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Jest o czym pisać i co komentować. Świat ostatnio 
pędzi bowiem bardziej niż kiedykolwiek. Jeszcze 

nie zdążyliśmy otrząsnąć się po kryzysie finansowym 
z 2008 roku, a już rok 2014 pokazał, że musimy liczyć 
się nie tylko z demontażem dotychczasowego ładu 
gospodarczego, ale także poważnym przemeblow-
aniem w globalnym ładzie polityczno-militarnym. 
 
Pulsujących punktów na mapie świata nie brakuje. Z Polski 
przede wszystkim spoglądamy na to, co dzieje się za 
wschodnią granicą. Wojna hybrydowa, „dziwna wojna” XXI 
wieku, trwa w najlepsze i nic nie zwiastuje tego, aby świat 
Zachodni był bliżej wypracowania remedium na powrót Rosji 
do imperialnej retoryki. Ukraina tymczasem kawałek po 
kawałku traci kontrolę nad kolejnymi częściami terytorium. 
 
Dyskusja globalna skupia się również wokół nowej 
fali terroryzmu. Powstanie Państwa Islamskiego 
zdynamizowało działania terrorystyczne w Europie  
i na świecie. Ostatnie zamachy we Francji, Kanadzie czy 
Australii uświadamiają nam nowe zagrożenia. Terroryści 
przestają już być wrogiem wewnętrznym, okazuje 
się, że poprzez inżynierię na umysłach, dżihadyści są 
również w stanie przeciągnąć na stronę swojej ideologii 
obywateli państw Zachodu. I wykorzystać ich do ataku. 
 
O wszystkich tych tematach piszemy w najnowszym 
numerze czasopisma. To jednak nie wszystko, co dla Was 
przygotowaliśmy. Do Waszych rąk trafia nowy dział „Po 
godzinach”, w którym znajdziecie jeszcze więcej informacji 
o tym, co dzieje się na naszym wydziale, co warto zrobić dla 
swojej przyszłej kariery oraz co dzieje się w świecie kultury. 
Nie zabraknie więc recenzji ciekawych miejsc i filmów. 
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Mieszkańcy państw Zachodu przy-
jęli globalny terroryzm jako stały 

element współczesnej rzeczywistości. 
Nie mieli wyboru, skoro zagrożenie nim 
stopniowo rosło od drugiej połowy XX 
wieku, by w końcu swoje apogeum 
osiągnąć po zamachach przeprowadzo-
nych 11 września w Stanach Zjedno-
czonych.  Pojawienie się ISIS (Islamic 
State of Iraq and Sham) powoli wybu-
dza Zachód z letargu i przekonania, że 
śmierć z rąk terrorystów spotkać ich 
może co najwyżej w Bagdadzie czy Ka-
bulu, a nie w supermarkecie niedaleko 
domu. Czy rzeczywiście jest się czego 
obawiać?

Powrót koszmaru?

Po zakończeniu Drugiej Wojny 
Światowej, w okresie rosnącej mię-
dzynarodowej stabilizacji, otwarte 
konflikty między wielkimi mocarstwa-
mi powoli zaczynano traktować jako 
zagrożenie w pewnym sensie minio-
ne (z wyłączeniem specyficznej formy 
utrzymywania permanentnego stanu 
międzynarodowego napięcia jakim 
była Zimna Wojna). Lukę zajmowaną 
dotąd w umysłach mieszkańców za-
chodniej cywilizacji przez strach przed 
wojną szybko zajęła obawa przed ter-
roryzmem.

Przykłady działań terrorystycznych 
znane były historykom na przestrze-
ni odległych epok  i  za okres ich na-
rodzin z całą pewnością nie można 
uznać XX wieku.  Ostatnie półwiecze 
to jednak niewątpliwie okres znacz-
nej intensyfikacji występowania aktów 
międzynarodowego terroryzmu. Stany 
Zjednoczone oraz Europa ucierpiały 
zwłaszcza w wyniku ataków ugrupo-
wań motywowanych lewicowymi ide-
ami rewolucyjnej walki z zachodnim 
imperializmem (działalność takich or-
ganizacji jak Frakcja Czerwonej Armii 

czy Euskadi Ta Askatasuna ( ETA, „Ba-
skonia i Wolność”), dążeniami separa-
tystycznymi (wspomniana już ETA czy 
Irlandzka Armia Republikańska) czy 
potrzebą prowadzenia religijnej wojny 
(Al-Kaida). Z rąk terrorystów życie stra-
ciły tysiące osób, wśród których znaleźli 
się między innymi pasażerowie samo-
lotu rozsadzonego przez bombę nad 
Lockerbie (1988), ci, którzy feralnego 
11 września znaleźli się w nowojorskich 
wieżach World Trade Center (2001) czy 
ofiary ataków bombowych w Madrycie 
(2004) i Londynie (2005).

Zamach przeprowadzony w stolicy 
Wielkiej Brytanii stanowi w pewnym 
sensie specyficzny cenzus w najnow-
szej historii terroryzmu: był ostatnim 
atakiem na tak dużą skalę, który do-
tknął któreś z państw Starego Świata. 
Od tego czasu zagrożenie terroryzmu 
mimo, że nie zniknęło mieszkańcom Za-
chodu z widnokręgu, to zredukowane 
zostało do statusu „niebezpieczeństwa 
regionalnego”, o które Europejczyk czy 
Amerykanin muszą się wręcz „doprosić”, 
chociażby turystyczną wizytą w niezbyt 
stabilnym politycznie zakątku globu.

Jest to jednak złudne wrażenie. 
Opracowany po raz pierwszy w 2012 
roku Globalny Indeks Terroryzmu 
wskazał, że od 2001 roku liczba ataków 
wzrosła o 460%, a liczba ofiar śmiertel-
nych - o ponad 190%. Najwięcej ofiar 
pochodziło z państw Bliskiego Wscho-
du i Afryki Północnej. To, co wsku-
tek m.in. intensywnych działań służb 
wewnętrznych i restrykcyjnych norm 
bezpieczeństwa pozwoliło przywrócić 
Zachodowi przynajmniej częściowe po-
czucie bezpieczeństwa w kontekście ak-
tów terroryzmu, wygląda już całkowicie 
inaczej w ujęciu całego globu

 Październikowe ataki islami-
stów w Kanadzie stanowić mogą począ-
tek nowej, niebezpiecznej dla krajów 
Zachodu, fazy agresji. Powszechnie 

uznaje się, że za zabójstwem dwóch 
kanadyjskich żołnierzy oraz strzela-
niną w budynku kanadyjskiego par-
lamentu stoją napastnicy inspirowani 
działalnością ISIS, organizacji terro-
rystycznej, która swoimi działaniami 
może wesprzeć islamskie siły radykalne 
na całym świecie.

Nie trzeba było długo czekać, 
by w zupełnie innej części świata dżiha-
dyści odpowiedzieli na rosnącą aktyw-
ność Państwa Islamskiego. W Australii 
uzbrojony mężczyzna wtargnął do ka-
wiarni, biorąc za zakładników znaj-
dujących się w jej wnętrzu pracowni-
ków i klientów. W oknie kazał wywiesić 
czarną flagę z wypisanym na niej arab-
skimi literami hasłem „Allah jest wielki”. 
Podczas szturmu sił antyterrorystycz-
nych na budynek, w wymianie ognia 
śmierć poniosły trzy osoby. W ocenie 
ekspertów, przeprowadzony w Sydney 
atak nie musi wpisywać się bezpośred-
nio w plan terrorystów z ISIS. Wyda-
je się wręcz, że był on od początku 
do końca przeprowadzony przez „sa-
motnego wilka”. Jednocześnie jednak 
ciężko wykluczyć związek między jed-
nym a drugim.

Nowy-stary przeciwnik

Czym tak naprawdę jest więc Pań-
stwo Islamskie? Poza najprostszą i naj-
bardziej oczywistą odpowiedzią - or-
ganizacją terrorystyczną, stanowiącą 
zagrożenie zarówno na samym Bliskim 
Wschodzie jak i w różnych częściach 
Świata. Islamic State of Iraq and Sham 
to nieuznawany, samozwańczy islamski 
kalifat, powstały w 2014 na terenie Ira-
ku i Syrii, swoje korzenie, wywodzący 
bezpośrednio od sunnickich terrory-
stów, zajmujących te tereny w okre-
sie okupacji prowadzonej tam przez 
NATO i ONZ. W pewnym momencie 
ugrupowanie zaczęło jednak zrażać do 

Państwo Islamskie: 
nowa twarz globalnego 

terroryzmu.
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siebie ludność cywilną, co wykorzystali 
Amerykanie w ramach tzw. akcji „Prze-
budzenie Anbaru”, w czasie której lud-
ność sunnicka zawarła porozumienie ze 
Stanami Zjednoczonymi, odwracając 
się jednocześnie od Al-Kaidy. Terroryści 
stracili swoje wpływy na kilka lat, jed-
nak ponownie wypłynęli na powierzch-
nię za sprawą Abu Bakr al-Bagdadiego.

Al-Bagdadi, lider sunnickich ekstre-
mistów, nieakceptowany przez ukrywa-
jących się w Pakistanie bezpośrednich 
następców Osamy bin-Ladena, poinfor-
mował w 2012 roku o powstaniu ISIS, 
które początkowo zrzeszało oddziały 
Al-Kaidy z Iraku i Syrii. Ogłoszono rów-
nież, że na kontrolowanych przez ugru-
powanie ziemiach obu tych krajów pro-
klamowany został kalifat, czyli państwo 
wyznaniowe funkcjonujące w opar-
ciu o prawo koraniczne (prawo szaria-
tu). Ostateczna nazwa - Państwo Islam-
skie - została sformułowana w czerwcu 
2014 roku. Jednocześnie zaś al-Bagda-
di uhonorowany został tytułem kalifa, 
co czynić go ma najwyższym przywód-
cą muzułmańskiego świata.

Państwo Islamskie z mieszanym 
skutkiem rozpoczęło walkę o powięk-
szenie kontrolowanego przez siebie 
terytorium: ich natarciom poddawały 
się kolejne syryjskie bazy wojskowe, 
jednocześnie jednak niepowodzeniem 
zakończyła się próba zdobycia libań-
skiego miasta Arsal. Nieustannie kon-
tynuowana jest też ofensywa organiza-
cji w północnym Iraku, skąd do krajów 
Zachodu napływały dramatyczne wia-
domości o masakrach dokonywanych 
przez terrorystów na ludności chrześci-
jańskiej i jazydzkiej. Odpór działaniom 
Państwa Islamskiego w tym regionie 
skutecznie dawały jednak lotnicze ata-
ki Stanów Zjednoczonych. W odwecie, 
śmierć poniósł najpierw uprowadzony 
przez dżihadystów amerykański repor-
ter wojenny James Foley, potem zaś 
dziennikarz Steven Soltoff. Tym sa-
mym działalność Państwa Islamskiego 
po raz pierwszy wykroczyła poza skalę 
wewnętrznych porachunków bliskow-
schodniego terroryzmu. 

Zagrożenie globalne

Fenomen błyskawicznego rozwoju 
ISIS szybko zyskał popularność wśród 
radyklanych wyznawców islamu, rów-

nież w Europie. Ocenia się, że wie-
lu z nich opuściło kraje Starego Konty-
nentu po to, by na Bliskim Wschodzie 
szkolić się do walki oraz przyjrzeć się 
świętej wojnie z perspektywy pierw-
szej linii frontu. Niemiecki kontrwywiad 
naliczył 450 dżihadystów, którzy wyje-
chali z Niemiec do Syrii. Czy podobnie  
statystyki te przedstawiają się w innych 
krajach? Jak duża może być grupa ra-
dykalnych muzułmańskich aktywistów 
niewidoczna dla władz? Odpowiedzi na 
takie pytania stanowić będą kluczowy 
punkt w ocenie poziomu zagrożenia 
terroryzmem na Starym Kontynencie.

Po zamachu w Muzeum Żydow-
skim w Brukseli stało się jasne, że 
część z tych osób wróci do Euro-
py z konkretnymi zadaniami i planami 
ataków. Ci zaś, którym nie uda się do-
stać na teren „kalifatu” nadal pozosta-
wać będą pod silnym wpływem psycho-
logicznym działających tam liderów, tak 
jak zamachowcy z Australii, Kanady czy, 
ostatnio, z Francji. Kolejne ataki będą 
mobilizować do coraz większego zaan-
gażowania się w walkę koalicję państw 
wymierzoną w działania Państwa Islam-
skiego. To zaś w dużym stopniu może 
się przyczynić do wywołania wśród 
islamskich ekstremistów nowej fali 
agresji. Stworzona w ten sposób spi-
rala tworzącego się zagrożenia może 
nakręcać się jeszcze przez długi czas, 
biorąc pod uwagę, że Zachód z ma-
łym entuzjazmem zapatruje się na 
rozpoczynanie kolejnej otwartej wojny 

na Bliskim Wschodzie. Taki scenariusz 
wydaje się być zaś jedynym względnie 
trwałym i efektywnym rozwiązaniem 
zaistniałego kryzysu.

Eksperci do spraw światowego 
bezpieczeństwa są zgodni: Zachodowi 
potrzebna jest długofalowa strategia 
walki z Państwem Islamskim. Muzuł-
mańskich ekstremistów przyciąga pro-
stota w interpretacji Koranu, finanso-
wa samodzielność organizacji i realne 
sukcesy w walce o stworzenie na Bli-
skim Wschodzie wyśnionego kalifatu. 
Zagoszczenie Państwa Islamskiego na 
stałe na mapie geopolitycznych wpły-
wów Bliskiego Wschodu, uwzględniając 
ogromną niestabilność i nieprzewidy-
walność polityczną tego regionu, może 
okazać się katastrofalne w skutkach.

Bezpiecznie nie mogą się rów-
nież czuć społeczności muzułmań-
skie w krajach Zachodu. Bill Maher, 
prowadzący jeden z programów te-
lewizyjnych w Stanach Zjednoczo-
nych w kontekście zagrożenia ze strony 
muzułmanów stwierdził, że „jeśli rodzi 
się tyle złych jabłek, to z sadem musi 
być coś nie w porządku”. Jeżeli w wy-
jątkowo uczulonej pod względem prze-
strzegania zasad tolerancji Ameryce 
zaczynają pojawiać się takie głosy, to 
wrogość przeciętnych obywateli może 
rozszerzyć się z ekstremistów na zwy-
kłych wyznawców Allaha szybciej, niż 
możemy się tego spodziewać.

Paweł Leśniewski
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Przyłączamy się także do waż-
nych inicjatyw NATO w dziedzinie 
obronności. Bez wątpienia działa-
nia te plasują nas w gronie tzw. 
„security providers”, w odróżnie-
niu od „security consumer” czyli, 
mówiąc po polsku, „pasażerów na 
gapę”, którzy oczekują pomocy od 
innych państw, zaniedbując wła-
sne przygotowania do zwalczania 
współczesnych zagrożeń.

Świat się zbroi. Czy jesteśmy 
świadkami zimnej wojny XXI 
wieku?

Rzeczywiście wielu polityków i eks-
pertów twierdzi, że obecne pogor-
szenie stosunków pomiędzy światem 
zachodnim a Rosją oraz wzrost wy-

datków na zbrojenia w wielu regio-
nach świata to powrót do okresu zim-
nej wojny, kiedy dwa bloki oddzielone 
tzw. „żelazną kurtyną” prowadziły stałą 
rywalizację militarną. Jednak obecnie 
sytuacja wygląda zgoła inaczej i ten 
obraz nie jest korzystny dla państw 
obszaru transatlantyckiego. Chociaż 
według ostatnich danych Sztokholm-
skiego Międzynarodowego Instytutu 
Badań nad Pokojem globalne wydatki 
na zbrojenia spadły w 2013 r. o pra-
wie 2%, to jednak w wielu regionach 
odnotowano wyraźny ich skok. Naj-
wyższy zanotowano w Afryce (o 8,3% 
więcej niż w 2012 r. i aż o 63% w ciągu 
ostatnich 15 lat!). Motywy dla tak in-
tensywnych wydatków na zbrojenia są 
różne: od odpowiedzi na realne zagro-
żenia, poprzez chęć nadania impulsu 
rodzimemu przemysłowi, po uzyskanie 
silniejszej pozycji i prestiżu w regio-
nie. Ogółem 5 państw, które zanoto-
wały w 2013 r. największe wydatki na 
zbrojenia to: Stany Zjednoczone, Chi-
ny, Rosja, Arabia Saudyjska i Francja, 
choć należy zauważyć, że wydatki USA 
ogółem spadły, a Chin i Rosji zwiększy-
ły się. Aż 23 państwa podwoiły swoje 
wydatki na zbrojenia w perspektywie 
ostatniej dekady i wszystkie one po-
chodziły z regionów innych niż Stany, 
Europa i Oceania. Warto zauważyć, że 
jednym z liderów jest tu Rosja, która 
kontynuuje wdrażanie programu mo-
dernizacyjnego na lata 2011-2020 
(planowane wydatki to ogółem ok. 705 
mld dolarów), w ramach którego chce 

zastąpić ok. 70% przestarzałego uzbro-
jenia nowym, bardziej zaawansowanym 
technicznie sprzętem. 

Jak ocenia Pani pozycję  
i możliwości Unii Europejskiej oraz 
NATO w zaistniałej sytuacji?

Pozycja Unii Europejskiej i NATO na 
arenie międzynarodowej nie jest jesz-
cze w chwili obecnej zagrożona. Obie te 
organizacje skupiają państwa o ugrun-
towanym systemie demokratycznym, 
silnej gospodarce rynkowej oraz naj-
większych możliwościach projekcji siły 
(Stany Zjednoczone, Wielka Bryta-
nia i Francja mogą dziś interweniować 
militarnie w najodleglejszych zakątkach 
świata). Chociaż w ciągu ostatnich kilku 
lat eksperci i niektórzy politycy bili na 
alarm, wskazując na rosnące zagroże-
nia dla UE (wynikające głównie z kryzy-
su Strefy Euro, postępującego zadłu-
żenia i rosnącego długu publicznego 
oraz bezrobocia, szczególnie wśród 
młodych obywateli takich państw, jak 
Grecja, Włochy czy Hiszpania), wydaje 
się, że powoli następuje przełamanie 
tego impasu. Najważniejsza jest stała 
determinacja tych krajów, które pod-
jęły wiele środków i wprowadziły kilka 
istotnych mechanizmów, by powstrzy-
mać negatywne skutki wymienionych 
wcześniej zjawisk. Pozytywne efekty 
tej polityki będą jednak odczuwalne 
dopiero w dłuższym okresie. Jeśli cho-
dzi o NATO kryzys ukraiński uświado-
mił wielu państwom, że pielęgnowane 
przez nich przeświadczenie o tym, iż 
najważniejszym zagrożeniem dla Soju-
szu jest działalność grup terrorystycz-
nych również odchodzi do lamusa. 
Powraca przekonanie, że możemy stać 
się ofiarą kryzysu o charakterze kon-
wencjonalnym. W ciągu ostatnich kilku 
lat wielu sojuszników, włączywszy tych 
najsilniejszych, takich jak Stany Zjed-
noczone czy Wielka Brytania, dokonało 
cięć w swoich budżetach obronnych. 
Poskutkowało to dramatycznym obni-

Świat się zbroi… i co dalej?
Wywiad z dr Beatą Górką-Winter

Temat numeru, który właśnie trzymasz w rękach, wybrany został nieprzypadkowo. Od 
kilku już miesięcy obserwujemy nasilające się konflikty, wzmożone wydatki wielu państw 

na rzecz militaryzacji, a także rosnący niepokój przywódców światowych mocarstw. Czy 
faktycznie  grozi nam koniec ery pokoju? O komentarz i próbę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
poprosiliśmy dr Beatę Górkę-Winter, eksperta ds. bezpieczeństwa międzynarodowego  
i wykładowcę w Centrum Europejskim.
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Dr Beata Górka-Winter – jest autorką licznych 
publikacji z dziedziny bezpieczeństwa między-
narodowego oraz cywilnej i wojskowej działal-
ności NATO i UE; koordynuje program ds. pro-
jektów badawczych w Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych; ponadto jest wykładowcą w 
Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a także w European Security and Defen-
ce College, Akademii Dyplomatycznej PISM oraz 
Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
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Nie przesadzałabym z ekspono-
waniem roli ISIS w kształtowaniu 
porządku światowego, natomiast 
niewątpliwie organizacja ta ma nie-
korzystny, destabilizujący wpływ na 
bezpieczeństwo całego Bliskiego 
Wschodu, a jeśli poważnie nie ograni-
czymy zasięgu jej oddziaływania, 
możemy również spodziewać się 
ataków terrorystycznych w Europie 
czy Stanach Zjednoczonych.

żeniem wydatków w szczególności na 
sprzęt wykorzystywany w konfliktach 
konwencjonalnych (czołgi, artyleria 
itp.). Na przykład w Belgii pojawiły się 
ostatnio informacje, że do 2019 r. jej 
budżet obronny może wynieść tylko ok. 
0,5% PKB. Nie lepiej sytuacja przedsta-
wiała się w państwach bałtyckich czy 
na Węgrzech i Słowacji (poniżej 1% 
PKB). Nietrudno się domyślić, że pre-
stiż NATO znacznie ucierpiał w wyniku 
tej polityki oszczędności, zwłaszcza że 
państwa takie jak Rosja, Chiny czy In-
die od lat regularnie zwiększają wydatki 
na cele obronne.

Jaki jest w takim razie status 
Polski? Czy mamy szansę dołączyć 
do światowej elity wojskowej?

Sytuacja Polski na tle innych państw 
Unii Europejskiej i NATO nie wygląda 
źle. Ominął nas ostry kryzys ekono-
miczny, a nawet uznano nas za swego 
rodzaju „zieloną wyspę”. Dobrze wyko-
rzystujemy fundusze infrastrukturalne 
płynące z UE, a w licznych rankingach 
Polska pokazywana jest jako lider roz-
woju ekonomicznego w regionie i kraj 
przyciągający duże inwestycje z zagra-
nicy. Wiele dużych koncernów (np. ze 
Stanów Zjednoczonych, Francji, Wiel-
kiej Brytanii) lokuje u nas swoje przed-
siębiorstwa i to nie ze względu na dostęp 
do tzw. taniej siły roboczej, ale z uwagi 
na umiejętności personelu wysoko wy-
kwalifikowanego (naukowców, inżynie-
rów). Nie oznacza to, że nie mierzymy 
się z problemami o charakterze spo-
łecznym, czego przejawem jest ogrom-
na emigracja ludzi młodych (już ok. 2 
mln Polaków opuściło kraj w ostatnich 
kilku latach) czy starzenie się społe-
czeństwa, dostęp do efektywnej opieki 
medycznej etc. Jeśli chodzi zaś o kwe-
stie wojskowe nie miałabym złudzeń, 
że staniemy się potęgą militarną, choć 
bez wątpienia w NATO jesteśmy prymu-
sem. Nasze wydatki obronne są gwa-
rantowane przez prawo na poziomie 
1,95% PKB, co plasuje nas w gronie 
nielicznych wyjątków wśród Sojuszni-
ków. Od roku 2016 wydatki te zostaną 
podwyższone nawet do 2% PKB. Dwa 
lata temu ogłosiliśmy bezprecedenso-
wy w post-zimnowojennej historii Pol-
ski program modernizacji technicznej 
Polskich Sił Zbrojnych. W jego ramach 
chcemy pozyskać systemy obrony prze-

ciwrakietowej i powietrznej, helikop-
tery bojowe i wielozadaniowe, bojowe 
wozy piechoty, bezzałogowe, nowocze-
sne wyposażenie żołnierza (program 
„Tytan”) i wiele innych. Zabiegamy 
także o to, by sojusznicy inwestowa-
li na naszym terytorium w rozbudowę 
infrastruktury sojuszniczej, abyśmy 
byli w stanie, w razie ataku na nasze 
terytorium przyjąć pomoc od naszych 
sojuszników z NATO. Przyłączamy 
się także do ważnych inicjatyw Soju-
szu w dziedzinie obronności. Bez wąt-
pienia działania te plasują nas w gronie 
tzw. „security providers”, w odróżnieniu 
od „security consumer” czyli, mówiąc 
po polsku, „pasażerów na gapę”, któ-
rzy oczekują pomocy od innych państw, 
zaniedbując własne przygotowania do 
zwalczania współczesnych zagrożeń.

Nasze wschodnie granice wyznaczają 
również granice UE. Czy mogą być 
zagrożone w związku  z  konfliktem 
na Ukrainie?

