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Jest od czego odpoczywać!

Wakacje są zazwyczaj okresem odpoczynku. 
Jak tu się jednak relaksować, kiedy sytuacja 

w Polsce stała się tak dynamiczna? Już za chwilę 
czeka nas przecież referendum dotyczące finan-
sowania partii politycznych oraz głośnych ostat-
nio Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. A 
zaraz potem wybory parlamentarne, jedne z waż-
niejszych w ostatnim dziesięcioleciu, ponieważ 
mogą zadecydować o kierunku rozwoju Polski w 
kolejnych latach.

Sytuacja międzynarodowa nie wydaje się spo-
kojniejsza. Świat zachodni mierzy się już nie tylko 
z sytuacją w Grecji, kryzysem migracyjnym czy 
wojną na Ukrainie, ale także nowym wymiarem 
globalnego terroryzmu. O tym jakie jest jego ob-
licze i czy jesteśmy w stanie realnie zapobiegać 
kolejnym atakom rozmawialiśmy między innymi 
podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji CE UW 
„Europa pod napięciem. Interesy i ekonomia – 
Wojna i terroryzm – Migracje i religie” – serdecz-
nie zachęcam do lektury obszernej relacji.

W numerze czekają także artykuły na tak waż-
ne tematy jak przemoc, prawa kobiet, obywatel-
skie nieposłuszeństwo, czy Unia Energetyczna. 
Ponieważ Was, naszych Czytelników, traktujemy 
poważnie, nie namawiamy do udawania, że pro-
blemy i wyzwania nie istnieją. Nawet w wakacje! 
Jeśli jednak mamy faktycznie odpocząć – także 
po trudach sesji – zachęcamy do znalezienia choć 
tygodnia lub kilku dni, kiedy zapomnienie o ist-
nieniu świata będzie naprawdę możliwe. W tym 
numerze polecamy szczególnie zainteresowanie 
Norwegią lub… Kilimanjaro ;)

Oby letnie miesiące okazały się spokojniejsze 
niż się zanosi! Tego życzmy sobie wszyscy! 

Udanego odpoczynku,
Adam Leśniewicz
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Jaka jest kobieta w XXI wieku? 
Na to pytanie najczęściej 
odpowiadamy sloganami: silna, 
niezależna, zaradna. Media 
promują wizerunek kobiety 
wyzwolonej, zajętej karierą i 
przejmującej dominującą pozycję 
w świecie. Jednak wzorzec ten, 
choć coraz częściej powielany, pęka 
jak bańka mydlana, kiedy tylko 
wyjdziemy poza bezpieczne mury 
naszej europejskiej świadomości.

Indie. Baśniowy kraj tysiąca 
kolorów, gdzie intensywny zapach 
przypraw, unoszący się w gorącym 
powietrzu, doskonale współgra  
z dźwiękami nastrojowej muzyki. 
Kraina marzeń? Większość z nas 
widzi Indie poprzez pryzmat waka-
cyjnego odpoczynku, ale może to 
i lepiej, bo gdyby spojrzeć oczami 
żyjących tam ludzi, obraz bynaj-
mniej nie zachęcałby do zabawy. 
Za kurtyną kolorowego i szczę-
śliwego życia, prezentowanego 
w każdym katalogu biur podróży, 
kryje się najczęściej bieda, ko-
rupcja, a co najgorsze: tragedia 
setek tysięcy kobiet. W Indiach,  
w ciągu jednej godziny dochodzi 
średnio do trzech gwałtów. Ich ilość 
można tłumaczyć liczbą ludności 
żyjącej w tym kraju, przekraczającą 
miliard. Przeraża jednak nie skala, 
lecz postawa Hindusów wobec tego 
procederu. 

Problem przyzwolenia na gwałty 
w pełni ukazał swe oblicze w grud-
niu 2012 roku. Wtedy to student-
ka fizjoterapii, Jyoti Singh Pandey, 
wracająca autobusem z kina ze 
swoim przyjacielem, została zacze-
piona przez grupę pięciu mężczyzn. 
Napastnicy, po serii prowokujących 

pytań, uznali, że młoda kobieta 
nie powinna szwendać się sama  
z mężczyzną i postanowili ją za to 
„ukarać”. Dziewczyna przez około 
2 godziny była brutalnie gwałcona 
i torturowana metalowym prętem. 

Szokujące jest to, że kierowca auto-
busu zamiast wezwać pomoc, przy-
łączył się do sprawców. Na koniec, 
zmasakrowaną i nagą studentkę 
wyrzucono wraz z jej pobitym przy-
jacielem pod koła autobusu. Przez 
długi czas nikt nie chciał im pomóc, 
a policja, która ostatecznie została 
wezwana na miejsce, zdawała się 
bardziej przejmować identyfika-
cją administratora terenu zdarze-
nia, niż pomocą poszkodowanym. 
Po dwóch tygodniach spędzonych 

w szpitalu, 23-letnia dziewczyna 
umarła w wyniku ciężkich obrażeń. 
Choć sprawców udało się zidentyfi-
kować, to kraj podzielił się na dwa 
obozy: pierwszy, zbulwersowany 
zaistniałą sytuacją, chcący ukarać 
oprawców najwyższym możliwym 
wymiarem kary oraz drugi, głośno 
popierający gwałcicieli. Jak to moż-
liwe, że w demokratycznym pań-
stwie, o wielowiekowej kulturze, 
nie jedna, lecz miliony osób zgod-
nie twierdzą, że gwałt się komuś 
należał?

Sprawa Jyoti, okazała się być 
tylko wierzchołkiem góry lodowej, 
a wspomniana wcześniej kultura, 
przyczyną problemu. W Indiach 
pozycja kobiet jest mocno zako-
rzeniona w tradycji, według której 
rola kobiety jest znikoma i spro-
wadza się jedynie do bycia czy-
jąś żoną. Hinduskie powiedzenie: 
„wychowywać córkę, to jak podle-
wać pole sąsiada” to nie żart, lecz 
obowiązująca tam prawda, która 
niestety znajduje swoje potwier-
dzenie w czynach. Zdarza się, że 
pary, które dowiadują się przy ba-
daniu USG, że oczekują dziewczyn-
ki, decydują się na aborcję (choć  
w Indiach jest nielegalna), przekre-
ślając córkę zanim jeszcze przyjdzie 
na świat. Dziewczynki, które się ro-
dzą też nie mają łatwo. Nie dość, 

Zachodnia 
wolność 

wschodnim 
przywilejem 
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Większość z nas Widzi indie 
poprzez pryzmat Wakacyj-

nego odpoczynku, ale może 
to i lepiej, bo gdyby spoj-
rzeć oczami żyjących tam 

ludzi, obraz bynajmniej nie 
zachęcałby do zabaWy.



Piszesz do szuflady? Pisz do 
„Centrum Europa Świat”! 
Znasz się na grafice? Ry-
sujesz? Chcesz się zająć 
promocją? Poszukujemy 
studentów chętnych do 
współpracy - skontaktuj 

się z nami poprzez maila:
centrum.redakcja@gmail.com 

Czekamy na Ciebie!

że z założenia stoją niżej w hierar-
chii społecznej, to jeszcze są mniej-
szością w kraju, w którym władza 
należy do mężczyzn. Pewni siebie, 
zdenerwowani brakiem kandydatek 
na żonę, szukają zaspokojenia po-
pędu seksualnego u obcych kobiet, 
czasem nawet u kilkuletnich dziew-
czynek. Dlaczego? „Bo mogą”. Bo 
nie boją się konsekwencji. Bo czują 
społeczne przyzwolenie. Bo władze 
na ten proceder nie reagują. Bo 
winna jest przecież kobieta. 

Trudno sobie wyobrazić, co 
czuje ofiara gwałtu, niewątpliwie 
jednak potrzebuje wsparcia i po-
mocy. Problem pokrzywdzonych 

Hindusek polega na tym, że po 
przeżyciu swojego prawdopodobnie 
największego życiowego dramatu,  
w dalszym ciągu muszą przeżywać 
piekło na ziemi. Stają się wyklu-
czone i napiętnowane przez spo-
łeczeństwo, a nawet przez własną 
rodzinę. Zamiast empatii przyjmują 
oskarżenia, są mieszane z błotem 
i pozostawione same sobie. Jeżeli 
mają na tyle szczęścia, że rodzina 
nie wyrzuci ich z domu, to i tak do 
końca życia ciąży na nich „skaza”. 
Niejednokrotnie muszą mieszkać 
w sąsiedztwie swoich oprawców, 
albo, co gorsza, wraz z nimi pod 
jednym dachem, każdego dnia 
patrząc im w oczy. Gdy zdecydu-
ją się zgłosić przestępstwo policji, 
często same zostają oskarżone  
o sprowokowanie gwałtu, są oczer-
niane, aż w końcu, zastraszone  
i bezsilne podpisują fałszywe ze-
znania, w których przyznają się do 

winy, albo stwierdzają, że zdarzenie 
w ogóle nie miało miejsca. 

Niewielki odsetek spraw koń-
czy się procesem sądowym, a na-
wet jeśli do niego dochodzi, to 
walka znów jest nierówna. Orga-
ny państwowe niechętnie zbierają 
dowody, ich jakość także pozosta-
wia wiele do życzenia. W praktyce 
ciężar dowodowy spoczywa więc 
na pokrzywdzonej kobiecie, która 
u progu depresji i zazwyczaj bez 
własnych środków na wynajęcie 
prawnika, jest niezdolna do samo-
dzielnego odtworzenia szczegółów 
zdarzenia. Dziwna farsa sprawia 
natomiast, że adwokatami spraw-
ców są osoby współpracujące  
z władzami. W przypadku mężczyzn  
z autobusu, sprawą zajął się Ma-
nohar Lal Sharma, znany i wpły-
wowy prawnik, choć powszechnie 
wiadomo, że wszyscy oskarżeni są 
biedni i pochodzą ze slumsów. Moż-
na założyć, że adwokat podjął się 
sprawy dla zdobycia rozgłosu, jed-
nak linia jego obrony, a właściwie 
ataku, jest bulwersująca. Sharma 
twierdzi, że „nieletnia i niezamęż-
na dziewczyna, która włóczy się  
z chłopakami po nocy to prostytut-
ka, jej rodzice powinni spalić się ze 
wstydu”, a następnie, dla potwier-
dzenia swoich słów dodaje: „gdyby 
moja córka tak zrobiła, to sam bym 
ją zabił”.  I choć słowa te mogą szo-
kować, to obrońca wcale nie jest 
odosobniony w swoich „poglądach”. 
W ten sposób dochodzi do absurdu, 
kiedy to ofiara sama musi bronić się 
przed oskarżeniami, chyba, że tak 
jak w przypadku Jyoti, nie ma już 
takiej możliwości…

Pewne jest, że głęboko zako-
rzeniona dyskryminacja i przemoc 
wobec kobiet w Indiach nie znik-

nie w ciągu kilku lat. Każdego dnia  
w hinduskich gazetach pojawiają 
się   dziesiątki artykułów informu-
jących o nowych ofiarach gwałtów. 
Widać jednak światełko w tunelu. 
Sprawa 23-letniej studentki, która 
życiem opłaciła wyjście z kolegą do 
kina, poruszyła nie tylko Indie, ale 
cały świat, zmuszając tym samym 
do dyskusji na temat fundamental-
nych, w europejskim rozumieniu, 
wolności człowieka. Setki tysię-
cy ludzi wyszło wówczas na ulice, 
domagając się sprawiedliwości,  

a indyjski rząd, pod naciskiem opi-
nii publicznej, obiecał zaostrzenie 
prawa i lepszą ochronę dla kobiet, 
będących obiektem przemocy sek-
sualnej. I chyba nawet coś z tych 
obietnic zostało, ponieważ niecały 
rok po zdarzeniu, gwałciciele zostali 
skazani przez sąd na karę śmierci.

Nie rozważając w tym miejscu, 
czy kara śmierci jest słuszna, czy 
nie, zdecydowanie stanowi jasny 
przekaz dla hinduskiego społeczeń-
stwa: przemoc wobec kobiet jest 
zabroniona! 

Paula Sawicka
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„Strach.  Problemy z oddycha-
niem spowodowane spazma-
tycznym płaczem. Nerwica. Jest 
tego wiele, a wszystko spowo-
dowane jedną rzeczą – prze-
mocą domową.” – mówi jedna  
z osób, z którymi rozmawiałam. 
Przemoc to temat wszechobec-
ny. Często jej ofiary nic nie dają 
po sobie poznać. Agresorami 
bywają osoby niepozorne, 
takie, jakich wiele mijasz na 
ulicy. Może ta niepozornie 
wyglądająca kobieta, po po-
wrocie do domu, rozładowu-
je swoją frustrację na mężu  
i dzieciach? Może ta przebo-
jowa dziewczyna, której jest 
wszędzie pełno, tak naprawdę 
boryka się z wieloma proble-
mami, a pod za dużym swetrem 
kryje siniaki?

„Bo klapsy to nie bicie”

Środa, zwykły dzień. Wracałam  
z zajęć. Po drodze wstąpiłam do 
BUW. Jadę 105, wysiadam koło 
metra. Przez pasy przebiega mała, 
około 2-letnia dziewczynka, prawie 
wpadając pod samochód. Wszyst-
ko dzieje się tak szybko: pisk ha-
mującego samochodu, krzyk mat-
ki wołającej córkę, a następnie… 
mała Lena (tak wołała do niej 
mama) zaczyna płakać, bo dosta-
ła klapsy. Kierowca samochodu, 
pod który prawie wbiegła dziew-
czynka zaczyna pouczać matkę: 
„Co Pani robi?! Jak tak można bić 
takie małe dziecko? Czy Pani zwa-
riowała?!”. Jest to postawa niespo-
tykana – większość ludzi popatrzyła  
w drugą stronę, w żaden sposób 
nie zareagowała na zachowanie 
matki. Większość uznała, ze to nie 
ich sprawa, że nie mają prawa się 
wtrącać w „wychowanie” czyjegoś 
dziecka. 

Większość Polaków dopuszcza 
„wychowywanie” dzieci poprzez 
klapsy. Niektórzy stosują bardziej 
brutalne „metody”…  Takie formy 
karania dzieci im nie przeszkadza-
ją. „Bo jak dziecko  nie dostanie 

klapsa to się nie będzie słuchało  
i nigdy się niczego nie nauczy”. „Bo 
klapsy to nie bicie”. Takie jest zda-
nie większości. Nie potrafię tego 
zrozumieć. Przecież nie można ko-
goś czegoś nauczyć poprzez prze-
moc! Dodatkowo trzeba zwrócić 
uwagę na ważną  kwestię – dziec-
ko, które było w przeszłości bite, 
może mieć problemy z koncen-
tracją, przez co gorzej się uczyć 
lub wręcz przeciwnie - całą swoją 
energię poświęcić nauce i zaję-
ciom dodatkowym, aby tylko nie 
wracać do domu, gdzie za każde 
przewinienie może zostać ukarane. 
Takie dzieci mogą również wpaść  
w „złe towarzystwo”, przejawiać 
agresję w przyszłości. Inne efekty 
to: stany lękowe, nerwica, problemy  
z empatią oraz emocjami, pro-
blemy z nawiązaniem kon-
taktu z rówieśnikami. Najczę-
ściej takie dzieci nie chcą o tym  
z nikim rozmawiać, nie dają po so-
bie nic poznać. Ukrywają siniaki, 
sztucznie się uśmiechają. Udają, że 
wszystko jest w porządku…

„Kto kogo przezywa….”

Szkoła. Podstawówka.  Masa 
dzieci. Przyszłam po moją siostrę 
do szkoły. Było ciepło, więc wszy-
scy byli na dworze. W pewnym 
momencie zauważam małą grupkę 
skupioną wokół jednego z chłop-

ców – niskiego, chudego, w wiel-
kich okularach. Reszta zaczyna go 
przezywać, w pewnym momencie 
zaczynają się przepychanki i szar-
paniny. W pewnym momencie chło-
piec upada. Dopiero wtedy reaguje 
jedna z nauczycielek stojących 20 
metrów dalej. Cała historia kończy 
się startym kolanem.

Przemoc w szkole – zarów-
no fizyczna, jak i psychiczna. 
Dorośli na nią nie reagują. Czę-
sto tłumaczą,  że dzieci „powin-
ny załatwić to między sobą”.  
A historia się powtarza. Jest to zja-
wisko często spotykane. 

Krzyk

„Zaczyna się niewinnie, wystar-
czy jednak, że nie pozmywam lub 
dostanę dwójkę w szkole.” – opo-
wiada 17-letnia Monika, uczennica 
liceum. Jest wzorową uczennicą, 
prężnie działa w samorządzie oraz 
dwóch kołach naukowych. Ale na-
wet jej, jak każdemu, przydarzają 
się czasem „gorsze dni”. „Ostatnio 
nie sprzątnęłam swoich ubrań z fo-
tela. Nie były rzucone, lecz złożone 
i położone na oparciu, ale jednak 
nie leżały w szafie. To wystarczyło. 
Przyszła moja mama. Była zdener-
wowana po dniu pracy. Zobaczyła 
to i się zaczęło. „Dlaczego tego nie 
sprzątnęłaś?! Czy myślisz, ze to 
ja będę wszystko za ciebie robić?  

O tym się nie mówi, czyli o przemocy domowej
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WAŻNE TELEFONY: 
Telefon InTerwencyjny cenTrum 
Praw KobIeT:  600-070-717

PoradnIa TelefonIczna nIebIe-
sKIej lInII:  (22) 668-70-00

A ja to mam końskie zdrowie? Ile ty 
masz lat? Czy myślisz, że do końca 
życia będę za ciebie sprzątać?!...” 
Litania nie miała końca. Od tak 
błahej rzeczy przeszła do innych 
wyrzutów. „Czy to po to poszłaś 
do jednego z najlepszych liceów?! 
Było iść do zwykłej zawodówki!”  
I tak dalej. Nawet mnie nie do-
tknęła, a ja zaczęłam spazmatycz-
nie szlochać. A jeszcze kilka minut 
wcześniej chciałam się pochwalić 
wygranym konkursem plastycz-
nym…” Monika jest ofiarą przemocy 
psychicznej. Wystarczy kilka zdań 
ze strony matki, aby cała jej satys-
fakcja oraz zadowolenie bezpow-
rotnie minęły. 

Przemoc psychiczna jest chyba 
gorsza od fizycznej – rany duszy 
nie mogą się równać z ranami ciała. 
Siniaki i inne uszkodzenia ciała prę-
dzej czy później znikną. Natomiast 
zmiany, które zaszły w psychice 
są często nieodwracalne. Niektó-
re osoby, które były (lub nadal są) 
ofiarami przemocy, często chorują 
na depresję – przypadłość, która 
staje się chorobą cywilizacyjną. Po-
dobno można ją wyleczyć. Podob-
no.

 „Konwencja antyprzemocowa”

„Konwencja Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet” to pełna nazwa kon-
trowersyjnego dokumentu, który 
po wielu dyskusjach został raty-
fikowany przez polski Sejm oraz 
Prezydenta RP. Konwencja jest in-
terpretowana na wiele sposobów, 
które zazwyczaj zależą od orientacji 
politycznej… Badania Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
wykazały, że ofiarami przemocy 
było 52 proc. Dunek, 47 proc. Fi-
nek, 46 proc. Szwedek, 45 proc. 
Holenderek i 44 proc. Francuzek. 
Wszystkie te kraje walczą z prze-
mocą poprzez powoływanie się na 
ideologię gender. Trzeba zauważyć, 
że średnia dla Unii Europejskiej wy-
niosła 33 proc., a dla Polski 19 proc. 
Toż to powód do dumy! Stąd też 
pojawiało się pytanie: „Po co nam 
konwencja, skoro w Polsce przemoc 
nie jest dużym problemem? Należy 
się skupić na innych rzeczach.”.  

Przyjrzyjmy się jednak staty-
stykom. W krajach takich jak Da-
nia, Finlandia czy Szwecja istnieje 
większa świadomość społeczna. 
Kobiety, które są ofiarami przemocy 
domowej, zazwyczaj wiedzą, gdzie 
powinny się zgłosić. Ludzie z ich 
otoczenia również nie reagują obo-
jętnie. Natomiast Polska jest pod 
tym względem inna – ofiary prze-
mocy nie wiedzą gdzie powinny się 
zgłosić (stąd też taki niski wynik!), 
a jeśli nawet już wiedzą to często 
bywa tak, ze uprawnione do tego 
instytucje nie mogą im faktycznie 
pomóc. Na przykład Niebieska Li-
nia (infolinia dla poszkodowanych) 
jest czynna, ale tylko do 18.00,  
a w weekendy do 16.00.

Wracając jednak do konwen-
cji – wiele kontrowersji budziła  
(i nadal budzi) jej treść. A szcze-
gólnie zapis o tym, że główną przy-
czyną przemocy jest „tradycyjnie 
rozumiana rodzina, stereotypy  
w niej występujące, religia, kultu-
ra”. W kraju z głęboko zakorzenio-
nymi tradycjami chrześcijańskimi ta 
kwestia jest wyjątkowo drażliwa. 
Stało się to pożywką głównie dla 
środowisk prawicowych. Dla więk-
szości ludzi treść dokumentu brzmi  
jak feministyczny krzyk (a może 
już jazgot?) w obronie praw ko-
biet. Przyznam, że wiele przepisów,  
o które toczy się największy spór, 
jest nieadekwatnych do sytuacji  
w Polsce. Ostatecznie nic nie wnosi 
do polskiego prawodawstwa, w któ-
rym już są określone kary dotyczą-
ce  gwałcicieli, ustalony zakres i od-
powiedzialność państwa w kwestii 
ścigania winnych przemocy wobec 
kobiet. Nie można też powiedzieć, 
że konwencja antyprzemocowa 
jest zupełnie niepotrzebna. Zwró-
ciła uwagę, zarówno polityków, jak  
i przeciętnych obywateli, na kwe-
stię przemocy, głównie tej dotyczą-
cej kobiet. Mam nadzieję, że ta dys-
kusja nie była na marne i faktycznie 
coś zmieni w traktowaniu kobiet  
w różnych środowiskach.

Konwencje, przepisy – czy to 
wystarczy?

Nie jestem psychologiem ani so-
cjologiem, więc nie wyjaśnię przy-

czyn przemocy, albo ich form, w taki 
sposób, w jaki zrobił by to specjali-
sta.  Jestem natomiast człowiekiem 
i wnikliwą obserwatorką. W swo-
im nie za długim życiu spotkałam 
się z kilkoma rodzajami przemocy. 
Obserwowanie takich scen i nie-
moc, jaka mi wtedy towarzyszy jest 
nie do opisania. Nie wiem, która  
z form jest gorsza: przemoc fizycz-
na czy psychiczna.  Obie są okropne 
– naruszają podstawowe wolności  
i prawa człowieka, które (podobno) 
są zapewnione przez wiele najróż-
niejszych konwencji i oficjalnych 
dokumentów. Jednak ten kawałek 
papieru nie ochroni dziecka, które 
jest regularnie maltretowane przez 
ojca czy żony bitej przez męża…

Pozostaje jeszcze kwestia agre-
sorów, oprawców. Najczęściej są to 
osoby bliskie ofiarom: mąż, żona, 
ojciec, matka, chłopak, koledzy. 
Co nimi kieruje? Chęć wyłado-
wania emocji? Frustracja? Nuda? 
Nie wiem. Przemoc to dla mnie 
zachowanie patologiczne. Często 
wszystko dzieje się w zamkniętych 
czterech ścianach. Skąd mamy wie-
dzieć, czy mężczyzna w brązowej 
marynarce, który stoi obok nas  
w autobusie, po powrocie z pracy 
nie bije pasem dzieci? 

