. I’m not a shy person but I really 
didn’t have the guts to ask for help. To my nice surprise there came 
up a young man and without saying too many words, he just lifted 
my suitcase and asked: “Ok, where to?”. A few minutes later we 
were standing in a cozy and warm reception hall where a smiling 
receptionist handed in the key to my room.

The same day I realized that my next door neighbor was the same nice boy who had helped me 
out with my heavy things. He introduced himself as James and told me he had come to the moun-
tains with his Dad and both were hoping to have a good time together. You know kind of “boy” 
vacation . When I saw them leaving their room, I thought how professional they must be – it was 
enough to look at their skiing and snowboarding clothes and I promised myself, that I would invest 
more money in my skiing gear next year. Not that I was jealous or anything, but they both looked 
so cute… We left the hotel together and I must tell you, those guys were not only dressed well , they 
were very handsome and what is more, there was something in their eyes that captured everybo-
dy’s attention . Ok, I felt a little envious at that moment. Why isn’t anybody looking at me? ;) Is it 
because I’m a girl? Yes, probably. Other girls and women had no reason to gaze at me, right.

So, we found ourselves on the slope and I was curious to see them in action . I didn’t know what 
was stopping them. So I decided to have a go. When I was up I noticed, they were still standing there. 
As if waiting for somebody or something to happen . I was just about to go down again , when James 
starting approaching me. Then he stood in front of me and with a nice voice and a smile on his 
face he said: “Hey, I saw you skiing and me and my Dad were wondering if you could teach me. 
You see, the instructor is very busy today and it ’s not worth waiting. So? … ”. I was speechless for 
a while but my heart was so cheerful . Of course, I agreed and I’m glad I did. It was fun teaching 
James and fun talking to him. I felt a little ashamed though as I tried to judge him by the clothes 
he was wearing, thinking he must be stuck up or something. I got a lesson . We should never judge 
a book by its cover. It appeared that James was a very interesting person and he had a nice family 
back in Warsaw. His sister and Mom stayed at home because, they wanted to have “girl” days, as 
you can imagine. Oh, by the way. I didn’t tell you about James’s Mom who went to the 24/7 phar-
macy and asked how long they stay open on Saturday. But that ’s another story. Anyway, I got to go. 
James and I are having another skiing lesson in a moment. And he is really getting better. Well , he 
must have a good teacher… ;) 

Yours I

Materiał przygotowała Isabella Stajer

Dawno w  ręce czytelników nie trafiła 
tak szczególna pozycja jaką jest sen-

sacyjna powieść historyczna Szczepana 
Twardocha - „Morfina”. Ten pisarz, Ślązak, 
mistrz historycznej fabularyzacji, kunsz-
tem swojego pióra szczyci czytelników 
od niecałych dziesięciu lat, a  przez ten 
czas jego powieści osadzone w  ramach 
historycznych wydarzeń cieszyły się przy-
chylną opinią wielu krytyków. O  talencie 
Twardocha mogą świadczyć liczne nagro-
dy literackie, jak przyznany w  tym roku 
Paszport Polityki za tę właśnie powieść, 
a  także opinia,  iż jest on objawieniem 
literackim współczesnej prozy. Choć do 
takiego stwierdzenia podchodziłbym na 
razie z dużą dozą ostrożności.