Nie spodziewamy się w Polsce sce-
nariusza ukraińskiego, ale z uwagą 
obserwujemy rozwój sytuacji za naszą 
wschodnią granicą. Może się okazać, 
że w razie zaostrzenia sytuacji będzie-
my musieli być przygotowani na przy-
jęcie dużej liczby uchodźców i takie 
planowanie różne polskie instytucje już 
podjęły. Jeśli zaś chodzi o zagrożenia 
natury militarnej, to w przyjętej w paź-
dzierniku 2014 r. przez rząd nowej Stra-
tegii Bezpieczeństwa RP zaznaczono 
również, iż „nie brak dziś w Europie źró-
deł potencjalnej destabilizacji, wynika-
jących ze sporów politycznych i teryto-
rialnych, napięć etnicznych i religijnych, 
mogących przybrać charakter konflik-
tów zbrojnych”. I dalej: „W sąsiedztwie 
Polski istnieje ryzyko konfliktów o cha-

rakterze regionalnym i lokalnym, mogą-
cych angażować ją pośrednio lub bez-
pośrednio. Polska nie jest też wolna od 
form nacisku politycznego wykorzystu-
jącego argumentację wojskową. W jej 
najbliższym otoczeniu występuje duże 
skupienie potencjałów wojskowych, 
także o konfiguracji ofensywnej. Zagro-
żenia dla Polski mogą w niesprzyjają-
cych okolicznościach przyjąć charakter 
niemilitarny i militarny. W przypadku 
zagrożeń militarnych mogą one przy-
brać postać zagrożeń kryzysowych oraz 
wojennych, to jest konfliktów zbroj-
nych o różnej skali – od działań zbroj-
nych poniżej progu klasycznej wojny, 
do mniej prawdopodobnego konfliktu 
na dużą skalę”. Jak widać, polskie wła-
dze biorą pod uwagę możliwość wystą-
pienia tego rodzaju kryzysu, dlatego 
już od kilku lat prowadzimy wspomnia-
ny przeze mnie program moderniza-
cyjny, a polska armia staje się coraz 
bardziej profesjonalna (także dzięki 
doświadczeniom nabytym na misjach, 
takich jak np. operacja ISAF w Afgani-
stanie). Ostatnio polskie Ministerstwo 
Obrony Narodowej zadeklarowało 
również, że niektóre garnizony rozlo-
kowane blisko wschodniej granicy Pol-
ski zostaną odpowiednio wzmocnione, 
by w porę wychwycić zagrożenia i móc 
im odpowiednio przeciwdziałać.

Ostatnio coraz częściej mówi się 
też o niebezpieczeństwu ISIS. Jaka 
jest, Pani zdaniem, rola Państwa 
Islamskiego w kształtowaniu 
współczesnego świata?

Nie przesadzałabym z eksponowa-
niem roli ISIS w kształtowaniu porząd-
ku światowego, natomiast niewątpliwie 
organizacja ta ma niekorzystny, desta-
bilizujący wpływ na bezpieczeństwo ca-
łego Bliskiego Wschodu, a jeśli poważ-
nie nie ograniczymy zasięgu jej oddzia-
ływania, możemy również spodziewać 
się ataków terrorystycznych w Europie 
czy Stanach Zjednoczonych. Jego za-
łożyciele deklarują chęć ustanowienia 
na terenie Iraku, Syrii i Libanu państwa 
wyznaniowego i sięgają po metody ter-
rorystyczne, by osiągnąć swoje cele. 
Ich siły szacowane są na ok. 80 tys. 
bojowników, co jest wystarczające, by 
prowadzić ciągłe działania destabilizują-
ce tamten region. Dużym zagrożeniem 
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jest także fakt, iż ISIS prowadzi niezwy-
kle sprawną kampanię informacyjną, 
rekrutującą bojówkarzy także z państw 
europejskich. Według niektórych sza-
cunków już ok. 2 tys. Europejczyków 
walczy w Syrii po stronie dżihadystów. 
Powstaje zatem pytanie, jaki jest po-
tencjał destabilizacyjny tych osób, jeśli 
powrócą oni do Europy? Aby zahamo-
wać działania ISIS już latem tego roku 
Stany Zjednoczone podjęły pierwsze 
działania interwencyjne (zbombardo-
wano wybrane cele w Iraku, a następ-
nie także w Syrii), a we wrześniu utwo-
rzono tzw. „koalicję chętnych państw”, 
które zgodziły się wesprzeć działania 
amerykańskie. Czas pokaże, czy inter-
wencje te powstrzymają destabilizację 
na Bliskim Wschodzie.

Czy sądzi Pani, że narastająca 
militaryzacja oraz aktualne 
konflikty zagrażają demokracji?

Pogarszająca się sytuacja bez-

pieczeństwa w wielu państwach i re-
jonach świata w sposób naturalny 
zagraża demokracji. Prognozuje się 
na przykład, że wzrost wydatków na 
zbrojenia w Afryce może doprowa-
dzić do militaryzacji tamtejszych elit 
politycznych i w efekcie zachęcić do 
zbrojnych zamachów stanu. Podobny 
scenariusz, choć z innych powodów, 
może dojść do skutku w Afganistanie. 
Nie znamy jeszcze długoterminowych 
skutków „Arabskiej Wiosny”. Mówiło 
się, że obalenie dyktatur w Afryce Pół-
nocnej to proces pozytywny, że demo-
kracja zwycięża. Także Polska chciała 
mieć udział w tym procesie, promując 
aktywnie własne rozwiązania demokra-
tyczne i „eksportując” polskie doświad-
czenia z okresu transformacji. Jednak 
dziś sytuacja nie  wygląda już tak obie-
cująco. Np. w Libii toczy się wewnętrz-
ny konflikt zbrojny, daleki od stabilizacji 
jest Egipt. Pojawiają się głosy, że nie-
demokratyczne rządy potrafiły lepiej 
„utrzymać w ryzach” społeczne kon-

flikty i rzeczywiście istnieją naukowe 
dowody na to, iż w społeczeństwach 
tzw. post-konfliktowych szybkie wpro-
wadzanie systemów demokratycznych 
może dodatkowo zaogniać konflikty 
wewnętrzne, jako że demokracja ze 
swej natury zakłada rywalizację poli-
tyczną. Nie wszystkie państwa dojrzały 
do tego, by tę rywalizację prowadzić 
metodami pozamilitarnymi. Istnieje za-
tem ryzyko, że obszar Afryki Północnej, 
poprzez Bliski Wschód i Azję Centralną 
będzie w najbliższych latach stałym 
ogniskiem zapalnym, co będzie miało 
swoje negatywne konsekwencje także 
dla państw europejskich. Dlatego waż-
na jest ich dalsza aktywność w stabili-
zacji tamtych regionów. 

Bardzo dziękuję za wywiad.

Z dr Beatą Górką-Winter 
rozmawiała

 Dagmara Kowalczyk
(listopad 2014 r.)

Rewolucja na Majdanie przynio-
sła w polskiej debacie publicznej  

dyskusję o dalszych losach Ukrainy. 
Grono ekspertów po części przepowia-
dało to, co obecnie dzieje się u naszego 
wschodniego sąsiada, ale takiego obro-
tu sprawy chyba nikt się nie spodziewał. 
Nie chodzi tu o realizację najczarniej-
szego scenariusza, lecz o nieprzewidy-
walność działań Rosji w wywołanym 
konflikcie. Jednym z narastających 
problemów bezpośrednio dotykających 
Unię Europejską i Polskę jest narasta-
jąca fala nielegalnych imigrantów. Re-
wolucja w krajach Arabskich dotknęła 
kraje Południa masową migracją mu-
zułmanów uciekających przed cha-
osem i terrorem wojny. Jeszcze niedaw-
no mało kto w Polsce myślał, że będzie-
my musieli zmierzyć się z podobnym 
dylematem – uciekinierów XXI wieku. 
Czy po rewolucji na Ukrainie grożą nam 
masowe migracje?

Obecny program inwestycji w Straż 
Graniczną współfinansowany przez 
Unię Europejską obejmuje blisko 1,5 
mld zł. Do pierwszej połowy 2015 
roku dokupione zostanie wyposażenie 

techniczne obejmujące samochody, 
samoloty, termowizję i drony za nie-
spełna 92 mln zł. Zmienią się również 
mundury pograniczników – moro zo-
stanie zastąpione kolorem oliwkowym 
tak, aby łatwiej było je odróżnić od 
wojska. Najciekawsze inwestycje jed-
nak dopiero przed nami. Na Wschodzie 
kraju planowane jest wybudowanie 
dwunastu 35-metrowych stalowych 
wież, z umieszczonymi na szczycie 
najnowszymi czujnikami monitorin-
gu i kamerami termalnymi. Koszt każ-
dego z masztów oscyluje w granicach 
2,5-3 mln zł. Postawiono na dalszy 
rozwój tego systemu, gdyż wybudowa-
ne wcześniej jedenaście sztuk w wa-
runkach terenowych sprawdziło się 
nadzwyczaj skutecznie. To jednak nie 
wszystko. Polska jest wschodnią grani-
cą Unii Europejskiej i w obecnej sytu-
acji konfliktu na Ukrainie oraz postępu-
jącego oziębienia stosunków z Rosją, 
staje się celem najbardziej narażonym 
na napływ nielegalnych imigrantów 
oraz przemytu ze Wschodu. Postano-
wiono więc zainwestować w najnow-
sze technologie: drony i dwuosobowe 

motoszybowce Stemme. Pierwsze słu-
żyć będą do zdalnego i bezzałogowego 
obserwowania granicy. Drugie, dzięki 
specjalnej budowie ultralekkiego szy-
bowca oraz małego silnika, pozwolą na 
tanie w eksploatacji patrole powietrzne. 
Na ich pokładzie zamontowane zostaną 
specjalne kamery i czujniki termiczne, 
co pozwoli pogranicznikom na spraw-
niejsze wyłapywanie ukrytego zagro-
żenia. Do tego 15 mln zł przeznaczo-
nych zostało na zmodyfikowanie floty 
samochodów terenowych. Wieloletnie 
landrovery zastąpione zostaną 70 no-
wymi terenówkami Mitsubushi Pajero 
dostarczonymi do Straży Granicznej 
już w grudniu ubiegłego roku.

Druga strona medalu

Nielegalne emigracje przez zielo-
ną granicę mają swoją drugą stronę. 
Emigranci decydujący się na ten krok 
to w większości ludzie głęboko po-
szkodowani przez życie, uciekający 
z krajów ogarniętych wojną, nawet 
tak odległych, jak Afganistan i Soma-
lia. Bieszczady nie są dla nich końcem 
podróży, a dopiero pewnym etapem na 

Wszystkie oczy na Wschód - Polska uszczelnia granice
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drodze do dalszych krajów Unii Euro-
pejskiej. Najczęściej emigranci zmierza-
ją do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji 
czy Szwecji, gdzie mieszkają ich najbliż-
si. Według danych Europejskiej Agencji 
Frontex w 2012 roku 1 600 osób nie-
legalnie przekroczyło wschodnią gra-
nicę UE. Najwięcej z nich było z Gruzji 
(330 osób), Somalii (260) i Afganistanu 
(200). Jedni bywają świetnie przygoto-
wani, posiadają odpowiednie ubrania, 
obuwie i zapas pieniędzy, inni zaś nie 
mają nic  poza workiem na plecach. 
Podczas przeprawy w grupach liczą-
cych po kilkanaście osób padają z wy-
cieńczenia lub zamarzają z zimna. 
Często wiąże się z tym dramat dzieci, 
które w wieku nawet kilku lat, muszą 
pokonywać setki kilometrów piecho-
tą w złych warunkach i nie posiadając 
przy tym prawie żadnego prowiantu.

Całe rodziny przemarznięte i wy-
kończone wyłapywane są przez Polską 
Straż Graniczną przez cały rok. Natych-
miastowo udzielana jest im najpotrzeb-
niejsza pomoc. Procedury w takich 
wypadkach są jasne – nielegalni imi-
granci mogą ubiegać się o azyl i status 
uchodźcy, ale na pozytywne rozpatrze-
nie wniosku wpływ ma wiele czynni-
ków. Dla tych, którym udało się prze-
kroczyć granice będąc niewykrytym, 
Polska staje się tymczasowym przy-
stankiem. Najczęściej zmierzają do du-
żych aglomeracji, gdzie razem z innymi 
nielegalnymi imigrantami wynajmują 
mieszkania i pracują na czarno. Czyn-
nikiem również wpływającym na dalsze 

plany emigracyjne jest powszechnie 
panująca opinia, iż w krajach Zachod-
nich łatwiej o zabezpieczenie socjal-
ne i dobrze płatną pracę. Jednym sło-
wem – jest lepiej. W Polsce pracując 
na czarno zarabiają znacznie mniej niż 
krajowi pracownicy. Po dostaniu się do 
strefy Schengen sytuacja staje się nieco 
łatwiejsza – trzeba uzbierać odpowied-
nią ilość gotówki i można jechać dalej. 
Nadal muszą się ukrywać, często więc 
korzystają z usług wyspecjalizowanych 
grup transportujących nielegalnych 
uchodźców w głąb UE i zapewniają-
cych im bezpieczne lokum. Wiąże się 
to z dużymi kosztami, złymi warunka-
mi i przede wszystkim jest wielkim ry-
zykiem dla młodych kobiet, które mogą 
zostać zamknięte w domach publicz-
nych i być zmuszane do prostytucji. 
Dlatego większość imigrantów stano-
wią jednak mężczyźni. Gdy już jednak 
dotrą do kraju docelowego nie starają 
się o zalegalizowanie pobytu, robią to 
dopiero w ostateczności, gdyż w obec-
nej sytuacji w Europie taka zgoda nie 
zostanie im przydzielona.

Wataha

Straż Graniczna nie ma wśród Po-
laków takiej renomy jak inne jednost-
ki państwowe - Wojsko, Straż Pożar-
na czy Policja. Wśród ludzi budzą one 
większe skojarzenia, czy to pozytywne, 
czy negatywne. Szczególnie obecnie, 
kiedy Schengen zatarło powszechne 
znaczenie granic, SG wydaje się nie-
którym reliktem dawnej epoki. Jeszcze 

20 lat temu każdy łączył Straż Gra-
niczną z przemytem tanich papiero-
sów i alkoholu ze wschodu, oraz ma-
teriałów luksusowych i środków che-
micznych z zachodu. Obecnie zadania 
jednostki zmieniły się w nieznacznym 
stopniu, jednak są one mniej zauważal-
ne dla przeciętnego człowieka, szcze-
gólnie, że główny kierunek przekracza-
nia przez nas granic prowadzi właśnie 
na Zachód. Nie oznacza to jednak, że 
SG przestała być potrzebna.

Szansę na zmianę postrzegania 
służby Straży Granicznej przynosi nowy 
serial HBO „Wataha”. Ta kryminalna i fa-
bularyzowana produkcja jest pierwszym 
tego typu przedsięwzięciem w Polsce. 
Choć serial nie jest dokumentem, cał-
kiem rzetelnie pokazuje pracę naszych 
pograniczników, szczególnie tych strze-
gących najbardziej obecnie zagrożonej 
„zielonej” granicy UE w Bieszczadach. 
Choć wydawać może się to dziwne, 
właśnie takie popularne programy tele-
wizyjne są najlepszą promocją naszych 
jednostek.

Do stabilizacji na Ukrainie jeszcze 
daleka droga. Obecnie państwo polskie 
przygotowuje się na nadchodzące kon-
sekwencje. Bo tak jak to było w przy-
padku konfliktu w byłej Jugosławii, tak 
samo i w Gruzji w 2008 oraz po rewolu-
cji arabskiej wiosny - droga do lepszego 
życia prowadzi na Zachód. 

Jan Król

Kto nie śledzi na bieżąco tego, co 
dzieje się na świecie, może być 

faktycznie zaskoczony, a wręcz przera-
żony. Skoro z efektami amerykańskie-
go kryzysu z 2008 roku Europa i świat 
borykają się do dziś, ile czasu będziemy 
potrzebowali, aby uspokoić sytuację po 
wydarzeniach 2014 roku? Czy załago-

dzenie konfliktów jest w ogóle możli-
we? Może światu grozi kolejna „wielka 
wojna”?

Ekspansja samozwańczego „Pań-
stwa Islamskiego” oraz wojna hybry-
dowa na wschodzie Ukrainy to dwa 
konflikty, w które ostro i bezpośrednio 
zaangażowały się najważniejsze glo-

balne potęgi. Kto wie, czy o tych wy-
darzeniach nie przeczytamy za kilka lat 
jako o kamieniach milowych nowego 
układu sił.

Czasy interregnum

W tym kontekście trudno nie poku-

Czas gry o tron?

Gospodarcza i polityczna sytuacja na świecie może napawać niepokojem. Tak jak kryzys 2008 roku 
przesunął gospodarczą oś świata na Pacyfik, tak wydarzenia 2014 roku będą miały decydujący wpływ 
na modyfikację układu sił w globalnej geopolityce.
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sić się o refleksję, iż tak jak globalny 
kryzys finansowy 2008 roku obnażył 
niesprawiedliwość i niewydolność świa-
towego systemu gospodarczego, tak 
tragedie 2014 roku dobitnie pokazały 
koniec pewnego konsensusu geopo-
litycznego oraz ujawniły bezradność 
światowego systemu bezpieczeństwa.

Czy jednak naprawdę powinno nas 
to tak zaskakiwać? O anachroniczności 
systemu Organizacji Narodów Zjedno-
czonych oraz o tym, że Stany Zjedno-
czone nie są dalej w stanie efektywnie 
pełnić roli globalnego szeryfa (imperial 
overstretch) mówi się nie od dziś. Jeśli 
ostatnie wydarzenia tylko nas w tym 
utwierdziły, to być może (łatwiej niż 
kiedykolwiek wcześniej) będzie roz-
mawiało się o konkretnych reformach 
gwarantujących światowe bezpieczeń-
stwo i trwały pokój. Do powszechnej 
świadomości dotarł jasny przekaz – ten 
system nie działa.

Tak samo, jak nie zanosi się na to, 
żebyśmy w krótkim czasie doczekali się 
jakiejś współczesnej odsłony Bretton 
Woods, tak też globalna zmiana ukła-
du sił nie ustrukturalizuje się z dnia na 
dzień. Zbudowanie nowego porozumie-
nia na miarę Konsensusu Waszyngtoń-
skiego lub zastąpienie systemu ONZ nie 
jest zadaniem łatwym. Kiedy spojrzymy 
na globalną szachownicę zauważymy 
zarówno graczy, którzy chcieliby od-
grywać większą rolę, ale jeszcze nie 
mogą (państwa BRICS); Chiny, które 
które z racji swojej potęgi powinny brać 
większą odpowiedzialność za global-

ny porządek, ale nie chcą, jak również 
Stany Zjednoczone, które do końca nie 
pogodzą się z umniejszeniem swojej 
roli, a powinny. Bezkrólewie, którego 
doświadczamy, będzie się więc przedłu-
żało.

Z poczuciem niepewności powinni-
śmy się jednak oswoić, ponieważ stała 
się ona znakiem naszych czasów. Aby 
to dostrzec musimy spojrzeć na samych 
siebie. Wtedy zobaczymy, że społecz-
nie, już od wielu, wielu lat, pędzimy w 
stronę niewiadomej.

Wejście w płynną rzeczywistość

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyda-
wało się, że świat zmierza w określo-
nym i łatwym do przewidzenia kierun-
ku, a największe tragedie i trudności są 
już za nami. Ukoronowaniem takiego 
przekonania był pamiętny esej Francisa 
Fukuyamy Koniec historii.

Choć dzisiaj taki pogląd wydaje się 
niezwykle naiwny, poczucie „końca hi-
storii” swoją genezę miało w trzech 
(całkiem uzasadnionych) prawdach 
wiary tamtej epoki. Była to wiara w po-
stęp techniczny, w demokrację i w na-
ukę. Spójrzmy wstecz aby zrozumieć 
ten fenomen.

Lot człowieka na księżyc, rewolu-
cja technologiczna związana z kom-
puteryzacją, powstanie Internetu – to 
elementy, które stały u podstaw wia-
ry w postęp techniczny. Nowe tech-
nologie miały nie tylko uczynić nasze 
życie łatwiejszym i przyjemniejszym, 

ale również zrewolucjonizować stosun-
ki społeczne poprzez zmianę proporcji 
pracy do czasu wolnego.

Wiara w demokrację wiązała 
się z ogromnym rozwojem praw czło-
wieka oraz wzrastającą partycypacją 
społeczną w państwach rozwinię-
tych. W latach 90. tę wiarę dodatko-
wo podbudowały przemiany w krajach 
byłego Bloku Wschodniego. Wydawało 
się, że demokracja stanie się ustrojem 
panującym na każdym zakątku świata.

Nie mniej znacząca była wiara w na-
ukę – budująca przekonanie, że od 
pokonania klęski głodu i nieszczęścia 
chorób jesteśmy tylko o krok. Wydawa-
ło się, że w XXI wieku wszystkie dzieci 
będą już chodzić do szkoły, a umieral-
ność niemowląt będzie wspomnieniem. 
Skoro człowiek poznał metody regulo-
wania urodzin (rozwój badań prenatal-
nych i antykoncepcji), wydawało się, że 
jesteśmy o krok od przedłużania życia 
lub tworzenia własnego „życia po ży-
ciu”, co wyrażało się w idei klonowania.

Dziś tamto credo  brzmi zdecydo-
wanie absurdalnie. Wyzwania stojące 
przed ludzkością nie okazały się tak 
łatwe do rozwiązania, nauka na wielu 
polach zawiodła, zaś postęp technicz-
ny (przy wszelkich dobrodziejstwach) 
stworzył też całą gamę nowych proble-
mów i wyzwań. Systemowość świata 
rzeczywistości stałej niezwykle szybko 
zastąpiła płynna rzeczywistość charak-
terystyczna dla czasów, w których żyje-
my dziś. Jak jednak scharakteryzować 
te nowe, nasze czasy? 

Gdy stała jest tylko zmienność

Czasy ciągłej zmiany ciężko jest 
opisać, szczególnie w krótkim artykule. 
Zmuszony do uproszczeń, pragnę skon-
centrować się na trzech niezwykle cha-
rakterystycznych cechach społeczeń-
stwa naszych czasów. O tym jak dzisiaj 
żyjemy w ogromnym stopniu decyduje 
fakt oddania przyszłości, odejście od 
przeszłości i rezygnacji z prywatności.

Żyjemy dzisiaj w świecie pozba-
wionym przyszłości. Dynamika prze-
mian technologicznych, gospodarczych, 
politycznych i społecznych, którą tak 
zachłysnęliśmy się pod koniec XX wie-
ku, dzisiaj stała się tak ogromna, że 
aż trudna do uchwycenia. Snucie pla-
nów na okres dłuższy niż 2-3 lata jest 
obecnie nie tyle nieproduktywne, co po 
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Piszesz do szuflady? Pisz do 
„Centrum Europa Świat”! Znasz 
się na grafice? Rysujesz? Chcesz 

się zająć promocją? Poszu-
kujemy studentów chętnych 
do współpracy - skontaktuj 
się z nami poprzez maila:

centrum.redakcja@gmail.com 
Czekamy na Ciebie!

prostu niemożliwe. Planowanie przypo-
mina bowiem wróżenie z fusów.

Niezależnie czy będziemy budowali 
strategię przedsiębiorstwa, czy debato-
wali o polityce państwa, staniemy przed 
podobnym dylematem. Jak podejmo-
wać racjonalną analizę, kiedy jesteśmy 
zmuszeni działać na wypadkowej sa-
mych zmiennych! Jak planować założe-
nie rodziny lub dalszą karierę, kiedy nie 
wiemy nie tylko, czy za 10 lat będzie 
jeszcze zapotrzebowanie na dany ro-
dzaj pracy, ale nawet nie możemy prze-
widzieć, czy będzie istniał nasz praco-
dawca? W ogromnym stopniu jesteśmy 
bezradni wobec mechaniki zmienności, 
którą sami uruchomiliśmy. Wszyscy 
czujemy dobitnie, że czasy stałości się 
skończyły.

Odebraliśmy sobie jednak nie tyl-
ko przyszłość. Coraz bardziej realnie 
rezygnujemy również z przeszłości. 
Co dzisiaj znaczy news z wczorajszego 
dnia? Co oznacza wczorajsza katastrofa 
okrętu, wobec dzisiejszego ataku ter-
rorystycznego? Dostępność informa-
cji w czasie bieżącym sprawia, że nie 
istnieje czas na przemyślenie i odczucie 
tego, co się wydarzyło. Świadomie lub 
nieświadomie żyjemy w ciągłym „teraz”.

Dotyczy to jednak nie tylko mediów. 
Czy możemy sobie dzisiaj powiedzieć 
„ukończyłem studia”? Co znaczy nasz 
dyplom w momencie, kiedy dostajemy 
go do ręki? Przecież to czego uczyliśmy 
się na 1 roku studiów jest dziś, po 5 
latach, totalnie nieaktualne. Jeśli nie 
będziemy się kształcić dalej – wypad-
niemy z obiegu.

Nasze umiejętności i kompeten-

cje są nieustannie sprawdzane. We-
ryfikacja odbywa się jednak na coraz 
płytszym poziomie, czego wyrazem są 
chociażby głupawe testy. Weryfikatorzy 
naszej wiedzy również nie mają prze-
cież zbyt wiele czasu, bo też muszą 
pędzić do któregoś z „teraz”… A może 
dorastali i byli kształceni już według tej 
filozofii?

