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Rocznica 10 lat od wejście Polski do UE była okazją do 
licznych analiz i podjęcia próby zbilansowania pierwszej 

dekady członkostwa w Zjednoczonej Europie. O tej, oraz 
innych przypadających na ten rok doniosłych rocznicach 
przypominała także tematyka tegorocznej VIII Ogólnopol-
skiej Konferencji Społeczności CE UW „POLSKIE ROCZNICE. 
25 lat przemian – 15 lat w NATO – 10 lat w Unii”. Zachę-
cam do przeczytania relacji z tego wydarzenia (str. 16-18).

Zmian, które w ostatnich latach zaszły w Polsce trudno nie 
zauważyć. Jak to jednak bywa w naszym kraju – ilu Pola-
ków, tyle też opinii, w jakim kierunku prowadzą nas te 
przemiany… Dla niektórych tempo reform okazało się zbyt 
wolne. Inni wytrwale twierdzą, że jest ono zdecydowa-
nie zbyt szybkie, a ze wspólnotowego pokładu powinni-
śmy uciekać jak najprędzej... Cóż, możemy być z siebie 
dumni, mimo 10 lat spędzonych pod jarzmem straszli-
wej Unii Europejskiej nie straciliśmy swojej tożsamości!

Nadal jesteśmy narodem ponadprzeciętnie kłótliwym, podzie-
lonym, nieumiejącym sprecyzować swoich najważniejszych 
celów i zjednoczyć się dla realizacji kluczowych wyzwań. Na-
dal wybitnie sobie nie ufamy. Zgodnie z Diagnozą Społeczną 
przygotowaną przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza 
Czapińskiego w 2013 roku, w dobre intencje pozostałych ro-
daków wierzy tylko 14%. Jak w takiej atmosferze wyjść poza 
fundowane przez Unię budowy dróg, mostów i basenów, aby 
zbudować społeczeństwo obywatelskie? Przy dalszym tak moc-
nym bronieniu naszej „tożsamości” wydaje się to niemożliwe.

Na przekór powszechnej tendencji warto wyjść poza swo-
je podwórko i zainteresować się zjawiskami zachodzącymi 
w Europie oraz na świecie. Dużo miejsca poświęcamy w 
tym numerze ostatnim wyborom do Parlamentu Europej-
skiego oraz pracy w instytucjach europejskich. Zachęcam 
również do przyjrzenia się sytuacji na Morzu Wschodnio-
chińskim  (na str. 8-9 znajdziecie wywiad dotyczący kon-
fliktu o Wyspy Senkaku) oraz do lektury interesującej ana-
lizy wpływu ponadnarodowych korporacji na ład światowy 
(str. 11-13). W numerze czeka na Was również wiele cie-
kawych recenzji, które z pewnością pomogą w wyborze 
idealnego filmu lub książki na nadchodzący czas wolny.

Miłej lektury i udanych wakacji!
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Wygranymi wyborów jest euro-
pejska chadecja, która zdobyła 

29,43 % głosów, w związku z czym 
jej kandydat, Jean-Claude Juncker, 
najprawdopodobniej zostanie nowym 
przewodniczącym Komisji Europejskiej 
(czyt. Po wyborach przed wyborem, str. 
6). Warto jednak podkreślić, że właśnie 
chadecy stracili w tych wyborach naj-
więcej – ponad 6% poparcia i ponad 50 
miejsc w PE. Z dobrego wyniku mogą 
się cieszyć europejscy socjaliści. Grupa 
Postępowego Sojuszu Socjalistów i De-
mokratów utrzymała poparcie na pozio-
mie 25% i w nowym Parlamencie straci 
tylko kilka foteli.

O miano trzeciej siły w Parlamen-
cie Europejskim powalczyć musi przy-
zwyczajona do tej pozycji liberałowie 
(ALDE). Choć stracili oni aż 16 miejsc 
w Parlamencie Europejskim, wszystko 
wskazuje na to, że pozostaną trzecią co 
do wielkości frakcją w PE. Do ALDE do-
łączyli w czerwcu przedstawiciele par-
tii z Czech, Hiszpanii i Portugalii. Dzię-

ki temu liberałom udało się zepchnąć 
wzmocnioną dobrym wynikiem wybor-
czym frakcję Europejskich Konserwa-
tystów i Reformatorów na czwartą po-
zycję. Ponieważ do Parlamentu weszło 
wiele partii dotychczas niereprezento-
wanych, trudno jednak w tym momen-
cie oceniać jak ostatecznie rozłożą się 
siły politycznych grup.

Największą zagadką pozostaje przy-
szłość pomysłu stworzenia jednej euro-
sceptycznej frakcji w PE. Czy podziele-
ni eurosceptycy będą potrafili współ-
pracować? Choć mają oni aż 108 miejsc 
w Parlamencie (dwa razy więcej man-
datów niż w ostatnich wyborach), pod-
legają nieuchronnym prawom funkcjo-
nowania brukselskiego mechanizmu. 
Czy stworzą wspólną grupę, która da 
im w Parlamencie Europejskim rzeczy-
wistą, a nie iluzoryczną, siłę?

Przewodząca francuskiemu Fron-
towi Narodowemu Marine Le Pen oraz 
szefujący holenderskiej Partii Wolności 
Geert Wilders zapewniali o chęci zawią-

zania takiego sojuszu jeszcze przed wy-
borami. W rzeczywistości brukselskiej 
może się to jednak okazać skompliko-
wane. Zgodnie z regulaminem Parla-
mentu Europejskiego grupa parlamen-
tarna może być utworzona przez 25 po-
słów pod warunkiem, że reprezentują 
oni co najmniej siedem państw człon-
kowskich UE. Choć regularnie spotyka-
jący się po wyborach przedstawiciele 
francuskiego Frontu Narodowego, wło-
skiej Ligii Północnej, austriackiej Partii 
Wolnościowej i holenderskiej Partii Wol-
ności mają razem aż 37 mandatów, re-
prezentują oni tylko cztery państwa UE. 
Dokooptowanie kolejnych partnerów 
może okazać się niewykonalne.

Marine Le Pen, która wprowadziła 
do Parlamentu Europejskiego aż 24 eu-
rodeputowanych, jest osobiście skon-
fliktowana z liderem Partii Niepodległo-
ści Zjednoczonego Królestwa, Nigelem 
Farage’em, który do PE wprowadził 
taką samą liczbę przedstawicieli z Wysp 
Brytyjskich i zapowiedział budowanie 

Wieża Babel 
eurosceptyków?

Pomiędzy 22 a 25 maja we wszystkich państwach Unii Europejskiej zostały 
przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Sukces sił eurosceptycznych 
i antyunijnych nie okazał się tak miażdżący jak przewidywały niektóre sondaże. 
Z całą pewnością to jednak pierwszy tak eurosceptyczny Parlament Europejski 
w historii. Wydaje się, że przełożenie sukcesu wyborczego na siłę w PE skutecznie 
utrudnią eurosceptykom wzajemne animozje.
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własnej grupy politycznej. Gdyby nie 
animozje liderów, koalicja tych dwóch 
wiodących eurosceptycznych sił byłaby 
możliwa. W obecnym układzie wydaje 
się wykluczona.

Koalicjanci zgromadzeni wokół Le 
Pen zapewniają, że wykluczony jest 
również alians z radykalnymi i odwo-
łującymi się do antysemityzmu partia-
mi Jobbik z Węgier, Złoty Świt z Gre-
cji, czy z reprezentowaną przez jed-
nego posła neonazistowską niemiecką 

NPD. Sceptyczni wobec wchodzenia do 
frakcji zdominowanej przez Francję są 
z kolei duńczycy z Partii Ludowej, fińska 
partia Prawdziwych Finów oraz szwedz-
cy eurodeputowani z prawicowej Partii 
Demokratów.

Skłócenie i wewnętrzne animozje 
mogą skutecznie zablokować euroscep-
tykom drogę do najwyższych stanowisk 
w PE. Choć grupy parlamentarne mogą 
powstawać nawet w trakcie kadencji 
PE, jednak te, które nie zostaną zare-

jestrowane przed pierwszym posiedze-
niem nowego Parlamentu, mają małe 
szanse na obsadzenie ważnych funkcji. 
Jeśli eurosceptycy nie znajdą porozu-
mienia teraz, zostaną pominięci w wiel-
kiej bitwie o najważniejsze stanowi-
ska. Czy będzie to wystarczający argu-
ment do mobilizacji sił i szukania zgody 
w obozie eurosceptyków?

AL

Europa po wyborach do PE musi przyjąć do świadomo-
ści nową rzeczywistość, o której dotąd tylko się szeptało. 

Pora zastanowić się jakiej integracji chcą sami Europejczycy. 
Poparcie dla sił eurosceptycznych w większości krajów było 
przejawem niechęci do dalszej integracji lub wyrazem sprzeci-
wu wobec pewnych niepopularnych działań Unii Europejskiej 
np. surowych reform antykryzysowych. W większości państw 
nie jest jednak tożsame z chęcią zlikwidowania Unii jako ta-
kiej!

Kluczowym wyzwaniem dla całego Parlamentu Europej-
skiego, a szczególnie tej części posłów, którym nie jest obo-
jętna przyszłość idei zjednoczonej Europy jest odpowiedź na 
obawy europejskich obywateli i ich sprzeciw wobec dotych-
czasowej strategii walki z kryzysem i europejskimi wyzwania-
mi. Europejskie elity muszą zastanowić się jak zmodyfikować 
unijne polityki, aby obywatele krajów członkowskich poczuli 
się uwzględnieni w budowaniu europejskiej agendy.

Choć we Francji, czy Wielkiej Brytanii (gdzie siły euro-
sceptyczne odniosły najgłośniejsze zwycięstwa), wybory oka-
zały się doskonałą okazją do wyrażenia dezaprobaty wo-

bec klasy rządzącej, ich wyników nie powinno się  ignoro-
wać w brukselskich rozmowach. Wskazywanie, iż jest to we-
wnętrzny problem Francji i Zjednoczonego Królestwa, byłoby 
dla Unii niezwykle groźnym błędem. 

Problem sprzeciwu wobec pogłębiania integracji powinien 
być jednym z kluczowych tematów nowej kadencji Parlamen-
tu Europejskiego. Należy pamiętać, że Europę czeka brytyj-
skie referendum, które zadecyduje o jej miejscu w integra-
cyjnej układance. Nie mniej istotnym tematem będzie kwe-
stia napływu imigrantów i kontroli na granicach zewnętrznych 
UE. Z tak mocnymi głosami Le Pen i Farage’a dyskusja o li-
beralizacji prawa imigracyjnego wydaje się nie do przepro-
wadzenia…

Agendę prac Parlamentu na lata 2014-2019 częściowo 
napisały nam więc wyniki wyborów, przed Unią stoi jednak 
szereg innych wyzwań: energia, praca nad nowym pakietem 
klimatycznym, palące sprawy międzynarodowe tuż u jej gra-
nic… Pozostaje mieć nadzieję, że wybraliśmy odpowiedzialną 
ekipę na trudne czasy.

AL

Zrozumieć 
wybory 
Europejczyków
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Intergrupy w Parlamencie 
Europejskim

Nieformalne zrzeszenia eurodeputo-
wanych niebędące częścią oficjalnej 
struktury Parlamentu Europejskiego. 
Integrupy stanowią dodatkowe fo-
rum współpracy uzupełniając oficjal-
ne działania grup politycznych i ko-
misji parlamentarnych. Posłów łączy 
chęć wspólnej pracy nad wybranymi 
zagadnieniami. Intergrupy są często 
traktowane jako swoiste think-tan-
ki, zespoły ekspertów dostarczające 
szczegółowych informacji i analiz. 
Wraz z nadejściem kolejnej kadencji 
PE, intergrupy są tworzone na nowo. 
Każda z nich musi uzyskać poparcie 
co najmniej trzech grup politycznych 
PE. W poprzedniej kadencji były 
23 integrupy, jedną z silniejszych była 
grupa zajmująca się ochroną zwie-
rząt. Intergrupy często są miejscami 
lobbingu.

Kurdowie
Lud pochodzenia indoeuropejskiego, 
liczący około 40 milionów ludzi (do-
kładna liczba jest trudna do określe-
nia), pozbawiony własnej państwo-
wości. Mieszka przede wszystkim 
w czterech krajach: Turcji, Iranie, 
Iraku i Syrii. Kilka milionów Kurdów 
żyje także w Europie i na Kaukazie 

oraz obszarach dawnych republik 
Związku Radzieckiego. Kurdowie 
w większości wyznają sunnickiislam, 
dosyć często spotyka się wśród nich 
także jazydów. W Iraku istnieje 
Region Kurdystanu, autonomiczna 
jednostka administracyjna, jednak 
Kurdowie wciąż domagają się po-
wstania własnego państwa. W ostat-
nich latach sytuacja Kurdów poprawi-
ła się w Syrii – paradoksalnie wojna 
domowa i obawa utraty władzy przez 
rząd Baszara al-Asada spowodowały 
ustepstwa wobec mniejszości kur-
dyjskiej (około 2,5 mln osób). Syria 
przyznała obywatelstwo 300 tys. Kur-
dów pozbawionych go przez Hafeza 
al-Asada (poprzednika obecnego pre-
zydenta). Setki kurdyjskich więźniów 
politycznych zostało ułaskawionych, 
a wojska rządowe zostały wycofane 
z prawie wszystkich obszarów gęsto 
zamieszkanych przez Kurdów.
 
Trzeci sektor 
Określenie organizacji pozarządo-
wych wywodzące się z teorii podziału 
nowoczesnego państwa na trzy głów-
ne sektory: państwowy, rynkowy 
oraz organizacji non-profit. Organiza-
cje pozarządowe działają pro publico 
bono i nie są związane instytucjonal-
nie z administracją publiczną. Czasem 

wyróżniany jest także czwarty sektor, 
który miałby reprezentować niesfor-
malizowane,  spontaniczne, oddolne 
inicjatywy obywatelskie.

Program
„Obywatele dla Demokracji”

Program grantowy finansowany 
z Funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którego celem jest 
wsparcie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i zwiększenie udzia-
łu organizacji pozarządowych w bu-
dowaniu sprawiedliwości społecznej, 
demokracji i zrównoważonego roz-
woju. Dotacje udzielane w ramach 
programu mają na celu upowszech-
nianie wartości demokratycznych 
i praw człowieka, zwiększenie udziału 
obywateli w życiu publicznym, roz-
wój działalności rzeczniczej i kontroli 
obywatelskiej, wzmocnienie kondycji 
organizacji pozarządowych i tworze-
nie warunków sprzyjających rozwo-
jowi trzeciego sektora oraz wspiera-
nie grup narażonych na wykluczenie. 
Organizacją pośredniczącą w Polsce 
jest  Fundacja im. Stefana Batorego 
w partnerstwie z Polską Fundacją 
Dzieci i Młodzieży.



Na początku czerwca 2014 roku 
Komisja Europejska przyjęła re-

komendacje dotyczące polityki gospo-
darczej poszczególnych państw człon-
kowskich. Celem tych zaleceń jest pod-
trzymanie ożywienia gospodarczego, 
zapoczątkowanego w ubiegłym roku. 
Rekomendacje powstają w oparciu 
o analizę sytuacji makroekonomicznej 
każdego państwa członkowskiego i po-
stępów poczynionych od ostatniej run-
dy zaleceń z 2013 roku.  Zawiera się 
w nich wskazówki na temat sposobów 
pobudzania wzrostu gospodarczego, 
zwiększania konkurencyjności i two-
rzenia nowych miejsc pracy w latach 
2014-2015. 

Wnioski z analizy obecnej sytuacji 
gospodarczej przez Komisję Europejską 
są bardzo optymistyczne: odnotowano 
wzrost gospodarczy, stan finansów pu-
blicznych nadal się poprawia, reformy 
w krajach w najtrudniejszej sytuacji 
przynoszą rezultaty, przewiduje się 
umiarkowany wzrost zatrudnienia od 
bieżącego roku.

W tym roku po raz pierwszy od wy-
buchu kryzysu łączny deficyt budżeto-
wy państw UE ma spaść poniżej górnej 
granicy wynoszącej 3%. Komisja Euro-
pejska przeanalizowała realizację kry-
teriów dotyczących deficytu finansów 
publicznych na poziomie 3% PKB oraz 
zadłużenia publicznego na poziomie 
60% PKB. Część państw objęta była 
procedurą nadmiernego deficytu, wła-
śnie poprzez niewywiązywanie się z wy-
mienionych kryteriów. Komisja zaleciła 
zakończenie procedury nadmiernego 
deficytu w odniesieniu do Austrii, Belgii, 
Republiki Czeskiej, Danii, Niderlandów 
i Słowacji, co zmniejszy liczbę państw 
objętych tą procedurą do jedenastu 
(z 24 w 2011 roku). Ponadto stwier-
dziła, że dwa państwa (Polska oraz 
Chorwacja), podjęły skuteczne działa-

nia w odpowiedzi na zalecenia Rady dla 
tych krajów w ramach procedury nad-
miernego deficytu  i w związku z po-
wyższym, procedura w stosunku do 
nich została zawieszona.

Zaobserwowano coraz większy 
wzrost gospodarczy. Komisja oczeku-
je, że w tym roku skurczą się jedynie 
gospodarki Cypru oraz Chorwacji, nato-
miast do 2015 roku gospodarki wszyst-
kich państw UE będą znowu rosły.

Reformy wyprowadzają państwa 
z kryzysu. Irlandia zakończyła pro-
gram pomocy finansowej w grudniu 
2013 roku, Hiszpania – w styczniu, 
a Portugalia – w maju 2014 roku. Prze-
widuje się, że Grecja wróci na ścieżkę 
wzrostu gospodarczego w 2014, nato-
miast sytuacja na Cyprze już się usta-
bilizowała. Dzięki stanowczości w prze-
prowadzaniu reform gospodarczych 
Łotwa mogła w styczniu dołączyć do 
strefy euro.

Pozytywne zmiany dostrzeżono tak-
że w sytuacji rachunków obrotów bie-
żących – następuje przywracanie rów-
nowagi makroekonomicznej. W marcu 
2014 roku po raz pierwszy od wprowa-
dzenia procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej Komi-
sja stwierdziła, że w Danii i na Malcie 
nie występują już zakłócenia równo-
wagi, a Hiszpania nie znajduje się już 
w sytuacji nadmiernego zakłócenia 
równowagi.

Sytuacja na rynku pracy poprawia 
się zwykle najwcześniej pół roku po 
poprawie PKB, dlatego przewidywany 
jest wzrost zatrudnienia i spadek bez-
robocia do 10,4 proc. do 2015 roku. 
Jednak nadal niezbędna jest kontynu-
acja reform polityk zatrudnienia. Należy 
rozszerzyć na więcej grup systemy edu-
kacji i opieki społecznej oraz zwiększyć 
efektywności tych systemów. W zale-
ceniach szczególną uwagę poświęcono 

zwalczaniu bezrobocia młodych ludzi, 
przede wszystkim poprzez wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży. Aby sprzyjać 
wzrostowi zatrudnienia Komisja zaleca, 
aby skupić się na przejściu z opodatko-
wania pracy na bardziej stałe podatki 
od nieruchomości i konsumpcji oraz po-
datki ekologiczne.