Przecież wiadomo, że żadna ofia-
ra przemocy domowej, nie wyjdzie 
na środek ulicy i nie krzyknie, że jej 
ojciec/mąż/matka to tyran. Zdecy-
dowana większość przez wiele lat 
o czymś takim nie wspomni nawet 
najbliższym, najbardziej zaufanym 
przyjaciołom. Dlaczego? Powód jest 
prosty – z lęku przed tym, że ich 
oprawca znajdzie sposób, żeby je 
ukarać. A teraz rozejrzyj się. Może 
ktoś z Twoich znajomych jest ofiarą 
przemocy?

Ewelina Pawlak
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sam prezydent otWarcie przy-
znał, że znalazł „Wystarczają-
cą ilość poWodóW, aby ocenić, 
że WpłyW konWencji na polskie 
praWo jest już i będzie W przy-

szłości absolutnie pozytyWny”.

krajoWe regulacje „Wypeł-
niają Wszystkie dyspozycje, 

dotyczące regulacji praWnych 
zWiązanych z przeciWdziała-

niem przemocy Wobec kobiet”.

jednym z głóWnych źródeł 
przemocy jest „tradycyjnie 

rozumiana rodzina, ste-
reotypy W niej Występują-

ce, religia, kultura”.

W śWietle konWencji aby 
osiągnąć Wyżej Wymienio-

ne cele należy skupić się na 
zWalczaniu ich przyczyn - 

szkodliWych stereotypóW i 
przejaWóW dyskryminacji.

„Konwencja antyprzemocowa” 
daleka jest od ideologicznej 

neutralności, jej format prawny po-
zostawia wiele do życzenia, a wysu-
wane rozwiązania odpowiadają na 
nieistniejące problemy. Taki obraz 

dokumentu wyłania się z opinii śro-
dowisk konserwatywnych w Polsce. 

Konwencja Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet (bo tak brzmi pełna 
nazwa dokumentu) została podpi-
sana przez Polskę w grudniu 2012 
roku. Kilkanaście miesięcy później 
uchwałą Rady Ministrów ustawa 
ws. ratyfikacji konwencji  trafi-
ła pod głosowanie posłów. Osta-
tecznie ustawa uzyskała poparcie 
obu izb polskiego Parlamentu, a 
14 kwietnia została ratyfikowana 
przez Prezydenta. Proces ratyfi-
kacyjny  poprzedziły ekspertyzy 
prawne zlecone przez Bronisła-
wa Komorowskiego. Nie wykaza-
ły one niezgodności dokumentu  
z polską konstytucją, zaś sam Pre-
zydent otwarcie przyznał, że znalazł 
„wystarczającą ilość powodów, aby 
ocenić, że wpływ konwencji na pol-
skie prawo jest już i będzie w przy-
szłości absolutnie pozytywny”.

Konwencja Rady Europy uspraw-
niać ma realizację trzech głów-
nych celów: dążenia do skutecz-
nej ochrony kobiet przed różnymi 
przejawami przemocy i nierównego 
traktowania, skutecznego zapobie-
gania takim zjawiskom oraz ściga-
nie osób za nie odpowiedzialnych. 
W świetle konwencji aby osiągnąć 

wyżej wymienione cele należy sku-
pić się na zwalczaniu ich przyczyn 
- szkodliwych stereotypów i przeja-
wów dyskryminacji. W dokumencie 
znajdują się także zapisy dotyczące 
bardziej doraźnych form radzenia 
sobie z przemocą wobec kobiet, ta-
kich jak funkcjonowania 24 godzin-
nego telefonu zaufania czy izolowa-
niu ofiar agresji od sprawców.

Na poziomie tych ogólnych zało-
żeń Konwencja nie wydaje się być 
jeszcze kontrowersyjna. Krytykę 
wywołują natomiast jej co bardziej 
szczegółowe zapisy, przenoszące 
walkę w obronie kobiet na grunt 
starcia ideologii. Tak bowiem często 
bywa interpretowany zapis, że jed-
nym z głównych źródeł przemocy 
jest „tradycyjnie rozumiana rodzi-
na, stereotypy w niej występujące, 
religia, kultura”. Dodatkowo artykuł 
12 dokumentu obliguje jego sygna-
tariuszy do podejmowania dzia-
łań na rzecz „promowania zmian 
wzorców społecznych i kulturowych 
dotyczących zachowania kobiet  
i mężczyzn w celu wykorzenienia 
uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz 
innych praktyk opartych na idei niż-
szości kobiet lub na stereotypowym 
modelu roli kobiet i mężczyzn.” 
Ponadto państwa-strony powinny 
również podejmować aktywne dzia-
łania na rzecz zapobiegania „spo-
łecznie skonstruowanym rolom, 
zachowaniom, działaniom i atrybu-
tom, które społeczeństwo uznaje 
za odpowiednie dla kobiet lub męż-

czyzn”. Bardziej umiarkowani pra-
wicowi publicyści i komentatorzy 
przekonują, że takie sformułowa-
nia to wylewanie dziecka z kąpielą: 
wśród szerokiego katalogu piętno-

wanych postaw mogą znaleźć się 
bowiem zarówno takie, które leżą  
u źródeł licznych aktów agresji jak  
i te, które praktycznie nie mają  
z nią nic wspólnego (jednocześnie 
zaś stanowią ważny element spo-

łecznej i kulturowej tożsamości 
wielu Polaków). Trudno więc dziwić 
się, że nie brakuje również głosów 
potępiających całą Konwencję, któ-
rej ratyfikację często określano jako 
zamach na konserwatywną część 
polskiego społeczeństwa oraz dro-
gie mu postawy i wartości. 

Na tym nie kończy się jednak 
długa lista zarzutów pod adresem 
Konwencji. Polityczno - światopo-
glądowe pole bitwy, w którym każda 
ze stron arbitralnie formułuje wła-
sne hierarchie wartości i porządki 
społeczne uzbraja obie strony kon-
fliktu po równo w argumenty. Za-
strzeżenia wobec dokumentu Rady 
Europy zdają się mieć jednak rów-

Gender tkwi w szczegółach
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„promoWania zmian WzorcóW 
społecznych i kulturoWych do-
tyczących zachoWania kobiet  

i mężczyzn W celu Wykorze-
nienia uprzedzeń, zWyczajóW, 
tradycji oraz innych praktyk 

opartych na idei niższości 
kobiet lub na stereotypoWym 

modelu roli kobiet i mężczyzn.”

nież eksperci prawni. Były szef Try-
bunału Konstytucyjnego, profesor 
Andrzej Zoll wyraźnie opowiedział 
się przeciwko ratyfikacji Konwencji, 
gdyż jego zdaniem krajowe regula-
cje „wypełniają wszystkie dyspozy-
cje, dotyczące regulacji prawnych 

związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy wobec kobiet”. Zdaniem 
byłego szefa TK dokument napisa-
ny jest w sposób niejasny i niepre-
cyzyjny, co skutkować może wie-
loma wątpliwościami przy realizo-
waniu jego postanowień. Mimo, że 
profesor Zoll nie neguje pewnych 
dobrych rozwiązań wprowadzanych 

przez Konwencję, jak choćby zorga-
nizowanie swoistej antyprzemoco-
wej infrastruktury to jednocześnie 
nie pozostawia złudzeń, co do swo-
jej całościowej oceny dokumentu, 
który nazywa wprost „zamachem 
na cywilizację”. Równie krytycz-
ni pozostają eksperci Instytutu na 
Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. 
W przedstawionym przez siebie ra-
porcie wyliczają największe grze-
chy Konwencji, przez cały czas po-
ruszając się na gruncie prawniczej 
analizy i suchych danych. Instytut, 
opierając się na badaniach Agencji 
Praw Podstawowych przekonuje, 
że antyprzemocowe rozwiązania 
w polskim prawie są znacznie sku-
teczniejsze od tych proponowanych 
przez Konwencję. Zwraca również 
uwagę na sprzeczność pomiędzy 
systemem aksjologicznym zawar-
tym w dokumencie, a polskim po-
rządkiem konstytucyjnym. Również 
w sprzeczności z konstytucyjną 
zasadą równości płci stoi postawa 
dyskryminująca mężczyzn, której 
zagrożenie niesie ze sobą Konwen-
cja. Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt, że ratyfikacja doku-
mentu wiązać się będzie dla Polski 
ze znacznymi kosztami.

Polska dobrze wypadła w ba-
daniu Agencji Praw Podstawowych 
dotyczących przemocy wobec ko-
biet, uzyskując wynik zdecydowa-

nie mniej alarmujący niż chociażby 
te otrzymane w krajach skandy-
nawskich. Rezultat ten oczywiście 
w żadnym wypadku nie uprawnia 
rządzących do uznania problemu 
za niebyły i odwrócenia uwagi od 
tysięcy kobiet, które każdego roku 
doświadczają w Polsce piekła prze-
mocy, we wszystkich jej formach. 
Wyniki te powinny natomiast obli-
gować Polskę do czego innego - im-
plementacji jedynie tych rozwiązań, 
co do jakości których nie można 
mieć jakichkolwiek zastrzeżeń. Te 
zaś, w przypadku popularnej „Kon-
wencji antyprzemocowej” zdecydo-
wanie przekraczają akceptowalną 
normę. 

Paweł Leśniewski
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„W takim państwie, w którym rząd niesprawiedliwie 
więzi ludzi, jedynym miejscem odpowiednim dla 

sprawiedliwego człowieka jest też więzienie” - pisał Henry 
David Thoreau w eseju „Obywatelskie nieposłuszeństwo” 
(„Civil disobedience”) w 1849 roku.  Obywatelskie niepo-
słuszeństwo to celowe łamanie prawa w imię wyższych war-
tości społecznych. Celem takiego działania jest wymuszenie 
zmiany prawa lub decyzji władz wykonawczych. Charakte-
rystycznymi cechami nieposłuszeństwa obywatelskiego są 
działania pozbawione przemocy, o pokojowym charakterze 
oraz obrona lub walka o istotne wartości, takie jak - de-
mokracja, niepodległość czy prawa człowieka. Wszyscy przy-
wódcy obywatelskiego nieposłuszeństwa muszą liczyć się  
z konsekwencjami swoich czynów, np. więzieniem. 

Istnieje kilka definicji obywatelskiego nieposłuszeństwa. 
Według Johna Rawlsa to działanie otwarte, potępiające 
przemoc i świadomie łamiące  pewne nakazy. Celem takiego 
działania jest zmiana prawa lub postanowienia władz. Nato-
miast Christian Bay uznał obywatelskie nieposłuszeństwo za 
postępowanie będące niestosowaniem się do obowiązują-
cego prawa. Ten typ działania ma za zadanie realizację celów 
za pomocą starannie dobranych środków.  Trzecią definicję 
ułożył Per Hergren - w dziele „Podstawy obywatelskiego 
nieposłuszeństwa” wyznaczył pięć punktów, które trzeba 
zrealizować, aby działanie zostało uznane za obywatelskie 
nieposłuszeństwo. Są to: wystąpienie przeciwko prawu, 
otwarty charakter działania, celem jest zmiana zachowań 
społecznych, konsekwencje działania mają charakter prze-
słania, unikanie przemocy. 

Henry David Thoreau tak usprawiedliwiał swoje dzia-
łanie: „Mniej kosztuje mnie, pod każdym względem, naraża-
nie się na karę za nieposłuszeństwo rządowi, aniżeli kosz-
towałoby mnie posłuszeństwo. Gdybym je okazał, czułbym 
się tak, jak gdybym stracił na wartości”. W swoim eseju pt. 

„Obywatelskie nieposłuszeństwo” pisał: „Z państwem ze-
tknąłem się kilka lat temu, kiedy w imieniu Kościoła kazało 
mi podpisać pewną sumę na pomoc dla kaznodziei, które-
go kazań słuchał mój ojciec, ja zaś nigdy. Zapłać – powie-

dziano – w przeciwnym bowiem razie pójdziesz do więzienia. 
Zapłaty odmówiłem. Okazało się jednak, że niestety, ktoś 
inny zgłosił gotowość uiszczenia tej kwoty. Nie zrozumiałem, 
dlaczego należy opodatkować nauczyciela na rzecz księdza, 
a nie księdza na rzecz nauczyciela: nie byłem wówczas na-
uczycielem na państwowej pensji, lecz utrzymywałem się z 
dobrowolnych składek”. To doświadczenie wpłynęło na dal-
sze przeżycia Thoreau, który odmówił płacenia podatków. 
Była to forma sprzeciwu wobec polityki Stanów Zjednoczo-
nych, które zaatakowały Meksyk, uznawały niewolnictwo za 
legalne oraz szykanowały Indian. „Od sześciu lat nie płacę 
podatku jako wyborca. Z tego powodu wsadzono mnie raz 
do więzienia, w którym spędziłem jedną noc. (…) Zrozu-
miałem, że państwo to głupkowata instytucja, bojaźliwa ni-
czym samotna kobieta ze swoimi srebrnymi łyżkami, i że 
nie potrafi odróżnić przyjaciół od wrogów. Straciłem zatem 
dla niego resztki szacunku i tylko się nad nim litowałem”. 
Działanie Henry’ego Davida Thoreau nie przyniosło jednak 
rezultatów. Sądzę, że gdyby jego postępowanie zyskało na-

OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO
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mniej kosztuje mnie, pod każdym Względem, 
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śladowców, to takie działanie mogłoby wpłynąć na politykę 
Stanów Zjednoczonych.

Obywatelskie nieposłuszeństwo to nie jest jedynie wy-
mysł ostatnich 150 lat.  Już w 1773 roku w Polsce Tadeusz 
Rejtan zastąpił drogę posłom, którzy mieli wejść na salę ob-
rad w celu zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski. Wraz 
z nieliczną grupą osób starał się do tego nie dopuścić. W de-
sperackim geście własnym ciałem zasłonił drzwi prowadzące 
na salę obrad, a chwilę tę uwiecznił później Jan Matejko na 
słynnym obrazie „Reytan”. Mimo, że jego gest nie przyniósł 
efektów, to Rejtan został uznany za prawdziwego patriotę.

 Kolejnym przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa 
może być postawa Emila Zoli, który publicznie sprzeci-
wił się niesprawiedliwemu oskarżeniu Alfreda Dreyfusa, 
francuskiego kapitana żydowskiego pochodzenia. Został on 
oskarżony o szpiegostwo na rzecz Cesarstwa Niemieckiego  
w 1894 roku. Prowadzący śledztwo du Paty de Clam „nie 
mógł dopatrzyć się żadnych pobudek zdrady: kapitan był bo-
gaty, prowadził stateczny, mieszczański tryb życia, nie grał, nie 
miał długów, uchodził za szczerego patriotę”. Sprawa od po-
czątku była niejasna – najważniejsze dokumenty w śledztwie 
były falsyfikatami.  Halina Suwała pisze: „Jak wszyscy prawie, 
Zola przekonany był zrazu o winie Dreyfusa i słuszności 

wyroku skazującego, choć od początku oburzała go anty-
semicka nagonka. Ale jeszcze w artykule W obronie Żydów, 
opublikowanym 16 maja 1896 r. w „Le Figaro”, gdzie pięt-
nował antysemityzm, „tę potworność  urągającą zdrowemu 
rozsądkowi, prawdzie i sprawiedliwości”, ani słowem nie 
wspomniał o sprawie Dreyfusa. (…) Wkrótce sprawa wcią-
gnęła go bez reszty (…) Nie podejrzewał jeszcze całej ohy-
dy machinacji sztabowych i wierzył, że toczące się śledztwo 
ujawni sprawę”.  Swoim artykułem opublikowanym w „L’Au-
rore” pt. „Oskarżam!...” (fr. J’Accuse…!) Zola doprowadził 
do ponownego osądzenia Dreyfusa oraz do jego uniewin-
nienia. Autor kontrowersyjnego artykułu nie uniknął konse-
kwencji – został przeciwko niemu wytoczony pozew sądo-
wy. W efekcie Zola został skreślony z listy Legii Honorowej 
i skazany na rok więzienia i 3000 franków grzywny. Podczas 
gdy on musiał się ukrywać, we Francji rozpętała się dyskusja 
na temat sprawy Dreyfusa. Obywatelskie nieposłuszeństwo 
w zachowaniu Zoli miało pożądany skutek – uniewinnienie 
człowieka, który nie zasługiwał na karę.

 Lew Tołstoj również wykazał się nieposłuszeństwem. 
Przez całe życie sprzeciwiał się karze śmierci. Szczególnie 
ważnym dziełem poruszającym ten temat jest „Nie mogę 
milczeć!”. Ten rosyjski pisarz otwarcie krytykował państwo 
oraz władzę.  Dzieło „Królestwo Boga jest w Tobie” wpłynę-
ło na działalność Gandhiego. Obaj mieli podobne opinie na 

temat biernego oporu, żywienia, edukacji, uprzemysłowienia. 
Często pisali do siebie listy.

Jednym z najbardziej znanych przykładów obywatelskie-
go nieposłuszeństwa jest tzw. satjagraha, prowadzona przez 
Mahatmę Gandhiego - indyjskiego przywódcę duchowe-
go, na którego postawę wpływ miało zachowanie Henry’ego 
Davida Thoreau oraz Lwa Tołstoja. Do rozważań nad obraną 
formą walki zainspirowała go lektura Ewangelii.  „Nowa for-
ma walki politycznej i socjalnej (…) uzyskała wkrótce na-
zwę „satjagrahy”, Siły Prawdy. Gandhi zorganizował bojkot 
formalności spisowych i zakazał wstępu do biur spisowych, 
nad czym czuwały pikiety strajkujących. Kampania ta kosz-
towała go pierwszy z wielu pobytów w więzieniu.”. Działa-

nia Gandhiego prowadziły do bojkotu towarów angielskich 
– nawoływał do tradycyjnej produkcji tkanin, samodzielne-
go robienia ubrań. Jego akcje miały na celu doprowadzić 
do niepodległości Indii będących pod panowaniem angiel-
skim.  Organizował demonstracje i głodówki, przemawiał 
do Hindusów. Odmawiał posłuszeństwa władzom, których 
nie uznawał – namawiał do niepłacenia podatków, podejmo-
wania pracy czy głosowania w wyborach. Ostatecznie Indie 
odzyskały niepodległość. Sądzę, że Gandhi stał się symbolem 
pokojowej walki o niepodległość. Jego patriotyzm był godny 
pochwały, a cena, którą zapłacił za swoje przekonania była 
nad wyraz wysoka – w 1948 roku został zamordowany.

W latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych 
nasiliły się dążenia Afroamerykanów do traktowania ich na 
równi z białymi obywatelami. Czołowym przedstawicielem 
tego ruchu był Martin Luther King – pastor i amerykań-
ski bojownik o prawa czarnoskórych w USA. Równocześnie 
nasiliła się działalność prawicy, Ku Klux Klanu. Ruch emancy-
pacyjny pod kierownictwem Kinga sprzeciwiał się segregacji 
rasowej, m. in.  prowadzono bojkot autobusów miejskich, za-
kończony zgodą na korzystanie przez czarnych z tych samych 
autobusów co biali pasażerowie, sprzeciwiano się segregacji 
w szkołach oraz tworzeniu gett mieszkaniowych.  Martin 
Luther King był zwolennikiem pokojowych rozwiązań, wzo-
rował się na Gandhim. Walczył o równouprawnienie i pełne 
prawa obywatelskie dla Murzynów. W 1963 roku wygłosił 
słynne przemówienie „Miałem sen…” („I had a dream…”). 
Niedługo po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla w 1964 

roku został zamordowany przez białego rasistę. Uważam, że 
działalność Kinga przyniosła znaczne ograniczenie przeja-
wów rasizmu. Ponadto w latach 60. nasiliły się rasistowskie 

nie mogę milczeć!

list otWarty do członkóW partii

być może W przyszłości pojaWi się Więcej podob-
nych osób, które Właśnie W ten sposób będą nego-

cjoWały sWoje praWa,  
a nie przy pomocy działań zbrojnych.

satjagraha
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Mamy XXI wiek. Kobiety noszą spodnie. Biorą udział  
w wyborach, kształcą się i spełniają zawodowo. Bawią 

się w nocnych klubach, przeklinają, uprawiają sporty ekstre-
malne. Robią to, co mężczyźni. Wydaje się, że dzisiejszy świat 
nie potrzebuje feministek, a hasło „słaba płeć” wreszcie od-
chodzi w zapomnienie. Czy aby na pewno? Wciąż istnieją 
miejsca, w których dyskryminacja kobiet stanowi element 
doktryny politycznej bądź religijnej oraz kwestie tabu, które 
wymagają wyjaśnienia, dopracowania. Całe szczęście, wciąż 
istnieją też kobiety, które nie boją się walczyć o swoje prawa. 
Kim są, co robią i gdzie znajdują motywację współczesne 
gladiatorki?

Po pierwsze: odwaga

Rok 2009, Talibowie zamykają wszystkie szkoły dla 

dziewcząt w pakistańskiej prowincji Swat. W Internecie 
pojawia się wpis, o tym, że uczennicom jest przykro, ale 
prawdopodobnie nigdy już nie będą mogły się uczyć. Jego 
autorką jest 12-letnia Malala Yousafzai, która razem z ojcem, 
nauczycielem w jednej ze zniszczonych szkół, postanawia 
walczyć o prawo muzułmańskich kobiet do edukacji. Coraz 
częściej pojawia się w wywiadach telewizyjnych, występuje 
w dokumentach o dyskryminacji płci, organizuje zbiórkę 
pieniędzy, za które kupuje autobus szkolny. Malala bez przerwy 
jest oczerniana, grożą jej terroryści i radykałowie islamscy.  
W 2012 roku dochodzi do zamachu: talibowie atakują 
autobus w drodze do szkoły, a Malala zostaje dwukrotnie 
postrzelona, w głowę i szyję.

Partia Pakistański Ruch dla Sprawiedliwości, która przy-
znała się później do zamachu, bez wątpienia liczyła na śmierć 

działania skierowane przeciwko białym mieszkańcom USA. 
Symbolem tego ruchu był niejaki Malcolm X.

Przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa w Pol-
sce jest np. działalność „Solidarności”, liczne strajki orga-

nizowane przez społeczeństwo w czasie stanu wojennego. 
Szczególnie warto wskazać tu postać Jacka Kuronia. Ten 
polityk nigdy nie akceptował stalinizacji polskiego życia po-
litycznego i społecznego. W 1964 roku został zwolniony  
z pracy w Głównej Kwaterze Harcerskiej za publiczne wy-
głaszanie krytycznych opinii o ustroju PRL. Następnie został 

usunięty z szeregów PZPR. Rok później, wraz z Karolem 
Modzelewskim, opublikował „List otwarty do członków 
partii”, który był powodem ich aresztowania. Po wyjściu  
z więzienia Kuroń zaczął organizować manifestacje studen-
tów. Przez kolejne lata przejawiał różne formy obywatelskie-
go nieposłuszeństwa. W rezultacie władze rozpoczęły ataki 
na jego rodzinę. Ograniczona została jego wolność osobista.                                                                                                                
Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, został in-
ternowany. Uważam, że działalność Jacka Kuronia pozytyw-
nie wpłynęła na rozwój demokracji w Polsce. Ten polityk jest 
przykładem współczesnego patrioty oraz człowieka walczą-
cego o własne przekonania.