W takim systemie opłaca się wy-
łącznie budować kompetencje fasado-
we, nie dotykając głębi rzeczy. Uczyć 
się pod „klucz odpowiedzi”, „wymogi 
konkursowe” czy „wymagania branży”. 
Na pogłębione studium i indywidualne 
podejście nie ma już czasu. Jeśli nie-
ustannie musimy coś udowadniać, to 
jaką wartość ma to, czego już dokona-
liśmy? Nie mamy przeszłości, ponieważ 
nie możemy zatrzymać się na tym, co 
już nam się udało, musimy pędzić dalej. 
Nasze wcześniejsze doświadczenia nie 
mają żadnej wartości.

To nie koniec tego zapętlenia Po-
twierdzać w czasie rzeczywistym mu-
simy również swoje kompetencje spo-
łeczne. Ciągłej weryfikacji wymagają 
nasze emocje, relacje z bliskimi i nasza 
popularność. To dlatego decydujemy 
się żyć w świecie bez tajemnic. Świa-
domie rezygnujemy z prywatności, aby 
zobaczyć jaką popularnością w gronie 
znajomych będzie cieszyło się nasze 
zdjęcie w nowych okularach lub czy 
film oceniony przez nas za genialny, ma 
równie dobre opinie innych widzów. Je-
śli nie – lepiej zapomnijmy, że nam się 
podobał!

Wszystko co nam się przydarzy, 
musi przejść przez system emocjonal-

nego ekshibicjonizmu i zbiorowej ak-
ceptacji. Szczęście osobiste, rodzinne, 
koleżeńskie nie jest już dziś domeną 
prywatnej, wewnętrznej refleksji i sa-
tysfakcji (czy jest jeszcze coś takiego?), 
ale wypadkową ocen naszej popularno-
ści w serwisie społecznościowym i po-
czytności pisanego przez nas bloga lub 
publikowanych komentarzy. Pod koniec 
roku to Facebook wybierze na postawie 
„like’ów” najistotniejsze momenty na-
szego życia i powie, czy rok był dla nas 
udany. Jakie to naturalne.

Kim jestem?

Łatwo krzyczeć „dokąd zmierza ten 
świat”, buntować się, że elity polityczne 
nie mają pomysłu na nowy globalny ład 
lub nie potrafią się dogadać. Pamiętaj-
my jednak, że nasi przywódcy wyrasta-
ją z tej samej rzeczywistości społecz-
nej, w której my tkwimy. Czy my sami 
możemy sprawiedliwie przyznać, że 
wiemy z czego wyrastamy, dokąd zmie-
rzamy i kim jesteśmy? Czy przychodzi 
nam w ogóle do głowy zadawanie sobie 
takich pytań?

Jestem głęboko przekonany, że 
jeśli pozwolimy sobie na taką reflek-
sję, z globalnej wymiany idei w końcu 
wyłoni się pomysł na rozwiązanie na-
szych obecnych problemów. Nie stanie 
się to jednak, jeśli na poziomie naszego 
prywatnego życia damy sobie odebrać 
przeszłość, odstąpimy od marzeń i my-
ślenia o przyszłości oraz nie będziemy 
umieli odpowiedzieć sami sobie na 
pytanie kim jesteśmy i co jest dla nas 
ważne.  Do zadania sobie tych pytań 
szczególnie zachęcam na początku no-
wego roku.

Adam Leśniewicz
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Środki masowego przekazu pełnią ważną rolę w codzien-
ności współczesnego człowieka. Ich podstawową funkcją 

jest dostarczanie wiadomości o istotnych wydarzeniach ota-
czającego świata, zwłaszcza podczas sytuacji kryzysowych, 
mających wpływ na życie publiczne. Nierzadko media na-
zywane są „czwartą władzą”, gdyż to od nich zależy, w jaki 
sposób zostaną przekazane wieści oraz jaka będzie na nie 
reakcja społeczeństwa.

W sytuacjach kryzysowych media przejmują rolę naj-
ważniejszego informatora, a ich relacje docierają do oby-
wateli znacznie szybciej i sprawniej niż oficjalne komunikaty 
rządowe. Ponadto, to właśnie za pomocą środków masowe-
go przekazu przeciętni obywatele mają szansę dowiedzieć 
się, jak należy się zachować w przypadku ataku terrorystycz-
nego, a czego pod żadnym pozorem nie można robić. Jest to 
więc ważna funkcja mediów, odpowiadająca za kształtowanie 
postawy społecznej w sytuacji realnego niebezpieczeństwa.

Terroryzm to jeden z najtrudniejszych problemów 
współczesności, stanowiący także niełatwe wyzwanie 
dla mass mediów. Reporterzy zmierzyć się muszą bo-
wiem z trudnością informowania o aktywności grup terro-
rystycznych i ewentualnych groźbach ich ataków – oczekuje 
się, że zrobią to tak, by z jednej strony przekazać złe wiado-
mości, a z drugiej nie wywołać wybuchu paniki wśród lud-
ności. We wrześniu 2002 r. w Krakowie odbyła się specjal-
na konferencja „Media wobec terroryzmu”, podczas której 
dziennikarze, naukowcy oraz politycy starali się opracować 
zasady, jakimi powinni się kierować korespondenci podczas 
relacjonowania sytuacji kryzysowych. Otwierając debatę, 
ówczesny premier Polski Leszek Miller wyraźnie podkreślił, 
iż media „nie powinny sprzyjać tworzeniu atmosfery histerii, 
bezradności i beznadziei”, a to z kolei w zupełności pokrywa 
się z główną intencją terrorystów, jaką jest wywołanie psy-
chozy lęku w danym społeczeństwie. Wobec tego, dla zacho-
wania równowagi, stacje medialne z całego świata informują 
ludność nie tylko o terrorze, lecz także o podjętych przez 
rządy i organizacje międzynarodowe działaniach, mających 
na celu zwalczanie grup terrorystycznych oraz zapobieganie 
nowym atakom.

Z uwagi na różnorodność rodzajów mass mediów, za-
równo międzynarodowych, jak i krajowych – od poważnych 
całodobowych stacji telewizyjnych, jak CNN i BBC, poprzez 
portale dziennikarstwa obywatelskiego, jak np. coraz po-
pularniejszy Kontakt24.pl, aż po prasę tabloidową z niższej 
półki, kojarzoną z takimi tytułami, jak brytyjski „The Sun” 
czy polski „Fakt” – zaobserwować można sporą rozbież-
ność w prezentowanych wiadomościach. Sytuacja taka miała 
miejsce chociażby podczas ataku terrorystycznego na ka-
wiarnię w Sydney, kiedy to nagłówki polskich gazet, dzien-
ników i portali internetowych, relacjonujących to zdarzenie, 
brzmiały wręcz kolizyjnie, w treści zaś skupiając się na zupeł-
nie odmiennych kwestiach (nagłówki pochodzą z dni 15-16 

grudnia 2014 roku), np.: „Tajemniczy zamach w Sydney. Jak 
reagują muzułmanie?” w „Polityce”; „Australia. Szturm policji 
na kawiarnię w Sydney, trzy osoby nie żyją” w „Gazecie Wy-
borczej”; czy też „Atak na kawiarnię w Sydney. Seks-wróż-
bita sterroryzował świat!” w „Super Expressie”. Ta niepoko-
jąca niespójność stanowi być może największy mankament 
informacji medialnej o terroryzmie. Według profesora Le-
ona Dyczewskiego, kierownika Katedry Socjologii Kultury 
na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, autora publikacji „Terroryzm w mediach: sensa-
cja i spektakl, odpowiedzialność i informacja”, coraz częściej 
mamy do czynienia z dominacją atrakcyjności wydarzenia 
nad rzetelnością przekazu. W związku z tym, media masowe 
skupiają się na przyciągnięciu odbiorcy szokującymi hasłami 
czy krwawymi zdjęciami, a to wszystko w myśl maksymy, że 
zła wiadomość zawsze się dobrze sprzedaje.

Dodatkowo, należy też mieć na uwadze fakt, iż media, cza-
sem nawet nieświadomie, mogą być wykorzystywane przez 
samych terrorystów, stanowiąc dla nich pewnego rodzaju 
forum działania czy nawet reklamę swoich przekonań i akcji. 
Co ciekawe, autopromocja grup terrorystycznych poprzez 
środki masowego przekazu w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
uległa swoistej ewolucji: początkowo dżihadyści przesyłali 
amatorskie nagrania arabskiej stacji telewizyjnej Al Jazeera, 
która dopiero po ich przeanalizowaniu decydowała się na 
ich upublicznienie bądź nie; obecnie zaś terroryści korzy-
stają z Internetu i zakładają własne witryny bądź posługują 
się już istniejącymi o ogólnodostępnym profilu (np. Facebo-
ok czy Twitter), gdzie mogą udostępniać wszelkie publikacje 
właściwie bez cenzury, przy okazji dostarczając dziennika-
rzom interesujące materiały do wykorzystania w pracy i dal-
szego rozpowszechniania.

Media masowe podczas sytuacji kryzysowych z reguły 
spełniają swoje główne funkcje – a więc zrozumiale i przede 
wszystkim szybko przekazują obywatelom informacje na 
temat danego zdarzenia, przy okazji uzupełniając ich wie-
dzę o to, co można w takiej sytuacji zrobić i jakie kroki 

Mass media a terroryzm
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podjęło już w tej kwestii państwo. Z drugiej strony krytyka 
reporterów, którzy kierują się sensacją zamiast rzetelnością 
jest jak najbardziej na miejscu. Żyjemy w czasach, w których 
„czwarta władza” naprawdę może zmieniać oblicze zda-

rzeń i kształtować ich odbiór wśród społeczeństwa, dlatego 
właśnie tak ważne jest zachowanie prawdy i prezentowanie 
całego obrazu.

Dagmara Kowalczyk

Słowo „demokracja” wywodzi się z języka greckiego. Skła-
da się z dwóch członów – „demos”, czyli „lud” i „kra-

tos”, czyli władza. Innymi słowy, demokracja to władza ludu. 
Przynajmniej tak określili to starożytni Grecy. Miała być to 
alternatywa dla monarchii (rządów jednostki) oraz oligar-
chii (rządów nielicznych). Najsłynniejszą, wręcz szablonową 
demokracją była demokracja ateńska. Jej podstawowymi za-
łożeniami były zapewnienie możności i obowiązku (!) decy-
dowania o sprawach publicznych oraz uczestnictwa w two-
rzeniu prawa. Inne założenia to: zapewnienie równości 
wszystkich wolnych obywateli, oddanie władzy zwierzch-
niej w ręce zgromadzenia, podejmowanie decyzji w drodze 
głosowania i dyskusji, zagwarantowanie wolnym obywate-
lom dostępu do stanowisk publicznych. Czy idea demokracji 
nie brzmi zbyt… idealnie?

Albert Einstein mówił: „Moim ideałem politycznym jest 
demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowa-
ny jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piede-
stał.” W drugim zdaniu zawarł kwintesencję idei demokracji, 
czyli równość. Pojmowaną zarówno w sensie społecznym, 
jak i prawnym. To właśnie ta kwestia sprawiła, że demokracja 
miała tylu zwolenników. Jednak zalet tego systemu jest wię-
cej. Wolność słowa, wyznania, ochrona życia, nietykalność 
osobista, tolerancja, prawo wyboru. W demokratycznym 
państwie każdy obywatel powinien mieć łatwy dostęp do 
podstawowych dóbr i usług (np. produktów spożywczych, 
ubrań, nauki, do źródeł informacji). Natomiast w sferze go-
spodarczej demokracja oznacza wolny rynek. Ponadto oby-
watel ma prawo do swobodnego przemieszczania się oraz 
wyboru miejsca zamieszkania. Są to rzeczy często przez nas 
niezauważane, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni i wy-
daje się nam to zupełnie naturalne.  

Wady demokracji były już zauważalne w okresie jej 
kształtowania, czyli antyku. Platon powiedział, że „demokra-
cja prowadzi do dyktatury”. Dyktatury większości. Dlacze-
go? Ponieważ w tym systemie decyzje podejmuje się więk-
szością głosów. Jednomyślne decydowanie to zjawisko spo-
radyczne. W Rzeczypospolitej szlacheckiej próby takiego 
rozwiązywania problemów kończyły się zazwyczaj porażką. 
Zawsze na sali obrad znalazł się ktoś, kto zrywał sejm dwo-
ma słowami – „liberum veto!” (łac. „wolne nie pozwalam”). 
Podobne doświadczenia uczyły, że sytuacje należy rozstrzy-
gać przy pomocy głosowania, w którym większość postana-
wia o losach reszty. Demokracja jest powolna. Budowa od-
powiedniego aktu prawnego oraz wprowadzenie go w życie 
zajmuje stanowczo za dużo czasu. Czasem proces ten trwa 
tak długo, że postanowienia zawarte w takim dokumencie 

stają się nieaktualne. 
Sprawą, która najbardziej mnie irytuje w demokracji, jest 

brak stabilności rządu oraz konflikty między partiami. Duże 
zróżnicowanie na scenie politycznej również nie poprawia 
sprawności w działaniu demokracji. Partie, które mają róż-
ne programy, nie starają się porozumieć nawet w sprawach 
bardzo ważnych dla danego kraju. Często argumentem 
wobec przeciwnika są osobiste uprzedzenia, nieistotne dla 
rozstrzygnięcia. Takie działania są zagraniem typowo medial-
nym, przez co temat, na którym politycy powinni się skupić, 
zostaje zepchnięty na dalszy plan.

W badaniu „Diagnoza społeczna 2013” profesor Janusz 
Czapiński wykazał, że tylko 25% Polaków ocenia demokra-
cję jako najlepszy ustrój. Aż 44% nie jest zadowolonych ze 
zmian, które zaszły po 1989 roku (jedynie 11,6% oceniło 
przemiany po 1989 roku jako udane). 6% Polaków uważa, 
że demokracja to zdecydowanie zła forma rządów, a 14% 
dopuszcza warunkowo rządy niedemokratyczne (!). Jaka 
jest przyczyna takich wyników? Jedną z nich jest sytuacja 
ekonomiczna Polaków. Duża część osób przyzwyczajonych 
do gospodarki centralnie planowanej w okresie PRL-u nie 
potrafiła odnaleźć się na wolnym rynku, który zapewniała 
demokracja. Od 1989 roku zmienił się również standard ży-
cia oraz oczekiwania obywateli, którzy zapatrzeni w cywili-
zację Zachodu, pragną żyć tak samo. Jednak rzeczywistość 
zwykłego, szarego Polaka różni się od rzeczywistości Niem-
ca. A już na pewno różnią się ich zarobki… Tak entuzjastycz-
nie przyjęty w 1989 roku system demokratyczny po prawie 
ćwierćwieczu przestał spełniać oczekiwania Polaków. 

Quo vadis, demokracjo? Tak zachwalana w antyku, dziś 
tak niedoceniana. Dlaczego? Ten reżim polityczny coraz czę-
ściej rozczarowuje. Demokratyczne państwa Unii Europej-
skiej nie potrafią sobie poradzić z wieloma trudnymi sytu-
acjami. Najświeższą z nich jest sytuacja związana z Ukrainą 
oraz Rosją. „Demokratyczny” kraj, jakim jest Rosja, zaczął 

Koniec demokracji?

zdjęcie : Piotr Vagla Waglowski
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prowadzić działania, które z założeniami tego systemu mają 
mało wspólnego. Najgorszy jest jednak brak jednoznacznej 
odpowiedzi ze strony państw UE. Czy jest to skutek braku 

chęci do działania, czy niemożność ich podjęcia? Odpowie-
dzi na to pytanie możemy się tylko domyślać.

 „Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, ale 
nic lepszego jeszcze nikt nie wymyślił.”. Trudno nie zgodzić 
się z Winstonem Churchillem. Mimo wielu wad reżim ten 
ma również wiele zalet. A jednak demokracja powoli chyli 
się ku upadkowi. Jest to proces, który postępuje i zatrzyma-
nie go wydaje się niemal niemożliwe. Czy demokracja prze-
trwa próbę przed którą stawia ją XXI wiek? 

Ewelina Pawlak

Kraj znany z pięknej muzyki, niesamowitych krajobrazów, 
niespotykanej gościnności oraz wyśmienitej kuchni. 

Niegdyś obejmujący tereny od brzegu Morza Czarnego po 
Morze Kaspijskie. Naród, który jako pierwszy na świecie 
przyjął chrześcijaństwo - już w 301 roku. 

Ormianie są niezwykle przywiązani  do swojej tradycji. 
Według licznych przekazów to  potomkowie Noego, któ-
rego arka wylądowała na górze Ararat, będącej symbolem 
narodowym Ormian. Kraj dotknięty licznymi klęskami ży-
wiołowym, którego mieszkańcy niejednokrotnie w swojej 
historii stawali się ofiarami prześladowań. Najtragiczniej-
szym wydarzeniem była Zbrodnia Ludobójstwa w latach 
1915-1917, podczas której Turcy wymordowali ponad 1,5 
miliona „potomków Noego”.  

Ze względu na położenie geograficzne Armenii, która 
jest otoczona przez kraje muzułmańskie, musi ona szukać 
swoich sojuszników wśród państw spoza Kaukazu. Jed-
nym z nich jest Rosja. Pomimo rozpadu ZSRR jej wpły-
wy w kraju Noego są silne. Pomoc ze strony Moskwy jest 
wybawieniem, ale jednocześnie ogromnym zagrożeniem dla  
suwerenności  Republiki Armenii. Duży wpływ na politykę 
państwa mają Ormianie znajdujący się poza ojczyzną. Ludo-
bójstwo, którego ofiarą byli wspomniani wcześniej potom-
kowie Noego, spowodowało powstanie licznej ormiańskiej  
diaspory na całym świecie. Szacuje się, że w Armenii mieszka  
ok. 3 mln Ormian, zaś poza granicami państwa ponad  11 mln.  
Ze względu na to, iż większość społeczeństwa znajduje się 
poza granicami kraju, ma ono wpływ na politykę zagraniczną 
Republiki Armenii. Dane statystyczne należy traktować jako 
zaniżone, ponieważ duża część Ormian przebywa za granicą 
nielegalnie. Natomiast w kraju większość rodzin cierpi z po-
wodu rozłąki. Bardzo często bowiem zdarza się, że głowa 
rodziny wyjeżdża z kraju zostawiając swoich bliskich. Mimo, 
że nie chcą tego robić, do takiego kroku zmusza ich rosnące 
bezrobocie. Taki styl życia właściwie stał się już tradycją i ni-
kogo on nie dziwi. Duża część mieszkających w kraju Or-
mian wręcz utrzymuje się z pieniędzy pozyskanych od roda-

ków znajdujących się poza granicami państwa. Młodzi ludzie 
również nie planują zostać w kraju, po ukończeniu szkoły 
zamierzają wyjechać. Znajomość tych spraw jest kluczowa, 
aby zrozumieć podłoże problemu, z jakim muszą się zmie-
rzyć władze Republiki Armenii. Dobra polityka zagraniczna 

umożliwia wyjazdy poza granice kraju, jednakże sprzyja ona 
również  wyludnieniu. Co należy więc zrobić: ułatwiać mi-
grację czy zmusić ludzi  do pozostania w kraju, w którym 
większość obywateli nie widzi perspektyw na godne życie ? 
Stare ormiańskie przysłowie mówi, że „gdzie jest chleb tam 
należy zostać”. Co jeśli brakuje tego symbolicznego chleba? 
Większość obywateli marzy o opływających w bogactwo 
Stanach Zjednoczonych i skrupulatnie dąży do spełnienia 
tych marzeń. Dowodem na to jest liczna diaspora ormiań-
ska w jednej z dzielnic Los Angeles tzn. Little Armenia. Jed-
nakże przychylna polityka Władimira Putina zrzesza więcej 
Ormian, w samej Rosji mieszka ponad 2,5 mln obywateli 
Armenii. 

Nie można zapominać o konflikcie w Górskim Karaba-
chu między Armenią a Azerbejdżanem, który w dalszym cią-
gu ulega eskalacji. Pomimo porozumienia zawartego w 2008 
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roku w Moskwie, wciąż dochodzi do licznych starć. Tego lata 
również doszło do strzelaniny, w której zginęło ponad 20 
żołnierzy, a 12 listopada ubiegłego roku siły zbrojne Azerbej-
dżanu strąciły ormiański śmigłowiec M-24. 

Mieszkańcy Armenii wciąż obawiają się wojny. Matki boją 
się o synów, którzy są zobowiązani do odbycia dwuletniej  
służby wojskowej. Niestety niewiele się mówi o młodych 
mężczyznach ginących podczas tzw. ćwiczeń.  Republika 
Górskiego Karabachu posiada autonomię, jednakże jest 
zamieszkiwana w  większości przez Ormian. Poczucie do-
znanej krzywdy oraz utrata licznych terenów w przeszłości 
sprawia, iż mieszkańcy Republiki Armenii nie zamierzają się 
poddać . Będą walczyć do ostatniej kropli krwi. 

Z kolei między Erywaniem a Moskwą można zauważyć 
pewną symbiozę.  Armenia stanowi naturalną barierę dla na-
pływu wyznawców Islamu: dopóki Rosja będzie sprzedawała 
broń Ormianom, dopóty  świat nie będzie musiał się oba-
wiać powstania wielkiego bloku muzułmańskiego w tym re-
gionie. Warto zauważyć, iż malutka kropeczka na mapie jest 
jedynym terenem dzielącym państwa, w których w więk-
szości dominującą religią jest islam. Jednakże zagrożeniem 
dla jedności terytorialnej Armenii jest widoczne ocieplenie 
stosunków pomiędzy Azerbejdżanem a Rosją. Kiedy jesie-
nią 2013 roku Armenia miała podpisać umowę stowarzy-
szeniową z Unią Europejską, Moskwa natychmiast zagroziła 
zwiększeniem cen na rosyjski gaz i zawarciem korzystnych 
dostaw broni dla Azerbejdżanu. Dlatego reakcja prezydenta 
Serża Sarkisyana była natychmiastowa. Pod naciskiem Władi-
mira Putina  podpisał on 10 października b.r. dokument na 
mocy którego Armenia przystąpiła do Unii Euroazjatyckiej.  
Taka uległość głowy państwa wobec władz rosyjskich rzu-
tuje na jej wizerunek. Ormianie od jakiegoś czasu buntują 
się przeciwko prorosyjskiej ślepej polityce państwa, organi-
zując liczne protesty wzorowane na ukraińskim „majdanie”. 
Jednakże większość społeczeństwa wciąż uważa , iż Arme-
nia bez współpracy z Kremlem nie jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa swoim obywatelom. Wśród starszego po-
kolenia pamiętającego brak gazu oraz środków do życia, 
czasy w których po trzęsieniu ziemi ludzie mieszkali w gara-
żach, Rosja jest symbolem dobrobytu. Młodzi, wykształceni 

ludzie zaczynają jednak zauważać,  że polityka Kremla wobec 
Armenii prowadzi do   ograniczenia suwerenności państwa. 
Federacja Rosyjska, która jest niewątpliwie silnym graczem 
politycznym na arenie międzynarodowej za wszelką cenę 
stara się nie dopuścić do realizacji Partnerstwa Wschodnie-
go w ramach programu Unii Europejskiej. 

  W ostatnich latach polityka zagraniczna władz Kremla 
przybrała jeszcze bardziej imperialistyczny charakter wo-
bec państw byłego Związku Radzieckiego, czego skutkiem 
było powstanie „majdanu” na Ukrainie. Niestety Armenia 
jest zbyt słaba gospodarczo i politycznie, aby przeciwsta-
wić się Rosji. Nie można również zapominać o mentalnym 
przywiązaniu Ormian do Kremla, które było kształtowane 
przez Władimira Putina i jego poprzedników przez długie 
lata. Z drugiej jednak strony coraz częstsze puste obietni-
ce Rosji powodują, iż obywatele Armenii przestają jej ufać. 
Oglądając debaty polityczne w ormiańskiej telewizji, można 
zauważyć że dostrzegają oni słabości Władimira Putina. Dużą 
niechęć wobec władz Kremla w ostatnich latach wzbudzi-
ła próba wprowadzenia obowiązkowego języka rosyjskiego 
na terenie Republiki Armenii. Ku zdziwieniu Rosji, Ormianie 
jednomyślnie odrzucili ten projekt twierdząc, że „nikt nie 
będzie nam mówił czego mamy uczyć swoich obywateli”.  
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż Armenia pomimo silnego 
przywiązania do Federacji Rosyjskiej, ma również dobre 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską. 
„Przekonując” Ormian do Unii Euroazjatyckiej Władimir 
Putin wygrał walkę o Armenię, gdyż bez niej straci on wpły-
wy na Kaukazie. Jednakże, czy wygra on wojnę  w obliczu 
wszechobecnego ducha rewolucji na terenach postradziec-
kich?  Jaka będzie w przyszłości polityka Ormian wobec Fe-
deracji Rosyjskiej? Czy może jednak zbliżą się oni do państw 
Unii Europejskiej? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że 
priorytetem dla władz Republiki Armenii jest zapewnienie 
bezpieczeństwa jej obywatelom i zachowanie swojej kultury 
oraz wiary, o którą Ormianie zawsze musieli walczyć.