Duża uwaga poświęcona zosta-
ła Bułgarii i Rumunii, które dołączy-
ły do Unii Europejskiej w 2007 roku. 
Analiza tych dwóch państw jest już mniej 
optymistyczna. Rumunia musi zwrócić 
uwagę na reformy oświaty i zwiększe-
nie dostępu do kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Za cel musi postawić 
sobie przeciwdziałanie przedwczesne-
mu kończeniu edukacji i zwiększenie 
zatrudnienia osób starszych. Potrzebna 
są też walka z korupcją, zwiększenie 
absorpcji środków unijnych i poprawa 
skuteczności systemu sądownictwa. 
Bułgaria  zobowiązana jest do przepro-
wadzenia wielu reform: bułgarska szara 
strefa jest nadal duża, liczba osób mło-
dych i długotrwale bezrobotnych nadal 
rośnie, brakuje skutecznych środków 
do walki z niezarejestrowanymi bezro-
botnymi. Nie zaobserwowano postępu 
w wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
systemu emerytalnego i oświatowego. 
Wciąż brak także programu integracji 
Romów.

Czerwiec to czas na przedyskutowa-
nie analizy i zaleceń KE przez przywód-
ców UE  i Radę UE. Do państw człon-
kowskich należy następnie wdrożenie 
tych zaleceń przez ich uwzględnianie 
przy opracowywaniu budżetów krajo-
wych i innych odnośnych polityk na rok 
2015.

IK 

Komisja Europejska 
wzięła pod lupę 

europejskie 
gospodarki
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Choć Traktat z Lizbony wszedł
w życie w 2009 roku, oddziały-

wanie niektórych przyjętych w nim 
przepisów odroczone jest w czasie. 
Zmiany widać w sposobie wyboru no-
wego przewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej. Choć nadal to Rada wska-
zuje kandydata na to stanowisko, ma 
obowiązek kierowania się wynikami 
wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. To właśnie Parlament ostatecznie 
akceptuje kandydata na szefa Komisji 
w głosowaniu, w którym kandydat musi 
uzyskać poparcie 2/3 posłów PE.

Aby przybliżyć ten skomplikowany 
system Europejczykom, już w kampanii 
wyborczej, największe frakcje Parla-
mentu Europejskiego zdecydowały się 
wskazać swoich kandydatów na sze-
fa PE. Z założenia miało to zwiększyć 
rozpoznawalność osób ubiegających się 
o tę funkcję oraz pomóc europejskim 
wyborcom w podjęciu decyzji, którą 
partię, a zarazem którą frakcję wes-
przeć swoim głosem.

Już w kampanii przewidywano, że 
jedyne realne szanse mają kandydaci 
zgłoszeni przez dwie najsilniejsze frak-
cje PE: europejską chadecję (Europej-
ska Partia Ludowa: EPL) oraz socjali-
stów (Postępowy Sojusz Socjalistów 
i Demokratów w Parlamencie Europej-
skim: S&D). Chadecja na to stanowisko 
zgłosiła Jean-Claude’a Junckera, byłe-
go premiera Luksemburga, który 7 lat 
pełnił funkcję przewodniczącego euro-

grupy. Drugim poważnym kandydatem, 
był Martin Schultz, obecny przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego, któ-
rego na stanowisku przewodniczącego 
Komisji widzieli europejscy socjaliści.

Choć wybory jednoznacznie wygra-
li europejscy chadecy, wybór Juncke-
ra nie jest tak oczywisty jak mogłoby 
się wydawać. Grupie sceptycznej wo-
bec desygnowania go na szefa Komi-
sji przewodzi brytyjski premier David 
Cameron. Cameron podkreśla, że nie 
może zgodzić się na kandydaturę Junc-
kera, ponieważ chadek niejednokrotnie 
określał się jako zwolennik pogłębiania 
integracji. Na to nie ma zgody Wielkiej 
Brytanii. W 2017 roku w Zjednoczo-
nym Królestwie ma być przeprowadzo-
ne referendum w sprawie ew. wyjścia 
z UE. W obliczu tak ważnej decyzji jaką 
muszą podjąć Brytyjczycy i ogromne-
go sukcesu eurosceptycznej Partii Nie-
podległości Zjednoczonego Królestwa 
w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego, nominacja dla Junckera może 
być na Wyspach wodą na młyn w kam-
panii antyunijnej.

Choć nie można zaprzeczyć, że wy-
bór Junckera faktycznie może być ne-
gatywnie odebrany przez Brytyjczyków, 
wydaje się, że silny sprzeciw Camerona 
jest tylko kolejną kartą przetargową 
w bitwie o europejskie stanowiska. Po-
twierdza to propozycja, jaką w połowie 
czerwca brytyjski premier przedstawił 
swoim europejskim partnerom. Oka-

zało się, że jednak możliwa jest zgo-
da Wielkiej Brytanii na kandydaturę 
Junckera. W zamian Cameron zażądał 
jednak utworzenia systemu klastrów 
w Komisji Europejskiej (najważniejszy 
miałby przypaść Wielkiej Brytanii) oraz 
stanowiska Sekretarza Generalnego KE 
dla Brytyjczyka.  

System klastrów nie jest pomy-
słem całkiem nowym, ale jego wpro-
wadzenie z pewnością byłoby rewolu-
cją w funkcjonowaniu Komisji. Zgodnie 
z tą ideą, teki poszczególnych komisa-
rzy miałyby być tak pogrupowane, aby 
każdej grupie komisarzy KE przewodził 
„superkomisarz”, któremu podlegało-
by kilku komisarzy. W zamyśle Camero-
na, w zamian za akceptację Junckera, 
Brytyjczyk miałby zostać „superkomisa-
rzem” nad komisarzami ds. rynku we-
wnętrznego, konkurencyjności, handlu  
i energii. Trudno sobie wyobrazić, aby 
pozostali członkowie UE tak chętnie od-
dali Wielkiej Brytanii faktyczną kontrolę 
nad tymi dziedzinami.

System klastrów najprawdopodob-
niej nie zostanie przyjęty w tej kaden-
cji Komisji Europejskiej. Być może po-
wróci za 5 lat, ponieważ w 2019 roku 
w życie wejdzie kolejna zmiana wpro-
wadzona Traktatem z Lizbony. Zasadę 
„jeden kraj – jeden komisarz” zastąpi 
reguła reprezentacyjności 2/3 wszyst-
kich państw w rotacyjnym systemie 
obsadzania stanowisk. Wtedy większe 
zmiany koncepcyjne będą łatwiejsze do 
przeprowadzenia.

Choć opór Camerona cicho popie-
rają także Węgrzy, Holendrzy i Szwe-
dzi, wydaje się, że kandydatura Junc-
kera jest pewna (także dzięki niezmien-
nemu, silnemu poparciu kanclerz Mer-
kel). Plan Camerona jest więc skazany 
na porażkę. Choć przywódcy do ostat-
niej chwili będą szukali kompromisu 
– rozłam w tak ważnej sprawie może 
być przez media (szczególnie brytyj-
skie) bardzo nagłośniony – do przyjęcia 
kandydatury na przewodniczące KE wy-
starczy kwalifikowana większość w Ra-
dzie Europejskiej.   O nią Juncker nie 
musi się martwić.

Adam Leśniewicz

Po wyborach, przed wyborem

Jean-Claude Juncker podczas wieczoru wyborczego w Parlamencie Europejskim
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Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego, jedy-
nej instytucji unijnej, której członków wybieramy my, 
obywatele. Jest to świetna okazja, by przypomnieć 
sobie najważniejsze informacje o historii, zadaniach 
i sposobie funkcjonowania PE, a także dowiedzieć się, 
ile zarabiają eurodeputowani.

Parlament Europejski istnieje od 1952 r. (początkowo jako 
Wspólne Zgromadzenie). W 1958 r. przemianowany został na 
Zgromadzenie Parlamentarne, będące wspólną instytucją dla 
EWWiS, EWG i Euratomu. Od 1986 r., za sprawą Jednolitego 
Aktu Europejskiego, zwany jest właśnie Parlamentem Euro-
pejskim. Parlament Europejski ma trzy siedziby. W Strasbur-
gu odbywają się comiesięczne zwykłe sesje plenarne, w Bruk-
seli pracują wszystkie komisje parlamentarne, zaś w Luksem-
burgu znajduje się Sekretariat Generalny PE.

Jakie są zadania Europarlamentu? Przede wszystkim 
współtworzenie prawa z Radą UE, zgodnie ze zwykłą proce-
durą legislacyjną. PE posiada również prawo pośredniej ini-
cjatywy ustawodawczej. Bez zgody parlamentarzystów nie 
można przyjąć również planów budżetowych Unii. Jedną 
z najważniejszych funkcji PE jest też funkcja kontrolna, prze-
jawiająca się m.in. poprzez możliwość złożenia skargi na po-
zostałe instytucje do TSUE oraz zgłoszenia votum nieufności 
wobec Komisji Europejskiej. O istotnej roli PE świadczy rów-
nież wymóg jego zgody przy zawieraniu umów akcesyjnych 
i stowarzyszeniowych. Ponadto, obywatele i mieszkańcy Unii 
Europejskiej mają prawo składać do PE petycje.

Początkowo, skład PE stanowili delegaci z parlamentów 
krajowych państw członkowskich. Zmieniło się to w 1979 r., 
kiedy po raz pierwszy w historii Wspólnot przeprowadzono 
powszechne bezpośrednie wybory do Parlamentu Europej-
skiego. Od tamtej pory odbywają się one co 5 lat. Oznacza to, 
że tegoroczne wybory będą ósmymi z kolei. Podział manda-
tów do Parlamentu Europejskiego dokonuje się proporcjonal-
nie do liczby mieszkańców danego kraju. Jednakże, zgodnie 

z Traktatem Lizbońskim, od 2015 r. ilość eu-
rodeputowanych nie może przekroczyć 751.

Na czele Europarlamentu stoi wybiera-
ny na dwu i pół letnią kadencję Przewod-
niczący, który kieruje całością prac PE i re-
prezentujący go na zewnątrz. Kwestiami 
administracyjno-finansowymi zajmuje się 
Prezydium, natomiast za efektywne funk-
cjonowanie Parlamentu odpowiada jego 
Sekretariat. Eurodeputowani gromadzą 
się nie według przynależności państwowej 
(partyjnej), lecz zgodnie ze swoimi poglą-
dami politycznymi. Frakcji politycznych jest 
obecnie siedem: Europejska Partia Ludowa 
EPP (proeuropejscy chadecy), Postępo-
wy Sojusz Socjalistów i Demokratów S&D 
(socjaldemokraci), Porozumienie Liberałów 
i Demokratów na rzecz Europy ALDE (libe-

rałowie i centryści), Zieloni – Wolny Sojusz Europejski Gre-
ens/EFA (ekolodzy i centrolewicowcy), Europejscy Konser-
watyści i Reformatorzy ECR (prawicowcy i konserwatyści), 
Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica 
GUE/NGL (tzw. ekosocjaliści i eurokomuniści), Europa Wol-
ności i Demokracji EFD (eurosceptycy). Istnieją również po-
słowie niezrzeszeni w żadnej z frakcji. Deputowani większość 
czasu poświęcają pracy w stałych komisjach parlamentar-
nych, zajmujących się określonymi działaniami (np. Komisja 
ds. Rozwoju Regionalnego REGI albo Komisja Petycji PETI). 
Wyjątkowo powoływane są również komisje tymczasowe, np. 
o charakterze śledczym.

A na koniec trochę o tym, co wzbudza najwięcej kon-
trowersji: ile zarabiają posłowie Parlamentu Europejskiego? 
Jeszcze do niedawna była to kwestia problematyczna – pen-
sje wypłacane były przez parlamenty narodowe, co powodo-
wało spore różnice w zarobkach między deputowanymi z róż-
nych krajów. Dopiero w 2009 r. wprowadzono jednolitą pen-
sję dla wszystkich, wypłacaną bezpośrednio z budżetu UE. 
Obecnie każdy z europosłów otrzymuje wynagrodzenie będą-
ce odpowiednikiem 38,5% poborów podstawowych sędziego 
Trybunału Sprawiedliwości UE, czyli 6200 euro miesięcznie. 
Oprócz pensji, parlamentarzystom przysługują różnego ro-
dzaju dodatki i uposażenia, takie jak 300 euro za dzień pracy 
na obradach czy też służbowy rower. Może warto zastanowić 
się nad taką ścieżką kariery?

Dagmara Kowalczyk

Krótki przewodnik po Parlamencie Europejskim
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Wyspy Senkaku 
(chiń. Diaoyu) 

stanowią obszar, 
o który w rejonie Morza 
Wschodniochińskiego od 
wielu lat toczą się spory. 
Zaanaktowane przez 
Cesar- stwo Japonii w 1895 
roku, do dziś uważane są 
przez jego politycznych 
spadkobierców za 
integralną część  państwa. 
W ostatnich latach coraz 
więcej słyszy się o ryzyku 
nasilenia się konfliktu 
na skutek rosnącego 
zainteresowania lokalnych 

potęg tym niepozornym, 
bezludnym skrawkiem lądu.

O nastrojach w regionie, 
przewidywanym rozwoju wypadków, 
studiach doktoranckich i piłce nożnej 
rozmawiam z ekspertem do spraw Azji 
Wschodniej, Oskarem Pietrewiczem.

Mimo młodego wieku posiadasz 
spory dorobek naukowy i jasno 
sprecyzowane preferencje 
zawodowe. Skąd wzięło się 
u Ciebie takie zainteresowanie 
regionem Azji Wschodniej?

Oskar Pietrewicz*: Mówiąc 
całkowicie szczerze, wzięło się to ze 
zmęczenia Europą. (śmiech) Z tego 
właśnie powodu wybrałem Instytut 
Stosunków Międzynarodowych. Od 
mniej więcej drugiego roku studiów 
zacząłem dostrzegać, że na wiele 
elementarnych spraw związanych 
z pojęciami takimi jak suwerenność 
czy demokracja można patrzeć pod 
zupełnie innym kątem, co skierowało 
mnie „na wschód”. Moim obszarem 
zainteresowań jest przede wszystkim 
Półwysep Koreański, poświęcony 
mu był zarówno mój licencjat, jak 
i magisterka, a teraz doktorat.

Aktualnie jesteś w trakcie studiów 
III stopnia na WDiNP UW. Czym 
pokrótce ten etap edukacji różni 
się od wcześniejszych?

Wszystkim, choć jest to faktyczne 
przedłużenie studiów - kiedyś 
wyglądało to inaczej - a w formie 
przypomina raczej studia zaoczne. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 
co dwa tygodnie, przynajmniej tak 
mamy teraz (tj. na drugim roku, na 
pierwszym zajęcia są raz w tygodniu 
co tydzień). Znaczna część z nich 
to przedmioty ogólnowydziałowe, 
przeznaczone dla wszystkich, mimo 
że mamy podział na specjalizacje. 
Osobiście nie odpowiada mi ten 
schemat, gdyż doktoranci nie tylko 
nie mają możliwości prowadzenia 
zajęć, lecz także specjalnej okazji 
poudzielania się w obszarze swoich 
zainteresowań. W praktyce takie 
rzeczy musimy realizować na własną 
rękę.

…stąd działalność w Centrum 
Studiów Polska-Azja. Czym się 
tam właściwie zajmujesz?

Właściwie jestem od „czarnej 
roboty” (śmiech). Zajmuję się 
bieżącą działalnością instytucji, 
w tym koordynowaniem naszego 
portalu polska-azja.pl, a ponadto 
reprezentowaniem CSPA na 
zewnątrz, zarówno jeśli chodzi 
o występy w mediach, jak i udział 
w konferencjach czy szkoleniach. 

Przejdźmy teraz do tematu naszej 
prognozy, czyli groźby eskalacji 
konfliktu o Wyspy Senkaku.

Ta eskalacja w rzeczywistości ma 
miejsce już od kilku lat. Wiele wskazuje 
na to, że jedną z istotniejszych przyczyn 
jest chęć pobudzenia opinii publicznej 
w swoich krajach. Ponadto konflikt ten 
ma kilka wymiarów: bezpieczeństwa, 
rywalizacji o dominację w regionie, 
surowcowy. Spór toczy się między 
Chinami a Japonią, lecz patrząc 
w szerszym kontekście, Japończycy 
mają po swojej stronie Amerykanów.

W październiku zeszłego roku 
sekretarz obrony USA Chuck Hagel 
zapowiedział, że zobowiązania 
traktatowe wynikające z sojuszu 
amerykańsko-japońskiego obejmują 
także Wyspy Senkaku, a więc 
ewentualna chińska agresja na tym 
obszarze zostałaby zaliczona jako 
casus foederis (zdarzenie, którego 
wystąpienie zobowiązuje sojuszników 
do podjęcia wspólnej akcji odwetowej, 
przyp. red.). Gdyby faktycznie miało 
dojść do walki, z pewnością nie byłby 
to konflikt dwustronny.

Warto też zwrócić uwagę, iż zwaśnione 
strony jak dotąd posługiwały się 
w swoich działaniach metodą faktów 
dokonanych. We wrześniu 2012 roku 
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Japończycy podjęli jednostronną 
decyzję o nacjonalizacji wysp, na 
co Chińczycy odpowiedzieli falą 
manifestacji antyjapońskich na ulicach 
miast, protestami dyplomatycznymi 
i zwiększeniem obecności jednostek 
wojskowych w regionie.

Kolejnym etapem sporu było 
ustanowienie przez Pekin w grudniu 
zeszłego roku strefy identyfikacji 
obrony powietrznej obejmującej 
również Wyspy Senkaku. Jest to 
o tyle problematyczne, gdyż w tym 
rejonie stacjonują również siły 
japońskie. Porównanie potencjałów 
militarnych obu państw wcale nie 
stawia Japonii na z góry straconej 
pozycji. Swoje prawa do wysp 
rości sobie jeszcze Tajwan, który 
z jednej strony prezentuje stanowisko 
zbliżone do Chin, a z drugiej jest 
państwem nieuznawanym przez 
zdecydowaną większość społeczności 
międzynarodowej.

Jak, w świetle tych faktów, 
mógłbyś ocenić obecne relacje 
wzajemne Japonii z Chinami? 

Na pewno pogrążyły się teraz 
w kryzysie. W ich tle rozgrywają się 
rozmaite napięcia, jak choćby problem 
treści podręczników szkolnych 
odnoszących się choćby do tzw. 
masakry nankińskiej, podnoszony 
przez Chińczyków cyklicznie przy 
okazji jej rocznicy.

Pewna poprawa relacji nastąpiła 
w okresie 2006-2012, lecz dziś 
urzędujący premier Japonii Shinzo 
Abe występuje z hasłem „Japan is 
back” wyrażającym m.in. otwarty 
sprzeciw wobec chińskiej dominacji 
w regionie. W rezultacie obie strony 
są skłonne postrzegać się jako rywale 
i nie wiadomo co z tej rywalizacji 
wyniknie.

Ponieważ Korea Południowa 
również krytycznie podchodzi do 
Kraju Kwitnącej Wiśni, ChRL próbuje 
przeciągnąć ją na swoją stronę, 
prowokując do kolejnych oskarżeń 
pod adresem Tokio. Ostatni rok 
przyniósł naprawdę sporo napięć.