Najgłośniejszymi przejawami obywatelskiego niepo-
słuszeństwa w ostatnich latach były, np. protest przeciw-
ko budowie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, 
przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu czy 
obrona parku krajobrazowego na Górze Świętej Anny przed 
budową autostrady. W każdym z wymienionych przypadków 
nie została użyta przemoc, aby wpłynąć na decyzję władz. 
Moim zdaniem mieszkańcy mieli rację stosując tę formę 
oporu, ponieważ w innym wypadku mogłoby ucierpieć wiele 
niewinnych ludzi.

  Forma oporu, jaką jest obywatelskie nieposłuszeństwo 
na pierwszy rzut oka może wydawać się nieefektywna. Przy-
kładem braku konkretnych skutków takiego działania jest np. 
działanie Tadeusza Rejtana czy Henry’ego Davida Thoreau. 
Nie można jednak zapominać o sytuacjach, w których sprze-
ciw bez przemocy miał widoczny wpływ na władzę i spo-
łeczeństwo. Niepodważonym tego przykładem jest choćby 
satjagraha Mahatmy Gandhiego czy ruch antyrasistowski 
pod przewodnictwem Martina Luthera Kinga. Te dwa nie-
wątpliwe autorytety również współcześnie mogą wpływać 
na działania władz w różnych krajach. Być może w przyszło-
ści pojawi się więcej podobnych osób, które właśnie w ten 
sposób będą negocjowały swoje prawa, a nie przy pomocy 
działań zbrojnych.

Ewelina Pawlak

Współczesne gladiatorki
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dziewczyny. Ona zaś nie tylko przeżyła, ale zyskała dodatko-
wą motywację do dalszego działania. Zaledwie rok po trage-
dii przemawiała jako gość specjalny na szczycie ONZ, została 
uhonorowana Nagrodą Sacharowa przez Parlament Euro-
pejski, a UNESCO utworzyło „Fundację Malali” na rzecz 
równego dostępu dziewcząt do edukacji na całym świecie. 
W jeden z projektów fundacji zaangażowana jest Angelina 
Jolie.

Malala ma dziś 18 lat. Wciąż boryka się z problemami 
zdrowotnymi po postrzale. Mieszka w Wielkiej Brytanii, skąd 
stara się aktywnie wspierać działania koedukacyjne w Paki-
stanie. O talibskich terrorystach mówi: „Zabili moje słabo-
ści, strach i poczucie beznadziei. W ich miejsce narodziła 
się siła, moc i odwaga”.
Po drugie: szczerość

Pod koniec lat 80. świat mody oszalał na punkcie czar-
noskórej Somalijki, odkrytej przez poważanego fotografa 
Terrence’a Donnovana. Waris Dirie mogła pochwalić się 
nietypową, tajemniczą urodą i doskonałą figurą, a także ta-
lentem do pozowania przed aparatem, co zagwarantowało 
jej ogromy sukces: udział w sesjach zdjęciowych dla słynnego 
„Kalendarza Pirelli” i wielu międzynarodowych magazynów, 
liczne pokazy mody, a nawet rolę u boku Timothy’ego Dal-
tona w jednym z filmów o agencie 007.

Ale Waris chciała czegoś więcej. W 1997 roku, będąc  
u szczytu kariery, udzieliła przełomowego wywiadu do cza-
sopisma „Marie Claire”, gdzie przedstawiła bolesną historię 
swojego dzieciństwa w somalijskiej wiosce plemienia noma-
dów. Szczerze, nie skrywając najbardziej okrutnych szcze-
gółów, opowiedziała o traumatycznym rytuale obrzezania, 

którego doświadczyła jako mała dziewczynka, a po którym 
jej siostra zmarła na skutek powikłań. Wkrótce po opubliko-
waniu wywiadu, Waris wydała książkę, na podstawie której 
powstał film.

Wstrząsające wyznania topmodelki zainteresowa-
ły zwłaszcza organizacje walczące o prawa kobiet i dzieci. 
Waris została Specjalnym Ambasadorem ONZ, założyła też 
własną fundację „Kwiat Pustyni”, w zupełności poświęcając 
się działaniom na rzecz zaprzestania procederu obrzezania 
kobiet oraz rozwoju edukacji plemion afrykańskich, które 
nie zdają sobie sprawy z drastycznych konsekwencji tego 
rytuału – fizycznych i psychicznych. Waris zwraca również 
uwagę na kwestie prawne, obrzezanie dziewcząt jest bo-
wiem zakazane w większości państw świata, jednak wiele 
społeczeństw tego prawa nie respektuje.

Po trzecie: pomysł

Dyskryminacja kobiet ma jednak miejsce nie tylko  
w biednych krajach Południa. Dostrzegła to aktorka Emma 
Watson, która jako nastolatka zasłynęła rolą dzielnej czaro-
dziejki w filmowej adaptacji przygód Harry’ego Pottera. Od 
2014 roku Brytyjka pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli 
ONZ, a jej działalność stopniowo się rozwija. Przede wszyst-
kim, Emma zainicjowała specjalny program „HeForShe”, ma-
jący na celu włączenie mężczyzn w walkę o równość płci.  
I właśnie tę równość aktorka podkreśla w przemówieniach 
i wywiadach, nie zgadzając się, by feminizm oznaczał domi-
nację kobiet nad mężczyznami. „HeForShe” ma za zadanie 
doprowadzić do szerokiej współpracy obu płci, bez zbęd-
nych podziałów i dyskryminacji. Do najważniejszych zało-
żeń programu należy zwalczanie agresji wobec kobiet oraz 
znoszenie przyzwolenia na dyskryminację w pracy, głównie 
związaną z niższymi płacami i mobbingiem. Z drugiej zaś 
strony, Emma stawia sobie za cel zmianę postrzegania roli 
chłopców i mężczyzn w życiu społecznym, tak by oni też 
mogli bez wstydu wyrażać antyseksistowskie, wrażliwe opi-
nie oraz podejmować działania powszechnie postrzegane za 
„zniewieściałe”.

Emma jest młoda, ambitna, wykształcona. Ma plan lepsze-
go świata i dużo energii, by go zrealizować. „HeForShe” staje 
się coraz popularniejszą inicjatywą, głównie za sprawą rzeszy 
oddanych fanów „Hermiony”, do których aktorka dociera 
poprzez media społecznościowe. Ponadto, popierana jest 
przez prezydenta USA Baracka Obamę i wiele gwiazd Hol-
lywoodu. Nawet w Polsce, gdzie hasła takie jak „feminizm”, 
„gender” czy „urlop tacierzyński” wciąż budzą grozę, aktyw-
ność Emmy została odzwierciedlona w działalności męskiej 
grupy „Głosy przeciwko Przemocy”, walczącej o równość 
płci.

Mamy XXI wiek. Są takie miejsca, gdzie kobiety ryzykują 
życie w drodze do szkoły. Są takie wierzenia, przez które 
dziewczynki cierpią niewyobrażalny ból i wstyd. Są takie mo-
menty, kiedy ze względu na płeć nie wypada mówić tego, 
co rzeczywiście ktoś ma na myśli. Na szczęście są też ko-
biety, współczesne gladiatorki, które walczą o swoje prawa  
i promują równość, a osiągane efekty sprawiają im prawdzi-
wą satysfakcję.

Dagmara Kowalczyk
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Harmonizacja europejskiego sektora 
energetycznego to ambitne i złożone 

zadanie. Dla Unii Europejskiej, słabej brakiem 
spójności polityk energetycznych poszczegól-
nych państw członkowskich - może nawet zbyt 
ambitne i złożone. Ile w ostatecznej wersji Unii 
Energetycznej zostanie ze złożonego planu Do-
nalda Tuska? 

Polityka energetyczna w ramach Unii Europejskiej w dal-
szym ciągu należy do tak zwanych kompetencji dzielonych: 
wyłączności na jej prowadzenie nie posiadają ani państwa 
członkowskie, ani instytucje unijne. Działania prowadzo-
ne na obu tych szczeblach spajają zapisy XXI Tytułu Trak-
tatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, odnoszącego się 
do energetyki. Zapisane w nim cztery główne cele polityki 
energetycznej Wspólnoty to „zapewnienie funkcjonowania 
rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 
w Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczęd-
ności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych 
form energii” oraz „wspieranie wzajemnych połączeń mię-
dzy sieciami energii”. Realne wypełnienie tych traktatowych 
zapisów wymusza na Unii zacieśnianie współpracy w ramach 
polityki energetycznej. 

W istocie przesłanek za pogłębianiem integracji na 
tym polu jest więcej. Istotną rolę odgrywają czynniki ze-
wnętrzne: państwom członkowskim coraz trudniej jest 
indywidualnie osiągać korzystne warunki dostaw surow-
ców energetycznych z Rosji. Za wzmocnieniem integra-
cji przemawia również związek polityki energetycznej  
z innymi obszarami przyciągającymi uwagę Brukseli, takimi 
jak polityka transportowa czy klimatyczna. Modernizacja 
unijnej polityki energetycznej ma w związku z tym uwzględ-
niać dwie koncepcje zmian: pierwszą, odnoszącą się do bez-
pieczeństwa energetycznego UE oraz drugą, poświęconą 
budowaniu nowego modelu funkcjonowania rynku energe-
tycznego.

Traktatowe priorytety były wyraźnie obecne w jednym 
z pierwszych całościowych projektów Unii Energetycznej, 
przedstawionym 26 lutego br. Podkreślono w nim znaczenie 
bezpieczeństwa energetycznego opartego na solidarności  
i zaufaniu poszczególnych członków Unii, w pełni zintegro-
wanego europejskiego rynku energii oraz dekarbonizacji go-
spodarki w oparciu o badania naukowe, innowacje i konku-
rencyjność. Koncepcję tę przedstawiła Komisja Europejska, 
a odpowiedzialność za jej realizację przejął Maroš Šefčovič 
wiceprzewodniczący KE. W marcu zielone światło inicjaty-
wie Unii Energetycznej dała również Rada Europejska, mimo, 
że od przyjętych przez nią konkluzji nadal daleka droga do 
wynegocjowania szczegółowych zapisów projektu. Na tym 
polu porozumienie najlepiej zacząć od pomysłów harmoni-
zacyjnych wdrożonych już wcześniej: pakietów energetycz-
no-klimatycznych, dyrektywy dekarbonizacyjnej czy strategii 
Horyzont 2020. Więcej wątpliwości wiąże się z ujednolice-
niem zewnętrznych kontraktów negocjowanych przez pań-

stwa członkowskie – większość krajów Unii Europejskiej 
podpisało już długoletnie umowy na dostawę określonych 
surowców energetycznych. W takiej sytuacji stworzenie  
i wdrożenie mechanizmu „wspólnych zakupów” wydaje się 
być co najmniej problematyczne. Pomysł ten napotyka rów-
nież zdecydowany opór ze strony prywatnych koncernów, 
które w obronie swoich interesów powołują się na poten-
cjalne zagrożenie dla konkurencji i wolnego rynku, jakie 
nieść może ze sobą ograniczenie swobody działania państw 
członkowskich na tym polu. 

Dlatego też wypracowanie wspólnego stanowiska wzięły 
w swoje ręce same państwa członkowskie. Deklaracja poli-
tyczna w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w ramach europejskiego rynku 
wewnętrznego została podpisana przez Niemcy, Danię, Pol-
skę, Republikę Czeską, Austrię, Francję, Luksemburg, Belgię, 
Niderlandy, Szwecję oraz państwa sąsiadujące – Szwajcarię 
i Norwegię. Deklaracja ta określa polityczne zobowiązania 
sygnatariuszy odnośnie lepszej koordynacji polityki energe-
tycznej. Jest to szczególnie ważne, gdyż współpraca regio-
nalna z państwami sąsiadującymi w obrębie wspólnych ram 
Unii Europejskiej stanowi kluczowy element Unii Energe-
tycznej - pozwala bowiem osiągnąć pełniejszą integrację ryn-
kową oraz nieprzerwanej dostawy energii dla konsumentów. 
Unijne państwa mogą na tym polu wykorzystać bogaty do-

Unia pod napięciem
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robek międzynarodowego dialogu w sprawach związanych  
z energetyką- zarówno wspomniane porozumienie, jak  
i wiele innych wyłoniło się dzięki utworzonemu w 2006 
roku pięciostronnemu forum energetycznemu czy powsta-
łej w 2008 roku grupie wysokiego szczebla planu działań 
w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich. 

Odnosząc się do projektu Unii Energetycznej polskie 
media mało kiedy nie omieszkają przypomnieć naszego wkła-
du w rozwój koncepcji harmonizacji polityki energetycznej. 
Długo podkreślano rolę Donalda Tuska, przewodniczącego 
Rady Europejskiej, który od momentu objęcia funkcji stał 
się jednym z największych orędowników powstania Unii 
Energetycznej. W swoich rewolucyjnych planach były polski 
premier proponował m.in. wspólne ustalania przez państwa 
UE cen sprowadzanych z Rosji surowców czy zacieśniania 
współpracy handlowej z państwami takimi jak USA, Austra-
lia czy Katar, co zaowocować miałoby zwiększeniem nabycia 
gazu skroplonego, tym samym przyczyniając się do większej 
dywersyfikacji źródeł dostaw paliw. Oba te postulaty wydają 
się być jednak obecnie dalekie od realizacji.  Oliver Koch  
z  Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki Komisji Europejskiej 
na Europejskim Kongresie Finansowym nie pozostawił 
złudzeń - Unia odjedzie od pomysłu wspólnych zakupów 
na rzecz aktywizacji w ramach poszukiwania rynków al-

ternatywnych oraz zapewnienia na istniejących już ryn-
kach odpowiedniego poziomu co pozwoli na zachowanie 
optymalnego poziomu cen. Import skroplonego LPG jest 
z kolei skrajnie nieopłacalny - koszt jego transportu, roz-
ładunku i przystosowania do użytkowania, korzystając 
z najtańszych i najpewniejszych źródeł, wynosić będzie 
znacznie więcej niż sprowadzenie analogicznej ilości su-
rowca z Rosji. Europejskie gazoporty nie mają zbyt dużego 
obłożenia, a ich obecność stanowi raczej formę drogiego  
w eksploatacji zabezpieczenia w sytuacji potencjalnego 
kryzysu energetycznego. Większe nadzieje zdecydowanie 

wiązane są z powodzeniem projektu tureckiego gazociągu 
Nabucco, którym do Europy mógłby popłynąć gaz z Iranu. 
Ostateczne ukończenie gazoportu w Świnoujściu nie będzie 
wiec miało zauważalnego wpływu na dywersyfikację źródeł 

zaopatrzenia w energię- zarówno Polski jak i innych krajów 
zwyczajnie nie stać na zamianę rosyjskiego gazu na ten po-
chodzący spoza kontynentu. 

Wiele wskazuje na to, że na drodze ku realizowaniu 
projektu Unii Energetycznej UE trzymać się będzie ram 
wynegocjowanych w ramach pakietu energetyczno-klima-
tycznego, kładąc nacisk na promocję odnawialnych źródeł 
energii, stopniową dekarbonizację krajowych gospodarek 
oraz rozbudowę europejskiej sieci przesyłu energii. Takie 
kierunki dyktują przedstawione przez Radę Europejską je-
sienią zeszłego roku priorytety drugiego pakietu energe-
tyczno-klimatycznego. Ambitne i szeroko zakrojone plany 
ulegać zaczęły stopniowej redukcji, coraz bardziej zbliżając 
się do unijnych wytycznych znanych już wcześniej. Oznaczać 
to będzie najprawdopodobniej, że Unia Energetyczna, gdy  
w końcu powstanie, stanowić będzie projekt, który rozwi-
jany pod polskimi auspicjami w swojej ostatecznej formie 
będzie reprezentować interesy Warszawy w bardzo nikłym 
stopniu. 

Paweł Leśniewski

Wiele Wskazuje na to, że na drodze ku re-
alizoWaniu projektu unii energetycznej ue 
trzymać się będzie ram WynegocjoWanych W 

ramach pakietu energetyczno - klimatyczne-
go, kładąc nacisk na promocję odnaWialnych 

źródeł energii, stopnioWą dekarbonizację 
krajoWych gospodarek oraz rozbudo-

Wę europejskiej sieci przemysłu energii.

W sWoich reWolucyjnych planach były 
polski premier proponoWał m.in. Wspólne 
ustalania przez państWa ue cen sproWa-

dzanych z rosji suroWcóW czy zacieśniania 
Współpracy handloWej z państWami takimi 
jak usa, australia czy katar, co zaoWo-
coWać miałoby zWiększeniem nabycia gazu 

skroplonego, tym samym przyczyniając się do 
Większej dyWersyfikacji źródeł dostaW paliW. 



polski sport za późno staje się 
toWarem, bo dopiero Wtedy, 

gdy jest moWa o Wielkich 
 sukcesach. 

teraz tylko patrzymy na 
ostateczny efekt – sukcesy.

W lutym zeszłego roku 
kibicowaliśmy polskim 

zawodnikom podczas XXII Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Nasza 
drużyna wróciła z Rosji z sześcioma 
medalami, w tym czterema złotymi. 
Następnie podziwialiśmy sukcesy 
polskich kolarzy, lekkoatletów  
w Halowych Mistrzostwach Świata 
i Europy oraz pływaków. W końcu 
przyszedł wrzesień i wraz z nim 
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn, których gospodarzem 
była Polska, i na których to również 
mogliśmy z dumą wysłuchać Mazurka 
Dąbrowskiego po meczu finałowym. 

Polski sport w 2014 roku był bogaty 
w sportowe emocje, a najbliższe 
miesiące także zapowiadają się 
ciekawie. Z tego też powodu 12 
marca 2015 roku w gmachu Biblioteki 
Uniwersyteckiej odbyła się debata pt. 
„Polski sport. Jak wspierać? Jak 
promować? Jak nie zepsuć?”. 
Spotkanie zostało zorganizowane 
w ramach projektu Centrum Debaty 
Publicznej. W dyskusji poruszyliśmy 
tematy kompleksowego przygotowania 
młodych sportowców, opieki trenerskiej 
oraz psychologicznej, która pozwala 
bez kompleksów konkurować  
z najlepszymi. Szukaliśmy również 
odpowiedzi na pytania, jaki wpływ 
na osiągi ma sposób finansowania 
sportu i dlaczego pomiędzy różnymi 
dyscyplinami występują tak duże 
dysproporcje? Dużą część debaty 
poświęciliśmy również kwestii 
marketingu oraz temu, jaką rolę 
odgrywa on w sporcie. 

Debatę rozpoczął moderator Marek 
Pietruszka, charakteryzując sport 
jako rywalizację, ale i swego rodzaju 
produkt marketingowy. Początkowo 
więc dyskusja dotyczyła komercyjnego 
aspektu polskiego sportu. Pierwszy 
odniósł się do tematu ekspert  

w dziedzinie marketingu sportowego, 
Tomasz Redwan, który stwierdził, 
że polski sport za późno staje się 
„towarem”, bo dopiero wtedy, gdy 
jest mowa o wielkich sukcesach. 
Jako przykład przywołał żenującą 
frekwencję na meczu Polska - Litwa. 
Rozwiązaniem tego problemu zajął się 
dziennikarz i trener piłkarski, Andrzej 
Strejlau, wspominając o godnej 
naśladowania postawie Niemiec, 
która wskazuje na to, że polski sport 
winien stawiać na trenowanie młodych 
zawodników. Jako trzecia głos zabrała 
mistrzyni olimpijska w pływaniu 
Otylia Jędrzejczak, która wróciła do 

problemu powszechnego społecznie, 
marketingowego sposobu patrzenia 
na polski sport: „Teraz tylko patrzymy 
na ostateczny efekt – sukcesy”.. 
Poruszyła również problem związku 
pływackiego, który nie wykorzystał 
żadnego z jej licznych osiągnięć 
ani nie wcielił żadnego programu, 
który mógłby zapewnić jej godnych 
następców. Nie mniej jednak, zwróciła 
uwagę na to, że mamy potencjał 
do takich działań powołując się na 

program związku narciarskiego „Dla 
młodych”. Pani Otylia zwróciła również 
uwagę na niskie kwalifikacje trenerskie 
i brak jakiegokolwiek ich poszerzania.  

W odpowiedzi Paweł Habrat, 
psycholog sportu, powiedział, że aby 
uzdrowić polski sport zmianie musiała 

by ulec zarówno mentalność trenerów, 

jak i rodziców zawodników.
W drugiej części dyskusji Andrzej 

Strejlau poruszył problem niewycią-
gania wniosków z poprzednich zwy-

„Polski sport. Jak wspierać? Jak promować? Jak nie zepsuć?” czyli 
kolejna debata w ramach projektu Centrum Debaty Publicznej
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W przeciWieństWie do zdroWia 
- sport dla polakóW jest mało 
istotny W zakresie globalnym.

o projekcie centrum 
debaty publicznej: 

centrum debaty publicznej 
to Więcej niż forum publicznej 

dyskusji. to platforma Wymiany 
myśli, zbudoWana W oparciu 
o tradycyjną rolę uczelni 
Wyższych jako animatoróW 

dyskursu publicznego, 
ufundoWana na zasadzie 

sWobody Wymiany poglądóW  
i reprezentoWania szerokiego 
spektrum opinii. Wybierając 
istotne społecznie tematy, 

zniekształcane często przez 
media i polityczną narrację, 

staramy się budoWać przestrzeń 
rzetelnej i głębokiej refleksji,  

a poprzez jednoczesne 
zaangażoWanie środoWisk 

studenckich WspółtWorzyć 
noWoczesną polską humanistykę 
i kształtoWać odpoWiedzialność 
obyWatelską. W oparciu o 9 lat 

dośWiadczeń przygotoWujemy 
konferencje, debaty i publikacje, 

łączące W sobie akademicką 
tradycję intelektualną 
z potrzebą aktyWnego 

uczestnictWa W sporach, 
kształtujących Współczesną 

polskę, europę i śWiat. na nasze 
debaty każdorazoWo przychodzi 

około 100 osób, dodatkoWo 
każde Wydarzenie dostępne jest 

także W internecie  
W postaci relacji live. 

cięstw i porażek, szczególnie kładąc 
nacisk na fakt, że nikt nie aktywizuje 
doświadczonych zawodników. Opinia 

ta spotkała się z aprobatą Otylii Ję-
drzejczak. Na brak systemu marketin-
gu sportowego narzekał Tomasz Re-
dwan podkreślając, że nawet nie było 
próby stworzenia takiego systemu.  
„W przeciwieństwie do zdrowia - sport 
dla Polaków jest mało istotny w zakre-
sie globalnym.” – stwierdził.– Stanął 
jednak w obronie polskiej siatkówki, na 
której, jak stwierdził, wzoruje się cały 

świat, i której dynamiczny marketing 
rozpoczął się już w latach 90. Otylia Ję-
drzejczak dodała, że w Polsce brakuje 
modelu mistrza. Nieco bardziej optymi-
stycznym akcentem dyskusję zakoń-
czył Paweł Habrat mówiąc o tym, jak  
w Polsce rodzi się zarówno amatorski 
jak i powszechny sport.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Warszawskiego, Stowarzyszenie 
Studentów i Absolwentów Centrum 
Europa !CE, Samorząd Studentów 
Centrum Europejskiego UW oraz 
Koło Naukowe Europa Nova. 