Lusyne Kesziszjan



Zacznijmy od tego, dlaczego wy-
brałaś właśnie Australię? Skąd 
pomysł na wyjazd w tak odległym 
kierunku?

Zdecydowanie Australia była 
moim życiowym marzeniem. 
Szczerze mówiąc, nigdy bym nie 
przypuszczała, że realizacja tego 
celu odbędzie się tak błyskawicznie. 
O Australii marzyłam po cichu 
i nigdy dużo o niej nie mówiłam. Było 
to dla mnie takie nieosiągalne miejsce, 
że sama do dzisiaj nie mogę uwierzyć w 
to, że jestem już z powrotem w Polsce, 
a moja wizja tych odległych zakątków 
świata tak bardzo się zmieniła.

Wiem, że wyjechałaś do szkoły 
języka angielskiego. Co należy 
zrobić, żeby dostać się na taki kurs? 
Gdzie szukać informacji  i  jak  
się przygotować do wyjazdu?

Do Australii najłatwiej się dostać 
za pośrednictwem specjalnych 
agencji. Ja pojechałam dzięki Bridge 
Agency, której biuro znajduje się  
w BUW-ie, obok klubu Hula-Kula. Nie 
trzeba koniecznie jechać na kurs 
językowy, Australia jest też bogata 
w oferty kursów typu college. Można 
również aplikować na studia na 

konkretnych uniwersytetach, ale jest to 
zdecydowanie droższa opcja. Wszelkich 
wskazówek dotyczących wyjazdu, 
kosztów, zakwaterowania, warunków 
życia itp. udzielają konsultantki agencji. 
Kontakt oraz dokładniejsze informacje 
na ten temat znajdziecie na stronie: 
www.bridgeagency.pl.

A jak było na miejscu?
Gdzie mieszkałaś, jak wyglądały 
twoje lekcje oraz czy taki sposób 
nauki języka jest interesujący 
 i efektywny?

Jeżeli o mnie chodzi, to miałam 
szczęście - utrzymywałam kontakt 
z koleżanką, która wówczas już 
od półtora roku zamieszkiwała  
w Sydney. Przygarnęła mnie do siebie 
na kilka pierwszych dni, do czasu aż 
znalazłam sobie mieszkanie. Zajęło mi 
to dokładnie 4 dni, klasyczną metodą 
przeglądania ogłoszeń na stronie: 
www.gumtree.com.au. Zamieszkałam 
w mieszkaniu z siedmioma innymi 
osobami ze wszystkich stron świata. 
Pomimo wysokiego standardu 
mieszkania, warunki nie były 
luksusowe, gdyż mieściliśmy się w 
dwóch sypialniach, także po cztery 
osoby na pokój. Zapomniałam na 

ten czas, co to własny kąt, jednak 
taka forma kwaterunku ma swoje 
plusy, gdy jedziemy do zupełnie 
nowego miejsca w pojedynkę. Szybko 
poznałam wiele osób i zawiązałam 
przyjaźnie. Jeśli chodzi o kurs to jest 
to moim zdaniem najlepsza forma 
nauki języka obcego. Z dnia na dzień 
znalazłam się w środowisku, gdzie 
byłam zmuszona posługiwać się 
angielskim praktycznie przez cały czas 
(w szkole, domu, pracy). Już po dwóch 
tygodniach poczułam niesamowitą 
swobodę wypowiedzi i ogromny rozwój 
używanego słownictwa, a w przeciągu 
kolejnych ośmiu miesięcy było już tylko 
lepiej.

Wspomniałaś o pracy. Czym się 
zajmowałaś?

Warunki wizy studenckiej w Australii 
przewidują 20 godzin pracy tygodniowo. 
Rzeczywistość jest jednak mniej 
kolorowa i aby się utrzymać, musimy 
wypracować znacznie więcej tych 
godzin. Ja spełniałam wymogi oficjalne, 
zatrudniając się w firmie cateringowej. 
Moja praca polegała na obsłudze 
wesel, bankietów czy służbowych 
kolacji. Dostawałam zlecenia do trzech 
razy w tygodniu, przy czym za każdym 

Gorące plaże, wysokie fale, 
nieokiełznana przyroda i piękne 

krajobrazy – taka właśnie jest Australia. 
Ten odległy kontynent od lat przyciąga 
z całego świata podróżników, surferów 
i miłośników ekstremalnych wrażeń.
Jedną z osób, które uległy urokowi 
Antypodów jest Eliza – studentka II roku 
europeistyki w CE, aktywnie udzielająca 
się w Samorządzie.  Jak to się stało, że 
nasza wiecznie uśmiechnięta koleżanka 
z wydziału, postanowiła podjąć ryzyko 
i skorzystać z urlopu dziekańskiego, 
by wyjechać właśnie do Australii? 
I co najbardziej ją tam oczarowało, a co 
zadziwiło? Oto wywiad z Elizą, naszą 
koleżanką, która przeżyła 8 miesięcy 
 w Krainie Kangurów.
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razem impreza odbywała się w innym 
miejscu, dla innego klienta i z innym 
zespołem. Przy tej okazji zwiedziłam 
ciekawe zakamarki miasta, poznałam 
dużo nowych osób i zapoznałam 
się z kulturą życia towarzyskiego 
rodowitych Australijczyków. Dodatkowo 
dorabiałam sobie w barze, który 
znajdował się dwie minuty od mojego 
miejsca zamieszkania. Nie było łatwo 
pogodzić 30 godzin szkoły z dwiema 
zmianami tygodniowo, ale jak widać 
po moim przykładzie, wszystko jest 
możliwe. Praca za granicą to bardzo 
cenne doświadczenie i polecam je 
każdemu. Zawsze warto jest podjąć 
ryzyko!

Opowiedz proszę o różnicach 
kulturowych czy społecznych, 
na jakie natrafiłaś. Czy styl życia 
Australijczyka bardzo różni się 
od Polaka?

Uczęszczając na kurs językowy 
miałam kontakt głównie z między-
narodową mieszanką studentów...  
Mieszkałam w Sydney i zapamiętam 
to miasto jako cały świat w pigułce. 
Spotkamy tam każdą narodowość. 
Oczywiście dominują Azjaci, którzy 
rozprzestrzeniają tam również swoją 
kulturę. Główne ulice centrum to 
restauracje japońskie, wietnamskie, 
koreańskie czy chińskie. Sushi na 
wynos możemy zjeść na każdym kroku 
za niecałe 3 dolary!  Przedstawiciele 
Ameryki Południowej, a w szczególności 
Brazylijczycy, dominują w dzielnicy 
Manly Beach (dzielnica „plażowa” – 
przyp. red.). Tam można kupić 
tradycyjne brazylijskie produkty 

spożywcze, czy zjeść w klimatycznych 
brazylijskich knajpach. Słyszałam 
również o trzech polskich restauracjach 
istniejących w Sydney, ale niestety 
nie miałam okazji ich odwiedzić. Ku 
mojemu zaskoczeniu, w moim college’u 
poznałam bardzo dużo Czechów... Co do 
Australijczyków, to moje spostrzeżenia 
na podstawie osób, które poznałam są 
takie, że jest to wyjątkowo sympatyczny, 
pogodnie nastawiony i niezbyt 
pracowity naród. Wszelkie zasłyszane 
historie o surferach i ich szaleństwie 
na punkcie wysokich fal okazały się 
być prawdą, Australijczycy szczerze 
to kochają! Ponadto ubóstwiają 
też grać w krykieta i rugby. 
Generalnie panuje tam szaleństwo 
sportowe. Miasto roi się od klubów 
fitness i siłowni, a idąc ulicą lub 
parkiem, co chwila widzi się biegaczy 
czy rowerzystów. Oprócz pasjonatów 
surfingiu spotyka się także wielu 

longboardzistów i skate’ów, ćwiczących 
nowe tricki w licznych skate-parkach. 
Do tego dodajmy piękną, słoneczną 
pogodę i wysoką temperaturę 
powietrza - żyć nie umierać!

Wśród Europejczyków krąży cała 
masa historii o tym, jak bardzo 
dzika jest Australia. Nie bałaś 
się jechać do pierwotnej krainy 
Aborygenów?

Oczywiście, że się bałam! Najbardziej 
obawiałam się pająków, ale ku mojemu 
rozczarowanie przez cały pobyt nie 
spotkałam ani jednego... olbrzyma :) 
Myślę, że takie stereotypy o Australii 
są troszeczkę przesadzone. 
Gdy się mieszka w centrum 
miasta, życie wygląda bardzo 
podobnie do życia w europejskich 
metropoliach i raczej dzikich zwierząt 
czy ogromnych owadów się tam nie 
spotyka. Jedyne, co mi się rzuciło w oczy, 
to ogromne nietoperze, wielkości 
naprawdę dużego ptaka. Początkowo 
mnie przerażały, z czasem się do 
nich przyzwyczaiłam. Aby zobaczyć 
kangura trzeba jechać na przedmieścia. 
Ja wybrałam dwugodzinną podróż 
pociągiem do Parku Morisset, słynącego 
właśnie z tych zwierząt. Kangury są tam 
wolne i dzikie, jednak ze względu na 
dużą ilość turystów nie tylko akceptują 
ludzi, ale dają się pogłaskać, przytulić 
czy nawet pocałować! Zdjęcia z takiego 
spotkania są bajeczne, dzięki czemu 
jest co wspominać po powrocie do 
Polski. 

Nie udało mi się natomiast wytropić 
misiów koala w naturalnym środowisku, 
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ale mogłam im się przyjrzeć w zoo. 
Podczas wycieczki do Centralnej Australii 
jechałam 500 kilometrów samochodem 
przez pustynię. Wówczas udało mi się 
zobaczyć dzikie wielbłądy, konie, psy 
dingo, a nawet molocha straszliwego, 
czyli najbardziej charakterystyczną 
jaszczurkę pustynną tych regionów. 
Radość z tego spotkania również była 
ogromna! Odwiedziłam także Alice 
Springs – słynne miasto Aborygenów. 
Muszę przyznać, że dopiero tam 
poczułam prawdziwą dzikość 
Australii. Miasto to jest rzeczywiście 
niebezpieczne, a ze względu na 
zamieszkujące je plemię aborygeńskie 
ma dziwny, niepowtarzalny klimat, 
którego nie znajdzie się w Sydney. 
Żeby to zrozumieć, trzeba to przeżyć 
na własnej skórze.

Rozumiem, że wyjazd do Australii był 
dla Ciebie niezwykłym przeżyciem. 
Czy w związku z tym planujesz kolejne 
odległe wojaże? A może chciałabyś 
wrócić do Sidney i zamieszkać tam 
na stałe?

Czas spędzony w Australii był 
najlepszym okresem mojego życia. 
Będąc już na miejscu zaplanowałam 
moją pierwszą poważną podróż, którą 
zrealizowałam w drodze powrotnej do 
Polski - przez ponad miesiąc z plecakiem 
na plecach, jak prawdziwy backpacker, 
przeleciałam z Fidżi przez Vanuatu, 
Nową Zelandię, Tajlandię, Emiraty 
Arabskie, Turcję, aż do domu. Tak 
naprawdę, podróż ta była niezwykłą 
przygodą, także dzięki doświadczeniu, 
jakie uzyskałam w Australii. Choć 
zobaczyłam już całkiem sporo wiem, że 
jest to dopiero początek. Zamierzam 
zwiedzić cały świat, bo jest jeszcze tak 
wiele miejsc do odkrycia i tak wiele kultur 
do poznania... Moim kolejnym celem 
są Stany Zjednoczone i słynna Road 
66. Mam nadzieję, że po wakacjach 
spotkamy się ponownie i będę mogła 
opowiedzieć o moich przygodach 
po zachodniej części globu :) Jeżeli 
chodzi o mieszkanie w Australii to jest 
to bardzo kusząca propozycja, ale 
chyba jednak o drobinę za daleko od 
domu. Mimo wszystko, na pewno tam 
wrócę jeszcze nie raz.

Wygląda na to, że Twoja podróż 
powrotna do Polski obfitowała 
w niesamowite przeżycia. Które 
 z odwiedzonych miejsc zrobiły na 
Tobie największe wrażenie? Masz 

może jakieś przemyślenia na temat 
tego, co zobaczyłaś?

Cała podróż była doprawdy 
bajeczna. Znalazłam się na wyspach 
Pacyfiku, gdzie przeżyłam niezwykłą 
przygodę. Fidżi to egzotyka sama w 
sobie – złociste plaże, turkusowa woda 
o temperaturze 25 stopni, palmy i te 
zapierające dech w piersiach widoki! 
Piękny, potężny ocean rozprzestrzenia 
się dookoła wyspy, którą można obejść  
w niespełna godzinę. To naprawdę 
robi wrażenie, no i te wschody  
i zachody Słońca! Mogłabym tam 
spędzić życie. Ale, co ciekawe, to nie 
Fidżi wywarło na mnie największe 
wrażenie. Choć był to najbardziej 
relaksacyjny przystanek, który pozwolił 
naładować akumulatory na resztę 
podróży,  to jednak tym najbardziej 
niezapomnianym miejscem okazało 
się Vanuatu... Miałam tam okazję 
zamieszkać wśród prymitywnego 
plemienia w wiosce Yakel na wyspie 
Tanna. Śpiąc w domku z bambusa, 
wśród ludzi, którzy do dziś dnia nie 
noszą ubrań, żyją w zgodzie z naturą, 
 a cywilizację znają jedynie z 
opowieści odwiedzających ich turystów, 
przeżyłam najpiękniejszą przygodę 
życia i poznałam najserdeczniejszych 
ludzi świata. Dopiero tam człowiek 
uświadamia sobie, jak bardzo 
rozwinięta technologia i tzw. „problemy 
pierwszego świata” nas zepsuły. 
Pomimo ciężkich warunków, braku 
elektryczności, zimnych nocy w 
towarzystwie szczurów i paskudnego 
jedzenia, nie żałuję ani jednej 
sekundy tam spędzonej. Dla kontrastu 
pojechałam również do jednego  
z najbogatszych miejsc świata, do 

Dubaju. Drapacze chmur ociekające 
złotem i lśniące w promieniach 
intensywnego słońca, szybkie  
i drogie samochody, temperatura 
przekraczająca 50 stopni oraz 
luksusowe hotele to w skrócie cała 
prawda o tym miejscu. Czułam się 
trochę jakbym podróżowała w czasie, 
widząc te kontrasty rozwojowe i 
kulturowe. Ciężko ocenić, które 
miejsce podobało mi się najbardziej, bo 
różniły się one od siebie diametralnie. 
Mogę jedynie stwierdzić, że pobyt 
na Vanuatu nauczył mnie najwięcej,  
w szczególności pokory.

Na koniec chciałabym zapytać o Two-
ją działalność na rzecz Samorządu 
Centrum Europejskie-go. Ciekawa 
jestem, czy roczny pobyt na innym 
kontynencie zmienił Twoje podejście 
do pracy, jaką wykonujesz dla spo-
łeczności CE? Czy doświadczenia 
zdobyte w Australii są w jakikolwiek 
sposób pomocne, a może wręcz 
przeciwnie – nie mają znaczenia w 
tym kontekście?

Do Samorządu oczywiście wróciłam 
pełna energii i zapału. Pobyt w Australii 
w pewnym sensie mnie zmienił. Patrzę 
teraz na działalność w Samorządzie 
przez trochę inny pryzmat, lecz w 
dalszym ciągu taka praca jest dla 
mnie wielką przyjemnością. Cieszę 
się, że zostałam przyjęta z powrotem 
z tak dużym entuzjazmem. Jest to 
bardzo miłe uczucie, gdy się ma do 
czego wracać. Za to bardzo serdecznie 
dziękuję moim kolegom z zespołu!

Z Elizą Kleniewską 
rozmawiała 

Dagmara Kowalczyk
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Większość komentatorów jest zgod-
na, że prace nad poro-zumieniem 

dotyczącym TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), czyli po-
rozumieniem handlowym zakładającym 
powstanie strefy wolnego handlu mię-
dzy Unią Europejską a Stanami Zjedno-
czonymi, są jednym z najistotniejszych 
i naj-większych wyzwań polityki zagra-
nicznej tych dwóch globalnych graczy. 
Nie dziwi więc, że tym tematem posta-
nowiło zająć się Centrum Debaty Pu-
blicznej, wiodący ośrodek akademickiej 
debaty na Uniwersytecie Warszawskim, 
tworzony przez zespół członków Koła 
Naukowego Europa Nova, Samorzą-du 
Studentów CE oraz Stowarzysze-nia 
Akademickiego Centrum Europa. Za-
chęcamy do lektury krótkiej relacji, pre-
zentującej kilka najistotniejszych myśli 
z tego wydarzenia.

Organizatorami debaty Transatlan-
-tycki renesans? Znaczenie umowy 
o wolnym handlu UE-USA, która od-
była się 13 października w gmachu Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 
byli: Centrum Debaty Publicznej, Pol-
ski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Ambasada Brytyjska oraz Ambasada 
Szwecji. Partnerami wydarzenia było 
Centrum Europejskie UW oraz Zarząd 
Samorządu Studentów UW.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się Mieczysław Nogaj reprezentu-
-jący ministerstwo gospodarki; Anna 
Barbarzak z ministerstwa spraw za-
gra-nicznych; Ewa Synowiec, dyrek-
tor przedstawicielstwa Komisji Europej-
skiej w Polsce; Dorota Dąbrowski, dy-
rektor zarządzająca Amerykańskiej Izby 
Handlowej oraz Jan Puzynkiewicz  
z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Zaproszeni goście stanęli przed 
niełatwym zadaniem. Ze względu na 
charakter negocjacji oraz ryzyko wy-
korzystania ich w celach politycznych 
lub gospodarczych, obie strony rozmów 
niechętnie upubliczniają informacje  
o postępach w dwustronnych usta-le-
niach. Bez wątpienia jest już jednak co 
komentować i rysują się pierwsze sce-
nariusze.

Negocjacje ruszyły w lipcu 2013 
roku. Od tamtego czasu odbyło się 
siedem rund negocjacyjnych. Jak 
wspominała na początku debaty 
Ewa Synowiec, już samo ustalenie  
jednego mandatu negocjacyjnego 
w przypadku 28 państw Unii Europejs-
-kiej było ogromnym wyzwaniem. Man-
dat negocjacyjny  (z pewnym opóźnie-
niem) został podany do wiadomości 
publicznej, jednak zawiera sformułowa-
nia bardzo ogólne. Dyrektor Synowiec 
tłumaczyła to chęcią dania Unii sporego 
marginesu negocjacyjnej elastyczności.

3 października zakończyła się 7 
runda negocjacji. Dynamikę rozmów 
spowolnił trochę przejściowy okres  
w jakim znajdowała się Unia ze wzglę-
du na wybory do Parlamentu Europej-
skiego. Prace w grupach roboczych 
postępują jednak cały czas, niezależ-
nie od rund negocjacyjnych. Jak za-
uważyła dyrektor Przedstawicielstwa 
KE w Polsce, tak naprawdę roz-mowy 
najtrudniejsze, o charakterze technicz-
nym, dopiero się rozpoczęły. Ustalenia 
przechodzą stopniowo z fazy słownej 
do rozmów wokół  zapisów tekstowych. 
Trudno jednak ocenić, czy tak jak było 

początkowo zakładane, do końca 2015 
uda się dojść do porozumienia we 
wszystkich obszarach.

Ewa Synowiec szukała analogii  
z procesem budowy jednolite-
go ryn-ku, który też nie powstał od 
razu. Data 1992 mobilizowała jed-
-nak przedsiębiorców do przemian, 
a negocjatorów do dalszych wysiłków. 
Tak samo należy traktować datę za-
kończenia negocjacji. Należy zresztą 
pamiętać, że zakończenie negocjacji 
nie oznacza w przypadku TTIP końca 
prac. Wyłącznie elementy dotyczące 
polityki handlowej będą mogły wejść w 
życie bez ratyfikacji ze strony wszyst-
kich państw członkowskich. Ratyfikacja 
pozostałych ustaleń z tego dokumentu 
potrwa około 2 lat.

Goście spotkania zgodzili się co do 
prekursorskiego charakteru tej umo-
wy oraz ogromnej wagi negocjacji. 
Jak zauważyła przedstawicielka PISM, 
Maya Rostowska, moderująca deba-
tę, umowa TTIP jest nawet nazywana 
„gospodarczym NATO”. Idąc tropem tej 
analogii Anna Barbarzak zauważyła, że 
również NATO w momencie two-rzenia 
wydawało się praktycznie nie-możliwe 
do wynegocjowania. Dziś trudno wy-
obrażać sobie jednak świat bez Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Bardzo możli-
we, że za kilkadziesiąt lat trudno będzie 
sobie wyobrazić świat bez umowy TTIP, 
która ma przynieść gospodarce UE 120 
miliardów euro, a gospodarce USA 90 
miliardów euro zysku.

Jak warto pamiętać, u genezy TTIP 
leżą poważne problemy gospo-darcze 
zarówno Stanów jak i Unii Europej-
skiej. Gdyby nie światowy kryzys oraz 
wzrastająca potęga Chin, Indii i nowych 
globalnych graczy, rozmowy pomiędzy 
Unią i USA nie byłyby możliwe. Jak pod-
kreślała Anna Barbarzak, to niezwykle 
ważne, że obie strony szansę na popra-
wę widzą w otwarciu, w znoszeniu ba-
rier. TTIP można postrzegać jako geo-
strategiczną umowę zmieniającą rolę 
współpracy transatlantyckiej. Współ-
pracę, która ma szansę być równowagą  
dla azjatyckiej unii gospodarczej. USA 
i Unia kumulują razem około 50% wy-

Transatlantycki renesans?

„TTIP można postrzegać 

jako geostrategiczną umowę 

zmieniającą rolę współpracy 

transatlantyckiej. 

Współpracę, która ma 

szansę być równowagą  

dla azjatyckiej unii 

gospodarczej.”
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miany handlowej świata.
Dyrektor Barbarzak zauważyła jed-

nak również pewne zagrożenia, które 
wiążą się z projektem TTIP. Niezależnie 
od ostatecznej formuły porozumie-nia, 
dla firm z obu stron Atlantyku podpi-
sanie porozumienia o wolnym handlu 
będzie oznaczało zwiększenie konku-
rencji. Może być ona zbyt silna dla firm, 
które z wyprzedzeniem nie zaczną przy-
gotowywać się do nowych warunków. Z 
drugiej strony, zwiększenie konkurencji 
będzie korzystne dla konsumentów. 

Jan Puzynkiewicz zauważył, że roz-
mawiając o TTIP nie można zapominać 
o otoczeniu międzynarodowym. Konku-
rencja nie śpi a im bardziej zacieśniać 
się będzie współpraca pomiędzy USA  
i Unią Europejska, tym bardziej nale-

ży spodziewać się zdecydowanych re-
akcji Chin, na przykład wprowadzenia 
wyższego cła na wina sprowadzane  
z Europy. Odnosząc się do tej wy-
powiedzi, Anna Barbarzak  zauwa-
żyła, że umowa TTIP nie ma zastą-
pić innych porozumień bilateralnych  
i multilateralnych w dziedzinie handlu. 
Unia musi działać na kilku scenach rów-
nocześnie.

Mieczysław Nogaj podkreślał, że 
Chiny mają świadomość jak istotne dla 
światowego układu sił w gospodarce 
jest porozumienie TTIP. Bez współpracy 
Europy i Stanów Zjednoczonych, Chiny 
już wkrótce zdystansują konkurencję  
i zaczną ustawiać świat według swoich 
potrzeb. Aby nie dopuścić do podpi-
sania TTIP, Chiny starają się izolować 

Unię, kusząc Stany Zjednoczone oferta-
mi współpracy.

Zdaniem przedstawiciela minister-
-stwa gospodarki, Polska podobnie jak 
przy wejściu do UE, będzie zyskiwała 
na wciąganiu w obszar, gdzie dzieje się 
najwięcej. Już teraz jesteśmy głównym 
dostawcą podzespołów na rynek nie-
-miecki. Przy umowie TTIP otwierają 
się nowe możliwości rozwoju, które na-
leży wykorzystać.

Mieczysław Nogaj wskazał rów-
nież punkty zapalne negocjacji. Ta-
kimi zagadnieniami mogą być usta-
lenia dotyczące prawa handlowe-
-go. Podejście państw europejskich  
i Stanów Zjednoczonych do wielkich 
korporacji i sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw bardzo się różni. Punk-
tem zapalnym może być również za-
gadnienie barier pozataryfowych oraz 
regulacji dotyczących rolnictwa (róż-
nica w podejściu do GMO) oraz prawo 
energetyczne. Trudnym tematem do 
negocjacji będą również zagadnienia 
dotyczące własności intelektualnej – 
pokazała to już sprawa ACTA.

Dyrektor Dorota Dąbrowski pod-
-kreślała, że w Ameryce jest obecnie 
moda na Azję, na Chiny. Dlatego tak 
warto podkreślać, że to powiązania go-
spodarcze z Europą są największe, że 
ma długie tradycje i  że właśnie tutaj 
jest największy potencjał do rozwoju 
handlu.