Tym razem przeniesieni zostajemy do 
okupowanej Warszawy, tuż po zakończe-
niu Kampanii Wrześniowej, gdzie śledzić 
będziemy losy Konstantego Willeman-
na, syna niemieckiego oficera o  arysto-
kratycznych korzeniach i  spolszczonej 
Ślązaczki. Podporucznik rezerwy, dziw-
karz, morfinista, mąż dumnej polki i ojciec 
malutkiego Jureczka. Matka wychowała 
go na Polaka i tym Polakiem Konstanty się 
czuje, ale wie, że jest to bardzo chwiejne 
uczucie, gdyż jako syn Niemca i Ślązaczki, 
na każdym kroku musi udowadniać swoją 
polskość. Po przegranej wojnie wszyscy 
widzą w  nim zasłużonego polskiego ofi-
cera, lecz główny bohater zmierzyć się 
będzie musiał z własnymi problemem, bo 
polskość w  nim pozostała, ale wszystko 
inne się zmieniło – nie ma już Polski, uko-
chana Warszawa została pobita i  zgwał-
cona, skończyły się przyjemności ary-
stokratycznych kręgów, pozostało tylko 
uzależnienie od morfiny i zwierzęca chęć 
zaspokojenia pragnień. Konstanty Wil-
lemann wiódł życie bon vivanta, którego 
największym problemem było - jaki spor-
towy samochód kupić. Ożenił się z Heleną, 
córką chadeckiego patrioty, który nigdy nie 
widział w nim upragnionego kandydata na 
swojego zięcia. Jest przy tym kobiecia-
rzem, uzależnionym od zadurzonej w nim 
prostytutki Salome. Mimo okupacji próbu-
je żyć jak kiedyś, do momentu aż natrafia 
na przywódcę konspiracyjnej organizacji 
„muszkieterów”. Z miłości albo z powodu 
jej braku, w poszukiwaniu samego siebie 
w  tym świecie, postanawia dołączyć do 
konspiracji. Nie jest to łatwa decyzja, gdyż 
musi zrzec się swojej polskości i  jako 

rodowity Niemiec zostać nowym obywa-
telem Trzeciej Rzeszy. Pogodzić się na 
odwrócenie od siebie wszystkich przyja-
ciół, znajomych i rodziny.

Tym, co uderza czytelnika w  pierw-
szych chwilach po rozpoczęciu czytania 
książki jest bardzo specyficzny sposób 
psychologicznej narracji. Wulgaryzmy 
i  chaotyczne myśli głównego bohatera 
spowodowane narkotykowym transem 
mieszają się w  niej ze słowami trzeciej 
osoby – jej. Podążającej za bohaterem, 
opowiadającej przyszłe losy napotka-
nych osób, streszczającej historię i  pro-
blemy napotkanych ludzi. Ona upatrzyła 
sobie Konstantego, traktuje go troskliwie 
i pieszczotliwie nazywając swoim Kostu-
siem. Jest z  nim do końca książki. Kim 
jest? Czym jest? Cytując autora - Każdy 
czytelnik sam musi odpowiedzieć sobie 
na to pytanie. 

Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Skorpion.
Ojciec umarł, matka umrze, jak nie da 
na motor, motorrrr...

„Morfina” porusza wiele ważnych 
wątków. Twardoch daje nam antyboha-
tera, podłego człowieka zagubionego 
we własnych słabościach, którego mimo 
wszystko trudno nie polubić. Łamie on 
wszystkie zasady moralne – zdradza 
żonę, bije kobiety, morduje, narkotyzu-
je się, upija, awanturuje. Jest człowie-
kiem, który za razem wierzy i  nie wierzy 
w  miłość. Pełnym sprzeczności, żyjący 
dniem, odsuwającym od siebie wszyst-
kich. Strachliwym, a  jednocześnie na 
tyle odważnym by móc zaangażować się 
w walkę dla ojczyzny. Ojczyzny, której już 
nie ma, przez co jego walka w  obronie 
kraju staje się walką z samym sobą.

Autor poruszą również istotę dotyczą-
ca samostanowienia. Ludzie z pogranicza 
kulturowego takiego, jak Śląsk czy Kresy 
często mają problem w  jednoznacznym 
określeniem swojej tożsamości. Tutaj 
Twardoch bezpośrednio porusza szero-
kie pojęcie patriotyzmu ukazanego jako 
maska dla prawdziwie ludzkiego charak-
teru. Burząc stereotyp heroicznego żoł-
nierza, przedstawiając go jako człowieka, 
który myśli tylko o  sobie, nienawidzące-
go wojska dziwkarza bez wartości. Autor 
bezkompromisowo miesza ze sobą sek-

Słowniczek:
boredom – nuda
have the guts – mieć odwagę (slang)
cozy (US), cosy (UK) – przytulny
gear – sprzęt
jealous/envious – zazdrosny
capture – przyciągać
gaze – przypatrywać się
curious – ciekawy
cheerful – pogodny
ashamed – zawstydzony
stuck up – nadęty, zarozumiały
cover – okładka

Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.