Eliza Kleniewska

Przełom 2014 i 2015 roku nie należał 
do spokojnych. Ostatnie wydarze-

nia na Ukrainie, zamieszki we Francji, 
czy też wybory w Grecji pokazały, że 
w pozornie silnej i bezpiecznej Euro-
pie łatwo o niepokój. Centrum Euro-
pejskie Uniwersytetu Warszawskiego 
przy współpracy z Samorządem CE 
UW, Kołem Naukowym Europa Nova 
oraz Stowarzyszeniem „Centrum Eu-
ropa !CE” postanowiło bliżej przyjrzeć 

się obecnym zagrożeniom podczas IX 
Ogólnopolskiej KonferencjiCE „Eu-
ropa pod napięciem. Interesy  
i ekonomia. Woja i terroryzm. Mi-
gracje i religie”, zorganizowanej  
w ramach projektu Centrum Debaty 
Publicznej. Założeniem wydarzenia było 
znalezienie odpowiedzi na pytania, czy  
w obliczu minionych wydarzeń Europa 
ma nadal szansę być stabilnym punk-
tem na mapie świata oraz jakie wyzwa-

nia stoją przed Unią Europejską w per-
spektywie kolejnych lat. W tym celu 24 
kwietnia w gmachu Biblioteki Uniwer-
syteckiej spotkali się eksperci, którzy 
wymieniając się swoimi spostrzeżenia-
mi i dzieląc się swoją wiedzą wywoła-
li dynamiczną i interesującą dyskusję. 
Zapraszamy do zapoznania się  
z relacją! 

Europa pod napięciem – relacja z IX Ogólnopolskiej 
Konferencji CE UW
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europa może ugiąć się 
pod ciężarem problemóW 

aksjologicznych

17

PANEL I

Grecja, Ukraina, Wielka Bry-
tania, Francja - Co dalej z Unią 
Europejską?

Uczestnicy: Bogdan Góralczyk, 
Centrum Europejskie UW, Jerzy Ba-
czyński, redaktor naczelny tygodnika 
„Polityka”, Jadwiga Staniszkis, Insty-
tut Studiów Politycznych PAN, Alek-
sander Smolar, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Jan J. Michałek, Wydział 
Nauk Ekonomicznych UW

Różnorodne dziedziny zaintereso-
wań ekspertów biorących udział w dys-
kusji pozwoliły na zbudowanie bardzo 
złożonego obrazu wyzwań, z którymi 
musi się zmierzyć Unia Europejska. 
Dyskusję rozpoczęła profesor Jadwiga 
Staniszkis, która zwróciła uwagę na kul-
turowe i społeczne przyczyny odmien-
ności kręgu cywilizacji bizantyjskiej od 
przedstawicieli cywilizacji zachodnio-
europejskiej. Tymi różnicami można 
zdaniem profesor Staniszkis tłumaczyć 
obecną agresywną postawę Rosji, któ-
ra stanowi wyzwanie dla Europy. Jak 
jednak podkreślała, Rosja stanowi też 
wyzwanie dla samej siebie. Obecne wy-
darzenia świadczą o kryzysie rosyjskiej 
tożsamości, która z jednej strony cha-
rakteryzuje się dumą ze swej inności  
i swoistym poczuciem zazdrości wobec 
Zachodu – z drugiej. Aby zrozumieć 
Rosję, warto zastanawić się, dlaczego 
wybrała wiarę w zupełnie inną utopię 
niż nasz krąg cywilizacyjny.

Profesor Bogdan Góralczyk  
w swoim wystąpieniu wskazał na sze-
reg istotnych przemian, które wpływają 
na sytuację globalną. Jak podkreślił, 
należy odejść od postrzegania świata 
przez pryzmat przełomu z ’89 roku. 
Teraz istotne są nowe przełomy: roku 

2008, kiedy globalny kryzys finansowy 
zapoczątkował nowy układ sił w gospo-
darce, oraz roku 2014, który przyniósł 
załamanie się systemu globalnego bez-

pieczeństwa. Profesor Góralczyk pod-
kreślił także, jak istotne jest pojawienie 
się na arenie międzynarodowej nowego 
podmiotu - rynków wschodzących oraz 
rosnąca potęga Chin. Sytuacja Europy 
jawi się jako jeszcze bardziej drama-
tyczna, kiedy weźmiemy pod uwagę, że 
Unia Europejska przeżywa teraz równo-
cześnie głębokie kryzysy różnej natury: 
kryzys ekonomiczny (stagnacja gospo-
darcza), kryzys finansowy (związany  
z nadmiernymi deficytami), kryzys wizji 
czy kryzys związany z odchodzeniem 
od demokracji. Jak podkreślał profesor 
Góralczyk, najpoważniejszy wydaje się 
jednak kryzys wartości, czego przykła-
dem jest coraz częstsze podważanie 
kryteriów kopenhaskich. „Europa może 
ugiąć się pod ciężarem problemów ak-

sjologicznych” – wskazywał.
W podobnym tonie wypowiadał 

się redaktor naczelny tygodnika „Po-
lityka” Jerzy Baczyński, który mówił 
o swojej obserwacji narastającego  
w Europie wewnętrznego i zewnętrz-
nego ciśnienia. Jak zauważył, problemy 
wewnętrzne mogą prowadzić do rozsa-
dzenia Europy od środka, jednak zagro-
żenia zewnętrzne powinny motywować 
do zwiększania spójności Unii. To ile 
mamy obecnie problemów to nic, w po-
równaniu z sytuacją, gdyby w ogóle nie 
było integracji europejskiej.

Wątek zbliżającego się upadku 
Europy, kilkakrotnie poruszany przez 
przedmówców, podjął w swojej wypo-

wiedzi profesor Andrzej Smolar. Jego 
zdaniem apokaliptyczna wizja przy-
szłości Unii Europejskiej pojawia się 
zdecydowanie przedwcześnie, bardzo 
możliwa wydaje się natomiast reorga-
nizacja UE, chociażby ze względu na 
problem masowych migracji. Aby Unia 
wyszła silniejsza z kryzysu migracyjne-
go, konieczne wydaje się pogłębienie 
integracji i podział kosztów utrzymania 
przybyszów z zapalnych punktów świa-
ta. To pozwoli Unii „zachować twarz”  
w wymiarze aksjologicznym i doprowa-
dzi do dalszego spojenia państw.

Profesor Jan Michałek uzupełnił te 
wypowiedzi o perspektywę ekonomisty. 
Wskazywał na słabość unii walutowej, 
która „była zakładana bez uzupełnia-
jącej ją unii fiskalnej oraz bez świado-

mości ówczesnych reformatorów jakie 
są faktyczne konsekwencje jej zawar-
cia”. W związku z tym można uznać, że 
wszystkie państwa po trochu ponoszą 
winę za to, że słabej Grecji dały dostęp 
do tanich kredytów. Wśród najwięk-
szych wyzwań dla Unii profesor Micha-
łek zwrócił uwagę na asymetryczność 
kryzysu, który Greków doprowadza do 
sytuacji skrajnie trudnej, podczas gdy 
Niemcy cały czas odnotowują wzrost. 
Są jednak również pozytywne zjawiska 
– Hiszpania i Portugalia zdołały zbilan-
sować swoje budżety i wychodzą na 
prostą, przyjęte na poziomie unii regu-
lacje (np. tzw. unia bankowa) pozwala-
ją wierzyć, że tego typu kryzys już się 
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„aby skutecznie Walczyć  
z fanatykami musimy zrozu-

mieć, dlaczego młodzi ludzie 
WychoWani W kulturze amery-
kańskiej nagle przechodzą na 
radykalny islam. co zrobić, 
aby młodych ludzi trzymać 

daleko od radykalnego isla-
mu?”
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nie powtórzy. Oceniając kondycję Unii 
Europejskiej musimy również wziąć pod 
uwagę siłę jednolitego rynku, o którego 
znaczeniu dla procesu integracji i kon-
dycji gospodarek państw członkowskich 
często zapominamy.

W dalszej części dyskusji poruszo-
no między innymi temat drogi UE „od 
kryzysu do kryzysu”, kwestię umowy 
TTIP oraz rosnącej potęgi Niemiec  
i jej wpływu na balans sił w ramach 
Unii Europejskiej. Burzliwą dyskusję 
wywołał również temat wpływu glo-
balnych wydarzeń na sytuację Polski. 
Profesor Góralczyk zwracał uwagę na 
brak polskiej strategii wobec rosną-
cej potęgi Chin oraz rynków wscho-
dzących. Jak zauważył, w 2014 roku, 
wbrew wysiłkom polskiej dyplomacji, 
„odrodziło się polskie przekleństwo 
– znów tkwimy między Rosją a Niem-
cami”. Aleksander Smolar przestrzegał  
z kolei, że lęk wobec Rosji powinniśmy 
raczej odczuwać ze względu na jej stan 
upadku, niż ze względu na jej potęgę. 
Przegrywający, przyparty do muru, 
potrafi bowiem działać nieracjonalnie  
i niewytłumaczalnie.

Panel II

Państwo Islamskie, Donbas, 
Paryż – Wojna i terroryzm  
a bezpieczeństwo w Europie? 

Uczestnicy: Zbigniew Siemiątkow-
ski, Instytut Nauk Politycznych UW, 
Jerzy Dziewulski, były doradca ds. 
bezpieczeństwa Prezydenta A. Kwa-

śniewskiego, Krzysztof Przepiórka, 
podpułkownik, były oficer sił specjal-
nych WP, Maciej Marszałek, Wydział 
Bezpieczeństwa Narodowego Akade-
mii Obrony Narodowej, Marek Duka-
czewski, generał brygady Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Bar-
tosz Węglarczyk, dziennikarz TVN

Druga część konferencji przybrała 
charakter analizy strategiczno-taktycz-
nej. Rozmówcy skoncentrowali się na 
rozpoznaniu głównych zagrożeń dla 
współczesnej Europy oraz radzili, jaką 
przyjąć strategię, aby zniwelować je 
do możliwego minimum. Redaktor Bar-
tosz Węglarczyk w swoim wystąpieniu 
wskazał na potęgę wojny informacyj-
nej, która jest absolutnie pasjonująca, 
ale zarazem straszna. „Wykorzystanie 
mediów czy portali społecznościowych 
ma niesamowitą siłę oddziaływania na 
faktyczne wydarzenia i kierunek dzia-
łań przeciwnika” - stwierdził redaktor 
Węglarczyk. Podkreślił, że do tego typu 
działań Rosja jest wyśmienicie przygo-
towana.

„Organizacje terrorystyczne prze-
szły na metody działania służb specjal-
nych” - zauważył na wstępie generał 
Marek Dukaczewski. Najważniejsze 
przesyłki przekazują sobie przez kurie-
rów, członkowie organizacji nie znają 
się bezpośrednio, mają swoje konta 
elektroniczne do finansowania działań. 
Kontynuując wątek wojny informacyj-
nej generał Dukaczewski nawiązał do 
wstrząsającego filmu z egzekucji egip-

skich chrześcijan przez bojowników 
Państwa Islamskiego. W jego opinii to 
właśnie wojna informacyjna i niezwykle 
silna motywacja współczesnych terro-
rystów są największymi wyzwaniami 
dla Zachodu. „Aby skutecznie walczyć  
z fanatykami musimy zrozumieć, dla-
czego młodzi ludzie wychowani w kul-

turze amerykańskiej nagle przechodzą 
na radykalny islam. Co zrobić, aby mło-
dych ludzi trzymać daleko od radykal-
nego islamu?” – pytał.

Idąc tym tropem, Jerzy Dziewulski 
zwrócił uwagę na problemy metodolo-
giczne walki z terroryzmem.  Wskazy-
wał, że w obliczu słabnącej skuteczno-
ści metod policyjno-wojskowych, należy 
położyć nacisk na walkę intelektualną i 
psychologiczną. Dane wywiadowcze są 
bowiem zatrważające. Ocenia się, że 
Państwo Islamskie szkoli obecnie około 
25 tysięcy żołnierzy – można więc mó-
wić o zjawisku społecznym o długofa-
lowym oddziaływaniu. Świat Zachodu 
musi być na nową falę ataków przygo-
towany w sposób wyprzedzający.

Poseł Dziewulski zaprezentował 
również dane podsumowujące dra-
styczny spadek kosztów operacji ter-
rorystycznych. Koszt przeprowadzenia 
zamachów z 11 września 2001 roku 
ocenia się na około 600 tys. dolarów. 
Przygotowanie zamachów w Madrycie 
czy Londynie to 2 tys. dolarów. Tych 
w Paryżu czy Tunisie – już tylko około 
1200 dolarów. „Kiedyś zamachu mogły 
dokonywać wyłącznie dobrze zorga-
nizowane grupy, dziś może to zrobić 
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jesteśmy śWiadkami tWorzenia 
się noWego społeczeństWa eu-
ropejskiego. nie ma odWrotu, 

ono już istnieje
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prawie każdy” – podsumował. Ponie-
waż Państwo Islamskie pozyskuje ludzi 
sfrustrowanych lub całkowicie odda-
nych misji (kalkulujących śmierć), zni-
ka zarówno bariera organizacyjna (do 
silnego zamachu wystarczy 2-3 bezpo-
średnich wykonawców), jak i bariera 
finansowa – koszty akcji to suma mie-
sięcznych zarobków.

Kontynuując wątek zagrożenia ter-
rorystycznego dla Europy Maciej Mar-
szałek zaznaczył, że „najlepszym roz-
wiązaniem jest gaszenie zagrożenia w 
zarodku. Mądrość polega na tym, aby 
spośród wielu walczących ugrupowań 
wybrać, kto jest dobry, kto jest zły”.  
W opinii profesora Marszałka o więk-
szym bezpieczeństwie moglibyśmy mó-
wić, gdyby Europa odważyła się podjąć 
bardziej zdecydowane kroki. Zmianę 
sytuacji na froncie walki z Państwem 
Islamskim przyniosłaby operacja lądo-
wa, jak dotąd jedyną reakcją Zachodu 
są jednak naloty.

„Państwo Islamskie stworzyła eu-
ropejska ignorancja” – komentował 
generał Krzysztof Przepiórka. Nie po-
trafiliśmy zaakceptować, że państwa 
islamskie nie chcą przyjąć demokra-
cji. Po Arabskiej Wiośnie wielkie armie 
arabskich dyktatorów przestały istnieć. 
Państwo Islamskie dało tym ludziom 
pracę i sen istnienia.

W dalszej dyskusji zastanawiano 
się, co można zrobić, aby zapobiec 
kolejnym tragediom. Jak zauważył Je-
rzy Dziewulski, kluczowe wydaje się 
wzmacnianie wywiadu i działań anty-

terrorystycznych. Należy jednak uświa-
damiać społeczeństwom, że nawet 
wtedy nie da się zapobiec wszystkim 
zamachom, trzeba uczyć ludzi jak re-
agować w sytuacji zagrożenia, co po-
zwoli zmniejszać liczbę ofiar zamachów.

 Zbigniew Siemiątkowski prze-
konywał, że praca służb jest utrzyma-
na na bardzo dobrym poziomie, dzięki 
czemu tragediom wielokrotnie udaje się 
zapobiec. Należy jednak zintensyfiko-
wać działania. Obecnie „Zachód z sza-
chistami gra w warcaby”. Kiedy zdeter-
minowani, gotowi na śmierć terroryści 
opracowują plany kolejnych uderzeń, 
Europa ma weekend, święto lub wa-
kacje. Terroryści tymczasem nie biorą 
urlopów.

W dyskusji z uczestnikami panelu 
nie zabrakło również tematu sytuacji na 
Ukrainie. Eksperci zgodzili się, że przy 
obecnym poziomie konfliktu nie moż-
na mówić o bezpośrednim zagrożeniu 
dla Polski. Jednogłośnie stwierdzono, 
że nasz kraj w porównaniu z Ukrainą 
na przestrzeni ostatnich 26 lat dokonał 
ogromnych przemian. Zbigniew Sie-
miątkowski podkreślał: „teraz Ukraińcy 
muszą odrobić lekcję. Przespali pierw-
szy Majdan, zmarnowali olbrzymi entu-
zjazm. Teraz jest drugi Majdan i od nich 
zależy, czy go wykorzystają, czy nie”. 
W reakcji na pytania od widowni dys-
kutowano również o pozytywnej i ne-
gatywnej roli mediów w sytuacji ataku 
terrorystycznego oraz o tym, jak dobre 
rozpoznanie różnic kulturowych może 
pomóc w łagodzeniu napięć.

Panel III

Migracje, socjal, laicyzacja - Koniec 
Europy jaką znamy? 

Uczestnicy: Katarzyna Gmaj, Uczel-
nia Łazarskiego, Centrum Stosunków 
Międzynarodowych, Hanna Machiń-
ska, dyrektor Biura Rady Europy, Mag-
dalena Sweklej, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Marek Góra, 
Szkoła Główna Handlowa 

W ostatnim panelu dyskusyjnym 
rozważania skupiły się głównie wokół 
problemu migracji z państw trzecich 
do UE oraz kwestii starzenia się spo-
łeczeństw europejskich. Dyrektor Pol-
skiego przedstawicielstwa Rady Europy 
doktor Hanna Machińska podkreślała, 
że problem uchodźców należy zaliczyć 
do kluczowych wyzwań Unii. Europa 
ma jednak problem także z uchodźca-

mi, których już przyjęła. Jak pokazał 
zaprezentowany w 2014 roku Raport 
Sekretarza Generalnego Rady Europy 
o stanie demokracji podstawowym pro-
blemem nadal jest dyskryminacja na tle 
etnicznym. „Nie zgadzam się z opinią  
o śmierci mulit-kulti. Jesteśmy świadka-
mi tworzenia się nowego społeczeństwa 
europejskiego. Nie ma odwrotu, ono 
już istnieje” – wskazywała doktor Ma-
chińska. Wyzwaniem cały czas jest jed-
nak znalezienie złotego środka między 
europejską wolnością (dopuszczającą 
nawet bardzo ostrą satyrę), a wrażliwo-
ścią nowoprzybyłych mieszkańców Eu-
ropy. Zdaniem doktor Machińskiej Rada 
Europy i Unia Europejska to naczynia 
połączone, instytucje, które powinny 
wzajemnie czerpać ze swojego dorob-
ku, aby lepiej odpowiadać na współcze-
sne problemy.

Wątek włączenia migrantów  
w życie europejskich społeczeństw kon-
tynuowała Magdalena Sweklej. W jej 
opinii, w jakichkolwiek rozważaniach, ht
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 kampanie są tak samo Ważne, 
jak reklama na rynku. niesto-
soWanie kampanii to tak samo, 
jak stosoWanie maksymy: „sieć 

W kącie, a cię znajdą”.
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europejskich programach, należy wy-
raźnie rozgraniczać swobodę przepły-
wu osób wewnątrz Unii od zjawiska na-
pływu nowych fali migracji z zewnątrz. 
Musimy bowiem pamiętać o tym, że 
potomkowie żyjących dziś w Europie 
imigrantów trafiali do Europy w innych 
okolicznościach niż obecni migranci.  
W obliczu niżu demograficznego oraz 
idącego za tym starzenia się społe-
czeństw europejskich, jeszcze 30-40 lat 
temu Europa sama zachęcała do migra-
cji, szukając taniej siły roboczej. Dziś, 
w celu ochrony unijnego rynku pracy  
i utrzymania poziomu życia Europejczy-
ków, Unia Europejska zamyka się na 
imigrantów. „W tych obszarach najbar-
dziej widać, jak różnym głosem mówią 
państwa członkowskie – w zasadzie 
każde patrzy przez pryzmat własnego 
rynku pracy” – pokreślała Magdalena 
Sweklej.

W opozycji do wypowiedzi przed-
mówczyni doktor Katarzyna Gmaj prze-
konywała, że to nie migracja stanowi 
największe zagrożenie dla państwa 
socjalnego. W jej opinii to procesy de-
mograficzne oraz problem dyskrymi-
nacji pracowników na tle etnicznym są 
dziś największymi wyzwaniami. Według 
doktor Gmaj w Unii Europejskiej nie 
docenia się tego, jak ważny jest ne-
tworking informacyjny. Imigranci bar-
dzo skutecznie komunikują się między 

sobą przekazując informacje, gdzie jest 
praca, jak można skutecznie starać się  
o zasiłek, jak zapewnić sobie upraw-
nienia zawodowe. Unia powinna być 
aktywna na tym poziomie. Jak podkre-
ślała Katarzyna Gmaj, jeśli nie chcemy, 
aby imigranci byli obciążeniem na ryn-
ku pracy, to kluczowym elementem jest 
integracja.

Klamrę do tych wypowiedzi stwo-
rzył profesor Marek Góra, który omówił 
konsekwencje wspomnianych proble-
mów dla europejskich zabezpieczeń 
socjalnych. Wskazywał, że ściąganie 
emigrantów (przy dramatycznej sytu-
acji demograficznej w Europie) było 
dobrym pomysłem. Zbyt optymistycz-
nie zakładano jednak, że europejskie 
emerytury uda się zbudować na skład-
kach płaconych przez imigrantów. To 
mit, że system migracyjny załamał się 
dlatego, że przybysze spoza Europy 
pobierają niesamowicie wysokie świad-
czenia socjalne. Problemem jest to, 
że do tego systemu się nie dokładają 
– nie płacą podatków, nie odprowadza-
ją składek emerytalnych lub płacą naj-
niższe z możliwych. To z tego powodu 
nie mamy z czego finansować Europej-
skiego Modelu Społecznego. „Siedzimy 
teraz na bombie, której nikt nie potra-
fi rozbroić” – wskazywał Marek Góra. 
Jego zdaniem musimy jako Europejczy-
cy pogodzić się z tym, że świadczeń, do 

których przywykliśmy będzie mniej. Od 
nowa trzeba policzyć, co nam się należy 
i czy jesteśmy w stanie to sfinansować 
jako społeczeństwa.

W dalszej części panelu dyskusyj-
nego rozmawiano o dramatycznych 
warunkach, jakie panują w ośrodkach 
detencji, o tym czy kwestia laicyzacji 
ma znaczenie w obszarze dzietności 
oraz o tym, czy europejska solidarność 
przetrwa próbę trudnych czasów.

Konferencja trwała siedem godzin. 
W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej 
zebrało się około dwieście osób z całej 
Polski, aby wysłuchać wnikliwej ana-
lizy dotyczącej obecnej sytuacji Unii 
Europejskiej oraz stojących przed nią 
wyzwań.  Dzięki aktywności słuchaczy, 
zadających interesujące, problemowe 
pytania możliwe stało się rozszerzenie 
dyskusji o nowe, ciekawe wątki. Z ra-
cji ograniczonej objętości tekstu, nie 
wszystkie z nich udało się poruszyć  
w powyższej relacji. Przebieg wydarze-
nia był jednak w całości nagrywany, 
zachęcamy do zapoznania się z nagra-
niami udostępnionymi dzięki uprzej-
mości serwisu Popler.tv pod adresem:  
www.popler.tv/szukaj/konferencjace.