Jak podkreślała przedstawicielka 
Amerykańskiej Izby Handlowej, po 25. 
latach transformacji Polska jest gotowa 
na porozumienie, które negocjuje Unia 
Europejska. Jesteśmy przyzwyczaje-
ni do dostosowywania się do nowych 
regulacji, bo jesteśmy po ogromnym 
wysiłku transformacji i akcesji do UE. 
Czy Polska faktycznie potraktuje to wy-
zwanie jako szansę? Czy dobrze się do 
tego przygotujemy? Warto przyglądać 
się rozwojowi negocjacji.

Adam Leśniewicz

Od lewej:Ewa Synowiec, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Anna Barbarzak z ministerstwa spraw zagranicznych, Mieczysław Nogaj reprezentujący ministerstwo gospodarki,
Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzająca Amerykańskiej Izby Handlowej oraz Jan Puzynkiewicz z Wydziału Nauk 
Ekonomicznych UW.

Prelegenci i organizatorzy debaty.
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Jędrzej Demianiuk

21 listopada, Klątwa i triumf 
na Uniwersytecie Warszaw-

skim. W tamten piątek byłem wyjątkowo 
zmęczony, marzył mi się jedynie wieczór 
na kanapie z telewizorem i mruczącym 
kotem na kolanach. Z doświadczenia 
jednak wiem, że spotkania 
proponowane studentom przez dr 
Mirellę Kurkowską są zawsze warte 
uwagi i poświęceń. Zebrałem więc 
resztki sił oraz chęci i dotarłem na Dzień 
Górski na UW. Góry – pewnie, że piękne, 
że majestatyczne, że odprężające, 
ale czy na tyle ciekawe, by aż 
organizować o nich imprezę na niemal 
cały dzień? Podszedłem do tematu 
sceptycznie, ale już po pierwszym 
punkcie programu nie mogłem 
uwierzyć własnym uszom i oczom. 
Premiera filmu dokumentalnego Anny 
Pietraszek „Orłem być” i opowieść, 
którą usłyszałem po nim, wracają 
do mnie jak natarczywy sen, 
przyprawiając o dreszcze. Zacznijmy od 
początku… 

Himalaje od setek lat spowija mgła 
legend przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie wśród miejscowej ludności. 
Jedna z opowieści dotyczy masywu 
Nanda Devi, nazwanego tak na cześć 
hinduskiej bogini śmierci – Nandy (Kali). 
Historia jest dość prosta. Ktokolwiek 
zdobędzie szczyt pasma, rozzłości 
boginię swą zuchwałością i szybko 
odejdzie na tamten świat, a jego 
ciała nie znajdzie nikt. Brzmi to 
oczywiście trywialnie, niejeden 
bożek, w niejednym micie groził nam 
już śmiercią, stara śpiewka – też tak 
pomyślałem. 

W 1939 roku ze szczytem 
Nanda Devi East postanowiła 
zmierzyć się polska wyprawa pod 
auspicjami Klubu Wysokogórskiego 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Stefan Bernadzikiewicz, Jakub 
Bujak, Janusz Klarner oraz Adam 
Karpiński wyruszyli w podróż, ma-
jącą przetrzeć drogę dla polskich 
sukcesów w Himalajach. Z filmu dowie-
działem się, że wszyscy byli naprawdę 
wybitnymi inżynierami i podchodzili 
do wypraw górskich z takim samym 

zapałem, jak wynalazca, który pracuje 
nad nowym eksperymentem. Niestety, 
mimo osiągnięcia celu wyprawy, dwaj 
himalaiści zginęli pod nagłą, ogromną 
lawiną. 

Pomysł stworzenia filmu o zapo-
mnianej pierwszej polskiej wy-
prawie w Himalaje powstał na fali 
popularności patriotycznych pro-
jektów po 1989 roku. Propozycję 
realizacji otrzymała wieloletnia 
taterniczka i reżyserka Anna Pietraszek. 
Stanęła przed niełatwym zadaniem. 
Żaden z uczestników wyprawy już nie 
żył, materiały zachowane z tamtych 
dni były szczątkowe, pozostała jedynie 
wydana 1956 roku książka o wyprawie, 
napisana przez jednego z uczestników 
– Janusza Klarnera. I tak właśnie, 
zupełnie przypadkiem, odkryła skarb. 
Wśród licznych stronic natrafiła na 
wzmiankę o znalezionej na lawinowym 
osuwisku pokrywie kamery. A skoro 
był aparat – musiał być również 
film! Reżyserka rozpoczęła inten-
sywne poszukiwania taśm. Pierwszy 
trop w brytyjskim archiwum okazał 
się złośliwie fałszywy – pudełko po 
filmie wprawdzie istniało, lecz bez 
materiału z wyprawy. Film o Nanda 
Devi gdzieś wyparował. 

Tymczasem zainteresowanie pro-
dukcją dokumentu w polskiej telewizji 
spadło. Temat powrócił dopiero po 
17 latach, bowiem Anna Pietraszek 
prowadziła nieustępliwie własne 
poszukiwania korzystając z uprzejmości 
przedstawicieli polskiej emigracji. 
Wreszcie dotarła do niej infor-
macja o tym, że jakiś film został 
odnaleziony i z opisu wynikało, iż 
może być to „ten” materiał. Reżyserka 
dopilnowała konserwacji taśmy i tak 
po wielu latach odnalazła w końcu 
swojego prywatnego Graala. Całe 
11 minut ocalałego materiału 
wmontowano w film „Orłem być”, 
który na naszym spotkaniu na 
Uniwersytecie Warszawskim miał 
swą premierę (pokaz przedpremie-
rowy odbył się podczas tegorocz-
nych wrześniowych Spotkań z Fil-
mem Górskim w Zakopanem). W ten 
sposób po wielu latach powraca 

pamięć o pierwszym polskim sukce-
sie w najwyższych górach świata.

No dobrze, ale co z tą tytułową 
klątwą? Bernadzikiewicz i Karpiński 
pozostali w Himalajach na zawsze. 
Klarner po powrocie do kraju brał 
udział w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie, pewnego dnia we wrześniu 
1949 roku po prostu wyszedł z domu 
na Saskiej Kępie do mieszkających 
nieopodal rodziców i ślad po nim 
zaginął. Pewne poszlaki prowadzą 
do ubeckiej katowni na ulicy 
Cyryla i Metodego w Warszawie...

Bujak zniknął w Kornwalii tuż 
przed planowanym powrotem do 
Polski latem 1945 roku – podczas 
wycieczki w tamtejsze skałki, jak 
można się domyślać, niezbyt trudne dla 
doświadczonego himalaisty. Jego ciała 
nie odnaleziono nigdy. Aż chciałoby się 
dodać dobrze znane z internetowych 
memów pytanie o wiadomej 
odpowiedzi: „Przypadek?”. 

Po powrocie do domu miałem 
od razu pójść spać. Kiedy jed-
nak rozpakowywałem torbę, zaku-
piona płyta z „Orłem być” wpadła 
mi w ręce i wydawało się dziwne 
tak po prostu odłożyć ją na półkę. 
Nagle ogarnęło mnie przekonanie, że 
mogłem tamtego wieczoru zrozumieć 
jeszcze więcej. Wsunąłem krążek do 
odtwarzacza DVD i muszę powiedzieć, 
że intuicja mnie nie zawiodła. 
Jest w tych niespełna 20 minutach 
coś szczególnego. Skupiłem się 
szczególnie na pokazywanych w filmie 
widokach. I wtedy naszła mnie dziwna 
refleksja. Co tak naprawdę ciągnie ludzi 
do tych himalajskich szczytów? Tyle razy 
słyszałem frazesy o adrenalinie, o chęci 
przygody, ale czy w tym tkwi sedno 
sprawy? Związek ludzi z górami 
jest chyba bardziej skomplikowa-
ny, niż można przypuszczać. Mam 
wrażenie, że człowiek próbujący 
zdobyć szczyt w Himalajach staje 
do nierównej i heroicznej walki, 
próbuje wygrać z czymś pierwotnym, 
na swój sposób strasznym. Wtedy 
uświadomiłem sobie, jak przełomowa 
była wyprawa z ’39 roku. Dotarło do 
mnie, że tam w górach, taka mała 

Zasięg klątwy, czyli lawina myśli po filmie „Orłem być”
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istota, jak człowiek, stoi w obliczu 
największych majestatycznych symboli 
odwiecznej potęgi Natury, która 
najwyraźniej wcale nie pozostaje wobec 
tej ludzkiej śmiałości bierna. W tych 
górach „coś” po prostu jest! Wszystkie 
te klątwy, opowieści nie biorą się znikąd, 
jest w nich pradawna przestroga oraz 
wielowiekowe doświadczenie i daleko 
mi do przekonania, że powstały dla 
czystej rozrywki lub by szybciej uśpić 
niesforne dzieci. 

Przekleństwo Nandy dosięgło 
wszystkich czterech polskich śmiałków. 
Trzeba było ponad dwudziestu lat 
wysiłków osoby o tak niegasnącym 
zapale i niemałym szczęściu (wed-
ług anegdoty reżyserki, podczas 
jednej z filmowych misji przetrwała 
nawet nieumyślne wejście na pole 
minowe), by przechytrzyć klątwę. 

Wspominając Annę Pietraszek, 
myślę sobie – jak dobrze jest spotkać 
takich ludzi. Takich, którzy o coś walczą, 
którzy mają ten błysk w oku. Celem 
filmu jest przecież głównie to, by ożywić 
pamięć o wielkim wyczynie Polaków, 
by przywrócić ich do świadomości 
społeczeństwa, z której próbowano 
ich usunąć. Nawet będąc dość 
obojętnym w kwestiach patriotyzmu, 
warto jest czasem uświadomić sobie 
jak wielkich ludzi ma nasz kraj w swojej 
historii. 

Tyle rozważań i wszystko przez te 
kilka piątkowych godzin… I dlatego 
właśnie na koniec mały apel, zupełnie 
uniwersalny – nie poddawajmy się 
zmęczeniu! Mamy jeszcze tak wiele lat 
na skracanie sobie doby odpoczynkiem. 
Coraz częściej widzę, że warto czasem 
przesunąć swoją własną granicę 
odrobinę do przodu, zrobić więcej, pójść 
dalej. Kanapa poczeka, kot się pozłości, 
ale wybaczy. Zachęcam, można odkryć 
prawdziwe skarby!

Dariusz Wieleba

W przeciwieństwie do Jędrzeja byłem 
od razu podekscytowany perspektywą 
wzięcia udziału w Dniu Górskim na 
Uniwersytecie Warszawskim. Od 
dzieciństwa towarzyszyły mi książki 
podróżnicze - od relacji z wypraw 
Stanleya w Afryce, przez dzienniki 
Scotta, Shackletona i Amundsena, 
aż po książki o himalaistach, przede 
wszystkim tej o pierwszym wejściu na 

Mount Everest sir Edmunda Hilarego. 
Temat był mi bliski ze względu na 
wciąż żywe jeszcze wspomnienia 
młodzieńczego zapału, jaki dawały mi 
relacje o wspaniałych dokonaniach 
wielkich odkrywców. Szansa na 
spotkanie z kimś, kto mierzył się z potęgą 
natury, z Himalajami, była więc dla 
mnie niezwykle kusząca. A spotkanie 
to było nie byle jakie! Po prezentacji 
filmu Orłem być, mieliśmy okazję 
spotkać się z niezwykłymi postaciami 
– Andrzejem Bargielem i Darkiem 
Załuskim, a tę część panelu poprowadził 
Jakub Brzoska.

Postaci te znane są doskonale 
wśród miłośników gór i pasjonatów 
wspinaczki. Darek Załuski to 
jeden z najwybitniejszych polskich 
himalaistów, na swoim koncie ma już 
pięć zdobytych ośmiotysięczników, 
m.in. Mount Everest i K2. Natomiast 
Andrzej Bargiel przede wszystkim 
zdobył rozgłos, zjeżdżając jako pierwszy 
Polak ze szczytu ośmiotysięcznika na 

nartach. Dyscyplina to nowatorska, 
nawet w środowisku sportów 
ekstremalnych, i bez wątpienia Jędrek 
jest jednym z jej prekursorów, a zarazem 
jednym z najlepszych. 

Swojego pierwszego zjazdu do-
konał z Sziszapangmy (Tybet), a w tym 
roku jego celem były Manaslu i Czo 
Oju w Nepalu. I to właśnie z wyprawy 
na Manaslu powstał niezwykły film 
pokazujący jak człowiek niezłomnego 
charakteru może dokonać rzeczy, 
wydawałoby się, niemożliwych.

Przyznam, że ogląda-
łem z niekłamanym podziwem 
film z rekordowego wejścia na Manaslu 
– Jędrek w czasie zaledwie 21 godzin 
zdołał wejść na szczyt i zjechać z niego 
na nartach, ustanawiając tym samym 
nowy rekord. Jakby tego było mało 
– dokonał tego bez maski tlenowej, 
co w niezwykle rozrzedzonej atmosferze 
panującej na tych wysokościach, 
jedynie dodaje aury niesamowitości 
temu wyczynowi.

Spotkanie  z Anną Pietraszak, premiera filmu „Orłem być...”
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Sam   film  to  bardzo  cieka-wa, 
skrótowa, alenaturalna relac-ja o wy-
prawie: od przybycia w okolice Manaslu 
poprzez poszczególne etapy wejścia, 
aż po sam zjazd. Z osiągnięciami bo-
hatera filmu kontrastuje jego wielka 
(godna podkreślenia!) skromność. 
Zarówno Jędrek, jak i Darek, którzy 
brali udział w wyprawie, zaimponowali 
mi tym, w jaki sposób podchodzą do 
swych osiągnięć – niemalże jak my do 
zwykłych czynności dnia codziennego. 
Warto dodać, iż wyprawa na Manaslu to 
nie ostatni wyjazd w zamierzeniach An-
drzeja Bargiela. Jego projekt Hic Sunt 
Leones1 cały czas jest aktualny i po-
wstają już plany nowych wypraw i no-
wych wyzwań. Z całą pewnością warto 
będzie śledzić jego poczynania i rela-
cje z kolejnych wejść i zjazdów.

Na zakończenie Dnia Górskiego mo-
gliśmy zobaczyć film China Jam Ses-
sion, który zdobył w tym roku specjal-
ną nagrodę na Festiwalu Filmów Gór-
skich w Zakopanym. To szalona opo-
wieść o grupie przyjaciół, którzy podjęli 
się wejścia w alpinistycznym stylu na wy-
soki na 5842 metrów szczyt w prowincji 
Xinjiang w Chinach. Relacja ta jest fan-
tastycznym pokazem jak dzięki hartowi 
woli można pokonać wielką kamienną 
ścianę, zmierzyć się z wyzwaniem, któ-
re nieraz oznacza postawienie na szali 
największej stawki – życia. 14 dni któ-
re Sean, Nicolas, Stephane i Evrard 
spędzili na Wielkiej Ścianie stanowiły 
wspaniałą mieszankę humoru, demon-
stracji wspinaczkowych umiejętności i... 

muzyki. Wyprawę tę bowiem wyróżniał 
też fakt, iż jej uczestnicy umilali so-
bie czas grając i śpiewając. Przyznam 
szczerze – nie często można zobaczyć 
zespół grający na wysokości 5000 me-
trów w namiotach zawieszonych nad 
przepaścią. Po dwóch tygodniach nie-
zwykle ciężkich zmagań z pogodą, trud-
nościami technicznymi i własnymi sła-
bościami w końcu osiągnęli zmierzony 
cel. Sukces   okupiony   był  jednak 
wieloma urazami i odmrożeniami. Smak 
sukcesu osłodził im jednak te wszystkie 
niedogodności.

Dzień Górski na Uniwersytecie War-
szawskim był niezwykle udany. Moż-
liwość spotkania z ciekawymi ludźmi, 

jak i bliższego poznania problematyki 
himalaizmu oraz róż-nych aspektów 
wspinaczki była naprawdę interesu-
jąca. Mam nadzieję, iż w przyszłości 
będziemy mieli jeszcze okazję wziąć 
udział w podobnym spotkaniu.

1 “Hic Sunt Leones“h - (łac., dosł. 
‘tu są lwy’) sentencja łacińska służąca 
do oznaczania obszarów nieodkrytych, 
krajów nieznanych. Sunt Leones to 
pięcioletni, niepowtarzalny projekt 
narciarski, którego pomysłodawcą jest 
sam Andrzej Bargiel. Zainspirowany 
swoimi doświadczeniami, postano-
wił odczarować stereotyp hima-
laisty „męczennika” i wykorzystać 
swoje dotychczasowe doświad-
czenie w samodzielnym organizowaniu 
wypraw.

 Projekt ma na celu zjaz-
dy z najwyższych szczytów Ziemi oraz 
udowodnienie, że narciarstwo możliwe 
jest nawet na dachu świata. […]” Za: 
http://andrzejbargiel.com/pl/

Wspotkaniu wzięła udział rodzina Janusza Klarnera, prekursora polskiego himalazimu,
który brał udział wwyprawie na Nanada Devi (II rząd).
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Jak co roku, tak i tym razem 
Centrum Europejskie zaanga-

żowało się w ogólnopolską akcję 
Szlachetna Paczka. W tym roku 
wspólnie pomogliśmy rodzinie 
niepełnosprawnej Pani Ewy, która po 
niedawnej śmierci ukochanego męża, 
samotnie wychowuje dwóch synów 
Marka (13 l.) i Marcina (3 l.). Wszyscy 
razem zbieraliśmy produkty pierwszej 
potrzeby: żywność, środki chemiczne, 
odzież oraz zabawki. Dzięki pieniądzom 
zabranym podczas wykładów oraz do 
puszki w bibliotece CE udało się także 
spełnić marzenie pani Ewy o ciepłych 
Świętach – kupiliśmy dwa nowe 

kaloryfery!
W tym roku mieliśmy możliwość 

dostarczenia osobiście wspólnie 
przygotowanych paczek do rodziny 
Pani Ewy. Towarzyszyła nam nasza 
Wolontariuszka – Pani Mariola! Było to 
dla nas ogromne przeżycie, a zarazem 
wielkie szczęście, że mogliśmy poznać 
rodzinę, dla której przygotowywaliśmy 
pomoc!

Kiedy podjechaliśmy pod niewielki 
domek Pani Ewy, już z progu witał 
nas jej szczery uśmiech, pełen 
wzruszenia. Chłopcy szybko przybiegli 
się przywitać, ale można było 
odczuć, że są bardzo zawstydzeni 

spotkaniem z nami. Z momentem 
otworzenia bagażnika, kiedy ukazał im 
się widok wyładowanego samochodu 
aż po sam sufit, Pani Ewie odebrało 
głos. Nie spodziewali się, że otrzymają 
aż tak ogromną pomoc. Zarówno nam, 
jak i im ciężko było ukryć wzruszenie. 

Pokoje, w których mieszkają nie są 
duże, w związku z czym pojawiły się 
obawy, że kartony zajmą połowę domu. 
Pani Ewa nie umiała wyrazić, jaka 
to ulga dla domowego budżetu - tyle 
żywności i produktów chemicznych. 
Największą radością był dla niej jednak 
widok kaloryferów, które wypełnią 
ciepłem ich mały dom. 

Masz już dość wysłuchiwania, 
że po europeistyce można 

wyłącznie pracować w hipermarkecie 
albo sieciach typu fastfood? Czujesz 
wewnętrzny sprzeciw słysząc, że  
o ciekawej i dobrze płatnej pracy mogą 
myśleć wyłącznie absolwenci takich 
kierunków jak prawo, ekonomia czy 
informatyka? Przyjdź i posłuchaj co 
 o karierze po studiach europejskich 
mają do powiedzenia absolwenci CE.

Koło Naukowe Europa Nova 
działające w CE już od blisko 4 
lat oraz Stowarzyszenie Centrum 
Europa !CE zrzeszające społeczność 
absolwentów i przyjaciół Centrum Eu-
ropejskiego zapraszają na cykl spotkań  
z absolwentami Centrum Europejskiego, 
którzy opowiedzą Wam z własnych 
doświadczeń na co warto stawiać 
podczas studiów, aby efektywnie 
wykorzystać życie studenckie do 
rozwoju kompetencji i umiejętności, a 
co za tym idzie – łatwo odnaleźć się 
później na rynku pracy. Co z wiedzy 
zdobytej na studiach przydaje się 
później w pracy? Jakie ścieżki kariery 
wybrali absolwenci CE? Co to jest 

sieciowanie i dlaczego jest istotne? 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, 
na których odpowiemy na te oraz wiele 
innych pytań! Przyjdź i przekonaj się, 

że po europeistyce życie może być 
barwne i ciekawe!

Cykl spotkań rozpoczniemy już po 
sesji zimowej! Serdecznie zapraszamy!

CE dla Szlachetnej Paczki

Kariera europeisty!
Koło Naukowe  
„Europa Nova”

autor:  Anna Kendli
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Kolejna impreza otrzęsinowa Cen-
trum Europejskiego za nami. 

W tym roku akademickim przy 
współpracy z Centrum Studiów 
Samorządu Terytorialnego i Rozwoju 
Lokalnego oraz Instytutem Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji witaliśmy 
studentów z rocznika ’95. Wszystko 
zadziało się w klubie Stan Surowy na 
Politechnice Warszawskiej. Już od 
godziny 21:00 chętni na dobrą zabawę 
ustawiali się w kolejce. Jednak oficjalne 
otwarcie miało miejsce o godzinie 
23:00. Wówczas nowych studen-
tów Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz wszystkich przybyłych gości 
przywitała w imieniu rady naukowej 
pani doktor Mirella Kurkowska, która 
podeszła do swojego zadania z dużym 

dystansem i poczuciem humoru, 
wcielając się w postać wiekowej, lekko 
przygarbionej staruszki odczytującej 
„oficjalny” list do studentów. W jego 
treści zawarta była przysięga pa-
sowania na studenta, którą wszyscy 
zebrani proszeni byli o powtórzenie. 
Wystąpienie te nagrodzone zostało 
gromkimi brawami. 

Kolejne godziny minęły na 
skocznych tańcach przy genialnej 
oprawie muzycznej zapewnionej 
przez zaprzyjaźnionych i od lat 
współpracujących z CE DJ-ów z ekipy 
Play That Funky Music. Główną atrakcją 
wieczoru był koncert naszych starszych 
kolegów z zespołu !CE Party Crew. 
Chłopcy wykonali trzy bardzo dobrze 
znane CE-sowskiej społeczności numery 

oraz zadebiutowali znowym kawałkiem 
pt. „Cała ekipa skacze po bitach”. Po 
koncercie odbyła się prezentacja filmiku 
podsumowującego tegoroczny obóz 
zerowy w Sielpi, a po nim prezentacja 
zdjęć z całego wyjazdu. Każdy z nas na 
chwilę cofnął się wczasie do pierwszych 
dni października i dzięki temu mogliśmy 
wspólnie wspominać najlepsze mo-
menty z wyjazdu. 

Zaraz po prezentacji muzyka znów 
głośno zagrała, a na parkiecie zawrzało. 
Głośne basy dudniły do wczesnych 
godzin porannych. Sądząc po opiniach 
uczestników, otrzęsiny ponownie 
zaliczamy do bardzo udanych. Imprezę 
tradycyjnie nakręcało !CE Party Crew.

Eliza Kleniewska

Wszyscy przy noszeniu paczek 
podziwialiśmy jak Marek dzielnie nosił 
pudełko za pudełkiem. Powiedział, 
że przecież ma JUŻ 13 lat i jest silny!  
Młodszy Marcinek też pomagał jak 
tylko mógł, otwierając i przytrzymując 
nam drzwi a jego wesoła minka 
powodowała, że na twarzach 
malował się coraz większy uśmiech  
Pani Ewa cały czas spoglądała na te 
dziejące się w jej domu cuda, coraz 
bardziej wzruszona i zakłopotana takim 
dużym podarunkiem. 

Kiedy wszystko już zostało 
wniesione, maluch zabrał się do 
odpakowywania! Z wielką energią zrywał 

kolorowy papier, co i raz zatrzymując 
się na chwilę, by móc popatrzeć na 
namalowanego tam Mikołaja! Wielką 
frajdę sprawiły chłopcom przyniesione 
przez Was zabawki. Po wyciągnięciu 
pluszowej małpki, Marcin uznał, że 
od teraz będzie z nią spał, Marka zaś 
bardzo ucieszyła gra, o której zawsze 
marzył – symulator farmy.

W międzyczasie Pani Ewa 
przygotowała dla nas słodki 
poczęstunek. Długo nam dziękowała za 
ten, jakże ważny prezent dla niej i jej 
rodziny, który stanowi jednocześnie 
duży krok ku ich lepszej przyszłości. 
Wielokrotnie podkreślała, że daliśmy jej 

nadzieję na lepsze jutro, a oczekiwanie 
na nadchodzące Święta i nowy rok 
będzie o wiele bardziej radosne. 
Zabawy małego Marcinka były tak 
radosne, a rozmowy przy stole 
tak przyjemne, że z ogromnym 
żalem opuszczaliśmy ich dom, 
który wypełniony był aż po brzegi 
miłością i ciepłem.