Recenzja książki 
„Morfina”

Szczepana Twardocha

Tytuł recenzji nawiązuje do 
patriotycznego wierszyka uczo-
nego w  szkołach pod tytułem 
„Katechizm polskiego dziecka” 
Władysława Bełzy z 1901 roku.

 — Kto ty jesteś?
 — Polak mały.
 — Jaki znak twój?
 — Orzeł biały.
 — Gdzie ty mieszkasz?
 — Między swemi.
 — W jakim kraju?
 — W polskiej ziemi.
 — Czem ta ziemia?
 — Mą Ojczyzną.
 — Czem zdobyta?
 — Krwią i blizną.
 — Czy ją kochasz?
 — Kocham szczerze.
 — A w co wierzysz?
 — W Polskę wierzę!
 — Coś ty dla niej?
 — Wdzięczne dziécię.
 — Coś jej winien?
 — Oddać życie. 

Parafraza wiersza umiesz-
czona w  tekście recenzji to 
słowa Marcina Świetlickie-
go z  utworu „Bronek Bączkie-
wicz” zespołu Świetliki, które-
go treść jest nawiązaniem do 
życia i  twórczości Władysława 
Broniewskiego.
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sualność i  patriotyzm, szelmowsko 
łamiąc patos tych wartości. Przed-
stawiony chaos wojny obrazuje jak 
mroczne doświadczenia każdy czło-
wiek wyniósł z  tamtego okresu. Wielu 
„bohaterów” po prostu zginęło samot-
nie, bez żadnego echa o  ich czynach. 
Poruszono także temat przenikającej 
wiele sfer miłości  – miłość do uko-
chanej, miłość do ojczyzny czy miłość 
do matki. Przede wszystkim zaś to, jak 
duży wpływ na mężczyzn mają kobiety.

„Morfina” jest niewątpliwie książką 
zapadającą w  pamięć. Jej psycholo-
giczna konstrukcja zmusza czytelnika 
do nieliniowego myślenia. Oprócz tego, 
Twardoch bardzo dokładnie dopieścił 
topograficzne opisy Warszawy. Impo-
nuje również szczegółowość technicz-
nego zobrazowania aspektów mili-
tarnych. Entuzjaści tak szczególnego 
oddania epoki będą bardzo zadowole-
ni. Jedyny zawód sprawiło mi zakoń-
czenie, które było niestety bardzo 

przewidywalne i  mało refleksyjne. 
Nie zepsuło to jednak mojej opinii na 
temat kunsztu literackiego autora. Co 
najwyżej pozostał mi pewien niedosyt, 
który mam nadzieję, będę mógł zaspo-
koić w  przyszłości lekturą następ-
nej nietuzinkowej pozycji Szczepana 
Twardocha.

Jan Król

Warszawska Grupa Lokalna Stowarzyszenia „Jeden 
Świat” w  dniach 21-28 marca organizuje w  Warsza-

wie szereg wydarzeń związanych z  obchodami Europej-
skiego Tygodnia Walki z  Rasizmem. Mają one przybliżyć 
mieszkańcom stolicy problemy, z  którymi muszą borykać 
się cudzoziemcy i  obcokrajowcy przebywający w  Warsza-
wie, jak również zaangażować Warszawiaków w działania na 
rzecz poprawienia wzajemnych relacji między grupami róż-
niącymi się etnicznie i narodowościowo. Czasopismo „!CEn-
trum” zostało jednym z  patronów medialnym tych wyda-
rzeń. 