A więc kryzysy we wzajemnych 
relacjach są elementem 
nawracającym?

Dokładnie tak. Napędzanie spirali 
nienawiści początkowo przynosi 
obu stronom korzyści, by później 

generować naprawdę spore problemy. 
Pamiętajmy, że w całej Azji Wschodniej 
występują także inne podmioty (w tym 
cała Azja Południowo-Wschodnia), 
którym nie jest na rękę wciąganie 
regionu w konflikt. Już choćby 
dlatego przeciąganie się napięć 
nie leży w interesie dużych graczy. 
Pytanie czy w kolejnych latach 
któraś ze stron nie posunie się 
o krok za daleko. Póki co region 
skazany jest raczej na pojedyncze 
incydenty w rodzaju ostrzeliwania 
łodzi rybackich czy naruszania 
przestrzeni powietrznej lub wód 
terytorialnych.

Czy okolice Wysp Senkaku są 
bogate w surowce naturalne?

Tego tak naprawdę nie jesteśmy 
jeszcze w stanie stwierdzić. Co 
prawda w 1969 r. opublikowano 
wyniki badań Komisji Gospodarczej 
Narodów Zjednoczonych ds. Azji 
i Dalekiego Wschodu i analiz Rand 
Corporation, z których wynika, że 
podmorskie złoża ropy naftowej 
i gazu wokół spornego archipelagu 
są jednymi z najbogatszych w Azji. 
Jednak to tylko prognozy.

Ich potwierdzenie, a więc zbadanie 
i wydobycie złóż, wymagałoby 
długich, kosztownych i niezmiernie 
zaawansowanych technologicznie 
poszukiwań, do czego zwaśnione 
strony nie są skore. Dlatego 
decydujący w tym sporze pozostaje 
komponent polityczny oraz poczucie 
narodowej dumy obu stron, a nie 
kwestie surowcowe.

Wróćmy może na nasz kontynent. 
Ten wywiad na pewno przeczyta 
wiele osób zastanawiających się 
nad złożeniem dokumentów na 
studia doktoranckie. Powiedz, 
czy z twojej perspektywy warto 
jest się na nie decydować? 

Tak, ale tylko jeżeli masz wewnętrzne 
przekonanie o chęci związania 
swej przyszłości ze środowiskiem 
akademickim. Ja takie miałem 
i mam nadzieję, że może będę 
miał możliwość prowadzenia zajęć 
z mojej dziedziny w przyszłości. 
Ewentualnie studiami doktoranckimi 
mogą być jeszcze zainteresowane 
osoby, które widzą swoją przyszłość 
w ośrodkach analityczno-badawczych. 
W przeciwnym razie, w mojej opinii, 
nie warto zawracać sobie tym głowy. 

Prócz fascynacji światem 
Dalekiego Wschodu jesteś, z tego 
co wiem, zapalonym kibicem 
piłkarskim. Jaki klub dopinguje 

Oskar Pietrewicz?

Jako warszawiak, Legię! Poza tym 
Real Madryt, z którym jestem już od 
sezonu 96/97 i wspieram go na dobre 
i złe, bez względu na to czy w danym 
roku zdobywał tytuły, ale mowa tu 
o kibicowaniu przed telewizorem. 
Gdy mam ochotę wyjść na stadion, 
to oczywiście na Łazienkowską

Dziękuję bardzo za rozmowę.

* Oskar Pietrewicz - członek zespo-
łu Centrum Studiów Polska-Azja, ab-
solwent Instytutu Stosunków Między-
narodowych (specjalizacja wschod-
nioazjatycka) na WDiNP UW, obecnie 
w trakcie Humanistycznych Studiów 
Doktoranckich w zakresie nauk o po-
lityce na tym samym wydziale. Autor 
licznych publikacji poświęconych sy-
tuacji w regionie Azji Wschodniej, ze 
szczególnym uwzględnieniem Półwy-
spu Koreańskiego i Chin.

Rozmawiał: Bartłomiej Marczak
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Przez ostatni roku byliśmy bombar-
dowani coraz to nowymi doniesie-

niami na temat szpiegostwa Stanów 
Zjednoczonych. Burza rozpętała się 
w czerwcu 2013 roku, kiedy to brytyjski 
dziennik „The Guardian” opublikował 
informacje o tym, jakoby amerykań-
skie służby specjalne podsłuchiwały 
rozmowy telefoniczne 35 najważniej-
szych światowych polityków, a nawet 
zakładały podsłuchy w instytucjach 
Unii Europejskiej. Okazało się również, 
że NSA (National Security Agency) od 
2007 roku prowadzi system inwigilacji 
Internetu: PRISM, wykorzystujący dane 
dziewięciu czołowych gigantów inter-
netowych takich jak: Google, YouTube, 
Facebook, Apple, Yahoo, czy Skype. In-
formacje te wywołały lawinę oburzenia. 
Cały ten medialny szum, który najpierw 
przemienił się w społeczną dyskusję, 
a z czasem we wzajemne obrzucanie 
się błotem przez światowe media i po-
lityków, spowodowany został przez 
jednego człowieka - trzydziestoletniego 
Edwarda Snowden’a.

Poza podstawowymi danymi oso-
bowymi i informacjami z nielicznych 
wywiadów do tej pory niewiele o nim 
wiemy. Wiadomo na pewno, że praco-
wał jako technik komputerowy w firmie 
Booz Allen Hamilton, świadczącej usłu-
gi dla NSA z Hawajów. Jak bardzo zmo-
tywowany do swoich działań musiał 
być, skoro zdołał skłonić swoich kole-
gów z bazy wywiadowczej, do podania 
mu swoich loginów i haseł dostępu do 
pilnie strzeżonych danych? Tego można 
się już tylko domyślać. Prawdopodob-
nie użył podstępu. Snowden wiedział, 

że to co robi przyspo-
rzy mu wielu wrogów, 
zwłaszcza w struktu-
rach władzy, z którą 
większość obywateli 
nie chce mieć nic 
wspólnego. Wiedział 
również, że jedyną 
szansą na ujawnie-
nie tajemnicy jest 
opuszczenie teryto-
rium Stanów Zjedno-
czonych. Najlepszym 
miejscem do rozda-

wania kart wydał mu 
się Hongkong i tam właśnie się udał.

Natychmiast po rozpowszechnieniu 
się informacji o działaniach służb spe-
cjalnych w USA, Amerykańskie władze 
przyczepiły mu łatkę zdrajcy, oskarży-
ły o bezprawne ujawnienie tajnych in-
formacji i kradzież własności państwo-
wej. Wystosowały również list gończy. 
Wszak nie od dziś wiadomo, że najlep-
szą formą obrony jest atak. A było się 
przed czym bronić. 

Głosy krytyki podniosły się ze 
wszystkich zakątków globu. W szcze-
gólnie korzystnej sytuacji do spoliczko-
wania odwiecznego rywala znalazły się 
Chiny. Niejednokrotnie oskarżane przez 
Waszyngton o szpiegostwo informa-
tyczne, stały się schronieniem dla ży-
wego dowodu na to, że kraj stanowiący 
symbol walki o prawa jednostki i wol-
ność obywateli, ma na sumieniu jesz-
cze gorsze występki niż komunistycz-
ne Państwo Środka. Jednak naczelny 
whistleblower Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, nie mógł spędzić tam reszty 
życia, bo tak jak każdego, szarego oby-
watela obowiązywała go 90-cio dnio-
wa wiza. Z Hongkongu udał się do sto-
licy kolejnego „trudnego” partnera Wa-
szyngtonu, do Moskwy.

Początkowo spotkał się nie tyle 
z obojętnym, co wręcz chłodnym przy-
jęciem ze strony rosyjskich władz. Wła-
dimir Putin, po rozmowie ze Snowde-
n’em podkreślał, że Rosja nie jest jego 
miejscem docelowym, i że przebywa 
on tam tylko ze względu na anulowany 
paszport. Oświadczył, że nie ma zamia-
ru przyznania informatykowi azylu, a już 
tym bardziej podjęcia z nim współpracy. 

Sprawy zaczęły jednak przybierać inny 
obrót, gdy Moskwa odmówiła wydania 
przebywającego ciągle w strefie tran-
zytowej lotniska Szeremietiewo szpie-
ga. W tym czasie Edward Snowden 
wystosował kilka pism z prośbą o azyl, 
m.in. do Ekwadoru. Interwencja USA 
była błyskawiczna. Zagrożono, że jeżeli 
Ekwador rozpatrzy jego prośbę pozy-
tywnie, wówczas Stany Zjednoczone 
nie przedłużą umów handlowych, za-
pewniających temu państwu bezcłowy 
dostęp do amerykańskiego rynku. Jak 
łatwo się domyślić, taki obrót spraw do-
prowadził do odrzucenia przez Ekwador 
prośby o azyl. Jednak z Rosją trudniej 
było już pogrywać, a Putin otrzymał 
świetną okazję, aby okazać wyższość 
swojej pozycji na arenie politycznej. 1 
sierpnia 2013 roku, świat obiegła infor-
macja o przyznaniu Snowden’owi przez 
Rosję azylu i stało się jasne, że nastał 
kres pozornie przyjaznych stosunków 
na linii Biały Dom - Kreml. Zaledwie 
tydzień później Barack Obama odwołał 
wrześniowy szczyt USA - Rosja mający 
odbyć się w Moskwie.

Wśród wielu różnych opinii na te-
mat Edwarda Snowden’a, niepodważal-
ny zostaje fakt, iż na kilka miesięcy wy-
wrócił on scenę polityczną do góry no-
gami. Przyczynił się także do wzrostu 
świadomości społecznej dotyczącej in-
wigilacji za pośrednictwem Interne-
tu. Kluczowe pozostają jednak pytania: 
po co to zrobił? I na co liczył podejmu-
jąc swoje decyzje? Jak mówi przysło-
wie „jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze”. Wiele państw było-
by w stanie zapłacić miliony dolarów za 
tego typu informacje. Ale w takim ra-
zie dlaczego podał je do publicznej wia-
domości, wysyłając „Guardianowi”? Czy 
trzyma jakiegoś asa w rękawie? 

W jednym z wywiadów zaprze-
czył posiadaniu kontaktów z rządami 
Chin lub Rosji, powiedział też, że więk-
szość czasu poświęca teraz rozmyśla-
niom i pisaniu. Czyżby miał zamiar wy-
dać książkę i to na niej zbić fortunę? 
Tak, czy owak, myślę, że najlepiej pod-
sumowują go jego własne słowa:”Nie 
jestem ani zdrajcą ani bohaterem, je-
stem Amerykaninem”.

Paula Sawicka

Ile kosztuje prawda w XXI wieku?
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This essay main claim is that transnational actors incre-
asingly influence international politics in the complex-

interdependent world modifying the Westphalian order. I’ve 
formulated the following arguments in order to support the 
main claim. 

Firstly, this paper argues that globalization is a driving 
force which has led to the increase of transnational actors’ 
impact on the international politics. Furthermore, this essay 
considers that one of the crucial patterns of globalization is 
the economic one, therefore the focus is on transnational 
companies as one of the transnational actors. 

Secondly, this essay illustrates how those actors were 
able to modify the Westphalian order’s key concepts such as 
territoriality, sovereignty and autonomy of state what has led 
directly to the emergence of disaggregated state. In order to 
exemplify the above arguments, this paper provides the Ap-
ple case.

Increased role of transnational companies in 
global politics

For the last three decades we can observe the widening, de-
epening and speeding up of the worldwide interconnected-
ness in all areas of life. This process is called globalization 
and one of the explanations of this phenomena is economics 
(Willets, 2011). This paper takes transformationalist perspec-
tive towards globalization arguing that state sovereignty is 
still not undermined but just transformed (McGrew, Antony,  
2011).

Therefore, this research claims that in this new reality, 
international politics where states played the essential role 
has been transformed into global politics where a compre-
hensive approach towards world affairs is needed. It takes 
into account all levels of analysis from global to national and 

regional (Heywood, 2011). This comprehensive theoretical 
approach is well provided by neo-liberal concept of plural-
ism which considers that all types of actor can affect political 
outcome (Willets, 2011). Therefore, this essay, by mention-
ing that transnational actors influence international politics, 
emphasizes that this notion considers the impact of those 
actors on states whereas they can also influence the other 
aspects of global politics. 

The global politics phenomena is well clarified by the neo-
liberal concept of complex interdependence what has four 
characteristics: “increasing linkages among states and non-
state actors; a new agenda of international issues; a recogni-
tion of multiple channels for interaction among actors across 
national boundaries; the decline of the efficacy of military 
force as a tool of statecraft” (Lamy, Steven, 2011, p. 121). 
The existence of  complex interdependence is an effect of 
globalization. 

The globalization processes enabled the emergence of 
transnational actors and thereby transformation of interna-
tional politics into global politics. The term transnational ac-
tors was formulated by pluralists in order to replace non-state 
actors term (formulated by realists) which from start presup-
posed their secondary importance. This paper focuses on the 
role of transnational companies as one of many transnational 
actors which - according to my research – are increasingly 
influencing international politics.

Transnational companies (TNC’s)  are involved in trans-
national economic activities such as import and export, they 
also lobby foreign governments about trade and they have 
branches or subsidiaries outside their home country (Willets, 
2011). Due to the integrated globalized economy, the spread 
of capitalism with its requirements for new markets took 
place. The logic behind this fact is that the production costs, 
due to differences in the amount of salaries or tax rates, 
in one country are often much lower than in other country. 
Moreover, sometimes one state possess  a specific knowledge 
how to produce e.g. high-tech product. Additionally, accord-
ing to the economy of scale the production cost decreases 
when quantity of production increases. Consequently, it is 
possible to notice that globalized economy gives the advan-

tage to companies which are able to produce commodities 
on global level because it means for them higher profits. 
Therefore, globalized economy facilitates the emergence of 
big TNCs.

This essay illustrates below the comparison of the GDP of 

Transnational actors 
increasingly influence 
international politics 

and modify the 
Westphalian order

Source: IMF outlook Database, October 2013; The World’s Biggest Public companies list, Forbes, May 2013
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some states with the assets of some of the wealthiest public 
companies. 

According to the above data, Apple is wealthier than Ban-
gladesh and each mentioned in this table TNCs is richer than 
Central African Republic considered to be the poorest coun-
try in the world. Moreover, ICBC is even wealthier than Fran-
ce which is one of the biggest economies in the world. 

Therefore, the neo-liberal concept of complex interdepen-
dence allows to think that the access to the bigger financial 
resources by TNCs that many states control, enables them 
to pursue their own goals in global politics in accordance 
to their interest. Consequently, they have become important 
political actors which can increasingly influence international 
politics.

The post-Westphalian order

Transnational companies have modified the Westphalian or-
der, which was established in 1648. It has happened thro-
ugh the transformation of meanings of territoriality, auto-
nomy and sovereignty. Nevertheless, what is crucial that 
those key terms have not been undermined. Consequently, 
the Westphalian order has been transformed into the post-
Westphalian order.

Firstly, the territoriality in the Westphalian order meant 
that people lived in political communities with fixed borders 
whereas in global politics borders are still important but the 
political influences can cross them. Secondly, the autonomy 
meant that according to the principle of self-determination 
countries could determine the social, political and the eco-
nomic activity by themselves. In contrast, in the complex-
interdependent world in order to achieve some of the dome-
stic goals the cooperation on global level is needed. Thirdly, 
the sovereignty meant that within the state the government 
had entitlement to supreme and exclusive political and legal 
authority. Today it has been transformed and it is understood 
as the shared exercise of authority between national, regio-
nal and global level (McGrew, Antony,  2011). It is important 
to distinguish and clarify the following factors responsible for 
loss of sovereignty put forward by TNCs.

Firstly, the financial flows means that state has not the 
exclusive control over the currency and foreign trade anymo-
re. The appreciation of currency is possible because of spe-
culators and it does not depend on the decision of particu-
lar state. Additionally, due to the intra trade, which is a tra-
de between subsidiaries of a company, the state loses its so-
vereignty  because a firm can respond to higher tax rates by 
changing its transfer prices to reduce its tax bill. 

Secondly, the triangulation of trade is an indirect trade. It 
can be illustrated by the example of the US company which 
trades with Iranian company not directly but through inter-
mediary company in India. Thirdly, the regulatory arbitrage 
means that company when is against some governmental po-
licies, can threaten to close down the local factory. General-
ly, TNCs as a place for launching the production would cho-
ose the country with the less demanding safety and welfare 
standards and with low corporation taxes. The last factor is 
extraterritoriality what means that for instance the headqu-
arter of TNCs can be in Germany and its subsidiary in China.  

Therefore, three lines of authority can be drawn: Germany, 
China and the company. When for example the German go-
vernment decisions concerns the global activity of TNCs than 
the clash of sovereignty between those three bodies appe-
ar (Willets, 2011).

Consequently, it is possible to notice that TNCs modified 
the Westphalian order through transforming the state into 
the disaggregated state which agencies increasingly interact 
with their counterparts abroad and with TNCs in order to 
jointly manage the global affairs. 

Case study – Apple

Apple (US company) is the fifteenth biggest company in the 
world with $196 billion of assets. This is due to the fact that 
it benefits from globalized production, for instance the mi-
crochip to its iPod is provided through the outsourcing to 
Taiwan, South Korea and China. Today outsourcing is cru-
cial for companies in order to survive on the global market. 
Consequently, between 2003 and 2006, the share price of 
Apple has increased from just over $6 to over $60. Therefore, 
such globalized production occurred to be beneficial for  Ap-
ple (The World’s Biggest Public Companies List, Forbes, May 
2013; McGrew, Antony,  2011, p.19). 

What is interesting is that simultaneously to gaining the 
wealth by Apple it is possible to notice how it increased its 
expenditures on lobbying in American congress. In 1999 Ap-
ple spent $180 000 whereas in 2012 it was $2 million. The 
company hires also the outside firms such as Capitol Tax Part-
ners in order to extend its reach in Congress. Nevertheless, 
Apple was not on the top in spending money on lobbying in 
Washington in 2012. Other companies such as Google with 
$18 million expenditures leave Apple far behind. Moreover, 
Apple unlike companies such as Exxon Mobil, has not set up 
a political action fund to distribute employee contributions to 
sympathetic congresspersons.

Furthermore, there is a controversy over alleged tax avo-
idance by Apple. It is estimated that transnational American 
companies possess in total $1.5 trillion in profits offshore in 
order to avoid the 35 % corporate income tax. Apple being 
under pressure to distribute some of the $100 billion which 
it keeps overseas, have decided to borrow money at low in-
terest rates rather than transfer the cash to US and pay the 
tax. According to the opinions of lobbyists not associated 
with Apple, the minimal engagement in lobbying could be 
the reason why the Senate subcommittee drew the attention 
to Apple of ducking $9 billion in US taxes through offshore 
subsidiaries. They referenced to the case of Microsoft which 
little presence in Washington before antitrust investigators 
nearly succeeded in splitting the company up in the 1990s 
(Bostic, 2013; Hughes, 2013; Sullivan, 2013).

The Apple case raises crucial  issues from this essay. It 
shows not only how Apple could profit from the existence 
of globalized economy and thereby gain the access to huge 
financial resources but also how those resources can be used 
in order to pursue its own policies which are beneficial for 
Apple and at the same time not necessary beneficial for other 
states. Moreover, it occurred that such companies as Google 
thanks to successful lobbying can avoid a controversy over 
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alleged tax avoidance in contrast to Apple which has spent 
on lobbying not enough. 

