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WW II AADOMOŚCI

ünter Verheugen, były euro ko
misarz, w wywiadzie dla serbskie
go „Dnevnika” przybliżył kulisy
ostatnich rozszerzeń Unii. Coraz
głośniej i częściej bowiem słychać
głosy o przedwczesnej akcesji Ru
munii i Bułgarii. Zarzuca się, że
przyjęcie tych państw nastąpiło
zbyt szybko, mimo wiedzy o pato
logiach toczących oba kraje.
Oprócz trawiącej admini strację
korupcji i niespotykanej już w Eu
ropie zależności władz od przestęp
czości zorganizo wanej. W
niewyjaśnionych okolicznościach
giną znaczne środki przekazywane
z budżetu unijnego, wiele przepi

sów prawnych jest niezgodnych z
prawem wspólnotowym. W wyda
nym 12 lutego br materiale nie
miecki polityk przyznał, że dla
państw europejskich decydujący był
stosunek Bukaresztu i Sofii do in
terwencji NATO w wojnie kosow
skiej. Nie będąc człon kami
sojuszu, jednoznacznie popierały
bowiem jego działania. Kluczowe
było opowiedzenie się za wojskami
zachodnimi w 1999 roku. Te geopo
lityczne uwa runkowania, oraz
priorytet Unii w rozwiązaniu kon
fliktu na Bał kanach, musiały się
przerodzić w perspektywy integra
cyjne dla obu krajów Europy Połu

dniowej. Verheugen dodał, że były
podstawą do stosowania dużej ta
ryfy ulgowej przy nego cjacjach
akcesyjnych, co przez wielu jest
dziś przedmiotem krytyki. Docho
dzące ostatnio do władzy skrajne
ugrupowania brytyjskie czy państw
Beneluksu wprost domagają się
wykluczenia Bułgarii i Rumunii z
UE. Choć w praktyce jest to wręcz
niewykonalne, nieprzy chylność w
stosunku do tych krajów narasta i
może rzucić cień na integrację z in
nymi potencjalnymi kandydatami z
południa Europy.

KUL I SY OSTATN ICHAKCES J I

CZAS NA ZMIANY ?
ilka miesięcy – tyle czasu ma

Komisja, aby zanalizować, ocenić i
przewidzieć skuteczność strategii,
którą rząd Polski przekazał na jej
ręce. Dotyczy ona drogi do przyję
cia przez nasz kraj wspólnej waluty.
Dokument zawiera program ograni
czania deficytu budżeowego poni
żej progu 3% PKB w 2012 roku,
jednak przy optymistycznie dyna
micznym wzroście rzędu 4,2 % w
skali dwóch lat. W przypadku wol
niejszego rozwoju założenia mogą
się okazać zbyt zawyżone, a per
spektywa integracji walutowej od
dali się na długi czas. Deficyt
bowiem jest teraz największą bo

lączką sektora finansowego, a jego
ujarzmieniu podporządkowano po
litykę gospodarczą i działania pra
wie wszystkich resortów. Minister
finansów złożył także na ręce Ko
misji list, opisujący dotychczasowe
działania podejmowane przez rząd.
Reakcją była pozytywna opinia i
pochwała zmian wprowadzanych
przez rządzącą koalicję. KE zaape
lowała także o kolejne reformy i
zdecydowane oszczędności. Bruk
sela podała też konkretne propozy
cje, jak choćby przekazywanie
wszystkich dodatkowych, nadzwy
czajnych wpływów do budżetu wła
śnie na obniżenie deficytu, a nie na

przykład na pobudzanie gospodar
ki. Jeśli plany polskiego rządu zo
staną ostatecznie zaaprobowane i
skutecznie zmienią główne wskaź
niki gospodarcze, Komisja może
optować za wejściem naszego kraju
w przedsionek strefy euro w ciągu
najbliższych dwóch, trzech lat. Wy
maga to jednak twardej i ciągłej fi
nansowej, co w perspektywie
zbliżających się wyborów parla
mentarnych i prezydenckich może
okazać się trudne. Dotychczasowe
doświadczenia nie napawają opty
mizmem, gdyż niepopularne refor
my nie idą w parze z dobrym
wynikiem wyborczym.

ROCH ALOŃCZYK
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DOM POLSKI WSCHODNIEJW BRUKSELI

o głównych zadań Do
mu należy reprezentowanie intere
sów regionów przed instytucjami
europejskimi i monitorowanie dzia
łań podejmowanych przez te insty
tucje w sprawach ważnych z
punktu widzenia tych regionów.
Powszechnie wiadomo, że, ze uwa
gi m.in. na czynniki historyczne, in
frastruktura Polski Wschodniej
odstaje od infrastruktury innych re
gionów w Unii. Pierwszym zada
niem wymienianym przez
założycieli Domu będzie zadbanie
o to, ażeby w nowej perspektywie
finansowej 20142020 UE znalazły
się również środki na program dla
pięciu województw Polski Wschod
niej. Ze względu na dotychczasowe
niepowodzenie Strategii Lizboń
skiej, która zakładała zwiększenie
innowacyjności państw członkow
skich i miała się zakończyć w bie
żącym roku, chęć przeznaczenia
środków na modernizację słabszych
regionów zamiast na badania i roz
wój bogatszych terenów może oka
zać się zadaniem trudnym.
Marszałek Jacek Protas podchodzi
do tej sprawy raczej optymistycz
nie:  My uważamy, że to wszystko

można pogodzić i przeznaczyć
środki zarówno na badania i roz
wój, jak i nie zapominać o tych re
gionach, które dzisiaj doganiają
resztę Europy. Przewodniczący Par
lamentu Europejskiego prof. Jerzy
Buzek wydaje się popierać to spoj
rzenie na sprawę, mówiąc o plano
waniu nowego budżetu Unii: 
Chcemy mieć budżet dobry, zrów
noważony, taki, który da również
szansę na silne fundusze struktural
ne, na wsparcie dla regionów kohe
zyjnych, których siłę trzeba
odblokować. Jeśli Unii ma się udać
i strategia 2020 ma przynieść dobry
efekt, to trzeba odblokować poten
cjał w regionach, które są dzisiaj
nieco słabsze, wymagają wsparcia

– to są właściwie wszystkie polskie
regiony – po to, żeby uzyskać efekt
nadzwyczajny po 510 latach. To
się sprawdziło w wielu przypad
kach. Majorka, która dzisiaj jest
najbogatszym regionem Europy, 20
lat temu czy 25 lat temu najbogat
szym regionem nie była. Ale były
ogromne środki finansowe na to,
żeby ją wesprzeć. Dzisiaj wszyscy
mają z tego pożytek w Unii Euro
pejskiej i tak jest z wieloma innymi
regionami, które uzyskały wigor i
wielkie przyspieszenie gospodarcze
dzięki wsparciu Unii. I na to liczy
my. Chcemy, żeby ten budżet miał
również właśnie takie wsparcie dla
tych ciągle jeszcze słabszych regio
nów.

Z okazji otwarcia Domu Polski Wschodniej zaprezentowano nowe logo Podlasia
autorstwa światowej sławy malarza i grafika Leona Tarasewicza.

Współpraca, cooperation, сотр'удничество 
można to słowo wypowiadać w różnych językach, ale za
wsze będzie znaczyło to samo. Zawsze będzie znaczyło
coś, czego nie można zdziałać w pojedynkę – podsumo
wał otwarcie Domu Polski Wschodniej Marszałek Wo
jewództwa WarmińskoMazurskiego Jacek Protas.
Wspólne przedstawicielstwo województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i war
mińskomazurskiego otwarto 22 lutego w samym cen
trum Unii Europejskiej – w Brukseli.

MARZENA SKUBIJ



gazeta społeczności centrum europejskiego uw

marzec/kwiecień 2010

5

Promocja w sercu Europy
Dom Polski Wschodniej w Brukseli
mieści się przy instytucjach euro
pejskich, ale również w mieście,
które jest stolicą Europy. Niewąt
pliwie jest to świetna okazja do
promocji państwa województw,
które są ciągle bardzo mało znane –
podkreślił podczas otwarcia Amba
sador RP Sławomir Czarlewski. 
Myślę, że możemy się nimi po
chwalić w kontekście gospodar
czym, ekonomicznym,
kulturalnym, żeby poprawić wize
runek waszych województw –
przez to całej Polski.
Faktem jest, że budynek, w którym
mieści się Dom Polski Wschodniej,
robi wrażenie. Oddalony jest od
Parlamentu Europejskiego o dwa
przystanki metrem. Ale czy rzeczy
wiście taki Dom może promować?
 Zadbamy o to, żeby Dom Polski
Wschodniej odwiedzali przedstawi
ciele całej 27 państw Unii Europej
skiej – zapewnia Protas. 
Będziemy organizować różnego ro
dzaju spotkania, sympozja. Mamy
piękne pomieszczenia do tego, żeby
to realizować. Do tej pory byliśmy
w pięciu różnych miejscach i żadne
z naszych województw nie dyspo
nowało warunkami do tego, żeby

chociażby zrobić konferencję. War
mia i Mazury urzędowały do tej po
ry na piątym piętrze w kamienicy,
gdzie w ogóle nie można było
dojść...
Rozproszyć koszty
Już na pierwszy rzut oka widać, że
budynek, w którym mieści się Dom
Polski Wschodniej, dopiero co zo
stał zmodernizowany. Koszt remon
tu pewnie był ogromny, natomiast
nie kosztował nas ani złotówki –
odpowiada na wątpliwości Protas. 
Ten budynek jest po kapitalnym re
moncie. Zrobił to właściciel. Nato
miast koszty utrzymania tego biura,
jeżeli połączymy siły pięciu woje
wództw, okaże się, że są o wiele
niższe niż dotychczas, kiedy każdy
z nas utrzymywał swoje biuro. Tu
taj jest to taka wartość dodana –
kiedy się połączy siły to i koszty
można zminimalizować, rozpro
szyć. Poza tym chcę powiedzieć, że
w marcu składamy projekt do Mini
sterstwa Rozwoju Regionalnego –
projekt, dzięki któremu, jestem
przekonany, będziemy mogli z pie
niędzy europejskich, zrealizować
wiele zadań, które sobie postawili
śmy. Już teraz wiadomo, że w ślady
Polski Wschodniej będą chciały

pójść trzy regiony Śląska. Oprócz
reprezentowania interesów Polski
Wschodniej i promocji tego regio
nu, do zadań Domu należy też in
formowanie podmiotów w
regionach o możliwościach apliko
wania po środki w ramach Progra
mów Wspólnotowych oraz
lobbowanie na rzecz projektów zło
żonych w Brukseli przez władze sa
morządowe i instytucje z Polski
Wschodniej. Koordynatorami ak
tywności Domu na forum instytucji
unijnych będą kolejno Marszałko
wie poszczególnych województw.
Pierwszym, do końca 2010 roku,
jest Marszałek Województwa War
mińskoMazurskiego Jacek Protas
– pomysłodawca przedsięwzięcia.
Podczas uroczystego otwarcia Do
mu swoją pomoc deklarował Am
basador RP Sławomir Czarlewski
oraz Poseł do Parlamentu Europej
skiego reprezentujący Warmię i
Mazury oraz Podlasie Krzysztof Li
sek, który w imieniu nie tylko swo
im zapowiedział:  My,
parlamentarzyści z tych pięciu re
gionów, będziemy traktowali ten
dom jako swój.

TEKST I FOTO MARZENA SKUBIJ
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C z a swybo ru
ROCH ALOŃCZYK

drugiej połowie listo
pada ubiegłego roku miłościwie
nam panujący premier ogłosił pro
pozycje zmian w konstytucji, które
mogłyby poprawić skuteczność rzą
dzenia i wykluczyć ewentualne ko
lejne „spory o krzesło” czy „wojny
o samolot” [PISMO !CE nr 4(7)].
Jakby zaleć to miało od przepisów
prawnych, a nie braku profesjonali
zmu polityków... Ogłoszone projek
ty zreformowania ustroju w Polsce
okazały się kontrowersyjne, a reak
cje społeczne mierzone aktywno
ścią w internecie i wynikami
sondaży były raczej niechętne tak
drastycznym zmianom. Ku rozcza
rowaniu zwolenników pomysłu, w
piątek 12 lutego premier Tusk ogło
sił nowy plan, mocno złagodzony,
w istocie nie rozwiązujący porusza
nych wcześniej problemów. Na
konferencji zorganizowanej po raz
kolejny w siedzibie Giełdy szef
Platformy wystąpił z szefem klubu
Grzegorzem Schetyną u boku. Ten
gest miał chyba symbolizować, że
tenże nadal jest najbliższym współ
pracownikiem Tuska. Warto też
zwrócić uwagę, że miejsce spotkań
z mediami nie jest przypadkowe.
GPW ma dowodzić, że według rzą
dzącej koalicji gospodarka jest naj
ważniejszą dziedziną i to jej
podporządkowane są działania in
nych resortów. Bardziej uważnym
obserwatorom nie mógł umknąć
także fakt, iż najbardziej kompe
tentni w kwestiach ekonomicznych
ministrowie Michał Boni i Jacek
Rostowski to obecnie prawa i lewa

ręka premiera. Postrzegani są także
jako najbardziej pracowici, a także
lojalni współpracownicy. Wracając
jednak do propozycji ogłoszonych
12 lutego, nie sposób oprzeć się
wrażeniu, iż mocne zmiany spowo
dował opór sondażowy. Najbardziej
rzucające się w oczy zmiany to
●utrzymanie bezpośredniego i po
wszechnego wyboru prezydenta, a
nie przez Zgromadzenie Narodowe,
●utrzymanie weta prezydenckiego,
odrzucanego bezwzględną większo
ścią głosów, a nie 3/5, inne propo
zycje to ●liczba posłów – 300 i
senatorów – 49, ●zapis o odpowie
dzialności rządu za politykę zagra
niczną, ●zniesienie immunitetu
parlamentarnego z ewentualnymi
wyjątkami. O ile ostanie propozy
cje mają podstawy i faktycznie mo
gą w oczach wielu wydawać się
słuszne, fatalne wrażenie robi wy
cofanie się ze sztandarowych pro
pozycji z listopada ub. r.
Dotychczas rzucane mocno na wy
rost oskarżenia o „politykę sonda
żową”, w świetle powyższych
zmian wyglądają bardziej sensow
nie. Mimo wszystko złagodzenie
tonu w tej, kluczowej wydawałoby
się, kwestii może okazać się po
czątkiem kampanii prezydencko
parlamentarnej. Po ponad dwóch
latach rządzenia nadal myślą prze
wodnią koalicji jest fakt, że zrobio
no niewiele przez weta prezydenta
Kaczyńskiego i opór PSLu. Przy
tym zapewnia się, że po wygranych
wyborach 2011 już pójdzie jak z
górki. Skąd jednak pewność, że w
styczniu 2012 roku Platforma bę