Jak się okazało, Pani Ewa 
przygotowała także coś dla nas. 
Otrzymaliśmy mały upominek -  
kartę z ogromnymi podziękowania dla 
wszystkich, którzy pomogli stworzyć 
to paczkowe dzieło oraz najlepsze 
życzenia Bożonarodzeniowe. Jednak to 
radość wymalowana na twarzach dzieci 
była dla nas najlepszym prezentem.

Pragnę bardzo podziękować 
wszystkim osobom zaanga-
żowanym w zbiórkę i pomoc dla Pani 
Ewy i jej synków. Studenci i pracownicy 
Centrum Europejskiego znów stanęli na 
wysokości zadania i podarowali radosne 
Święta Bożego Narodzenia kolejnej 
rodzinie. Oby tak dalej!

Małgorzata Szlomkowska

Witamy w CE nowych studentów! 
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W    życiu przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy zasta-
nawiać się nad naszą karierą zawodową. Pytania poja-

wiają się zarówno przed po djęciem pierwszej pracy, jak i po 
kilku latach doświadczenia. Poza wyborem specjalizacji czy 
stanowiska rozważamy rodzaj firmy, wktórej chcielibyśmy 
się znaleźć. W poprzednich tekstach cyklu analizowaliśmy 
plusy i minusy pracy winstytucjach unijnych  i korporacjach. 
Przyszedł zatem czas na przyjrzenie się start-upom i bran-
żom, które w przyszłości dadzą nam najwięcej perspektyw.

Opodzielenie się swoimi przemyśleniami, na powyższe 
zagadnienia poprosiłam Pana Piotra Łagowskiego - Dyrek-
tora Zarządzającego restauracyjnej platformy rezerwacji 
stolików Quandoo w Europie Wschodniej, który z racji nie-
szablonowego i pokaźnego doświadczenia miał okazję pra-
cować w różnego rodzaju  przedsiębiorstwach.

- Co skłoniło Pana do rozpoczęcia swojej drogi 
zawodowej już podczas studiów? I dlaczego zde-
cydował się Pan na założenie start-upu zamiast 
wyboru pewniejszej posady w jakiejś dobrze 
funkcjonującej firmie?

Biznes jest czymś fascynującym. Zdecydowanie wolę 
go w formie praktycznej, stad chęć działania na fron-
cie, a nie w bibliotece. Nie twierdzę, że aspekty teoretycz-
ne, o których uczymy się na studiach, są bez znaczenia. Po 
prostu dzisiaj biznes rozwija się i zmienia dużo szybciej niż 
kiedyś. Teorie i wszelakie paradygmaty, jakich uczymy się na 
pierwszym roku, nie mają zastosowania na piątym. Przynaj-
mniej tak jest w branży internetowej, w której się specjalizuję.

- Rozwijając karierę, postawił Pan na różno-
rodność, dzięki czemu miał Pan okazję pracować 
w instytucjach finansowych, korporacji czy start-
-upach. Pana zdaniem, która z form jest najbar-
dziej optymalna w swoich działaniach i stwarza 
najlepsze warunki dla rozwoju młodego człowie-
ka w strukturze przedsiębiorstwa?

Korporacje czy duże instytucje finansowe uczą pokory, 
zdyscyplinowania istruktury. Start-up stawia na ciągłe rozwią-
zywanie problemów, kreatywność oraz pracę upodstaw. Na 
pewno warto doświadczyć ich obydwu. Tak samo jak warto 
zwiedzić Azję iAmerykę Południową. Widząc i doświadczając 
więcej, lepiej rozumiemy otaczający na świat czy biznes.

- Analizując Pańskie dokonania i liczne stano-
wiska dyrektorskie, nasuwa się pytanie, jak tak 
młoda osoba zdołała osiągnąć aż tak wiele, przy 
relatywnie krótkim stażu pracy?

Sukces biznesowy stanowi połączenie 3 elementów: 

ciężkiej pracy, odpowiednie timingu oraz wiedzy, inteligencji. 
Na pytanie który ztych elementów jest kluczowy bez wahania 
odpowiem ciężka praca... dużo ciężkiej pracy.

- Wiele Pana stanowisk było stricte związa-
nych ze sprzedażą bądź zarządzaniem zespołem 
sprzedażowym. Jak na tle innych działów w fir-
mie ocenia Pan umiejętności wymagane wsprze-
daży?

Sprzedaż jest kluczowym elementem we wszystkich 
działach. Każdy CEO współczesnej firmy musi posiadać 
attitude „salesmana”. Najlepiej pokazuje to film „Chciwość”  
(oryginalny tytuł „Margin Call”) z Kevinem Spacy’em, Jere-
mym Ironsem oraz Demi Moore. Jeżeli ktoś nie posiada tej 
umiejętności to, albo nie zajdzie zbyt daleko, albo jego droga 
do sukcesu znacznie się wydłuży.

- Po ponad dwóch intensywnych latach pra-
cy w Foodpandzie podjął Pan decyzję ozmianie 
firmy. Czym zatem kieruje się Pan przy wyborze 

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

-UWAGAWYWIAD-
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kolejnej pracy?

Budowanie firmy od zera jest czymś fascynującym. Sam 
proces tworzenia zespołu, struktury organizacyjnej, niefor-
malnych relacji, jakie tworzą się wfirmie, a także pierwsze 
sukcesy iporażki oraz ciągłe wspieranie się. Potem wchodzi 
się do biura pełnego ludzi, zafascynowanych swoją pracą i 
człowiek zdaje sobie sprawę, że zrobił dobrą robotę. Jeżeli 
jeszcze za tym idzie sukces finansowy firmy to jest to idealne 
rozwiązanie. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie boję 
podejmować się nowych wyzwań, wszczególności, jeżeli 
owe wyzwania mnie fascynują.

- Jeśli miałby Pan doradzić coś młodym oso-
bom, wchodzącym dopiero na rynek pracy, to co 
to by było?

„Ciężką pracą ludzie się bogacą”. To jest klucz do suk-
cesu. Zdecydowanie branża internetowa będzie najbardziej 
hot-dynamiczna przez kolejne 10 lat. To tutaj tworzy się nowa 
gospodarka, ale ilość rozdań jest ograniczona i ma swój ko-

niec. Bezpieczną istabilną strategią są branże: konsulting i 
bankowość inwestycyjna. Jeżeli nie wiesz gdzie chcesz pra-
cować, pracuj tam gdzie robią to mądrzejsi od Ciebie. A każ-
dy top high-potential absolwent po Harvardzie, Stanfordzie 
czy naszym lokalnym SGH oraz WZ/WNE myśli tylko o pracy 
wtych 3 branżach: Consulting / Banking / Internet, gdyż to 
właśnie tam idą najlepsi!

Konkludując, pierwsze kroki na ścieżce zawodowej warto 
stawiać już od najwcześniejszych lat studiów! Realny sukces 
można osiągnąć głównie poprzez ciężką pracę, ukierunko-
waną wstronę fascynującego nas miejsca wszeroko pojętym 
biznesie. Najbliższa przyszłość wiąże się z wszelkiego ro-
dzaju firmami poruszającymi się w obszarze nowych tech-
nologii, Internetu oraz niesztampowych start-upów, aktywnie 
kreujących naszą rzeczywistość. 

Nie śpimy! Działamy!

Magda Dawidziuk

Temat : Wywieranie wpływu.1

Zasada kontrastu –  polega na wpływie w postrze-
ganiu dwóch rzeczy, osób lub cech pokazywanych jedna po 
drugiej. Dana cecha/rzecz różni się bardziej od drugiej przez 
to, że wcześniej została nam zaprezentowana ta pierwsza 
rzecz np. po obejrzeniu zdjęć modelek, zdjęcia osób o prze-
ciętnej urodzie wydają się jeszcze mniej ciekawe. Ma to za-
stosowanie w sprzedaży poprzez specjalną ekspozycję bądź 
prezentację poszczególnych produktów.

Reguła wzajemności – w sytuacji, gdy ktoś nam 
udziela pomocy, wyświadcza przysługę czy też ofiarowuje 
prezent – odczuwamy potrzebę odwdzięczenia się tej oso-
bie. Ta zasada odnosi się także do wymiany ustępstw i jest 
wykorzystywana  w negocjacjach.

Zaangażowanie i konsekwencja -  określając swo-
je zdanie w danej sprawie, by nie być posądzonym przez oto-
czenie za niesłowność, dążymy do zgodności między naszy-
mi słowami a czynami. Sprzedawcy tak manipulują rozmową 
by uzyskać pewien pogląd, zapewnienie zgodne z założenia-
mi ich oferty. Wtedy klient łapie się w pułapkę swoich przeko-
nań i trudno mu odrzucić propozycję drugiej strony.

Społeczny dowód słuszności – jeśli spora część 

społeczeństwa, lub choćby tylko najbliższego otoczenia 
uważa, że coś jest dobre a dane zachowanie słuszne to do-
pasowujemy się to ustalonych kanonów norm czy wzorców 
postępowania. Szczególnie presji otoczenia podlegają oso-
by niepewne siebie, bierne czy mające problem z podjęciem 
konkretnej decyzji.

Sympatia – ufamy tym osobom, które lubimy. Począt-
ki zakorzenienia w nas tej kwestii wiążą się z naszymi re-
lacjami z rodzicami, rodzeństwem a następnie przyjaciółmi 
ze szkoły. Osoba, która cieszy się naszą sympatią, łatwiej 
nas przekona do danego zachowania bądź podjęcia działa-
nia w pożądanym przez nas zakresie, niż  osoba zupełnie 
nam obca.

Autorytet – w naszej kulturze dużą rolę przypisuję się 
autorytetom. Już od dziecka autorytetem są dla nas nasi ro-
dzice, potem nauczyciele czy eksperci. Przyzwyczajeni ufać 
osobom starszym, posiadającym wiedzę, tytuł naukowy czy 
wysokie stanowisko wystarczy, że dana osoba przejawia, 
któryś z tych elementów, zyskuje tym samym nasze zaufa-
nie. Dlatego w reklamach, na spotkaniach biznesowych sto-
suje się wszelkiego rodzaju symbole świadczące o wiedzy, 
pozycji czy władzy. Klasyczny przykład  aktor w kitlu lekar-

,,Myk na życie” to zbiór ciekawostek, 
porad i praktycznej wiedzy z dziedziny 
szeroko pojętego rozwoju osobistego.
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skim występujący w reklamie leku czy pasty do zębów.

Niedostępność – rzeczy trudno osiągalne uważamy 
za cenniejsze. Dlatego też w sprzedaży często stosuje się 
ograniczenia ilościowe bądź czasowe danych produktów. 
Przez to oferowany towar wydaje się klientom bardziej war-
tościowy i szybciej podejmują decyzję o jego zakupie. W pe-
wien sposób odnosi się to również do ludzi, którzy mają po-

nadprzeciętnie zajęty kalendarz. Z racji trudności umówienia 
się z taką osobą (długi czas oczekiwania) bardziej docenia 
się jej czas czy zauważa obecność na spotkaniach grupo-
wych.

1Tekst inspirowany książką Roberta B. Cialdiniego ,,Wywieranie wpływu 

na ludzi. Teoria i praktyka”, Gdańsk 2000 (polska edycja)

Magda Dawidziuk

 Rekrutacja na stanowiska w Unii Europejskiej odbywa 
się poprzez Europejski System Doboru Kadr (EPSO - Eu-
ropean Personnel Selection Office). System ten polega na 
organizowaniu tzw. konkursów otwartych. Rekrutacja w ra-
mach EPSO odbywa się poprzez testy umiejętności inter-
personalnych. Taką metodą rekrutują największe instytucje 
unijne m.in. Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy 
czy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach 
tej procedury rekrutowane są osoby na stanowiska admini-
stratorów (AD) i asystentów (AST). Konkursy odbywają się 
cyklicznie dwa, trzy razy w roku. Rekrutacja w ramach sys-
temu EPSO nie jest jednak jedynym sposobem na zdobycie 
wymarzonej pracy w instytucjach UE.

Poza systemem są prowadzone odrębne rekruta-
cje: w agencjach Unii Europejskiej, biurach posłów do Par-

lamentu oraz w biurach regionalnych w Brukseli. Rekruta-
cja w ramach tych organizacji odbywa się poprzez nabór na 
konkretne stanowiska. Zasady i sposób rekrutacji regulują 
wybrane agendy i instytucje w ramach swoich własnych re-
gulaminów. Rekrutacja w tym przypadku odbywa się cały 
rok w miarę zapotrzebowań kadrowych. Ogłoszenie o rekru-
tacji na poszczególne stanowiska również są dostępne na 
stronie Europejskiego Systemu Doboru Kadr (htpp://www.
europa.eu/epso). Sam proces rekrutacyjny obywa się jed-
nak w ramach danej agencji unijnej poza regułami i termina-
mi systemu EPSO. Aby omówić rekrutację we wszystkich 
wymienionych wcześniej instytucjach należy więc przedsta-
wić oddzielnie proces doboru pracowników w każdej z nich. 

Jeśli chodzi o agencje Unii Europejskiej to ze względu 
na ich liczbę i złożony proces rekrutacji nie jestem w stanie 
przedstawić rekrutacji do nich wszystkich. Jednak na przy-

Kariera w Instytucjach Unii Europejskiej poza 
system EPSO
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kładzie wybranej agencji przedstawię model rekrutacji, któ-
ry z drobnymi zmianami jest stosowany we wszystkich tego 
rodzaju instytucjach.

Agencją Unii Europejskiej, która może stać się najbar-
dziej interesująca dla młodych Polaków szukających pracy 
jest Frontex czyli Europejska Agencja Zarządzania Współ-
pracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (European Agency for the 
Management of Operational Cooperation at the External Bor-
ders of the Member States of the European Union). Jest to 
jedna z wyspecjalizowanych, niezależnych agencji UE, zaj-
mująca się zarządzaniem oraz ochroną granic zewnętrznych 
Unii. Jako jedyna agencja europejska ma siedzibę w Polsce.

Frontex opiera swoje działania na dwóch typach pracow-
ników. Pierwszą grupą stanowią agenci tymczasowi i kon-
traktowi wybierani poprzez proces rekrutacyjny. Do drugiego 
rodzaju pracowników należą oddelegowani eksperci kra-
jowi (END), których praca w agencji ma charakter tymcza-
sowy. Proces rekrutacji na stanowiska agentów tymczaso-
wych i kontraktowych rozpoczyna się z momentem publikacji 
ogłoszenia na stronie EPSO oraz stronie agencji. Zawiera 
ono kryteria, które należy spełnić by aplikować na określone 
stanowisko, wraz z przedstawieniem sposobu rekrutacji. Pro-
cedura ta jest otwarta dla wszystkich, którzy spełniają kry-
teria zawarte w ogłoszeniu. W pierwszym etapie kwalifikacji 
nadesłane zgłoszenia są oceniane pod względem spełnienia 
warunków zawartych w ogłoszeniu. Wszystkie kandydatury, 
które przejdą wstępną rekrutację są ocenianie wg skali punk-
towej zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu. Osoby, 
które otrzymają największą liczbę punktów są zapraszane na 
rozmowę rekrutacyjną.

W czasie takiej rozmowy Komisja Konkursowa sprawdza 
na ile kwalifikacje danego kandydata odpowiadają kompe-
tencjom potrzebnym na danym stanowisku. Na podstawie 
wyników rozmów Komisja rekomenduje najbardziej odpo-
wiedniego kandydata. Potem decyzję o zatrudnieniu podej-
muje dyrektor wykonawczy.

Inaczej wygląda procedura rekrutacji oddelegowa-
nych ekspertów krajowych. Do END należą bowiem krajo-
wi i międzynarodowi urzędnicy służby cywilnej lub osoby 
pracujące w sektorze prywatnym, których agencja Frontex 
zatrudnia na okres od pół roku do dwóch lat. Jest to gru-
pa pracowników, którzy są zatrudniani ze względu na swoje 
doświadczenie w danej dziedzinie. Przez cały okres swojej 
pracy w agencji są de facto pracownikami instytucji, która 
ich oddelegowała. Procedura rekrutacji na tego typu stano-
wisko rozpoczyna się wraz z wysłaniem listów do stałych 
przedstawicielstw i misji przy UE z prośbą o oddelegowanie 
pracowników, którzy spełniają kryteria zawarte w liście. Po-
przez instytucje, do których skierowane były listy, wysyłane 
są aplikacje kandydatów do Frontex. Wszystkie aplikacje są 
sprawdzane i oceniane na podstawie kryteriów wyboru i naj-
lepiej wykwalifikowani kandydaci są zapraszani na rozmowy 
rekrutacyjne. W wyniku tych rozmów, najbardziej odpowied-

nimi kandydatom jest oferowane oddelegowanie. 

Kolejnym stanowiskiem, gdzie rekrutacja odbywa się 
poza systemem EPSO są staże do biur posłów do Parlamen-
tu Europejskiego. Tzw. „staże europejskie” skierowane są do 
studentów (studiów licencjackich, inżynierskich lub magister-
skich), którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia oraz studiu-
ją w województwie w którym znajduje się biuro krajowe eu-
roposła. Kandydaci, którzy chcą odbyć staż muszą również: 
posiadać status studenta przez cały okres stażu, posługiwać 
się biegle językiem angielskim lub francuskim oraz osiągnąć 
średnią za ostatni rok studiów minimum 4,0. Preferowani są 
studenci takich kierunków jak: europeistyka, politologia, sto-
sunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpie-
czeństwo wewnętrzne.

Staże te dzielą się na staże w krajowym biurze europosła, 
które trwają 3 miesiące, oraz staże w biurze w Brukseli, które 
trwają od 1 do 3 miesięcy. Proces rekrutacji na staż jest dwu-
etapowy. Pierwszy etap polega na wysłaniu aktualnego życio-
rysu i listu motywacyjnego na adres email podany w ogłosze-
niu o stażu. Na podstawie nadesłanych aplikacji są wybierani 
kandydaci, którzy zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. 
Odbywają się one w krajowych biurach posłów do Parlamen-
tu Europejskiego. Od kandydatów zaproszonych na rozmo-
wę jest wymagane posiadanie: zaświadczenia potwierdzają-
cego status studenta, zaświadczenia o wynikach za ostatni 
rok akademicki lub w przypadku studentów pierwszego roku 
kopii świadectwa maturalnego. Wyboru osób, które odbędą 
staż dokonuje koordynator ds. stażów europejskich, któ-
ry informuje kandydatów o wynikach rekrutacji. Proces re-
krutacji kończy się zawarciem dwustronnej umowy o stażu. 
Jego realizacja następuje zgodnie z indywidualnym planem 
opracowanym przy udziale studenta. Staż jest płatny i reali-
zowany w wymiarze 16 h w tygodniu. Po zakończeniu stażu 
student otrzymuje certyfikat.

Ostatni rodzaj rekrutacji odbywający się poza systemem 
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EPSO ma miejsce w ramach biur, które są przedstawiciel-
stwami regionów danego kraju w Brukseli. W przypadku 
Polski są to przedstawicielstwa 17 województw. Tak samo 
jak w przypadku agencji Frontex ogłoszenie o naborze jest 
publikowane na stronie EPSO oraz w biuletynie informacji 
publicznej urzędu marszałkowskiego. Rekrutacja odbywa się 
głównie do sekretariatów biur regionalnych. Od kandydatów 
wymagane jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, biegłe 
posługiwanie się językiem angielskim lub francuskim oraz 
wykształcenie wyższe. Dodatkowo punktowana jest wiedza 
na temat funkcjonowania instytucji UE i samorządu w Pol-
sce, doświadczenie w pracy międzynarodowej np. odbycie 
stażu w instytucji unijnej oraz obeznania w sytuacji w danym 
województwie. Kandydat musi złożyć również dokumenty, na 
które składają się m.in.: list motywacyjny w języku polskim 
wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. sta-
nowisku, życiorys zawodowy w formacie Europass (w języku 
polskim), kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzają-
cych wykształcenie oraz referencje i opinie na temat kan-
dydata. Dokumenty należy wysłać na adres mailowy poda-
ny w ogłoszeniu lub złożyć osobiście w przedstawicielstwie 
danego województwa w Brukseli. Kandydaci, którzy zostaną 

najwyżej ocenieni we wstępnym etapie rekrutacji zostają za-
proszeni na rozmowy do Brukseli. Większość województw 
nie zwraca kandydatom kosztów związanych z udzia-
łem w drugim etapie rekrutacji. W czasie rozmowy rekruta-
cyjnej jest sprawdzana głównie znajomość języka podanego 
przez kandydata w aplikacji. Osobom, które zostaną najlepiej 
ocenione przez komisję rekrutacyjną proponowane jest sta-
nowisko w sekretariacie biura regionalnego w Brukseli.

Jeśli spełniacie wymienione kryteria i jesteście zaintere-
sowani pracą w instytucjach Unii Europejskiej to zachęca-
my do śledzenia strony systemu EPSO oraz stron poszcze-
gólnych agencji unijnych. Pamiętajcie, rekrutacja odbywa 
się cały rok, więc codziennie może dla kogoś otwierać się 
szansa na wymarzoną pracę w Brukseli. Studentom szcze-
gólnie polecamy aplikację na staże do biur europosłów. Jest 
to ciekawy sposób na poznanie metod pracy i działania Par-
lamentu Europejskiego  oraz  możliwość sprawdzenia, czy 
praca w instytucjach UE jest tym, co chcemy robić w przy-
szłości.

Martyna Szostek

Just a few MBA students choose the path of a nego-
tiator or a mediator. However, in reality each of us en-

counters negotiations, both on the professional and private 
levels of life. It is not hard to find adequate examples. Have 
you ever bought a car or a house? Have you ever discus-
sed your contract details with future employer or reached an 
agreement with your spouse? For sure, there are many more 
situations that come to your mind. The key question is: Why 
are you not always selling your product or winning your bat-
tle?

In some business schools students attend a separate 
module which is focused only on negotiations. At the Univer-

sity of Michigan, during Professor George Siedel’s classes, 
one of the exercises is to negotiate a lower price in a retail 
establishment where the prices are fixed. A good example 
are meals in fast food restaurants such as McDonald’s or 
Burger King. Surprisingly, approximately 70% of the students 
succeed with an average discount exceeding 40%. Even if 
the most prominent negotiators own their reputation due to 
their experience, there are some useful strategies and key 
tactics that can be applied during negotiations. I had a chan-
ce to acquaint with them during an online course: Success-
ful Negotiation: Essential Strategies and Skills taught by the 
aforementioned Professor George Siedel via the Coursera 
platform.

Taking advantage of your daily negotiations, 
basic biases you should be aware of
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A few advices on how to avoid mind traps

At the very beginning let us start from the question whe-
ther it is worth to negotiate. How much can you gain and what 
is your opportunity cost? The next step is to determine your 
BATNA (the  Best Alternative to a Negotiated Agreement). 
Understanding your strengths and weaknesses is crucial for 
success and your best weapon is information. Leading ne-
gotiators always ask plenty of questions in order to harvest 
the necessary knowledge about the other party. They also 
disclose as many secrets as they can and then analyze the 
answers while preparing a strategy. When you understand 
how powerful this technique is you can try to weaken the 
other side and increase the chances in achieving your goals.

Here comes the first big mistake that many dealmakers 
commit. Why do so many of us consider our own interests 
to be in direct conflict with interests of the other side? This 
assumption is called a Mythical Fixed Pie Assumption. Co-
operation and searching for common goals can bring a lot 
more positives for both sides than rivalry. Although price may 
be fundamental for side A, in many cases you can gain more 
by directing the negotiation onto the cost of shipment or time 
of delivery which might be essential for side B. Another ten-
dency, that might appear at this point, is called reactive deva-
luation. That means that our judgment of proposals or deci-
sions is dependent on who we are dealing with. Rejection or 
approval of the same idea hinges upon our emotional attitude 
such as admiration or prejudice.

Do you know how much the last three digits of your phone 
number plus 400 have in common with the year in witch Attila 
the Hun was defeated? Try to guess whether the date is a 
greater or smaller number than your result. I can assure you 
that if the sum you received is between 400-599 then you 
have picked a date of ca.580. If it is in a range of 1000-1199 
then your guess was close to 1210. This psychological trap is 
called anchoring. It states that the mainstays of our decisions 
or evaluations of uncertain objects are numbers we initially 
heard. Having said that, if I knew that you wanted to sell me 
a car and you called for a price amounting to 10 000 I would 
then base my negotiation on that number (assuming I did 
not know its value before). Most probably, I would buy it for 
around 9 000 or 12 000 no matter what the real value was. 
That is just because human mind is extremely susceptible to 
suggestions.

Next common mistake is overconfidence which applies 
not only to price negotiations. Let us take a situation when 
you negotiate a future job contract. What amount of money 
should you ask for? In this case you changed your sector and 
your proposal is just one number that is way too high. Did you 
check what are the average salaries in that region? People 
have a tendency to be too confident in their judgments. You 
definitely have multiple experiences under the belt showing 
you the difference between what you though you knew and 
what you really knew. Are you a good student or maybe you 
are lower than an average? Would you sell your flat for less 
than the market price for a similar property in your district? 
People value their own belongings much higher than they 

are really worth on the market. Overestimation of predictions 
is often visible on a stock market when one trades too much 
and thus, loses money. The antidote for this trap is finding a 
disconfirming evidence, however, this is probably a skill that 
you were not taught at school. In general terms we want to be 
right. Hence, we always seek for proofs for our theories. It is 
sometimes painful to find out that we were wrong but it is still 
better to realize before starting negotiations.