Furthermore, even the biggest economy in the world - 
the USA, cannot exercise sovereignty over Apple. Additional-
ly, such state as India is not fully autonomous in pursuing 
its own policies because if India increased minimum wage 
for workers, than maybe Apple would engage in regulato-
ry arbitrage. Therefore, India cannot resolve such problem 
on the domestic level. Moreover, the political influences of 
Apple cross the borders reaching at least a few countries 
where production process took place. Consequently, Apple 
has transformed the notions of sovereignty, territoriality and 
autonomy.

Conclusions 

Firstly, due to the globalized economy TNCs have gained the 
access to the financial resources bigger than many states 
control. This wealth combined with lobbying results in the 
ability to pursue by TNCs their own goals in global politics 
and influencing international politics.

Secondly, TNCs have created the post-Westphalian order 
through giving new meanings to territoriality, autonomy and 
sovereignty. Nevertheless, those key terms for the Westpha-
lian order  have not been undermined but just transformed. 
TNCs have challenged sovereignty through putting forward 
the following factors: financial flows, triangulation of trade, 
regulatory arbitrage and extraterritoriality. The Apple case is 
a proof for the above arguments.

Consequently, this essay claims that transnational actors 
increasingly influence international politics in the complex-
interdependent world modifying the Westphalian order. 
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Dlaczego właśnie Magadan?

Powodów jest wiele. Oprócz tego, że 
Magadan leży na krańcu dzikiej Syberii 
(ostatnie 3 tysiące kilometrów to droga 
bez asfaltu) i prowadzi do niego bardzo 
piękny Trakt Kołymski, to chcieliśmy 
złożyć swego rodzaju hołd poległym 
tam Polakom. Zainspirowani byliśmy 
również wcześniejszymi wyprawami 
motocyklowymi i książkami o Syberii. 
O tak oczywistych rzeczach, jak chęć 
przygody chyba nie muszę wspominać. 
Sama droga jest celem…

Czym się wyróżnia Twój motocykl?

Mój motocykl to Honda Africa Twin 
XRV750, przystosowana pod wieloma 
względami do dalekich wyjazdów. 
Jest to dość prosta i niezawodna 
konstrukcja motocykla, która umożliwia 
samodzielne, proste naprawy w ciągu 
wyprawy. W porównaniu do obecnych 
motocykli „Afryka” nie jest droga jak 
na motor, ale ze względu na legendę 
jaką się stała, nawet jej wczesny rok 
produkcji nie „chroni” przed wysoką 
ceną.

Jak wyglądały przygotowania do 
podróży? Jak poradziliście sobie 
z planowaniem trasy i pakowaniem 
się?

Przygotowania były podzielone na

etapy. Po pierwsze, trzeba było 
załatwić wszystkie sprawy związane 
z wizami i ubezpieczeniem na podróż. 
Równocześnie przygotowywaliśmy 
nasze motocykle - po dokonaniu 
dokładnego przeglądu i serwisu, 
kompletowaliśmy części zamienne. 

Przy planowaniu trasy braliśmy pod 
uwagę to, aby zobaczyć sporo ciekawych 
miejsc i poukładać je tak, aby nie nabijać 
tysiąca kilometrów do jednego celu. 
Często to niełatwy kompromis. Obaj 
jesteśmy już w miarę doświadczonymi 
motocyklistami i wiedzieliśmy, co 
brać, a czego nie. Podczas pakowania 
podzieliliśmy się rzeczami, które były 
nam najpotrzebniejsze. Dlatego nie 
wzięliśmy np. dwóch kuchenek. Nie 
dublowaliśmy się. Mimo wszystko i tak 
mieliśmy trochę za dużo bagażu.

Ile kilometrów pokonaliście i jak 
długo trwała wyprawa?

Na motocyklach przejechaliśmy ok. 
23.000 km, zaś Transsibem (czyli słynną 
koleją transsyberyjską) 6.000 km. 
Pokonaliśmy całą Ukrainę, Kazachstan 
i część Mongolii, po czym wjechaliśmy 
do Rosji, aby dojechać do Magadanu. 
W drodze powrotnej przejechaliśmy 
Litwę i Łotwę. Wyjechaliśmy 1 lipca 

2012 roku, a po 74 dniach podróży, czyli 
12 września 2012 roku, położyłem się 

w MOIM łóżku.

A jak wyglądał przeciętny dzień 
z Waszej podróży? Od czego 
zaczynaliście poranek, ile czasu 
spędzaliście na motocyklach, jak 
odpoczywaliście i w jaki sposób 
radziliście sobie z noclegiem?

Przeważnie wstawaliśmy przed godziną 
dziesiątą. Śniadanie jedliśmy przed jazdą 
lub przy pierwszym możliwym postoju 
na trasie. W ciągu dnia jechaliśmy 
minimum 8 godzin. W trakcie wyprawy 
trzeba było naprawdę pamiętać 
o tym, aby posuwać się do przodu. 
Dookoła zawsze jest coś ciekawego 
do zobaczenia lub spotyka się ludzi, 
którym niełatwo odmówić gościnności. 
Czasami, gdy po prostu potrzebowaliśmy 
odpoczynku i podobała nam się okolica, 
spędzaliśmy 2 dni w tym samym miejscu. 
W Magadanie byliśmy prawie tydzień. 
Mogliśmy się tam zregenerować i przede 
wszystkim naprawić motocykle. Najmilej 
wspominam noclegi w namiocie przy 
ognisku, gdzieś pośrodku niczego.

Masz może jakieś przemyślenia 
na temat odwiedzonych miejsc? 
Które z nich zapamiętałeś jako te 
wyjątkowo piękne albo szczególnie 

Brzmi niemożliwie? A jednak! Dwaj niezwykli entuzjaści jednośladów, Marek i Paweł, na co 
dzień jeden z nich to stolarz, drugi jest zaś kierowcą ciężarówki. W lecie 2012 roku przeżyli 

wyjątkową, pełną przygód podróż. Na swoich ukochanych „Afrykach”, uzbrojeni w kaski, 
rękawiczki i ochraniacze, przejechali przez Ukrainę, Kazachstan, Mongolię i Rosję, by dotrzeć 
do odległego celu, jakim było wysunięte na południowy wschód miasto Magadan nad Morzem 
Ochockim. W drodze powrotnej mieli okazję spełnić swoje marzenia - skorzystać ze słynnej kolei 
transsyberyjskiej… Co podobało im się najbardziej? Jakich poznali ludzi? Czy długo wytrzymali 
bez prysznica? Wszystkiego dowiecie się, czytając wywiad z Markiem, dwudziestoośmioletnim 
współuczestnikiem wyprawy Moto Magadan 2012.

Motocyklem przez Syberię

14

-U
W
A
G
A
W

Y
W
IA

D
-

Zd
ję

ci
e 

w
ła

sn
e 

M
ar

ka
 C

ho
iń

sk
ie

go



dla Ciebie ważne?

W Kazachstanie duże wrażenie zrobił na 
mnie Kanion rzeki Szaryn, mający ok. 150 
km długości, a którego wysokość ścian 
dochodzi do 80 m. Ponadto przepiękne 
są również tamtejsze niekończące się 
stepy... Wyjątkowym krajem jest także 
Mongolia, gdzie ludzie wciąż prowadzą 
koczownicze życie wśród gór i stepów. 
Celem był Magadan na Syberii i tam 
czułem się chyba najlepiej. Ogrom 
syberyjskiej przestrzeni jest nie do 
opisania. Bardzo przeżyliśmy nocleg 
w gułagu, Dnieprowskim obozie pracy, 
gdzie część budynków nadal stoi wraz 
z ogrodzeniem z drutu kolczastego. 
Targały nami silne emocje, a spać 
położyliśmy się w ciszy.

Jakich ludzi spotykałeś na trasie?

Ludzie na trasie przeważnie są 
bardzo pomocni, gościnni i ciekawi 
podróżników, którzy przemierzają 
ich kraj. Spowodowane jest to między 
innymi tym, że w niektóre miejsca bardzo 
rzadko docierają motocykliści. Najmilej 
wspominam ludzi na dalekiej Syberii, 
w szczególności ludność zamieszkującą 
tereny, przez które przebiega Trakt 
Kołymski. Tam Polacy witani są bardzo 
serdecznie.

Otrzymaliśmy wszystkie rodzaje 
pomocy: pomoc techniczną, noclegi, 
paliwo, wyżywienie, możliwość 
skorzystania z bani (rosyjskiej sauny) 
czy nawet pieniądze, które po prostu 
w nas wmuszono. Na stacji benzynowej 
dostaliśmy np. ogórki. Nie mógłbym nie 
wspomnieć o wyjątkowej gościnności 
Sióstr Służebniczek z Czyty (miasto 
południowo-syberyjskie) i członków 
Kościoła Katolickiego w samym 
Magadanie.

Warto też zwrócić uwagę na to, jak bar-
dzo ludzie, nie tylko ich wygląd, ale też 
obyczaje, język i kultura, zmieniają się 
wraz z przebytymi kilometrami. To bar-
dzo ciekawe doświadczenie.

Jakie są największe wady i zalety 
podróżowania motocyklem?  Komu 
poleciłbyś ten sposób zwiedzania 
świata?

Największą wadą jest brak możliwości 
zabrania wszystkiego, co by się chciało, 
ze względu na małą pakowność motoru 
w porównaniu np. do samochodu.

Sporą niedogodnością jest też na 
pewno brak ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, gdy pada lub jest 
bardzo gorąco. Motocykl jest też 
stosunkowo niebezpieczniejszym 
środkiem transportu podczas wypadku. 
Ja jednak bardziej cenię sobie zalety 

podróżowania właśnie tym środkiem 
transportu. Daje on swego rodzaju 
wolność. Wszystko odczuwamy 
zdecydowanie intensywniej, co pozwala 
nam zrozumieć naturę, ludzi, kraj, który 
zwiedzamy. Obcuje się dużo bliżej 
z otoczeniem niż jadąc w zamkniętej 
puszce-samochodzie. Dam przykład: 
dojeżdżając do Bajkału czuje się coraz 
większy chłód, zapach lasu, a nawet 
wilgotność powietrza. Wszystko to budzi 
we mnie większą empatię i pozwala 
zrozumieć wiele rzeczy w świecie, 
który poznaję.

Przeważnie motocykl jest też szybszym 
transportem niż samochód. Dla mnie 
sama jazda jest przyjemnością, ale to 
ciężko wytłumaczyć... Komu mógłbym 
polecić ten sposób podróży? Cóż, na 
pewno nie osobie, która nie wyobraża 
sobie dnia lub dwóch bez kąpieli. Nasz 
rekord to tydzień! :)

Na pewno planujesz kolejne 
podróże. Jaki jest Twój następny 
cel?

W najbliższych planach stawiam na Azję 
Centralną, prawdopodobnie pojadę 
też do Ameryki Południowej. Ale tak 
szczerze… zakochałem się w Syberii.

Z Markiem Choińskim
rozmawiała

 Dagmara Kowalczyk
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Dzięki gościom biorącym czynny udział w wydarze-
niach z 1989 roku, pierwszy panel dyskusyjny po-

zwolił precyzyjnie zarysować historyczne tło przemian 
społeczno-gospodarczych dokonujących się wówczas 
w Polsce. Jan Krzysztof Bielecki podkreślał trudne 
początki obozu Solidarności: „W tamtych czasach 
zastanawialiśmy się jak zbudować kapitalizm 
bez kapitału. Jak zrobić z zupy rybnej akwa-
rium? Próbowaliśmy przyspieszyć na dwóch frontach 
na raz, na froncie demokracji oraz budowy kapitalizmu. 
W sytuacji kryzysowej bardzo trudno o tego, który 
weźmie na barki zarządzanie zmianami”. Wtórował mu 
Marek Borowski mówiąc: „Rozpoczął się proces in-
flacyjny i trzeba było go zatrzymać, mieliśmy dług, ko-
lejne obligacje nie były kupowane. Ograniczono wzrost 
płac, co budziło piekielny opór społeczny, zniesiono cła 
żeby konkurencja działała, podniesiono stopę procen-
tową oraz ustalono sztywny kurs dolara, co spowodo-
wało pożądany spadek inflacji, ale również bezrobocie”. 
Stwierdził jednak, że ciężko było znaleźć trzecią drogę. 
Polemikę do tych wypowiedzi podjął Krzysztof Wie-
lecki pytając „Jak Polacy mogli wybrać inną dro-
gę skoro wydawało im się, że taka nie istnieje?”. 
Postawienie takiego pytania sprowokowało rozległą 

dyskusję na temat polityki społecznej i społeczeństwa 
obywatelskiego. Zdania podzielone były także w kwe-
stii funkcjonowania mechanizmów państwowych.

Marcin Chludziński określił Polskę jako „Rzeczpo-
spolitą Niedokończoną”, uzasadniając nazwę ogromną 
ilością niedokończonych spraw i potrzebą zmian ustro-
jowych. Stwierdził również, że zatrzymaliśmy się w pół-
kroku, a niektóre przyjmowane przez sejm ustawy to 
„malowanie rdzy”. Wywołało to sprzeciw sporej części 
polityków: „Dlaczego wszyscy narzekamy np. na służ-
bę zdrowia, kiedy średnia długość życia się wydłuża? 
Ten mechanizm wymaga ciągłej poprawy, ale 
funkcjonuje” podkreślał Bielecki. W podobnym tonie 
wypowiadał się Waldemar Pawlak: „Nie zgadzam się 
z utyskiwaniem na obecną sytuację. Gdy ujawnił się 
kryzys w 2008 roku, zaskoczyliśmy wszystkich 
na świecie, zaskoczyliśmy nawet samych siebie. 
Zadziałała zarówno strona gospodarcza jak i społecz-
na, choć przyznaję, że niektóre struktury są niewydolne 
i ociężałe”.

Prelegenci podjęli również temat lustracji, w którym 
pojawiły się głosy o połowicznym sukcesie. Wszyscy 
zgodzili się co do faktu, że ustawa źle ujęła tę kwestię. 
Omawiając sukcesy i porażki ostatniego ćwierćwiecza 
nie sposób było nie wspomnieć o geostrategicznej po-
zycji naszego kraju, która w tych latach znacznie się 
umocniła. Zauważono, że Polska sama musi się posta-
rać, aby zostać reprezentantem Europy Wschodniej 
i pełnić znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, 
oraz że nie możemy w tej kwestii oglądać się na innych 
i czekać na autoryzację naszych działań, co w obliczu 
sieci powiązań politycznych i ekonomicznychna świecie 
wydaje się być trudnym zadaniem.

POLSKIE ROCZNICE. 
25 lat przemian – 15 lat w NATO – 10 lat w Unii 

Rok 2014 bez wątpienia można nazwać rokiem polskich rocznic. Stały się 
one również motywem przewodnim VIII Ogólnopolskiej KonferencjiCE 
zorganizowanej przez Samorząd CE UW, Koło Naukowe Europa Nova oraz 
Stowarzyszenie „Centrum Europa !CE” w ramach projektu Centrum Debaty 
Publicznej. Założeniem konferencji było podsumowanie rocznic przełomowych 
dla historii Polski wydarzeń, rozmowa na temat zmian jakie dokonały się od 
tamtego czasu oraz nakreślenie priorytetów na najbliższe lata. W tym celu 
4 kwietnia w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej spotkali się polscy politycy, 
dziennikarze i eksperci, którzy swoje spostrzeżenia, doświadczenie oraz wiedzę 
zamienili w dynamiczną i interesującą dyskusję. Zapraszamy do zapoznania 
się z relacją!

PANEL I: Jak korzystamy 
z wolności? 
25 lat przemian w Polsce
UCZESTNICY: Jan Krzysztof Bielecki, 
Marek Borowski, Marcin Chludziński, 
Piotr Gliński, Waldemar Pawlak, 
Krzysztof Wielecki
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Ta część konferencji przybliżyła słuchaczom, mo-
mentami wyboistą drogę wchodzenia Polski do So-

juszu Północnoatlantyckiego. Przypomniano o demon-
stracjach niezadowolenia ze strony Rosji, która nie mo-
gła pogodzić się z faktem, że NATO przyjmuje państwa 
wcześniej pozostające pod władzą ZSRR. Tego typu 
podejście przedłużało negocjacje i było z polskiego 
punktu widzenia nie do zaakceptowania. Jak zdradził 
Janusz Onyszkiewicz jednym z wielu problemów, 
z których nie zdajemy sobie sprawy była również nie-
znajomość technicznego języka angielskiego przez 
Polaków, „sprzęt można kupić w każdej chwili, 
a człowieka w kilka miesięcy się nie wykształci”.

Prelegenci podjęli również wątek misji w Afgani-
stanie. Lech Konopka rozważał sens udziału Polski 
w tym przedsięwzięciu: „Głównym zadaniem sił zbroj-
nych jest obrona własnego kraju, kwestia afgańska od-
biega od tych wymogów. Moim zdaniem udział sojuszu 
w Afganistanie to ekspedycyjne przegięcie”. Bardziej 
entuzjastyczną opinię wyraziła Edyta Żemła: „Afga-
nistan pozbawił nas kompleksów. Początki nie były ła-
twe, w pewnym momencie doszło nawet do buntu, bo 
żołnierze musieli upominać się o kamizelki kuloodpor-

ne. Ale teraz nasi żołnierze gotowi są poruszać się 
na każdym gruncie, współpracując z każdymi in-
nymi siłami zbrojnymi”.

W kontekście obecnej, napiętej sytuacji na arenie 
międzynarodowej Romuald Szeremietiew posta-
wił istotne pytanie: „Co jest ważniejsze: wolność 
Ukrainy, czy sprzedaż polskiego mięsa?” podkre-
ślając jednocześnie, że to nie kwestie militarne i prawo 
wojen stało u podstaw tworzenia Sojuszu, lecz chęć 
zagwarantowania wolności oraz obrona wartości po-
nadnarodowych. Żadne egoistyczne interesy handlowe 
nie powinny być od tego ważniejsze.

Goście wielokrotnie powtarzali jak istotnym gwa-
rantem polskiego bezpieczeństwa jest NATO. W dalszej 
części wątku ukraińskiego Szeremietiew poruszył tak-
że tę kwestię: „Zyskaliśmy niepodległość  i nie można 
tego stracić. Są różne pomysły na politykę obronną, ale 
wszyscy gramy w jednej drużynie - ta drużyna 
to Polska. Pamiętajmy, że w dołach katyńskich 
leżą nie tylko zwolennicy Piłusudskiego, ale 
również jego przeciwnicy”.

Mimo odmiennych opinii dotyczących wyzwań na 
najbliższe lata i funduszy na zbrojenia, goście byli zgod-
ni, co do pozytywnego kierunku zmian, jakie nastąpiły 
po wejściu do Sojuszu. Panel zakończył się konkluzją 
Edyty Żemły: „Polska armia jest na progu czegoś na-
prawdę wielkiego. Wchodząc do NATO wchodziliśmy ze 
sprzętem poradzieckim, żołnierzom rozpadały się buty. 
W międzyczasie udało się nam zrobić kilka dobrych 
zakupów takich jak F-16, a teraz Ministerstwo Obrony 
Narodowej w końcu stworzyło program w którym wyda 
100 miliardów złotych, aby realnie dozbroić armię. 