 Obchody Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem są 
formą uczczenia Międzynarodowego Dnia Przeciwko Dys-
kryminacji Rasowej, ustanowionego przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ na 21 marca. Święto to upamiętnia masa-
krę w Sharpeville, która miała miejsce 21 marca 1960 roku 
w  Republice Południowej Afryki. Zamordowano wtedy 70 
uczestników pokojowej demonstracji przeciwko wprowa-
dzającej dyskryminację i segregację rasową polityce apar-
theidu. Inicjatywa ONZ miała na celu uczczenie ofiar wyda-
rzeń w Sharpeville i innych incydentów na tle rasistowskim, 
jak również wzmożenie międzynarodowej współpracy na 
rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji i rasizmu.

 Niestety, mimo upływu ponad 50 lat od wydarzeń z Shar-
peville, ksenofobia jest nadal wszechobecna a przemoc na 
tle rasowym zdaje się być coraz poważniejszym problemem 
w krajach europejskich. Rasizm nie jest przy tym odizolowa-
nym zjawiskiem, ale częścią trwałego, złożonego systemu 
relacji społecznych, często wykraczających poza ramy pań-

stwowe. Stąd też przeciwdziałanie mu musi przybrać formę 
kolektywnego działania, wykorzystywać wiedzę i  energię 
społeczeństw z  różnych kultur i  krajów. Mając tego świa-
domość, aktywiści z całej Europy przygotowują akcje, spo-
tkania i  inicjatywy mające na celu włączenie ludzi w walkę 
z  wszystkimi przejawami rasizmu, dyskryminacji i  ich 
konsekwencjami. 

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska 
pozostaje państwem homogenicznym etnicznie – jedynie 
4% Polaków deklaruje narodowość inną, niż polska. Z upły-
wem lat będzie się to jednak zmieniać – nasz kraj staje się 
coraz częściej celem migracji zarobkowej czy politycznej 
zarówno dla obywateli UE, jak i cudzoziemców z odległych 
części globu. Stąd też konieczne są działania, które przy-
gotują Polaków do życia w  bardziej zróżnicowanym i  wie-
lokulturowym społeczeństwie. Szczególnie istotne jest to 
w Warszawie – to ona bowiem jest najbardziej popularnym 
miejscem osiedlania się dla cudzoziemców.

Wydarzenia organizowane przez „Jeden Świat” pozwo-
lą Warszawiakom nie tylko zwiększyć wiedzę na temat 
wielokulturowości, ale też poznać i  porozmawiać z  ludźmi 
odmiennymi narodowościowo czy etnicznie oraz doświad-
czyć na własnej skórze, jakie bariery i utrudnienia towarzy-
szą cudzoziemcom w ich codziennym życiu w stolicy.

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Walki 
z Rasizmem w dniach 18 – 24 marca odbędzie się w War-
szawie szereg wydarzeń przygotowanych przez Warszaw-
ską Grupę Lokalną Stowarzyszenia „Jeden Świat”, poniżej 
prezentujemy zapowiedzi dwóch spośród nich.

Międzynarodowy Tydzień Walki z Rasizmem (18-24 marca)

Debata będzie okazją do przyjrzenia się bliżej postawom Warsza-
wiaków do przyjezdnych, jak i realiom, w których żyją obcokrajow-
cy mieszkający w  stolicy Polski. Zaproszeni eksperci zastanowią 
się jakie przeszkody (prawne, instytucjonalne, społeczne) stoją na 
drodze do zgodnego współistnienia grup różnych kulturowo czy 
narodowo. Spotkanie będzie również okazją do poszukania odpo-
wiedzi na pytanie o  granice integracji oraz zastanowienia się nad 
pojawiającymi się wśród osób odmiennych kultur konfliktami war-
tości, często uniemożliwiającymi wzajemne zrozumienie. Zapro-
szeni goście będą też dyskutować o  tym, jaki model polityki wie-
lokulturowej najbardziej odpowiada polskim warunkom i  czy jest 
on w stanie pomóc w zbudowaniu społeczeństwa zróżnicowanego 
a równocześnie żyjącego w zgodzie oraz co zrobić, żeby „multi kulti” 
było w Warszawie wartością, a nie problemem.
Zaproszeni do panelu eksperci:
• dr Sławomir Łodziński, socjolog specjalizujący się w  socjologii 

etniczności i Doradca Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych,

• Zuzanna Rejmer, psycholożka międzykulturowa i  trenerka pro-
wadząca szkolenia m.in. dla cudzoziemców przyjeżdżających do 
Polski,