FLESZEMPO OCZACH
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FLESZEMPO OCZACHi prezydenta z partyjnego nadania.
Przecież może okazać się, że w ko
lejnej kadencji nadal PO będzie po
trzebowała koalicji do większości
parlamentarnej, a prezydentem zo
stanie Kaczyński, Olechowski lub
ktoś inny. Skąd pewność, że wybor
cy po raz drugi obdarzą partię Tu
ska zaufaniem, skoro obecna szansa
Nie można licz yć napropoz ycje socjalnena upośledzonej, prawie w yłącznie prawicowej sceniepolit ycznej.
wydaje się przynajmniej częściowo
marnowana. Faktycznie polityka
zagraniczna i gospodarcza mają się
wyśmienicie, jednak wyraźnie ru
chy rządzących cechuje brak odwa
gi, czyżby faktycznie osławiona
„polityka sondażowa”? Zbawienny
dla Platformy Obywatelskiej może
być faktyczny brak wyboru. Jako
wyborca zdecydowanie wolę prio
rytety rządu Tuska od rządu Ka
czyńskiego. Trzeciej drogi nie
widać, a szkoda. Może ważniejsze

byłyby teraz odważne reformy spo
łeczne (zdrowia, emerytalna, podat
kowa, szkolnictwa wyższego),
mające przecież niebagatelny
wpływ na gospodarkę i jej konku
rencyjność. Ale jak tu liczyć na
propozycje stricte socjalne, skoro
rodzima scena polityczna jest upo
śledzona, a jej ewolucja w kierunku
dwupartyjnym opiera się na dwóch
partiach prawicowych. Z tej przy
czyny po raz kolejny Polacy mogą
stanąć przed wyborem „mniejszego
zła”, co zaczyna przybierać kształt
tradycji narodowej, podobnej do
„meczu ostatniej szansy”. Czy nie
powinniśmy jednak, my Polacy, za
miast wrodzonego sceptycyzmu
wykazać się choć częściowym zro
zumieniem? Nasza demokracja jest
młoda. Wiele doświadczenia nasi
politycy nabrali jeszcze za czasów
systemu słusznie minionego. Miast
niezadowolenia, warto chyba przy
łożyć swoją cegiełkę pod budowę
lepszej jakości sfery politycznej.
Czy taką cegiełką będzie konkretny
wybór przy urnie w najbliższych
miesiącach, odpowiedzmy sobie sa
mi.
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2. FORUM EUROPEJSKIE
MICHAŁ KRÓL

stycznia 2010 roku od
była się już druga debata z cyklu
Forum Europejskie. Tym razem te
matem przewodnim dyskusji było
wskazanie co nowy rok przyniesie
Unii Europejskiej, czy pojawią się
nowe wyzwania, nowe problemy,
czy może powrócą stare. Nowy rok
przynosi wiele nowych pytań, o to
jak Unia będzie wyglądała po zmia
nach wprowadzonych w Traktacie
Lizbońskim, jak będzie wyglądała
sytuacja ekonomiczna w krajach
szczególnie dotkniętych przez kry
zys oraz jaki to będzie miało dalszy
wpływ na integrację europejską i
najważniejsze jak UE wykorzysta
nabytą niedawno osobowość praw
ną – jak to wpłynie na geopolitycz
ną pozycję Unii w świecie? Rok
zapowiada się dość ciekawie, choć
by na trwające przygotowania do
przyszłorocznej prezydencji Polski.
Na te i inne niezwykle trudne, acz
kolwiek ważne i ciekawe pytania
starali się odpowiedzieć zaproszeni
eksperci  dr Jan Borkowski (wice
minister spraw zagranicznych w
rządzie Donalda Tuska), prof. Ro

man Kuźniar (doradca ministra
obrony narodowej Bogdana Klicha,
były członek Komisji Praw Czło
wieka ONZ) oraz dr Marek Cichoc
ki (doradca Prezydenta RP i
dyrektor programowy Centrum Eu
ropejskiego Natolin). Eksperci
przybliżyli nam agendę działań,
które zostaną podjęte przez Unię
Europejską w 2010 roku, jak zmie
ni się sytuacja geopolityczna i jaki
będzie miało to wpływ na nasz kon
tynent. Moderatorem dyskusji był
dr Tadeusz Chabiera, wykładowca
Wydziału Prawa i Administracji
UKSW, członek zarządu Fundacji
„Polska w Europie”.
W 2010 roku Unia Europejska bę
dzie musiała zmierzyć się z kilko
ma wyzwaniami, które na pewno w
istotny sposób wpłyną na jej tego
roczne jak i przyszłe działania.
Zmienia się sytuacja geopolityczna
na świecie. Unia zyskuje osobo
wość prawną – istotny element na
drodze dalszego rozwoju, fiasko
szczytu klimatycznego w Kopenha
dze utrudnia dalsze negocjacje do
tyczące ochrony klimatu, kryzys

sieje spustoszenie w gospodarkach,
a państwa Trzeciego Świata, do tej
pory niedostrzegane przez silnych i
bogatych walczą o swój głos na
arenie międzynarodowej. Na świe
cie jest wiele wyzwań jakie mogą
być podjęte przez UE, w celu
umocnienia swojej pozycji jako
aktora globalnego, jednakże aby
było to możliwe najpierw powinna
uporać się z wyzwaniami jakie cze
kają wewnątrz niej samej. Jak za
znaczył minister Borkowski,
tegorocznymi wydarzeniami, które
w istotny sposób mogą wpłynąć na
sytuację wewnątrz Unii są wybory
parlamentarne w kilku państwach
członkowskich. Jeszcze w pierw
szej połowie roku najprawdopodob
niej dojdzie do zmiany rządu w
Wielkiej Brytanii, Parta Pracy bę
dąca u władzy od 2005 roku ustąpi
pola konserwatystom. Pragnący
zmiany po 12letnich rządach labu
rzystów naznaczonych jarzmem
kryzysu gospodarczego, Brytyjczy
cy są skłonni poprzeć w wyborach
eurosceptyczną Partię Konserwa
tywną, której przewodniczący w
przypadku wygranej obiecuje ostrą
walkę o interesy Wielkiej Brytanii
w Unii. Nie bez znaczenia będą
również wybory prezydenckie w
Polsce. Wybory te mogą delikatnie
zmienić drogę, którą obrała Polska
w działaniach na unijnej arenie.
Obecny prezydent, kojarzony z par
tią, które jeszcze nie tak dawno
ostrzegała, że członkowstwo obe
drze nas z suwerenności, być może
nie zostanie wybrany na kolejną ka
dencję. Jeśli zwycięży inny kandy
dat oznaczałoby to zmianę w
relacjach UEPolska. Przegrana
obecnego prezydenta na pewno za
kończyłaby nieefektywny, acz cie
kawy „konflikt o krzesła i fotele”.
Drugim krajem z Grupy Wyszeh
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radzkiej, w którym wybory mogą
odbić się echem w Europie są Wę
gry, gdzie prawica, w szczególności
ta skrajna, głosi antyunijne nacjo
nalistyczne hasła i zdobywa coraz
większe poparcie społeczne, głów
nie dzięki fatalnej sytuacji ekono
micznej.
Sytuacja wewnętrzna oddziałuje w
znacznym stopniu na sytuację ze
wnętrzną Unii Europejskiej. To, kto
wygra wybory parlamentarne czy
prezydenckie w poszczególnych
państwach, będzie miało istotny
wpływ na podejmowanie decyzji w
najbliższym czasie w ramach unij
nej polityki zewnętrznej. Niemniej
jednak wewnętrzne zmiany w Ra
dzie Europejskiej i w innych insty
tucjach o charakterze
międzyrządowym mogą mieć istot
ny wpływ na kształtowanie polityki
zewnętrznej. Kierunek obranych
przemian najczęściej nie jest przy
padkowy, każda prezydencja ma
swoją wizję prowadzenia działań
zewnętrznych. Prezydencja hisz
pańska, w kwestii polityki zagra
nicznej, będzie starała się rozwijać
relacje z krajami Ameryki Łaciń
skiej, natomiast nadchodząca pre
zydencja Polski
najprawdopodobniej skieruje swoje
działania na wschód kształtując nie
łatwe relacje z Rosją jak i całym
blokiem poradzieckim.
Najważniejszym wyzwaniem jakie
czeka Unię Europejską w najbliż
szym czasie jest uporanie się z cią
gnącym się już od dłuższego czasu
kryzysem. Problemy gospodarcze
państw członkowskich są bardzo
poważne, nad niektórymi jak np.
Grecją ciąży widmo bankructwa. W
dobie kryzysu państwa są skłonne
odejść od zasad jakimi kieruje się
rynek unijny na rzecz ratowania
własnych przedsiębiorstw przed

upadkiem. Profesor Roman Kuźniar
uważa, że Unia powinna zadbać o
zachowanie swojej wiarygodności
ekonomicznej, co wydaje się trudne
zważywszy na fakt, iż każdy kraj
członkowski poza Polską doświad
czył spadku PKB i wzrostu deficytu
budżetowego. Spadek wiarygodno
ści dolara przy odpowiedniej poli
tyce ze strony UE pozwoliłby
wspólnej walucie stać się główną
W najbliższym czasie okaże się na ile postanowienia Traktatu Lizbońskiegozmienią UE
walutą w transakcjach międzynaro
dowych, detronizując dolara. Waż
ne jest również zachowanie
wysokiego poziomu konkurencyj
ności. W wyniku zmian ekonomicz
nych najbardziej ucierpiały Stany
Zjednoczone, Unia znacznie mniej,
wzrosło natomiast znaczenie
państw takich jak Brazylia czy In
die, które obecnie walczą o większe
zaangażowanie na arenie między
narodowej poprzez grupę G20.
Ostatnią kwestią poruszoną przez
prelegentów była polityka wobec
Wschodu i zaangażowanie UE w
tej części świata. Zainteresowanie
Europą Wschodnią wzrosło znaczą
co po rozszerzeniu z 2004 r. gdy do
Wspólnoty dołączyła m.in. Polska.
Obecnie to zainteresowanie nie
słabnie z uwagi na zmiany jakie
dzisiaj przechodzi Ukraina. Upadek
władzy wybranej na fali Pomarań
czowej Rewolucji i znaczące popar
cie dla prorosyjskiego kandydata
Wiktora Janukowycza, sugerowały
by odejście z dotychczas obranej
drogi ku europeizacji Ukrainy, jed
nak kandydaci obiecują nie rezy
gnować ze zbliżenia z Unią.
Tegoroczne wybory na Ukrainie bę

dą miały istotny wpływ na przyszły
kształt współpracy z Ukrainą w
bliższej jak i dalszej perspektywie
w szczególności w odniesieniu do
polityki energetycznej. Również w
tym roku, w Madrycie, odbędzie się
szczyt powołanego za prezydencji
czeskiej w 2009 r. programu Part
nerstwa Wschodniego, mający na
celu ustalenie działań w ramach
programu na najbliższy czas.
Nowy rok zapowiada się ciekawe
pod względem wydarzeń, które bę
dą wpływać na kształt Unii Euro
pejskiej. W tym roku
zaobserwujemy dalsze zmagania
Europy z kryzysem, zmiany rządów
czy głów państw w kilku krajach
członkowskich, dowiemy się jaką
drogę obierze Ukraina, co z dal
szym rozszerzeniem oraz jak Trak
tat lizboński wpłynie na
funkcjonowanie Unii. Co stanie się
z Turcją oczekującą już od dziesię
cioleci na włączenie jej do struktur
unijnych. Czy zmęczenie dalszym
rozszerzeniem przeminie i możemy
oczekiwać przyjęcia kolejnych
państw? Niewątpliwie w tym roku
pojawi się dużo nowych pytań o
przyszłość i wyzwania z jakimi UE
będzie musiała sobie poradzić.
Wspólnym problemem dziś jest
brak spójnej polityki energetycznej,
której brak w istotny sposób szko
dzi zacieśnianiu integracji w sytu
acji gdy jedne państwa są
uzależnione od dostaw z Rosji a in
ne nie. Czy w dobie kryzysu, gdy
państwa członkowskie zwracają
większą uwagę na własny interes
uda się wznieść ponad ten własny
interes dla wspólnego dobra? Na to
pytanie odpowiedzi nie poznamy
prawdopodobnie jeszcze przez dłu
gie lata.
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3 . FORUM EUROPE J SK I E
nieco innej, ciekaw

szej scenerii, odbyło się 3. Forum
Europejskie – inicjatywa studentów
Centrum Europejskiego UW. Ro
snące zainteresowanie i coraz więk
sza liczba słuchaczy skłoniła do
przeprowadzki, choć jak zawsze w
Muzeum Powstania Warszawskie
go. 23 lutego organizatorzy zaprosi
li do Hali B, dla
niewtajemniczonych – to ta sala z
ogromną rekonstrukcją brytyjskie
go Liberatora w skali 1:1. Rzeczy
wiście i tym razem publika
dopisała. Jak przekonuje zespół Fo
rum ostatniej debacie przysłuchi
wało się ponad 180 osób.

Tematem spotkania był kra
jobraz po Strategii Lizbońskiej –
planie dla Europy, przyjętym przez
Radę w 2000, który zakładał zyska
nie w perspektywie dziesięciu lat
wiodącej roli w sferze innowacyj
ności i rozwoju gospodarczego na

świecie. Mimo dość jednoznacznie
negatywnej oceny efektów planu,
dyskusja ukazała skrajnie różne
spojrzenia na zagadnienie. Wedle

słów Andrzeja Sadowskiego w
ostatecznym rozrachunku Strategia
Lizbońska okazała się „miarą zaco
fania Unii Europejskiej”. Ekonomi
sta uważa, że stopień
zbiurokratyzowania instytucjonal
nego Wspólnoty przekreśla szanse
w wyścigu technologicznym. Rów
nie paraliżujące dla rozwoju są nie
rozsądne, pozbawione perspektyw
rządy w czołowych państwach kon
tynentu. Europa z biegiem lat ogra
nicza się do walorów turystycznych
i kulinarnych, oddając pole agre
sywnym gospodarkom państw
BRICu i kolejnym. Nie bez
Strategia Lizbońska okazała się miarą zacofaniaUnii Europejskiej
znaczenia, także symbolicznego,
jest według Sadowskiego wybór
nowych „twarzy” UE – nijakich i

bezpłciowych.
Nieco mniej krytyczny

punkt widzenia przedstawił prof.
Kleiber, zwracając uwagę na rzecz

fundamentalną – czy aby cele za
warte w Strategii są odzwierciedle
niem aspiracji społeczeństwa
europejskiego. Jego zdaniem wręcz
odwrotnie, mieszkańcy Starego
Kontynentu cechują się swoistym
„rozleniwieniem”, wyżej cenią so
bie dostatnie życie na emeryturze
od ekspansywnej polityki proro
zwojowej, która cechuje potęgi
azjatyckie. Na tę różnicę prof. Kle
iber zwracał uwagę także szerzej,
akcentując zasadniczo inny krąg
kulturowy i tło historyczne na przy
kładzie Japonii. Do Kraju Kwitną
cej Wiśni odniósł się także Andrzej
Sadowski, chcąc udowodnić niepo
wodzenie planowanej gospodarki
MITI (Ministerstwa Międzynarodo
wego Handlu i Przemysłu Japonii),
powołując się na późniejszy sukces
ekonomiczny kraju.

Zupełnie optymistycznie na
problem patrzy prof. Marek Góra.

Nie zapominając o
fiasku postanowień
Strategii, ważniejsze
wydaje się być we
dług Niego wyznacze
nie istotnych ram na
najbliższe lata UE.
Będąc „projektem w
trakcie realizacji”
Wspólnota ma wpisa
ny przymus ciągłej
walki o pozycję na
świecie. Wyznaczone
w dokumencie inten
cje nakreślono, bar
dzo słusznie, na
wyrost. Istotą proble
mu, jaki stanął na dro
dze rozwoju naszego

kontynentu, jest fakt budowania
obecnego dobrobytu na demografii,
która na ani teraz, ani w przyszłości
rozpieszczać nie będzie. Do tego
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aspektu odniósł się także Andrzej
Sadowski, przywołując przykład
wielodzietnej rodziny imigrantów
w Wielkiej Brytanii, która z zasił
ków uzyskuje wyższe przychody,
niż podobna rodzina angielska, w
której pełnoletni pracują zarobko
wo. Jak to zgrabnie skonkludował
przedstawiciel Centrum im. Adama
Smitha: „Model socjalistyczny za
bija gospodarkę”.