PANEL II: Bardziej bezpieczni? 15 
lat członkostwa w NATO

UCZESTNICY: Adam Daniel  Rotfeld, 
Lech Konopka, Romuald Szere-
mietiew, Jarosław Wołejszo,
Janusz Onyszkiewicz, Edyta Żemła
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Goście panelu: Adam Daniel Rotfeld, Romuald Szeremietiew



Panel trzeci pozwolił na dyskusj o zyskach i stra-
tach, jakie odniosła Polska po wstąpieniu do Unii 

Europejskiej. Paweł Świeboda zwrócił uwagę na nie-
uzasadnione wątpliwości towarzyszące Polakom 10 lat 
temu: „Spodziewaliśmy się tabunów Niemców, którzy 
będą masowo kupować polską ziemię. Gdzie ta troska 
jest teraz?”. Wyliczaniem korzyści zajęła się Elżbieta
Kawecka-Wyrzykowska, która przypomniała, że 
Polska jest największym beneficjentem w Unii Europej-
skiej. „Rachunek jest prosty: transfery wyniosły 92 mi-
liardów, a nasze wpłaty do budżetu 31. Gdzie znaleźli-
byśmy tak wielkie sumy na infrastrukturę i ochronę śro-
dowiska, jak nie tam?”.

Euroentuzjazm skutecznie studził europoseł Paweł 
Kowal twierdząc, że bilans jest oczywiście pozytywny, 
ale nie powinniśmy zapominać o słabych punktach na-
szego członkowstwa. „Niedługo będziemy święto-
wać 10 lat w UE, ale zastanówmy się przy tym, 
ilu młodych Polaków nie będzie z nami na po-
kładzie?”- pytał, po czym dodał: „najgorsze jest to, 
że wyjeżdżają ci najbardziej efektywni”- ucinając tym 
na chwilę argumenty pozostałych uczestników debaty.

Istotną częścią panelu był wątek wejścia Polski do 
strefy euro. Jan Vincent-Rostowski stwierdził, że 
nie wyobraża sobie, aby w obliczu agresywnej Rosji, 
Polska była poza tak istotnym elementem integracji eu-
ropejskiej, jakim jest wspólna waluta. Z kolei Elżbieta 
Kawecka-Wyrzykowska wskazywała, że społeczeństwo 
będzie zadowolone dopiero wówczas, gdy spełnimy 

wszystkie ekonomiczne warunki, niezbędne do przy-
stąpienia do strefy euro. Marek Cichocki posunął się 
o krok dalej i poddał pod wątpliwość przyszłość dalsze-
go funkcjonowania tej waluty.

Z tematu euro, rozmowa szybko przeniosła się na 
pole innowacji i funduszy strukturalnych. Prelegenci 
zgodzili się, że u źródeł małej innowacyjności leży 
nie tylko problem jej finansowania, ale również 
brak współpracy biznesu ze szkolnictwem. Padły 
stwierdzenia, że musimy jak najszybciej włączyć się do 
wyścigu, tak aby poziom naszej wynalazczości mógł 
konkurować z innymi państwami europejskimi, w prze-
ciwnym wypadku nie będziemy w stanie dłużej osiągać 
wzrostu gospodarczego, a Polska straci na atrakcyjno-
ści w oczach potencjalnych inwestorów i pracowników. 
Nie obyło się także bez planów na przyszłość: „Najważ-
niejsze zadania na najbliższe lata to zapewnienie jed-
ności, spójności i solidarności organizmu europejskie-
go. Działania te muszą być wspólne i konsekwentne, 
już teraz wiadomo, że będą wymagać od nas sporej 
cierpliwości”, prognozował były wicepremier i minister 
finansów.

W ciągu siedmiu godzin trwania konferencji, oko-
ło 250 osób z różnych stron Polski oglądających ją na 
żywo- w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, bądź on-
line- na stronie http://www.centrumdebaty.pl/, mogło 
uczestniczyć we wciągającej analizie najważniejszych 
wydarzeń ostatnich lat, połączonej z autorskimi opinia-
mi i cennymi uwagami ekspertów. Także publiczność, 
poprzez zadawanie pytań, miała możliwość czynnego 
udziału w konferencji. W trzecim panelu, część prze-
znaczona na pytania, zamieniła się nawet w dyskusję 
między publicznością a panelistami, co zacznie ożywi-
ło atmosferę w sali i pozwoliło na poruszenie wątków 
regionalnych. 

Całemu wydarzeniu przyświecał patronat 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
„25-lecie Wolności”.

Paula Sawicka

PANEL III: Jaka Polska w jakiej 

Unii? 10 lat po wielkim rozszerzeniu

GOŚCIE: 
Marek Cichocki, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, 
Paweł Kowal, Paweł Świeboda,  
Jan Vincent-Rostowski
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Część osób, szczególnie tych, które 
ukończyły studia związane z euro-

peistyką, stosunkami międzynarodo-
wymi i prawem myśli o karierze w in-
stytucjach unijnych. Większość nie ma 
jednak pojęcia jak wygląda proces re-
krutacyjny i jakie kryteria należy speł-
nić by do niego przystąpić. Postaram 
się krótko i treściwie odpowiedzieć na 
najbardziej nurtujecie pytania związa-
ne z procesem rekrutacyjnym.

W jaki sposób odbywa się proces 
rekrutacyjny ? 

Rekrutacja do pracy w instytucjach 
unijnych odbywa się za pośrednic-
twem Europejskiego Urzędu Doboru 
Kadr (European Personnel Selection 
Office - EPSO). Instytucja ta zajmuje 
się procesem przyjmowania persone-
lu zatrudnianego w instytucjach Unii 
Europejskiej.

Proces ten przede wszystkim od-
bywa się za pośrednictwem strony in-
ternetowej: eu-carrers.eu. By w nim 
uczestniczyć należy założyć indywidu-
alne konto na tej stronie. Jest to czyn-
ność jednorazowa, gdyż w przypadku 
kolejnych rekrutacji będziemy korzy-
stać z tego samego spersonalizowane-
go profilu.

Za pośrednictwem konta możemy 
otrzymać harmonogram rekrutacji, in-
formacje o wynikach oraz kolejnych 
etapach a także rozwiązywać testy. Za-
łożenie konta nie wiąże się z żadnymi 
opłatami, ale jest niezbędne do uczest-
nictwa w dalszych etapach procesu re-
krutacyjnego.

Do jakich instytucji można się 
ubiegać w ramach programu 
EPSO ?

Europejski Urząd Doboru Kadr rekru-
tuje administratorów i asystentów dla 
większości instytucji unijnych, przede 
wszystkim dla Parlamentu Europej-
skiego i Komisji Europejskiej ale rów-
nież z jego usług korzystają: Rada Unii 
Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, Europejski Trybu-
nał Obrachunkowy, Europejski Komitet 
Ekonomiczno- Społeczny, Komitet Re-
gionów, Europejski Rzecznik Praw Oby-

watelskich, Europejski Inspektor Da-
nych Osobowych. Od wejścia w życie 
Traktatu Lizbońskiego, EPSO rekrutuje 
również pracowników do Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych. Pozosta-
łe instytucje takie jak Europejski Bank 
Centralny i Europejski Bank Inwesty-
cyjny oraz agencje unijne prowadzą re-
krutacje za pomocą innych systemów, 
głównie za pośrednictwem konkursów 
C.V.

Na jakie stanowiska można się 
ubiegać w ramach rekrutacji ?

Instytucje UE zatrudniają około 40 tys. 
osób. W ramach otwartych konkursów 
są dwie kategorie stałych pracowni-
ków: administratorzy (adminstrators 
(AD)) i asystenci (assisatns (AST)).

Kategorie te również są podzielo-
ne: administratorzy od poziomu AD5 
do AD16. Poziom AD5 jest wybierany 
na podstawie otwartych konkursów. 
W przypadku wyższych poziomów rów-
nież możliwa jest rekrutacja jednak 
dodatkowo jest wymagane kilkuletnie 
doświadczenie w określonej specjaliza-
cji. Kolejne wyższe stopnie są związane 
z posiadaniem większego stażu pracy 
w danej specjalności. W przypadku 
asystentów obowiązują grupy zasze-

regowania od AST 1 do AST 11. Nowi 
pracownicy w drodze konkursów otwar-
tych zatrudniani są najczęściej w stop-
niu AST 1 lub AST 3.

Istnieją jeszcze inne kategorie pra-
cowników wybieranych na podstawie 
konkursów. Rekrutacje odbywają się na 
stanowiska: tłumaczy pisemnych, tłu-
maczy konferencyjnych, redaktorów ję-
zykowych oraz prawników lingwistów. 
Podczas procedury naboru na te stano-
wiska sprawdzane są głównie umiejęt-
ności w dziedzinie tłumaczenia pisem-
nego lub ustnego, umiejętności korek-
torskie oraz znajomość języka prawni-
czego, a także umiejętności ogólne wy-
magane w przypadku wszystkich urzęd-
ników UE.

 
Jakie wykształcenie jest potrzebne 
by móc się ubiegać o stanowisko 
w instytucjach unijnych ?

By uczestniczyć w procesie rekrutacyj-
nym nie jest niezbędne ukończenie ja-
kiegoś konkretnego kierunku studiów, 
ponieważ w konkursie otwartym spraw-
dzane są ogólne umiejętności i predys-
pozycje, nie zaś wiedza z konkretnej-
dziedziny. Co do zasady, w rekrutacji 
mogą uczestniczyć absolwenci uczelni 

Kariera w instytucjach unijnych krok po kroku
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wyższych (dyplom licencjata też jest 
uznawany za poświadczenie wykształ-
cenia wyższego). W przypadku starania 
się o stanowiska specjalistyczne jest 
potrzebne doświadczenie i ukończenie 
studiów kierunków związanych z daną 
dziedziną.

Jak wyglądają poszczególne etapy 
rekrutacji ?

Proces rekrutacyjny, co do zasady, skła-
da się z czterech etapów. Pierwszy 
z nich stanowią testy komputerowe. Te-
sty obejmują zagadnienia takie jak ro-
zumienie tekstu pisanego, operowa-
nie danym liczbowymi, myślenie abs-
trakcyjne oraz umiejętność oceny sytu-
acji. Pierwsze trzy testy mogą być wy-
konywane w języku narodowym, ostat-
ni musi odbywać się w innym języku 
oficjalnym UE. By przejść do kolejne-
go etapu rekrutacji należy z trzech te-
stów otrzymać co najmniej 90% a z te-
stu z operowania danymi liczbowymi co 
najmniej 60%.

Gdy pomyślnie przejdziemy ten 
etap rekrutacji zostajemy zaproszenie 
na  proces assessment center, które 
odbywa się w Brukseli. Koszty wyjazdu 
są w całości pokrywane przez UE. Spo-

tkania trwają dwa dni i  w ich trakcie 
są badane predyspozycje kandydatów. 
W zależności od konkursu sprawdzane 
są różne umiejętności, takie jak prak-
tyczna znajomość językowa na podsta-
wie prezentacji ustnej oraz usystematy-
zowanej rozmowy. Badane są również 
umiejętności pracy w zespole, rozwią-
zywania problemów czy potencjał lider-
ski. W przypadku rekrutacji na stano-
wisko tłumacza odbywają się dodatko-
we testy językowe a w przypadku re-
krutacji na stanowisko asystenta odby-
wają się praktyczne testy sprawdzające 
umiejętności zawodowe.

Gdy pomyślnie przejdziemy ten etap 
dostajemy się na listę laureatów, która 
jest dostępna dla wszystkich instytucji 
unijnych. W ciągu roku instytucje kon-
taktują się z osobą będą na liście laure-
atów z propozycją pracy. Wybrana in-
stytucja zaprasza kilku kandydatów na 
spotkanie rekrutacyjne i spośród nich 
wybiera przyszłego pracownika. Jeśli 
kandydat odmówi skorzystania z danej 
oferty pracy pozostaje na liście rezer-
wowej do momentu zgłoszenie się ko-
lejnej instytucji z propozycją pracy.

Jaka znajomość języków jest 

wymagana ?

Wymagana jest znajomość dwóch ję-
zyków oficjalnych UE: języka narodo-
wego oraz  angielskiego, francuskie-
go lub niemieckiego. Jednak ze wzglę-
du na dominacje angielskiego w admi-
nistracji unijnej znajomość tego języka 
będzie najbardziej potrzebna. Mimo, że 
nie jest wymagany żaden konkretny po-
ziom językowy czy certyfikat, na  roz-
mowach podczas procesu assessment 
center badane są umiejętności posługi-
wania się językiem, który będą potrzeb-
ne w przyszłej pracy. 

Jak wygląda harmonogram 
rekrutacyjny ?

Proces rekrutacji w instytucjachunijnych 
trwa właściwie cały czas, jednak 
są również stałe konkursy,  które 
odbywają się kilka razy w roku. Na 
wiosnę  mają miejsce otwarte konkursy 
na administratorów AD5, w lecie 
rekrutowani są lingwiści, tłumacze 
pisemni i konferencyjni, a w zimie 
odbywają się z kolei otwarte konkursy 
na stanowisk asystentów.

Martyna Szostek

 Skąd pomysł na pracę w polskim Przedstawicielstwie 
Komisji Europejskiej? Czy to kwestia przypadku 
czy realizacja wcześniej przemyślanych planów 
zawodowych?

Sam się dziwię, że tak dobrze poszło mi zrealizowanie planu, 
który zaświtał mi w głowie pod koniec liceum. To był 1997 rok 

i kalkulowałem wtedy, że mniej więcej, kiedy będę kończył stu-
dia, Polska może wstąpić do UE i będą potrzebni urzędnicy unijni 
z naszego kraju. Dlatego wybrałem politologię ze specjalnością 
stosunki międzynarodowe, a w czasie studiów wziąłem się za 
naukę francuskiego, obok angielskiego, który znałem już wtedy 
przyzwoicie. W czasie studiów miałem różne pomysły (np. praca 

Cykl tekstów o rynku 
pracy, procesie  
rekrutacji i wyborze 
swojej ścieżki 
zawodowej.

Zapewne każdy student europeistyki czy stosunków międzynarodowych chociaż raz rozważał 
pracę w instytucjach unijnych. Osobiście również rozpatrywałam taką możliwość i wielokrot-

nie pojawiały się w mojej głowie liczne wątpliwości oraz pytania. W związku z tym, postanowi-
łam w końcu wyjaśnić je poprzez rozmowę z kompetentną w tym temacie osobą. Zapraszam do 
lektury wywiadu z Filipem Skawińskim, Analitykiem Politycznym w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce.
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w służbach specjalnych), a na piątym roku uznałem, że chcę 
napisać doktorat i pracować na uczelni. To mi się nawet uda-
ło, ale rok takiej pracy wystarczył, bym doszedł do wniosku, 
że wolę zajmować się Unią w praktyce, niż opowiadać o niej 
studentom rzeczy, których prawdziwości nie mogłem za bar-
dzo sprawdzić. Ostatecznie pracę w Komisji Europejskiej za-
cząłem dokładnie 6 lat po skończeniu studiów, a że wypadło 
akurat na jej przedstawicielstwo w Polsce, to już był szczę-
śliwy przypadek. 

Co najbardziej ceni Pan w swojej pracy?

Pracuję dla bardzo solidnej instytucji, z którą w dużym stop-
niu się identyfikuję, to po pierwsze. W życiu zwracam uwa-
gę na to, czy to co robię jest słuszne i pożyteczne. W tej 
pracy praktycznie zawsze mogę odpowiedzieć sobie, że tak 

jest. Byłbym jednak hipokrytą, gdybym nie dodał, że Komisja 
zapewnia mi też bardzo dobre warunki materialne i komfort 
psychiczny. Mam na myśli to, że presja pojawia się wtedy, 
gdy uzasadniają to okoliczności, a nie jest elementem kultury 
organizacyjnej, jak to bywa w korporacjach. 

A może jest coś co by Pan w niej zmienił?

Nawet najfajniejsza praca, po kilku latach powszednieje. Dla 
mnie jedyną możliwością zmiany, jeśli chcę nadal pracować 
w instytucjach UE, jest przeprowadzka do Brukseli albo Luk-
semburga. Nie byłaby to katastrofa, ale odkładam ten mo-
ment. Odradzam też Komisję tym, którzy pragną szybkiej ka-
riery – tutaj to właściwie niemożliwe. Od urzędnika unijne-
go wymaga się, by bardzo solidnie zrobił to, co mu powie-
rzono, ale nie zachęca się i niespecjalnie da się wynagradzać 
tych, którzy chcą robić więcej i bardziej pomysłowo. Tego mi 
brakuje. 

Czy poleca Pan młodym osobom, dopiero wchodzącym 
na rynek pracy, podjęcie posady w instytucji unijnej?

Oceniając w szerszym kontekście, dałbym tej drodze kariery 
9 punktów na 10 możliwych i to z zastrzeżeniem, że praca, 
która miałaby 10/10, czyli nie miałaby wad, nie może w tym 
świecie istnieć. Skoro tak, to zatrudnienia w instytucjach UE 
trudno nie polecać. Natomiast, choć jest to teoretycznie moż-
liwe, nie powinni do nich trafiać „świeżo upieczeni” absol-
wenci studiów. Warto mieć porównanie jak jest gdzie indziej, 
zanim zwiążemy się z instytucjami Unii, bo w zdecydowanej 
większości przypadków, w tej pracy zostaje się aż do emery-
tury. By zachować motywację przez tyle lat, dobrze jest wie-
dzieć, że jestem tu, bo widzę sens tej pracy, a nie dlatego, 
że „tak wyszło”. 

Czy proces rekrutacji do takiej instytucji jest 
skomplikowany i wieloetapowy?
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Pamięć najskuteczniej rozwija się poprzez trening wyobraźni, 
ponieważ pierwotnym językiem mózgu jest obraz. Mózg nie 
lubi jednak nudy. Wymyślał nie tylko skojarzenia w postaci 
obrazu, ale i dźwięku, tekstury, smaku oraz zapachu.

Mnemotechniki – metody wykorzystujące wyobraźnie 
i skojarzenia do procesu zapamiętywania.

Popularne systemy pamięciowe:
• Metoda łańcuchowa – to sposób na zapamiętywanie poprzez 
tworzenie skojarzeń pomiędzy występującymi elementami, 

• Loci – metoda wspomagająca, służąca do zapamiętywania 
długich ciągów liczb oraz segregowania informacji,
 
• GSP – do każdego elementu przyporządkujemy numer 
co pozwala na zapamiętanie listy słów w danej kolejności, 

• POV – służy przede wszystkim do zapamiętywania dat 
i układu kart.

W procesie długotrwałego zapamiętywania kluczową rolę od-
grywają powtórki. Uważa się, że najlepsze efekty daje powtó-
rzenie materiału po 10 min od zakończenia nauki, potem na 
wieczór, po 24 i 48 h, po tygodniu, 2 tygodniach, następnie 
po miesiącu i dwóch i wreszcie po pół roku oraz roku.1

Magda Dawidziuk

1) Tekst inspirowany poradnikiem: B.Boral, T.Boral, Techniki 
zapamiętywania, Warszawa 2013, wyd. I.