• dr Katarzyna Waszczyńska, etnolożka badająca społeczności 
lokalnej i  zajmująca się problematyką mniejszości narodowych; 
pracownik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, prowadzącego 
poradnictwo prawne oraz integracyjne dla cudzoziemców oraz 
przedstawicielka warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. 
Cudzoziemców.

1. Debata: „Razem, obok, przeciw sobie 
– jaka przyszłość dla wielokulturowej 
Warszawy”.
21 marca - siedziba Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16 Uczestnicy gry staną przed trudnym wyzwaniem:  muszą przeko-

nać urzędnika imigracyjnego, że nadają się na obywatela wielo-
kulturowej Warszawy. W tym celu przemierzając centrum miasta 
rozwiązywać będą zadania dotyczące kultur mniejszości narodo-
wych obecnych w stolicy i w ten sposób zbierać dowody na to, że 
mają wiedzę i umiejętności niezbędne mieszkańcom wielokulturo-
wego miasta. Celem gry jest popularyzacja wiedzy o wielokultu-
rowej przeszłości i  teraźniejszości Warszawy oraz uwrażliwienie 
uczestników na problemy mniejszości. To także znakomita okazja 
aby poznać Warszawę z  innej perspektywy – osoby przyjezdnej, 
inaczej wyglądającej czy też mówiącej w innym języku.

Chcesz poczuć wielokulturowy klimat Warszawy? Zobaczyć 
i  poznać jej nieznane strony? Czujesz, że Warszawa powinna 
być dumna ze swojej różnorodności, czy też dotychczas jej nie 
doświadczyłeś/aś? A może po prostu chcesz spędzić czas w cie-
kawy i atrakcyjny sposób? Niezależnie od motywacji, wszystkich 
chętnych zapraszamy do udziału!

W grze mogą brać udział 3-5 osobowe zespoły. Dla najskutecz-
niejszych grup przewidziane są nagrody! Zgłoszenia należy wysy-
łać w terminie od 5 do 20 marca 2013 mailem na adres warsza-
wa@jedenswiat.org.pl. W  przypadku zgłaszania grupy należy 
podać: nazwę zespołu, imię i nazwisko każdego uczestnika oraz 
jego wiek, numer telefonu komórkowego zespołu, kontaktowy 
adres e-mail jednego z członków.

2.  Gra miejska „Zdobądź obywatelstwo 
wielokulturowej Warszawy”
23 marca, na terenie całego miasta

Więcej szczegółów na temat wydarzeń związanych z Tygodniem Przeciwko Rasizmowi: 
http://www.facebook.com/JedenSwiatWarszawa 
http://www.jedenswiat.org.pl

Pomysł na nadawanie miana Euro-
pejskiej Stolicy Kultury (na począt-
ku - Europejskiego Miasta Kultu-
ry), powstał w  1985 roku z  inicjatywy 
ówczesnych ministrów kultury Grecji 
i Francji: Merliny Mercouri oraz Jacqu-
es’a  Lang. Celem miało być zbliżanie 
do siebie obywateli Europy. Projekt 
z  czasem ewoluował. Od 2011 roku 
Rada Unii Europejskiej przyznaje ten 
tytuł dwóm miastom z różnych państw 
członkowskich. W  tym roku Europej-
skimi Stolicami Kultury zostały sło-
wackie Koszyce i  francuska Marsylia. 
Aktualnie nadaje się ten tytuł nie żeby 
wyróżnić miasto, które jest „przyjacie-
lem kultury”, ale coraz częściej, żeby 
dane miasto rozwinęło swoja ofertę 
kulturową i poprawiło swoją opinię.