Eliza Kleniewska, 
Adam Leśniewicz

W środę 17 czerwca 2015 r. odby-
ła się debata: Obiecanki nad 

urną. Czyli wyborcze prawdy, żar-
ty i cuda. Było to już kolejne spotka-
nie zorganizowane przez społeczność 
Centrum Europejskiego UW w ramach 
projektu Centrum Debaty Publicznej. 
Debata zakładała bliższe przyjrzenie się 
programom wyborczym oraz refleksję 
nad konsekwencjami składania wybor-
com obietnic.

Zaproszeni goście:
Małgorzata Starczewska-Krzyszto-

szek, ekonomistka, Wydział Nauk Eko-
nomicznych UW, Ewa Pietrzyk- Zienie-
wicz, ekspert w dziedzinie psychologii 
politycznej, Instytut Nauk Politycznych 
UW, Jerzy Bartkowski, członek Rady 
CBOS, Instytut Socjologii UW, Piotr Ty-

mochowicz, specjalista ds. wizerunku 
i marketingu politycznego, Maciej Gó-
recki, badacz zachowań politycznych, 
Instytut Socjologii UW

W świetle minionej kampanii na 
urząd prezydenta RP jak również zbli-
żających się wyborów parlamentar-
nych, postanowiliśmy podjąć dyskusję 
na temat retoryki obietnic wyborczych. 
Nie od dziś ́wiadomo, że na realizację 
programów wyborczych zazwyczaj bra-
kuje pieniędzy w budżecie, większości 
w Sejmie lub po prostu chęci.

Moderator Maciej Górecki rozpoczął 
rozważania od postawienia trzech tez, 
wokół których miała się toczyć dalsza 
polemika. Po pierwsze stwierdził, że 
rozpatrywanie obietnic wyborczych 
jako cynicznego narzędzia gry politycz-

nej jest mocno przesadzone. Po drugie, 

że z naukowego punku widzenia to, co 
nazywamy kampaniami wyborczymi 
przynosi efekt i ma znaczący wpływ na 
wynik wyborów. Tę tezę skontrastował 
jednak w trzecim stanowisku, poddając 

Obiecanki nad urną – czyli wyborcze prawdy, żarty i cuda
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Wspinaczka wysokogórska 
nie jest łatwą pasją. Wią-

że się z wieloma wyrzeczeniami, 
kłopotliwymi decyzjami i oczy-
wiście ogromnym wysiłkiem 
fizycznym. Jednak moment, 
w którym podróżnik wreszcie 
znajduje się na szczycie legen-
darnej góry i może na własne 
oczy podziwiać roztaczający 
się wokół krajobraz – jest bez-
cenny, zostaje w pamięci na 
zawsze i wywołuje wyjątkową 
mieszankę dumy i satysfakcji. 
To uczucie zaś wynagradza cały 
trud z nawiązką. Przekonała 
się o tym Iza, 23-letnia absol-

w wątpliwość, że to kampanie wywie-
rają wpływ na wyborców i rzeczywiście 
„są tym, czym są”.

Jako pierwszy głos zabrał Piotr 
Tymochowicz przedstawiając dwana-
ście argumentów przemawiających za 
potrzebą prowadzenia kampanii wy-
borczych. Tym samym podkreślał ich 
sens zauważając, że czasami to jedyna 
droga, dzięki której wyborca może po-
znać kandydata, jak to było w przypad-
ku prezydenta elekta Andrzeja Dudy. 
Odniosła się do tego dr Ewa Pietrzyk-
-Zienkiewicz zwracając uwagę, że nie 
zawsze kampania przynosi zamierzony 
efekt, podając za przykład nieudaną 
kampanie reprezentantki Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej, Magdaleny Ogórek.
Oboje jednak zgodzili się, że kampanie 
pomimo swojego rozgłosu przyciąga-
ją mało znaczącą część wyborców, bo 
większość z nich ma upatrzonego kan-
dydata oraz, że działania marketingowe 
mają znaczący wpływ na społeczeń-
stwo. „Kampanie są tak samo ważne, 
jak reklama na rynku. Niestosowanie 
kampanii to tak samo, jak stosowanie 
maksymy: „siedź w kącie, a cię znajdą”. 
Nieprawda, nigdy cię nie znajdą – pod-
sumował Tymochowicz. 

Profesor Bartkowski, zapytany o 
wpływ kampanii i obietnic na sytuację 
Polski w przeciągu ostatnich 20-25 
lat, przywołał sytuację wyboru Lecha 

Wałęsy na prezydenta pomimo pełnej 
świadomości wyborców, że nie będzie 
on w stanie spełnić złożonych obiet-
nic. Profesor rzucił również światło na 
konsekwencje walki na obietnice i jako 
główną wskazał obniżenie poziomu de-
baty politycznej.

Bieg dyskusji obrał zupełnie inny 
kierunek po wypowiedzi pani Małgo-
rzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, któ-
ra skupiła się na realności obietnicy  
z minionej kampanii tj. przyznania 
500 zł na każde dziecko. Wyliczeniami 
udokumentowała katastrofalne kon-
sekwencje takiej reformy, proponując 
w to miejsce inwestycje w edukację  
i reformę całego systemu szkolnictwa 

w Polsce. Argumentowała, że inwesty-
cja jest lepszym, bo długoterminowym, 
rozwiązaniem problemu niskich docho-
dów i i słabej innowacyjności polskiej 
gospodarki.

Wskazanie dr Starczewskiej-Krzysz-
toszek zapoczątkowało żywiołową dys-
kusję o kondycji szkolnictwa wyższego 
w Polsce i reformach systemu eduka-
cji. Być może kolejne spotkania z cyklu 
CDP będą dotyczyły właśnie tych pro-
blemów. Dziękujemy wszystkim przyby-
łym za obecność i uczestnictwo w dys-
kusji. Już wkrótce kolejne wydarzenia 
– zapraszamy!

Eliza Kleniewska

„Kilimanjaro? Czemu nie!”
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wentka Centrum Europejskie-
go, obecnie stażystka w dużej 
firmie i studentka psychologii 
biznesu w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej, która 
w grudniu 2013 roku zdobyła 
najwyższy szczyt kontynentu 
afrykańskiego – Uhuru Peack 
na Mt Kilimanjaro.

Wiem, że podróże to Twoja 
pasja. Zjeździłaś już wiele 
miejsc, widziałaś ciekawe 
krajobrazy...

Podróżuję tak naprawdę od za-
wsze. Wyjeżdżając z moimi rodzicami 
na wakacje, miałam okazję zwiedzić 
kawał świata. Odwiedziłam do tej pory 
27 państw, w tym Tajlandię, Indie, Ma-
lezję, Singapur, Katar, Meksyk, Kenię, 
Tanzanię… Moimi ulubionymi wypra-
wami były między innymi ta do Azji Po-
łudniowo-Wschodniej, dzięki której roz-
poczęłam swoją przygodę z backpac-
kingiem (forma taniego podróżowania 
z plecakiem, której celem jest poznanie 
danej kultury od środka – przyp. red.). 
Nie mniej wspaniała była wyprawa do 
Indii, gdzie pierwszy raz podróżowałam 
sama z przyjaciółką, przemieszczając 
się, co kilka dni w różne miejsca, oraz 
oczywiście wyprawa na Mt Kilimanjaro.

Do Afryki poleciałaś ze swo-
im tatą. Skąd pomysł na taki 
kierunek?

Tak, pomysł tej wyprawy należał 
do mojego Taty. Jego pasją są góry. 
Realizując ją, miał okazję wspinać się 
w Hiszpanii, Etiopii, Ugandzie, Maroku, 
we Włoszech czy w Ekwadorze. Dlate-
go też, gdy pewnego dnia spytał, czy 
miałabym ochotę pojechać do Tanza-
nii i spróbować zdobyć Mt Kilimanjaro, 
bez wahania odpowiedziałam: „Czemu 
nie?”.

Dla mojego Taty było to kolejne wy-
zwanie – w końcu to najwyższa góra 
kontynentu afrykańskiego oraz jedna 
z gór tzw. „Korony Ziemi” (lista najwyż-
szych szczytów poszczególnych konty-
nentów – przyp. red.) – a dla mnie eks-
cytująca przygoda!

Jak wyglądały i ile czasu trwały 
przygotowania do wyprawy?

Tak naprawdę nie miałam dużo cza-
su na przygotowania, ponieważ dopie-
ro 3 miesiące przed wylotem byliśmy 
pewni, że jedziemy. Przygotowaniem 
było głównie budowanie kondycji, dla-
tego też przez około 2 miesiące sys-
tematycznie biegałam i chodziłam na 
siłownię. Jeśli chodzi o inne zabiegi to 
musiałam zaszczepić się na żółtą go-
rączkę czyli febrę (resztę wymaganych 
szczepień miałam już wykonanych). 

Dużo czasu zajęło nam też komple-
towanie sprzętu (głównie dla mnie, 
ponieważ mój Tata miał większość 
rzeczy), takiego jak śpiwory, moskitie-
ry, specjalistycznie okulary... Istotne  
było też  to, że sami organizowaliśmy 
sobie cały wyjazd. Nie korzystaliśmy  
z usług agencji turystycznych czy też 
agencji organizujących ekstremalne 
wyjazdy. Znaleźliśmy namiar na agen-
cję z Arushy, czyli miejscowości leżącej 
pod samym Mt Kilimanjaro, i bezpo-
średnio z nimi wszystko dograliśmy.

A jak było na miejscu? Gdzie 
się zatrzymaliście, co zwiedzi-
liście, co robiliście?

Nasza wyprawa była dość krótka, bo 
trwała zaledwie 2 tygodnie, ale przez to 
niesamowicie intensywna. Lecieliśmy 
do stolicy Kenii, Nairobii, i dopiero stam-
tąd mieliśmy się przemieścić do Arushy  
w Tanzanii.Już na początku mieliśmy 
problemy z transportem: mimo rezer-
wacji, nasz autokar odjechał bez nas, 

i tak już przepełniony, więc goniliśmy 
inny busik do samej granicy. Ostatecz-
nie wszystko się udało i zdążyliśmy do 
Arushy na czas. 

Na Mt Kilimanjaro można wejść kilko-
ma ścieżkami – my wybraliśmy Rongai 
Route, która znajduje się od strony gra-
nicy z Kenią. Nie chcieliśmy iść najpo-
pularniejszą ścieżką, zwaną potocznie 
Coca-Cola Route, dlatego wybór 
padł na rzadko uczęszczaną Rongai.  

W drodze spotkaliśmy jedynie parę 
Szwedów. Oczywiście, zgodnie  
z regulaminem Parku Narodowego Ki-
limanjaro, towarzyszyli nam przewod-
nicy oraz reszta załogi, która dbała 
o nasz komfort. Wejście oraz zejście 
trwało 7 dni. Wspinaliśmy się pod ko-
niec pory deszczowej, dlatego też 
często padał deszcz, potem śnieg. 
Po powrocie do Arushy szkoda nam 
było czasu na odpoczynek w jednym 
miejscu, więc zorganizowaliśmy so-
bie wycieczkę po okolicznych parkach 
safari: Manyara National Park oraz 
Ngorongoro Conservation Area. Na-
stępnie wróciliśmy do Nairobi, gdzie 
mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie  
i w końcu przylecieliśmy z powrotem do 
Warszawy.

Czy zdobycie szczytu Kiliman-
dżaro było trudnym wyzwa-
niem? To post-wulkaniczna 
góra, mierząca 5895 m n. p. 
m – robi wrażenie!

-UWAGAWYWIAD-
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Dzięki :-) Szczerze mówiąc, była 
to najtrudniejsza rzecz, jakiej udało mi 
się dokonać w życiu. Tak wysokie góry 
zdobywa się stopniowo, aby przyzwy-
czaić organizm do wysokości. Na ta-
kim poziomie jest bardzo mało tlenu, 
organizm zaczyna wariować i odmawia 
posłuszeństwa. Niezwykle ważne jest, 
aby pić dużo wody, ponieważ jeśli się 
odwodnimy to nasze szanse na zdoby-
cie szczytu drastycznie maleją! My na 
szczęście czuliśmy się dobrze – przez 
większość czasu :-) Mój kryzys zaczął 
się w Base Campie na wysokości 4730 
m n. p. m., który jest ostatnim obozem 
przed atakiem szczytowym. Zaczęliśmy 
się zastanawiać, czy nie lepiej wrócić 
do obozu niżej, aby zregenerować się 
i prosto stamtąd wspiąć się na szczyt. 
Jednak byłam tak niesamowicie zde-
terminowana i świadoma tego, że więk-
szość słabości siedzi w mojej głowie,  
a nie w ciele, że postawiłam przystąpić 
do działania. Początek ataku szczyto-
wego miał miejsce w samym środku 
nocy – około godziny 23 czy nawet 
północy. Szczyt zdobywa się w nocy, 
aby można było obejrzeć przepiękny 
wschód słońca z „Dachu Afryki”. Była to 
najcięższa noc w moim życiu, czułam się 
niesamowicie wycieńczona. Widziałam 
osoby, które zawracały, nie dawały 
rady. Mt Kilimanjaro ma 3 wierzchołki  
i dopiero będąc na pierwszym  
z nich, Gilman’s Point na wysokości 
5681 m n. p. m., kiedy mogłam zoba-
czyć najwyższy Uhuru Peak wstąpiły 
we mnie nowe siły i dodatkowa eks-
cytacja. Dałam radę i nie ukrywam, że 
jestem z siebie niesamowicie dumna!

Miałaś styczność z afrykańską 
kulturą i tamtejszym stylem 
życia? Jakie masz przemyślenia 
na ten temat?

O afrykańskiej ludności mogłam 
dowiedzieć się głównie z opowia-
dań moich przewodników i wizyt  
w parkach safari, a także z przejazdu 
przez Kenię. Ludzie zajmujący się or-
ganizacją wypraw na Mt Kilimanjaro 
(ale też na inne góry: Mt Meru i Mt Ke-
nya) nie narzekają na brak środków do 
życia ani na jego warunki. Oczywiście, 
wymagania do dobrego życia są tam 
zupełnie inne niż w Europie... Mimo, 
że przewodnicy opuszczają swoje ro-

dziny (wejście i zejście trwa około tygo-
dnia), a często mają wiele zleceń jedno 
po drugim, to praca w szeroko pojętej 
turystyce jest wyjątkowo opłacalna.  
I mimo, że każdy musi zacząć od pracy 
tragarza, ma sporą szansę wspiąć się 
po drabinie kariery i zostać głównym 
przewodnikiem. Ludzie, których pozna-
liśmy, zarówno w Kenii jak i w Tanzanii, 
byli niesamowicie weseli – nasz prze-

wodnik po parkach safari żartował non 
stop, tylko rzadko byliśmy w stanie go 
zrozumieć :-)

Oczywiście, w czasie podró-
ży, widoczna była wszechobecna 
bieda. Podczas tak krótkiego po-
bytu, trudno jest zrozumieć przy-
czyny ubóstwa i to, jak ludzie sobie  
z nim radzą. Zauważyłam jednak, 
że dzieci biegały wesołe, a ich ro-
dzice odczuwali radość z pracy fi-
zycznej. Wydaje mi się, że odcięcie 
się od problemów i trosk o zbęd-
ne dobra materialne i zapomnienie  
o pogoni za pieniądzem faktycznie 
może uczynić człowieka szczęśliw-
szym. 

A dzika natura – czy w rzeczywi-
stości jest tak piękna jak na zdjęciach  
z „National Geographic”?

Jest jeszcze piękniejsza! Obcu-
jąc z naturą robi ona jeszcze większe 
wrażenie niż na pocztówkach. Nic nie 
jest sztuczne, zachowania zwierząt nie 
są wyreżyserowane, a człowiek prze-
mieszczający się w specjalnie wypo-
sażonym jeepie stanowi dla nich cieka-
wostkę.

 

Domyślam się, że podróż na 
Czarny Ląd była niezwykłym 
przeżyciem. Planujesz kolejne 
dalekie wojaże?

Zdecydowanie była to podróż, którą 
zapamiętam na zawsze! Kocham po-
dróże i mam w głowie mnóstwo pomy-
słów na kolejne :-) Teraz marzy mi się 
Kostaryka…

Dziękuję za wywiad i jeszcze 
raz gratuluję zdobycia szczytu 
Afryki!

Z Izabelą Drach  
rozmawiała  

Dagmara Kowalczyk

szczerze móWiąc, była to 
najtrudniejsza rzecz, jakiej 

udało mi się dokonać W życiu.
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Podanie to częsta forma komunikacji mię-
dzy studentem a  uczelnią. Piszemy podania 

o przyznanie miejsca w akademiku, o przeniesie-
nie egzaminu, o przepisanie przedmiotu itd. Cza-
sami, dla wygody wszystkich zainteresowanych, 
jednostki akademickie zamieszczają gotowy for-
mularz, który wystarczy wypełnić odpowiedni-
mi informacjami. Jednak gdy nie mamy takiego 
formularza, musimy radzić sobie sami. Napisanie 
podania nie jest trudne, a mimo to często mamy 
z tym problem. O czym jeszcze trzeba pamiętać 
pisząc podanie? 
• O  użyciu odpowiedniego tytułu naukowego 
osoby, do której kierujemy podanie. 
• O  właściwym doborze słów – podanie powinno 
być napisane językiem oficjalnym.
• O  sprawdzeniu ortografii przed złożeniem po-
dania.
• Podanie musi być zwięzłe i rzeczowe. 

Rozwój środków komunikacji ułatwia kontakt studentów z wykładowcami, ale z informacji uzyskanych od wykładowców 
CE wynika, że nie zwiększa jej jakości. Dotyczy to głównie wiadomości e-mail. Nie wszyscy studenci wiedzą, że pracownik 
uczelni to nie ich kolega (nieważne jak sympatyczny by nie był) i nie należy w stosunku do niego używać języka stosowanego 
w swobodnej konwersacji ze znajomymi. Mail napisany stosownym językiem może zwiększyć szansę na osiągnięcie celu, 
a zazwyczaj nie piszemy do pracowników uczelni bezinteresownie… Jak pisać? Podstawowe zasady podobne są do zasad 
pisania podania zawartych w powyższym materiale. Pamiętajcie: 

• o  użyciu odpowiedniego tytułu naukowego osoby, do której kierujemy podanie,
• o właściwym doborze słów – mail nie powinien być napisany językiem kolokwialnym,
• o sprawdzeniu ortografii przed wysłaniem maila,
• o przedstawieniu siebie i swojej sytuacji – odbiorca niekoniecznie musi być poinformowany o  Twojej sytuacji, należy 

przedstawić mu kontekst, w jakim pisany jest mail, 
• aby nie zaczynać maila takimi zwrotami jak „Dzień dobry”, „Cześć” czy „Witam” (wprawdzie słowo „witam” wskazuje na 

wyższą pozycję osoby go używającej, to zaczyna być akceptowane w komunikacji z dobrze znanym pracownikiem uczelni – nie  
należy jednak robić falstartu – poczekajmy, aż nasz rozmówca zmieni ton na mniej oficjalny), 

• aby nie psuć dobrego wrażenia pod koniec wiadomości i na zakończenie używać zwrotu „z poważaniem” czy „z wyrazami 
szacunku”. 

Przykład poprawnie napisanego e-maila do pracownika uczelni: 
Szanowna Pani Doktor/Profesor, 

jestem studentką  drugiego roku europeistyki w Centrum Europejskim i  uczęszczam za prowadzone przez Panią zajęcia 
z XXX do grupy XXX.  Z powodu choroby nie mogłam przyjść na ostatnie kolokwium (tu informacja z jakiego materiału było 
kolokwium i kiedy). Na następne spotkanie przyniosę zwolnienie lekarskie. Chciałabym prosić o informację o możliwościach 
zaliczenia  materiału. Czy mogłabym na przykład napisać kolokwium na następnych zajęciach (data)? 

Z poważaniem,
Janina Kowalska
Nr indeksu XXX
Drugi rok studiów stacjonarnych na kierunku europeistyka

Jak poprawnie 
napisać podanie?

Jak pisać maila?



pracoWnik nie może rozliczać się z szefem za 
efekty, tylko ma oboWiązek spędzenia W firmie 

określonej ilości godzin. to nie jest dobra forma 
Współpracy. moim zdaniem regulator – państWo 
ma za zadanie stWarzać takie przepisy, aby dWie 

strony siadając do stołu mogły się dogadać, 
co do sWojej Współpracy, tak jak mają ochotę, 

a nie tak jak każe im jakaś strona trzecia.
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- Panie Michale, skąd pomysł na własną firmę?

Na takie pytanie nie da się odpowiedzieć jednym 
zdaniem. Muszę pokrótce przybliżyć historię moje-
go życia, ale mimo wszystko w konkluzji chyba Pa-
nią zaskoczę. Pomysł wziął się ze strachu. Paraliżo-
wała mnie myśl o życiu w przeciętności. Od dziecka 
wszystko, czym się zajmowałem dobrowolnie było 
wynagradzane za wyniki. Od 5 do 18 roku życia gra-
łem w piłkę, marzyłem o tym, aby grać zawodowo  
i reprezentować później w tej dyscyplinie nasz 
kraj. Takiemu dzieciakowi jak ja każde zwycię-
stwo dawało ogromną satysfakcję i specyficz-
ną dziecięcą dumę. Porażki często były okra-
szone łzami, ale to właśnie one uczyły najwięcej  
i motywowały do dalszej pracy nad sobą. Po skończe-
niu szkoły średniej, mając 18 lat, otrzymałem propo-
zycję podpisania półzawodowego kontraktu z klubem 
grającym w ówczesnej III lidze. Mimo faktu, iż piłkarsko 
był to nienajgorszy początek, przeliczając kwestie fi-
nansowe, łatwo doszedłem do wniosku, że realizacja 
tego kontraktu oznaczałaby dla mnie życie poniżej 
progu wegetacji, co najgorsze - z nieokreślonym bli-
żej terminem zakończenia. Szybko zrezygnowałem 
z kontraktu, a także piłki w ogóle. Następnie przez  
9 miesięcy pomagałem mojej Mamie w prowadzeniu 
hurtowni opakowań jednorazowych w Sieradzu, którą 
prowadzi już od ponad 20 lat. Praca z rodziną czy zna-
jomymi jest specyficznym i trudnym przedsięwzięciem, 
dlatego postanowiłem jednak poszukać zajęcia na 
tzw. „wolnym rynku pracy”. Wysyłałem CV i chodziłem 
na rozmowy kwalifikacyjne. To było na przełomie lat 
2008/2009. Rynek pracy w tamtym czasie nie odbiegał 
znacząco od tego, co mamy dzisiaj. Dla młodych ludzi 
wówczas, jak i teraz, istnieją 3 możliwości: niskopłat-
na praca rozliczana za przepracowany czas, praca na 
prowizji przy sprzedaży różnego rodzaju dóbr i usług 
(co odkryłem dopiero w tamtym czasie) oraz założe-
nie własnego biznesu. Możemy dodać jeszcze czwartą 
opcję, niestety coraz bardziej popularną, czyli wyjazd 

za granicę. Z tych wszystkich możliwości na początku 
zacząłem od tej drugiej. Sprzedawałem ubezpiecze-
nia, które w branży nazywano produktem „unit-link”. 
Rekrutujący mnie dyrektor powiedział, że nie dają pod-
stawy, samochodu, żadnych narzędzi itd., a wyłącznie 
„czystą” prowizję, natomiast jeżeli sprzedam 7-8 umów  
w miesiącu, to zarobię 5000 zł. Dla mnie wówczas były 
to tak astronomiczne pieniądze, że sama ewentualna 
„możliwość” uzyskiwania takich dochodów była marze-
niem.