Proces jest prosty, składa się tylko z dwóch etapów, co nie 
znaczy, że łatwo go przejść. Na początek są testy komputero-
we, które sprawdzają umiejętność rozumienia tekstów, licze-
nia i abstrakcyjnego myślenia. Zadania są raczej łatwe, ale 
uzyskanie wysokiego wyniku jest bardzo trudne ze względu 
na mocno ograniczony czas. Ten etap służy do wyeliminowa-
nia najczęściej ponad 90% kandydatów.

Do drugiego etapu trafia już tylko dwu- lub trzykrotnie 
więcej osób, niż docelowo ma być zrekrutowanych. Ten etap 
odbywa się w Brukseli i jest to tzw. assessment center, czyli 
wieloaspektowa ocena kandydata w czasie czterech zadań: 
pracy w zespole, studium przypadku (wykonanie opracowa-
nia na podstawie dokumentów), prezentacji ustnej i rozmo-
wy, w której pytania dla wszystkich są według jednego sche-
matu.

Ci, którzy wypadną najlepiej, trafiają na listę laureatów 
konkursu i czekają na konkretne propozycje pracy. Kiedy ona 
się pojawia, trzeba jeszcze dobrze wypaść na rozmowie ze 
swoim potencjalnym szefem, to jest przekonać go, że pasuje 
się na dane stanowisko. Całość od ogłoszenia konkursu do 
rozpoczęcia pracy może trwać od 15 miesięcy do 3 lat. 

Jeżeli miałby Pan z własnego doświadczenia, doradzić 
coś dla studenta europeistyki, obawiającego się 

aplikacji na stanowisko powiązane, z którąś z unijnych 
instytucji, Pana rada brzmiałaby:

To zabrzmi zarozumiale, ale trudno: jeśli się obawiasz, daj 
sobie spokój – konkurs jest na tyle trudny, że przechodzą go 
ludzie, którzy naprawdę wiedzą czego chcą i bardzo im na 
tym zależy. Jeśli zaś jesteś jednym z nich, wiedz, że masz 
naprawdę szanse.

Nie ważne czy jesteś świetnym studentem (przynajmniej 
ja takim nie byłem). Największa bariera jest w naszej gło-
wie, kto ją pokona i jest wytrwały (np. poświęci przez parę 
miesięcy godzinę dziennie, by przygotować się do testów) 
ten da radę. Ja zdałem chyba za 4 razem, a od tego czasu 
startowałem jeszcze z 5 razy, by zdać konkurs na wyższe sta-
nowisko. Dwa razy zabrakło mi ułamka punktu, więc próbuję 
dalej. W instytucjach Unii pracują normalni ludzie, a jedne, co 
faktycznie ich wyróżnia, to to, że bardzo chcieli się tu znaleźć.

Mam nadzieję, że powyższa wypowiedź ułatwi Wam pod-
jęcie decyzji o aplikowaniu do jednej z unijnych instytucji. 
Wszystkim, którzy się o to pokuszą życzę powodzenia! :)

Nie śpimy! Działamy!
Magda

Zbiór ciekawostek, porad 
oraz praktycznej wiedzy 
z dziedziny szeroko pojętego 
rozwoju osobistego. 

Temat : Pamięć
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Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
В томленьях грусти безнадежной 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты. 
 
Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты. 
 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви. 
 
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь.

Wspominam cudne czasu mgnienie
Przede mną się zjawiłaś Ty
Jak nieuchwytne przewidzenie
W czystym geniuszu piękna Twym.

W udręce żalu rozpaczliwej,
Wśród trosk gnębiących każdą myśl,
Brzmiał w duszy głos Twój barwy czułe
Śniłem o rysach miłych Twych.

Szły lata. Porywy burz powstańczych
Potargał dawnych marzeń szyk
Zatarła pamięć Twego głosu
Obraz niebiańskich rysów Twych

W głuszy, we mroku opuszczenia,
Płynęły z wolna ,moje dni
Bez mego bóstwa, bez natchnienia
Odeszło życie, miłość, łzy.

Lecz przyszło duszy przebudzenie
Znów nagle się zjawiłaś Ty
Jak nieuchwytne przebudzenie
W czystym geniuszu piękna Twym.

I serce bije upojeniem,
Zmartwychwstał dawny jego rytm.
Znów moje bóstwo znów natchnienie.
A wraz z nim miłość, życie, łzy.

Artem Czuchin

* Aleksander Puszkin - rosyjski poeta, dramaturg, uważany za 
najwybitniejszego przedstawiciela rosyjskiego romantyzmu. Zmarł 
mając zaledwie 38 lat. Adam Mickiewicz był w dobrych rela-
cjach z Aleksandrem Puszkinem, o którym pisał następująco:

Z wieczora na dżdżu stali dwaj młodzieńcy,
Pod jednym płaszczem wziąwszy się za ręce,
Jeden ów pielgrzym, przybylec z zachodu,
Nieznana carskiej ofiara przemocy
Drugi był wieszczem ruskiego narodu,
Sławny pieśniami na całej północy,
Znali się z sobą, niedługo lecz wiele
I od dni kilku już są przyjaciele.

Fragment z: Dziady cz. III Pomnik Piotra I

Урок по русскому языку (2)

В прошлый раз мы обсуждали поводы для которых можно начать обучение русскогоязыка.  В этот раз поп-
робую указать красотурусского языка через его богатый словарь слов который сложен в стихах. 

ПередВамиплод творчества Александра Пушкина, стихотворение : ,,Я помню чудное мгновенье''.

Poprzednim razem wspólnie omawialiśmy powody, dla których warto rozpocząć naukę języka rosyjskiego.
Tym razem spróbuję pokazać piękno tego języka za pomocą bogatego zasobu słów zawartego w wierszach. Ten zamiesz-
czony poniżej, pod tytułem ,,Wspominam cudne czasu mgnienie”, to jeden z licznych wierszy Aleksandra Puszkina.* 
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20 marca artystyczny świat Warsza-
wy skierował swoje oczy na dłu-

go wyczekiwaną wystawę Aleksandra 
Gierymskiego. Jest ona efektem projek-
tu „Bracia Gierymscy”, który stworzyły 
Muzeum Narodowe w Warszawie oraz 
Muzeum Narodowe w Krakowie. Stolica 
prezentuje dzieła młodszego z braci – 
Aleksandra, podczas gdy w Krakowie 
wystawiane są od 25 kwietnia obrazy 
Maksymiliana Gierymskiego.

W pierwszy weekend po otwarciu 
wystawy w stolicy, Muzeum było nie-
malże „oblężone” przez zwiedzających. 
W kolejkach należało się ustawiać nie 
tylko, aby kupić bilet i wejść na teren 
z salami muzealnymi, lecz także przed 
salą z wystawą Gierymskiego, gdzie 
znajdowało się najwięcej czekających 
osób. Takie tłumy rzadko są widywane 
w  gmachu Muzeum Narodowego.

Sale z dziełami tego wybitnego ma-
larza imponują. Przedstawiono w nich 
około 120 obrazów i szkiców olejnych. 
Do tego okazały zbiór rysunków (ok. 
70) oraz niemal 110 drzeworytów wy-
konanych na podstawie rysunków Gie-
rymskiego. Do tego dodana została cał-
kiem spora grupa fotografii z modelami 
pozującymi artyście. 

Niewątpliwie najchętniej oglądanym 
obrazem wystawy jest „Pomarańczar-
ka” znana także pod tytułem „Żydówka 
z pomarańczami”. Dzieło został skra-
dzione Polsce przez Niemców w czasie 
II wojny światowej i od tamtego czasu, 
słuch po nim zaginął. Dopiero w 2010 
roku pojawiła się nadzieja na odzyska-
nie obrazu, gdy „wypłynął” na aukcji 
w Hamburgu, gdzie miał być sprzedany  
za 4400 euro. Dzięki szybkiej interwen-

cji ministra kultury udało się sprowadzić 
„Pomarańczarkę” do domu, a więc do 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
gdzie wystawiano ją już przed wojną.

Obraz ten jest często mylony z bar-

dzo podobnym dziełem tego samego 
autora – z „Żydówką z cytrynami” także 
mylnie nazywaną „Pomarańczarka”. To 
arcydzieło wisi jednak w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach i nie miało takich 
przygód jak opisywane wyżej płótno. 

Poza wspomnianym już dziełem, 
w ramach wystawy możemy podziwiać 
także inne obrazy Gierymskiego. Do 
najbardziej znanych należą „Piaskarze”, 
„Sjesta włoska” oraz mój ulubiony – 
„W altanie”.

Największe wrażenie zrobiła na 
mnie jednak „Katedra Amalfi”, przede 
wszystkim ze względu na szczegóło-
wość i precyzję, z jaką obraz ten został 
stworzony. Zachwyciłam się (z opinii 
uczestników wystawy domyślam się, że 
nie tylko ja) „Luwrem nocą” oraz „Ope-
rą paryską”, którym malarz nadał nutę 
tajemniczości pokazując oba obiekty 
nocą, przy delikatnych światełkach po-

chodzących z nielicznych latarni. 
Sposób prezentacji dzieł nie był 

przypadkowy. Całość pokazuje jak ma-
larz dochodził do rozwiązania malar-
skich problemów trapiących jego wy-
obraźnię. Głównym motywem, na któ-
rym koncentrował się młodszy z braci 
Gierymskich był problem oddania na 
płótnie świetlnych zjawisk. Skupiał się 
on na najlepszym dostosowaniu stylu 
malarskiego i cech warsztatowych do-
obiektywnego charakteru tematu, który 
malował. 

O wyjątkowości wystawy stanowi 
fakt, iż jest ona pierwszym po 76 latach 
przerwy pokazem dzieł tego malarza. 
Co więcej, ekspozycja przedstawiona 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 
jest kompletnym zbiorem wszystkich 
jego dzieł. Część prac została przed-
stawiona szerokiej publiczności, pierw-
szy raz od końca XIX wieku. Większość 
obrazów pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Reszta 
przybyła z innych polskich muzeów (aż 
z 18!) oraz z licznych kolekcji prywat-
nych. Co ciekawe, dwie prace wypoży-
czono z instytucji zagranicznych.

Warto odwiedzić tę ekspozycję, 
szczególnie, że kupując bilet na wy-
stawę czasową (jaką jest wystawa 
prac Gierymskiego) mamy możliwość 
wejścia do innych sal muzealnych. Wy-
branie się na wystawę jest ciekawym 
sposobem na spędzenie czasu wolnego 
oraz okazją do poznania przedstawicie-
la realizmu oraz prekursora impresjoni-
zmu w malarstwie polskim. 

Prace tego artysty można oglądać 
w Muzeum Narodowym do 10 sierpnia 
2014 roku, dlatego w przypadku braku 
czasu podczas napiętego grafiku sesyj-
nego, warto wybrać się tam w ramach 
odstresowania już w wakacje.

Klaudia Szymczak

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:
centrum.redakcja@gmail.com Czekamy na Ciebie!
 
Poprzez pracę w redakcji !CEntrum oraz aktywność możesz uzyskać zaliczenie praktyk studenckich.

Gierymski 
w Muzeum
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Dawno nie było filmu, który można by określić jego wła-
snym tytułem. Filmu tak pięknego, jak spacer nocą po 

Rzymie - idąc za metaforą Goethego. Twórcą scenariusza 
i reżyserem „Wielkiego Piękna” jest Paolo Sorrentino nadzie-
ja włoskiej sztuki filmowej, któremu ostatnimi czasy udało 
się niesamowicie rozłożyć skrzydła. Ów geniusz artysty moż-
na było dostrzec już w poprzednim filmie „Wszystkie odloty 
Cheyenne’a”, który niesłusznie przeszedł bez większego echa. 
Szkoda, bo „Odloty” mają bardzo wiele wspólnego z „Pięk-
nem”, w obydwu filmach ukazano nam artystów zagubionych 
w sensie życia, poszukujących utraconej tożsamości. Reżyser 
zastosował podobne ujęcia, idealnie skomponował muzykę 
i do głównych ról zaangażował znakomitego Seanego Penna 
i Toniego Servillo.

Bohaterem filmu jest Jep Gambardella (znakomity Toni Servil-
lo), pisarz, który kilka dekad wcześniej zasłynął we Włoszech 
z wielkiego działa, lecz później nic już nie napisał odcinając 
przez lata kupony ze zdobytej sławy. Obecnie pracuje jako 
dziennikarz zajmując się wywiadami, choć bardziej jest to ja-
kiś dodatek do życia, niż jego praca w dokładnym tego słowa 
znaczeniu. Większość czasu spędza na spacerach po Rzymie 
oglądając od lat piękne widoki i relaksując się odgłosami uli-
cy, a nocną część życia spędza na wystawnych bankietach 
i głośnych imprezach. 

Rzym - Roma - jest w filmie niczym scenografia w teatrze 
zwanym życiem. Film otwiera znacząca scena, w której ni-
czym podczas goethowskich podróżach po Rzymie, jeden 
z turystów podziwiając piękną panoramę miasta dostaje na-
gle zawału i umiera. Rzym, miasto zabytków, cudów archi-
tektury, miejsce gdzie za każdym rogiem stoi rzeźba lub fresk 
genialnego artysty, a w galeriach tłoczą się dzieła wybitnych 
malarzy. Gdzie indziej szukać piękna w życiu, jeśli nie tutaj? 
Rozkoszować się sztuką, chłonąć ją, kontemplować i być. 
Miasto to ma jednak mroczną stronę, przyciąga, ale i rozleni-
wia, staje się złotą klatką dla artyzmu.

Sorrentino w swoich filmie postanowił rozprawić się jesz-
cze z jednym tematem: społeczno-kulturalno-polityczną 
sceną Włoch. I tak, podczas filmu, pojawiają się sylwetki 
różnych osób, które bez problemu można skojarzyć z waż-
nymi postaciami włoskiej sfery obyczajowej. Ujrzymy tu 
lewicujących pisarzy, kapryśne modelki, kontrowersyjne 
artystki, polityków, gangsterów i zakonników. Wszystko 
pod płaszczem aluzji wedle scenriuszowych zagrywek reży-
sera. Niekiedy jest wprost ukazane, co na ten temat myśli 
autor, a innym razem pozostawiające czytelnika w głębo-

kiej zadumie nad symbolicznym znaczeniem danych scen. 

Wracając to porównania „Wszystkich odlotów Cheyenne-
’a” i „Wielkiego Piękna”. To właśnie Piękno zdobyło Oscara. 
Film znacznie trudniejszy w odbiorze, stworzony dla bardzo 
wąskiego grona czułej i rozumnej widowni. Od artysty dla ar-
tystów – dla ludzi, którzy odczuwają w duszy życie. Wielkie 
Piękno jest epitafium dla życia. Nie życia jako kruchej jed-
nostki w świecie, a procesu, który trwa od narodzin aż do 
śmierci, tworzy nas i kreuje, daje nam siłę i talenty, napawa 
nas tchnieniem i z łatwością odbiera ostatnie nadzieje.

Czym więc jest tytułowe „Wielkie Piękno”? Aby się dowie-
dzieć, koniecznie trzeba obejrzeć ten film – to pozycja obo-
wiązkowa!

Jan Król

Wielkie Piękno

La grande bellezza (2013)

reż. Paolo Sorrentino / 

prod. Francja-Włochy 
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Mark Haddon do niedawna był dla mnie postacią komplet-
nie obcą. Kojarzyłam jego nazwisko jedynie z tytułem 

książki zaliczanej do klasyki i nic poza tym. Przy okazji czyta-
nia Dziwnego przypadku psa nocną porą, najsłynniejszego 
dzieła tego brytyjskiego pisarza, dowiedziałam się, że ma on 
na swoim koncie także około 20 tytułów przeznaczonych dla 
najmłodszych czytelników. Co więcej, Haddon ma również 
zdolności plastyczne - pracuje jako ilustrator i karykaturzy-
sta. Pomimo, iż nigdzie nie udało mi się znaleźć tej informacji, 
najprawdopodobniej jest on też autorem obrazków pojawia-
jących się w książce.

Akcja powieści rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, w mia-
steczku Swindon. Pewnej nocy ktoś z zimną krwią zabija Wel-
lingtona - psa należącego do rozwódki mieszkającej w są-
siedztwie. Zbrodnią od początku interesuje się 15-letni Chri-
stopher. Chłopak jest chory na autyzm. Bawiąc się w detek-
tywa, co razu pakuje się w kłopoty. Śledztwo jest jednak 
dla niego tylko wymówką, aby opisać swoje życie i zmaga-
nia z codziennością.

Zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać po lektu-
rze tej książki. Nigdy nie czytałam opisów fabuły ani recen-
zji, wiedziałam tylko, że z jakiegoś powodu ten tytuł jest bar-
dzo ceniony w świecie literatury. Dlatego też wraz z kolejnymi 
stronami czekały na mnie coraz to nowe zaskoczenia.

Po pierwsze, z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu by-
łam przekonana, że utwór Haddona to kryminał. I na upar-
tego można by tak powiedzieć - w fabule pojawia się bo-
wiem wątek kryminalny, co prawda z psem w roli ofiary i au-
tystycznym nastolatkiem w roli śledczego, ale rzeczywiście 
mamy do czynienia ze zbrodnią. Niemniej jednak, okazuje 
się, że w Dziwnym przypadku psa nocną porą pies i jego 
tajemnicza śmierć są najmniej istotne. Tak naprawdę liczy się 
Christopher, główny bohater wątku społeczno-obyczajowego, 
opowiadającego o życiu z autyzmem.

Podobał mi się zastosowany przez Haddona zabieg, czy-
li uczynienie chłopaka narratorem. Dzięki temu możemy ła-
twiej zrozumieć, co siedzi w głowie chorego, w jaki sposób 
postrzega otaczającą go rzeczywistość i jak reaguje na lu-
dzi i emocje. A emocji wbrew pozorom jest sporo, bo rodzi-
na Christophera przechodzi trudny okres. Chłopak stara się 
radzić sobie z problemami na swój sposób. Co z tego wynik-
nie? Nie zdradzę, ale zachęcam do przeczytania, bo lektura 
naprawdę otwiera oczy na problemy osób zmagających się 
z autyzmem.

Choć temat nie jest dla mnie nowy, bo pojawiał się już 
w kilku czytanych przeze mnie książkach, to jednak po raz ko-
lejny byłam zdziwiona charakterem tego zaburzenia. Trzeba 
przyznać autorowi, że opisał wszystko bardzo realistycznie, 
a przy tym nie zapomniał o dawce dobrego humoru, który 

sprawia, iż ta pozornie smutna historia jest lżejsza i przyjem-
niejsza w odbiorze, niż można by się spodziewać.

Akcja powieści toczy się dosyć dynamicznie - nie ma prze-
stojów, a uwaga czytelnika skupia się na jedynym wątku, czy-
li opowieści Christophera. Inni pojawiający się bohaterowie 
zostali zarysowani jedynie powierzchownie. Owszem, dowia-
dujemy się sporo o rodzicach chłopaka, ale o innych już nie-
koniecznie, zdobywamy raczej niewiele znaczącą wiedzę.