Who does not know a case of “glass half empty or glass 
half full”? Framing – since it is all about it – was a short les-
son that got stuck in my mind and became the most powerful 
tool. Our point of view and potential decisions relay on the 
perception of risk. If you know that you might gain profit you 
are risk-averse (positive framing) but when you feel you mi-
ght sustain loss you are risk-seeking, tending to avoidance 
(negative frame). 

The results are striking. What is the difference between 
A – C and B – D? The slide above presents exactly the same 
situation seen from two different perspectives. 

Theory in practice

The main task for all participants of the course was to 
simulate a negotiation. It was definitely the most valuable and 
developing exercise. My task was to sell a Victorian house 
owned by my uncle. The amount of information I got was limi-
ted and the goals excessive. By all means I made sure that 
I am familiar with all the tricks and traps and then I started 
my negotiation with a well-thought-out strategy. Unfortunate-
ly, despite being well-prepared, I got deceived by my human 
nature. The most impressive thing is that I would not grasp 
some of my missteps if not for the feedback I received. As it 
turned out, I could not control everything. Hence my advice 
for each of you experiencing important negotiations in your 
lives. Try to train and receive professional feedback to know 
if you could perform better. It might teach you a lot more than 
anything you read.

Patrycja Michałek
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ŻYCIE W WIOSCE

Otwieram oczy. Na moją twarz spadają poranne 
promienie Słońca przedzierające się przez szczeliny ścian 
bambusowego domku. Jest zimno, jeszcze trochę ciemno, 
ale już świta. W  oddali słyszę pianie kogutów, co nieraz 
odzywa się Yasur - jeden z najbardziej aktywnych wulkanów 
na świecie, powodując delikatne wstrząsy ziemi. Leżę tak 
jeszcze co najmniej godzinę, bo temperatura jest wciąż zbyt 
dokuczliwa, żeby wysunąć nos spod śpiwora. 

Gwar narasta z minuty na minutę, dzieci zaczynają 
płakać, psy szczekać, koguty cichną - wioska budzi się 
do życia. Również na mnie już czas, nie przyjechałam 
tu w końcu spać w nieskończoność. Moich uszu 
dobiega cichuteńki głosik wzywający  z zewnątrz  moje 
imię. Zaciekawiona otwieram drzwi i widzę Nasuel, 
młodziutką dziewczynkę z wdzięcznymi, ogromnymi 
oczami i czarującym uśmiechem. Trzyma w swoich dłoniach 
gałązkę ze świeżymi pomarańczami, które dopiero co 
zerwała z samego wierzchołku drzewa. Odbieram podarunek 
tym samym przyjmując zaproszenie na śniadanie. Nie można 
oprzeć się takiej uprzejmości. Przecieram oczy, związuję 
włosy i idę w gościnę do „sąsiadów”.  

Razem z Michałem, towarzyszem mojej podróży, 
przekraczam próg chaty i spostrzegam prawdziwą ucztę. 

Ogromny gar z gotującą się zupą stoi już na ogniu, “mama” 

rozbija maczetą kokosy, dzieciaki biegają wokoło bawiąc 
się, a ”tata” siedzi w rogu i struga kawałek patyka. Na 
nasz widok  wszyscy   zaczynają  się  radować. Częstują 
nas kawałkami  regionalnych  warzyw  tj. taro i jam,  
przypominający polskiego ziemniaka, podanych na liściach. 
Do tego jest oczywiście zupa serwowana w plastikowych 
lub metalowych miskach z domieszką ziemi. 
Wymieniam z Michałem porozumiewawcze spojrzenie 
na widok poczęstunku. Już wiemy, że pod względem 
kulinarnym to będą najcięższe dni w naszym życiu. Ale nie 
ma co narzekać. Kulturalnie zabieramy się do posiłku, aby 
po kilku symbolicznych kęsach podziękować najbardziej 
uprzejmie jak tylko potrafimy i wymknąć się z powrotem 
do naszego zacisza, gdzie czekają nas zgromadzone zapasy 
bananów i ciastek. Przynajmniej na początku było co jeść. 

Nie ma czasu na odpoczynek. Pierwszy dzień w Yakel to 
czas poznawania mieszkańców i ich zwyczajów. Zabieramy 
aparat, kamerę i ruszamy. Zaglądamy do chatek, nie 
jesteśmy nigdy sami. Wzbudzamy bardzo dużą sensację 
wśród lokalnej społeczności, chociażby ze względu na ubiór, 
który w odróżnieniu od reszty mamy na sobie, czy kolor 
skóry. Przemieszczając się po wiosce, ciągniemy za sobą 
warkocz dzieciaków podążającymi za nami krok w krok. 
Niektórzy, w szczególności ci starsi, znają angielski. Możemy 
się zapoznać, przekazać jakieś informacje. W jednej z chat 
znajdujemy mapę świata na ścianie. Pokazujemy 
dzieciakom, skąd przybyliśmy. Są zachwyceni odległością, 
jaką pokonaliśmy, aby ich odwiedzić. Tym samym stajemy 
się dla nich jeszcze bardziej egzotyczni i interesujący. 

Czas na atrakcje turystyczne! Każdego dnia wioskę 
odwiedzają turyści. Jednak tylko pozornie poznają oni kulturę 
Yakelczyków, gdyż wszystko, czego doświadczają podczas 
owej wizyty jest specjalnie dla nich przygotowywane, a my 
mamy okazję w tych przygotowaniach uczestniczyć. Kobiety 
zamieniają swoje codzienne spódnice na te ”od święta” 
(czyli takie same, tylko nowsze) oraz przywdziewają zielone 
wianki na włosy. Rozstawiają także stanowiska z ręcznie 
robioną biżuterią oraz torbami wykonanymi z liści 
palmowych. Dzieci biegają podekscytowane nadchodzącym 
wydarzeniem. Cała wioska zbiera się na placu, gdzie 
odbędzie się przedstawienie dla gości, na które my również 
jesteśmy zaproszeni. Mężczyźni tańczą tzw. „custom 

Vanuatu

Tanna to jedna z wielu wysp Vanuatu, państwa 
znajdującego się na Pacyfiku. Spędziłam 

tam w sumie sześć dni, z których każdy był 
wyjątkowy i nauczył mnie czegoś nowego. 
Życie w wiosce Yakel diametralnie różni się 
od naszej codzienności. Dni upływają tam  
w spokojnej atmosferze, zachowana jest pełna 
harmonia oraz symbioza z naturą. Mieszkańcy 
są jedną wielką rodziną, pomagają sobie 
 w pracy oraz dzielą się wszystkim co mają. Moi 
nowi przyjaciele uświadomili mi, że do pełni 
szczęścia nie potrzeba nam wcale elektroniki, 
techniki, czy cudów XXI wieku. To drugi człowiek jest źródłem szczęścia i powodem, dla którego chcemy 
żyć. Pragnę odkryć przed Wami przynajmniej skrawek tego egzotycznego świata z zakątków Oceanii, 
odebrany moimi zmysłami. Życzę miłej lektury! 
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dance”, czyli lokalny taniec polegający na rytmicznym 
tupaniu nogami w ziemię, klaskaniu oraz śpiewaniu. 
Zbierają się oni w okręgu twarzami zwróceni do środka 
po czym w podskokach biegają wokoło. Kobiety i dzieci 
tańczą po zewnętrznej stronie koła, jednocześnie włączając 
wysokie tony swoich głosów, co łącznie ukazuje obraz 
emocjonującej i egzotycznej lokalnej kultury muzycznej. 

Po części artystycznej najwyższa pora powrócić do 
codziennych obowiązków. Mężczyźni biorą się do budowy 
domów i zabierają ze sobą Michała, bo przecież każda para 
rąk się przyda. Niektórzy udają się do buszu po konieczne 
materiały budowlane, czyli liście palmowe, bambusy 
itp. Część z nich uczestniczy w budowie drogi, która jest 
przygotowywana na zbliżającą się wizytę premiera. Ja 
dołączam do kobiet. Zamykamy się w zaciszu kuchennym, 
gdzie przygotowujemy obiad. Dostaję nożyk i cały wór 
warzyw do obrania. Zabieram się za to bardzo sumiennie, co 
spotyka się ze śmiechem moich lokalnych koleżanek. Kobiety 
nie znają angielskiego, dlatego nasza komunikacja ogranicza 
się do gestów i wymiany zdań w dwóch niezrozumiałych 
dla siebie nawzajem językach. Często dochodzi do 
nieporozumień i wywołuję u wszystkich lawinę śmiechu, 
jak w przypadku obierania warzyw. Po demonstracji 
zadania, jest już wszystko jasne. Miałam je jedynie ponacinać 
gdzieniegdzie po czym opiec w ognisku.

Kiedy już wszystko wrze w ogromnym garze na ognisku, 
mamy chwilkę na robótki ręczne. Dostaję napoczętą już 
torbę zrobioną z liści palmowych. Liście te są wpierw 

wysuszane, następnie tnie się je na cieniutkie paseczki, po 
czym splata razem w specjalnym schemacie, co w efekcie 
daje bardzo pojemną i wytrzymałą torbę. Wykorzystywane 
są one w domu do przetrzymywania zapasów jedzenia. 
Kobiety i dziewczynki z zaciekawieniem przyglądają się 
mojej pracy i komentują coś w zdumieniu między sobą. Dają 
mi do zrozumienia, że dobrze mi idzie, i że są pod wrażeniem. 
Podobno zaskakująco szybko nauczyłam się wyplatanki, 
czym zyskałam sobie ich szacunek i równe traktowanie. Teraz 
jesteśmy już wspólniczkami. Zawijam rękawy i pracujemy 
razem przez kolejne godziny. Wytwarza się przy tym bardzo 
sielankowa atmosfera. „Mama” nuci miłe dla ucha melodie, 
przy okazji uczy mnie kilku wersów i potem już śpiewamy 
razem, nieprzerwanie wyplatając torby. 

Po powrocie, Michał opowiada mi, że uczest-
niczył w lokalnym rytuale picia kavy. Kobiety nie mogą w nim 
uczestniczyć, tym bardziej słucham go z zaciekawieniem. 
Rytuał składa się z sumiennie przestrzeganych etapów. 

Początkowo w wyznaczonym miejscu zbierają się najstarsi 
przedstawiciele plemienia. Stopniowo po skończonej 
pracy dołączają do nich pozostali. Reprezentanci średniego 
pokolenia czyli mężczyźni ok. 30 roku życia, którzy założyli 
już własne rodziny. Przynoszą ze sobą korzenie kavy, które 
następnie obierają. Kolejnym etapem jest przeżuwanie 
odkrojonych kawałków kavy przez tych, którzy je 
obierali, w czym dodatkowo pomagają młodzi chłopcy. Taką 
przeżutą masę spluwają na włókna kokosowe, polewają 
wodą, a następnie wykręcają. Uzyskany płyn pije się z łupin 
orzecha kokosowego. Uprawnieni do picia są tylko dojrzali 
mężczyźni pomiędzy 40 a 50 rokiem życia oraz obecni 
goście. Na owym spotkaniu można również poczęstować się 
przyniesionymi przez wszystkich potrawami. Po skończonej 
konsumpcji, każdy wraca do swojego domu na rodzinny 
obiad. 

Dzień dobiega końca, Słońce chowa się za linią horyzontu, 
zapada zmierzch. Siedzimy wszyscy razem w jednej izbie 
zgromadzeni wokół ogniska. Atmosfera uległa zmianie od 
śniadania. Nie jesteśmy już tylko gośćmi. Dzisiejszą pracą 
zasłużyliśmy sobie na równe traktowanie. Choć w dalszym 
ciągu jesteśmy tak jakby faworyzowani, wyczuwam silniejszą 
więź między nami. Maluchy już nie płaczą na nasz widok, 
dają się dotknąć, dzieci zapraszają nas do wspólnej zabawy. 
Gramy w różne gry polegające na wyliczaniu i śpiewaniu. 
Śmiejemy się przy tym do rozpuku. 

Czuję, że dopada mnie zmęczenie. To był długi dzień 
pełen wrażeń. Dziękujemy za mile spędzony czas i udajemy 
się na spoczynek do swojej chaty. Dziwne uczucie kłaść 
się spać o osiemnastej. Padam jak zabita, po minucie od 
przyłożenia twarzy do poduszki zapadam w głęboki sen. 

WYPRAWY

Następnego dnia czeka nas wyprawa pod wulkan. Ze 
względu na bardzo wysokie koszty transportu decydujemy 
się na trzygodzinny spacer do tej największej na wyspie 
atrakcji. Zaraz po śniadaniu jesteśmy gotowi do drogi. 
Wyruszamy w samo serce dzikiej puszczy, podążając 
śladami naszego przewodnika Tołaty. Idę zaraz za nim, 
żeby nie zgubić drogi, której właściwie nie ma. Wąska 
ścieżynka ciągnąca się wśród stromej przepaści porośniętej 
dzikimi paprociami to cała dostępna dla nas przestrzeń. 
Szlak nie należy do najłatwiejszych. Gęsta roślinność, 
strome wzniesienia i spady pokryte wilgotną  błotnistą 
powłoką nie ułatwiają wyczerpującego marszu. Do tego 
pogoda też nam nie dopisała. Już na samym początku zaczął 
padać deszcz, który towarzyszył nam prawie do końca. 
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Chroniliśmy swoje głowy liśćmi palmowymi, z których 
Tołata zrobił nam parasolki. Niesamowite, jak bardzo 
samowystarczalni i zaradni są ci ludzie.

Nagle, naszą drogę przecina wartki strumień. Musimy 
przez niego przejść, nie ma innego wyjścia. Na Vanuatu 
obowiązuje pewna zasada: „jeśli idziesz z miejscowymi, 
idziesz jak miejscowi”, nie ma żadnej taryfy ulgowej, tempo 
jest szybkie a  przystanków mało. Od tej pory nie dość, że 
pada mi na głowę, to jeszcze mam przemoknięte skarpetki 
chlupiące w równie mokrych butach. Tak już zostanie do 
końca marszu. Staję się trochę podirytowana, bo nic nie 
odbiera mi komfortu bardziej niż przemoknięte buty. Staram 
się jednak o tym nie myśleć. 

 Gdy docieramy do podnóża wulkanu, wszystkie 
te niedogodności przestają mieć znaczenie. Liczy się już 
tylko dostanie do krawędzi krateru. Od przekroczenia 
bramki wstępu, gdzie uiszczamy opłatę, mamy jeszcze 
cztery kilometry do celu. Na górze wita nas potężny 
grzmot powodujący gęstą chmurę dymu wydzielającą 
się z czeluści wulkanu. Jestem przerażona i podekscytowana 
jednocześnie. Nigdy nawet nie marzyłam, żeby znaleźć 
się w takim miejscu. Widoki  zapierają dech w piersiach. 
Dookoła rozciąga się przepiękna panorama wyspy 
pływającej na bezkresnych wodach oceanu pokrytej gęstą 
zielenią. W pewnym momencie drastycznie kończy się 
raj a zaczyna piekło. Pozostałości po ostatniej wielkiej erupcji 
zarysowują szare, spopielone pola wyniszczenia, okalające 
ściany wulkanu. Wieje silny wiatr, dmuchając w nas 
wulkaniczną chmurą dymu. Oddycha się ciężko, jednak po 
kilku minutach nos przyzwyczaja się do nieprzyjemnego 
zapachu. Temperatura zaczyna gwałtownie spadać, ale 
mimo to wytrwale czekamy na zapadnięcia zmroku, bo to 
właśnie w nocy wrażenia wizualne są najlepsze. Przede 
wszystkim dlatego, że w godzinach nocnych aktywność 
wulkanu znacznie wzrasta, a czerwone języki ognistej lawy 

prezentują się znacznie efektowniej wśród ciemności. 

 Doczekaliśmy się największego wybuchu, 
zrobiliśmy perfekcyjne zdjęcia, jesteśmy wykończeni i bardzo 
już potrzebujemy snu. Niestety czekają nas jeszcze 4 
km na piechotę. Przy świetle latarek i w kompletnej 
ciszy podążamy jeden za drugim do miejsca spoczynku. 
Pozostali turyści wracają samochodami, niestety mają 
komplet, nikt nie może nas ze sobą zabrać. Przepuszczamy 
pozostałych i pozostajemy w tyle. Na szczęście został 
jeszcze jeden samochód, gdzie znalazły się dla nas wolne 
miejsca w przyczepie. Siadamy w ścisku z pozostałymi 
i z uśmiechami od ucha do ucha docieramy w kilka minut 
do wioski. Najbardziej ekscytujący dzień na Tanna dobiegł 
końca, idziemy spać.

Eliza Kleniewska
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Mafia to częsty motyw pojawiający się w filmach, 
serialach i książkach. Temat rzeka, którego źródło 

znaleźć można w dziejach Włoch. Bo kto myśląc o mafii, nie 
skojarzy jej najpierw z tym krajem? Najsłynniejsi gangsterzy 
pochodzili właśnie stamtąd, ale sławę przyniosły im dopiero 
czasy dzikiego prosperity w Stanach Zjednoczonych.

Światowy renesans tego motywu w kulturze przyniosła 
powieść, a później film, „Ojciec Chrzestny”. Nie znam 
nikogo, kto by o nich nie słyszał. Wykreowały one wśród 
ludzi rodzinny, honorowy, ale i śmiercionośny wizerunek 
włoskiej mafii. „Ojciec chrzestny” jako głowa ważnej włoskiej 
familii, kierował się niepisanym kodeksem honorowym - 
przysługa za przysługę, oko za oko. 

W 2007 roku dziennikarz śledczy „Roberto Saviano” 
rodowity neapolitańczyk wydał książkę „Gomorra – 
podróż po imperium kamorry.”, tytułem nawiązując do 
Sodomy i Gomory. Opisał w niej działania i struktury 
neapolitańskiej Camorry, czyli jednej z bardziej znanych 
włoskich mafii, powstałej najprawdopodobniej w 1820 r.  
i wywodzącej się z neapolitańskich więzień.

Publikacja Saviano wstrząsnęła całymi Włochami oraz 
przysporzyła mu wielu problemów. Sam autor mówi, że 
gdyby mógł cofnąć się w czasie to nie zdecydowałby się 
na wydanie książki. W Neapolu był skończony, wysłano 
za nim coś w rodzaju listu gończego, a tamtejsi bossowie 
jawnie grozili mu śmiercią. Pojawił się nawet specjalny 
apel Umberto Eco i sześciu noblistów Orhana Pamuka, 
Dario Fo, Rity Levi-Montalcini, Desmonda Tutu, Güntera 
Grassa i Michaiła Gorbaczowa i wielu innych, których 
podpisy zbierał na swych stronach internetowych włoski 
dziennik „La Repubblica”. Dzięki temu rząd włoski 
przydzielił Saviano ochronę, a pisarz był zmuszony do 
opuszczenia Neapolu i stałego ukrywania się, z czasową 
zmianą miejsca pobytu.

Sama książka osiągnęła ogromny sukces, przetłumaczono 
ją na 40 języków i sprzedano w 5 mln egzemplarzy. Rok 
później korzystając ze świetnego materiału wydano film 
„Gomorra”, który jednak z powodu wykorzystania zaledwie 
fragmentów wątków w bardzo niewielkim stopniu oddał 
ducha literackiego odpowiednika. Wszyscy, od fanów 
po krytyków, mówili wtedy, że historia ta sprawdziłaby 
się w serialu. I mieli rację. Serialowa „Gomorra”, to 
jeden z najlepszych seriali ostatnich lat, do tego reprezentujący 
tak słabo widoczne na świecie kino europejskie. 

“Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi 
stają.”

„Rodzina Soprano”, „Ojciec Chrzestny”, „Sons of 
Anarchy”, „Chłopcy z ferajny”, „Scarface” - ekran kocha 
mafię, szczególnie amerykańskiego kina. Jest to jednak 
pewna jej wizja, wykreowana przez lata, opierająca się 
często na nie do końca prawdziwych, ale pociągających 
stereotypach. Tak naprawdę oprócz państwowych struktur 
wywiadowczych i samej mafii mało kto wie, jaka ona jest 
we współczesnym świecie. Dostać się do niej nie jest łatwo, 
często trzeba należeć do rodziny lub zostać poleconym, 
do tego wejście raz powoduje, że nie można jej opuścić. 
Badacze kryminalnych struktur są zgodni, mafia swoje 
podłoże ma przede wszystkich w uwarunkowaniach 

kulturowych i społecznych. Handel narkotykami, 
bronią, przemyt ludzi i organów, prostytucja, hazard, 
alkohol, pranie brudnych pieniędzy. Zorganizowana 
przestępczość lubi wszystko, co przynosi łatwe i szybkie 
pieniądze w nielegalny sposób. Jednak „Gomorra”, mimo iż 
nie jest dokumentem, a jedynie czymś w rodzaju hybrydy 
reportażu i powieści, w rzeczywistości pokazuje, że 
Camorra to bardzo skomplikowana struktura przestępcza. 
Na terytorium Włoch działa kilka takich struktur, 
najważniejsze z nich to: Cosa Nostra (mafia sycylijska), 
Camorra i ‚Ndrangheta (południe Włoch). Różnią się 
charakterem struktur, kodeksami i miejscami działalności na 
świecie. 

Serial „Gomorra” w bardzo realistyczny spo-
sób pokazuje struktury obecnej Camorry. Sceny obfi-
tują w charakterystyczne dla jej działalności najbiedniejsze 
dzielnice Neapolu. Istne fortece, zaśmieconych, 
brzydkich i zniszczonych osiedli, nieprzypominających 
nawet najgorszych polskich blokowisk. Fabuła w każdym 
odcinku skupia się na innym bohaterze, ale przez całą serię 
najważniejsze są postaci Ciro Di Marzio – młodego, ale 
już doświadczonego wilka, członka grupy oraz Gennaro 
„Genny” Savastano - syna bossa rodziny Savastano, która 
stoi na czele organizacji.

Ojciec Pietro Savastano trafia do więzienia i wtedy 
zaczynają się kłopoty. Po nim dowództwo interesem 
przejąć ma niezdarny i rozpieszczony syn Genny. Osoby 
lubiące klimaty intrygi w stylu „Gry o tron” i „House of 

Gomorra
Bóg, honor, interesy – włoska mafia
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Cards” będą zachwycone machiavellowskim przebiegiem 
akcji. Kiedy ze szczytu strącony zostaje król rozpoczyna 
się walka o wpływy i utrzymanie interesu w ryzach. Pietro 
Savastano wyznawał zasadę – trzeba być jak lew, żadnych 
ustępstw - przez co trafił do więzienia. Jego następcy, 
różnie będą podchodzić do swojej roli, ale najważniejsza dla 
nich i tak będzie władza.

Jeszcze przed emisją serial we Włoszech zbudził wiele 
kontrowersji, ponieważ martwiono się, że najbiedniejsza 
część społeczeństwa odnajdzie w nim swoich idoli, co 
przyczyni się do rozrostu organizacji. Dwanaście odcinków 
nie pozostawiło jego przeciwnikom żadnych złudzeń – 
Camorra to organizacja, pełna nienawiści, walki o wpływy, 
nieczystej gry, zabójstw i wykorzystywania pionków. 
Choćbym nie wiem jak bardzo się starał nie odnalazłem 
tam żadnej szlachetnej cechy, której można by przypisywać 
mafii w „Ojcu Chrzestnym”. Serial „Gomorra” ukazuje 

najbrutalniejsze i najgorsze ludzkie oblicza. Nieustannie 
przewijający się motyw obecności Boga we włoskiej tradycji 
przedstawiony zostaje jako relikt, który nie jest żadną 
wartością. Liczą się tylko pieniądze. 

 Serial „Gomorra” jest czymś właściwie 
niebywałym na skalę światową, ponieważ podejmuje próbę 
przedstawienia faktycznego wyglądu mafii. Trudno obecnie 
stwierdzić, czy osiągnie globalny sukces, ponieważ rynek 
zdominowany jest przez produkcje amerykańskie. Nawet 
jeśli nie uda mu się go osiągnąć poza Włochami, warto się 
nim zainteresować. Mafie były, są i będą, a mimo, iż w Polsce 
na co dzień jej nie dostrzegamy, także tu funkcjonują od 
lat, w mniejszym bądź większym stopniu. Przestępczość 
zorganizowana kwitnie szczególnie w czasach kryzysu, 
którego nadal nie udało nam się zażegnać.