- Jak wspomina Pan swoje początki w biznesie?

Ponownie, paradoksalnie nie powiem, że były trud-
ne, bo nie były. Pierwszą firmę założyłem w 2010 roku 
mając 20 lat, było to w momencie, w którym zdecy-
dowałem się przenieść z niemieckiego koncernu na 
małą, polską, regionalną spółkę. Natomiast do tego 
momentu cały czas funkcjonowałem w działającej 
już organizacji z własną marką, logotypem, historią. 
Byłem częścią większej firmy, która wypłacała mi wy-
nagrodzenie prowizyjne za sprzedaż lub zarządzanie 
zespołem sprzedaży. Ja korzystałem z ich narzędzi 
technicznych, brandu, know-how, a firma wypłacała 
mi wynagrodzenie za konkretne wyniki. Dzięki dobrej 
sprzedaży, awansowałem w strukturze firmy, dla której 
pracowałem na stanowisku Dyrektora Regionu. Było 
to w trzecim kwartale 2010 roku. Zarządzałem wów-
czas już 30-osobową grupą sprzedaży, głównie akwi-
zytorów, zawierających umowy o zmianę OFE. Własną 
pierwszą spółkę otworzyłem 15 stycznia 2011 r. w wie-
ku 21 lat. Wtedy zaczynaliśmy z bardzo dobrymi ludź-
mi, sprawdzonym i udoskonalonym pomysłem oraz 
niewielkimi pieniędzmi.

Cykl tekstów o rynku pracy, 
procesie rekrutacji i wyborze 

swojej ścieżki zawodowej.

W tym numerze, dla odmiany po tekstach 
związanych z pracą w korporacji, start-upie 

czy unijnej instytucji, dowiemy się nieco więcej  
o założeniu własnej firmy z perspektywy młodego 
przedsiębiorcy. O realiach rynku, wyzwaniach, 
jak i samym pomyśle na biznes opowie nam pan 
Michał Dominiak, Prezes Zarządu Idea Energy, 
firmy zajmującej się analizą rynku energetycz-
nego na potrzeby wyboru optymalnej oferty dla 
swoich klientów.   

-UWAGAWYWIAD-



najtrudniejszą kWestią jest coś, co nie zostało 
Wymienione – dobór odpoWiednich ludzi. na dru-
gim miejscu umieściłbym pomysł, później organi-
zację struktury i kWestie administracyjne, a na 

końcu dopiero kapitał na start. dzisiaj  
W biznesie jest tak Wiele źródeł finan-
soWania, jeżeli jest ono potrzebne, to 

ta kWestia nie stanoWi problemu. 
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- A czy pracował Pan kiedyś na etacie?

Nigdy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Praca eta-
towa jest najgorszą, najmniej opłacalną i najbardziej 
uwłaczającą jeżeli chodzi o godną formę współpracy 
dla pracownika. Natomiast każde, a tym bardziej bole-
sne doświadczenie czegoś uczy. Dlaczego mam takie 
zdanie? Po pierwsze wynagrodzenie wypłacane w tej 
formie jest uzależnione od czasu pracy, a nie od wyni-
ków. Nie daje motywacji pracownikowi do wykazywa-
nia zaangażowania. Wtedy praca staje się męcząca, 
idziemy „wysiedzieć” te nieszczęsne 8 godzin. Za ta-
kie „wysiedziane” 8 godzin żaden pracodawca nie bę-
dzie płacił dużo. Po drugie należy zwrócić uwagę, że 
prawie połowę wynagrodzenia pracownika etatowego 
zabiera w różnych daninach obowiązkowych państwo. 
Po trzecie - prawo pracy jest bardzo restrykcyjne dla 
obydwu stron. Na pracodawcę nakłada wiele obowiąz-
ków i dodatkowych kosztów, takich jak zwolnienia, 
urlopy itd., co oczywiście każda firma, chcąca działać 
zyskownie, musi uwzględnić w wynagrodzeniach, co  
z kolei powoduje, że są one na bardzo niskim pozio-
mie. Na pracownikach wymusza natomiast – punktual-
ność, konieczność meldowania każdej czynności prze-
łożonemu. Pracownik nie może rozliczać się z szefem 
za efekty, tylko ma obowiązek spędzenia w firmie okre-
ślonej ilości godzin. To nie jest dobra forma współpra-
cy. Moim zdaniem regulator – państwo ma za zada-
nie stwarzać takie przepisy, aby dwie strony siadając 
do stołu mogły się dogadać, co do swojej współpracy, 
tak jak mają ochotę, a nie tak jak każe im jakaś strona 
trzecia. Ta forma zatrudnienia daje iluzoryczną „gwa-
rancję” stałych, najczęściej niskich dochodów. Dzisiaj 
osoby, które znają swoją wartość i przychodzą do nas 
rozmawiać o współpracy, mają nadzieję, że nie będzie-
my im proponować umowy o pracę. Co nie oznacza, 
że zawsze, każdą pracę można wykonać na podstawie 
innej umowy. Są czynności, które mogą być realizowa-
nie tylko tą formą zatrudnienia.

- Co Pana zdaniem jest najtrudniejsze w założeniu 
firmy – dobry pomysł, kapitał na start, kwestie 
administracyjne czy organizacja struktury?

Najtrudniejszą kwestią jest coś, co nie zo-
stało wymienione – dobór odpowiednich ludzi. 
Na drugim miejscu umieściłbym pomysł, póź-
niej organizację struktury i kwestie administracyj-
ne, a na końcu dopiero kapitał na start. Dzisiaj  
w biznesie jest tak wiele źródeł finansowania, jeżeli 
jest ono potrzebne, to ta kwestia nie stanowi proble-
mu. Działa w Polce grupa ludzi, która została nazwa-
na „Aniołami Biznesu”, mamy różnego rodzaju fundu-
sze, kredyty, a nawet nielubiane przeze mnie dotacje 
- pieniędzmi na start nie powinniśmy się przejmować. 
Skoro Pan Wojciech Sobieraj, mając dobry pomysł na 
bank (Alior Bank) w 2007 roku i odpowiednich ludzi, 
tak długo szukał, że znalazł finansowanie tak wiel-
kiego przedsięwzięcia, jakim jest bank (potrzebował 
na to prawie 500 mln zł), to pieniądze nie stanowią 

żadnego problemu. Jak się okazuje nawet tak duże, 
także można znaleźć. Kwestią, z którą borykamy się 
od początku są dobrzy, wartościowi i uczciwi ludzie.  
Z tym jest największy problem, ponieważ gdzie byśmy 
nie poszli, każda firma zapłaci 10 000 zł wynagrodze-
nia, jeżeli udowodnimy jej, że nasze rozwiązania są  
w stanie przynieść im 30 000 zł nowego dochodu lub  
o 30 000 zł pomniejszyć koszty. Każda firma. Jeżeli ktoś 
przyjdzie do mnie z takim rozwiązaniem i to odpowied-
nio uargumentuje wyliczeniami, to my także zapłacimy.  
W przypadku energii elektrycznej 94% firm, nigdy nie 
zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej, a w przy-

padku 90% z nich jesteśmy w stanie, jako Idea Energy 
przygotować bardziej atrakcyjne warunki zakupu ener-
gii, niż klient robił to dotychczas. Jaki jest zatem pro-
blem? Jedyne czego potrzebujemy to odpowiednich 
ludzi, którzy będą w stanie do tych klientów dotrzeć, 
będą wyglądać wiarygodnie, przedstawią w sposób 
logiczny ofertę i podpiszą z klientem odpowiednie kon-

Michał Dominiak, Prezes Zarządu Idea Energy, 



 kluczem do sukcesu W firmie są odpo-
Wiedni ludzie i sam pomysł na biznes. 

albert einstein: „należy upraszczać Wszyst-
ko najbardziej jak się da, ale nie bardziej.”
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trakty. Proszę mi wierzyć, że jak to się czyta, jest to 
banalnie proste, ale zdecydowana ilość osób, które 
przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne, mimo formal-
nie wyższego wykształcenia, nie są w stanie logicznie 
formułować własnych myśli, a co dopiero argumentacji 
ofertowej.

- Idea Energy nie jest Pana pierwszą firmą. Co 
spowodowało, że to ten, a nie inny podmiot od 
4 lat sprawdza się na rynku?

Firm łącznie otworzyłem już pięć. Cztery z nich 
działają do dzisiaj, mimo iż z jedną nie jestem już  
w żaden sposób powiązany. Jedyny biznes jaki musia-
łem zamknąć - Idea Finance s.c., został uśmiercony 
przez zmiany w prawie (nową ustawę emerytalną), 
która zakazała akwizycji OFE, a tym się wówczas zaj-
mowaliśmy. To był 2011 rok, w grudniu mieliśmy już 
kilkanaście biur w całej Polsce, kilkuset zatrudnionych 
akwizytorów, ponad 15 tysięcy pozyskanych klientów  
i sprzedaż roczną liczoną w milionach złotych. Z dużą 
dozą pewności mogę założyć, że funkcjonowalibyśmy 
z dobrymi wynikami do dzisiaj, gdyby nie ówczesne de-
cyzje rządzących. Polacy to bardzo kreatywny i przed-
siębiorczy naród, szkoda tylko, że przez nierozsądne 
decyzje polityczne wspomnianą kreatywność i przed-

siębiorczość często wykazują poza granicami naszego 
pięknego kraju. 

Wracając do Idea Energy. Działamy już czwarty rok 
na rynku. Dlaczego? Odpowiedź jest ponownie złożona. 
Przede wszystkim rynek energii elektrycznej, to rynek, 
w którym od 2007 roku zaszło niewiele zmian w prawie. 
To daje stabilne postawy legislacyjne, co jest niezwykle 
ważne w każdym biznesie. Jeżeli zmiany występują, 
to są niewielkie. Ponadto prąd to towar pierwszej po-
trzeby, każdy z nas nawet nie zauważa, jak wielką rolę 
stanowi dla nas każdego dnia. Patrząc przez parytet 
siły nabywczej pieniądza, w Polsce mamy najdroższą 
energię elektryczną na świecie. Od 2007 roku na 2 mln 
przedsiębiorstw w Polsce, tylko nieco ponad 120 tys.  
z nich zmieniło sprzedawcę, tj. ok. 6%. Patrząc na kra-
je, gdzie rynek został uwolniony wcześniej – Wielka 
Brytania (1990), Niemcy (1998) – wskaźnik ten wynosi 
ponad 60%. Według prognoz dotyczących firm – Pol-
ska powinna osiągnąć porównywalny wynik do 2030 
roku. Dla nas oznacza to jeszcze bardzo dużo pracy. 
Aktualnie mamy w portfelu ok. 1500 firm. Rozwijamy 
się stabilnie, z roku na rok przychody generowane 
przez Idea Energy rosną o 20-30%. Te wyniki oceniam 
jako dobre, a perspektywa 10-15 lat rozwoju branży, 
daje duże nadzieje na przyszłość.

- Jakby miał Pan wskazać najistotniejsze 
elementy udanego przedsiębiorstwa to byłyby 
to..?

Po raz kolejny – ludzie. Zawsze ludzie są najważ-
niejsi. Nic nie zastąpi w firmie dobrego prezesa, czy 
dyrektora generalnego, który logicznie działa, dba  
o progres i potrafi myśleć szerzej, zawsze patrząc  
o kilka miesięcy, lat do przodu. Następne bardzo istot-
ne elementy to przejrzystość działania firmy, jej misja, 

otwartość formułowania działań i celów organizacji, 
prostota i terminowość rozliczeń. Wieloletni Dyrek-
tor Generalny firmy General Electric - Jack Welch  
w swojej książce „Winning znaczy zwyciężać” napisał, 
że misja firmy powinna być tak zakorzeniona w organi-
zacji, że budząc się o 3 w nocy, każdy pracownik „ciur-
kiem” jest w stanie powiedzieć, jak ona brzmi. Zawsze 
powtarzam naszym najważniejszym pracownikom  
i współpracownikom maksymę Alberta Einsteina: „Na-
leży upraszczać wszystko najbardziej jak się da, ale nie 
bardziej.”. Tak samo jak to, że zawsze musimy dawać 
odrobinę więcej i odrobinę wcześniej, niż obiecaliśmy 
naszym klientom, pracownikom, współpracownikom 
itd. Cokolwiek by to nie było. 

Podsumowując kluczem do sukcesu w firmie są 
odpowiedni ludzie i sam pomysł na biznes. Jak widać 
na podstawie przykładu Pana Michała, młody wiek ani 
brak większego kapitału, nie jest przeszkodą przy chę-
ci wybicia się poza przeciętność i kreowania swojego 
lepszego życia. Życzę wszystkim takiej determinacji, 
energii i wiary we własne możliwości, by spełnić się na 
gruncie zawodowym.

 Nie śpimy! Działamy!

Magda Dawidziuk
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Temat : Przywództwo sytuacyjne1.
Podstawowe style przywództwa:

Dyrektywny – lider przydziela konkretnym oso-
bom poszczególne zadania, objaśnia sposób ich wy-
konania, a następnie  kontroluje ich realizacje. 
► Pracownik ma niskie kompetencje, natomiast wyso-
kie chęci.

Trenerski – szef poza koordynacją wykonania zadania  
i udzielaniem wsparcia, włącza także pracowni-
ków w kwestie decyzyjne oraz prosi ich o sugestie. 
► Podwładny cechuje się zarówno niewielkim zaanga-
żowaniem, jak i umiejętnościami.

Wspierający – przywódca ułatwia wykonanie zadania,  
a przy tym bardzo wspiera (motywuje)  pracownika. Po-
nadto dzieli się odpowiedzialnością za wykonane projek-
ty, a także zezwala na podjęcie decyzji i wybór rozwiązań.  
► Mimo wysokich kompetencji, spada zaangażowanie 
oraz wiara w sukces pracownika. 

Delegujący – podwładni otrzymują pewien ob-
szar zadaniowy, za który ponoszą odpowiedzial-

ność i sami mierzą się z napotkanymi przeszkodami. 
► Pracownik jest samodzielny, bardzo zaangażowany 
i w pełni kompetentny.

Przywództwo sytuacyjne polega na dopasowaniu 
formy zarządzania, nie tylko ze względu na daną oso-
bę, jej charakter, zaangażowanie i kompetencje, lecz 
także biorąc pod uwagę konkretny obszar zadania, czy 
samą sytuację.  W przypadku różnych pracowników 
stosuje się różne style, a czasem nawet wobec jednej 
osoby inaczej podchodzi się do zakresu odpowiedzial-
ności za konkretne projekty bądź obowiązki. 

Przy zarządzaniu należy dobrze zapamiętać to zda-
nie: ,,Każdy ma potencjał do osiągnięcia najlepszych 
wyników – trzeba tylko wiedzieć, skąd przychodzi  
i wyjść mu na spotkanie”.
1 Blanchard Ken, ,,Jednominutowy Menedżer i przywództwo”, MT 
Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2008

Magda Dawidziuk

,,Myk na życie” to zbiór ciekawostek, porad 
i praktycznej wiedzy z dziedziny szeroko 
pojętego rozwoju osobistego. Jest to 
nakreślenie zagadnienia, które mam nadzieję 
stanie się dla Was inspiracją.
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tak napraWdę kolejną ciekaWą podróżą  
W moim życiu
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Międzynarodowe korporacje, lokalne przedsiębior-
stwa, organizacje pozarządowe – coraz więcej 

pracodawców oferuje staże dla studentów i absolwen-
tów różnych kierunków studiów. Własny program sta-
żowy prowadzą również instytucje unijne, a najbliższy 
nabór na pięciomiesięczny staż w Komisji Europej-
skiej rozpocznie się już w lipcu. Jeśli wahacie się czy 
wysłać swoje zgłoszenie, poniższy wywiad rozwieje 
wszelkie wątpliwości: Ania Kurpanik, pochodząca  
z Gliwic absolwentka politologii na Uniwersytecie 
Śląskim, odbyła staż w Przedstawicielstwie KE  
w Warszawie w pierwszej połowie 2014 roku i na 
własnej skórze przekonała się, jak ciekawym i war-
tościowym doświadczeniem może być praca w UE.

Po pierwsze, skąd w ogóle pomysł na staż w Komisji 
Europejskiej? Czy była to przemyślana decyzja, czy 
może całkiem spontaniczny strzał?

Na ogłoszenie o możliwości odbycia stażu w Komisji Eu-
ropejskiej natknęłam się zupełnie przypadkiem. Pomyślałam, 
że to idealna opcja dla mnie! Nie dość, że staż odbywał się  
w instytucji międzynarodowej, co pozwala na pozostanie 
w bliskim kontakcie „ze światem” to jeszcze mógł połączyć 
moje wykształcenie z zainteresowaniami. Ponadto, wiązał 
się z doświadczeniem pracy i życia w nowym miejscu, czyli 
tak naprawdę kolejną ciekawą podróżą w moim życiu.

Jak wyglądał proces rekrutacyjny? Myślisz, że było 
wielu chętnych?

Jak w każdej rekrutacji chętnych jest sporo. Jednak  
z Polski ciągle nie tak wielu – a przecież im więcej zgłoszeń  
z danego kraju, tym więcej osób ma szansę się dostać na 
staż. Wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale przecież nie szko-
dziło spróbować i wypełnić formularz on - line. Zwłaszcza, że 
spełniałam dwa podstawowe wymogi: posiadanie wykształ-
cenia wyższego i znajomość jednego z języków roboczych 
UE (angielski, niemiecki lub francuski – przyp. red.). Dodat-
kowym atutem było moje doświadczenie międzynarodowe – 
spędziłam rok w Hiszpanii w ramach Programu Erasmus. Ja-
kiś czas później okazało się, że mój profil odpowiadał ocze-
kiwaniom i dostałam się do drugiego etapu rekrutacji. Wtedy 
różne działy Komisji mają dostęp do bazy danych, gdzie 

mogą szukać kandydatów według zapotrzebowania. Zdarza 
się, że przeprowadzane są nieformalne rozmowy kwalifika-
cyjne. Ja taki telefon otrzymałam z Przedstawicielstwa KE  
w Warszawie. Nie byłam przygotowana do rozmowy, ale oka-
zało się, że moje wcześniejsze doświadczenia odpowiadały 
wymaganiom na stażystę w dziale informacji i komunikacji 
społecznej. Niecały miesiąc później otrzymałam ofertę pracy.

Staż odbyłaś w Przedstawicielstwie Komisji Euro-
pejskiej w Polsce, jest to jednostka podlegająca 
Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej.

Wiedziałam, że chcę pracować w tej dyrekcji. Nie tylko 
dlatego, że moją specjalizacją na studiach była komunikacja 
społeczna i dziennikarstwo, ale przede wszystkim dlatego, 
że ta tematyka mnie interesuje i z nią też wiązały się moje 
wcześniejsze doświadczenia. Zgłaszając się na staż nie wie-
działam natomiast, że można go odbywać także poza Bruk-
selą i Luksemburgiem. Powiem szczerze, że byłam bardzo 
pozytywnie zaskoczona opcją pracy w Warszawie! Po Era-
smusie i kolejnych wyjazdach za granicę stęskniłam się za 
Polską.

Czy taki staż jest płatny także wtedy, gdy ma miejsce 
w kraju zamieszkania stażysty?

Oczywiście, program stażowy Komisji Europejskiej prze-
widuje stypendium bez względu na kraj, w którym się odby-
wa. Wynosi ono zwykle około 1080 euro, co na pewno jest 
atutem w Warszawie, chociaż trudniej może być utrzymać się 
za te pieniądze na przykład w Londynie. Stażysta sam musi 
natomiast poszukać zakwaterowania na czas stażu i opłacić 
czynsz czy wyżywienie.

Opowiedz proszę, jak w takim razie wyglądał sam 
staż – co należało do Twoich obowiązków, czy miałaś 
jakieś ciekawe zadania? Nie była to, mam nadzieję, 
praktyka parzenia kawy?

Bez wątpienia były to bardzo ciekawe, różnorodne i odpo-
wiedzialne zadania. Pamiętam, jak pod koniec stażu musia-
łam napisać raport podsumowujący i trudno mi było streścić 
wszystko, co w tym czasie robiłam, bo działo się naprawdę 
wiele! Z jednej strony były to zadania związane z organiza-
cją akcji komunikacyjnych, konferencji i innych wydarzeń.  
Z drugiej strony, współpracowałam także z innymi działami, 
politycznym i prasowym, co wiązało się na przykład z two-
rzeniem treści na stronę internetową Komisji czy organizacją 
wizyt Komisarzy. Kawę oczywiście trzeba sobie czasem za-
parzyć.

Staż w KE – doświadczenie, o które warto 
zawalczyć

-UWAGAWYWIAD-



najWażniejszą rzeczą, jaką Wyniosłam ze 
stażu jest poznanie moich Własnych oczekiWań 

Wobec tego, co chcę  
W życiu robić.

moja rada: trzeba szukać różnych możliWo-
ści i nie bać się próboWać o nie zaWalczyć. pro-
gramóW stażoWych nie brakuje W przeróżnych 
instytucjach i agencjach ue, na peWno każdy 
może znaleźć coś dla siebie. jednocześnie na-

leży traktoWać to jako jedną z Wielu opcji i nie 
przejmoWać się tym, czy się uda za pierWszym, czy 

kolejnym razem. nie można się poddaWać  
W dążeniu do spełniania marzeń i siebie!
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Czy masz jakieś szczególne wspomnienia 
z tego czasu?

Mam dużo takich wspomnień! Był to czas 
wyjątkowy ze względu na 10-lecie rozszerzenia 
Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Jednym z ciekawszych wyda-
rzeń była na pewno uroczystość w Kolegium 
w Natolinie z okazji Dnia Europy, w której brał 
udział sam Przewodniczący Komisji Europej-
skiej José Manuel Barroso, a ja pomagałam 
zarówno w przygotowaniach, jak i przebiegu 
samej uroczystości. Innym niezwykłym wyda-
rzeniem było spotkanie poświęcone sprawom 
bezpieczeństwa energetycznego i dostaw 
gazu. Miały w nim wziąć udział trzy delegacje:  
z Ukrainy, Rosji i Komisji Europejskiej z Bruk-
seli. Spotkanie miało się odbyć w Przed-
stawicielstwie KE w Warszawie. Na przy-
gotowania było bardzo mało czasu, a samo spotkanie 
miało niezwykle ważny wymiar. Co więcej, odbywało się  
w weekend majowy, kiedy wiele osób przebywa na urlo-
pach. Pamiętam, że również miałam zaplanowany wyjazd, 
lecz specjalnie zmieniałam rezerwację na pociąg, żeby móc 
pomóc w organizacji tego wydarzenia. Naprawdę warto było 
doświadczyć, jak przebiegają tego typu spotkania.

Jakie korzyści wyniosłaś ze stażu? Czy uważasz, 
że doświadczenie to pomoże Ci w dalszym rozwoju 
kariery?

Najważniejszą rzeczą, jaką wyniosłam ze stażu jest 
poznanie moich własnych oczekiwań wobec tego, co chcę  
w życiu robić. Wcześniej wiedziałam, co mnie interesuje, ale 
nie wiedziałam jak to wszystko połączyć w całość. Praca  
w komunikacji społecznej w międzynarodowej instytucji oka-
zała się strzałem w dziesiątkę. Myślę, że umiejętności, jakie 
mogłam rozwinąć, a także doświadczenie pracy w zespole  
i do tego w znanej i cenionej instytucji będzie procentować  
w każdej pracy, jakiej się podejmę w przyszłości.