Sądzę, że autor chciał w ten sposób nadać swojej po-
wieści autentyczności, w końcu postrzeganie innych rów-
nież jest zaburzone u osób autystycznych. Tekst jest napi-
sany prostym, ale charakterystycznym językiem. Momentami 
opowieść zamienia się w strumień świadomości Christophera, 
meandruje pomiędzy dygresjami na różne tematy, ale wbrew 
pozorom zupełnie nie przeszkadza to w odbiorze treści.

Mark Haddon oddał do rąk czytelników oryginalną, specy-
ficzną pozycję, traktującą o ważnym problemie i zmuszającą 
do zadumy. Mimo, że podczas lektury dobrze się bawiłam, to 
nie raz zatrzymywałam się w jej trakcie i zastanawiałam się 
nad tym, czy rzeczywiście życie osób autystycznych jest ta-
kie, jak Christophera. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi 
w dobrej literaturze - żeby będąc rozrywką, potrafiła jednak 
trafić głębiej, zaszczepić w nas jakąś nową wrażliwość na ota-
czający nas świat. Dziwny przypadek psa nocną porą zro-
bił ze mną coś takiego. Dlatego gorąco polecam tę pozycję 
wszystkim, którzy w książkach szukają czegoś więcej. 

Paulina Zając

Niezwykły 
przypadek 

Christophera

Tytuł: Dziwny przypa-
dek psa nocną porą
Autor: Mark Haddon
Wydawnictwo: 
Świat Książki

Rok wydania: 2004
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Odpowiedź na to pytanie na pewno 
jest twierdząca, tym bardziej, że ta 

przyjaźń trwa już od ponad 600 lat. To 
właśnie na 2014 rok przypada jubile-
usz stosunków dyplomatycznych Polski 
i Turcji.

W związku z tym niezwykłym wy-
darzeniem w głowie pojawia się jedno 
podstawowe pytanie: Jaki jest stan wie-
dzy społeczeństw tych dwóch państw 
o sobie nawzajem? Po krótkiej anali-
zie, którą przeprowadziłam wśród mo-
ich znajomych, zarówno Polaków, jak 
i Turków, okazało się, że niestety ża-
den z narodów nie może pochwalić się 
szerokim wachlarzem informacji na te-
mat drugiego. 

Jednym z pierwszych skojarzeń Po-
laków na temat Turcji był kebab, któ-
ry w naszym kraju stał się niemal da-
niem narodowym. Ponadto kraj spad-
kobierców Imperium Osmańskiego oka-
zał się popularnym kierunkiem waka-
cyjnym naszym rodaków, którzy maso-
wo reprezentują nas na złocistych pla-
żach Riwiery Tureckiej. Dla pokolenia, 
które pamięta jeszcze czasy PRL, Tur-
cja to przede wszystkim „kraj swetra-
mi i dywanami płynący”, dla miłośników 
historii zaś to wciąż wielki przegrany bi-
twy pod Wiedniem, która miała miejsce 
w XVII wieku. Z powyższych spostrze-
żeń wynika, iż przeciętny Polak nie jest 
zainteresowany ojczyzną Turków i trak-
tuje to miejsce raczej jako dobrą i co 
ważne tanią możliwość spędzenia urlo-
pu w promieniach słońca. 

Jeżeli chodzi o społeczeństwo turec-
kie to również niestety nie ma się czym 
chwalić, gdyż jego wiedza na temat 
Polski jest niewielka, a wręcz znikoma. 
Jesteśmy kojarzeni głównie z tym, że 
Polki to jedne z najpiękniejszych kobiet 
na świecie, które często ulegają amo-
rom przystojnych czarnookich Turków. 
Poza tym tylko niektórzy z responden-
tów wymienili naszych piłkarzy m.in. 
Roberta Lewandowskiego czy Kubę 
Błaszczykowskiego. Co ciekawe, żaden 
z ankietowanych nie wspomniał o pol-
skich alkoholach, a co dopiero o Ada-
mie Mickiewiczu, mimo iż jego muzeum 
znajduje się w centrum Stambułu. Owe 

badania skłoniły mnie do refleksji na te-
mat kontaktów polsko-tureckich i obec-
nego braku wzajemnego zainteresowa-
nia. Owocem tych rozważań jest poniż-
szy krótki historyczny zarys stosunków 
Polski i Turcji, w którym pojawiają się 
zarówno elementy społeczne, politycz-
ne oraz kulturowe. 

Polsko-tureckie relacje w pigułce

Początek kontaktów polsko-tureckich 
przypada na rok 1414 i wiąże się z mi-
sją dwóch szlachciców, rycerza Jaku-
ba Skarbka z Góry i Grzegorza Ormiani-
na, wysłanych przez króla Władysława 
Jagiełłę do tureckiego cesarza. Owo 
posłanie miało charakter mediacji i wią-
zało się z próbą wprowadzenia 6-let-
niego rozejmu na prośbę króla Węgier 
Zygmunta Luksemburczyka. Polacy 
okazali się wspaniałymi negocjatorami 
i misja zakończyła się sukcesem.

Właśnie to wydarzenie okazało się 
kamieniem milowym w naszych sto-
sunkach z Turcją i znacząco wpłynęło 
na dalsze losy przyjaźni tych dwóch 
państw. Co ciekawe po tym chwaleb-
nym początku wzajemne kontakty nie 
były rozwinięte, a wpływ na to miała 
niechlubna bitwa pod Warną w 1444 
roku, w której śmierć poniósł nasz król 
Władysław III Warneńczyk. Jednak pod 
koniec XV wieku sytuacja uległa popra-
wie i doszło do podpisania pierwszego 
traktatu tzw. listu przymiernego między 

królem Kazimierzem Jagiellończykiem 
reprezentującym Polskę, a stroną tu-
recką sułtanem Bajezidem II.

Ów dokument potwierdzał m.in. za-
warcie dwuletniego rozejmu między 
zwaśnionymi stronami oraz umożliwiał 
handel polskim kupcom na ziemiach 
tureckich, co było niezwykłym novum 
w stosunkach dwóch sygnatariuszy. Na 
kolejny krok ku przyjaźni polsko-turec-
kiej nie trzeba było długo czekać, gdyż 
już w 1533 roku Rzeczpospolita (kraj 
chrześcijański) jako pierwsza w Europie 
nowożytnej zawarła trwały pokój z Im-
perium Osmańskim (kraj muzułmań-
ski). Ten akt polityczny spowodował, że 
od końca XV wieku stosunki dyploma-
tyczne Polski i Imperium Osmańskiego 
nabrały stałego charakteru.

Mimo tego optymistycznego bie-
gu wydarzeń w kolejnych wiekach 
nad przyjaźnią Polaków i Turków za-
wisły czarne chmury. Apogeum tych 
nieszczęść była bitwa pod Wiedniem 
w 1683 roku, gdzie Polacy wraz ze 
wsparciem sojuszników pokonali armię 
turecką dowodzoną przez wezyra Kara 
Mustafę. Ów sukces został przypieczę-
towany pokojem w Karłowicach w 1699 
roku, który zakończył okres strać i na-
pięć między Rzeczpospolitą należącą 
do państw Ligi Świętej a Imperium. 
Niestety już w XVIII wieku okazało 
się, że odsiecz wiedeńska była jednym 
z ostatnich sukcesów Polski. W okresie 
od 1772-1795 doszło do trzech rozbio-

Polak i Turek dwa bratanki?
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rów polskiego terytorium. Polska ofi-
cjalnie zniknęła z mapy Europy na 123 
lata. Oczywiście Turcja jako potencjal-
ny sojusznik nigdy nie uznała rozbiorów 
Rzeczpospolitej, czego dowodem było 
zostawianie pustego krzesła dla posła 
z Lechistanu (dawna turecka nazwa 
Polski) podczas spotkań dyplomatów 
z tureckim sułtanem.

W XIX wieku Turcja stała się do-
mem dla wielu naszych rodaków m.in. 
gen. Józefa Bema (tur. Murad Paşa), 
gen. Mariana Langiewicza (tur. Langie 
Bey) czy Feliksa Breańskiego (tur. Şahin 
Paşa). Turcy z chęcią udzielali Polakom 
azylu, ponieważ konsekwentnie od kil-
ku pokoleń prowadzili politykę antyro-
syjską. Skutkiem napływu Polaków nad 
Bosfor było powstanie w 1842 r. wsi 
o nazwie Adampol (tur. Polonezköy) od 
imienia jej założyciela ks. Adama Czar-
toryskiego. Osada stała się symbolem 
obecności naszych rodaków w Turcji, 
co ciekawe istnieje ona po dziś dzień 
i wciąż jest zamieszkiwana przez po-
tomków Polaków.

W tym miejscu warto również wspo-
mnieć o Polakach, którzy zrobili karierę, 
głównie wojskową, w Turcji. To przede 
wszystkim Konstanty Borzęcki, który po 
zmianie religii na islam przyjął imię Mu-
stafa Celaleddin Paşa oraz lekarz szpita-
la wojskowego w Konstantynopolu Win-
centy Hilary Nowicki (tur. Ali Bey).

XX wiek okazał się przełomowy za-
równo dla Polski, jak i dla Turcji.

W 1918 roku społeczeństwo polskie 
wreszcie odzyskało długo oczekiwaną 
niepodległość, w 1923 roku zaś doszło 
do powstania Republiki Tureckiej, któ-
rej pierwszym prezydentem został tu-
recki bohater narodowy - Mustafa Ke-
mal Atatürk. Oba świeżo odbudowa-
ne państwa w 1923 roku zawarły Trak-
tat Przyjaźni, który wciąż obowiązuje, 
mimo iż w 1993 roku został zawarty ko-
lejny „przyjacielski” dokument - Układ 
o przyjaźni i współpracy między Rzecz-
pospolitą Polską a Republiką Turecką. 
Dobre stosunki między Polską a Turcją 
nie zostały poważnie zachwiane pod-
czas dwóch wojen światowych. 

Obecnie Polska pełni funkcję nieofi-
cjalnego rzecznika Turcji w Unii Euro-
pejskiej. Ponadto na przestrzeni ostat-
nich kilku lat oba prezentowane pań-
stwa podpisały wiele umów, konwencji 
oraz porozumień. Z roku na rok współ-
praca między Polską, a Turcją wzrasta, 
szczególnie w sektorze handlu i wza-
jemnych inwestycji gospodarczych, któ-
rym sprzyja założona w 2007 roku Pol-
sko-Turecka Izba Gospodarcza. Po-
nadto oba kraje mogą pochwalić się 
ogromnym udziałem w wymianie stu-
dentów w ramach różnych stypendiów 
wchodzących w skład programu Era-
smus Plus.

Dzięki jubileuszowi 600-lecia sto-
sunków polsko-tureckich powstało wie-
le wspaniałych inicjatyw, które pre-
zentują wspólne dokonania kulturalne. 
Mało, który z Polaków i Turków zdaje 
sobie sprawę, iż w języku polskim ist-
nieje wiele turcyzmów m.in. bazar (tur. 
bazaar), borsuk (tur. porsuk) czy arbuz 
(tur. karpuz).

Przyjaźń polsko-turecka to niezwy-
kły przykład w światowej dyplomacji, 
który powinien stanowić wzór dla in-
nych państw. Mam nadzieję, że ten nie-
powtarzalny jubileusz będzie motywa-
cją do zapoznania się z historią wspól-
nych stosunków bilateralnych, dzięki 
licznym wystawom czy konferencjom 
naukowym, które odbywają się zarów-
no w Polsce, jak i w Turcji. Wierzę, że 
oba narody, które ponad 600 lat temu 
postanowiły połączyć swoje drogi wciąż 
będą chętnie podtrzymywać wzajemne 
relacje, a Polak i Turek będą mogli być 
uważani za swych bratanków. Zatem na 
sam koniec życzę Polsce i Turcji kolej-
nych stu owocnych lat wspólnych suk-
cesów1!

Paulina Puchalska

1) Informacje historyczne zawarte w artykule 
zostały oparte na wiedzy autorki oraz dwóch pu-
blikacjach: 600 lat kontaktów polsko-tureckich 
1414-2014, Rdzanek I. (red.), Warszawa 2014 
oraz kwartalnik Herito nr 14, J. Purchla (red.), 
Kraków 2014.
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W Sandomierzu dużo padało, nie 
było majowo. Miłośnicy grillowa-

nia przy piwie nie znaleźliby tam dla 
siebie niczego. Często było szaro, tro-
chę smutno, a nawet kiedy wychodziło 
słońce, zimny wiatr sprawiał, że przy-
pominało tylko ładne zwieńczenie ob-
serwowanego obrazka. A jednak gdzieś 
w tym ospałym, nostalgicznym klima-
cie, małe miasteczko tętniło życiem. 
Festiwal Filmów NieZwykłych cza-
rował.

Swoją wyjątkowość wydarzenie to 
zawdzięcza kameralności oraz brakowi 
pośpiechu. Uczestnicy nie przeglądają 
gorączkowo progra-
mów i nie biegają z kina 
do kina, by przypadkiem nie przegapić 
ważnej premiery, a niespiesznym krokiem 
przechadzają się po rynku, ciesząc się 
klimatem miejsca i towarzystwem zna-
jomych. Charakterystyczny dla wielkich 
festiwali przepych zastępuje wzajemna 
uprzejmość oraz ożywcza bezpośred-
niość w relacjach między gwiazdami, 
gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

Podczas wyjazdowego seminarium 
dane nam było nie tylko obejrzeć ze-
staw starannie wyselekcjonowanych ty-
tułów, lecz także uczestniczyć w rozmo-
wach i warsztatach, najczęściej zreali-
zowanych właśnie z myślą o nas – stu-
dentach, którzy swoją majówkę posta-
nowili spędzić w kinie. Naszymi prze-
wodnikami po festiwalowych propozy-
cjach byli wybitni przedstawiciele śro-
dowiska filmowego: reżyserzy, aktorzy, 
operatorzy, producenci oraz krytycy. 

Tegoroczna edycja festiwalu po-
święcona była Feliksowi Falkowi, który 
podczas uroczystego zakończenia im-
prezy, przy egzotycznych dźwiękach 
koncertu na dwie marimby w wykona-
niu Axoum Duo, odebrał odznaczenie 
dla Reżysera NieZwykłego: Sandomier-
ską Koronę. Zanim to się jednak stało, 
mogliśmy zagłębić się w twórczość re-
żysera: nie tylko zobaczyć jego filmy, 
lecz także zapoznać się z elementami 
dorobku teatralnego oraz inną działal-
nością artystyczną – w Sandomierzu 
odbył się między innymi wernisaż wy-
stawy obrazów Feliksa Falka. Szczegól-
ną uwagę zwraca ich surrealistyczna 

koncepcja. Tonacja kolorystyczna jest 
dwubiegunowa – a artysta mistrzow-
sko panuje nad połączeniem barw  
i faktury obrazu, oferując zestawienia 
jasno-ciemnych fragmentów ciał, któ-
re wręcz wychodzą z płótna. – opisu-
je swoje przeżycia estetyczne Joanna 
Gilewska. Z kolei Recz o banalności 
miłości (zrealizowana w Teatrze Te-
lewizji) nastroiła nas refleksyjnie: Czy 
miłość, która wbrew tytułowi spekta-
klu nie jest przez Falka przedstawiona 
jako prosta relacja łącząca dwie oso-
by, lecz skomplikowany system licz-
nych zależności i powiązań, nie pod-
dających się jasnym definicjom i ści-
słym kategoryzacjom […] jest jedynym 
problemem poruszanym w Rzeczy 
o banalności miłości? – zastanawia 
się Robert Zybrant. Po chwili dodaje: 
W spektaklu nieustannie pobrzmie-
wa echo najbardziej kontrowersyjnej 
książki Arendt, czyli wspomnianego 
już Eichmanna w Jerozolimie; echo 
pojęcia banalności zła, stanowiącego 
podjętą przez filozofkę próbę zracjo-
nalizowania nazistowskiego irracjonali-
zmu, ustrukturyzowania chaosu drugiej 
wojny światowej. Oglądaliśmy też naj-
bardziej znane filmy reżysera: Wodzi-

reja oraz Był jazz. Oba tytuły świetnie 
opisują rzeczywistość PRL-u, rzeczywi-
stość, której nigdy nie dane było nam 
poznać. Dzięki nim poczuliśmy realia,  
w jakich dorastali nasi rodzice. Film 
dobrze oddaje klimat czasów stali-
nowskich (zasługa scenografii au-
torstwa Teresy Smus-Barskiej), kie-
dy muzyka była więcej niż melodią.  
Kiedy była buntem. – pisze Julia Kwa-
śniewska o Był jazz.

Ale twórczy dorobek Feliksa Falka to 
nie wszystko – w repertuarze pojawiło 
się mnóstwo głośnych produkcji zarów-
no kinematografii polskiej, jak i świato-
wej: Ida, Chce się żyć, Kamienie na 
szaniec, Frances Ha, Żywie Bieła-
ruś czy Wielkie Piękno. Bardzo za-
interesowały nas również dokumenty: 
zarówno Obietnica dzieciństwa, jak 
i Joanna były szeroko dyskutowane 
nie tylko podczas rozmów z twórcami, 
lecz także w kameralnych rozmowach 
między nami, prowadzonych nad kawą 
czy piwem. Katarzyna Desput dzieli 
się swoimi odczuciami po seansie Jo-
anny: Dokument przedstawia czystą, 
wspaniałą miłość, więź między trójką 
ludzi, spośród których jedna ma „termin 
ważności”. […] pierwszy raz od wielu 

Poza kadrem: majówkowo, filmowo, NieZwykle!

Z Sandomierza do Tokarni została na żądanie studentów uprowadzona Pani Ewa Sobolewska!
W  spichlerzu z Rogowa  poprowadziła na bis warsztaty z animacji.
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lat w kinie płakałam – nie z powodu 
śmierci, którą każdy widz przeczuwał 
od samego początku, a z powodu ob-
serwacji przeżytego pięknie samego 
końca, wzruszającego życia. Julia Łu-
kasiak dodaje: W czasie dyskusji z re-
żyserką szybko okazało się, że ten film  
to historia nie jednej, ale dwóch kobiet, 
które połączył film. Równie żywiołowy 
odzew wywołał drugi z obejrzanych 
przez nas dokumentów, Obietnica 
dzieciństwa. To wciągający, dobrze 
nakręcony dokument mówiący głosem 
swoich bohaterów. Świadomie fawo-
ryzując jedną stronę, adoptowane ro-
dzeństwo, film nie traci na obiektywi-
zmie - paradoksalnie właśnie dlatego, 
że twórcy nie silą się na neutralność, 
ale konstruują szczerą wypowiedź od-
autorską – pisze Ewa Zielińska. A wła-
śnie na tym, według jednego z autorów 
filmu, polega dobry dokument. – dopo-
wiada Monika Supińska.