W  Marsylii jest co poprawiać. 
Na początku razem z  tym miastem 
o  miano stolicy kultury miał ubie-
gać sie sąsiedni Toulon, jednak Mar-
sylia ma tak złą reputację, że politycy 
z Toulonu nie chcieli ryzykować pogor-
szenia wizerunku swojego miasta 
poprzez skojarzenie go z Marsylią. 

Marsylia jest drugim najwięk-
szym miastem w  kraju, a  zarazem 
najbiedniejszym w  regionie. Wszyscy 
inwestorzy w  ciągu ostatnich 40 lat 
poprzenosili swoje biura do pobliskich 
miasteczek. Powodem jest między 
innymi fakt, ze Marsylia słynie z dużej 
przestępczości. W 2012 roku 27 osób 
zginęło w  walkach gangów wyposa-
żonych w kałasznikowy (w 2011 – 20 
osób, w 2010 – 17). Mówi sie, że Mar-

sylia byłaby dobrym miastem, gdyby 
nie sami marsylczycy.

W  centrum zainteresowania mar-
sylczyków jest przede wszystkim 
tutejszy klub piłkarski Olimpique Mar-
seille. Każda wygrana tego zespo-
łu kończy się wielką fetą na ulicach. 
Nie dziwi więc fakt, że tutejsze władze 
już dwa razy w  ciągu ostatnich 10 
lat przebudowywały stadion. Między 
innymi z  powodu takich inwestycji 
brakuje jednak funduszy na inne cele. 
Co więcej, pomimo tego, że Marsylia 
jest naszpikowana ośrodkami kultu-
ry takimi jak teatry, kina czy sale kon-
certowe, ludzie niechętnie wybierają 
je jako miejsca do spędzenia wolnego 
czasu. 

Ten stan rzeczy próbowano zmie-
nić. W  ramach dążeń Liverpool’u  do 
zdobycia miana Europejskiej Sto-
licy Kultury 2008, powstał projekt 
„Cities on Edge” skupiający 6 porto-
wych miast, które tak bardzo różnią 
się od reszty kraju, że stanowią jak 
gdyby wyspy w swoich państwach. Do 
Liverpool’u  dołączyła Brema, Gdańsk, 
Stambuł, Neapol oraz właśnie Marsy-
lia. Te niepokorne, nielubiane miasta 
miały wspólnie dążyć do poprawie-
nia swojej reputacji. Projekt „Cities on 
Edge” nie przyniósł jednak oczekiwa-
nych efektów.

Tym większe nadzieje wiązano 
z  przyznaniem Marsylii tytułu Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2013. Jednym 
z  celów władz jest zbudowanie wize-
runku miasta międzynarodowego, kre-

atywnego i gościnnego. Program Mar-
sylii skupia sie również na stworzeniu 
szczególnego partnerstwa europej-
sko-śródziemnomorskiego, które 
mogłoby służyć jako wzór dla kolej-
nych przedsięwzięć w tym granicznym 
regionie Europy. 

Mieszkańcy regionu nadal nie 
wierzą w sukces Marsylii, obawiają się, 
że w  przeciwieństwie do Lille, gdzie 
w  2004 roku w  ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury powstało dużo długofa-
lowych projektów, w Marsylii wszystko 
zakończy sie w tym roku. Biorąc jednak 
pod uwagę potencjał, jaki ma leżąca 
tuż nad Morzem Śródziemnym Mar-
sylia, pozostaje mieć nadzieję, że uda 
się naprawić reputację tego miasta na 
dłużej niż bieżący rok.

Nasuwa sie jednak pytanie, czy 
tego właśnie chcą mieszkańcy (głów-
nie fani piłki nożnej) oraz czy taka 
odmieniona Marsylia jest regionowi 
potrzebna. Czy Nicei, Cannes albo Aix-
en-Provance zależy na tym, żeby wize-
runek Marsylii się polepszył? Jeśli nie, 
to czy będzie ona w stanie to osiągnąć 
przy braku wsparcia ze strony miesz-
kańców oraz sąsiednich miast? Może 
właśnie w takiej beznadziejnej (jak by 
sie mogło wydawać) sytuacji odgórny, 
unijny projekt Europejskich Stolic Kul-
tury może odegrać istotną, przełomo-
wą rolę.  