Dalej, choć już w o wiele
mniej radykalnym tonie, goście Fo
rum zgodnie przyznali, że słabością
UE jest niejasne i mało skuteczne
zarządzanie. I ten obszar powinien
w pierwszej kolejności ulec zasad
niczym zmianom, choć nie łatwo
nakreślić dobrą receptę na tę choro
bę.Warto natomiast położyć
Chorobą toczącą współczesną Europę jest lenistwo. Student niemieckizastanawia się nad swojąperspektywą emerytalną.
zdecydowany nacisk na wzbudze
nie kreatywności, skłonić do działa
nia „leniwych Europejczyków”.
Dokonać się musi zmiana jakościo
wa, niewielką rolę mogą w niej
odegrać inicjatywy typu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na koniec moderator spo
tkania prof. Dariusz Milczarek po
stawił odważne pytanie co zatem
należy zrobić w świetle niechlubnej
Strategii Lizbońskiej. Paneliści
uznali, że warto kontynuować tę
inicjatywę, prof. Kleiber zdecydo
wał się nawet nakreślić trzy „mega
cele”, którymi UE powinna się
kierować przez najbliższe lata. Są
to: walka z brakiem kreatywności i
innowacyjności w Europie, starania
na rzecz jeszcze większej spójności

i tożsamości społecznej, i wreszcie
ostatni ambitny cel, jakim jest zie
lona gospodarka.

Taką puentą zakończyło się
trzecie już Forum Europejskie, cie
szące się coraz większym zaintere
sowaniem nie tylko studentów. Z
konkluzjami spotkania można było
się także zapoznać na stronie Gaze
ta.pl.

We wtorek 30 marca br or
ganizatorzy zapraszają na kolejne,
czwarte już Forum Europejskie.

Spotkanie pod tytułem "Polska dro
ga do euro. Czego możemy się na
uczyć od Słowacji?" wzbogacą
znamienici goście z Polski i zagra
nicy. Konferencja zmieni nieco for
mę, ma zostać podzielona na panele
z przerwami na kawę i dyskusje ku
luarowe. Imponująco wzrasta też
liczba poważnych partnerów wspie
rających projekt. Redakcja PISMA
!CE gorąco zaprasza wszystkich
studentów w to czwartkowe
popołudnie w godzinach 1216!

Najkrótsza recenzja Forum Europejskiego – gratulacje i
dalej tak trzymać!

Na samym wstępie muszę przyznać, że kiedy dotarła do
mnie, jako dyrektora naszego Centrum, pierwsza informacja na te-
mat nowej inicjatywy studentów powołania specjalnego forum dys-
kusyjnego poświęconego zagadnieniom integracji europejskiej,
byłem nieco sceptyczny. Nie dlatego, abym nie wierzył w sens takie-
go przedsięwzięcia czy w dobre chęci organizatorów, lecz po prostu
zdawałem sobie sprawę – opierając się na własnych, czasami smut-
nych doświadczeniach – jak trudno jest przeprowadzać pod wzglę-
dem czysto administracyjnym ambitne przedsięwzięcia
merytoryczne.

Okazało się jednak, że moje obawy były przedwczesne i
nieuzasadnione: przeprowadzone dotychczas trzy spotkania pokaza-
ły, że zarówno sam „program” Forum, jak również jego „wykona-
nie” (by użyć terminologii sportowej) zasługują na pełne uznanie.
Nagłaśniane medialnie dyskusje z udziałem ciekawych i wybitnych
specjalistów prowadzone w prestiżowej instytucji przynoszą, o
czym jestem przekonany, pożytek merytoryczny ich uczestnikom,
w tym zwłaszcza grupie najważniejszych odbiorców, jakimi są stu-
denci i młodzież szkolna. Przedsięwzięcia w ramach Forum stano-
wią ponadto znakomitą szkołę dla organizatorów w zakresie
rozwijania inicjatywy oraz kreatywności w myśleniu i działaniu.
Last but not least, przynoszą wreszcie chwałę Centrum Europejskie-
mu.

Deklarując poparcie dla tego znakomitego pomysłu, życzę
powodzenia: gratulacje i dalej tak trzymać!

Prof. Dariusz Milczarek
Dyrektor Centrum Europejskiego UW
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REFLEKSJE O UNII

Carbon Capture and Storage nazy
wane inaczej sekwestracją CO2 jest
to technologia opracowana w celu
oddzielania i wyłapywania dwu
tlenku węgla ze spalin wytwarza
nych przez elektrownie
konwencjonalne. Głównym celem
jest ograniczenie emisji szkodli
wych substancji do atmosfery. Z
powodu niewielkich możliwości
ponownego wykorzystania CO2
ważnym elementem wchodzącym
w skład CCS jest magazynowanie
„wyłapanego” gazu. Pierwszym
krokiem potrzebnym do szybkiego
rozwoju tej technologii jest trans
pozycja przepisów dyrektywy
2009/31/WE do czerwca 2011 r.
Rozpoznanie możliwości składo
wania CO2, do tego celu wykorzy
stywane będą podziemne
„zbiorniki” w solankowych war
stwach wodonośnych, których w

EUROPEJSKIEJ

becnie podejmuje się
wiele działań mających na celu
ograniczenie emisji dwutlenku wę
gla jak i innych szkodliwych sub
stancji do atmosfery. W obawie
przed globalnym ociepleniem, abs
trahując czy ono faktycznie jest i w
jakim stopniu działalność człowie
ka przyczynia się do tego zjawiska,
naukowcy szukają lepszych, wydaj
niejszych i czystszych technologii
wytwarzania energii. Od kilkudzie
sięciu lat w Europie Zachodniej do
minują wydajne i czyste
elektrownie jądrowe wypierając
tradycyjne elektrownie oparte na
węglu. Jednakże ujarzmiony atom,
podobnie jak spalony węgiel, pozo
stawia odpady. Zużyte paliwo nu
klearne nadal podlega rozpadowi
promieniotwórczemu zagrażając
środowisku, dlatego też można je
składować tylko w najgłębszych
szybach górniczych nieczynnych
już kopalni, co oczywiście jest dość
drogie. W Polsce dodatkowo do
chodzi kwestia mentalności post
czarnobylskiej – obawy przed
ponowną poważną awarią i zagro
żeniem dla społeczeństwa. Są to
dwa, oczywiście poza finansowa
niem, największe problemy hamu
jące budowę polskiej elektrowni
atomowej. Jeśli nie atom to co?

Drugą możliwością są odnawialne
źródła energii, promowane przez
Niemców, którzy to zamykają ko
lejne elektrownie jądrowe. Czysta i
tania energia pochodząca z czy
stych, właściwie nieskończonych
źródeł to marzenie każdego rządu
w każdym kraju. Marzenie niestety
bardzo drogie. Elektrownia sło
neczna dorównująca mocą średniej
mocy elektrownie jądrowej byłaby
wielokrotnie droższa w budowie co
czyni tę inwestycję mało opłacalną.
Koszty budowy i technologii są
dziś główną przeszkodą w rozwoju
odnawialnych źródeł energii. Jakie
wobec tego mamy wyjście? Najlep
szym wyjściem, przynajmniej dla
Polski jest, o dziwo, węgiel. Nowo
czesne niskoemisyjne technologie
węglowe, mimo iż mniej efektywne
i produkujące więcej spalin niż
elektrownie jądrowe, są o wiele
tańsze i wydajniejsze niż najlepsze
obecnie dostępne technologie źró
deł odnawialnych. Głównym celem
nowoczesnych źródeł energii jest
emisja szkodliwych substancji do
atmosfery. Pojawia się pytanie jaki
w takim razie jest sens inwestowa
nia w węgiel. Otóż jest. Pod warun
kiem, że inwestujemy w
nowoczesne rozwiązania niskoemi
syjne i m.in. technologię CCS.
Dzięki temu, że Polska „węglem
stoi”, głównym składnikiem mixu
energetycznego jest węgiel, nadaje

się idealnie na poligon testowy dla
najnowszych technologii sekwe
stracji dwutlenku węgla. Dobrze
przetestowana i wdrożona techno
logia oraz zdobyte doświadczenie
pozwoliłyby, aby CCS stał się sym
bolem polskiej energetyki cieplnej
jak i produktem eksportowanym do
innych krajów na węglu stojących.
W świetle kosztówz wiązanych z OZE, najlepsz ym w yjściem dlaPolski jest węgiel.

KAMIL STĘPKOWSKI

„CCS ma szansę , żeby staćs ię po l ską Nok ią ”
MICHAŁKRÓL
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Polsce nie brakuje oraz wspoma
ganie istniejących już projektów
pilotażowych. Dzięki zastosowa
niu tych instalacji możliwa jest
redukcja emisji szkodliwych
substancji do atmosfery aż o 80
90%, jest to ogromny poziom re
dukcji spalin antropogenicznych,
co w kontekście wymogu obni
żania emisji jest ważnym kro
kiem naprzód. Oczywiście CCS
nie zlikwiduje emisji CO2 cał
kowicie. Emisja nadal będzie
miała miejsce, lecz tym razem
zamiast do atmosfery trafi do
podziemnych zbiorników. Wtła
czanie dwutlenku węgla do zie
mi niesie ze sobą również pewne
niebezpieczeństwa związane z
możliwością zaistnienia wycieku
z tychże podziemnych zbiorni
ków. Jednakże aby ta technolo
gią mogła w ogóle zaistnieć
najpierw polski rząd musiałby
odpowiednio dostosować usta
wodawstwo krajowe do wymo
gów unijnych. Dostosowanie
jest
Ze względu na niewspółmiernie dużyudział węgla w źródłach w y twarzaniaenergii w Polsce,technologie "cz ystegowęgla" muszą byćswoist ym etapemprzejściow ym w drodze do OZE.
konieczne choćby ze względu na
brak przepisów dotyczących trans
portu dwutlenku węgla. Najważ
niejszy krok w celu realizacji
projektów CCS został już podjęty
w ramach dokumentu „Polityka
Energetyczna Polski do 2030 roku”,

gdzie CCS został wymieniony jako
istotny element rozbudowy i mo
dernizacji sektora energetycznego.
Rząd wyraża bardzo pozytywne
opinie o tej technologii i jest zainte
resowany jej implementacją w kra
ju.
W przeciwieństwie do innych istot
nych technologii i inicjatyw mogą
cych stać się symbolami polskiej
myśli technicznej, które rząd nie
zwykle ciepło wspierał słowami, w
dziedzinie implementacji CCS w
kraju już poczyniono pewne postę
py. W Europie jak i na świecie pro
jekty przechwytywania i
magazynowania CO2 są jeszcze w
fazie testów. Nie inaczej jest w Pol
sce. Tym co nas wyróżnia na tle in
nych krajów jest to, że mamy wiele
miejsc, w których instalacja CCS
może zostać zamontowania, jak i
sporo potencjalnych składowisk
przeznaczonych na dwutlenek wę
gla. Dodatkowo mamy już dwie
rozwinięte i działające instalacje 
w największej i najnowocześniej
szej elektrowni cieplnej spalającej
węgiel brunatny na świecie w Beł
chatowie i Kędzierzynie – są to
tzw. projekty demonstracyjne. Pod
jęto również poważne kroki ku
umieszczeniu tych projektów na li

ście projektów flagowych Unii Eu
ropejskiej, co jest równoznaczne z
przyznaniem niezbędnych środków
na ich realizację. Ponadto Minister
stwo Gospodarki obiecuje włącze
nie technologii CCS oraz
efektywności energetycznej do listy
priorytetów polskiej prezydencji w
UE w 2011 roku.
Niestety dla rządu polskiego oraz
dla budżetu państwa Polska nie bę
dzie mogła bez końca korzystać z
technologii węglowych. Bynaj
mniej nie jest to kwestia posiada
nych zasobów węgla – tych mamy
pod dostatkiem. Prędzej czy póź
niej będziemy musieli zrezygnować
z opalanych węglem elektrowni z
powodu surowych norm dotyczą
cych stopniowego zmniejszania
emisji dwutlenku węgla zawartych
m.in. w dyrektywie 2009/31/WE
zakładającej przynajmniej 20% re
dukcji do 2030r.; jeśli Polska chce
nadążyć za terminarzem musi inwe
stować w składowanie i magazyno
wanie CO2, dodatkowo wraz z
rozwojem technologii źródeł alter
natywnych staną się one coraz tań
sze i wydajniejsze – inwestowanie
w węgiel przestanie być opłacalne.
Ktoś może zapytać, po co robić
krok wstecz, nie lepiej od razu
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EUROSCEPTYCYZM

nne argumenty niekiedy
wysuwane przez eurosceptyków to
postrzeganie Unii Europejskiej jako
organizacji niedemokratycznej i
zbyt zbiurokratyzowanej. Euro
sceptycy inaczej postrzegają wizję
jednoczącej się Europy. Nie są oni
za tym aby państwa europejskie nie

integrowały się między sobą, wręcz
przeciwnie, są za wzajemną koope
racją i braterstwem. Wyrażają oni
jednak pogląd odmienny od federa
listów, upatrując integrację europej
ską na zasadach konfederalizmu.
Najbardziej wymownym tego przy
kładem była przedstawiona przez
Charlesa de Gaulle'a na przełomie
lat 50 i 60 XX wieku koncepcja Eu

ropy Ojczyzn, do której chciałbym
teraz przejść.