Jan Król

Wokół bryły Europejskiego Centrum Solidarności pojawiło 
się wiele sprzecznych opinii. Nowoczesna forma, skrajnie 

prosta, ostra oraz nietypowa elewacja sprawiają, że budynek 
nie wszystkim przypada do gustu. Według niektórych opinii 
przypomina on wielką halę montażową przeżartą rdzą lub 
bunkier. Inni widzą w tym budynku Sandcrawler, pojazd z sagi 
„Gwiezdne Wojny”. Choć nie należę do fanów filmów George’a 
Lucasa, przyznam, że dostrzegam podobieństwo. Przy 
odrobinie dobrej woli spoglądając z odpowiedniej perspektywy,  
w bryle budynku można jednak dostrzec żeglujący okręt lub 
kadłub budowanego statku, jak o swoim dziele opowiadają 
architekci.

Niezależnie od interpretacji, budynek przytłacza. 
Jego ogrom mówi jednak o wielości funkcji, jak ma pełnić 
Europejskie Centrum Solidarności. Należy pamiętać, że choć 
ogromną część powierzchni przeznaczono na wystawę stałą 
poświęconą Solidarności (zajmuje powierzchnię blisko trzech 
tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego piętra), to zgodnie 
z zamierzeniami twórców, ECS ma stać się także prawdziwą 
europejską agorą.

Sale konferencyjne, wystawowe i filmowe (możliwość 
emisji filmów 3D) mają sprawić, że w ECS przestrzeń dla siebie 
znajdą współcześnie działające organizacje nakierowane na  
budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Centrum 
pretenduje do roli miejsca, w którym będą wykluwały się 
idee ważne dla przyszłości świata. Aby jednak ocenić ten 
element działalności trzeba jeszcze poczekać. Nie da się jednak 
zaprzeczyć, że na mapie Polski pojawia się kolejny ważny 
ośrodek debaty obywatelskiej.

Tym co można oceniać już dziś jest główny element ECS, 
czyli wystawa stała poświęcona Solidarności. Jej oficjalnie 
otwarcie nastąpiło 31 sierpnia w rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Wystawa proponuje nam podróż przez 6 sal tematycznych. 
Ostatnim punktem wycieczki jest niewielka sala im. Jana 
Pawła II, z której okien możemy podziwiać pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970. Ta przestrzeń przeznaczona jest na miejsce 

Okręt Solidarności płynie w świat | wrażenia po 
wizycie w Europejskim Centrum Solidarności
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wyciszenia, refleksji i zadumy po zwiedzeniu wystawy.
Naszą wycieczkę rozpoczynamy od sali „Narodziny 

Solidarności” poświęconej strajkom w Sierpniu 1980 roku. 
Niezwykle pomocna dla zrozumienia tego jak rodził 
się strajk w Stoczni Gdańskiej jest interaktywna mapa. 
Wrażenie robi również suwnica, na której pracowała Anna 
Walentynowicz (wewnątrz kabiny możemy posłuchać 
rozmowy z legendarną działaczką „Solidarności”) oraz 
charakterystyczne tablice zawierające 21 postulatów.

Kolejnym przystankiem jest sala zatytułowana „Siła 
bezsilnych”. Ukazuje ona realia życia w kraju demokracji 
ludowej i kulisy narodzin opozycji. Szczególnie wzruszające 
są listy do protestujących stoczniowców, które były 
nadsyłane z całej Polski. Dzięki technice cyfrowej, ich 
powiększo-ne kopie możemy zobaczyć przeglądając księgę 
metalowych kart. Połączenie nowoczes-nych technik 
multimedialnej ekspozycji z licznymi his-torycznymi 
eksponatami należy zresztą uznać za ogromny plus całej 
ekspozycji. Muszę przyznać, że zebrany materiał źródłowy 
robi wrażenie. Oprócz licznych zdjęć i filmów zgromadzono 
także wywiady i komentarze świadków ówczesnych 
wydarzeń. Zdigitalizowane zostały liczne plakaty, mapy, 
listy, wycinki prasowe… Wysiłki te powinni docenić nie 
tylko historycy.

Niezwykle ciekawa jest sala „Solidarność i nadzieja”, 
przenosząca nas w okres radosnego powiewu wolności, 
jaki przyniósł czas między Sierpniem ’80 a wprowadzeniem 
stanu wojennego. W tej sali osoby, które o zrywie 
wolnościowym wiedzą bardzo niewiele mogą mieć problem 
ze zrozumieniem chronologii wydarzeń oraz ich specyfiki. 
Biało-czerwony szlak wyznaczający zwiedzającym drogę 
niejednokrotnie zaczyna przypominać labirynt. Łatwo 

zgubić się wśród mnogości (bardzo ciekawych) źródeł 
historycznych.

Aby kontynuować zwiedzanie musimy udać się na 
drugie piętro. Tam czekają na nas ekspozycje „Wojna ze 
społeczeństwem”, „Droga do demokracji” oraz „Triumf 
wolności”. Choć same nazwy sal prezentują pewien logiczny 
ciąg zdarzeń ekspozycja staje się w tym momencie dość 
chaotyczna i niespójna. To zresztą najistotniejszy zarzut 
wobec całości wystawy. Najbardziej przeszkadza brak 
proporcji w dokładnym omawianiu niektórych wydarzeń, 
przy praktycznie pomijaniu innych. Trudno dostrzec 
tu jednak regułę, wskazującą na jakąś spójną narrację. 
Można odnieść wrażenie, że niezależnie od przygotowania 
konkretnych sal i eksponatów zabrakło osoby czuwającej 
nad połączeniem tego w spójną całość.

Wróćmy jednak do zwiedzania. W pierwszej z sal 
drugiego piętra wchodzimy wprost do milicyjnego 
samochodu, między tarcze zomowców – narrator prowadzi 

nas przez grozę stanu wojennego. Podobnie jak w innych 
salach warto zrezygnować ze słuchania bardzo infantylnych 
i merytorycznie słabych komentarzy audioprzewodnika 
udostępnianego razem z biletem i z większą wnikliwością 
zapoznać się z eksponatami i materiałami audiowizualnymi 
przy gablotach.

W kolejnej z sal („Droga do demokracji”) możemy 
zarówno zasiąść w pokoju przesłuchań, jak również 
spróbować poczuć atmosferę pokoju Jacka Kuronia, w którym 
stoi jego oryginalne biurko. Bardzo mocno zaakcentowane 
zostało również podsycające myśl o wolności przesłanie 
pielgrzymek Jana Pawła II. Dużo uwagi poświęcone 

zostaje również negocjacjom przy 
Okrągłym Stole oraz wyborom 
czerwcowym.

W ostatniej sali pokazane jest jak 
przemiany zainicjowane w Polsce 
pociągnęły za sobą 
przeobrażenia w całym bloku 
wschodnim. Największą uwagę 
skupia jednak ściana z ogromnym 
logiem solidarności złożona z setek 
biało-czerwonych karteczek. 
Organizatorzy wystawy dają 
zwiedzającym możliwość 
włączenia się  w ekspozycję. Swoje 
przemyślenia i refleksje możemy 
zapisać na jednym z kartoników, 
włączając się w budowanie żywego 
znaku Solidarności.

Mimo mankamentów, o któ-
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Wyjazd na Erasmusa daje wiele 
możliwości. W zasadzie wszy-

scy o tym wiedzą, a ja nie chce po-
wielać pracy na ten temat. Ten arty-
kuł nie jest zbiorem argumentów za 
lub przeciw temu programowi, lecz... 
recenzją muzeum Van Gogha w Am-
sterdamie. Skąd jednak nawiązanie 
do Erasmusa? Odpowiedź jest pro-
sta, to dzięki wyjazdowi na wymia-
nę studencką do Maastricht miałam 
okazję odwiedzić stolicę administra-
cyjną Holandii. To właśnie tam znaj-
duje się największa kolekcja obrazów 
Vincenta van Gogha. 

Zwiedzanie zaczęłam od dwugo-
dzinnej kolejki do kas. Na szczęście 
potem  było już tylko lepiej. Dzieła 
są rozmieszczone na trzech piętrach, 
całość ułożona zaś chronologicz-
nie. Życie van Gogha podzielono na 
etapy, każdy z nich prezentowany 
jest w innym pomieszczeniu. O ży-
ciu i karierze holenderskiego mistrza 
możemy dowiedzieć się z paneli dy-
daktycznych rozmieszczonych na ścianach i jest to zrobione 
na tyle ciekawie,  że każdy odwiedzający z chęcią zapoznaje 
się z ich treścią. Ja sama muszę przyznać, że część informacji 
była dla mnie nowością (mimo że sztuką interesuję się już od 
dawna). Zaskakujące było między innymi zestawienie obra-
zu van Gogha z dziełem Moneta, które to stało się impre-
sjonistyczną inspiracją dla Vincenta. Ciekawostki, graficzne 
oznaczenia i linie chronologiczne wplecione między obraza-
mi są przedstawione w taki sposób, że nie atakują nachal-

nie swoją treścią lecz rzucają delikatne światło na omawia-
ny temat. W ten sposób muzeum spełnia swój dydaktyczny 
charakter, sprawiając jednak wrażenie, że to widz poszukuje 
tych informacji „sam z siebie”. Co ciekawe, podkreślana za 
każdym razem miłość braterska między Vincentem, a jego 
młodszym braciszkiem Theo, jest możliwa do wysłucha-
nia w postaci czytanych, osobistych listów artysty. Tłok przy 
„telefono – automatach” umożliwiających przesłuchanie 
korespondencji wskazuje na dobre wykorzystanie tak banal-
nych przedmiotów jak listy oraz przemyślane działania ze 

rych wspomniałem, wystawa stała Europejskiego Centrum  
Solidarno-ści w  Gdańsku z pewnością jest warta odwiedze-
nia. Aby spokojnie zapoznać się z dostępnymi materiałami 

warto w tym celu zarezerwo-
wać jednak przynajmniej pięć 
godzin. Trudno dziś ocenić, czy 
powstała przestrzeń pozwoli 
lepiej wypromować ideały Soli-
darności w świecie oraz odegra 
jakąś znaczącą rolę w aktywiza-
cji debaty publicznej. Bez wąt-
pienia mrówczą pracę setek wo-
lontariuszy i historyków, którzy 
zebrali, opracowali i zdigitalizo-
wali tak potężny materiał źró-
dłowy docenią kiedyś przyszłe 
pokolenia. Odbiór samej wy-
stawy w dużej mierze zależeć 
będzie od tego jak dobrze zna-
my najnowszą historię Polski 
oraz z jakim nastawieniem wej-
dziemy na pokład ECS.

Adam Leśniewicz

Odwiedziny van Gogha
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W sierpniu 2013 roku 
miałem przyjemność 

odwiedzenia, wraz z grupą 
polskiej, izraelskiej i niemieckiej 
młodzieży, nowo powstały 
budynek Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Mimo 
świeżego stanu i niezbyt jeszcze 
rozbudowanych wystaw, Muzeum zrobiło na mnie ogromne 
wrażenie.

Widząc gmach przy ul. Anielewicza w Warszawie 
już z daleka rzuca się w oczy jego nowoczesność, 
rozmiar i dopracowanie szczegółów. Zbliżając się, można 
zauważyć wiele symboli, które ukryte są w tym magicznym 
budynku. Bardzo przyjemnie poczułem się, kiedy udało mi 
się rozgryźć niektóre z nich, takich jak chociażby przedziwna 
szpara, która tworzy wejście główne. Można w niej znaleźć 
hebrajską literę ‘taw’, od której zaczynają się słowa takie jak: 
tarbut („kultura”), toldot („historia”) oraz tewa („arka”). 
Interpretuje się ją również jako nawiązanie do rozstąpienia 
się Morza Czerwonego przed Mojżeszem. W tym wypadku 
nietypowe wejście można uznać za symbol przejścia do 
lepszego, bezpiecznego miejsca. Ukrytych w architekturze 
znaczeń jest mnóstwo, co nadaje gmachowi jeszcze 
wspanialszy charakter.

Po wejściu do środka, naszym oczom ukazuje się wielki 
hol z dwoma mostami, które sprawiają ogromne wrażenie. 
Niestety, w sierpniu (w momencie mojej wizyty w Muzeum) 
jedynym miejscem dostępnym dla grup miejscem było 

małe pomieszczenie niedaleko wejścia, w którym mogliśmy 
obejrzeć film z prac nad wystawami stałymi. Prace nad 
eksponatami i kolekcją jeszcze wtedy trwały. Na zakończenie 
wizyty odbyła się ceremonia, podczas której złożyliśmy 
wieńce pod pomnikiem Bohaterów Getta, stojącego 
nieopodal budynku Muzeum.

Mimo, że w tamtym czasie nie było jeszcze możliwe 
obejrzenie wystawy, bardzo się cieszę, że udało mi się 
zobaczyć choć kawałek tego miejsca od środka. Dziś, 
kiedy Muzeum Historii Żydów Polskich jest już w pełni 
wyposażone i otwarte dla zwiedzających, ustawiają się 
długie kolejki tych, którzy chcą poznać naszą wspólną 
historię, poznać świadectwo i zrozumieć, jak wiele łączyło 
naród polski i żydowski w przeszłości.

Zdecydowanie polecam odwiedzenie Muzeum, sam 
również z chęcią obejrzę w całości gotową ekspozycję.

 
Muzeum czynne jest w godzinach 10.00-18.00 w poniedziałki, 
czwartki i piątki (ostatnie wejście o godz. 16.00) oraz w godziniach 
10.00-20.00 w środy, soboty i niedziele (ostatnie wejście o 18.00). 
We czwartki wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny! We wtorki 
muzeum jest nieczynne.

Piotr Budziński

strony członków muzeum. 
W galerii znajdują się takie okazy jak „Jedzący 

kartofle”, „Pokój van Gogha w Arles”, jeden obraz z cyklu 
słoneczników a także cała gama autoportretów malarza. 
Na mnie jednak największe wrażenie zrobiło płótno 
pt. „Kwitnący migdałowiec”. Oczywiście reprodukcje 
widziałam nie raz, jednak dzieło widziane na żywo 
zdawało się promieniować, hipnotyzować (?!). 

Bez wątpienia Vincent van Gogh był postacią 
niezwykłą. Jego życie osobiste oraz kariera nieustannie 
się splatały i wzajemnie na siebie wpływały. Co 
więcej, przejścia w stylu, poszukiwanie nowych 
inspiracji i zabawa kolorami czynią tego malarza nie tylko 

postacią zagadkową, ale także fascynującą na każdym 
kroku. Otoczenie stworzone przez muzeum idealnie 
komponuje się z życiorysem holenderskiego mistrza 
pędzla, co powoduje, że mogę spokojnie „zaliczyć” 
to miejsce jako jedno z najlepszych muzeów jakie 
odwiedziłam (a wierzcie mi, byłam w całkiem pokaźnej 
ilości). Serdecznie polecam wszystkim wielbicielom 
sztuki i nie tylko. Spędzone w galerii 3 godziny minęły 
jak 10 minut, a jednak wrażenia pozostaną w mojej 
głowie na bardzo długo. 

Klaudia Szymczak

Miejsce 
pamięci na 
Muranowie
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Однажды когда я шел по варшавскому вокзалу,  мое 
вниманиe привлекл один странный парень. В нем 

не было бы ничего особенного еслибы он,  хоть очень 
стильно одетый не собирал от прохожих деньги. В это 
время я куда-то спешил поэтому старался не затягивать 
времени. A этой же ночью у меня был поезд в Питер.

Прoходя мимо парня,  я заметил что у него была 
бумажка с надписью- ,,собираю на билет’’. И хоть мне 
должно быть стыдно, когда он подошел ко мне я ушел 
дальше, со словами у меня нет времени. Я занялся своими 
делами а вечером всел в поезд и уехал.

 Через сутки приезжая в Питер зимой в 3 часа ночи, 
где снега было навалом-  на Витебском воkзалe вдруг я 
обнаружил что потерял рубли. У меня были следующие 
купюры : 20 баксов 100 евро и 30 злотыx. Позвольте 
заметить что Витебский вокзал на половину открытый, 
там почти всегда холодно. 

Кантоp у которого висело табло с надписью 24 часа 
к мoeму удивлению был закрыт, у вокзала стояла кучя 
такси. Пирезжые розобрали их как свежые француские 
булочки.  Когда я подошел таксист за 20 баксов отказал 
довести меня до квартиры ночью. А 100 евро ему 
предлагать я не стал ( на здачу- надежды не было), а 
злотые темболее ему были не нужны. 

Pewnego razu, gdy przechodziłem w okolicach 
Dworca Centralnego w Warszawie, moją uwagę 

zwrócił pewien chłopak. Na pierwszy rzut oka nie było w 
nim nic nadzwyczajnego, poza tym, iż zbierał pieniądze 
bez żadnych plakietek, będąc przy tym bardzo dobrze 
ubranym. Dopiero gdy go mijałem, zobaczyłem karteczkę 
,,zbieram na bilet’’. Nie poświęciłem tej sytuacji wiele 
czasu, spieszyłem się, gdyż tej nocy miałem wyjechać do 
Petersburga. 

Zdaję sobie sprawę, iż być może jest to powód do 
wstydu. Gdy mijałem tego chłopaka, zwrócił się do mnie 
z prośbą o wsparcie, ja jednak w pośpiechu odrzekłem, 
iż ,,nie mam czasu’’. Następnie zająłem się swoimi 
sprawami, a już wieczorem wyruszyłem w drogę. 
Zapomniałem o całym zdarzeniu.

Po dobie spędzonej w podróży, z kilkugodzinnym 
opóźnieniem, dojechałem do celu. Znalazłem się  
w Petersburgu, na Dworcu Witebskim (w centrum 
miasta), była 3 w nocy. Dopiero wtedy zorientowałem 
się, że gdzieś zapodziałem ruble! Miałem przy sobie 
wyłącznie następujące waluty: 20 dolarów, 100 euro i 30 
zł.  Chciałbym zaznaczyć, iż Dworzec Witebski znajduje 
się częściowo na odkrytej przestrzeni (otwarta przestrzeń 
peronów a pomieszczenie z kasami biletowymi nie jest 
oddzielone żadnymi drzwiami), niemal zawsze jest tam 
więc bardzo zimno. 

W czasie feriiВо время Ферии

Dworzec Witebski w Petersburgu

Урок по русскому языку (3)

 История с жизни
Lekcje rosyjskiego (3) 

Opowieść o życiu
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Oficjalne 
obchody Dnia 

Przyjaźni  
Polsko-

Węgierskiej  
w  tym roku 

będą w 
Katowicach  w 

dniu 21.03.

Obok dworca znalazłem kantor z tabliczką 24h. Ku 
mojemu zaskoczeniu był jednak zamknięty, a dojście do 
niego było mocno zasypane śniegiem.  Taksówkarze zostali 
zabrani przez przyjezdnych. Gdy zdecydowałem się zapytać 
ostatniego, który pozostał (chyba spał), czy podrzucił mnie 
za 20$, odrzekł stanowczo ,,nie’’. Stwierdziłem, iż 100 
euro mu nie zaproponuje, gdyż nie będzie miał jak wydać 
 a złotówki mu się nie przydadzą. 

W ten sposób, sam sobie winien, czekałem na dworcu do 
8 rano (choć metro kursuje już od godziny 5, nie stać mnie 
było na żeton). Gdy wybiła upragniona godzina i otwarto 
już kantor, wymieniłem moje 20$ milcząc i zgrzytając cicho 
zębami z zimna. Mężczyzna spoglądając na mnie, odparł 
do siebie: ,,Pszek zmarzł’’.  (Na kurtce miałem naklejkę 
z flagą Polski).  Dopiero jadąc metrem, zastanowiłem się 
i zauważyłem zaistniałą analogię do sytuacji, na którą 
natrafiłem w Warszawie ubiegłej doby.

W całej historii i tak miałem dużo szczęścia. Gdyby kantor 
był otwierany jak większość sklepów w centrum miasta, 
ruszyłbym w dalszą drogę dopiero po 11. Petersburg jest 
miastem, które wstaje późno. 

Так вот пришлось мне ждать до 8 утра как 
открыли кaнтору и я наконец смогл поменять баксы.  
Меняя купюру я стал молчя, стучя зубами от холода, 
а мужик меняя валюту посмотрев на мою куртку 
сказал под себя-,, Пшек замерзл’’. (На куртке была 
наклейка флага Польши) Хочу заметить что в тот 
момемнт в Варшаве было +/-5 градусов(а в Питере 
- 23) поэтому я не был достаточно одет на ту зиму.

 Во время поездки в метро  я вспомнил ситуацию 
того варшавского парня. Зная при этом что мне 
повезло , поскольку магазины в центре города 
открывают обычно в 11 только- Питер все таки 
поздный город.

w obchodach 
wezmą udział  

Prezydenci 
Węgier, 

 János Áder  
i Prezydent  

Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Bronisław 
Komorowski

 To święto obchodzone jest od 2007 roku na mocy równole-
głych uchwał Sejmu RP oraz Węgierskiego Országgyűlés.

История с жизни-  
z życia wzięte
Однажды - pewnego 
razu
парень - chłopak
бумажка с надписью-  
kartkaz napisem
сутки - doba
вокзал -dworzec
удивлениe - 
zdziwienie 

градусов -stopni
Pszek - neologizm, tak     
Rosjanie mówią  
o Polakach ze 
względu na 
charakterystyczną 
dla języka polskiego 
wymowę (sz, prz, 
cz, ż) 
закрыт - zamknięty 
ночь -noc

Słowniczek

Artem Czuchin
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Wolność. Na pytanie czy jest ważna 
odpowiadamy bez wahania. 

Na pytanie czym ona właściwie jest 
udzielamy odpowiedzi bardziej 
skąpych niż wielkość pełnoletniego 
elektoratu Janusza Korwina-Mikke. 
Całą sprawę można by było zawiesić 
w próżni niczym prezes PISu Adama 
Hoffmana. Albo powtórzyć za Elżbietą 
Bieńkowską: „Sorry, taki mamy 
klimat”. Jednak jak przystało na ludzi 
żyjących w kraju demokratycznym 
wypadałoby choć na chwilę skupić 
się na rządzących się w nim prawach. 
W świetle reflektorów szczególnie 
powinniśmy postawić równie palący 
problem dla Polaków, co znajomość 
języka angielskiego dla nowego 
przewodniczącego Rady Europejskiej – 
czyli wolność myśli i słowa.

Wyżej wymienione wolności 
należą do pierwszej generacji praw 
człowieka. Po raz pierwszy w Polsce 
te swobody pojawiły się w tzw. 
statutach wiślickich z 1347 roku, 
nadanych przez Kazimierza Wielkiego. 
Fakt ten można z dumą skwitować 
stwierdzeniem, że przez pół tysiąclecia 
(co prawda z przerwami) posiadamy 
prawo do mówienia tego „co ślina na 

język przyniesie”, a na 667 rocznicę 
otwieramy puszkę Pandory opatrzoną 
równie wdzięcznym tytułem oraz 
mającym bezsprzecznie porównywalną 
wartość, co spot Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych: „Polska. Where the 
unbelievable happens.”.

Bo to tak przykładowo teoria, 
głoszona w co drugim podmiejskim 
rydwanie, jakoby śmiertelnie chory 
Wołodyja zagarnął Krym w ramach 
spełnienia się jego ostatniego życzenia 
(światowa zawierucha numer 3) przed 
przejściem w stan reinkarnacji (Niech 
żyje następny car!). Albo przywołując 
polskiego, współczesnego bohatera 
narodowego -  Radosława Sikorskiego, 
który pozostał w naszej pamięci jako 
ten, co dzielił Ukrainę zanim to było 
modne (rzekomo: Putin&Tusk - Anno 
Domini 2008), aż prosząc się o jakieś 
embargo, czy inne „sankcje”… 

W szerokiej gamie tego co obie 
wolności zakładają niepotrzebnie 
spłycamy je, albo konkretniej, wy-
kolejamy ich założenia do seryjnej 
produkcji pseudointeligentnych myśli 
w formie jeszcze bardziej absurdalnych 
słów mających tyle wspólnego ze 
wzniosłym statusem bycia człowiekiem 

rozumnym, co warszawski marsz 
niepodległości z patriotyzmem.

Takie wolności w państwie 
demokratycznym powinny prowadzić 
ludzi w nim żyjących do ciągłego 
starania o stworzenie i ulepszanie 
społeczeństwa obywatelskiego, być 
wezwaniem do troski o poszanowanie 
praw mniejszości, jak i większości, 
do zachowania pluralizmu politycz-
nego i kontoroli nad rzetelnym prze-
prowadzeniem wyborów. 

O ile wolność jest przyzwoleniem, 
wydawałoby się, że również może 
być zachętą do tego, co ułatwiłoby,  
a w konsekwencji czasu zapewniłoby 
szeroko pojętą stabliność, która ze 
względu na naszą burzliwą historię po 
prostu się nam należy.

Jaka jest tymczasem współczesna, 
polska rzeczywistość? Frekwencja 
wyborcza poniżej 50%, tęczopalenie, 
samowola PKW, która na drewnianym 
liczydle sumuje i tak w większości 
nieważne głosy, po to, by po raz kolejny 
otrzymać ten sam wynik wyborów… 
A dalej to już tylko narzekania i teorie 
spiskowe, wszędzie teorie spiskowe…

„Ja Panu nie przerywałem”… Mateusz Wójtowicz
czyli niechlubna strona wolności w polskim 

społeczeństwie XXI wieku