Marzena Skubij

Marsylia stolicą…
...kultury?!

Lot na trasie Frankfurt-Marsylia. Pasażerowie zajmują numerowane miej-
sca. Wchodzi barczysty mężczyzna. Nad jego fotelem nie ma już miej-
sca na bagaż. Sytuacja rozwija się tak, że starszy pan, który raczył umie-
ścić swój bagaż nad miejscem mięśniaka o mało co nie dostaje po głowie. 
Marzena, właśnie miałaś okazję zobaczyć prawdziwego marsylczyka. Wiem, 
co mówię, studiowałem w Marsylii – komentuje sytuację mój znajomy. 
Witamy w Marsylii – Europejskiej Stolicy Kultury 2013!
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Sensacją nie mniejszą niż polskie 
deklaracje dotyczące chęci przy-

stąpienia do upadającej na naszych 
oczach strefy euro okazało się stycz-
niowe oświadczenie brytyjskiego pre-
miera Davida Camerona na temat 
przyszłego referendum w  sprawie 
wystąpienia jego kraju ze struktur 
unijnych. Zgodnie ze złożoną z  pełną 
odpowiedzialnością za słowa obietni-
cą, społeczeństwu pozwoli się doko-
nać wyboru w tej sprawie między 2015 
a 2017 rokiem – o ile partia obecnego 
szefa rządu uzyska reelekcję. Jest to 
plan na tyle przewrotny, co kamuflu-
jący pospolitość celu: rządzący najwi-
doczniej postanowili w ten niecodzien-
ny sposób poinformować wyborców 
jakiego rodzaju następstwa czeka-
ją ich po ponownym oddaniu swych 
głosów na konserwatystów. Wszyst-
ko w myśl zasady: dostajesz to czego 
chcesz. Decyzji tej nie można przy tym 
odmówić ładunku swoistej, brytyjskiej 
bezkompromisowości.

Co mogłoby oznaczać już samo 
podjęcie tak odważnego kroku jak 
rozpisanie referendum w  sprawie 
wystąpienia z  UE kraju, którego spo-
łeczeństwo nie ukrywa swoich silnie 
rozwiniętych nastrojów eurosceptycz-
nych? Z pewnością byłby to praktycz-
ny wyraz idei leżącej u podwalin każdej 
prawdziwej demokracji jaką jest reali-
zacja woli narodu. W  sytuacji, gdy 
w debacie publicznej na forum europej-
skim coraz głośniej mówi się o unifika-
cji postaw, konieczności wyrzekania 
się cech narodowych i przygotowywa-
nia gruntu dla nowego, pokryzysowe-
go, federacyjnego porządku, tak silnie 
„wsteczne” stanowisko jednego z czo-
łowych unijnych graczy stanowi dla 
Brukseli policzek, na który być może 
sama sobie zasłużyła. Tym bardziej, 
że w przypadku jednej kwestii nikt nie 
jest pozbawiony złudzeń: od decy-
zji jaka może za pewien czas zapaść 
na Wyspach nie będzie możliwości 

odwrotu. Unia zmieni się trwale i  nie 
do poznania. Właśnie dlatego dekla-
racja premiera Camerona nie jest tylko 
wyborczą zagrywką. Jeżeli działania 
Wspólnoty do 2017 roku nadal będą go 
zawodzić, zrobi to, z czego tak czy ina-
czej przyjdzie mu się rozliczyć.