Gdy w 1958 roku de Gaul
le wrócił do władzy we Francji,
wyraził szczerą chęć przyczynienia
się do rozwoju współpracy euro
pejskiej. W sposób zdecydowany
odrzucił jednak koncepcje po
nadnarodowe, preferując integrację
,,Europy państw’’, znanej

inwestować w energię jądrową czy
OZE? Owszem tak byłoby najwy
godniej. Spoglądając jednak na
nasz mix energetyczny gdzie blisko
¾ energii pochodzi ze spalania wę
gla to, przy obecnej sprawności i
koszcie OZE, aby wytwarzać elek
tryczność wyłącznie z czystych źró
deł rząd musiałby wydać
niewspółmiernie dużo środków w
stosunku do osiągniętego celu.
CCS jest technologią przejściową,
jako taka zostało pomyślane, dając
możliwość znaczącego obniżenia
emisji CO2 krajom, których po pro
stu nie stać na konwersję systemu
energetycznego. Dzięki instalacjom
CCS Polska nie tylko spełni cel ja
kim jest redukcja emisji, ale dodat
kowo pozwoli częściowo załatać
dziurę budżetową dzięki europej
skiemu systemowi handlu emisjami
ETS. Dyrektywa CCS mówi, że
szkodliwe substancje, które zostały
wtłoczone pod ziemię w ramach in
stalacji sekwestrowania CO2 będą
traktowane jako niewyemitowane,
pozwoli to na sprzedaż drogich

praw do emisji innym krajom. Do
datkowo zaoszczędzone na przed
wczesnym inwestowaniu w źródła
alternatywne pieniądze będzie moż
na wykorzystać w przyszłości, gdy
dopracowana i wydajniejsza tech
nologia OZE stanie się tańsza.
Technologia CCS niesie ze sobą
duży potencjał, który odpowiednio
wykorzystany mógłby przynieść
Polsce jak i innym krajom, których
energetyka wciąż głównie opiera
się na węglu, wiele wymiernych
korzyści. W najbliższych dziesię
cioleciach będziemy świadkami
nieuniknionej transformacji gospo
darki w kierunku niskoemisyjnym.
Dzięki temu procesowi zyskamy
nie tylko czystsze środowisko, ale i
bardzo ważne doświadczenie w
dziedzinie czystego węgla. Specja
lizacja w tej technologii pozwoliła
by w przyszłości pomagać innym
krajom w ich transformacji, co
oczywiście odbywałoby się z ko
rzyścią dla obu stron. CCS mógłby
być dla Polski tym czym jest tech
nologia jądrowa dla Francji. Jed

nakże aby to było możliwe potrzeb
ne jest skoordynowane działanie ze
strony rządu a przede wszystkim je
go poparcie. Dokładnie o tym sa
mym mówią słowa Henryka Jacka
Jezierskiego, głównego geologa
kraju, iż dzięki odpowiedniemu za
angażowaniu, głównie finansowe
mu, w rozwój tej technologii „CCS
ma szansę, żeby stać się polską No
kią” – naszym produktem eksporto
wym. Polska ma realną szanse
zostania liderem w światowej trans
formacji gospodarczej co skutko
wałoby nie tylko korzyściami
natury finansowej, ale również i
podniesieniem prestiżu kraju. Nie
mniej jednak czy rząd stać na taki
wydatek? Czy stać ich na niewielki
wydatek teraz, którego skutkiem
mogą być ogromne oszczędności
jak i korzyści finansowe w przy
szłości? Patrząc na działania nasze
go rządu na polu nowych
technologii odpowiedź na to pyta
nie nie jest niestety tak oczywiste
jak mogłoby się wydawać.

Eurosceptycyzm jest ogólnym terminem używanym do opisywania
krytyki Unii Europejskiej i sprzeciwu wobec procesu integracji europej
skiej. Tradycyjnie głównym źródłem eurosceptycyzmu jest pogląd, iż inte
gracja ta osłabia państwa narodowe.

KAMIL STĘPKOWSKI
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powszechnie właśnie jako ,,Europy
Ojczyzn’’. Zakłada ona tworzenie
integracji na podstawie związku su
werennych państw zachowujących
swoje podstawowe kompetencje i
realizujących współpracę między
rządową. Instytucje ponadpaństwo
we miałyby tylko tyle uprawnień,
ile nadawałyby im niezawisłe rzą
dy. Jest to najbardziej ostrożna kon
cepcja jednoczenia się państw
europejskich, gdyż zakłada zamro
żenie procesów integracyjnych na
bardzo wczesnym etapie, w porów
naniu z federalistycznym modelem.
Według de Gaulle'a, istniejące
Wspólnoty Europejskie powinny
być przykryte czapką międzynaro
dowej organizacji politycznej, któ
rej prym wiodłaby Francja. Jego
wizja polityki europejskiej zakłada
ła eksponowanie zasadniczej roli
państw narodowych, podkreślanie
wspólnej tożsamości narodów euro
pejskich i dążenie do rozwoju sze
rokiej współpracy ,,od Atlantyku do
Uralu”. W zamyśle de Gaulle'a, sil
na ,,Europa europejska’’ miała być
zdolna do rywalizacji ze Stanami
Zjednoczonymi. Był konsekwentny
w opowiadaniu się przeciwko
strukturom integracyjnym Wspól
not. Już na początku lat 50 zwalczał
Europejską Wspólnotę Obronną za
jej poza zarządowy charakter a am
bicje Komisji Europejskiej Wspól
noty Gospodarczej do rozwijania
działań ponadnarodowych skutecz
nie blokował. Jego koncepcja wy
warła duży wpływ na jednoczącą
się Europę i doprowadziła do spo
rów ze zwolennikami federacji. Wi
zja de Gaulle'a integracji narodów
europejskich miała nie zniknąć
wraz z jego odejście ze sceny poli
tycznej w 1969 roku.

Jeżeli więc eurosceptycy
inaczej upatrują wizję zjednoczonej
Europy, to co w takim razie według

nich źle dzieje się z Unią? Na po
czątku trzeba zaznaczyć, że pogląd
ten jest nie tylko domeną prawicy,
jak się powszechnie uważa. Tak na
prawdę od konserwatystów aż do

komunistów można znaleźć krytykę
Unii Europejskiej i nie jest prawdą,
że zawsze są to głosy ekstremistów.
Trudno jest znaleźć główny punkt
łączący wszystkie te podmioty i je
den główny zarzut stawiany UE, ja
ko że każda z tych grup dąży do
innych celów. Najczęstsze zarzuty
jakie padają to zagrożenie suweren
ności państw członkowskich, zbyt
wysokie podatki, z jednej strony
narastający socjalizm a z drugiej
zbytni liberalizm, nadmierna biuro
kracja, nadregulacja, krytyka nie
których instytucji unijnych,
sprzeciw wobec dalszego rozsze
rzania Unii, sprzeciw wobec nie

których wspólnych polityk (np.
rolnej) oraz wobec dążenia do
uwspólnotowienia kolejnych które
powinny być w gestii tylko państw
członkowskich. W skrajnych przy
padkach eurosceptycy negują sam
sens istnienia Unii i postulują jej

rozwiązanie. Trudno nie zgodzić się
z tezą, że poza wspólnym odrzuce
niem UE albo wezwaniem do budo
wania nowej Europy ugrupowania
te nie są zdolne zbudować spójnego
ruchu i wypracować pozytywnych
propozycji. Najlepszym tego przy
kładem są losy kolejnych powstają
cych i znikających frakcji
eurosceptyków w Parlamencie Eu
ropejskim.

W zbliżających się wybo
rach parlamentarnych w kilku pań
stwach europejskich partie
eurosceptyczne będą próbowały
zdobyć znaczne poparcie. Na Wę
grzech, skrajnie prawicowy Ruch
na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik)
prawdopodobnie zapewni sobie
miejsce w parlamencie podczas
kwietniowych wyborów. W Holan
dii wybory mają się odbyć w
czerwcu. Z sondaży wynika, że an
tyimigracyjna Partia na rzecz Wol
ności Geerta Wildersa może w nich
zdobyć 26 ze 150 mandatów i stać
się największą siłą polityczną w
Holandii. Także w Wielkiej Bryta
nii w czerwcowych wyborach do
Izby Gmin rasistowska Brytyjska
Partia Narodowa będzie próbowała
powiększyć swoją reprezentację.
Nie można więc powiedzieć, że eu
rosceptycy są obecnie w odwrocie.

Jednakże trzeba przyznać,
że dzisiaj bardzo brakuje im wybit
nych postaci takiego formatu jak
wspomniany wyżej Charles de
Gaulle czy Margaret Thatcher. Ich
wizje przyszłej Europy nadal są ak
tualne wśród europejskich społe
czeństw, jednakże w mediach
często są ograniczane tylko do po
staci uważanych powszechnie za
kontrowersyjne. Nie ułatwia to na
kreślenia ich jasnego obrazu.

KAMIL STĘPKOWSKI
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EUROPEJSKI BOOM NALACROSSE
Pochodzi z Iławy (woj. warmińskomazurskie), uczył się

w Gdyni, a od ponad dwóch lat mieszka w Holandii. Studiuje,
pracuje i uprawia sport. Adrian Marcinkowski, od października
2009 roku reprezentant Polski w lacrosse. Marzena Skubij roz
mawia z Adrianem o dyscyplinie sportowej, w której zawodnicy
klękają, aby oddać cześć kontuzjowanemu.

PISMO !CE: Czym zajmujesz się
w Holandii i co studiujesz?
ADRIAN MARCINKOWSKI:
Do Holandii przyjechałem bezpo
średnio po zdaniu matury i dostaniu
się na Uniwersytet Erazma w Rot
terdamie. Po zakończeniu pierwsze
go roku na wydziale International
Business Administration (między
narodowy biznes i administracja)
postanowiłem poszerzyć swoje ho
ryzonty i przyszłe możliwości ka
riery o studia prawnicze – jestem
więc także studentem International
& European Law (prawo międzyna
rodowe i europejskie) na Uniwersy

tecie Haskim. Studia próbuję (jak
na razie udanie) łączyć ze sportem i
pracą.
Wiem, że interesujesz się spor
tem, zyskującym ostatnio na Za
chodzie popularność. Czy kiedy
jeszcze mieszkałeś w Polsce, sły
szałeś o lacrossie?
 Gdy wyjeżdżałem z kraju, lacros
se w Polsce jeszcze nie istniał. Pio
nierskie kluby powstały dopiero na
początku 2008 roku. Pierwszy kon
takt z tą dyscypliną sportu miałem
w Holandii.
W jakich okolicznościach zainte
resowałeś się lacrossem?

 Pierwszy raz o lacrossie usłysza
łem na obozie integracyjnym moje
go rocznika. Wśród freshmenów
(studentów pierwszego roku) krą
żyły pogłoski, że jest to sport bru
talny i wyczerpujący, ale niezwykle
widowiskowy, przy tym integrujący
i budujący ducha drużyny. Zacieka
wiło mnie to na tyle, że przegląda
jąc internet znalazłem o nim wiele
interesujących informacji, a po nie
całych 30 dniach studiowania zgło
siłem się na pierwszy trening
drużyny uniwersyteckiej.
W jakiej drużynie grasz w Holan
dii?
 Jako student rotterdamskiej uczel
ni należę do lokalnej drużyny: Rot
terdam Jaguars
(http://rotterdamlacrosse.nl). Mimo,
iż jest to młoda drużyna (założona
w 2005 roku), jest jednym z wiodą
cych klubów w holenderskiej lidze.
Mieliście do tej pory jakieś sukce
sy?
 W 2008 roku zdobyliśmy tytuł
mistrza Holandii, w ubiegłym sezo
nie ustąpiliśmy miejsca jedynie
drużynie z Amsterdamu. Talent mo
ich klubowych kolegów docenił
także selekcjoner kadry narodowej
powołując aż siedmiu zawodników
na Mistrzostwa Europy 2008, gdzie
drużyna Oranje wywalczyła srebr
ny medal.
Ok, sam mówisz, że lacrosse nie
jest w Polsce znany. Mógłbyś po
krótce wyjaśnić, jakie są główne
zasady tej gry?
 Piłka jest okrągła, a bramki są
dwie ;) Zasady lacrosse'a są zbliżo
ne do tych obowiązujących w hoke
ju (de facto hokej powstał na bazie
lacrosse’a). Na boisku znajduje się
jednocześnie 10 zawodników:

EUROPA PO STUDENCKU
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bramkarz oraz po trzech obrońców,
pomocników i atakujących. Celem
drużyny atakującej jest umieszcze
nie małej, kauczukowej piłki w
bramce przeciwnika za pomocą
specjalnego kija zakończonego siat
ką. I byłoby to łatwym zadaniem,
gdyby nie fakt, że lacrosse jest
sportem typu full contact. Obrońcy
mają prawo wykorzystać własne
ciało i kije do wytrącenia piłki
przeciwnikowi lub do powalenia go
na ziemię. I ten właśnie element
przyciąga do lacrosse’a coraz wię
cej fanów.
Z tego co wiem, lacrosse wywodzi
się z indiańskich zwyczajów. Czy
ten rodowód jest w grze istotny?
 Indianie trenowali lacrosse w celu
przygotowania kondycyjnego do
zbliżających się bitew, a nawet był
on wykorzystywany do rozwiązy
wania sporów pomiędzy sąsiadują
cymi wioskami. Przez
„sąsiadujące” mam na myśli odda
lone od siebie o kilkanaście kilome
trów punkty, które były
odpowiednikiem naszych dzisiej
szych bramek. Umieszczenie piłki
w palenisku przeciwnika kończyło
bój i rozstrzygało o zwycięskim
plemieniu. Takie mecze trwały po
kilkanaściekilkadziesiąt godzin.
Dzisiaj wymiar lacrosse’a jest czy
sto sportowy, aczkolwiek podczas
meczu często dajemy się ponieść
duchowi walki i chęci zwycięstwa.
Warto zaznaczyć, że lacrosse jest
jedyną dyscypliną sportową, w któ
rej Indianie otrzymali pozwolenie
na wystawienie swojej drużyny na
rodowej. I trzeba przyznać, że są w
tym dobrzy.
Powiedziałeś: „piłka jest jedna a
bramki są dwie”, a jakie są głów
ne różnice między lacrossem a in
nymi sportami grupowymi?

 Powierzchownie lacrosse może
wydawać się pozbawionym zasad
bieganiem za piłką. Jednak pomimo
swojej brutalności, posiada ścisły
kodeks honorowy – często niewy
muszony regułami gry, jednak prze
strzegany na całym świecie. Na
boisku nie jest trudno o kontuzję.
Ale w momencie, gdy zawodnik nie
jest w stanie kontynuować gry, jest
ona natychmiast przerywana, a
wszyscy grający klękają oddając w

ten sposób wyraz szacunku dla po
święcenia tej osoby oraz ułatwiając
pracę medykowi. Innym – już ofi
cjalnym przepisem – jest katego
ryczny zakaz przeklinania w
obrębie boiska. Sędzia za niespor
towe zachowanie ma prawo odesłać
zawodnika na ławkę kar lub defini
tywnie usunąć go z boiska, a nawet
ukarać drużynę, której kibice za
chowują się nieprzyzwoicie. Te
drobne różnice w stosunku do, cho
ciażby, piłki nożnej oddają niesa
mowity charakter panujący podczas
rozgrywek oraz zdecydowanie
uprzyjemniają oglądanie takiego
widowiska.
Jak doszło do tego, że zostałeś po
wołany do reprezentacji Polski?
Kiedy to miało miejsce i ile osób
zostało powołanych?
 Do utworzenia polskiej reprezen
tacji w znacznej mierze przyczyniła
się Europejska Federacja Lacrosse
(ELF). Skontaktowała nas z Chri
stianem Zwickertem, Amerykani
nem polskiego pochodzenia, który

trenuje drużynę uniwersytecką za
oceanem. Zdecydował się popro
wadzić nasz zespół oraz ugrunto
wać pozycję lacrosse'a w Polsce.
Eliminacje do reprezentacji odbyły
się w zeszłym roku: pierwsze wio
sną w Stanach dla Polaków grają
cych na zachodniej półkuli, drugie
jesienią w Warszawie dla graczy z
europejskich lig. Z ponad stu kan
dydatów trenerzy wybrali 27 osób,
które będą reprezentowały barwy
białoczerwone na zbliżających się
Mistrzostwach Świata 2010 w
Manchesterze. Wszystkie mecze
będą relacjonowane na żywo po
przez stronę internetową mi
strzostw.
Czy lacrosse naprawdę staje się
popularnym sportem i co o tym
świadczy? Ilość kibiców a może
ilość nowych reprezentacji?
 Komentatorzy twierdzą, że lacros
se jest obecnie najdynamiczniej
rozwijającą się dyscypliną sporto
wą na świecie, przeżywająca swój
największy boom w Europie. Sza
cuje się, że przez ostatnie cztery la
ta liczba grających zawodników
podwoiła się. Większe zaintereso
wanie sportem wiąże się oczywi
ście ze zwiększoną liczbą nacji
przystępującą do pucharu: w 2006
roku współzawodniczyło ze sobą
21 krajów, w 2010 będzie ich 30
(jest to wzrost o 150%). Swoją
przygodę z tym sportem zaczynają
studenci ze wschodniej Europy,
gdzie nikt o nim wcześniej nie sły
szał, w takich krajach jak Polska,
Rosja, Bułgaria czy Turcja. W sa
mej Holandii – którą pod względem
lacrosse'a najlepiej znam – liczba
zespołów wzrosła z siedmiu w
2008 do osiemnastu w rozpoczyna
jącym się sezonie, doprowadzając
do utworzenia aż trzech lig. Rośnie
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ałgosię łączy z Niem
cami nie tylko sentyment ale też
powiązania rodzinne – ma rodzi
ców, którzy mieszkają w Hannove
rze od 6 lat. Swoją pierwszą
wyprawę, mimo młodego wieku
(miała wtedy zaledwie 4 lata), pa
mięta bardzo dobrze. Zabrana przez
mamę w jedną z tysiąca podróży
służbowych, spędziła kilka godzin
w kilkukilometrowej kolejce przed
przejściem granicznym. Dzisiaj,
gdy granice wyznaczają jedynie ta
bliczki z nazwą państwa i bezuży

teczne budki celne, o takich „roz
rywkach” możemy tylko pomarzyć.