Podsumowując, czy warto jest próbować? Może 
masz jakieś rady, dla osób, którym również marzy 
się staż w jednej z instytucji unijnych?

Oczywiście, że warto! Jest to niepowtarzalne doświad-
czenie pracy w międzynarodowej organizacji, kiedy można 
z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów oraz procesowi two-
rzenia polityki europejskiej – myślę, że nikogo, kto czyta ten 
wywiad nie muszę do tego przekonywać. Moja rada: trzeba 

szukać różnych możliwości i nie bać się próbować o nie za-
walczyć. Programów stażowych nie brakuje w przeróżnych 
instytucjach i agencjach UE, na pewno każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Jednocześnie należy traktować to jako jed-

ną z wielu opcji i nie przejmować się tym, czy się uda za 
pierwszym, czy kolejnym razem. Nie można się poddawać  
w dążeniu do spełniania marzeń i siebie!

Mnie przekonałaś! Dziękuję za wywiad.

Miło to słyszeć. Również bardzo dziękuję. 

Z Anną Kurpanik rozmawiała 
Dagmara Kowalczyk
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„Fascynująca historia niewiarygodnego awansu Marty 
Skowrońskiej, córki chłopa pańszczyźnianego z Inf-

lant, która została pierwszą sprawującą realną władzę cary-
cą Rosji. Towarzyszyła Piotrowi Wielkiemu w niezliczonych 
kampaniach wojennych i urodziła mu tuzin dzieci, godząc 
się z przedwczesną śmiercią większości z nich. Walczyła 
o Piotra, kochała go i oszukiwała – caryca Katarzyna była 
kobietą o niezwykłej sile. Doskonały portret psychologicz-

ny prostej, ale bardzo inteligentnej, gotowej na wszystko  
i sprytnej kobiety, która różnymi trikami przez ponad dwa-
dzieścia lat trzymała u swego boku najpotężniejszego wład-
cę Rosji, tylko pozornie pozostając w cieniu.” – już sam opis 
książki zachęca do sięgnięcia po nią. Jest to obszerna książka 
(ponad 500 stron), ale zawarta w niej historia jest warta prze-
czytania.

Ellen Alpsten urodziła się w roku 1971 w Kenii. Studio-
wała w Kolonii i Paryżu. Pracowała w niemieckiej amba-
sadzie w Nairobi, a także w telewizji Bloomberg. Obecnie 
mieszka w Londynie i zajmuje się literaturą i dziennikar-
stwem, pisząc m.in. dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
i internetowego wydania magazynu „Der Spiegel”. Jest au-
torką kilku powieści historycznych, a „Caryca” to jej debiut 
powieściopisarski.

„Caryca” to wspaniała powieść biograficzna, oparta na 
faktach, bardzo rzetelnie przedstawiająca realia epoki, życie 
i stosunki panujące w Rosji w latach 1690-1727, jak również 
lata panowania Piotra I Wielkiego, prowadzone przez niego 
wojny i budowę St. Petersburga oraz powiązania polityczne 
i stosunki z Prusami oraz Saksonią.  

Bezwzględność, brutalność, dzikość – to przymiotniki, 
które oddają charakter postaci powieści. W walce o byt po-
szczególni bohaterowie nie zawahają się podnieść ręki na 
drugiego człowieka, na kogoś bliskiego. I zrobią to z zimną 
krwią. Zdecydowanie „Caryca” jest pozycją dla czytelników 
o mocnych nerwach, znających choć odrobinę realia życia 
w carskiej Rosji. Dla historycznych laików opowieść snuta 
przez Ellen Alpsten może być szokująca.

Lektura tej książki była dla mnie nie lada przeżyciem. Po 
pierwsze, piękna okładka to tylko początek historii - to mło-
da caryca, która uwiodła władcę Rosji. Później, choć powieść 
została napisana naprawdę pięknie i cechuje ją bogate słow-
nictwo, to jednak coraz głębsze wnikanie w świat rosyjskiego 
dworu jest bolesne dla bohaterów, jak i czytelnika. Okrucień-
stwo cara i carycy bywa wręcz niewyobrażalne, a na pewno 
dla wielu przerażające. Obok tej książki nie można przejść 
obojętnie. Odbiorcą targają silne emocje, w przeciwieństwie 
do głównej bohaterki, która wydaje się być osobą zimną  
i bez serca. „Rozdwojenie” jakie można zauważyć na podsta-
wie osoby Katarzyny I było dla mnie fascynujące –łagodna  
i okrutna równocześnie. Pragnęła miłości, ale równocześnie 
jej do siebie nie dopuszczała. Kobieta naznaczona przez ży-
cie, zmuszona do działań, które były moralnie niedopusz-
czalne.

Podsumowując, „Caryca” to powieść o władzy, bez-
względności, okrucieństwie, Rosji i tamtejszych obyczajach, 
o potrawach, o życiu i intrygach. To też ponad pięćset stro-
nicowy wachlarz emocji, jakie odczuwa czytelnik podążając 
krok w krok za Katarzyną Aleksiejewną, najbarwniejszą po-
stacią kobiecą w carskiej Rosji.

Ewelina Pawlak

„Caryca”  Ellen Alpsten Autor: Ellen Alpsten
Wydawnictwo: Sonia Draga

fascynująca historia nieWiarygodnego aWansu 
marty skoWrońskiej, córki chłopa pańszczyź-

nianego z inflant, która została pierWszą 
spraWującą realną Władzę carycą rosji.
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Na początku roku dostałem informację o odbywającym 
się pod koniec kwietnia wyjeździe do Grecji na obóz 

językowo - edukacyjny, którego tematyką jest szeroko 
pojęty libertarianizm. Organizatorami są Fundacja Wolności  
i Przedsiębiorczości, odpowiedzialna m.in. za takie projekty, 
jak Polsko - Amerykańska Akademia Liderów oraz 
Akademia Młodych Przedsiębiorców, a także Language of 
Liberty Institute. Inicjatywa wydała mi się o tyle ciekawa, 
gdyż oprócz całkiem przystępnej studenckiej ceny,  
w międzynarodowym towarzystwie można było 
podszlifować swoje językowe umiejętności oraz oprócz 

wypoczynku w greckim słońcu, wysłuchać wielu 
ciekawych wykładów na tematy związane z ideologicznym  
i ekonomicznym liberalizmem.

Jaka jest idea? Łączy nas libertarianizm. 
 

Nie jest to jednak takie proste, bo libertarianie nie są jedną 
spójną grupą. Łacińskie liber - wolny, używane jest zarów-
no w kwestiach politycznych, jak i ekonomicznych. Na 
miejscu spotkać więc można od skrajnych liberałów, po 
tych bardziej konserwatywnych. Nie prowadzi to jednak 
do konfliktów, bo ludzie się tam nawzajem nie zwalczają, 
skupiając na tym, co ich łączy. Wykładowcy to doświad-
czeni ludzie z całego świata - USA, Australii czy Ukrainy. 
Działacze różnych organizacji, wykładowcy, przedsiębiorcy. 
Przedstawiają swój punkt widzenia prowadząc warsztaty z 
myśli filozoficznej oraz politycznej, prezentują rozwiązania 
stosowane w różnych państwach świata, omawiając prawa  
i swobody oraz szkoląc z dobrego liderowania.

Kim był John Stuart Mill? Jakie koncepcje przedstawił 
John Locke? Co leży u podstaw powstania Konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych? Dlaczego Estonia rozwija się tak do-
brze? Czemu w Singapurze nie można rzuć gumy? Czym 
była śpiewająca rewolucja? Jak daleko powinno ingero-
wać państwo w swobody obywateli? Czym jest obywatel-
skie nieposłuszeństwo (o tym można akurat przeczytać  
w naszym numerze ;) ). Na te i wiele innych pytań znajdzie-
cie tam odpowiedź. Liberty English Camp przede wszystkim 
nie jest nastawiony na przymus – jeśli temat wykładu Ci od-
powiada, przychodzisz posłuchać, ale nie musisz. Do tego 
warsztaty, panele dyskusyjne, debaty oksfordzkie. Poza tym 

Liberty English Camp - Greece Czyli wyjazd dla ludzi ceniących 
wolność i przedsiębiorczość

jaka jest idea? łączy nas libertarianizm.  

czy taki sam 
scenariusz czeka 

grecję? porzucenie 
długu? Wyjście 
ze strefy euro? 

jeszcze parę lat temu 
WydaWało się to 

całkiem kuriozalne, a 
obecnie jest to mocno 
realny scenariusz. po 

działaniach syrizy 
Widać róWnież, że 
noWy grecki rząd 

nie ma zamiaru 
dostosoWyWać się 
do zaostrzonych 

WarunkóW.
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Zbliżamy sie do końca roku akademickiego. Dla 
wielu rok ten zakończył się pasmem sukcesów, 

dla innych niekoniecznie, a jeszcze inni będą zmuszeni 
zmierzyć się z egzaminami powtórnie, we wrześniu
Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, 
aby się nie poddawać i stawić czoło  postawionym 
przez siebie wyzwaniom. Na temat sprostania zada-
niom bardzo dobrze wypowiedzieli się Steve Jobs  
i Brian Tracy. Nie bez powodu pragnę nawiązać do 
tych postaci, są bowiem dla wielu swoistym wzorem 
motywacyjnym. Brian Tracy opisuje drogę do suk-
cesów jako ścieżkę porażek kończącą sie wynikiem 
pozytywnym. Taka droga ma dobre zakończenie, 
gdy ktoś, kto nieustannie popełnia błędy, podnosi 
się po nich i rusza następnie dalej. Bardzo podobnie 
brzmi myśl św. ojców Kościoła Wschodniego - od-
powiadając na postawione do nich pytanie, co ro-
bią całymi dniami , mówili: ,,padamy i wstajemy’’.  
Oczywiście ma to ukryte podłoże, które zgodne jest  
z wymienionymi wyżej świeckimi postaciami. A mia-
nowicie realizacją zadań wykonywanych tak długo 

plaża, zabawa, owoce morza i zwiedzanie Grecji.
Wracając właśnie do tematu czarnej owcy Unii Euro-

pejskiej - Grecji. Trzeba przyznać, że kryzys z jednej stro-
ny rzuca się w oczy, z drugiej o godzinie 12 w środku Sa-

lonik wszystkie kawiarnie i kluby są pełne ludzi. W Polsce 
to niespotykane! Samo podejście Greków również jest bar-
dzo specyficzne - bez pośpiechu, spokojnie, z uśmiechem 

na ustach. Miasta zieją niedokończonymi inwestycjami  
i generalnym chaosem, charakterystycznym dla Bałkanów. 
Miejsce wyjazdu wybrano nie przez przypadek, ponieważ 
temat sposobu radzenia sobie z kryzysem w strefie euro 
także przewinął się przez dyskusje LEC. Przedstawio-
no przykład kilkukrotnie bankrutującej Argentyny, któ-
rej - tu ciekawostka - zagraniczni wierzyciele zajęli okręt 
wojenny, kiedy ten przypłynął do portu w Ghanie. Final-
nie jednak został wypuszczony po interwencji Argentyny  
w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza ONZ. Co 
najciekawsze Argentyna znowu szykuje się do bankructwa  
i nadal nie spłaciła długu - zaciągniętego w latach 90 - fundu-
szom hedgingowym. Czy taki sam scenariusz czeka Grecję? 
Porzucenie długu? Wyjście ze strefy euro? Jeszcze parę lat 
temu wydawało się to całkiem kuriozalne, a obecnie jest to 
mocno realny scenariusz. Po działaniach Syrizy widać rów-
nież, że nowy grecki rząd nie ma zamiaru dostosowywać się 
do zaostrzonych warunków.

Następny tego rodzaju wyjazd odbędzie się  
w październiku bieżącego roku i najprawdopodobniej celem 
wyprawy będzie Malta lub Ukraina. Zdecydowanie polecam 
tę inicjatywę studentom, którzy na początku semestru nie 
mają jeszcze zbyt wielu obowiązków, a chcą poszerzyć swoją 
wiedzę na tematy libertariańskie oraz przećwiczyć posługi-
wanie się językiem angielskim w międzynarodowym gronie. 
Trzeba cenić wolność bez barier!

Liberty English Camp
www.facebook.com/libertyenglishcamp
http://languageofliberty.org/

Jan Król

Мотивация- то есть урок русского языкa
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aż zostaną opanowane do perfekcji, do momentu aż 
staniemy się w nich najlepsi. Patrząc na siebie i wy-
powiadając się z własnego ostatniego doświadczenia,  
w przeciągu ubiegłych miesięcy miałem przyjemność 
odbycia praktyk w firmie brokerskiej, ściśle powiązanej 
z rynkiem finansowym, gdzie niemal codziennie obija-
ły mi się o uszy teksty Bryana Tracy’ego, Steve Jobsa, 
Jordana Belforta i innych. Rzeczywiście, nie zważając 
na to czy i na ile byłem dobry w tym co robiłem, na 
pewno mogę powiedzieć, iż w pełni zacząłem  spełniać 
oczekiwania, wobec których mnie postawiono dopie-
ro w momencie,  gdy uwierzyłem ze jestem naprawdę 
dobry (nawet jak nie byłem). Wedle słów  Steve Jobsa 
,celem człowieka jest  wykorzystywanie dnia tak, jak 
by ten był jego ostatnim.  By móc przecząco odpowie-
dzieć na postawione sobie pytanie: Co należy zmienić 
w swoim życiu? Przede wszystkim uwierzyć w siebie!

Мы приближаемся к концу учебного года. Для 
многих этoт год  был полон успехов, 

для некоторых не совсем, а другие будут с ним 
бороться ещё хотя бы до конца сентября.Самое 
главное однако не сдаваться и давать ответ 
вызваниям. Oтносительно задач, с которыми 
нужно справится, очень хорошо говорят на эту 
тему: Стив Джобс и Brian Tracy. Не без причины, 
я привожу к примеру этих людей, они на самом 
деле для многих созидают конкретный модель 
мотивации. Брайан Трейси описывает подробнo 
путь к успеху как ряд неудач, но в окончательном 
этоге с положительным результатом. Эта 
дорога имеет хороший конец когда кто-то 
постоянно, совершая какие-то ошибки, нe 
уболевает над ними, а встает и двигаeтся 
дальше. Так как мысли Святых Отцoв Восточной 
Церкви: отвечая на вопрос, заданный им, что они 
делают весь день, они говорили: ,, Mы падаем  
и поднимаемся ‚’. Конечно в этом есть укрытый, 

глубокий смысл , который потверждают 
вышеупомянутыe светскиe деятели, a именнo,  
c реализацией задач, которые осуществляются 
до тех пор, пока мы со всех сил добиваемся успеха. 
Глядя на самого себя , na моем собственном 
опыте у меня была возможность за последние 
месяцы зделать практику в одной из брокерских 
фирм, тесно связанной с финансовым рынком, 
где почти ежедневно я слышал  текст Брайана 
Трейси, Стива Джобса, Джордана Белфорта  
и другиx. В самом деле, независимо от того, был 
ли я действительно хорош в том, что я делал 
и на сколько я был хорош, я был уверен, что 
полностью начал исполнять ожидания, которые 
мне поставили,только тогда ,когда я поверил, что  
в этом деле я наилучший. По словам Стива Джобса, 
цель жизни человека заключается в том, чтобы 
каждый день проводить так, как будто былбы 
он нашим  последним. Чтобы мочь ответить на 
поставленный себе вопрос:,, Что должно быть 
изменено в нашей жизни?’’-отрицательно.

Artem Czuchin

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
русский - rosyjski

выучил - wyuczył, nauczył
разговаривал - rozmawiałbym, 
przemawiałbym
Ленин - Lenin
когдато- kiedyś
поэт - poeta
Маяковский - poeta rosyjski XX 
wieku
если - jeżeli
сказать - powiedzieć
поляку - Polakowi
быстро - szybko, sprawnie
найдет - znajdzie, odnajdzie
ответить - odpowiedzieć
богатырь - rosyjski bohater, o  któ-

rym tworzone są pieśni i  poematy, 
przedstawiające rycerza co w  stanie 
jest położyć dwudziestu wrogów nie 
zmoczywszy rąk i  czoła
красавицa - piękna kobieta, dla ro-
syjskich kobiet charakterystyczne są 
blond włosy do pasa zwinięte w  ku-
cyk
Сибир - Syberia, kraina w  Rosji 
gdzie stopień mrozów sięga spokojnie 
-50 stopni Celsjusza.
только - tylko
разговаривал - rozmawiał, mówił
когдато - kiedyś, niegdyś
ответить - odpowiedzieć

Słowniczek:
успех - sukces

давать ответ вызовом - stawiać czoła wyzwaniom
созидать - stwarzać, budować

неудачa - porażka
хорошoe окончание - dobre zakończenie

мы падаем и поднимаемся - przeży-
wamy upadek i podnosimy sie
укрытый смысл - ukryty sens

добиваемся успеха - walczymy o sukces
финансовый рынoк - rynek finansowy

проводить - spędzać
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Wiedzieliście, że między Wielką Brytanią, a Ir-
landią znajduje się mała wyspa przynależąca 

do Królestwa, ale nie należąca do Unii Europejskiej? 
Wyspa ta nazywa się Man, jest regionem z częściowo 
autonomicznymi prawami i własnym parlamentem,  
a słynącym z przepysznych małży. Od 2005 roku przy-
latuje na nią Dionisos Sturis, reporter TOK.fm, który 
zasłynął relacją z czasów kryzysu greckiego „Grecja. 
Gorzkie pomarańcze”. Po raz pierwszy przyleciał tam 
razem z grupką innych Polaków do pracy, była to fala 
pierwszego emigracyjnego exodusu młodych, której 
kolejne etapy doświadczamy po dziś dzień. To właśnie 

losy tej diaspory postanowił opisać nam autor.
Wyspa Man jest niewielka, jej powierzchnia to 500 

km², czyli tyle co cały Londyn. Nie jest też specjalnie 
ciekawa, co niestety pokazuje książka. Słynie z serii 
wyścigów motocyklowych, małży i sektora bankowe-
go. Ale to nieważne, od samej wyspy i jej kilku histo-

rii dużo ciekawsze są relacje Polaków wyjeżdżających 
za pracą i dobrobytem. Część z tych osób przyjeżdża 
tam jedynie na czas wakacyjnej pracy. Druga część -  
 w poszukiwaniu lepszego jutra. Szczególnie, co poka-
zują relacje, po kryzysie z 2008 roku wyłania się smut-
ny obraz życia w Polsce. Polska emigracja na Wyspach 
czuje ból i to widać. Ból istnienia. Chcieliby wrócić, ale 
wyspa Man za mniejszą płacę niż w Polsce daje im lep-
sze warunki do życia, samochód, możliwość założenia 
rodziny czy prowadzenia własnych biznesów. Często 

na wyjazd decydowali się ludzie ambitni, po studiach 
humanistycznych, z pasjami, chcący się doktoryzo-

wać. Jak tu nie wybrać domu, samochodu, dzieci i nor-
malnego życia? Po prostu zwykłego życia?

 - Boże! Siedemset dziewięćdziesiąt złotych, podczas 
gdy ja zarabiałam dziewięćset czterdzieści. Stałam w tym 
sklepie, gapiłam się na cenę i mało się nie poryczałam. 

Gdziekolwiek mnie 
rzucisz

Wyspa Man i Polacy. 
Historia splątania

Autor: Dionisios Sturis
Wydawnictwo: Wydawnictwo W.A.B.

młodzi, Wykształceni, pracoWici, nierozrzutni. 
gdzie popełnili błąd - gdzie i kiedy? WydaWało mi 
się, że zrobiliśmy Wszystko, co trzeba, by żyć na 
normalnym poziomie, nie luksusoWo, bo luksusy 
nigdy nam się nie śniły, ale Właśnie normalnie.

fala pierWszego emigracyjnego exodusu młodych, 
której kolejne etapy dośWiadczamy po dziś dzień.

polska emigracja na Wyspach czuje ból i to Wi-
dać. ból istnienia. chcieliby Wrócić, ale Wyspa 

man za mniejszą płacę niż W polsce daje im lepsze 
Warunki do życia, samochód, możliWość założenia 

rodziny czy proWadzenia Własnych biznesóW. 
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Nawet go nie przymierzyłam. Było mi tak strasznie 
przykro. Czułam się, jakby mi ktoś strzelił w pysk. 
Mąż Tomek po studiach przyrodniczych pracował 
jako administrator sieci komputerowych, ona po peda-
gogice, nauczycielka klas początkowych - z artykułami 
w prasie naukowej, z wszystkimi możliwymi nagroda-
mi i pochwałami, z rozpoczętym doktoratem. Młodzi, 
wykształceni, pracowici, nierozrzutni. Gdzie popełnili 
błąd - gdzie i kiedy? Wydawało mi się, że zrobiliśmy 
wszystko, co trzeba, by żyć na normalnym poziomie, 
nie luksusowo, bo luksusy nigdy nam się nie śniły, ale 
właśnie normalnie.

Wyspa Man to bardzo specyficzne miej-
sce, pokryta zielonymi stepami skała na środ-
ku lodowatego Morza Irlandzkiego. Wido-
ki są przepiękne, ale na dłuższy czas męczące  
i monotonne. Niestety wydawnictwo WAB nie pokusi-
ło się na zamieszczenie kolorowych fotografii, co pra-
wie całkowicie zabiło klimat zamieszczonych zdjęć, 
które podziwiać możemy jedynie w czerni i bieli. Stu-
ris starał się opisać najciekawsze wydarzenia z historii 
wyspy. Poznamy więc między innymi jej los w czasach 
drugiej wojny światowej, kiedy stała się «obozem» dla 
potencjalnych wrogów Brytyjczyków. Niejedną rewo-

lucję obyczajową, bo konserwatywni mieszkańcy za-
wsze z opóźnieniem i w oporze reagowali na zmiany 
w sąsiedniej Anglii. Do tego trochę historii o samych 
Manxach - mieszkańcach wyspy i zanikającej grupie 
etnicznej.

- Myślałam, że mam jakąś skazę, że jestem gorsza 
od innych, którzy sobie radzą, potrafią związać koniec 
z końcem. Chyba muszę być życiową sierotą, taka je-
stem niegospodarna, głupia, niezaradna. Prawie w to 
uwierzyłam.

Podobnie jak w poprzedniej książce autora «Grecja. 
Gorzkie pomarańcze» silnym motywem jego reporta-
żu są rodzinne wspomnienia. W charakterystyczny dla 
siebie sposób, rozrzucając między rozdziałami wątki 
kontynuuje opowieść swej przeszłości. Z jednej stro-
ny widać, że Sturis próbował z wyspy Man wycisnąć, 
jak najwięcej - i mu się to udało. Z drugiej - zabrakło 
tak dobrego tematu, jak w «Pomarańczach», ale to nie 
szkodzi. Dobry reportaż obroni się sam - tak jest i tym 
razem.