Jakkolwiek dotknięci mogli-
by się czuć euroentuzjaści wietrzący 
w  ruchach premiera „zdradę” euro-
pejskich ideałów, trudno nie zwrócić 
uwagi na to, że uprawiana od dłuż-
szego czasu polityka izolowania się 
Zjednoczonego Królestwa od wiodą-
cych spraw wspólnotowych nie jest 
pozbawiona podstaw. Wyraża ona roz-
czarowanie niesprawnymi działania-
mi brukselskiej administracji, histo-
ryczną niechęć do wystawiania się 
na konsekwencje cudzych błędów, 
troskę o  zachowanie specyfiki wła-
snej tożsamości i politycznej niezawi-
słości. Brytyjczycy znacznie lepiej niż 
Polacy, Francuzi czy Niemcy zdają się 
pamiętać czym pierwotnie miała być 
Wspólnota i  jakie nieprzekraczalne 
normy prawne wyznaczała ona sobie 
w  przeciągu ostatnich dziesięcioleci 
(także podczas negocjowania i  raty-
fikacji Traktatu Lizbońskiego). Dzisiaj 
zagrożeniem jest choćby naginanie 
zasady subsydiarności, czego przy-
kładem może być nadmierna ingeren-
cja w przepisy prawa pracy czy sprawa 
słynnej krzywizny banana.  

Utrata jednego z  najsilniejszych 
gospodarczo, militarnie i  ludnościo-
wo członków UE mogłaby stać się 
dla zjednoczonej Europy początkiem 
rychłego końca. Teoretycznie, gdyż jak 
wskazuje praktyka, porażka politycz-
na wcale nie musi wpłynąć negatyw-
nie na nastroje unijnych decydentów. 
Dyskusji na temat rozpadu/ likwidacji/ 
separacji w szeregach Wspólnoty było 
już tyle, ile doświadczeń w  ramach 
prób szerszej integracji. Nikt teraz nie 
wspomina 1985 roku i  wystąpienia 
z niej jednego z członków – Grenlan-

dii. Czkawką nie odbiły się także dwu-
krotne odmowy przystąpienia do orga-
nizacji zarówno ze strony Norwegii jak 
i  Szwajcarii. Skoro opinia europejska 
pogodziła się z  faktem, że mieszkań-
com tych państw żyje się dobrze bez 
Unii, dlaczego miałaby pogrążać się 
w rozpaczy tym razem?

Niewykluczone zresztą, że do czasu 
ewentualnych przemian na Wyspach, 
reszta kontynentu zdoła wymyśleć 
inne rozwiązania, dzięki którym mimo 
wszystko wyjdzie z  kompromitujące-
go wydarzenia z  twarzą. Zupełnie jak 
w  przypadku obróconych ostatecznie 
w sukces porażek w referendach doty-
czących unijnej konstytucji, a  nawet 
(sic!) Traktatu z  Lizbony. Przypusz-
czam, iż częściowo w  tych właśnie 
doświadczeniach tkwi głęboka nie-
chęć większości unijnych polityków do 
korzystania z dobrodziejstw demokra-
cji bezpośredniej. Nasz premier Tusk 
też wielokrotnie nie omieszkał zdra-
dzić się z podobnym stanowiskiem.

Na chwilę obecną żaden z europej-
skich przywódców nie popiera działań 
premiera Camerona. Jego ryzykow-
ny krok odradzali mu nawet niektórzy 
doradcy. Skala oporu ma się zupeł-
nie nijak do poziomu zaawansowania 
prac nad realizacją pomysłu. Zupełnie 
jakby niewielkie odchylenie pojedyn-
czej deklaracji od standardu mogło 
grozić Unii rozpadem w najmniej ocze-
kiwanym momencie. W  gąszczu kry-
tyki i  zauważalnych przejawów paniki 
nie odnalazłem głosów rozsądku wzy-
wających do spokojnego obserwo-
wania dalszego rozwoju wypadków 
i  pozwolenia Brytyjczykom na samo-
dzielne kształtowanie własnej przy-
szłości. Cóż, najwyraźniej żyjemy 
w  bardzo niepewnych czasach, skoro 
każda polityczna akcja może spotkać 
się z tak nieprzemyślaną reakcją.

www.silnyduchem.blox.pl

Rozpad Europy

Bartłomiej Marczak
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