Od tamtego czasu zwiedziła
już sporą część Niemiec między in
nymi Hannover, Hildesheim, Wol
fsburg, Braunschweig, a oprócz
tego Kolonię, Dusseldorf, Bonn
(dawna stolica Niemiec Zachodnich
), Aschen, Essen, Bottrop w zagłę
biu Ruhry; tzw. wolne miasta, takie
jak Hamburg, Bremen czy Berlin.
Ze względów rodzinnych najczę
ściej odwiedza jednak Hannover,

znany głównie dzięki targom Expo
i największemu zoo w Europie.
Jest to również rodzinne miasto
grupy The Scorpions i Gercharda
Schroedera.

Niemcy to państwo wielo
narodowe i wielokulturowe. Zaska
kująca jest liczba ludzi ze
wschodu, zwłaszcza Rosjan i Tur
ków. Gosia zapytana o stereotypy z
uśmiechem przyznaje, że czego jak
czego, ale niemieckiego „Ordu
nung” się nie wyprą. Niemcy mają

Z a od r z ań s k i e k r ó l e s two ,

również liczba międzynarodowych
turniejów w Europie – austriacki
Nations Cup, słowacki Tricksters
Cup czy nasz rodzimy Poznań
Open. Prężnie rozwijająca się dys
cyplina przyciąga media, a te z ko
lei kibiców. Z pewnością już za
kilka lat lacrossem będziemy fascy
nować się na równi z hokejem czy
piłką ręczną i stanie się on ponow
nie dyscypliną olimpijską.
Kiedy zaczynasz sezon w Holan
dii a kiedy z reprezentacją Pol
ski?
 Sezon w holenderskiej lidze
zaczyna się 28 lutego. Z racji że

jest to liga uniwersytecka, mecze
odbywają się w każdą niedzielę i
potrwają aż do finałów pod koniec
czerwca. Reprezentacja rozpoczęła
już przygotowania do turnieju spo
tykając się co dwa tygodnie oraz
pogłębiając wiedzę teoretyczną i
umiejętności praktyczne. Przed mi
strzostwami czekają nas jeszcze
mecze sparingowe prawdopodobnie
w Bratysławie i Berlinie oraz na
pewno podczas turnieju w Poznaniu
25 kwietnia.
Jak pogodzisz grę i treningi w re
prezentacji ze studiami w Holan
dii?

 „Jak” jeszcze nie wiem  wiem,
że będzie ciężko. Nie mogę za
wieść ani swojej drużyny, ani kole
gów z kadry. Nie mogę też
odpuścić sobie studiów czy pracy.
Będę musiał znaleźć ten legendarny
złoty środek, który pomoże mi to
wszystko połączyć. Ale najważniej
sza zawsze jest satysfakcja – dopó
ki mi jej nie brakuje, dopóty mogę
poświęcać cały swój wolny czas na
treningi i dojazdy.
Dziękuję za miłą rozmowę i życzę
samych sukcesów.

ROZMAWIAŁA MARZENA SKUBIJ

czyli Niemcy
widziane ocza
mi studenta

O wspomnienia z za
odrzańskiego kraju kojarzonego z
golonką, piwnym świętem Okto
berfest i Janem Sebastianem Ba
chem poprosiłam Małgorzatę
Michalską  studentkę III roku
dziennikarstwa.
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zdecydowanie mniej oporu przed
informowaniem policjio sytuacjach,
które nie bardzo im odpowiadają 
można dostać policyjny nakaz prze
proszenia wszystkich sąsiadów za
to, że zmuszono ich do wysłuchi
wania wrzasków w czasie kłótni
małżeńskiej. Nieprawdą jest jed

nak, że to ”sztywny” naród. Rdzen
ni mieszkańcy chętnie kultywują
regionalne tradycje, organizując
różnego rodzaju festyny, od bardzo
poważnych do zupełnie błahych,
jak np. otwarcie sezonu działkowe
go.
Dla studentów

To, co może cieszyć przy
jeżdżającego za zachodnią granicę
studenta, to gęsta sieć połączeń ko
munikacyjnych i dobrze zorganizo
wana administracja z miłą obsługą
w urzędach na czele. Jest to rów
nież raj dla koneserów architektury,
można tu zobaczyć wiekowe zabyt
ki w nienaruszonym stanie, szcze
gólnie cieszą oko malownicze
zamki nad Renem.

W Niemczech możemy od
naleźć bogatą ofertę kursów języ

kowych. Gosia, która wybrała się
na taki cztero – miesięczny kurs po
maturze, poleca te organizowane w
samym Hannoverze przez Uniwer
sytet Leibniza. Można szkolić się
między innymi w ramach tzw.
Sommer Universitat,gdzie koszt za
pobyt, w który wliczone jest za
kwaterowanie, wynosi ok. 500 euro
plus 120 euro za wycieczkę integra
cyjną (dane sprzed roku).

U naszych zachodnich są
siadów na terenie całego kraju nie
istnieją tak zwane „odgórne” zniżki
studenckie. Upusty zależą od tego
co, gdzie i kiedy zwiedzamy. Jed
nak by student mógł poczuć się wy
jątkowo, ma możliwość wykupienie
specjalnych kart, które będę upraw
niały go do upragnionej zniżki.
Hannover proponuje ciekawą ofertę
w postaci tzw. HannoverCard, którą
wykupuje sie na kilka dni (w zależ
ności od tego jak długo chcemy z
niej korzystać). Pozwala ona poru

szać się środkami transportu miej
skiego i otrzymywać dodatkowe
zniżki w muzeach i galeriach. Wej
ścia do niektórych miejsc są dla
osób posiadających kartę darmowe.

Jeśli chodzi o przejazdy kolejowe,
tu również można nabyć kartę zniż
kową, tzw. Bahncard, która upo
ważnia nas do 25 lub 50 % zniżki

Planując następne podróże
moja bohaterka bierze pod uwagę
góry Hartz, niskie, ale bardzo ma
lownicze, złączone z postacią Go

ethego, który w jednej ze swoich
książek opisywał najwyższy szczyt
 Brocken, na którym, jak głosi le
genda, miały spotykać się czarow
nice.

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA ŚMIETANKO

Więcej informacji o
kursach językowych
na :
http://www.unihan
nover.de/de/universi
taet/organisation/ein
richtung/fsz/
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P r o v o w Ams t e r d am i e ’ 6 5

 ubiegając hipisów

onieważ Holandia była
najbardziej postmodernistycznym
państwem lat sześćdziesiątych, nig
dzie indziej nie mogła zacząć się
wielka rewolucja społeczna. Po
przez antyautorytarny, zabawny i
apolityczny charakter akcji organi
zowanych przez Provo, udało im
się przeprowadzić rewolucję warto
ści. Chodziło o rewolucję kulturo
wą, nie polityczną.
Provo oznacza Revo

Ruch Provo zrodził się w
kraju mlekiem i miodem płynącym.
Holandia – demokratyczny i bardzo
bogaty kraj – nigdy dotąd nie osią
gnęła takich wyników jak ówcze
śnie. Przemysł i gospodarka kwitły,
kraj odbudował się z ruin powojen
nych. I właśnie to sprowokowało
młodzież do publicznych wystąpień
i apelu o zmianę systemu wartości.

Rewolucja w wersji Provo
nie dotyczyła abstrakcyjnych i od
ległych struktur władzy, jak rząd
czy własność środków produkcji.
Interesowały ją tylko fundamenty

społeczeństwa, tylko stosunki face
toface. I tylko zmiany kulturowe.
Provo jak Provokacja

Holandia się zatrzęsła. Am
sterdam nią wstrząsnął. Rok ’65
skoncentrował się na młodzieży,
która wyszła na ulice, żeby prowo
kować. Zrobiła to sposobami nie
sięgającymi nawet w najmniejszym
stopniu po przemoc. Niestety, pro
wokowała przemoc, szczególnie
wśród policji.

Ten poprzedzający hipisów
ruch stworzyło dwóch anarchistów
– Robert Jasper Grootveld i Roel
van Duy. Pierwszy z nich był do
datkowo „antypalaczem”. Dodając
do tego szczypty dadaizmu i nowej
lewicy Herberta Marcusego, dosyć
szybko udało im się nakłonić Ho
landię do podążania ich tropem.
Europejscy Hipisi

Zaczęło się od bardziej
przyziemnych konotacji z ruchem
hipisowskim. Pierwsze akcje Provo
polegały bowiem na udowodnieniu
policji braku podstawowej wiedzy

na temat marihuany. Często dawali
się złapać na „konsumowaniu rze
komej marihuany”, która tak na
prawdę okazywała się herbatą,
sianem lub pospolitymi ziołami
leczniczymi. Żeby prowokacja była
bardziej bezpośrednia, często sami
wzywali policję.

Później plan napraw obej
mował więcej aspektów ekologicz
nych – jak petycje o nałożenie
dodatkowych podatków na zakłady
zanieczyszczające powietrze i ma
lowanie ich kominów na biało (The
White Chimney Plan) czy rozdawa
nie białych rowerów jako walka z
rosnącą liczbą samochodów (The
White Bicycle Plan). Rosła także
liczba aspektów feministycznych,
jak np. wprowadzenie zajęć o sek
sie do szkół i sprzeciw wobec spo
łecznego nacisku na pozostawianie
dziewicą do ślubu (The White Wi
ves Plan). To tylko kilka z wielu
pomysłowych happeningów i akcji
Provosów. Ciekawa również wyda
wała się propozycja The White
Kids Plan, która dotyczyła opieki
nad dziećmi. Plan proponował dzie
lenie się obowiązkiem opieki nad
dziećmi – rodzice mieliby dobierać
się w grupy pięciu par i na zmianę
zajmować się kilkorgiem dzieci raz
w tygodniu.
Rychły koniec Provotariatu

Dość szybko nadszedł kres
tych prowokacji, gdy w 1966 roku

"While their parents, seated on refrigerators and washing
machines, watched TV with their left eyes, and their cars with
their right eyes, a mixer in one hand and the Telegraaf in the
other, the kids left Saturday evening for the Spui square." Harry
Mulisch, „Message to the Rat King”, 1966

ANNA BOGUMIŁ
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PISMO !CE: Już prawie rok jest
Pan Posłem do PE, czy Pańskie
wyobrażenia o tym jak wygląda
praca w takiej instytucji są zgod
ne z rzeczywistością? (jeżeli nie
to co Pana zaskoczyło, rozczaro
wało itp.)
Wojciech Olejniczak: Nie ma mo
wy o zaskoczeniu, ani o rozczaro
waniu. W Parlamencie
Europejskim panuje nastawienie na
realizację określonych celów.
Oczywiście są różnice między po
szczególnymi grupami polityczny
mi, nie raz dość diametralne.
Zdecydowana większość posłów
jest jednak nastawiona na poszuki
wanie konsensusu. To czy poseł
jest zapracowany zależy w znacz
nym stopniu od niego. Ja przykła
dowo jestem w komisji Rozwoju
Regionalnego (REGI) sprawoz
dawcą w kwestii strategii rozwoju

regionu Morza Bałtyckiego. Z kolei
w komisji rolnictwa jestem spra
wozdawcącieniem do spraw refor
my Wspólnej Polityki Rolnej. To
bardzo poważne projekty i praca
nad ich kształtem przynosi mi dużą
satysfakcję.
Jak porównuje Pan pracę w pol
skim Parlamencie z pracą w tak
licznej instytucji jaką jest PE?
 Jak już powiedziałem wcześniej
mniej jest partyjniactwa i myślenia
o konkurentach politycznych w ka
tegorii „wroga”. Praca merytorycz
na, przede wszystkim ta w ramach
grup politycznych, ma charakter
bardziej zorganizowany, usystema
tyzowany. Jest ambicja, aby każda
dyskusja merytoryczna kończyła się
opracowaniem dokumentu. Może to
sprawiać wrażenie „produkowania
makulatury” na dłuższą metę jest
jednak bardzo przydatne, ułatwia

codzienną pracę.
Jak porównuje Pan stan polskiej
kultury politycznej w odniesieniu
do standardów innych państw
europejskich. Czy mamy jeszcze
dużo do nadrobienia, czy to inne
państwa mogą brać nas za wzór?
 Notowania polskich europosłów
w kategorii „kultura polityczna”
znacznie wzrosły w porównaniu z
poprzednią kadencją, gdy było
wielu posłów wywodzących się z
Ligi Polskich Rodzin i Samoobro
ny. Nie można powiedzieć, aby Po
lacy odstawali znacząco od unijnej
średniej. Co nie znaczy, że nie ma
różnic w kulturze politycznej mię
dzy przedstawicielami nowych i
starych państw członkowskich, czy
między Południem a Północą Euro
py.
Jak ocenia Pan najnowszy doku
ment UE „Strategia UE 2020”?
 Przede wszystkim wysoko oce
niam wskazane przez autorów prio
rytety: rozwój inteligentny, rozwój
zrównoważony i rozwój sprzyjają
cy włączeniu społecznemu. Unia
musi stawiać na gospodarkę inno
wacyjną, bowiem tylko w ten

podczas demonstracji napięcie
wśród policji sięgnęło zenitu i je
den z uczestników został zabity.
Chociaż gazety podawały, że zmarł
on po bójce z innym demonstran
tem w wyniku ataku serca, po
wszechnie uważano, że sprawcami
byli policjanci. W związku z tymi
insynuacjami doszło do kolejnej de
monstracji, która jednak zrezygno
wała z pacyfistycznych oporów i
przerodziła się w atak na policję i
samochody dziennikarzy. W tym
samym czasie Provosi brali udział
w zakazanych przez władzę mani

festacjach przeciwko wojnie w
Wietnamie. Mimo wzrostu poparcia
wśród społeczeństwa, wiele osób

zostało aresztowanych za zakazaną
działalność. Te i inne wydarzenia
prowadziły do powolnego rozpadu
ruchu. Niektórzy uważają, że do

datkowy wkład w to miał fakt, iż
jeden z Provosów został wybrany
na członka rady miasta Amsterdam,
co mimo możliwości pomocy w
implementacji planów, było wbrew
zasadzie apolityczności. Po oficjal
nym upadku ruchu w 1967 roku,
założyciele i zagorzali zwolennicy
przegrupowali swe szeregi i naro
dziła się partia zielonych. Walka z
konsumpcjonizmem i kontrkulturo
wa rewolucja przekształciły się w
nowe ruchy, których końca nie wi
dać.