Wśród filmów fabularnych najwięcej 
kinofilskich sporów wzbudziły Kamienie 
na szaniec Roberta Glińskiego oraz 
długa rozmowa z reżyserem, która mia-
ła miejsce bezpośrednio po seansie. 
Jedni zarzucali twórcy redukcję Alka, 
głównego bohatera, do roli postaci 
epizodycznej, drudzy – raczej „twórczą 
wariację” na temat książki, aniżeli jej 
ekranizację, jeszcze inni zachwycali się 
natomiast dynamiką obrazu i przywró-
ceniem Kolumbów w poczet bohaterów 
młodego pokolenia. Magdalena Fajfer 
uzasadnia to ostatnie stanowisko: Film 
pełen jest mocnych i energetycznych 
scen, momentami niezwykle brutal-
nych, które ukazują dumnych młodych 
warszawiaków z uśmiechem na ustach 
walczących z okupantem. Stanowi 
przykład znakomitej sztuki operator-
skiej: energiczne ruchy kamerą i efekty 
specjalne sprawiły, że widz, oglądając 
film, czuje się jakby był pomiędzy boha-
terami, w samym sercu akcji. 

Wśród głośnych filmów zza grani-
cy naszą sympatię wzbudziła przede 
wszystkim Frances Ha (czyżbyśmy 
identyfikowali się z główną bohaterką?). 
Barbara Łukaszewicz pisze: Frances za-
miast roztrząsać swoje problemy woli 
iść naprzód. Takie działanie wyzwala 
pokłady optymizmu i nadziei, których 
bohaterka nie traci nawet, gdy los po raz 

kolejny rzuca kłody pod nogi. Najwięcej 
dyskusji i sporów wzbudziło Wielkie 
piękno, tegoroczny laureat Oscara 
dla najlepszego filmu nieanglojęzycz-
nego. Film Sorrentino nie jest ciekawy 
sam w sobie, a jedynie ze względu na 
to, jakie emocje budzi wśród niektó-
rych widzów. Staje się tym samym pa-
pierkiem lakmusowym, dzięki któremu 
możemy zbadać stopień zblazowania 
współczesnych elit.[…]Powszechnie 
chwalona forma dzieła rzeczywiście 
imponuje, jednak zderzona z zerową 
treścią staje się po prostu kiczowa-
ta.[…] Pozostało jedynie bla bla bla. 
Wielkie bla bla bla. – podsumowuje 
seans Mariusz Koryciński. Zaś Patrycja 
Calińska ripostuje: Wizualna maestria 

Sorrentino doskonale odzwierciedla 
błyskotliwą retorykę, którą posługuje 
się główny bohater. Jep, niczym współ-
czesny Sokrates (w przeciwieństwie  
do filozofa, wyposażony we wszystkie 
zbytki tego świata), bywa na ucztach 
i zabawach, obnażając ludzką głupo-
tę i hipokryzję. […] Piekielnie ciekawy 
jest również sposób zaprezentowa-
nia katalogu postaci, bogatego jak 
w La dolce vita Federico Felliniego. 
Do głosu dochodzi heglowska dialektyka, 
a z dwóch przeciwstawnych życiowych 
postaw wyłania się ich synteza – może 
najbliższa prawdzie, ale czy satysfak-
cjonująca dla współczesnego człowie-

ka? – ripostuje Patrycja Calińska.
Jako warszawiacy musieliśmy po-

chylić się też nad Stacją Warsza-
wa – kolażową wizją współczesnej sto-
licy, zrealizowaną przez pięciu mło-
dych reżyserów. Miło i trochę strasz-
nie było zobaczyć swoje obserwacje 
i wyobrażenia opowiedziane przez ko-
goś innego. Warszawa zawsze wy-
dawała mi się zagubiona w pośpie-
chu, w ogromie ludzi, pełna wrażeń,  
a jednocześnie do bólu samot-
na i rozżalona. Smutna, płaczą-
ca i tętniąca życiem, zupełnie  
jak Sandomierz w tamtych dniach – 
mówi Jędrzej Demianiuk.

NieZwykle ciekawym wydarzeniem 
i okazją do dyskusji o naszej historii 

było spotkanie ze scenarzystą Wałę-
sy. Człowieka z nadziei. Bezpreten-
sjonalną atmosferę spotkania dosko-
nale oddaje anegdota z relacji Klaudii 
Kapały: Głowacki spojrzał na mnie 
swymi piwnymi oczami i zapytał, co 
chciałabym żeby napisał w dedykacji, 
moje imię? Odpowiedziałam, że nie. 
Chciałabym, żeby napisał coś dla lu-
dzi, którzy walczą o swoje szczęście. 
Napisał. Spojrzał na mnie jeszcze raz 
i powiedział „W życiu nie napisałem 
czegoś tak patetycznego, ale dla Pani 
wszystko.”

Klimat Festiwalu buduje niesamowita 
sceneria, ale też brak granic między 
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widzem a gośćmi, których od zwykłych 
śmiertelników nie odgradza czerwony 
dywan – pisze Paweł Jaskulski. Nasze 
spotkania zarówno z filmowymi teo-
retykami – Łukaszem Maciejewskim, 
znanym i cenionym krytykiem, jak 
i praktykami – operatorem Piotrem 
Wojtowiczem, miały właśnie taki ka-
meralny, rodzinny charakter. Pierw-
szy z nich opowiadał nam o pracy  
i odpowiedzialności krytyki filmo-
wej, próbując udowodnić nam, że 
to wciąż zawód społecznego za-
ufania, niezbędny do wykształce-
nia zarówno świadomej widowni,  
jak i dojrzałej kinematografii; drugi na-
tomiast odsłaniał fascynujące kulisy za-
wodu operatora obrazu oraz uświada-
miał znaczenie zdjęć przy konstruowa-
niu filmowej opowieści. 

NieZwykłym zwieńczeniem naszych 
festiwalowych aktywności były dwa 
spotkania-warsztaty z Szymonem Ku-
śmiderem, aktorem Teatru Polskiego 
w Warszawie. Stały się one wyjątkową 
okazją do poznania techniki comme-
dii dell’arte oraz do wspólnej integracji  
i zabawy. W maskach na twarzy i raj-
stopach na głowie ćwiczyliśmy koncen-
trację i słuch. Dowiedzieliśmy się rów-
nież jak rozgrzać się za pomocą serka 
brie. – relacjonuje Weronika Kuśmider, 
a Mateusz Gregorski dodaje: Próbowa-
liśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: 
dlaczego maska jest tak atrakcyjna, 

jaka jest jej rola psychologiczna, co 
nam ułatwia? 

Co  warte  podkreśle-
nia, nasz  wyjazd  ponownie za-
angażował kolegów i koleżanki  
z niepełnosprawnością, którzy mimo 
trudności w poruszaniu się, wraz z resz-
tą studentów  mogli cieszyć się NieZwy-
kłymi filmami, spotkaniami i momen-
tami. Zapewniał o tym Mateusz Gre-
gorski: Dni spędzone w Sandomie-
rzu były niepowtarzalne dla każde-
go z nas. Dla mnie było to szczegól-
ne wyzwanie, gdyż jestem osobą po-
ruszającą się na wózku inwalidzkim,  
co w Sandomierzu, mieście położonym 
na wzgórzach, z ulicami wybrukowany-
mi „kocimi łabami”, nie było takie pro-
ste. Ale warto było ponieść wszystkie 
trudy, bo festiwal dostarczył nam wielu 
emocji i wspaniałych wrażeń! 

Szczególne podziękowania należą 
się niezastąpionej dr Mirelli Kurkowskiej, 
która nie tylko zorganizowała nasz wy-
jazd, ale też swoim uśmiechem i opty-
mizmem zastępowała słońce, kiedy to 
prawdziwe chowało się za chmurami. 
Gdyby nie jej charyzma i niespożyte po-
kłady energii, przespalibyśmy połowę 
fascynujących festiwalowych wydarzeń.  
Za serdeczną gościnę (i wspólną sesję 
zdjęciową w Tokarni) dziękujemy rów-
nież pani Katarzynie Kubackiej, dyrek-
tor Festiwalu – NieZwykłej kobiecie na 
NieZwykłym stanowisku! 

FFN to wydarzenie, któremu trzeba
dać się porwać. Trzeba tam być, doceniać, 
krytykować, a przede wszyst-
kim oglądać, ile tylko się da. Po-
kochać ludzi wokół siebie,  
dać im swój czas i chcieć czerpać gar-
ściami z otrzymanych w zamian spo-
tkań, rozmów, projekcji, warsztatów. 
Stworzyć na parę dni enklawę i dla za-
bawy, i dla powagi; dla wina, dobrego 
towarzystwa i przede wszystkim – sza-
cunku wobec sztuki filmowej.

Siewca gwiazd, bohater festiwalo-
wego logo, pozostawił w naszych ser-
cach i pamięci ziarenko, które już kieł-
kuje wspaniałymi wspomnieniami i chę-
cią przybycia tu za rok. NieZwykłe, do-
prawdy NieZwykłe miejsce!

Powyższa relacja jest kompilacją Nie-
Zwykłych tekstów nadesłanych przez 
uczestników tegorocznych warsztatów 
– studentów Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

Wybór fragmentów: 
 Patrycja Calińska, Jan Popieluch

Tekst i kompozycja:  
Katarzyna Pisarska, Patrycja Ca-
lińska, Jędrzej Demianiuk

Redakcja: 
 Jan Popieluch
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Jednym z punktów programu trzeciego dnia Festiwalu 
Filmów NieZwykłych* był pokaz filmu Joanna oraz spo-
tkanie z reżyser – Anetą Kopacz. Ten czterdziestominu-
towy dokument przedstawia Joannę Sałygę, która w 9 
kwietnia 2010 roku, mając 34 lata, dowiedziała się, że 
choruje na raka żołądka. Przerzuty okazały się zbyt rozle-
głe, by operacja mogła je usunąć. 17 maja lekarz dał jej 
kilka miesięcy życia i zasugerował, że nie warto zaczynać 
chemioterapii. Kolejnego dnia musiała swojemu pięciolet-
niemu synkowi powiedzieć, że umiera. To z tamtej rozmo-
wy pochodzi ta wymiana zdań:

- Żyję dzięki temu, że mnie kochacie aż tak mocno, 
będę żyć ile tylko dam radę, obiecuję.

- Ale mamusiu, ty nie jesteś przytulanką jak Adolfek, 
żeby żyć miłością. Niech ktoś cię wyleczy, poszukaj, pro-
szę cię.

Od diagnozy niemal codziennie dzieliła się swoimi 
przeżyciami i przemyśleniami na blogu. Setki, a potem 
tysiące internautów śledziło walkę Chustki. W połowie 
czerwca zmieniła wcześniejszą decyzję – postanowiła roz-
począć chemioterapię i wyciągnąć z życia, ile tylko będzie 
w stanie. Wyciągnęła dwa i pół roku. Zmarła w poniedzia-
łek 29 października 2012 roku.

Czy tę pełną bólu i miłości historię można przedstawić 
w czterdzieści minut? Nie można. Na szczęście nie to było 
jednak celem Kopacz. Joanna jest impresją, zbiorem ob-
razów i chwil. Pozwala nam zajrzeć w ostatnie miesiące 
życia bohaterki i jej rodziny. Ukryci za obiektywem kame-
ry widzimy zwyczajne problemy, wzruszenia i załamania. 
Widzimy matkę systematycznie przygotowującą dla syna 
wskazówki, które mają go poprowadzić w świecie pozba-
wionym jej obecności. Widzimy żonę (Joanna i Piotr po-
brali się w 2011 roku), która martwi się o to, jak będzie 
wyglądało życie męża. Przede wszystkim jednak widzimy 
kobietę czerpiącą pełnymi garściami z codziennych za-
chwytów i szukającą piękna w każdym dniu.

Aneta Kopacz w rozmowie przyznała, że z Joanną łą-
czyła ją niezwykła przyjaźń. Zanim Chustka wyraziła zgo-
dę na realizację dokumentu, odrzuciła wiele propozycji 
bardziej znamienitych twórców. Dopiero Kopacz przeko-
nała ją, że warto się w ten sposób odsłonić. Wygląda na 

to, że zaważyły tu na równi osobowość reżyser i jej wizja 
projektu.

Joanna to film, który trzeba zobaczyć. Niestety, jak do-
wiedziałem się w Wajda Studio, w najbliższym czasie nie są 
planowane kolejne pokazy. Niezależnie jednak od tego, go-
rąco zachęcam do zapoznania się z tym, jak swoją drogę 
przez chorobę opisywała sama Joanna Sałyga – http://chust-
ka.blogspot.com/.

Jan Popieluch 
 Więcej o Festiwalu Filmów Niezwykłych, czytaj na  stronach 30-32.

Jak walczyć z chorobą? Co zrobić, gdy nie ma szans na wyzdrowienie? Jak reagować na cierpienie 
najbliższych? A jak współdzielić z bliskimi własne cierpienie? To pytania, na które trudno odpowiedzieć 

sobie zawczasu. A gdy już życie zmusi nas do znalezienia własnej drogi, nie dostaniemy drugiej szansy.

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:
centrum.redakcja@gmail.com Czekamy na Ciebie!

Joanna
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Pod tym nieco żartobliwym tytułem 28 marca 2014 r. w auli daw-
nego BUW-u odbyło  się spotkanie z wybitnym aktorem i re-

żyserem, dyrektorem Teatru Polskiego im. A. Szyfmana – Andrze-
jem Sewerynem, zorganizowane  z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru przez  dr Mirellę Kurkowską z Centrum Europejskiego UW.

Przed spotkaniem i w jego trakcie istniała możliwość uzupełnie-
nia (dzięki multimedialnej prezentacji) braków encyklopedycznych 
z zakresu biografii i filmografii  zaproszonego Gościa, a także obej-
rzenia plakatów  teatralnych i filmowych oraz fragmentów przedsta-
wień, w których Andrzej Seweryn brał udział. Witając uroczyście na-
szego wspaniałego Gościa Prorektor UW prof. Alojzy Nowak zaprosił 
go do wspólnego podpisania listu intencyjnego, zapoczątkowującego 
formalną współpracę pomiędzy UW a Teatrem Polskim. Parafowanie 
dokumentu było okazją do drobnego upominku – wręczenia uniwer-
syteckiego pióra, które, mamy nadzieję,  długo posłuży utrwalając 
równocześnie pamięć o naszym spotkaniu. Andrzej Seweryn rozpo-
czął je poważnym tonem, czytając zebranym ostatni wiersz ze zbio-
ru Pan Cogito Zbigniewa Herberta, który pozwolę sobie zacytować:

Przesłanie Pana Cogito

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu  
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach  
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

ocalałeś nie po to aby żyć  
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny  
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze  
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda  
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają  

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę  
a kornik napisze twój uładzony życiorys 

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy  
przebaczać w imieniu tych któ-

rych zdradzono o świcie 

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej  
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz  

powtarzaj: zostałem powoła-
ny - czyż nie było lepszych 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne  
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy  

światło na murze splendor nieba  
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu  

są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy 

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań 
i idź  

dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę 

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy  
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz  

powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem  
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku 

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką  
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku 

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych 
czaszek  

do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Ro-
landa  

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wierny Idź

Koniec i bomba, a kto klasyki nie zna, ten trąba!
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Dyrektor szczególnie zaakcentował 
słowa: „powtarzaj stare zaklęcia ludzko-
ści bajki i legendy”, „powtarzaj wielkie 
słowa, powtarzaj je z uporem”, by uwy-
datnić sens przypominania i ciągłego 
korzystania z dorobku klasyki literatury 
światowej i polskiej (utworów Arystofa-
nesa, Ajschylosa, Eurypidesa, Szekspira 
i Moliera, Mickiewicza czy Fredry) – w 
pierwszym rzędzie właśnie przez teatr. 
Stwierdził, że prawdziwa klasyka (czyli 
po prostu dobre, ważne teksty) nigdy 
nie straci swych ponadczasowych walo-
rów, a postulat nieustannej aktualności 
literatury i sztuki, uwzględniania jedy-
nie bieżących i codziennych problemów 
nazwał bzdurą. Podkreślał z naciskiem, 
że „Jesteśmy stworzeni z przeszłości! 
Jesteś naiwnym dziecięciem, jeśli my-
ślisz, że świat zaczął się wraz z twoimi 
narodzinami! Poznanie własnych korze-
ni to obowiązek człowieka kulturalne-
go. Bez nich umieramy! Zgłębienie tego 
źródła współczesności wzmocni nas du-
chowo, intelektualnie, nawet fizycznie. 
NIE ROZUMIEM, jak można nie znać 
przeszłości ojców!”. Zachęcał wszyst-
kich studentów do uważnego czytania 
klasycznego, utrwalonego przez poko-
lenia zestawu najważniejszych dzieł – 
niezależnie od kierunku studiów. Przy 
okazji skrytykował postmodernizm 
jako nurt przegrywający ze współcze-
sną polityką: „względność wartości się 
nie sprawdza, gdy wojska zwycięskiej 
barbarii wkraczają do innego kraju” – 
skomentował aktualne wydarzenia na 
Krymie.

Andrzej Seweryn opowiadał wiele 
o francuskim teatrze, sposobach jego 

funkcjonowania, atencji wobec najwy-
bitniejszych utworów z odległej nawet 
przeszłości. Podkreślił, że teatr w życiu 
Francuzów odgrywa istotną rolę, siła 
jego oddziaływania jest olbrzymia – 
przeciętny francuski widz ma kontakt 
z literaturą całego świata – również z 
polskimi autorami, takimi jak Mrożek, 
Gombrowicz czy Różewicz. Paryż, w 
jego opinii, jest w tym zakresie centrum 
kulturalnym świata. Zwrócił uwagę, że 
władze tej metropolii dawno zdały so-
bie sprawę z tego, iż inwestowanie w 
kulturę bardzo się opłaca, a zarabiają 
nie tylko instytucje kultury czy ludzie z 
nimi powiązani, lecz również restaura-
cje, hotele, firmy przewozowe i wiele 
innych branż. W tym kontekście An-

drzej Seweryn uskarżał się na kondycję 
finansową polskiego teatru, na reguły 
zarządzania kulturą w naszym kraju i 
związane z tym trudności np. z dale-
kosiężnym planowaniem repertuaru 
– skoro budżet teatru jest uzależniony 
od centralnego, niestabilnego ministe-
rialnego finansowania. Niezależnie od 
niełatwej sytuacji materialnej, goście 
spotkania zostali serdecznie zaproszeni 
na najbliższe premiery w Teatrze Pol-
skim: Króla Leara (26 kwietnia 2014 r.), 
Królową Śniegu (20 września 2014 r.) 
oraz Chłopów (29 stycznia 2015 r.).

Po tych ważnych i całkiem serio 
omawianych zagadnieniach przyszedł 
czas na lżejsze wątki. Nieoczekiwanie 
dla naszego Gościa zaprezentowano 
krótki film, w którym na temat jego 
zalet i wad dowcipnie wypowiadali się 
przyjaciele i współpracownicy, a także 
córka Maria i wnuczki Jadwiga i Lena. 
Następnie odbył się improwizowany na 
żywo konkurs z wiedzy o teatrze (ze 
szczególnym uwzględnieniem repertu-
aru Teatru Polskiego) z atrakcyjnymi 
nagrodami książkowymi, prowadzony 
przez przybyłych na spotkanie znanych 
aktorów Teatru Polskiego. Powtórzmy 
więc na koniec: Koniec i bomba, a kto 
klasyki nie zna ten trąba! Także ten, 
kto na tak atrakcyjne spotkanie nie 
przyszedł!                                                                                   

Dorota Zackiewicz
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Podpisanie umowy pomiędzy UW a Teatrem Polskim, od lewej Prorektor UW, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 
i dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn.
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