Jan Król

Adaline. Już samo imię brzmi niezwykle. Taka też  jest 
również  historia kobiety o tym imieniu. Elegancka i  

stylowa. Radosna i piękna. Urodzona na początku XX wie-
ku młoda dziewczyna, ulega wypadkowi, który będzie miał 
wpływ na całe jej życie.  W wyniku pewnej sekwencji zda-
rzeń Adaline przestaje się starzeć. Brzmi bajkowo? Jednak 
przypadek tej kobiety pokazuje, że za nieśmiertelność trzeba 
ponieść wielką cenę – samotność. Bohaterka widzi jak wszy-
scy jej bliscy starzeją się i odchodzą. Ze względu na swój nie-
zwykły stan Adaline nie może zostać w jednym miejscu zbyt 
długo, co uniemożliwia jej odnalezienie szczęścia i prawdzi-
wej miłości…

W tytułowej roli świetnie odnalazła się Blake Lively. 
Dzięki klasycznej urodzie aktorki zarówno w latach 20. XX 
wieku, jak i czasach współczesnych wyglądała wiarygodnie. 
Aktorce partnerują Harrison Ford (jest to niewątpliwie jego 
wielki powrót na wielki ekran)  oraz Ellen Burstyn.

Film, który miał swoją premierę w 2015 roku, zdobył 2 
nominacje do Teen Choice Awards w kategoriach: „ulubio-
ny dramat kinowy” oraz „ulubiona aktorka dramatu Blake 
Lively”. Film został świetnie dopracowany od strony tech-
nicznej. Jest to niewątpliwie zasługa m. in. reżysera Lee To-
land Kriegera, który zapewnił widzom dużą dawkę wrażeń 
wizualnych. Jestem również pod ogromnym wrażeniem ko-
stiumów zaprojektowanych przez markę Gucci – mają one 
niewątpliwie duży wkład w kreowanie odpowiedniego kli-
matu filmu.

„Wiek Adaline” jest  dla mnie jednym z najlepszych fil-
mów XXI wieku. Fascynująca historia z wątkiem romanso-
wym oraz niebanalne kreacje bohaterów gwarantują nieza-
pomniane przeżycia nawet bardzo wymagającym widzom. 
Skłania do rozmyślań nad kruchością ludzkiego życia, nad 

samotnością oraz zmieniającymi się relacjami międzyludz-
kimi. Polecam każdemu, kto ma ochotę na dawkę dobrego 
kina.

Ewelina Pawlak

Wiek Adaline
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Norwegia, to kraj po-
łożony na Półwyspie 

Skandynawskim. Jest sąsia-
dem Szwecji, Danii, a także 
Finlandii i Rosji. Chociaż 
Norwegia leży stosunkowo 
niedaleko od Polski − odle-
głość między Gdańskiem  
a Oslo w linii prostej wynosi 
niewiele ponad 700 kilome-
trów – to jednak dla wielu  
z nas jest krainą mało znaną 
i tajemniczą. Przyjrzyjmy się 
więc bliżej krainie majesta-
tycznych fiordów, tajemniczej 
zorzy polarnej, ośnieżonych 
gór i zielonych łąk. I weźmy 
pod lupę niektóre stereotypy 
na jej temat.   
 

Do ojczyzny Edvarda Griega, 
jednego z najwybitniejszych 
europejskich kompozytorów 
epoki romantyzmu, polecieć 
można samolotem − wówczas 
podróż z Gdańska potrwa pół-
torej godziny. Oczywiście gdań-
ski port lotniczy to nie jedyne 
miejsce w Polsce, z którego 
możemy polecieć na północ. 
Jeżeli, natomiast, nie lubimy 
komunikacji powietrznej, mo-
żemy równie dobrze udać się 
w podróż drogą morską, choć 
niestety niebezpośrednio, gdyż 
obecnie przewoźnicy nie oferują 
bezpośrednich połączeń pro-
mowych z Polski do Norwegii. 
Dlatego, aby dostać się tam dro-
gą morską, musimy z Gdańska, 
Gdyni lub Świnoujścia udać się 
do Szwecji albo Danii i potem 
kontynuować podróż promem 
lub lądem. Drugi sposób, choć 
na pierwszy rzut oka bardziej 
skomplikowany, ma również 
swoje dobre strony, gdyż już 
na początku wyprawy może-
my zwiedzić kawałek Europy,  
a sama podróż promem może 
być ciekawą atrakcją. Warto 
wspomnieć, że za przewóz 
samochodu zazwyczaj płaci się 

jak za bilet normalny, natomiast 
rowery można przewozić za 
darmo. Norwegia jest krajem, w 
którym z całą pewnością każdy 
turysta znajdzie coś dla siebie. 

Kiedy słyszymy o Norwegii, od 
razu wyobrażamy sobie zaśnie-
żone ulice, przemierzające lasy  
i pustkowia niedźwiedzie  
i ubranych w grube kożuchy 
zziębniętych mieszkańców. 
Jednak sugerowanie się samym 
położeniem tego kraju (który, 
co prawda leży na tej samej 
szerokości geograficznej, co 
Alaska czy Syberia) potrafi 
być mylące. Dzięki ciepłemu 
prądowi morskiemu,znanemu 
jakoprąd norweski, tamtejszy 
klimat bywa łagodniejszy niż 
by to wynikało z położenia geo-
graficznego kraju. Co więcej, 
Norwegia bywa cieplejsza niż 
oddzielona od niej pasmem Gór 
Skandynawskich Szwecja. A to 
dlatego, że góry te odgradzają 
Szwecję od wilgotnego i nio-
sącego ciepłe masy powietrza 
norweskiego Prądu Zatokowe-
go. Chociaż na dalekiej północy 
Norwegii rzeczywiście mamy 
szansę spotkać, i to w dużej 
liczbie, niedźwiedzie polarne  
i renifery, gdyż panuje tam klimat 
polarny, to im bliżej południa 
kraju, tym cieplejszy klimat. 
W rezultacie temperatury na 
obszarze środkowej i południo-
wej Norwegii różnią się tylko 
nieznacznie od tych w Polsce! 
Co prawda w czasie zimy tem-
peratura gdzieniegdzie spada 
do -40 stopni, jednak jeśli chodzi  
o lato, to od końca czerwca 
do początku sierpnia dni w 
Norwegii są najdłuższe i naj-
cieplejsze − temperatura sięga 
30 stopni Celsjusza i nawet 
na północy zdarzają się dni, 
kiedy termometry pokazują 
ponad 20 stopni. Na przeło-
mie maja i czerwca norweska 
przyroda budzi się do życia, 
co, obserwując choćby tego-

roczną zimną i kapryśną polską 
wiosnę, utwierdza w przeko-
naniu, że klimat południowo  
i środkowonorweski nie różni się 
znacznie od naszego. Dlatego 
też Norwegia jest pogodowo 
przyjaznym miejscem w trakcie 
lata, pomijając deszcze, które 
często nawiedzają ten kraj.

Wspomniałem, że Norwegia 
oferuje wiele atrakcji turystycz-
nych i rzeczywiście tak jest. Nie 
sposób wymienić ich wszyst-
kich, a z uwagi na ograniczoną 
objętość artykułu, postaram się 
skupić na, moim zdaniem, naj-
ważniejszych. Miłośnicy zimy 
nawet latem znajdą w Norwegii 
coś dla siebie. Na Morzu Ark-
tycznym znajduje się archipelag 
Svalbard (oznaczający „zimne 
wybrzeża”), gdzie mogą udać 
się osoby lubiące wędrówki po 
lodowcach, spotkania z niedź-
wiedziamii nie przeszkadzają 
im niskie temperatury.Idąc na 
południe, przenosząc się na 
kontynent, trafiamy do Tromsø, 
największego w okolicy miasta 
znajdującego się  tuż za kołem 
podbiegunowym. Miasto zwa-
ne jest „stolicą Arktyki”. Tutejsi 
mieszkańcy mają szansę oglą-
dania zorzy, jak i przeżycia nocy 
polarnej. A jest to długa noc, 
trwająca zawsze od 21 listopa-
da do 21 stycznia. Szczególnie 
wtedy ulice miasta są inten-
sywnie oświetlone, w oknach 
domostw pojawiają się lampy  
i świecie a wnętrza rozświetla-
ją kominki. Zimą miasto oferuje 
mnóstwo atrakcji dla miłośni-
ków zimowych szaleństw. Nie-
zwykłym widowiskiem są odby-
wające się w Tromsø Krajowe 
Mistrzostwa Wyścigów Renife-
rów. Latem natomiast miłośnicy 
pieszych wędrówek mogą wy-
brać się na spacer po górach, 
podziwiając z fiordów widok 
morza. Po całym dniu zwiedza-
nia można udać się na lokalne 

Mateusz JaroszDaleka Północ?
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piwo lub wybrać się do arktycz-
nego akwarium albo do jedne-
go z kilku lokalnych muzeów.    

Drugim pod względem wiel-
kości miastem Norwegii jest 
położone na południowym 
wschodzie kraju Bergen. Mia-
sto szczyci się przydomkiem 
„stolicy norweskich fiordów”  
i rzeczywiście jest w tym wiele 
prawdy. Oprócz malowniczych 
krajobrazów, miasto posiada 
również inne walory. Ważnym 
punktem, od którego można 
zacząć zwiedzanie jest Bryg-
gen − pochodząca jeszcze  
z czasów średniowiecza starów-
ka, która przenosi turystów kilka 
wieków wstecz. Choć atrakcje 
Bergen skupiają się wokół cen-
trum, osoby preferujące ciszę  
i naturę na pewno ucieszy moż-
liwość udania się kolejką, prosto 
z serca miasta, na blisko 400 
metrowy szczyt Fløyen czy też 
na wyższy, ponad 600 metrowy 
Ulriken, aby stamtąd podziwiać 
panoramę okolicy. Niezwykle 
charakterystycznym elemen-
tem, dzięki któremu wiemy, że 
jesteśmy właśnie w Bergen są 
rzędy wysokich kolorowych do-
mów znajdujących się tuż nad 
samą wodą − jak gdyby miasto 

z niej wyrastało. Co roku w li-
stopadzie ulice Bergen wypeł-
nia zapach imbiru, a mieszkań-
cy przynoszą własnoręcznie 
upieczone piernikowe ciasta,  
z których następnie budują naj-
większe na świecie piernikowe 
miasto: Pepperkakebyen. W 
ramach nietypowego festiwa-
lu piernika, z ciasta powstaje 
ręcznie dekorowane miastecz-
ko, którego zapach i lukrowane 
dachy, przypominające śnieżny 
puch, umilają oczekiwanie na 
nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia.  

Nie wypada, rzecz jasna, nie 
wspomnieć słów kilku o Oslo. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich atrakcji i niespodzianek 
czekających w stolicy Królestwa 
Norwegii. W tym miejscu nale-
ży dodać, iż serce Norwegii jest 
jednym z najdroższych miast 
tego kraju (jeśli nie na świecie, 
niestety), który zresztą sam 
należy do najdroższych kra-
jów naszego globu. Norweska 
przyroda i skandynawski klimat 
mają swoją cenę, jednak wspo-
mnienia, które pozostawia wy-
prawa do krainy zorzy polarnej, 
majestatycznych fiordów i kolo-
rowych drewnianych domków  

z pewnością zrekompensują wy-
siłki finansowe. Aby nie wrócić  
z Oslo zupełnie bez grosza war-
to już na początku zwiedzania 
wykonać kilka prostych działań. 
Przede wszystkim, jeżeli zależy 
nam, aby zwiedzić jak najwięcej 
i nie wydać fortuny, należy za-
kupić kartę miejską Oslo Pass, 
która pozwala na bezpłatny 
wstęp do ponad 30 muzeów  
i innych atrakcji, zezwala na 
bezpłatną jazdę komunikacją 
miejską oraz bezpłatne parko-
wanie. Zakup Oslo Pass jest 
pierwszą rzeczą, jaką po przy-
jeździe do miasta powinien zro-
bić turysta, gdyż posiadanie tej 
karty oznacza dużą oszczęd-
ność. Za godzinny bilet w ko-
munikacji miejskiej zapłacić 
trzeba około 25 złotych, a bilet 
dobowy to koszt blisko 50 zło-
tych – podczas, gdy 24 godzin-
na karta Oslo Pass dla osoby 
dorosłej to obecnie wydatek 
około 150 zł, a karta 48 godzin-
na kosztuje około 235 złotych. 
Oslo Pass można nabyć w wie-
lu miejscach, między innymi w 
hotelach czy punktach informa-
cji turystycznej.

Przed zwiedzaniem dobrze 
jest zaopatrzyć się w też prze-
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przydatne linki: 
dla turystóW: 

http://WWW.visitnorWay.com/pl/

na temat karty oslo pass:
 http://WWW.visitoslo.com/en/acti-
vities-and-attractions/oslo-pass/

Wirtualna podróż po norWegii: 
http://WWW.nrk.no/nordlandsbanen/
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wodnik turystyczny, dzięki cze-
mu będziemy mogli dowiedzieć 
się więcej o miejscach, które 
zwiedzamy (choć na szczęście 
w wielu miejscach znajdują 
się opisy także w języku an-
gielskim). Nad miastem góruje 
Pałac Królewski, klasycystycz-
ny budynek będący siedzibą 
norweskiego monarchy, który 
warto zobaczyć z bliska. Będąc  
w Oslo nie wypada nie zwiedzić 
tamtejszej opery, największego 
budynku kulturalnego w Norwe-
gii, która jest otwarta dla zwie-
dzających, a z jej dachu można 
podziwiać panoramę miasta. 
Miłośnicy sportu z pewnością 
skierują się w stronę skocz-
ni narciarskiej Holmenkollen  
i Muzeum Narciarstwa. Również  
z tamtejszego punktu widoko-
wego można  przyjrzeć się mia-
stu z wysokości. Osoby zainte-
resowane historią z pewnością 
odwiedzą Muzeum Łodzi Wi-
kingów, w którym przyjrzeć się 
można łodziom pochodzącym 
już z IX wieku, a także innym 
średniowiecznym artefaktom 
stworzonym przez Wikingów, 
takim jak sanie, konne powozy 
czy drewniane rzeźby. Ważnym 
historycznym miejscem jest XIII 
wieczna twierdza Akershus, 
będąca pamiątką po średnio-
wiecznym Oslo. Ponieważ zna-
czą częścią tożsamości narodu 
jest jego historia, wizyty w mu-
zeach Oslo powinny być ele-
mentem obowiązkowym. Warto 
odwiedzić znajdujące się na 
otwartym powietrzu Norweskie 
Muzeum Ludowe i poznać hi-
storię Norwegii od 1250 roku. 
Osoby, których sercu bliska 
jest sztuka, z pewnością muszą 
odwiedzić Narodową Galerię 
Sztuki, gdzie czekają między 
innymi Madonna czy Krzyk 
Edwarda Muncha. Turystom 
lubiącym aktywną rozrywkę  
z pewnością przypadnie do 
gustu TusenFryd, największy 
norweski park rozrywki, który 
oferuje atrakcje dla dorosłych 
i dzieci, w tym kolejki górskie  
i park wodny. 

Dostęp do wielu atrakcji tu-
rystycznych z kartą Oslo Pass,  
a niekiedy i bez niej, jest dar-
mowy (we wrześniu ma miejsce 
Noc Kultury w Oslo, podczas 
której wstęp do wszystkich mu-
zeów miasta jest bezpłatny).
Kilkudniowy pobyt w Oslo nie 
musi zatem oznaczać wyda-
nia fortuny. Norwegowie słyną  
z bardzo dobrej znajomości ję-

zyka angielskiego (jak również 
innych języków obcych), zatem 
znajomość norweskiego nie 
jest konieczna, aby dogadać się  
z mieszkańcami Krainy Fior-
dów. Pozostaje jeszcze problem 
noclegu, gdzie się zatrzymać 
na noc? W Oslo znajdziemy 
całą gamę miejsc zakwatero-
wania. W niektórych z nich ceny 
będą wygórowane, lecz działa 
także mnóstwo schronisk i pen-
sjonatów oferujących tańszy 
nocleg. Należy pamiętać, aby 
miejsca w hotelu rezerwować 
z wyprzedzeniem, co pozwoli 
uniknąć przykrej niespodzianki, 
gdyż hotele w Oslo, zwłaszcza  
w „sezonie” letnim czy zimo-
wym pękają w szwach. Oczywi-
ście w całej Norwegii, nie tylko  
w Oslo, znajdziemy schroniska 
rodzinne i młodzieżowe oferują-
ce dobre warunki kwaterunkowe 
za rozsądną cenę (zazwyczaj 
100-150 złotych za noc), jed-
nak należy mieć ze sobą wła-
sną pościel. Osoby wybierające 
się do Norwegii większą grupą  
z pewnością zainteresuje sze-
roki wybór domków letnisko-
wych do wynajęcia. Tych, którzy 
lubią biwakowy klimat oraz „sen 
pod chmurką” powinien ucie-
szyć fakt, iż norweskie prawo, 
które podkreśla nierozerwal-

ną więź człowieka z przyrodą,  
zezwala na rozbijanie namiotu 
w dowolnym miejscu! Należy 
jednak pamiętać, aby nigdy nie 
niszczyć przyrody i zawsze po-
zostawić po sobie porządek. 

Kończę ten artykuł ze świa-
domością, iż (z uwagi na jego 
rozmiar) zaprezentowałem je-
dynie pewne ważne z punktu 
widzenia turysty informacje  
o Norwegii. Mam również na-
dzieję, że udało mi się choć 
w pewnym stopniu przybliżyć 
Czytelnikom ten niezwykły, pe-
łen surowego piękna i – wbrew 
pozorom − nie tak daleko leżą-
cy od Polski kraj. Być może roz-
budziłem czyjeś zainteresowa-
nie Norwegią. Niewykluczone, 
że ktoś z Państwa zapragnął 
na własne oczy zobaczyć zo-
rzę polarną, krajobraz fiordów 
i poczuć niezapomniany klimat 
„Północy”.

PS. Studentów i osoby pla-
nujące studia być może zainte-
resuje fakt, iż edukacja akade-
micka na państwowych uczel-
niach w Norwegii, również dla 
obcokrajowców, jest bezpłatna. 
Natomiast osoby zaintereso-
wane tym, jak wygląda Norwe-
gia oczami mieszkańca, mogą 
udać się w wirtualną podróż 
pociągiem na północ Norwegii. 
Norweska stacja NRK stwo-
rzyła jedyną w swoim rodzaju 
możliwość obejrzenia malowni-
czych norweskich krajobrazów 
widzianych oczami maszynisty 
− nie ruszając się z domu! Choć 
nawet najwyższej jakości widok  
w wersji HD nie jest w stanie 
zastąpić rzeczywistości. 

niezWykły, pełen suroWe-
go piękna i – WbreW po-
zorom − nie tak daleko 
leżący od polski kraj. 
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Słowacja, Czechy, Niemcy. 
Co łączy te wszystkie pań-

stwa, poza tym że są naszymi 
sąsiadami? Oczywiście produk-
cja najlepszych piw na świecie! 
Wakacje to dobry moment aby 
się o tym przekonać!

Na pewno każdy z Was sły-
szał o słowackim wyśmienitym 
piwie „Złoty Bażant”. Warte 
poznania jest także inne piwo  
z tego kraju – „Smadny Mnich”. 
Oba są wprost idealne, gdy po 
całodziennej wycieczce w Ta-
trach chcemy ugasić pragnie-
nie oraz zrelaksować się przy 
bursztynowym płynie.

O tym, że Słowacja słynie 
z wyśmienitych piw może nie 
każdy z Was wiedział, ale co 
do tego, że produkcja browa-
rów jest specjalnością Czechów 
i Niemców – chyba nikt nie ma 
najmniejszych wątpliwości. Pi-
cie piwa w tych krajach jest do-
znaniem wyjątkowym nie tylko 
ze względu na wyśmienity smak 
tego trunku, lecz także z powo-
du niepowtarzalnej atmosfery 
panującej w tamtejszych pu-
bach.

W Czechach obowiązuje 
„piwna etykieta”, którą warto 
znać zanim odwiedzi się jaki-
kolwiek prawdziwy pub. Należy 
wiedzieć, że pozostawiony na 
stole pusty kufel to dla kelnera 
jasna informacja, że należy go 

zastąpić pełnym. W konsekwen-
cji bez pytania postawi go przed 
nami. Jeżeli chcemy uniknąć 
niezręcznej sytuacji, to kiedy już 
nie będziemy chcieli więcej pić 
należy zasygnalizować to od-
powiednio wcześniej kelnerowi. 
Inną ważną zasadą „piwnej ety-
kiety” (szczególnie przestrzega-
ną przez mężczyzn), jest nie-
mieszanie piwa z sokiem. Może 
to być bowiem przedmiotem 
żartów.

Jednym z najbardziej klima-
tycznych czeskich pubów jest 
piwiarnia „U Zlateho Tygra” 
położona w samym sercu pra-
skiej starówki. Wchodząc do 
jej wnętrza od razu usłyszałem 
ogłuszający gwar oraz odgłos 
stukających kufli. Moim oczom 
ukazały się podłużne drewnia-
ne stoły, przy których siedzieli 
ludzie z kuflami piwa. Na ścia-
nach wisiały stare plakaty i licz-

ne zdjęcia. Moją uwagę przy-
kuło zdjęcie, (zrobione właśnie  
w tym miejscu), które prezen-
towało pijących wspólnie pre-
zydenta Billa Clintona i Vaclava 
Havla. To wyjątkowe miejsce 
jest naprawdę warte zobaczenia 
i odwiedzając Pragę nie można 
go pominąć!

Należy jednak podkre-
ślić, że w czeskiej stolicy  
w każdej niemal knajpie można 
zamówić nalewanego z becz-
ki Pilsnera bądź Stropramena. 
Oba piwa są wyśmienite, jakkol-
wiek zalecam podczas pobytu w 
Czechach zamawiać Staropm-
ramena ze względu na to, że 
ciężej go dostać w Polsce.

W Niemczech byłem  
w okolicach Drezna. Znajomy 
Niemiec pokazał mi duży sklep, 
w którym półki aż uginały się 
od zgrzewek różnych rodzajów 

Bursztynowym Szlakiem Adam Dorywalski
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piwa. Wybór był tak ogrom-
ny, że nie byłbym w stanie sa-
modzielnie zdecydować, które 
piwa wybrać. Na szczęście mój 
znajomy mnie w tym wyręczył  
i za mnie skompletował idealny 
ośmiopak. Warte polecenia na 
pewno są takie piwa jak Beck’s, 
Monchshof, Bitburger i Astra.

W Polsce niektóre ze wspo-
mnianych przeze mnie piw, 

takie jak Złoty Bażant czy Pil-
sner, są dostępne, ale niestety 
nie są takie tanie jak w krajach 
swojego pochodzenia. Pite u 
nas, nie mają też swojego nie-
powtarzalnego i zarazem wy-
jątkowego smaku. Trudno oce-
nić, na ile owe piwa są lepsze, 
smaczniejsze za granicą,  
a na ile uznajemy je za takie ze 
względu na wyjątkową atmosfe-
rę piwiarni, która zawsze dodaje 

trochę smaku. Fakt jest jednak 
faktem. W Warszawie brakuje 
mi takich klimatycznych pubów 
jak ten, w którym miałem okazję 
usiąść w Pradze. Żal też takiego 
ogromnego wyboru piw po przy-
stępnej cenie jak w Niemczech. 
Co poradzić, pozostaje tylko 
czekać na kolejną okazję do wy-
ruszenia w drogę bursztynowym 
szlakiem.
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