K i l k a p y t a ń n a t ema t . . .
Wojciech Olejniczak – były Minister Rolnictwa i

Rozwoju Wsi, w latach 2005  2008 Przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie Poseł do
Parlamentu Europejskiego, to właśnie nam opowiada o
tym, jak wygląda praca euro deputowanego.
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sposób jest w stanie rywalizować z
USA i krajami BRIC konkurujący
mi z Unią niższymi kosztami pracy.
Rozwój musi być zrównoważony,
aby zapewniać Europejczykom
możliwie najwyższą jakość życia,
nie tylko wysokie dochody. Wresz
cie beneficjentami tego wzrostu
musi być maksymalnie duża grupa
obywateli. Stąd też z wielkim zado
woleniem przyjmuję uznanie za
priorytet walkę z wykluczeniem
społecznym oraz starania na rzecz
spójności terytorialnej i społecznej.
Wiem, że w polskich mediach stra
tegia stała się przedmiotem krytyki.
Pierwszy zarzut brzmi, że strategia
nakierowana jest na badania i inno
wacje. Prawdę mówiąc nie rozu
miem, jak część osób może
formułować z tego elementu strate
gii zarzut. Polska musi nastawić się
właśnie na innowacyjność w gospo
darce. Jeśli chcemy być konkuren
cyjni to rząd musi zwiększać nasze
krajowe nakłady na badania i roz
wój – jest to wprost zapisane w
strategii.
Drugi zarzut brzmi, że grozi nam

zmniejszenie wysokości unijnych
środków przeznaczanych na infra
strukturę w Polsce. Nie można rów
nież zapominać, że celem
perspektywy budżetowej do roku
2013 było zbudowanie w Polsce
podstawowej infrastruktury. I to
najprawdopodobniej uda się osią
gnąć. Po roku 2013 Polska będzie
musiała wziąć na własne barki
znacznie większy udział w inwesty
cjach infrastrukturalnych. Musimy
w Polsce skończyć z myśleniem, że
każdy kilometr drogi będzie współ
finansowany przez Unię Europej
ską.
Musimy uświadomić sobie jedną
zależność. Jeśli chcemy aby UE
kierowała szeroki strumień pienię
dzy w stronę polskich inwestycji
infrastrukturalnych to najpierw te
pieniądze uzyskać. Będzie to moż
liwe tylko dzięki zwiększeniu kon
kurencyjności europejskiej
gospodarki. A do tego droga wie
dzie przez wzrost nakładów na in
nowacyjność. Podobnie jak droga
do wydobycia Polski ze statusu
unijnych peryferii i światowych

półperyferii.
Oprócz biura poselskiego w
Brukseli, prowadzi Pan również
biuro poselskie w Warszawie. Z
jakimi problemami czy propozy
cjami najczęściej zwracają się
obywatele?
 Często są to problemy niezwiąza
ne z mandatem Posła do Parlamen
tu Krajowego. Dotyczące spraw, w
których interwencję może podjąć
poseł do parlamentu krajowego. Są
jednak wyjątki. Ostatnio interwe
niowałem w sprawie wpisania faso
li wrzawskiej na listę produktów
regionalnych. Sprawa jest cały czas
w toku i mam nadzieję, że zakoń
czy się ona sukcesem.
Większość czasu spędza Pan w
Brukseli, czy zaobserwował Pan
jakieś ciekawe rozwiązania, które
warto przenieść na nasze polskie
podwórko?
 Podoba mi się brukselski sposób
radzenia sobie z odpadami. Od 1
stycznia w Belgii segregacja śmieci
jest obowiązkowa. Na papier mam
worki żółte, niebieskie na plastik.
Szkło wyrzucam do pojemników na
ulicach. Odpady biologiczne idą do
worka białego. Wrzucanie śmieci
do złego worka może skończyć się
karą. W PE krążą plotki o tym, że
ktoś zapłacił już 100 euro bo w
worku na plastik znaleziono zaadre
sowaną na niego kopertę. Tak więc
system kontroli działa. Zresztą nie
jest on niezbędny, bo większość
mieszkańców Brukseli segreguje
śmieci nie ze strachu, ale z przeko
nania.
Dziękujemy za udzielenie wywia
du.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA STECKO
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ŻYCIE STUDENCKIE
Samorząd !CE dla społeczności
Centrum Europejskiego UW: Ar
chiwum i Kalendarium
Tak było...
14 października 2009 – Obóz ze
rowy Sielpia 2009
 Trzy dni imprezy lub, jak kto wo
li, integracji dały wymierny efekt –
łatwiejszy start w nowym, studenc
kim wcieleniu. Oprócz tego paint
ball (w deszczu – ale to szczegół),
symulacja wyborów, pozyskanie
wielu istotnych informacji i, oczy
wiście, ten niepowtarzalny klimat.
Po dołączeniu paru śledzi w
spodniach i jajek we włosach, któ
rymi starsi koledzy nas przywitali,
wychodzi niezapomniany wyjazd w
świetnym gronie.
13 października 2009 – DKF „Ce
luloid”  „Rusałka”
Pierwszy pokaz Dyskusyjnego Klu
bu Filmowego w tym roku akade
mickim okazał się być wielkim
sukcesem. Publiczność zajęła
wszystkie miejsca. Prelekcja przy
gotowana była specjalnie dla DKF
Celuloid przez firmę Stalker, a dys
kusję prowadziła p. Anastazja Bor
towa z Rosyjskiego Ośrodka Nauki
i Kultury.
20 października 2009 – DKF „Ce
luloid”  „Księżniczki”
„Księżniczki” to film reżysera uwa
żanego za najważniejszego twórcę
współczesnego kina hiszpańskiego.
Fernando León de Aranoa w sposób
wrażliwy, acz bezkompromisowy
podejmuje problem prostytucji, z
którym boryka się współczesna
Hiszpania. Znów sala projekcyjna
Państwowego Muzeum Etnogra
ficznego pękała w szwach. Pan

Grzegorz Pieńkowski (Filmoteka
Narodowa, Federacja DKF, Mini
sterstwo Kultury) wygłosił prelek
cję oraz poprowadził porywającą
dyskusję. Zdjęcia z pokazu dostęp
ne na www.dkfceluloid.blog
spot.com.
22 października 2009 – Otrzęsiny
!CE A.D. 2009
Tradycyjnie, jak co roku, nadszedł
czas, aby powitać nowy rok akade

micki oraz nowych studentów na
wydziale. Impreza prawie do białe
go rana, przy muzyce zapewnianej
m.in. przez DJ 600V i w kolebce
warszawskiego clubbingu, czyli
Piekarni.
10 listopada 2009 – DKF „Celulo
id”  „Metropolis”
Kolejny miesiąc, kolejne pokazy
filmowe. Tym razem na ekranie Sa
li projekcyjnej w PME zobaczyć
było można „Metropolis” w reżyse
rii Fritza Langa, film zaliczany do
klasyki kinematografii. To futury
styczna wizja potężnego miasta,
które wspina się na szczyt technicz
nych zdobyczy industrializmu. Na
stępny pokaz odbył się 17
listopada 2009 – Podróż ze zwie
rzętami domowymi”, czyli świet
na historia o potrzebie wolności i
miłości.
1 grudnia 2009 – Forum Europej

skie I  „Traktat z Lizbony: jak
wpłynie na Unię Europejską?”
Pierwsza debata z cyklu spotkań i
dyskusji na tematy związane z inte
gracją europejską. W dyskusji
wzięli udział: Adam Jasser (dyrek
tor programowy Centrum Strategii
Europejskiej demosEuropa) oraz
Bartosz Węglarczyk (dziennikarz
„Gazety Wyborczej”). W dniu wej
ścia w życie Traktatu z Lizbony
mieli oni okazję porozmawiać o je
go skutkach dla przyszłego funk
cjonowania zjednoczonej Europy.
Patronat nad projektem objęło
Przedstawicielstwo Komisji Euro
pejskiej w Polsce, Polska Fundacja
im. Roberta Schumana oraz tygo
dnik Newsweek Polska.
5 grudnia 2009 – Turniej Siatkar
ski
 IV Turniej Sportowy Studentów i
Pracowników Centrum Europej
skiego Uniwersytetu Warszawskie
go. Pomimo niedużej frekwencji,
rywalizacja była zacięta, a zabawa
przy tym przednia. A Wydział Za
rządzania kojarzy się już nie tylko z
wykładami.
10 grudnia 2009 – Mikołajki !CE
w stylu Grease
 Klub 55 po brzegi wypełniony był
przebranymi w stylu lat 70tych
studentami. Klimat idealnie sprzy
jający świetnej zabawie. Po paru
kieliszkach świat mógł wirować w
rytmie twista... Tylko te schody...
tyle tych schodów... ;)
19 stycznia 2010 – Forum Euro
pejskie II  „Szanse i wyzwania
Unii Europejskiej w 2010 roku”
Euroentuzjaści przeminęli na rzecz
realistów  tym prowokującym zda
niem drugą debatę Forum Europej

S amo r z ą d s t ud en t ów !CE
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skiego rozpoczął moderator dysku
sji dr Tadeusz Chabiera, wykładow
ca z UKSW. Na początku
zaproszeni paneliści wypowiadali
się w trzech tematach dotyczących
Unii Europejskiej w 2010 roku: o
jej sytuacji geopolitycznej, gospo
darczej i Partnerstwie Wschodnim.
Następnie głos został oddany pu
bliczności, która zadawała gościom
pytania. W debacie udział wzięli:
dr Jan Borkowski  ekonomista, wi
ceminister spraw zagranicznych,
wykładowca CE UW, dr Marek Ci
chocki  społeczny doradca Prezy
denta RP i Dyrektor Programowy

Centrum Europejskiego Natolin i
prof. Roman Kuźniar  doradca mi
nistra Bogdana Klicha, politolog,
wykładowca UW.
20 lutego 2010 – DKF „Celuloid”
 „Konspiratorki”
Projekcja dwóch filmów dokumen
talnych, kilka słów wstępu Paula
Meyer'a, reżysera „Konspiratorek”,
a także zaciekła dyskusja nie tylko
na temat jego dzieła – to wszystko
miało miejsce w Państwowym Mu
zeum Etnograficznym. Widzowie
odwiedzili nas tłumnie, przydała się
więc nie tylko spora dawka energii,
niezbędna, aby wszystko ogarnąć,
ale także brązowe pufy, na których
zasiedli dodatkowi widzowie.
23 lutego 2010 – Forum Europej
skie III  „Niespełnione życzenia,
czyli krajobraz po Strategii Li
zbońskiej”
Gwiazda ekonomicznej publicysty
ki, dr Andrzej Sadowski z Centrum
im. Adama Smitha, prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Michał Kle

iber oraz ekonomista Szkoły Głów
nej Handlowej w Warszawie, prof.
Michał Góra rozmawiali o tym, jak
została zrealizowana uchwalona
dziesięć lat temu Strategia Lizboń
ska i co może stać się jej następcą 
jakie założenia powinien mieć plan
EU2020. Publiczność dopisała –
przyszło ponad 180 osób! Dzięku
jemy i zapraszamy na kolejne deba
ty!
10 marca 2010 – DKF „Celuloid”
– „Persepolis”
Film „Persepolis” , choć czarno
biały, ubarwił nam czwartkowy
wieczór. Rysunkowej opowieści o
dojrzewaniu w Teheranie towarzy
szyło spotkanie z ekspertem od ko
miksu, Bartkiem Biedrzyckim, i
znawczynią tematyki irańskiej, dr
Sylwią Surdykowską z Wydziału
Orientalistyki UW. Obecność
przedstawicielki Wydziału Orienta
listyki okazała się nieoceniona.
Rozmowa, stanowiąca jeden z
trzech najważniejszych elementów
wydarzeń proponowanych przez
DKF (prelekcja – projekcja – dys
kusja), przerodziła się we frapującą
opowieść na temat Iranu.
18 marca 2010 – DKF „Celuloid”  „Control”
A tak będzie...
30 marca 2010 – Forum Europej
skie IV  „Polska droga do euro”
A dokładniej „Polska droga do eu
ro. Czego możemy się nauczyć od
Słowacji?”. Goście: Ludwik Kotec
ki (Polska)  Pełnomocnik Rządu
ds. Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską, Wicemini
ster Finansów, Igor Barát (Słowa
cja)  Były Pełnomocnik Rządu
Republiki Słowackiej ds. Wprowa
dzenia Euro, członek zarządu Po
štová banka, Marie Therese
DuffyHaeusler (Irlandia)  p.o. Dy
rektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce, dr Joanna
BęzaBojanowska (Polska)  szefo

wa Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Wprowadzenia Euro przez Rzecz
pospolitą Polską, dr Paweł Kowa
lewski (Polska)  Dyrektor Biura
ds. Integracji ze Strefą Euro, Naro
dowy Bank Polski, prof. Krzysztof
Rybiński (Polska)  Były wicepre
zes Narodowego Banku Polskiego,
profesor Szkoły Głównej Handlo
wej. Miejsce: Muzeum Powstania

Warszawskiego, godz. 12:00 –
16:00.
911 kwietnia 2010 – Sielpia
Jeśli ktoś nie był na obozie zero
wym albo zdążył zatęsknić za pa
nującą na nim atmosferą, będzie
miał okazję już niedługo na wyjazd
do Sielpii. Obiecujemy, że tym ra
zem nie będzie niesmacznych pa
pek ;) Jednak poza jakże istotną
częścią integracyjną, oferujemy
Wam coś dla umysłu, czyli warszta
ty naukowe. Dowiecie się wielu
ciekawych rzeczy dotyczących
m.in.: metod autoprezentacji, wy
stąpień publicznych, sztuki argu
mentacji oraz podstaw retoryki i
pisania prac, nie tylko dyplomo
wych ;) Szykujcie się na kolejny
wspaniały wyjazd i razem z nami
powiedzcie zimie DO WIDZENIA!
Zapraszamy na naszą stronę
www.centrumeuropejskie.pl, reje
strujcie się i pakujcie najpotrzeb
niejsze rzeczy. Cena to 175zł, a w
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arszawa rozkwita i robi
to z nieprzeciętną gracją i w do
brym guście. Wraz z coraz bardziej
zaciętą walką o tytuł Kulturalnej
Stolicy Europy, pojawia się coraz
więcej inicjatyw wszelkiego rodza
ju. Równocześnie z nadchodzącą
wiosną, Warszawa zakwita twór
czymi działaniami. Kina, domy
kultury, kluby, galerie i muzea są
pełne kreatywnej wiosennej ener
gii. Na pierwszy rzut oka widać, że
dzieje się coś ciekawego, przycią
gającego, a przede wszystkim
związanego z dużą porcją dobrej
sztuki. Tym razem pod lupę posta
nowiłam wziąć wystawy, które
obecnie zawitały do warszawskich
muzeów i galerii oraz inne inicjaty

wy realizowane w Stolicy.
W Galerii Wysokich Napięć
(SWPS, ul. Chodakowska 19/31, II
p.) królują „Rekreacje”. Jest to
wystawa podsumowująca 10 lat
twórczości Macieja Kuraka. Wysta
wa zasługuje na uwagę ze względu
na nietypowy materiał, jakim posłu
guje się artysta. Swoje dzieła two
rzy używając przestrzeni
publicznej, percepcji wzrokowej,
klisz społecznych. Charakterystycz
ne dla niego zabiegi to posługiwa
nie się w sztuce językiem reklamy,
budowanie absurdalnych konstruk
cji, gra skalą. Podczas wystawy zo
stanie zaprezentowana
dokumentacja fotograficzna działań
Macieja Kuraka, nieistniejących już

prac, zrealizowanych w przeciągu
ostatniej dekady. Są to przede
wszystkim interwencje w prze
strzeń miejską. Wystawa potrwa do
19 kwietnia.
Do Muzeum Sztuki Nowoczesnej
(ul. Pańska 3) zawitały „Moderno
logie”. Wystawa związana jest z
krytyką projektu nowoczesności,
która zrodziła nie tylko niezliczone
prace naukowe, ale także liczne
prace artystyczne, tworzone przez
artystów z ich własnej perspekty
wy i za pomocą właściwych sobie
środków. Zetkniemy się tu z wie
loma różnorodnymi i wartościowy
mi dziełami wielu artystów,
pochodzących z różnych zakątków
świata. Wystawa więc skłania do

W a r s z awa r o z kw i t a

tym: transport, nocleg, wyżywienie,
ubezpieczenie NWW, imprezy z
DJ'em i ognisko z osławionym ze
społem Korniczanka, warsztaty i
najlepsze towarzystwo z !CE. Cze
kamy na Was. Ilość miejsc trochę
ograniczona ;)
1618 kwietnia 2010 – IV Ogólno
polska Konferencja Samorządu
Studentów CE UW „Przetrwają
najsilniejsi – Unia Europejska w
ogniu światowego kryzysu”
W programie: wykłady „Gospodar
ka Unii Europejskiej wobec wy
zwań globalnej ekonomii” (prof. dr
hab. Alojzy Nowak – przewodni
czący Rady Naukowej NBP , WZ
UW, prof. dr hab. Grzegorz Kołod
ko – Akademia im. Leona Koźmiń
skiego), „Czyściec czy raj? 
Problemy społeczne Unii Europej
skiej” (prof. dr hab. Jadwiga Sta
niszkis – Instytut Studiów

Politycznych PAN, IS UW, prof. dr
hab. Krzysztof Wielecki – CE
UW), pokaz filmu „Gospodarka
Unii Europejskiej” zorganizowany
przy współpracy z DKF Celuloid,
część warsztatowa, dyskusja pane
lowa „Schyłek czy rozkwit: Unia
Europejska wobec zmian na gospo
darczej mapie świata” (prof. dr hab.
Alojzy Z. Nowak – Przewodniczą
cy Rady Naukowej NBP, prof. dr
hab. Andrzej Harasimowicz – CE
UW, dr Paweł Samecki – członek
kolegium Komisji Europejskiej,
szef UKIE). Po debacie odbędzie
się wykład zatytułowany „Prze
trwają najsilniejsi – Europejskie
społeczeństwo(a) w ogniu global
nego kryzysu”, który wygłosi wy
bitny francuski historyk, socjolog i
badacz ruchów społecznych prof.
Alain Touraine (Centre d'Analyse et
d'Intervention Sociologiques,
EHESS). Szczegóły na www.konfe

rencjace.pl . Do tego – afterparty!
2830 maja 2010 – WUM w Siel
pii
Wyjazd symulacyjny dla studentów
I roku studiów magisterskich. W
Sielpii razem z dr Arturem Adam
czykiem studenci wcielą się w role
przedstawicieli instytucji unijnych:
Parlamentu, Komisji i Rady – prze
prowadzą symulację obrad nad
kwestią przyjęcia Turcji do UE.

O zbliżających się pokazach filmo
wych DKF Celuloid czytajcie w
dziale poświęconym wydarzeniom
na wiosnę. Wszelkie nowe inicjaty
wy samorządu zamieszczane są na
stronie www.centrumeuropej
skie.pl!

OPRACOWAŁA MARZENA SKUBIJ
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Śpiewasz? Grasz? Jesteś
DJem? Malujesz? Rzeźbisz? Foto
grafujesz? Występujesz w teatrze
lub kabarecie? Piszesz? Nagrywasz
filmy? Uważasz, że masz talent, ale
nigdy nie miałeś okazji zaprezento
wać swoich umiejętności przed
szeroką publicznością i jury? Masz
doświadczenie artystyczne albo
dopiero zaczynasz?

FAMA to festiwal dla Cie
bie! Zaprezentuj to, co potrafisz,
nie bój się i stań w szranki z inny

mi młodymi artystami!
Wystartuj w festiwalu, w którym
brały udział takie gwiazdy jak:
Magda Umer, Marek Grechuta,
Jerzy Stuhr, Andrzej Mleczko,
Henryk Sawka, Agnieszka Ducz
mal, Jan Kaczmarek, Mariusz
Lubomski, Renata Przemyk, Te
atr STU, Teatr Ósmego Dnia, ze
spół Raz Dwa Trzy oraz T.Love.
Czekamy na Ciebie 9 maja w Klu
bie Medyk – weź udział w elimina
cjach warszawskich,
wygraj, pojedź na finał do Świnouj
ścia i zdobądź inne cenne nagrody!
Na zgłoszenia czekamy do 30
kwietnia:

piosenka, DJ, rock, hip hop, jazz,
inna muzyka, kabaret, teatr, taniec,
plastyka, dziennikarstwo, film,
multimedia, fotografia, grafika to
tylko przykładowe kategorie, two
rzysz w innej dziedzinie?
 nie zwlekaj  zgłoś się!
ZSP Rada Okręgowa
ul. Ordynacka 9
00364 Warszawa
fama@zsp.waw.pl
formularz zgłoszeniowy na
www.fama.zsp.waw.pl

MARZENA SKUBIJ

FAMA20 1 0

refleksji nad nowoczesnością w
kontekście wielu subiektywnych
punktów widzenia. Świetna okazja
do tego, aby zastanowić się co łą
czy współczesnych twórców z
obietnicami i językiem nowocze
sności? W jaki sposób (sposoby)
możemy poddać tę szczególną epo
kę krytycznej refleksji i ponownej
ocenie? Kuratorem wystawy jest
Sabine Breitwieser. Do 5 kwietnia.
Miasto Obiecane (The Promised
City) to niezwykły projekt odbywa
jący się nie tylko w Warszawie.
Punktem wyjścia są tu Warszawa i
Berlin. Te dwie sąsiadujące ze sobą
stolice dzieli zaledwie kilkaset kilo
metrów. Jednak wzajemne zaintere
sowanie nie jest równe.
Przedsięwzięcie skupia się na dialo
gu między sąsiadami na temat po
szukiwania szczęścia, historii, które
przyniosły rozczarowanie lub tez
zakończyły się szczęśliwie. The
Promised City to projekt o wyima
ginowanym, nierzeczywistym, uto
pijnym miejscu, nieistniejącym
Eldorado dla życiowych graczy.
Życie miasta (przyrost lub kurcze

nie się przestrzeni, internalizacja
lub prowincjonalizacja, rozkwit lub
ubóstwo…) uzależnione jest od siły
oddziaływania obietnic szczęścia.
Brzmi ciekawie, prawda? Ale czy te
obietnice zostaną kiedykolwiek
spełnione? Inicjatorami projektu są
Instytut Goethego w Warszawie i
Instytut Polski w Berlinie a Miasto
Stołeczne Warszawa udziela swoje

go wspar
cia. Pełen
program
wydarzeń
można zna
leźć na
www.pro

misedcity.org. Projekt potrwa do
listopada.
Polecam Wam również buszowanie
po Internecie w poszukiwaniu
„sztuki”. W pajęczynie niezliczo
nych stron internetowych można
odnaleźć takie perełki jak np. „Sza
lik na metry” autorstwa Moniki
Drożyńskiej. Obiekt, który całko
wicie kwestionuje definicję szalika
i może otulić aż 100 osób!
www.monika.drozynska.pl,

www.delikatesy.org.pl. Dla tych,
którzy mimo wszystko tęsknią za
zimą polecam odwiedzenie Zimo
wego Parku Rzeźby . Powstał w
styczniu w Poznaniu, ale dziś moż
na oglądać go na www.starter.pl.
Na koniec wróćmy jeszcze na
chwilę do Muzeum Sztuki Nowo
czesnej w Warszawie. Odbywa się
tam cykl „Archiwum i Utopia w
XX wieku” oraz „Pocztówki z
muzyki współczesnej”. Dwaj kry
tycy młodego pokolenia zajmujący
się różnymi dziedzinami sztuki, za
prezentują w MSN cykl wykładów.
Jan Topolski (redaktor naczelny
magazynu „Glissando”) będzie
omawiał najnowsze zjawiska mu
zyki współczesnej oraz innych
sztuk prezentowanych poprzez jej
pryzmat i w związku z nią. Paweł
Mościcki (członek Krytyki Poli
tycznej, filozof, eseista) będzie ana
lizował praktyki sztuki XX wieku
w odniesieniu do pojęć „archiwum”
oraz „utopia”. Spotkania trwają do
26 czerwca. Więcej szczegółów na
www.artmuseum.pl oraz www.glis
sando.pl

MONIKA RYBARCZYK
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WYKŁADOWCAPRYWATNIE

PISMO !CE: Pierwsze, najbar
dziej podstawowe pytanie: co Pan
studiował i gdzie?
ARTUR ADAMCZYK: Studiowa
łem na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Na I roku byłem
studentem Instytutu Nauk Politycz
nych, a później, dzięki wysokiej
średniej, przeniosłem się do Insty
tutu Stosunków Międzynarodo
wych. Przez rok studiowałem oba
kierunki, a następnie stwierdziłem,
że studia w ISM są dużo ciekawsze
niż w INP i postanowiłem kontynu
ować studia tylko na kierunku sto
sunki międzynarodowe. Po
zakończeniu studiów magister
skich, w ramach przygotowywania
pracy doktorskiej, wyjechałem na
stypendium rządowe do Grecji.
Rok akademicki 98/99 spędziłem
na Uniwersytecie Arystotelesa w
Salonikach. Oprócz tego byłem
jeszcze na miesięcznym stypen

dium w Republice Irlandii. Korzy
stając z niezwykle bogatych księgo
zbiorów w tym kraju w dalszym
ciągu zbierałem materiały na temat
moich ulubionych tematów związa
nych z Grecją i Cyprem, które oka
zały się bardzo przydatne w mojej
późniejszej pracy naukowej.
Ile lat pracuje Pan w Centrum
Europejskim?
 W 1995, będąc na piątym roku
studiów, rozpocząłem pracę w Cen
trum Europejskim w charakterze
pracownika administracyjnego.
Kiedy w 1996 r. skończyłem studia
i obroniłem pracę magisterską zo
stałem zatrudniony w CE jako asy
stent.
Jak Pan wspomina swoje życie
studenckie?
 Życie studenckie wspominam z
pewną nostalgią. Pierwszy rok stu
diów był dość cichy i spokojny, po
nieważ nie wszyscy się znali.
Wszyscy zajmowaliśmy się głów

nie nauką, by „nie wylecieć” ze stu
diów dziennych. Za to na drugim
roku w ISM, liczącym około 40
osób, wszyscy znali się już bardzo
dobrze. Organizowano różnego ro
dzaju imprezy, często się spotykali
śmy  generalnie prowadziliśmy
typowe życie studenckie. Były to
spokojne czasy bez wyścigu szczu
rów. Nie tak jak dziś, kiedy każdy
ma dodatkowe zajęcia i pracę. W
przeciwieństwie do obecnych stu
dentów mieliśmy dużo czasu na ży
cie prywatne. Spotykaliśmy się na
piwie po zajęciach albo, jeżeli była
jakaś luka w trakcie zajęć, gdzieś
razem wychodziliśmy. Najchętniej
chodziliśmy do kawiarenki U
Nadana (właściciel był Kurdem)
znajdującej się w budynku Wydzia
łu Geografii. Serwowano tam tanią
i dobrą kawę. To co najmilej wspo
minam ze studiów to wyjazdy, któ
re zawsze organizowaliśmy w
okresach ferii świątecznonowo
rocznych. Dwa razy z rzędu poje
chaliśmy do Muszyny, wynajmując
na nasze potrzeby cały ośrodek. To
był odpowiednik waszych... W za
sadzie to nie macie takiego odpo
wiednika.
Sielpia?
 No nie, nasze wyjazdy były całko
wicie pozamerytoryczne. Była to
prywatna inicjatywa polegająca na
zorganizowaniu wyjazdu dla całego
roku w celu przeżycia fajnej zaba
wy. Oczywiście nie wszyscy mogli
wyjechać, ale zwykle było to ok. 30
osób. Cały czas imprezowanie,
ogniska, kiełbaski, alkohol i muzy
ka. Było bardzo...sympatycznie. Te
wyjazdy i prywatki tak nas scaliły,
że do tej pory utrzymujemy ze sobą
kontakt.
A jak Pan wspomina tych wykła
dowców, którzy byli bardzo wy
magający?
 Nie chcę tutaj operować nazwi

Słuchając niejednego wykładowcy chciałoby się wiedzieć jak
wyglądało jego życie studenckie. Czy różniło się ono znacznie od nasze
go? Czy narzekał na wymagających profesorów? Czy potrafił korzy
stać z uciech studiowania tak jak my? W celu znalezienia odpowiedzi
na te nurtujące nas pytania, postanowiłem spotkać się z Panem dokto
rem Arturem Adamczykiem, wykładowcą CE zajmującym się funkcjo
nowaniem UE oraz międzynarodowymi stosunkami politycznymi.
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TEATR/PRZEDSTAWIENIA:
KOMEDIE W TEATRZE... KO
MEDIA :)
Ponieważ w Teatrze Komedia wy
stawianych jest wiele wartych zo
baczenia komedii, polecam
odwiedzić stronę http://www.teatr
komedia.pl/. Wejściówki na przed
stawienia już od 20 zł.
OKUDŻAWA BŁĘKITNY
CZŁOWIEK
Przedstawienie opowiada o Bułacie
Okudżawie, najwybitniejszym ro
syjskim śpiewającym poecie. O
wydarzeniach z jego życia, które
miały wpływ na jego twórczość.

Gdzie: Teatr Syrena
Kiedy: 9 kwietnia: godz. 19.
Za ile: bilety: 62 zł.
KINO:
DKF CELULOID
15 kwietnia 2010 (czwartek),
godz. 20.00  pokaz filmu „Ghost
Dog – droga samuraja” (reż Jim
Jarmush)
Wiosnę z DKF Celuloid rozpocznie
perełka zaczerpnięta z twórczości
filmowej Jarmusha  a dokładniej
"Ghost Dog  zemsta samuraja". To
historia czarnoskórego zawodowe
go zabójcy, żyjącego w nieokreślo
nym amerykańskim mieście i

wykonującego zlecenia swojego
szefa  gangstera Louie, któremu
zawdzięcza życie. Zetkniemy się
więc nie tylko z filmową alternaty
wą, ale także  ze sporą dawką
energetyzującego hiphopu (ścież
kę dźwiękową opracował raper
RZA). Oprócz filmu na widzów
będzie czekać ciekawa prelekcja,
gorąca dyskusja na temat filmu
oraz goście specjalni!
29 kwietnia 2010 (czwartek),
godz. 20.00 – pokaz filmu „Lwi
ca” (reż. Pablo Trapero)
Kolejny pokaz DKF Celuloid bę
dzie powrotem do egzotyki oraz hi
storii opowiedzianych z
perspektywy kobiet. Przeniesiemy

KALENDARZ STUDENTA

skami, ale powiem tak: oczywiście
na takich, którzy wymagają to się
strasznie narzeka. Z perspektywy
czasu mogę jednak powiedzieć, że
przede wszystkim pamięta się i
jest się w pewnym sensie wdzięcz
nym tym wykładowcom, którzy
właśnie czegoś wymagali. Pamię
tam taką sytuację, że jeden z wy
kładowców kazał nam
przygotować pracę semestralną. W
tamtych czasach nie praktykowano
takich rzeczy! Ów wykładowca
przyjechał ze Stanów Zjednoczo
nych, gdzie takie papery, czyli pra
ce semestralne były typowe jako
forma zaliczenia przedmiotu. Pa
miętam, że wszyscy klęli jak
szewcy, kiedy okazało się, że mu

simy pisać te prace przestrzegając
wszelkich zasad instrumentarium
naukowego, charakterystycznego
dla prac naukowych. Jednak półto
ra roku później, kiedy okazało się,
że musimy pisać pracę magister
ską, wszyscy byli mu wdzięczni.
Wiedzieliśmy już jak pisać takie
prace. Paradoksalnie tych wykła
dowców, którzy nie byli wymaga
jący po prostu się nie pamięta.
Co Pan lubi robić w wolnym
czasie? Jakie jest Pana hobby?
 Interesuję się różnymi dyscypli
nami sportowymi. Bardzo lubię
chodzić na basen, uprawiać sport
siłowy, grać w ping ponga. Kiedyś
grałem również w tenisa. Nie mam
jednak żadnych sukcesów w dzie

dzinie sportu. Jeżeli chodzi o hob
by to zbieram antyczne mapy, czy
li takie które posiadają jakąś
wartość historyczną. Na początku
zbierałem mapy związane z Polską
z różnych okresów państwowości,
później zacząłem zbierać mapy z
innych regionów świata. Obecnie
kolekcjonuję też ryciny, stare
drzeworyty, miedzioryty przedsta
wiające sceny batalistyczne głów
nie z epoki średniowiecznej lub
rycerstwo i życie dworskie. To jest
moje hobby. Być może kiedyś
otworzę swoją kolekcję dla szer
szej publiki.

ROZMAWIAŁ KAMIL STĘPKOWSKI

Czyli gdzie warto będzie się wybrać w kwietniu.
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się do Ameryki Południowej. Tym
razem rewolucja, której staniemy
się uczestnikami, będzie dotyczyła

tylko jednej osoby  ciężarnej Julii,
która, skazana za morderstwo, tra
fia za kratki. Jak udaje jej się prze
trwać w żeńskim zakładzie
karnym? Co łączy młode matki z
buntowniczą tematyką tegoroczne
go przeglądu? Argentyńska "Lwi
ca" w reżyserii Pabla Trapero to
film przyprawiony jest nie tylko
wyśmienitą muzyką, ale i wysma
kowanymi zdjęciami. Jeśli jednak
obawiacie się mrocznych akcentów
rodem z rodzimej "Symetrii", uspo
kajamy: film o więzieniu może
nieść z sobą sporą dawkę pozytyw
nej energii! Oprócz filmu na wi
dzów będzie czekać ciekawa
prelekcja, gorąca dyskusja na temat
filmu oraz goście specjalni!
Zapraszamy serdecznie!
Wstęp wolny!
więcej szczegółów na: www.dkfce
luloid.blogspot.com

KONCERTY:
PETER DOHERTY

Koncert jednego z najbar
dziej intrygujących artystów ostat
niej dekady.
Gdzie: Sala Kongresowa
Kiedy: 7 kwietnia: 20.
Za ile: bilety od 109 zł.
HUNTER, Indukti, s: KaAtaKilla

Koncert zespołu Hunter,
który odbędzie się w ramach dru
giej części HELLWOOD TOUR.
Podczas koncertu zespół zaprezen
tuje cztery utworu w wersji aku
stycznej.
Gdzie: Stodoła
Kiedy: 10 kwietnia: wejście do
klubu od godz. 19.
Za ile: bilet studencki 30 zł
PENDULUM DJ SET

Polski klubowy koncert
Pendulum! DJ’e o uznanej pozycji
na scenie elektronicznej.

Gdzie: Stodoła
Kiedy: 23 kwietnia: godz. 20
Za ile: bilety w cenie 49 zł

EMMANUELLE SEIGNER
Emmanuelle w Polsce pro

mować swoją nową, solową płytę
„Dingue”.
Gdzie: Klub Palladium
Kiedy: 29 kwietnia: godz. 20.
Za ile: bilety od 99 zł
WYDARZENIA UNIWERSY
TECKIE:
UWAGA! Śledźcie informacje do
tyczące marcowych i kwietnio
wych wydarzeń w CE, ponieważ w
planie jest wiele ciekawych debat i
spotkań :)
Informacje o wydarzeniach zostały
zaczerpnięte ze stron interneto
wych:
http://www.ticketonli
ne.com/pl/pl/allcat/,
http://www.stodola.pl/klub/
POLECAMY TAKŻE ODWIE
DZAĆ STRONĘ:
http://chopin2010.pl/pl na której
można znaleźć wydarzenia związa
ne z obchodami Roku Chopinow
skiego.
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ROZMAITOŚCI
Jak przebiega procesprzechodzenia moralnościpoprzez etykę do prawa?

Pytanie postawione w te
macie, wbrew pozorom, rodzi wiele
implikacji a całościowe podejście
do problemu mogłoby wypełnić
strony niejednej poważnej pracy
naukowej. Trudności z całą pewno
ścią nastręcza tutaj jednoznaczna
definicja moralności która, zgodnie
z poglądami Marii Ossowskiej, nie
jest możliwa do przedstawienia.
Oznacza to ni plus ni moins, że to
co dla jednego jest moralne dla dru
giego już takie być nie musi. Co
ciekawe trzeciego taki spór już
wcale nie musi interesować. Czy
możliwe jest więc prawne uregulo
wanie tej mnogości stanowisk w ta
ki sposób, żeby wszystkie strony
były zadowolone? Oczywiście, że
nie. Demokracja obliguje nas jed
nak do założenia, że większość mu
si być usatysfakcjonowana.
Rozważania nad moralnością, rozu
mianą jako system akceptowalny
przez większość, również stanowią
ciężki orzech do zgryzienia,
zwłaszcza w kontekście gwaranto
wanych praw wszelkiego rodzaju
mniejszości. Przyjmijmy jednak, że
coś jest moralne, czyli akceptowal
ne przez większość potrzebną do
przyjęcia stosownego aktu prawne
go i przejdźmy do etyki.

Postępowanie mające na
celu określić czy nasze moralne sta
nowisko jest zarazem etyczne bę
dzie musiało zweryfikować czy
przypadkiem zbytnio nie narusza
my ogólnie przyjętych norm praw
nych, tradycji, religii, ekologii czy

też wspomnianych wcześniej, praw
mniejszości. Jeżeli obiektywnie (o
ile coś takiego jak obiektywne po
dejście dotyczące kwestii niezdefi
niowanej moralności w ogóle
istnieje) stwierdzimy, że nasze
działania są etyczne to nie widzę
większych przeciwwskazań, za wy
jątkiem kwestii formalnych, żeby
zaaprobować wynikające z oma
wianego stanowiska propozycje le
gislacyjne. Co jednak, jeżeli
stwierdzimy, że nasze stanowisko
nie jest etyczne? Czy automatycz
nie zatrzymuje to proces przecho
dzenia moralności do prawa?
Naturalnie, że nie. Proces ten nie
tylko może trwać dalej, ale również
zakończyć sukcesem! Dlaczego?
Komu dzisiaj tak naprawdę zależy
na tym, żeby nasze prawo było
etyczne? Większości, która jest po
trzebna do jego przyjęcia? Nie ne
guję miłościwie nam panującej
poprawności politycznej, która
chodź sztuczna, pociąga za sobą
wiele słusznych rozwiązań. Pytanie
jednak czy te słuszne zmiany wyni
kają z faktycznego dążenia naszych
elit
politycznych do kreowania etycz
nego prawa czy też z chęci zdoby
cia poparcia kapryśnego elektoratu?
Ciekawe jest również to czy decy
denci przeforsują dany projekt
prawny w sytuacji, gdy popiera go
jedynie jakaś bliżej nieokreślona
mniejszość, co w zależności od
przedmiotu działania, byłoby nie
zgodne z moralnością jako syste

mem narzuconym przez większość,
ale całkiem możliwe w przypadku,
gdy ta mniejszość jest znacznie bar
dziej zmobilizowana niż nasza mo
ralna większość? Nie muszę chyba
przedstawiać dowodów na to, że
wyżej opisana sytuacja niejedno
krotnie miała miejsce, nie tylko na
podwórku demokracji.

Wróćmy jeszcze na chwilę
do rozważań nad moralnością więk
szości. W tym kontekście, chciał
bym bliżej przyjrzeć się poglądom
Ulricha Schrade, który zwrócił
uwagę na fakt, że to co powinniśmy
uważać za dobre lub złe nie zawsze
pokrywa się z tym, co za dobre lub
złe uważamy. Nie znając przezna
czenia niniejszej pracy pozwolę so
bie zapytać czy Ty drogi czytelniku
rozumiesz jakie następstwa może
pociągnąć za sobą zdeterminowana
większość, szczerze wierząca w
słuszność swoich poglądów, które
są z goła niemoralne i nieetyczne?
Co jeżeli tej większości przewodzić
będzie człowiek mający problemy z
odróżnianiem dobra od zła? Pozo
stawiam tę myśl niedokończoną.

Zbliżając się do podsumo
wania, proces przechodzenia moral
ności poprzez etykę do prawa
przebiega w niezwykle skompliko
wanych warunkach. Może być nie
moralny, może być nieetyczny i, o
zgrozo, bezprawny. Naturalnie mo
że być również odwrotnie. Szczerze
wierzę jednak w mieszankę utylita
ryzmu Johna Stuarta Milla oraz po
staw deontologicznych
(imperatywu kategorycznego) Im
manuela Kanta. Tym miłym akcen
tem chciałbym zakończyć
rozważania nad zaproponowanym
tematem.

PAWEŁ WARSKI
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EUROPE J SK I ESTEREOTYPY
Stereotypowy Anglik: flegmatyk,
obowiązkowo pije herbatę o go
dzinie piątej po południu.
Jak jest naprawdę? Obraz ten po
części jest prawdziwy, jednak we
dług Angielki Emmy, nie odnosi się
on do wszystkich jej rodaków. Po
wiedziała, że zwyczaj picia herbaty
o piątej po południu jest praktyko
wany głównie przez starsze pokole
nia. Co więcej, zaznaczyła, że
ludzie z wyższych sfer piją zawsze
Earl Grey'a z cytryną. Znając tę od
mianę napoju, połączenie może tro
chę dziwić Polaków. Anglicy
uważają, że herbata sama w sobie
jest toksyczna i dlatego dodają do
niej mleko. Wyspiarze słyną z dość
specyficznego poczucia humoru, są
bardzo sarkastyczni. Jeśli chodzi o
młodych ludzi, od herbaty wolą do
brą zabawę. Emma powiedziała mi,
że jej pokolenie Anglików podczas
wakacji uwielbia wyjeżdżać do cie
płych krajów i tam imprezować ca
łe dnie i noce.
Stereotypowy Francuz: wspania
ły kucharz, smakosz wina, znaw
ca mody, trochę nadęty, nie znosi
Anglików.
Jak jest naprawdę? Rzeczywiście
Francuzi mają o sobie wielkie
mniemanie. Martin, Francuz do
którego napisałam, potwierdził
wszelkie pozytywne stereotypy od
noszące się do jego kraju, przemil
czał natomiast te negatywne. Może
dlatego, że słabo zna angielski. Jest
trochę prawdy w tym, że Francuzi
nie lubią północnych sąsiadów.
Kiedy kilka lat temu byłam w Pary

żu, nikt nie chciał rozmawiać ze
mną po angielsku, nawet na lotni
sku. Przełamywali się dopiero, gdy
mówiłam że jestem z Polski. Trud
no jednoznacznie określić kuchnię
francuską, ponoć o gustach się nie
dyskutuje. Według mnie rodzime
potrawy są zdecydowanie ciekaw
sze, choć zachodnim przyjaciołom
można pozazdrościć smacznego
pieczywa. Francuzi lubią żywić się
w fastfoodach, co być może tłuma
czy po części ich zamiłowanie do
wina – doskonale wspomagającego

trawienie:)
Stereotypo
wy Hiszpan:
przyjaciel
ski, uwielbia
rozrywki,
hałaśliwy,
spóźnialski,
leniwy.

Jak jest naprawdę? Hiszpanie nie
przywiązują wagi do upływu czasu,
stąd ich słynne powiedzenie „Ma
ñana, mañana”. Co trzeba zrobić
dziś, można zrobić także jutro. Al
bo pojutrze. Albo w ogóle tego nie
robić. Jednakże nie można zaprze
czyć, że Iberyjczycy urzekają ludzi
swoją pogodą ducha i optymistycz
nym nastawieniem do świata,
uwielbiają żartować. Mają ognisty
temperament, ale przy ich przyja
cielskim usposobieniu kłótnie nie
trwają długo. Potrafią się świetnie
bawić i uwielbiają tańczyć – nic
dziwnego, w końcu Hiszpania to
stolica flamenco.

Stereotypowy Grek: filozof, go
ścinny, ale też awanturnik.
Jak jest naprawdę? Grecy są
dumni z tego, że ich państwo było
kolebką kultury europejskiej. Uwa
żają, że filozofia to ich wielkie
dziedzictwo. Grek z którym rozma
wiałam zażartował, że jego rodacy
próbują myśleć i rozmawiać tak jak
starożytni filozofowie, ale im się to
nie udaje. Przy okazji kontaktu z
nim postanowiłam sprawdzić zna
czenie powiedzenia „udawać Gre
ka”. Zapewne mieszkańcy Hellady
Greków udają niewiele rzadziej niż
Polacy, czy Niemcy, zwłaszcza jeśli
narażą się żonom lub szefom. Po
chodzenia tego powiedzenia nieste
ty nie udało się ustalić.
Awanturnictwo jest jak najbardziej
prawdą. Ponadto nie za bardzo
przejmują się przepisami ruchu dro
gowego, więc do sprzeczek zwykle
dochodzi podczas jazdy.
Stereotypowy Włoch: kobieciarz,
romantyk, maminsynek.
Jak jest naprawdę? Daniele, z
którym rozmawiałam, przyznał, że
Włosi są bardzo zżyci ze swoimi
rodzinami. Mieszkają z nimi nie
tylko ze względu na przywiązanie,
ale też dlatego, że życie we Wło
szech jest bardzo drogie i młodzi
ludzie zwyczajnie nie daliby rady
sami się utrzymać. Poza tym miesz
kanie z rodzicami do 30. czy 40. ro
ku życia jest rzeczywistym
problemem społecznym, nad roz
wiązaniem którego pracuje rząd
włoski. Co do romantyczności
mieszkańców Półwyspu Apeniń
skiego, sprawa wygląda na ewi
dentny mit, nie bardzo wiadomo też
jak ową „romantyczność” rozumieć
i oceniać w skali choćby europej
skiej.

BEATA ZWOLIŃSKA




